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Podoaba cea mai nobil=  
a unui popor este arta...

(M. Eminescu)
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Vorbind despre noi, cei pe care 
destinul ne-a aşezat pe acest 
cu nici unul altul de asemu-

it plai de pe pămînt, am putea oare 
îndrăzni să pretindem că sîntem un 
etos cu suflet frumos, deci, capabil de 
a crea, de a făuri valori ce constituie, 
în aspect naţional şi mondial, patrimo-
niul artistic al unui popor?

Cît mă priveşte, sînt dispus de 
un răspuns afirmativ, argumentîndu-l, 
întîi de toate, cu un fapt de o forţă  
probantă, după mine, majoră: bala-
da “Mioriţa”. Exprimîndu-ne  într-un 
limbaj consumist, este un bun poetic 
şi muzical, în făurirea căruia, indis-
cutabil, au cotă participantă multe 
generaţii ale predecesorilor noştri. Iar 
altfel spus, este un produs comun al 
spiritului, al simţirii artistice, ceea ce 
nu este altceva decît o relevantă  ex-
presie a constituţiei estetice a neamu-
lui. Ei bine, să ne amintim  că balada 
“Mioriţa” a fost inclusă de UNESCO 
în patrimoniul valorilor de importanţă 
mondială. Păcat că o găsim arareori 
în grila de emisie a radioului nostru, 
în tulburătoarea interpretare a Valen-
tinei  Cojocaru... Păcat că pînă acum 
nimănui dintre cei care dispun de po-
sibilităţi financiare nu i-a venit ideea 
să producă un CD cu “Mioriţa”, prin 
aceasta, în calitatea lor de cetăţeni 
ai ei, făcînd un bine întregii ţări. Ca, 
avînd acest CD, să ascultăm balada 
de unii singuri sau dimpreună cu toţi 

În perioada 11-19 septem-
brie curent, la Chişinău s-a 
desfăşurat a 17-ea ediţie a 
Festivalului Internaţional 
al Vedetelor de Operă şi  
Balet “Invită Maria Bieşu“.

În cadrul lui au evoluat 
tenorul Evgheni Akimov şi 
soprana Maria Lobanova, 
soliştii  de balet Tatiana şi 
Denis Vladimirov (Rusia), 
baritonul Peter Danailov 
(Bulgaria), soprana Felicia 
Filip şi baritonul Oleg Ionese 
(România), soprana Dagmar 
Zaludkova şi tenorul Michal 
Lehotsky (Slovacia), mezzo-
soprana Alisia  Wegorzews-
ka-Wiskerd (Polonia).

Programul festivalului a 
bucurat melomanii cu un re-
pertoriu select: “Rigoletto” 
((G. Verdi), “Carmen” (G. 
Bizet). “Tosca” (G. Puc-
cini), “Evgheni Oneghin” 
şi “Frumoasa adormită” (P. 
Ceaikovski), “Don Quijote” 
(L. Minkus), “Alexandru 
Lăpuşneanu” (Gheorghe 
Mustea), precum şi un con-
cert pe scena Teatrului Naţi-
onal “Vasile Alexandri” din 
Bălţi, iar al doilea - în Sala 
cu Orgă din Chişinău - de 
binefacere (în fondul de aju-
torare a artiştilor veterani), 
iar la încheiere, un  concert 
de gală în Palatul Naţional.
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Îndemn la o cunoaştere de sine
Motto-ul publicaţiei, preluat din moştenirea spirituală  eminesciană, are 
o continuare pe care neapărat ţin s-o reproduc chiar în primele rînduri. 
Iat-o: “...şi cel mai  nobil simţ al omului este cel estetic; e un privilegiu al 
culturii de a se bucura de această podoabă a vieţii şi de a onora şi gusta 
frumosul pe toate căile; însă cel mai frumos dintre toate cîte sînt frumoa-
se este sufletul frumos...”. Considerîndu-ne creştini, aş pune alături de 
aceste spuse şi concepţia creştină privind sufletul uman: substanţă spi-
rituală de origine divină, cu existenţă veşnică. Deci, pare a fi îndreptăţit 
să credem şi să  afirmăm că doar un suflet frumos este deschis spre tot 
ceea ce e frumos şi poate crea ceva cu adevărat  frumos, deoarece po-
sedă facultatea de a percepe în toată profunzimea ceea ce este cu ade-
vărat frumos. În altă ordine de idei, ar mai fi de spus că cea mai aleasă 
formă, sau formulă, de creare a frumosului se consideră a fi arta.

Sergiu GUŢU

ai casei, cel puţin uneori, - ar fi ca niş-
te lecţii de învăţare a comuncării cu 
sublimul, de mult folos pentru noi, dar 
şi pentru mulţi dintre cei care ne vin în 
ţară de prin alte părţi şi caută să ia în-
apoi cu sine ceva “pur moldovenesc”. 
Printre ei, la sigur, sînt şi oameni ca-
pabili nu numai să numere banii...

Apropo, de la cunoscutul speci-
alist în domeniul folclorului muzical, 
dl Andrei Tamazlâcaru, am aflat ului-
toarea informaţie: pe parcursul seco-
lelor, poeţi şi compozitori anonimi ai 
poporului nostru au plăsmuit pecte o 
mie de variante de versuri şi muzică 
pentru “Mioriţa”. Cea în baza căreia 
compozitorul Tudor Chiriac a pregă-
tit varianta pentru UNESCO,  dl Ta-
mazlâcaru a auzit-o şi a înregistrat-o 
de la Ileana  Anastaciu din Manta, 
Cahul. Cu mai mulţi ani în urmă, în 
timpul unei expediţii de vară, cerce-
tătorul trecea pe lîngă  casa ei şi a 
văzut-o lipind un cuptoraş în ogradă. 
La întrebarea dacă nu cumva ştie 
cîntece vechi, a răspuns că ştie, iar 
la rugămintea să cînte vreunul, a zis 
că ar cînta, dar înserează şi tare ar 
vrea să isprăvească unsul cuptora-
şului. Văzînd însă privirea rugătoare 
a dlui Tamazlâcaru, fără nici măcar 
a-şi spăla mîinile de lut, a pornit să 
cînte... Iat-aşa s-a întîmplat să re-
vină printre ai săi, adică printre noi, 
acea “Mioriţă”... Celelalte cîntece 
auzite atunci de la Ileana Anasta-

siu, dl Tamazlîcaru le-u publicat în-
tr-o carte cu titlul preluat chiar din 
unul din acestea: “Trandafir bătut la  
poartă”...

Povestindu-vă cele de mai sus, nu 
am intenţionat să vă îndemn a căuta 
şi cerceta folclorul, - deşi e necesar 
să facem şi acest lucru, - ci să ilustrez 
spiritul creator al neamului nostru, cu 
care el a fost înzestrat chiar de la în-
ceputuri, cînd păstoritul era una dintre 
principalele lui îndeletniciri. Secolele, 
unul după altul, ne-au  schimbat pre-
ocupările, astfel că astăzi, în cel de 
al XXI-lea, avem multe noi în viaţă, 
acestea de asemenea profilîndu-se, 
într-un fel sau altul, în chipul nostru 
artistic. Timpul nu a curmat continuita-
tea firii, ne-a îngăduit să fim aşa cum 
sîntem în slovă, în muzică şi în toate 
celelalte care ţin de sublim. Nu avem 
bogăţii în străfundurile pămîntului, pe 
care să le scoatem şi să le vindem în-
tregii lumi şi, astfel, fără mare bătaie 
de cap, să ne căpătuim cu banii ne-
cesari ţării,  pentru ca cetăţenii ei să 
aibă o existenţă îndestulată. Avem,  în 
schimb, bogăţii în străfundurile sufle-
tului nostru. Pe acestea le explorează 
cu har şi hărnicie cei mai înzestraţi, fă-
urind bunuri spirituale de care putem 
beneficia noi, cu toţii, dar şi străinii cu 
aplecare a fiinţei lor către ceea ce e 
cu adevărat frumos. Zicînd “cei mai 
înzestraţi”, îi am în vedere pe scriitori, 
compozitori, interpreţi, actori, artişti 

plastici, meşteri populari, pentru că 
anume tagma acestora dintotdeauna 
a trudit şi continuă să trudească în ţa-
rina ce dă roade pentru suflet. O fac, 
îndeosebi astăzi, fără a pretinde la o 
contraplată pe potriva preţului muncii 
lor. Săraci fiind şi noi, toţi ceilalţi, cu 
ce am putea să-i răsplătim? 

Cel puţin, cu atît: să manifestăm 
interes faţă de ceea ce fac ei; să 
dorim să cunoaştem ceea ce fac ei; 
să ne bucurăm de izbînzile lor; să le 
spunem cît de mult valorează mun-
ca lor pentru menţinerea verticalităţii  
morale a societăţii. Prin aceasta, îi 
vom însufleţi, îi vom îndemna la mai 
multe şi la mai frumoase. Pentru că, 
aşa cum afirma cu mai bine de un se-
col în urmă pictorul francez Delacroix, 
chiar şi cei mai simpli oameni au cer-
titudinea propriului talent, însă, dacă 
nu vor fi  încurajaţi de opinia publică, 
talentul lor, oricît de mare, poate de-
veni  steril. 

Tatăl meu a fost pictor, şi eu în-
sumi am studii serioase în arta plas-
tică. Cu alte cuvinte, nu sînt străin 
domeniului, cunosc condiţiile în care 
trăiesc şi activează oamenii de artă 
şi cultură. De aici şI dorinţa de a mă 
antrena în editarea unei publicaţii an-
corate în totalitate pe tematica artă şi 
cultură. Am discutat cu mulţi şi diferiţi 
oameni  despre necesitatea ei. Nici 
unul nu a pus-o la îndoială, doar că 
s-au  lamentat la actuala criză eco-
nomică. Şi totuşi, cîţiva dintre aceştia 
s-au arătat dispuşi, în măsura posibi-
lităţilor pe care le au la moment, să 
contribuie financiar la materializarea 
ideii. Am reuşit să găsesc şi cîţiva 
ziarişti care îşi oferă contribuţia profe-
sională. În plus, avem şI promisiunea 
de a sprijini publicaţia a unor critici de 
artă, scriitori, actori, muzicieni, condi-
ţia unora dintre ei fiind să ne scrie în 
limba lor maternă. Cu acestea, facem 
primii paşi pe drumul care se numeşte 
cunoaşterea de sine. Am fi bucuroşi 
să ne urmaţi...

Desigur, ne-ar fi de mult folos şi 
ne-ar bucura orice contribuţie, orice  
propunere de colaborare, inclusiv so-
licitarea de spaţiu publicitar. Să auzim 
de bine!

O s=rb=toare  
a tuturor
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Турне в царстве 
   великой музыки 

Сентябрь в Молдове – золотая пора, 
соединившая сияние еще теплых 
солнечных лучей с богатыми крас-

ками щедрой осенней природы – по-своему 
раскрывает перед нами и художественный 
мир, поскольку именно в сентябре начина-
ется, по традиции,  новый театральный и 
концертный сезон, как правило, радующий 
нас новыми эстетическими впечатлениями. 
В этом плане спектр впечатлений сентября 
оказался столь многообразным и противо-
речивым, что говорить об их безусловной 
оценке невозможно. В первую очередь, нуж-
но  отметить ежегодный, знаковый для Мол-
довы музыкальный праздник – ХVII выпуск 
Международного фестиваля «Приглашает 
Мария Биешу». 

Приятным было присутствие деятелей 
Министерства культуры – возможно, бо-
лее по душевной склонности, чем по долгу 
службы выказавших свое уважение хозяй-
ке фестиваля и его гостям. Разделив вмес-
те с публикой радость от одного из самых 
знаменательных событий в артистической 
жизни страны, они подкрепили тем самым 
наше ощущение фестиваля как своеобраз-
ного «островка стабильности» в обществе 
и пробудили надежду на лучшее будущее.

Фестиваль этот был особенно необхо-
дим для всех нас, и очень важно, что он со-
стоялся, несмотря на все трудности, во мно-
гом обусловленные ситуацией всеобщего 
кризиса, когда буквально «с миру по нитке» 
пришлось собирать средства для приглаше-
ния гостей из-за рубежа, когда на здоровье 
нашей замечательной примадонны – ам-
фитрионы фестиваля – сказалось отдален-
ное эхо Чернобыля, где в былые годы ей до-
велось выступать перед ликвидаторами той 
страшной аварии и где до сих пор гнездится 
угроза для жителей Молдовы… 

Am spus în repetate rînduri că Festivalul 
Internaţional al  Vedetelor de Operă şi 
Balet “Invită Maria Bieşu” nu este un 

capriciu, un orgoliu al meu - este, la propriu 
şi la figurat, odrasla pe care cred că Însuşi 
Dumnezeu m-a ajutat s-o plăsmuiesc pen-
tru pămîntul meu. Prin ea, am dorit să întorc 
privirea Lumii spre mica mea ţărişoară – să 
vadă că este nemaipomenit de frumoasă şi 
că oamenii ei sînt nemaipomenit de talentaţi, 
îndeosebi în cîntare. 

În acest septembrie, la a 17-ea ediţie 
a festivalului, am trăit sentimentul unui vis 
împlinit, convingîndu-mă încă o dată că el a 
devenit o sărbătoare aşteptată nu doar de lu-
mea artistică de elită, ci, în aceeaşi măsură, 
de melomani, dar şi  de oameni fără pregă-
tire în muzică, însă cu o simţire nativă a far-
mecului ei. Pentru că poporul nostru, e lucru 
ştiut, e înzestrat din plin cu această simţire 
nativă a frumosului. 

Nu va fi greu să vă daţi seama că, pentru 
mine, fiecare ediţie, de la prima şi pînă la cea 
din toamna curentă, constituie un eveniment 
care-mi împlineşte fiinţa, cea de om şi cea 
de cîntăreaţă de operă. E o trăire pe care 
mi-o dăruiesc cu generozitate solişti, dirijori, 
dansatori de balet din diferite ţări, numele că-
rora a rămas în cronicile festivalului, în me-
moria mea, dar şi în memoria spectatorilor. 
În cadrul celor şaptesprezece ediţii, în scena 
Operei Naţionale din Chişinău au evoluat Iri-
na Arhipova, Tamara Sineavskaia, Vladislav 

Piavko, Pompeiu Hărăşteanu, Askar Abdra-
zakov, Ahmed Agadi, Feilicia Filip, Mauro Au-
gustini, Ianoş Bandi, Viorica Cortez, Teimuraz 
Guguşvili, Maati Palm, Ivanka Ninova, Taemi 
Cohama, Alexei Baklan, Alexandru Samoilă. 
Ecaterina Şipulina, Mihail Tsosnovski şi al-
ţii.  Împreună cu oaspeţii, la fiecare ediţie au 
evoluat şi “ai noştri”, trupa de operă şi balet, 
în frunte cu Nicolae Dohotaru, director artistic 
şi prim-dirijor al teatrului.

La ediţia a 17-ea, am hotărît să includem 
în programul festivalului opera naţională 
“Alexandru Lăpuşneanu” a compozitorului 
nostru Gheorghe Mustea. Premiera ei a avut 
loc la Chişinău cu mai mulţi  ani în urmă şi 
atunci am avut fericirea să interpretez partiţia  
înţeleptei soţii a domnitorului, Ruxanda. De 
data aceasta, în partiţiile principale au evolu-
at cîntăreţi din altă generaţie, tot “de-ai noş-
tri” – Nicolae Cojocaru şi Angelina Arti. Astfel, 
am încercat, cum se spune, să arătăm altora 
ce avem şI noi bun şi frumos.

De la o ediţie la alta, mă conving că festi-
valul a devenit în ţara  noastră un eveniment 
cultural de valoare. La fiecare nouă ediţie, îi 
mulţumesc lui Dumnezeu pentru sărbătoa-
rea pe care mi-o dăruieşte mie, dar şi tuturor 
iubitorilor de muzică. Şi, desigur, îl rog să ne 
ajute să ajungem cu bine pînă la următoa-
rea toamnă, ca să trăim încă o dată  această 
mare înălţare spirituală, purtîndu-ne sufletele 
pe undele nemuritoarei muzici de operă.

Evenimentul lunii

Cu drag de muzic=  
[i de to\i dumneavoastr=
                                                                                                 Maria BIEŞU

Toamna întodeauna 
mi-a fost un anotimp 

drag, dar, în ultimii  ani, 
îmi este şi mai drag, şi 

asta pentru că, în aceşti  
ultimi ani, toamnele îmi 
aduc bucuria reîntîlnirii 
cu  mulţi dintre prieteni 
în cel mai drag mie loc 

de pe lume - scena. Apoi 
şi cu multe personaje 
scenice, cărora şi eu 

însămi le-am dat viaţă 
de atîtea ori! Apoi şi 

cu îndrăgosţii  de acest 
sublim gen de artă - 
opera... Asta-i viaţa 

mea...

И первая мысль, тревожившая всех, 
кто влюблен в фестиваль и верит в его 
устроителей: «А не последний ли это 
подобный праздник и нужен ли он кому-
либо, кроме зрителей и людей театра?» И 
следующая за ней: «Если у Молдовы так 
мало денег – не получится ли, что вмес-
то фестиваля звезд оперы и балета мы 
увидим всего лишь обыденную, рядовую 
серию уже давно идущих на сцене театра 
спектаклей, слегка обновленную присутс-
твием гостей?» Думается, что ответ на 
них можно найти, лишь опираясь на опыт 
проведения фестивалей во всем мире. Их 
преимущество, по сравнению с конкурса-
ми – в меньшей затратности, поскольку 
они не предусматривают премий, а, кроме 
того, фестивали не столько демонстриру-
ют достижения приезжих, сколько заявля-
ют о собственных творческих силах при-
нимающей страны. 

Фестивали еще и стимулируют повы-
шение их исполнительского уровня, спо-
собствуя обмену лучшими достижениями в 
сфере искусства на международном уровне, 
столь характерному для эпохи глобализа-

ции. И вообще фестивали подобного мас-
штаба – прекрасная школа мастерства для 
тех, на ком зиждется отечественная и миро-
вая культура, и одновременно – и это глав-
ное, − они воспринимаются как визитная 
карточка страны. Недаром даже небогатые 
сегодня страны бывшего СНГ продолжают 
держать свою «марку» в этом смысле, не-
смотря на финансовые затруднения, и не 
случайно, например, наш дирижер Алек-
сандру Самоилэ, ныне работающий в Тур-
ции, был приглашен недавно на контракт в 
Одесский оперный театр, где планируются 
масштабные улучшения, где реставриро-
вано историческое здание театра и куда, 
согласно договорам, вскоре приедут для 
участия в спектаклях звезды мировой вели-
чины – вроде Марии Гулегиной. Нашему же 
театру, посаженному на «голодный паек», 
приходится довольствоваться лаконичными 
декорациями, да спектаклями, унаследован-
ными от прошлых лет (денег на постановку 
новых нет и не предвидится).

И вот в таких условиях фестиваль не 
только был проведен, но и прошел в общем-
то вполне успешно. В этом сыграло роль 
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и переосмысление главной его задачи: во 
главу угла встал принцип не столько при-
глашения звезд «маститых», уже давно ут-
вердившихся на мировом Олимпе, сколько 
«зажигания» и раскрутки в Молдове новых  
звезд. Такое знакомство с молодыми, пер-
спективными исполнителями, чей взлет в 
искусстве мы могли бы наблюдать сами, 
оказалось интересным – тем более, в плане 
сравнения с нашей молодежью, где, кстати, 
наш театр оказался способным предъявить 
собственные приоритеты и в опере, и в ба-
лете, и в работе всего постановочного кол-
лектива, достойно представив нынешний 
уровень отечественного искусства. 

В этом смысле утверждению стату-
са фестиваля как символа национальной 
культуры способствовал и выбор откры-
вающего его сочинения. Напомним: уже в 
прошлом году, отказавшись от привычного 
гала-концерта с представлением гостей в 
начале праздника, устроители фестиваля 
показывали зрителям новую редакцию ба-
лета «Лучафэрул» Евгения Доги. На сей 
раз, в честь 650-летней годовщины обра-
зования Государства Молдавского, акцент 
был сделан на оперном жанре: на первом 
спектакле фестиваля  исторической опе-
рой-драмой «Александру Лэпушняну» с 
полной самооотдачей продирижировал ее 
автор – Георгий Мустя. Созданная более 
20 лет назад  еще молодым  композитором 
по одноименной новелле Константина Не-
груцци на либретто Г.Димитриу, эта опера, 
как в беседе с Аурелианом Данилэ после ее 
премьеры 1987 года сказал Александру Са-
моилэ, стоявший тогда за пультом оркестра, 
выявила самое главное «зерно эпохи» – и 
той, когда происходили отраженные в ней 
события, и другой – времен ее постановки. 

(Продолжение на стр. 3)
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(Продолжение. Начало на стр. 2)

Для нас же удивительным ока-
залось и то, насколько созвучной 
нашему ощущению нынешней 
ситуации она оказалась и сегод-
ня. Особенно остро  понимаешь 
ее аллегоричность, когда видишь 
в обрамляющих действие сце-
нах пугающе-гротескную, в духе 
брейгелевских картин, процес-
сию бредущих в объятиях тьмы и 
беспросветной нищеты людей из 
простого народа, когда на первом 
плане разворачивается трагедия 
сильной личности, запятнавшей 
кровью свои руки в борьбе за 
неограниченную власть и утра-
тившей близость к этому народу. 
Психологический портрет жес-
токого властителя-убийцы порой 
рождает ассоциации с классичес-
кими персонажами мировой дра-
матургии – Борисом Годуновым, 
Леди Макбет, герой оперы стра-
дает от угрызений совести и от 
собственного одиночества, осоз-
навая всю тщетность и ненуж-
ность страшных своих деяний, 
так и не принесших счастья и бо-
гатства его стране.

Впечатление от этой оперы Ге-
оргия Мусти, яркой по музыкаль-

Владимиром Закликовским и Ива-
ном Кваснюком в их ряд удачно 
вписались молодые – Юрий Гыс-
ка, Алексей Дигоре, Ирина Щего-
лева и др. Не имея возможности 
перечислить все имена, замечу, 
что каждый нашел необходимые 
для своего персонажа краски. И 
еще один коллективный участник 
– оркестр театра, в чьем ведении 
была сложная инструментальная 
партитура. Тщательно отрепети-
рованная и сбалансированная по 
звучанию, она прозвучала слажен-
но и выразительно, и особенно в 
картине пира и резни бояр, решен-
ной чисто симфоническими и хо-
реографическими средствами.

Если оценивать затем в нашем 
обзоре те спектакли, в которые 
влились гости фестиваля, нельзя 

роль был приглашен из Румынии 
обладатель красивого баритона 
Олег Ионесе. В прошлом наш 
бельчанин, начавший занятия 
вокалом у нашей же Анастасии 
Буруяну, он сегодня – солист 
Клужского оперного театра. Ре-
комендовал его для участия в 
фестивале, по его собственным 
словам,  другой и, пожалуй, более 
влиятельный  гость –  дирижер 
из Рима маэстро Марко Боэми. 
В ансамбле с О.Ионесе очень 
хорошо выглядела наша Галина 
Мушурова, чей юный облик и 
окрепшее, обогащенное сочными 
красками сопрано отлично соот-
ветствовали характеру Джильды. 
Возрастное соответствие сыг-
рало, что называется, «на руку» 
и Иону Тимофти. Наш молодой 

раментных танцевальных эпизо-
дах, дирижерская работа Николая 
Дохотару и неплохо показавшая 
себя наша молодежь – Ирина Ви-
ноградова, Юрий Гыска, Мария 
Цонина, Виорел Згардан и др., 
конечно, сыграли определенную 
роль в пользу спектакля (который, 
кстати, как и «Риголетто», подвер-
гся не всегда нужной  «правке» 
зарубежных режиссеров).

В тот же день, перед «Кар-
мен», в Органном зале в рамках 
фестиваля состоялся традицион-
ный благотворительный концерт, 
на котором произошло первое 
знакомство кишиневских слу-
шателей с болгарским певцом 
Петром Данаиловым (баритон) 
и солисткой Государственного 
музыкального театра имени К. 

Валериу Кожокару − соборного 
служки, Виорелом Згарданом 
(Анджелотти), Анатолием Арчей 
(Сполетто). Из гостей в спектак-
ле были задействованы болгарин 
Петр Данаилов, чей красивый 
баритон показался слишком 
мягким для партии Скарпиа, и 
украсившая весь ансамбль сло-
вацкая певица Дагмар Залудкова. 
Обладающая навыками сцени-
ческой игры (а в прошлом она 
была драматической актрисой) 
и опытом более чем пятилетних 
выступлений в этой опере, она в 
полной мере раскрыла и богатые 
возможности своего яркого, ров-
ного во всех регистрах сопрано, 
и способности к индивидуаль-
ной трактовке столь знакомой 
нам партии Тоски – героини, 
которую мы все хорошо помним 
у Марии Каллас и нашей Марии 
Биешу,  личности, в характере 
которой сочетаются обычные 
женские слабости и необычай-
ная, трагическая сила духа.

Прошедший в следующий 
вечер «Евгений Онегин» П. Чай-
ковского воспринимался  далеко 
не так однозначно. По всей види-
мости, нехватка репетиционного 
времени послужила причиной 

ному языку, в котором сочетаются 
национально-характерные фоль-
клорные элементы и современные 
черты более универсального стиля 
− оперы, умело выстроенной дра-
матургически и богатой оркестро-
выми красками − усилили в этом 
спектакле и приемы сценографи-
ческого оформления (В.Окунев), 
и запоминающиеся  исторически 
верные костюмы Ирины Пресс, 
и режиссерское прочтение Эле-
оноры Константиновой. И все 
же главное достоинство спектак-
ля – в масштабности и яркости 
сценических образов, созданных 
певцами-солистами, в мастерстве 
хора (М.Балан), играющего ог-
ромную роль в воссоздании всего 
музыкального полотна (возмож-
но, высокий уровень хора связан 
еще и с тем, что порой группу 
хористов пополняют солисты). 
Особая нагрузка выпала на долю 
центрального протагониста: наш 
бас Валериу Кожокару безукориз-
ненно провел партию Александру 
Лэпушняну как в вокальном, так 
и в драматическом плане. Слож-
ную партию Руксанды, требую-
щую сильного и одновременно 
способного выразить сострадание 
голоса, успешно исполнила в ан-
самбле с ним наша обладательни-
ца красивого сопрано Анджелина 
Арти (в буклете обозначенная под 
старой фамилией – Цуркан-Кара-
буля). Вообще состав участников 
спектакля был подобран очень 
тщательно: вместе с опытными 

не отметить: порой взгляды в 
этой оценке у простых зрителей 
и у профессионалов (артистов, 
критиков, музыкантов-педаго-
гов)  расходились. К тому же вос-
приятие у любителей-новичков 
иное, чем у постоянных посети-
телей фестиваля: на протяжении 
стольких лет его существования 
как-никак у нас накопился опре-
деленный слушательский опыт и 
возможности сравнения. Все мы 
помним, как великолепно звучала 
в оперных спектаклях сама Ма-
рия Биешу, а рядом с ней – Ирина 
Архипова и питомцы ее «гнез-
да» В.Пьявко, В.Абдразаков и 
др., какой ансамбль, например, в 
«Тоске» составляли Т.Гугушвили 
и Ю.Мазурок, как блестяще пел 
партию Риголетто Н.Путилин, 
как блистали на сцене театра и в 
благотворительных концертах На-
талия Дацко и Помпей Хэрэштя-
ну… Помним Матти Пальма, Та-
раса Штунду и Анну Нетребко, 
Виорику Кортес, Габриэлу Чеголя 
и многих других замечательных 
певцов, певиц, как и артистов ба-
лета, выходивших в спектаклях 
фестиваля за эти почти 20 лет его 
существования рядом с нашими 
маститыми певцами и танцорами. 
За эти годы работы под руководс-
твом крупных дирижеров прошли 
школу мастерства и коллективы 
хора и оркестра.

В нынешнем фестивале гости 
начали выступления с «Риголет-
то» Дж.Верди, куда на заглавную 

тенор, выдвинувшийся после 
успеха на недавнем конкурсе 
«Мадам Баттерфляй» и успешно 
совершенствующий свое вокаль-
ное мастерство, отлично провел 
ответственнейшую партию Гер-
цога. Удачно был подобран и ос-
тальной состав исполнителей, где 
опыт и талант Бориса Материнко 
и Владимира Закликовского отте-
няла молодежь – Сергей  Чайкев-
щук, Надежда Стоянова, Валерий 
Караджа и др. Публика с энту-
зиазмом поддерживала их апло-
дисментами, хотя, на наш взгляд, 
далеко не все прошло гладко – и 
с точки зрения звукового балан-
са между певцами и оркестром, 
и в плане некоторых мизансцен, 
не всегда построенных с учетом 
особенностей голосов солистов.

В прошедшей на следующий 
день «Кармен» Ж.Бизе удачно вы-
глядел тенор из Словакии Михал 
Лехоцки в роли Хозе, но, призна-
юсь, гораздо менее интересной в 
вокальном отношении, несмотря 
на солидный «послужной список», 
показалась исполнительница пар-
тии Кармен Алисия Вегоржевска 
(Польша). По-видимому, по этой 
причине молодая певица так мно-
го внимания старалась уделить 
сценическому поведению своей 
героини (в духе скорее новеллы 
П.Мериме, чем оперной версии). 
Впрочем, красочные костюмы и 
декорации и, как всегда, отлично 
выглядевшие хор и балет, выхо-
дящий на первый план в  темпе-

Станиславского и В. Немирови-
ча-Данченко, москвичкой Мари-
ей Лобановой (сопрано). Как и в 
прошлые годы, на таких камер-
ных вечерах, в ансамбле с ними 
выступала наша опытная концер-
тмейстер Тамара Махаева. Ис-
полнители представили в своей 
программе и оперные, и камер-
ные произведения – арии и сцены 
из опер, романсы, итальянские 
песни, завершив встречу дуэтом 
Дон-Жуана и Церлины из «Дон-
Жуана» В.-А. Моцарта. И на этот 
раз публика с воодушевлением 
встречала талантливых музыкан-
тов, прощая им  не слишком удач-
но прочтенные страницы музыки 
М. Глинки и А. Бородина, резкие 
ноты в верхнем регистре у М. 
Лобановой или не вполне набран-
ную после болезни вокальную 
энергетику у П. Данаилова.

Однако вернемся к оперным 
спектаклям, где, на мой взгляд, 
наиболее удачно выглядела «Тос-
ка» Дж. Пуччини, проведенная 
дирижером Александру Самои-
лэ, к счастью, как подчеркнула 
в своем заключительном слове 
на Гала-концерте Мария Биешу, 
по-прежнему верным нашему 
театру, несмотря на активную 
деятельность за рубежом. Наши 
силы были достойно представле-
ны в спектакле и неувядающим, 
неизменно с успехом принимае-
мым публикой Михаилом Мун-
тяну в роли Каварадосси и ожи-
вившими второстепенные роли 

некоторой перегрузки звучности 
оркестра и даже, временами, рас-
хождений его с певцами и хором 
(и это при том, что за пультом 
его стоял опытный дирижер из 
Днепропетровска Владимир Гар-
куша). Не слишком удачно про-
звучал уже открывающий оперу 
квартет, что поначалу настроило 
наш слух весьма критически. 
Однако понемногу лед растопи-
ло пение Евгения Акимова – те-
нора из Санкт-Петербурга, уже 
в пятый раз приглашаемого на 
фестиваль, а в сцене письма Тать-
яны − обаяние Марии Лобановой, 
которая  по совету  режиссера 
Э.Константиновой смягчила па-
литру  тембровых красок своего 
мощного голоса. Традицион-
но приковал к себе внимание и 
наш баритон Петру Раковицэ, 
очень удачно проведший дуэт 
с Е.Акимовым в сцене дуэли и 
вообще по манере поведения и 
общей фактуре отлично соответс-
твовавший характеру своего ге-
роя – Евгения Онегина. Неплохо 
показали себя и Юрий Маймеску 
(генерал Гремин), и неожиданно 
для всех вышедший в роли месье 
Трике артист хора Руслан Поко-
тович, заменивший неподражае-
мого в этой партии, но, к сожале-
нию, внезапно заболевшего Вла-
димира Закликовского. На высоте 
были хор и балет, чьи пение и 
танцы представляются в этой 
постановке просто необходимы-
ми для уточнения времени и мес-
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та действия в условиях слишком 
однотипного сценического офор-
мления (мне по-прежнему кажет-
ся неубедительным объединение 
в одном и том же ключе одним и 
тем же лейтмотивом колоннады 
всех действий спектакля − и кар-
тин провинциального быта Лари-
ных, и сцены дуэли, и дворцового 
бала в  Петербурге).

Что же касается балетной 
труппы театра, она вообще на 
фестивале была представлена с 
самой лучшей стороны. Наши 
гости – пара из Краснодарского 
балета Юрия Григоровича, воспи-
танники Новосибирской хореогра-
фической школы, Татьяна и Денис 
Владимировы – безусловно, про-
фессионалы достаточно высокого 
класса, о чем свидетельствуют и 
круг выполняемых ими партий, и 
Гран-при конкурса Филиппа Мор-
риса, и выступление на нашем 
фестивале, где они, помимо ролей 
принцессы Авроры и принца Де-
зире в «Спящей красавице», пока-
зали в Гала-концерте два номера. 
Таким образом, наряду с класси-
ческой манерой танца, на проща-
ние они продемонстрировали и 
более современную танцевальную 
лексику – как, например, в «Ада-
жио» из балета Д.Шостаковича 
«Золотой век», и романтический 
стиль – в «Адажио» из «Раймон-
ды» А.Глазунова.

И все же солисты нашего те-
атра выглядели не менее, а порой 
и более выигрышно. Так, в «Дон-
Кихоте» Л.Минкуса, проведенном 
только их силами (если не считать 
единственного гостя – дириже-
ра Николая Колядко из Минска, 
продемонстрировавшего свой 
немалый опыт и волю в обоих 
балетных спектаклях), прекрасно 
танцевали наши собственные лау-
реаты – Кристина и  Алексей Те-
рентьевы, а также Анастасия Хо-
мицкая, Наталья Балан, Владимир 
Статный и другие исполнители 
ролей второго плана. В «Спящей 
красавице» П.Чайковского пора-
довали и Наталья Балан (Фея Си-
рени), и необычайно пластичный 
и гротескно-характеристичный в 
роли Феи Карабос Игорь Герчиу. 
Ровно выступили исполнитель-
ницы партий и остальных фей 
(Родика Русановская, Татьяна Ка-
сьян, Марина Ангельнич, Ольга 
Моисеенко, Мариана Русу). Очень 
эффектно был подан и заключи-
тельный свадебный дивертисмент 
с участием  сказочных героев, 
где очень порадовала молодежь: 
Алина Шевелева и Андрей Джу-
ла (Принцесса Флорина и Синяя 
Птица),  Кристина Суручану и 
Евгений Поклитару (Красная Ша-
почка и Серый Волк), Мариана 
Русу и Евгений Ткач (Белая ко-
шечка и Кот в сапогах). А в Гала-

концерте на сцене Национального 
Дворца замечательно танцевали 
знаменитое Гран-па из «Дон-Ки-
хота» наши звезды – Мария По-
людова и Владимир Статный, ни в 
чем не уступая по своему уровню 
гостям, наоборот – в чем-то их 
превосходя.

Вообще Гала-концерт, отлич-
но организованный  и срежисси-
рованный Элеонорой Константи-
новой, стал яркой кульминацией 
в череде событий фестиваля, 
представив возможность оце-
нить по достоинству и тех участ-
ников, кто до этого, быть может, 
не всегда удачно проявил себя 
по разным причинам. А, может, 
им помогла атмосфера фестива-
ля – мягкий климат Молдовы, ее 
красоты и тепло осенней погоды, 
плюс гостеприимный, радушный 
прием, словно по волшебству, 
вдохнули в них новые силы. Ито-
гом стали заслуженные аплодис-
менты зала, адресованные Али-
сии Вегоржевской и Олегу Ионе-
се, Петру Данаилову и Евгению 
Акимову, нашей молодой певице 
Надежде Стояновой и специаль-
но приехавшей ради участия в 
этом вечере  хорошо знакомой и 
любимой нами сопрано из Румы-
нии, Феличии Филип, удостоен-
ной в Молдове почетного звания 
Om emerit.  Их выступление су-
щественно расширило диапазон 
стилей и круг произведений, куда 
вошли как «хиты» оперной клас-
сики, так и менее часто исполня-
емые у нас отрывки из французс-
кой лирической оперы («Вертер» 
и «Иродиада» Ж.Массне, «Сам-
сон и Далила» К.Сен-Санса), из 
итальянской, от Дж.Верди (тра-
диционный «Brindisi» из «Тра-
виаты», сцена смерти Родриго 
из «Дон-Карлоса», дуэт Аиды 
и Амонасро из «Аиды») до ве-
ристов Дж.Пуччини («Чио-чио-
сан», «Тоска», «Турандот») и 
П.Масканьи («Сельская честь»).

Наших теноров представля-
ли в начале программы Михаил 
Мунтяну с романсом, который 
прежде часто пела Мария Бие-
шу – «De ce nu-mi vii», и бесша-
башной итальянской песенкой 
«Влюбленный солдат», так ярко 
и трагично обыгранной  гени-
альной Анной Маньяни в одном 
из фильмов эпохи неореализма. 
Завершил же концерт молодой 
певец, представитель нашего 
оперного театра, лауреат конкур-
са «Мадам Баттерфляй» (и, как 
сказал один из моих коллег, «наш 
Паваротти») Игорь Цуркан. Он 
исполнил в сопровождении хора 
и оркестра арию Калаффа из 
оперы Дж.Пуччини «Турандот», 
и последняя эффектная фраза 
– «Vincero» − словно символи-
зировала не только победу его 

героя, но и надежду на дальней-
шие победы молдавского опер-
ного искусства. Весомую лепту 
в успех Гала-концерта внес и 
хоровой коллектив, участвовав-
ший в оперных сценах наряду с 
солистами и мощно звучавший 
в вердиевском знаменитом хоре 
евреев из «Набукко». И, конечно, 
сквозную, цементирующую роль 
играл в концерте оркестр нашего 
театра, за пультом которого поч-
ти весь вечер стоял Александру 
Самоилэ, лишь во фрагменте из 
«Дон-Кихота» уступивший ди-
рижерскую палочку Николаю 
Колядко. Помимо аккомпанемен-
та, оркестр открывал Гала-кон-
церт любимой всеми увертюрой 
к «Севильскому цирюльнику», 
сыгранной виртуозно и отточен-
но, во всем богатстве деталей, 
как и подобает музыке великого 
и, говоря пушкинскими словами, 
«упоительного Россини».

И Гала-концерт, и фестиваль 
в целом был задуман и воспри-
нимался не только как дар нашей 
замечательной примадонны свое-
му народу, но и как приношение 
ей самой, − недаром же зал стоя 
приветствовал овациями появле-
ние Марии Биешу на сцене при 
открытии и закрытии фестива-
ля. Главная героиня праздника 
и главная его участница на про-
тяжении стольких лет, она, хоть 
и извинившись перед публикой 
за то, что на этот раз не смогла 
в нем петь, вдохнула в души пре-
данных ей  поклонников и дру-
зей веру в дальнейшие встречи 
с ней. Нынешний фестиваль к 
тому же по-своему соединил в 
ее собственной судьбе прошлое, 
настоящее и будущее, предста-
вив новую посвященную ей кни-
гу «Maria Bieşu. Viaţa mea e un 
turneu…», нашедшую самый жи-
вой отклик в общественной и ху-
дожественной среде. Под облож-
кой этого красочного издания, 
так любовно выполненного в 

издательстве «Cartea Moldovei», 
Клаудия Партоле собрала запи-
санные ею воспоминания самой 
певицы; отзывы же и мнения о 
Марии Биешу суммировала Па-
расковия Бергие  − «правая рука» 
Марии Лукьяновны в Союзе му-
зыкальных деятелей Молдовы. 
Книга изобилует интересными 
фотографиями Михая Потыр-
нике, отобранными из архива 
М.Биешу и запечатлевшими 
важнейшие события ее жизни в 
разные годы. Для презентации 
этой книги был выбран Орган-
ный зал, поскольку ее сопровож-
дало представление аудитории 
новой, именной скрипки «Ма-
рия Биешу», сделанной нашим 
талантливым скрипичным мас-
тером Михаем Бырлэдяну. Впер-
вые на этой встрече произош-
ло и публичное «испытание» 
инструмента: ее опробовал наш 
очень перспективный скрипач 
Думитру Почтарь, ученик лицея 
имени Ч. Порумбеску (класс Г. 
Буйновской), который, несмотря 
на юные годы, уже завоевал зва-
ние лауреата Республиканского 
конкурса и Золотую медаль на 
Дельфийских играх. Его выступ-
ление, прошедшее при участии 
концертмейстера Маргареты Ку-
чук, составило едва ли не целое 
отделение небольшого концерта, 
где прозвучали сочинения И.-С.
Баха и М.Равеля. А специальным 
сюрпризом и подарком главной 
героине встречи – Марии Биешу 
– стала выполненная композито-
ром Борисом Дубоссарским кон-
цертная обработка знаменитой 
каватины Нормы «Casta diva», 
входившей в постоянный репер-
туар певицы и всегда восхищав-
шей поклонников ее  таланта.

Если позволительно будет ис-
пользовать ассоциацию с одним 
из заголовков в этой новой кни-
ге, весь прошедший фестиваль 
можно смело назвать настоящей 
«школой музыки Марии Биешу» 

и одновременно своего рода пу-
тешествием в мире прекрасного. 
При этом как подходит сюда фра-
за, сказанная певице директором 
музыкальной школы из Штефан-
Водэ, названной именем Марии: 
«Мы не строим Вам монумент, 
Вы будете для нас моделью, об-
разцом, эталоном!..». Думается, 
для всех нас высшим эталоном 
отношения к своему призванию 
и культуре своей страны были и 
будут и сама счастливая идея ор-
ганизации в Молдове такого фес-
тиваля, и проявленные Марией 
Лукьяновной настойчивость и от-
ветственность при проведении ее 
в жизнь. Эти черты характеризу-
ют ее не только как крупнейшую 
певицу нашей современности, 
но и как истинного просветите-
ля и верную дочь своего народа 
– народа, который благодарен ей, 
почитает ее и возносит молитвы 
Богу о ее здоровье и долголетии.

И еще несколько слов в за-
ключение. Пересматривая ви-
деозапись презентации книги 
Марии Биешу и скрипки ее име-
ни, я обратила внимание на то, 
как слушала певица каватину 
Нормы в скрипичном звучании: 
Мария Лукьяновна не просто со-
переживала этой возвышенной 
музыке, − она внутренне пела 
мелодию арии, как пела ее пре-
жде. И, значит, неправда, что она 
не пела в этом фестивале – пела 
сама ее душа, и недаром в сво-
ем заключительном слове на той 
презентации наша примадонна 
проронила знаменательную фра-
зу: «Мое турне не закончилось». 
Одной из форм такого турне и 
представляется фестиваль «При-
глашает Мария Биешу» – турне, 
которое не должно закончиться, 
потому что оно приглашает всех 
нас в царство великой музыки…

Галина Кочарова,  
доктор искусств, профессор, 

Maestru Emerit în Artă 
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Cea de-a XVII-ea ediţie a Festivalului Inter-
naţional al Vedetelor de Operă şi Balet „Invită 
Maria Bieşu” şi-a început evoluţia cu o creaţie 
reprezentativă pentru viaţa lirică a Republi-
cii Moldova. Pe parcursul a două decenii de 
existenţă a festivalului, a devenit deja o tradiţie 
Concertul de Gală din deschiderea şi închiderea 
lui. Anul acesta, organizatorii acestui florilegiu 
de evenimente artistice tutelate de Primadona 
Operei Naţionale  au decis să renunţe la con-
certul de deschidere, înlocuindu-l cu relansarea 
celui mai reprezentativ spectacol liric autohton  
„Alexandru Lăpuşneanu” de Gheorghe Mustea. 
Care au fost motivele de a deroga de la obiş-
nuita manieră de deschidere a evenimentului 
în favoarea unei capodopere naţionale, cu un 
subiect de maximă tensiune dramatică, rămâne 
la discreţia şi inteligenţa aprehensiunii publicului 
spectator. De fapt, însuşi festivalul, chiar de la 
prima sa ediţie, şi-a trasat pentru realizare sco-
puri şi obiective distinse: 

2	mediatizarea valorilor naţionale lirice în 
circuitul cultural internaţional;

2	menţinerea şi augmentarea relaţiilor  de 
colaborare cu instituţiile similare din în-
treaga lume;

2	prezentarea şi lansarea de tinere talente 
din ţară şi invitaţi;

2	înfiinţarea neformală, la Chişinău, a unui 
centru de cultură lirică europeană, cu o 
extensie în timp redusă; termenul de 10 
zile calendaristice al desfăşurării pro-
priu-zise a festivalului nu a fost depăşit 
la nici o ediţie;

2	prezenţa la festival, în postură de invitaţi 
de onoare, a unor personalităţi notorii 
din domeniul liric european;

2	mediatizarea produsului intelectual se-
lect drept o necesitate indubitabilă, de 
prestigiu, dar şi accesibilă  pentru fie-
care cetăţean al Republicii Moldova şi 
pentru oaspeţii statului;   

2	promovarea valorilor culturale prin inter-
mediul principalelor instituţii  de condu-
cere a statului, drept esenţă definitorie 
de existenţă a societăţii.

Graţie acestui meritoriu eveniment cultu-
ral, care aduce elan spiritual fiecărui cetăţean 
al republicii, arta lirică în Moldova cunoaşte o 
frumoasă deschidere către noi orizonturi de 
explorare componistică, interpretativă, de per-
cepţie şi mediatizare. Este relevant că acest 
eveniment cultural permite publicului meloman 
întîlniri multiple cu renumiţi maeştri ai scenei li-
rice mondiale, fapt extrem de benefic şi pentru 
întregul colectiv al teatrului nostru. Din primele 
ediţii şi pînă în prezent, pe scena lirică de la 
Chişinău, datorită Festivalului „Invită Maria Bie-
şu”, au fost prezenţi oaspeţi, majoritatea dintre 
care au realizat şi preţioase master-classe 
pentru studenţii Academiei de Muzică, Teatru 
şi Arte Plastice a Moldovei, fapt extrem de im-
portant pentru cultivarea profesională a viitori-
lor artişti ai scenei lirice: Irina Arhipova (mezzo 
soprano, Federaţia Rusă, ulterior FR), Tamara 
Sineavskaia (mezzo soprano, FR), Vladislav 

necesară o scurtă incursiune în istoricul creării 
acestei partituri lirice reprezentative pentru viaţa 
culturală a Moldovei.

Intrarea în perioada maturităţii artistice a 
lui Gh.Mustea este marcată de apariţia operei 
„Alexandru Lăpuşneanu” (1985), exponentă a 
unui gen muzical complex, scrisă într-o etapă 
desăvîrşită, în care compozitorul a atins o treap-
tă nouă şi una cu adevărat tipic matură a creaţiei 
sale componistice. Să trecem la elucidarea ne-
mijlocită a lucrării în cauză.

Drept subiect literar şi bază tematică 
Gh.Mustea a purces la nuvela „Alexandru Lă-
puşneanu” scrisă de C. Negruzzi (exponentul 
clasicismului literaturii din Moldova din sec. al  
XIX-lea), publicată pentru prima dată în 1840. 
Această nuvelă a constituit punctul de plecare al 
genului „proză istorică” în literatura naţională. C. 
Negruzzi a realizat în lucrarea sa o prezentare 
extrem de realistă a trecutului istoric al poporului 
moldav din sec. al XVI-lea.

O inovaţie care îi aparţine lui C.Negruzzi 
este faptul că, pentru prima dată în istoria litera-
turii noastre, în cadrul unei nuvele apare popo-
rul - ca expresie complexă concentrată într-un 
cvazi-erou (principal). Scena ce redă răscoala 
populară (capitolul al treilea) sporeşte simţitor 
conflictul social existent în lucrare, care amplifi-
că, în special, şi însemnătatea operei.

Ion Osadcenco face o comparaţie, din moti-
vul mai sus menţionat, între „Alexandru Lăpuş-
neanu” şi „Boris Godunov” de A.Puşkin: „Capo-
dopera lui Puşkin este o nouă etapă în literatura 
universală, cea care tratează elementul social-
istoric, încadrîndu-l în genul tragediei... Trage-
dia „Alexandru Lăpuşneanu” tratează acelaşi 
conflict – boierii şi feudalii nemulţumiţi şi ruinaţi, 
pe de o parte, şi monarhul-tiran de cealaltă par-
te; şi răscoala ţăranilor iobagi, ca şi în «Boris 
Godunov».

Gh.Dimitriu a realizat, la rândul său, un libret 
de excepţie, depunînd o muncă perseverentă în 
atingerea principalului scop propus spre realiza-
re, şi anume: redarea, exactă pe cît posibil, a 
materialului literar iniţial; păstrarea şi concentra-
rea ideilor din sfera primordială, social-istoricul 
tragediei, apariţia şi evoluţia evenimentelor, pre-
cum şi a structurii în general. 

Un aport considerabil în reuşita acestui spec-
tacol l-a adus regizorul Eleonora Constantinov. 
Concepţia regizorală s-a realizat într-o formă 
desăvîrşită a expresiei sale. E.Constantinov a 
propus o evoluţie conceptuală a subiectului lui 
„Alexandru Lăpuşneanu” axată atît pe facto-
rul muzical, cît şi pe cel dramatic, centrîndu-şi 
atenţia asupra unor asemenea teme, ca: trage-
dia puterii, ce este puterea? unde-i sînt limitele? 
are o esenţă pozitivă sau e un blestem? Sînt 
întrebări retorice ale filozofiei şi moralei umane, 
ca şi: ce este binele şi răul?  ce este individul 
uman şi ce este Dumnezeu, Viaţă şi Moarte, 
Domnitor şi Popor?!...

Eleonora Constantinov a reuşit să creeze 
un amalgam de o complexitate şi de o luciditate 
sublimă. Opera a fost înalt apreciată de mulţi 
critici de specialitate din Moldova, printre care 
Z.Tkaci, E.Tkaci, E.Vdovina, S.Benghelsdorf, 
E.Kletinici, S.Buzilă, A.Korkina ş.a. De aseme-
nea, au avut o contribuţie aparte scenografii  
Veaceslav Ocunev şi Irina Pres. După cum a 
remarcat însuşi compozitorul, pentru montarea 
acestui spectacol s-a făcut rost  de fonduri mi-
nime, problema decorului şi a costumelor putînd 
fi soluţionată doar în cazul unui miracol. Acest 
miracol s-a şi produs, deoarece a fost găsită o 
soluţie ingenioasă în a „ilustra” opera. Şi anume, 
din partitura operei reiese o evoluţie parcursivă, 
fără de pauze între tablouri (6 la număr) sau 
acte (2 la număr). Astfel, trebuia găsită o soluţie 
pentru evitarea pauzelor necesare schimbului 

O relansare mult a[teptat=

„Alexandru Lăpuşneanu”, 
tradiţie şi inovaţie întrun subiect notoriu

Piavko (tenor, FR), Askar Abdrazakov (bas, 
FR), Iurii Mazurok (bariton, FR), Anna Netre-
bko (soprano, FR), Olga Kondina (soprano, 
FR), Evghenii Akimov (tenor, FR), Pavel Cer-
nîh (bariton, FR), Irina Biculova (soprano, FR), 
Irina Bogaciova (mezzo soprano, FR), Mihail 
Gubskii (tenor, FR),  Monica Habros (sopra-
no, Polonia), Liudmila Magomedova (sopra-
no, Germania),  Ianoş Bandi (tenor, Ungaria), 
Gabriela Felberg (soprano, Ungaria), Teimuraz 
Guguşvili (tenor, Georgia), Lucia Cioară-Dră-
gan (mezzo soprano, România), Felicia Filip 
(soprano, România), Emil Iuraşcu (bariton, Ro-
mânia), Mariana Colpoş (soprano, România), 
Pompei Hărăşteanu (bas, România), Ana-Ca-
melia Ştefănescu (soprano, România),  Irina 
Săndulescu-Băla (soprano, România), Ionel 
Voineag (tenor, România), Lucia Papa (mezzo 
soprano, România), Natalia Daţko (soprano, 
Ucraina), Eduard Srebniţkii (Tenor, Ucraina), 
Mihail Didîk (tenor, Ucraina),Vladislav Gorai 
(tenor, Ucraina),  Taras Ştonda (bas, Ucraina), 
Şalva Mukeria (tenor, Ucraina), Alexei Repcin-
skii (tenor, Ucraina), Olga Nagornaia (sopra-
no, Ucraina), Anatoli Duda (tenor, Ucraina), 
Irina Mişura (mezzo soprano, SUA),  Elena 
Ostrovskaia (soprano, SUA),  Taemi Kohama 

(soprano, Japonia), Riilka Hakola (soprano, 
Finlanda), Victoria Lukianeţ (soprano, Austria), 
Iordanka Iovanovici (mezzo soprano, Jugosla-
via), Miogdar Iordanovici (bariton, Jugoslavia), 
Biulent Ateşoglu (bas, Turcia), Azer Zeinalov 
(tenor, Azerbaidjan), Raffaelle Vitagliano (te-
nor, Italia), Mauro Augustini (bariton, Italia),  
Stoian Popov  (bariton, Bulgaria), Konstantin 
Iankov (tenor, Bulgaria),  Ivanka Ninova (mez-
zo soprano, Bulgaria);  dirijorii – Robert Liuther 
(SUA), Evghenii Kolobov (FR), Dmitrii Hohlov 
(FR),  Gheoghii Notev (Bulgaria), Alexandr Ani-
simov (Belarusi), Nikolai Koleadko (Bielarusi), 
Jean-Pierre  Burtin (Franţa), Pierre Megard 
(Franţa), Victor Fedotov (FR),  Aldo Bernardi 
(Italia), Ion Iancu (România), Herghe Stanciu 
(România), Andrei Cisteakov (FR),  Vasili Va-
silenko (Ucraina), Vladimir Garkuşa (Ucraina), 
Emanuel Siffert (Marea Britanie) etc... 

Aceste prezenţe memorabile pe scena liri-
că din Moldova sînt nişte trambuline sigure de 
lansare a noilor proiecte de colaborare vest- şi 
est-europeană, fapt care va fi explorat şi de ur-
mătoarele generaţii de muzicieni şi manageri  
artistici. 

Revenind la spectacolul de debut al festi-
valului din seara de 11 septembrie 2009, ar fi 
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de decor  (demontarea şi montarea construcţi-
ilor tehnice). Remediul a fost găsit prin  „cortina 
rulantă”,  ea avînd o prestanţă activă în drama-
turgia spectacolului. În faţa publicului, cetăţile 
se transformă în biserici, dormitoare domneşti, 
realizîndu-se o intensificare a dinamicii evoluţiei 
subiectului operei. 

Lipsa decorului masiv a generat un cîştig 
esenţial de spaţiu în scenă, care i-a permis regi-
zorului să realizeze scene impunătoare cu parti-
ciparea maselor populare. Asemenea scene sînt 
cea a văduvelor din tabloul al 2-lea, scena corului 
în biserică din tabloul al 4-lea, uciderea boierului 
Moţoc,  aruncat în gloată în tabloul al 5-lea, şi, de-
sigur, marele cor „Slavă” din finalul actului I, care, 
mişcîndu-se din interiorul scenei spre avanscenă, 
creează un val emoţional impresionant. 

O prestanţă de mare succes a avut-o la pre-
mieră şi dirijorul spectacolului, Alexandru Samoi-
lă. După cum a menţionat atunci Gh.Mustea, fie-
care măsură a partiturii operei a fost interpretată 
în corespundere cu ideea, aspiraţia estetică, 
artistică, emoţională şi dramaturgică a viziunii şi 
a concepţiei compozitorului. A.Samoilă a reuşit 
să materializeze într-o formă sublimă imaginea 
ideatică complexă şi desăvîrşită din conştiinţa 
creatorului nemijlocit al operei - Gh.Mustea.

Nuvela lui C.Negruzzi, prezentată cu suc-
ces în opera lui Gh.Mustea, este  un echivalent 
veritabil, astfel încît opera se încadrează evi-
dent în sfera tragediei social-istorice, prin care 
se creează tangenţe cu „Boris Godunov” al  lui 
M.Musorgski: elementul tragic, generator de 
mişcare, în opera lui Mustea apare ca unul privit 
prin prisma elementului modern, contemporan 
nouă, de percepere a realităţii şi de explicare a 
acestui fenomen sub aspect filozofic al subiec-
tului. Gh.Mustea este primul dintre compozitorii 
moldoveni care a abordat un asemenea subiect, 
creînd o operă complexă, reuşind să îmbine în 
ea cele mai importante laturi ale pilonilor artei, 
abordaţi pentru prima oară încă de clasicii greci 
sub forma „triuna horeia” – muzică, text, mişca-
re. Dar, în primul rînd, „Alexandru Lăpuşneanu” 
este o tragedie, ceea ce o plasează pe o poziţie 
aparte, căci „Grozovan” al lui D.Gherşfeld, „Ba-
lada eroică” a lui A.Stîrcea, „Glira” lui Gh. Neaga 
sînt opere eroice. 

Întreaga lucrare se prezintă intr-o evoluţie, 
din punct de vedere arhitectonic, sub forma unui 
arc imens. Şi anume: în uvertura orchestrală din 
tabloul întîi compozitorul utilizează o stilizare fol-
clorică, introducînd o melodie de o sublimă ex-
presie populară, o cvasi-doină, care va apărea 
din nou doar în ultimele măsuri din finalul ope-
rei. Această melodie, specificul popular al căreia 
este nuanţat şi de utilizarea cavalului (un alt ar-
gument în favoarea tentei proeminente folclori-
ce), devine mijloc de exteriorizare a principiului 
de unitate structurală şi ideatică a întregii opere. 
Această melodie este de fapt o leitcaracterizare 
a lui Lăpuşneanu, o leittemă care schiţează por-
tretul domnitorului Moldovei, cărui nu-i lipsesc 
calităţile de patriot şi de diriguitor.

Un alt procedeu care intensifică unitatea în 
derularea evenimentelor operei sînt intermediile  
orchestrale, antractele simfonice. Această piesă 
instrumentală introductivă este interpretată cu 
regularitate de orchestră la începutul fiecărui ta-
blou, astfel existînd şase uverturi instrumentale  
(acest procedeu, care poate fi numit „instrumen-
talizarea operei”, tipic pentru opera contempora-
nă a sec. al XX-lea, a fost utilizat, spre exemplu, 
de către D.Şostakovici în opera „Katerina Iz-
mailova”). Rolul uverturilor este de fiecare dată 
unul de iniţiere adecvată în atmosfera spirituală 
atît a fiecărui tablou în parte, cît şi a operei în 
general. Datorită acestui clişeu, compozitorul 
impune conştientizarea importanţei rolului mu-
zicii, ea fiind un teren pentru evoluţia latentă a 

sferei afective şi ideatice a lucrării. Anume prin 
muzică, care este parte componentă a acestui 
gen sincretic al artei, compozitorul arată latura 
veridică a diferitelor momente din  derularea 
artistică a subiectului narat. În favoarea acestei 
afirmaţii poate fi adus, drept exemplu, următorul 
procedeu utilizat de Gh.Mustea: pe lîngă diver-
sele leitmotivele care există în operă, compozi-
torul utilizează o tonalitate-simbol (leittonalitate) 
a vicleniei, perfidiei şi a minciunii (La bemol cu 
oscilaţie major - minoră). Această leittonalitate 
apare în operă în unele momente deosebite 
care, prin postura plasării ei, afirmă cele men-
ţionate anterior. Astfel, în tabloul întîi, în scena 
în care Moţoc îi jură credinţă lui Lăpuşneanu, în 
sfera muzicală îşi face apariţie La bemol. Cu o 
tentă mai pronunţată simbolul vicleniei apare în 
tabloul al 2-lea (4 măsuri după c.100), în scena 
lui Lăpuşneanu cu Drăgan. Şi anume în mo-
mentul în care Lăpuşneanu îl caracterizează pe 
Drăgan ca „...mişelule...”. În tabloul al  4-lea, La 
bemol este evident prezent, generat de însăşi 
fabula tabloului – Lăpuşneanu face o invitaţie, 
adresată boierilor la un prînz festiv – „Cină a îm-
păcării”, scopul adevărat al acestei reuniuni fiind 
măcelul boierilor. În tabloul al 5-lea al operei 
(tabloul măcelului), uvertura orchestrală, scri-
să în formă tripartită cu repriză A B A1, posedă 
următorul conţinut: A – crearea imaginii nefaste 
următoare, B – ospăţul propriu-zis1, A1 – măcelul 
propriu-zis. Datorită faptului că uvertura începe 
cu isonul orchestrei pe La bemol (tonul perfidiei, 
minciunii), sîntem conştienţi de evoluţia nefastă 
a acestui compartiment.

Premiera operei a avut loc în luna decem-
brie a anului 1987 pe scena Operei Naţionale 
din Chişinău. În 1990, pentru această operă, lui 
Gh.  Mustea i-a fost conferit Premiul de Stat al 
Republicii Moldova.

Opera a avut priză la public chiar şi depar-
te de hotarele RM. Astfel, în 1989, „Alexandru 
Lăpuşneanu” este montat pe scenele teatre-
lor din oraşele Sverdlovsk şi Permi (Rusia). În 
acelaşi an, opera devine laureat al Festivalului 
teatral interrepublican „Florar–89”. În 1990, s-au 
produs două montări consecutive ale spectacou-
lui pe scena teatrului Bolshoy din Moscova.

Despre intepretarea rolului Ruxandei de 
către marea doamnă a scenei lirice naţionale 
Maria Bieşu presa anilor 90 abundă cu super-
lative calificative. Muzicologii, criticii de tea-
tru au trasat ipotetic o paralelă dintre maniera 
remarcabilă de interpretare a Mariei Bieşu 
şi rolul realizat de ea ca fiind două faţete ale 
aceluiaşi destin puternic şi curajos al însăşi  em-
blemei femeii Moldovei.

Şi iată azi, la mai bine de  două decenii după 
acea memorabilă premieră, publicul meloman 
chişinăuean a avut deliciul de a  viziona încă o 
dată acest spectacol liric naţional, admirînd o 
Ruxandă diferită de cea interpretată de Maria 
Bieşu, dar tot atît de plină de caracter, curaj, 
tandreţe şi talent, în persoana Angelinei Arti.

Spectacolul s-a relansat în grila repertorială 
a Teatrului Naţional de Operă şi Balet, publicul 
meloman a retrăit emoţiile de mîndrie pentru 
arta lirică a Moldovei, criticii de specialitate au 
remarcat o nouă treaptă în evoluţia genului liric 
basarabean.

Sincere felicitări şi omagiu Primadonei tea-
trului liric basarabean, amfitrioanei festivalului, 
reginei operei naţionale – Maria Bieşu.

Valeria şeican,
muzicolog, doctor în studiul artelor,

deputat în Parlamentul Mondial pentru 
Pace şi Securitate

1  Aici compozitorul utilizează un citat din folclorul azer, 
folclor cu care s-a familiarizat datorită cunoştinţei cu  
Gevanschir Kuliev.  

O decoraţie binemeritată

Artinfo

Cunoscutul prozator Ion Druţă este 
posesorul mai multor titluri: scrii-

tor al poporului, membru titular al Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei, laureat al 
Premiului de Stat al Republicii Moldova. 
Recent, la acestea s-a mai alăturat unul: 
primul cavaler al Ordinului “Bogdan În-
temeietorul”. Din anul curent, cu această 
înaltă decoraţie, ţara îi onorează pe cei 
mai demni cetăţeni ai săi. Ion Druţă este 
cel care, prin numeroasele sale scrieri, 
promovează valorile istorice şi morale 
ale poporului nostru, tradiţiile şi cultura 

lui - de la “Horodişte”, “Frunze de dor”, 
“Ultima lună de toamnă”, “Toiagul păs-
toriei”, “Povara bunătăţii noastre”, “Clo-
potniţa”, “Biserica Albă” şi altele pînă 
la una din ultimele sale lucrări - piesa 
“Maria Cantemir”, montată anul acesta 
la Chişinău de către regizorul Sandu Va-
silache. Eroina principală este fiica  lui 
Dimitrie Cantemir, domnitor al Mol-
dovei, dar şi unul dintre cei mai iluştri 
savanţi europeni ai timpului, care, prin 
ceea ce a făcut, a dus faima poporului 
său pe alte meleaguri.

De Zilele Europene ale Patrimoniului

Muzeul Naţional de Etnografie şi 
Istorie Naturală a consacrat aces-

tor zile o expoziţie de ţesături manuale, 
aceasta avînd genericul “Legende ţesute 
manual” şi consemnînd  încă o dată im-
portantă: împlinirea a 120 de ani de la 
întemeierea respectivului muzeu. Expo-
ziţia a adus în faţa spectatorilor ţesături 
tradiţionale manuale, ecologic pure, de-
corative şi de ritual, vestimentare şi de 

uz casnic. Ceea ce a deosebit-o de altele 
desfăşurate în acest muzeu a fost organi-
zarea unei mese rotunde cu tema “Ţesă-
turile în obiceiurile noastre”, a semina-
rului “Etnografia satului moldovenesc”, 
precum şi, la solicitarea spectatorilor, a 
unor ore de master-class la ţesut. În plus, 
doritorilor li s-a oferit posibilitatea să se 
înscrie la diverse cursuri de meşteşuguri 
populare.

O carte premiată de Academia Franceză

Lansarea acesteia – “Reinventer la 
tradition, Alexandre Stourdza et 

l’Europe de la Sainte-Alliance” (Rein-
ventarea tradiţiei, Alexandru Sturza şi 
Europa Sfintei Alianţe”), menţionată de 
Academia Franceză cu prestigiosul pre-
miu “Guizot-2009”, – a fost organizată pe 
17 septembrie de către Editura “Cartier”. 
Autoarea cărţii se numeşte Stella Gher-
vas, originară din Moldova, în ultimii ani 
activînd la Paris. A absolvit Facultatea de 
Filosofie şi Ştiinţe Politice a Universităţii 
din Sankt-Petersburg, e doctor în Istorie 
al Universităţii din Bucureşti, precum şi 
doctor în Litere al Universităţii din Ge-
neva. A scris peste 30 de studii cu privire 
la istoria culturii şi politicii europene în 
secolele XIX-XX, mai multe monografii. 
Cartea premiată ne prezintă o personali-

tate remarcabilă, precum este Alexandru 
Sturza, cu regret, uitată. 

Şi la Chişinău, la Editura Pontos, a apă-
rut recent volumul “Soarta unui emigrant. 
Alexandru Sturza”, acesta fiind rodul cer-
cetărilor efectuate pe parcursul a mai mul-
tor ani de către doctorul în filosofie Emil 
Vrabie. Autorul descrie în lucrarea sa nu 
numai strălucita carieră de diplomat a lui 
Alexandru Sturza, ci şi activitatea sa de sa-
vant şi scriitor. Alexandru Sturza este auto-
rul a peste 80 de lucrări serioase în dome-
niul teologiei, dintre care vom menţiona 
“Filosofia creştină”. Scriindu-le în limba 
franceză, a avut grijă ca cele mai valoroase 
din ele să fie traduse în limba străbunilor 
săi, încredinţînd acest lucru la doi foarte 
buni cunoscători ai teologiei universale –  
Filaret şi Neofit Scriban. 

Sărbătoare a prieteniei

Din anul 2002 încoace, în fiecare a 
treia duminică a lunii septembrie, 

Biroul Relaţii Interetnice organizează la 
Chişinău Festivalul Etniilor cu genericul 
“Unitate prin diversitate”, menit să con-
tribuie la armonizarea relaţiilor interet-
nice şi la păstrarea culturii, tradiţiilor şi 
obiceiurilor etniilor conlocuitoare din 
Republica Moldova. Anul acesta, mani-
festarea a avut loc în ziua de 20 septem-
brie, cu participarea reprezentanţilor a 

peste 40 de etnii. Festivalul a fost onorat 
de reprezentanţi ai conducerii Republi-
cii Moldova, ai primăriei municipiului 
Chişinău, de parlamentari şi oameni de 
cultură. Mai mult de 50 de organizaţii 
etnoculturale republicane şi 18 organiza-
ţii municipale au dăruit chişinăuienilor, 
precum şi a oaspeţilor capitalei ţării o 
sărbătoare a prieteniei, a unităţii şi recu-
noştinţei minorităţilor naţionale faţă de 
poporul băştinaş. 

Amintiri despre război

Din iniţiativa Ambasadei Poloniei în 
Moldova, la Chişinău, între 11-17 

septembrie, cu acces gratuit, la cinema-
tograful “Odeon” a avut loc un festival al 
filmului polonez de război, manifestarea 
venind să comemoreze 70 de ani de la 
începerea celui de-al doilea Război Mon-
dial. Astfel, spectatorul nostru a avut pri-
lejul să vizioneze cîteva din cele mai bune 

pelicule ale acestui gen de film. Este vor-
ba despre “Unde este generalul?” (1964), 
“Hubal” (1972), “Pianistul” (2002) ş.a. 
După cum a menţionat Victor Greben-
şcikov, membru al Uniunii Polonezilor 
din Moldova, scopul festivalului a fost să 
elucideze rolul Poloniei în cadrul confla-
graţiei, precum şi să întrevadă unele noi 
faţete ale războiului. 

Тел./факс: +373 (22) 471530. www. metalica-zuev.com
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Acum, cînd cartea Viaţa 
mea e un turneu – autor 
Maria Bieşu, a apărut, mă 

bucur şi eu ca de un copil care, 
contribuind la creşterea şi educa-
ţia lui, nu mi-e străin. 

Recunosc, mă simt flatată 
de faptul că am fost prima care 
a ascultat confesiunile doamnei 
Maria Bieşu. Îi sînt recunoscă-
toare, întîi de toate, Providenţei, 
care mi-a oferit această posibili-
tate,  ceea ce  cred că n-a făcut 
întîmplător... Şi pentru faptul că 
mi-a inspirat forţe pentru a lu-
cra cu dragoste, aşa precum aş 
fi trudit asupra propriei cărţi, 
propriului destin, îi sînt recunos-
cătoare Domnului. Pentru că n-a 
fost simplu! Mult mai uşor îţi vin 
gîndurile atunci cînd lucrarea se 
plăsmuieşte în imaginaţia ta, cînd 
personajul este creat de tine, cînd 
tu eşti Pigmalionul care-i dă su-
flare Galateei. În cazul mărturi-
sirilor Primadonei teatrului nos-
tru liric, n-a trebuit să inventez 
nimic, dar nici să trişez, ba  mai 
mult – am fost nevoită (în mod 
normal!) să mă conformez unui 
anumit stil, unui fel de a povesti. 
Şi e firesc! N-a fost însă o sim-
plă înregistrare a unui soliloc, de 
aceea a şi fost nevoie şi de timp, 
şi de o dublă inspiraţie. Fireşte, 
pînă a ajunge să aranjez materia-
lul (să-l am adunat), am avut mai 
multe întîlniri cu doamna Bieşu 

Viaţa mea e un turneu...  este o carte specială, ce 
inserează momente speciale din viaţa unui om abso-
lut special – Maria Bieşu. Prezenţa Divei la lansarea 
volumului, (eveniment ce s-a produs în cadrul actu-
alei ediţii a Festivalului „Invită Maria Bieşu”), s-a 
simţit, în Sala cu Orgă din Chişinău, graţie imprimă-
rilor din Madame Butterfly, Aida, Turandot, Tosca, 
cu mult timp înaintea apariţiei artistei pe scenă. Di-
vină după amiază de septembrie cu irepetabila voce 
a Mariei Bieşu!

Viaţa mea e un turneu... a fost lansată în prezenţa 
unui public select, împătimit, deopotrivă, de muzică 
şi de lectură. Evident, s-a vorbit în superlative, însă, 
oricît de elogioase ar fi fost discursurile, oricît de pline 
de sensibilitate amintirile prietenilor,  totuna au părut 
mici şi puţine în raport cu personalitatea emblematică 
a protagonistei... „Nici noi nu conştientizăm pe de-
plin, dar nici însăşi ea, Maria Bieşu, nu realizează 
cît de mare este!” – a constatat scriitoarea Claudia 
Partole, cea care a avut grijă ca amintirile Primadonei 
să devină carte. Or, anume Claudiei Partole îi revine 
meritul (dar şi onoarea) de a fi înregistrat  şi stilizat 
confesiunile verbale ale artistei.

 Personalităţi ale vieţii culturale au rostit la 
adresa marii doamne a scenei lirice cuvinte veni-

te din suflet, printre acestea numărîndu-se dirijo-
rul Alexandru Samoilă, criticul Aurelian Dănilă, 
editoarea Raisa Suveică ( anume la Editura Car-
tea Moldovei a apărut proaspăta tipăritură), com-
pozitorul Constantin Rusnac (care a şi moderat 
evenimentul) şi mulţi alţi admiratori. Primadona 
a fost aplaudată la scena deschisă atunci cînd, cu 
sinceritatea-i nativă, le-a mulţumit tuturor celor 
prezenţi în Sala cu Orgă, promiţînd că va reve-
ni negreşit în spectacole - emoţionante momen-
te pentru noi toţi,cei care sîntem contemporanii 
Mariei Bieşu.

Prezentarea de carte a fost flancată reuşit şi de 
prezentarea de către maestrul Mihail Bîrlădean a 
unei viori dedicate sopranei.

Cîndva, undeva, poate se va naşte o altă stea 
la fel de strălucitoare, deocamdată însă posesoarea 
uneia dintre cele mai frumoase voci din lume se află 
aici, la Chişinău şi se numeşte Maria Bieşu.

„Viaţa mea e ca un turneu – unul din multele! Dar 
este cel mai lung şi, poate, cel mai impresionant...”, 
scrie în debutul cărţii interpreta. Acest sublim tur-
neu, indubitabil, trebuie să continuie!

Marcela GAFtOn

Turneul trebuie să continue

Un destin adunat ]ntr-o carte...
– nu le-am numărat, dar au fost 
suficiente. Din toamna anului tre-
cut pînă spre sfîrşitul primăverii 
acestui an ne-am tot văzut – de 
două sau de trei ori pe săptămâ-
nă cu mici pauze - cînd doamna 
Maria Bieşu era internată în spi-
tal nu ne întîlneam. Dar şi atunci 
munceam – ambele. Dumneaei 
îşi frunzărea memoria (o rugam 
să fixeze în gînd tot ce-şi amin-
teşte), eu între timp lucram asu-
pra textului descifrat sau notat 
– îi imprimam o anumită formă, 
plasam amintirile respectînd con-
secutivitatea cronologică. În pro-
cesul lucrului am avut şi un ghi-
nion pe care mai întîi l-am plîns, 
apoi m-am consolat: ”Aşa a tre-
buit să fie!”, dar mai tîrziu mi-am 
explicat: ”Poate ceva n-am făcut 
bine!? Dar ce anume?...” . În fine, 
iată ce mi s-a întîmplat: după ce 
am trudit o săptămînă descifrînd 
de dimineaţă pînă seara casetele 
(vreo 5 la număr!) cu mărturisi-
rile Primadonei, scriindu-le în 
calculator, din întîmplare, fără să 
vreau, am efectuat o operaţie gre-
şită (nu-mi dau seama care să-mi 
fi fost gestul!?), ca într-o clipită 
să-mi zboare, să-mi dispară tot 
materialul cules – în total vreo 80 
de pagini copiate şi, parţial, re-
dactate. Zadarnic am încercat să 
restabilesc materialul! Parcă tre-
cuse o mînă răuvoitoare retuşînd 
din memoria calculatorului acele 

care de asemenea mi-a complicat 
munca: lucram ba la o variantă, 
ba la alta şi mereu le confun-
dam. În schimb, aveam siguranţa 
că nimic nu mai puteam pierde. 
După ce am structurat confesiu-
nile, a urmat redactarea (pe care 
o făceam singură) şi lectura. Eu 
citeam, doamna Bieşu asculta. 
Ca un copil asculta! Uneori i se 
rostogoleau pe obraji lacrimi, 
alteori surîdea şi, de fiecare dată 
când făceam pauze de respiro, 
exclama:”Doamne, nu-mi vine 
a crede că toate au trecut!”. Al-
teori, ascultînd, se întreba:”Dar, 
oare, ce-ar fi fost cu mine, dacă 
nu eram cîntăreaţă de operă?”.

Eu, urmărind destinul de om 
şi vedetă al Mariei Bieşu, am con-
statat un mare adevăr: Providenţa 
îşi apără aleşii! Nimeni din cei 
meniţi nu pot să dispară, o mînă 
necunoscută îi salvează, îi scoate 
din cele mai dificile situaţii. În ca-
zul doamnei Bieşu au existat mai 
multe accidente (de loc întîmplă-
toare) care i-au periclitat viaţa, dar, 
de fiecare dată, ca printr-o minune 
s-a salvat. Putea, bunăoară, să se 
înece (mi-a dezvăluit cu emoţii 
această întîmplare din copilărie!); 
putea să moară de foame în timpul 
foametei (înfometate, fără puteri, 
împreună cu mama şi surorile aş-
teptau moartea...); apoi mai putea 
să nu audă difuzorul (rămînînd 
indiferentă), să nu atragă atenţie 

acelor cîntări. Ar fi putut să ajun-
gă pictoriţă (o pictoriţă, mai ştii, 
foarte bună sau cunoscută nu doar 
acestui spaţiu!), dacă nu era acel 
director scorţos din copilăria ei, 
care, atunci cînd a surprins-o la 
lecţii desenînd (dar creiona chi-
puri de oameni cu o plăcere in-
fantilă, ocupaţie care, încurajată, 
putea da roade), i-a luat desenul, 
iar la recreaţie i l-a agăţat de spa-
te şi a purtat-o prin şcoală ca pe 
un infractor. De-atunci a păstrat 
toată viaţa o teamă inexplicabilă 
pentru desen, n-a mai avut plăce-
re să deseneze. Din partea acelui 
învăţător a fost un act antipedago-
gic, condamnabil, dar, pe de altă 
parte, astfel a încurajat (poate!), 
involuntar, o altă pasiune, un alt 
har care-i venea Mariei tot de la 
Dumnezeu. Noi, oamenii, nicio-
dată nu ştim de unde ni se trage 
binele, precum nici răul...

Destinul Mariei Bieşu este 
curios, dramatic, fascinant. E cu-
rios, zic, pentru că firea, caracterul 
dumneaei foarte mult se aseamănă 
cu unele trăsături de caracter ale 
neamului nostru – românilor ba-
sarabeni. E ceva în felul Mariei 
Bieşu de a fi care ne caracterizea-
ză pe toţi. E ca un simbol al subli-
mului ce ne înalţă de asupra altor 
neamuri, ne face să strălucim şi, 
totodată, ne demonstrează şi o altă 
faţetă a firii noastre - cea puerilă, 
credulă, ludică. 

Maria Bieşu face impresia că 
s-a născut pentru a trăi doar în 
scenă, nu e pentru viaţa cotidiană. 
Cum se vede, Domnia sa a venit 
în această lume bolnavă de prag-
matism nu pentru a cuvînta deşer-
tăciuni, ci pentru a cînta cu voce 
dumnezeiască. Iar dramatismul 

pagini. De necaz, aproape că am 
plîns, apoi a depus un efort psi-
hologul din mine (alter Ego-ul!) 
să mă consoleze: Tot ce se face, 
se face spre bine! – aşa mi-a re-
petat şi, cu greu, i-a reuşit, totuşi 
să mă calmeze. Astfel ca, pînă la 
urmă, să mă amuz în stil profetic: 
Şi asta a trebuit!... Deşi mereu 
m-a obsedat gîndul: N-o fi, oare, 
un semn?! Poate. Iar plăcerea 
care a urmat de re/descifrarea 
textului înregistrat s-a lungit o 
lună înceiată (lucrul nu mergea 
ca de prima dată, de parcă cineva 
îmi punea piedici). Cînd am vă-
zut, în sfîrşit, iarăşi textul cules, 
mi-am făcut cîteva variante, fapt 

                                                             Claudia Partole

Lansare de carte

Тел./факс: +373 (22) 471530. www. metalica-zuev.com
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Un master-class pentru noi toţi
În ceea ce priveşte un master-class în arta belle canto, Primadona este un maestru excelent. De-a lungul 

activităţii sale scenice, la acest capitol a fost solicitată de mulţi, inclusiv de japonezi, cei pe care întreaga lume 
îi consideră, şi pe bună dreptate, de oameni cu o deosebită constituţie sufletească, altfel spus, cu o simţire 
aleasă a frumosulului şi a frumuseţii. Cei care, de fapt, i-au dat ei însăşi aripi de zbor spre cea mai înaltă boltă 
a Operei, în îndepărtatul an 1967, cînd au auzit-o pentru întîia oară şi au rămas vrăjiţi de Cio-Cio-san a ei. Mai 
tîrziu, au invitat-o nu o dată să-i înveţe vocalul pe tinerii lor cîntăreţi. 

În seara de 19 septembrie 2009, a ţinut un master-class pentru noi toţi. Nu în arta vocală, ci în arta de a 
trăi cu demnitate, de a munci cu dragoste şi jertfire de sine, de a suporta cu bărbăţie votregiile vieţii, de a nu 
dispera... Cei care din anumite motive nu au participat la lecţie personal,  au avut posibilitatea s-o asculte la 
Moldova 1 radio sau la Moldova 1 TV,  în transmisiune directă de la Palatul Naţional... Celor care însă nu au  
reuşit s-o audă, mai jos, le oferim varianta înregistrată, din considerentul că le poate fi de folos şi lor...

destinului ei, de asemenea, l-am descope-
rit în mărturisirile-i în care, cu nedumerire 
şi nelinişte, îşi aminti despre nişte turnee 
marcante, care puteau fi evitate (bănuiesc), 
astfel prevenind şi boala (consecinţile!) 
pe care o suportă azi. E vorba de concer-
tul prezentat la Cernobîl (la o lună după 
explozie!), toţi spectatorii fiind cu măşti, 
în timp ce cîntăreţii cîntau pe scenă... De 
asemenea, avnd repercusiuni nocive şi 
turneul de la Novokuzneţk (cu vizitarea 
uzinei metalurgice), în timpul căruia i s-a 
frînt vocea; apoi, bănuiesc, un efect psi-
hologic dureros l-au imprimat în destinul 
cîntăreţei şi turneele peste hotare, despre 
care dumneaei, deşi îmi povestea cu încîn-
tare, nostalgie, totuşi în concluzie constată 
cu amărăciune:”Eram vîndută scump, dar 
plătită ieftin...”. În acelaşi context fiind şi 
o altă reflecţie: „Oare e corect ca, după o 
viaţă de sacrificare, de turnee istovitoare în 
lume, dar şi în toată fosta URSS, să rămîi 
chiar şi fără nişte rezerve  adunate pentru 
zile negre?...” (Maria Bieşu). Face impre-
sia că, în fostul regim sovietic, nimeni n-a 
luat în serios adevăratele talente. Deşi apa-
rent erau susţinute, apreciate, pînă la urmă, 
ajungeau (dar, oare, nu e aceeaşi situaţie 
şi azi?!) ca greieraşul din binecunoscuta 
fabulă. Îmi imaginez că, dacă Maria Bieşu 
ar fi acceptat oferta Teatrului Metropolitan 
Opera din New York, cu siguranţă, acum ar 
fi avut o situaţie materială nu doar de vede-
tă apreciată mai mult verbal... Patriotismul, 
devotamentul doamnei Maria Bieşu pentru 
acest pămînt strămoşesc poate fi interpre-
tat diferit, curios e însă faptul că dumneaei 
nici acum (precum a făcut-o şi altădată!) 
nu consideră că ar fi fost mai bine dacă ple-
ca din Moldova ei dragă. Iar argumentele 
dumneaei sînt, totuşi, plauzibile.  

Impresionează această femeie puter-
nică prin vocea-i unică, irepetabilă, dar şi 
prin mărturisirile-i de o sinceritate cople-
şitoare, debordantă uneori (de parcă şi-ar 
interpreta în această carte aria destinului, 
la fel de inspirat precum a cîntat mereu pe 
scenă, în opere). Eu, înregistrîndu-i con-
fesiunile, am descoperit nu doar o mare 
luptătoare, o femeie învingătoare – o Cle-
opatră care a cucerit universul muzicii şi 
inimile a mii de melomani, dar şi o fire 
de o sensibilitate rară, ascunsă dincolo de 
aparenţe (introvertită), ca o perlă pe care 
nu oricine o poate vedea şi nu oricui îi este 
dat s-o admire în toată splendoarea ei.

O ascultam, rugîndu-mă să nu intervi-
nă cineva (telefonul, sora dumneaei Va-
lentina, care, fie că-i aducea medicamen-
tele, fie că voia să-i amintească de regim, 
ca s-o protejeze; colegii subalterni de la 
Uniunea Muzicienilor: doamnele Paras-
covia Berghie, Galina Pîslaru, Tamara 
Mogîldea, domnul Andrei Tamazlîcaru, 
de care simţeam că-i este dor), mai ales 
atunci cînd părea că se întrupează din nou, 
imaginar, în personajele ei (30 la număr), 
pe rînd, ca la o demonstraţie de modă - un 
show, dar nu unul simplu, pentru că sim-
ţeam metamorfozarea emotivă a actriţei 
Maria Bieşu. Cu o dragoste de neînchipuit 
îmi vorbea şi despre Floria Tosca (Tosca), 
şi despre Ci-cio-san (Madame Buterfly), 
şi despre Aida (Aida), Dezdemona (Othel-
lo), Leonora (Trubadurul), Elizabetha 
(Don Carlos) – toate  roluri pentru care 
a scris o muzică fascinantă G. Puccini şi 
G.Verdi. Ca despre fiinţe reale, vii poves-
tea - cu atîta şi atîta dragoste şi pasiune, 
încît aveam impresia că ascult vocea cui-

va care îşi vede vieţile anterioare. Pentru 
fiecare personaj doamna Bieşu păstrează 
un sentiment aparte, or, vorba dumneaei: 
„Toate, femei fiind, sînt mult prea diferi-
te şi ca neam, şi ca temperament, şi prin 
mesajul care-l transmit, dar îmi sînt atît 
de scumpe, şi nu doar eu le-am scos în 
lume,  ci şi ele m-au ajutat să ajung unde 
am ajuns...”. Mai apoi, cînd scriam (re-
produceam cele ascultate), părea că, eu la 
rîndu-mi, mă întrupez, joc roluri, numai 
că nu-s doar cele 30 de eroine, ci o am 
în mine şi pe a 31-a – aceasta fiindu-mi 
şi mai apropiată - Maria Bieşu! Aveam, 
fără a exagera, sentimentul că toate trăi-
rile dumneaei îmi aparţin, fac parte şi din 
viaţa mea, din amintirile mele. 

De fapt, m-am simţit în postură de tăl-
măcitor al unor sentimente, de tergiman 
(doamna Bieşu, fiind o mare cîntăreaţă, 
totuşi, pentru a-şi povesti în scris des-
tinul, a trebuit să apeleze la altcineva), 
dar, curios lucru, am avut şi senzaţia că 
sînt croitorul căruia i s-au adus tot felul 
de haine – de zile mari, de festivităţi, dar 
şi de uz cotidian – unele noi-nouţe, altele 
vetuste, condiţia fiind ca din aceste veş-
minte să croiască şi să  facă o haină pe 
potriva tuturora, ca într-o vrajă: oricine ar 
fi s-o îmbrace ,să se simtă bine (fie tînăr, 
fie vechi în ani, fie bărbat, fie femeie), fie-
care să creadă că pentru el a fost cusută. O 
condiţie destul de dificilă! În ce măsură ar 
fi să-i reuşească croitorului, n-am cum să 
ştiu, dar despre reuşita acestei cărţi-destin 
vor fi să spună cititorii. Miracolul aparţi-
nîndu-i Mariei Bieşu – cea care, ajungînd 
fascinată de Muzica adevărată, ne-a vrăjit 
pe noi, acei care am avut norocul (şi-l mai 
avem!) de a o asculta.

Bănuiesc că multe au rămas încă ne-
spuse şi, probabil, la o eventuală reeditare 
a cărţii, se vor face completări esenţiale. 
Însăşi Maria Bieşu a menţionat la festivita-
tea de lansare a cărţii că îşi aminteşte încă 
multe din viaţa ei de om şi de vedetă.

Eu, acum, cînd am depăşit şi senti-
mentul muncii împlinite, gîndesc şi con-
stat că, deasupra unor oameni, a unor 
personalităţi de talia Mariei Bieşu, mereu 
planează mîna ocrotitoare a Domnului, 
totodată, aceşti oameni întruna sunt ur-
măriţi şi de cel rău, care încearcă prin cele 
mai abile mijloace să-i împiedice voinţei 
supreme... 

Aş mai scrie (simt şi sper s-o fac!) o 
carte dincolo de carte sau o lucrare din 
culisele scrierii acestei cărţi. O voi face, 
poate, în viitor, avînd-o ca protagonistă 
pe această mare cîntăreaţă contemporană 
cu mine (cu noi, cei din azi), graţie căreia 
ne-am făcut şi mai cunoscuţi în lume, şi 
mai frumoşi la suflet. Într-adevăr, multe 
din trăirile şi frămîntările doamnei Maria 
Bieşu m-au fascinat, iar scriind, precum 
am menţionat deja, le-am retrăit şi eu (de 
multe ori pînă la lacrimi). Talentul dum-
neaei fiind harul divin care a urmărit-o 
de copilă (şi se pare că nu ea l-a căutat 
– acesta a descoperit-o!), iar pasiunea cu 
care s-a dăruit şi consacrat artei operisti-
ce este un dar divin. Maria Bieşu este cu 
adevărat un fenomen! Şi vom crede acest 
adevăr mult mai tîrziu, poate prea tîrziu. 
Atunci ne vom minuna şi ne vom mîndri 
că şi această MARIE, urmaşă a Mariei 
Cebotari, s-a născut nu în ţara lui Bach 
sau într-o altă ţară vestită în bogăţii văzu-
te – s-a născut în Moldova noastră...

Onorată asistenţă! Dragii mei! Publicul meu iubit!
(Toţi spectatorii din sală s-au ridicat în picioare).

Iată că a luat sfîrşit şi acest festival, a 
şaptesprezecea ediţie... Luaţi loc... Luaţi 
loc, odihniţi-vă... Nu ştiu dacă v-a plăcut 
festivalul... (aplauze furtunoase şi îndelungate  cu 
urale “Bravo!”). 

Вы извините, мои дорогие, но у нас 
есть гости, поэтому я буду говорить 
по-русски, чтобы они тоже понимали. 
(Аплодисменты). Они не успели выучить 
наш язык... Гости очень хорошие. (Ап-
лодисменты). Они молодые. На этот раз 
они моложе, чем те, которые приезжали 
в прошлые годы. Значит фестиваль об-
новляется, становится более молодым. 
Остальные фестивали тоже были хо-
рошие. Вы помните, к нам приезжали 
многие известные мастера. У нас высту-
пала прославленная Ирина Архипова... 
А сейчас время немного изменилось, 
приезжают другие... Будем думать о мо-
лодых и расти их. 

Наши спектакли, по-моему, прошли 
хорошо. (Долгие апловисменты). Я хочу поб-
лагодарить наш театр и сказать, что, как 
и прежде, восхищена его труппой. Как 
все репетировали и утром, и вечером! 
И как вечером замечательно играл наш 
оркестр!.. И как замечательно пел наш 
хор!..  А как пели солисты - и гости, но 
и наши тоже!

Хочу поблагодарить наше прави-
тельство за поддержку фестиваля. Без 
этой поддержки, особенно в последние 
годы, фестиваль не выжил бы. Союз 
музыкальных деятелей, который вместе 
со мной создал этот фестиваль и посто-
янно занимается его проведением, яв-
ляется  общественной, а не бюджетной 
организацией, поэтому, сами понимаете, 
финансы для проведения фестиваля с 
самого начала являются  для нас очень 
трудной задачей. И правительство, как 
говорится, подставляет нам свое плечо. 
Правда, сейчас этот кризис, который 
идет по всему миру..., он ведь и нас до-
стал. Из-за него у нас еще больше труд-
ностей. Не все гости, которых мы при-
глашали, согласились приехать; многие 
не приехали, потому что мы не можем 

платить им много. А тех, которые при-
ехали, в первую очередь  интересовали 
не деньги. Они приехали себя показать, 
но и посмотреть Кишинев, познакомить-
ся с нашим народом. (Долгие аплодисменты). 
Браво! Браво! Некоторые сказали, что 
хотели со мной познакомится побли-
же, поэтому и приехали. Не скрою, мне 
это очень приятно было услышать. Они 
молодые, я не всех знаю, но фестиваль 
познакомил нас и показал, что они и та-
лантливые. Каждый день они говорили 
мне: “Какой у вас амечательный народ! 
Как нас чудесно принимают у вас!”. 
Мне очень радостно на душе, что они 
восхищены Кишиневом, восхищены на-
шими людьми...(Долгие аплодисменты). 
Поэтому я считаю, что этот фестиваль 
дает очень много возможностей, чтобы 
побольше узнавали о нашей республике, 
какая она у нас на самом деле чудесная и 
какие таланливые люди живут в Молдо-
ве... (Долгие аплодисменты).

Не хочу долго говорить... Вы, навер-
ное, устали, да и я что-то неважно себя 
чувствую... Но я стараюсь выздороветь, я 
уже говорила вам об этом... (Долгие аплодис-
менты). Даст Бог, я смогу еще выступить в 
концертах... Может быть, еще буду петь... 
(Долгие аплодисменты). На этот раз, извините 
меня, что не смогла еще петь вместе со 
всеми... Но я обещаю сделать это... если 
выздоровлю...(Долгие аплодисменты и возгласы 
“Желаем здоровья!”). Спасибо... Прибавление 
здоровья я почувствовала даже от того, 
что вы, милая и дорогая моя публика, для 
которой я с 1962 года все пою и пою , так 
принимаете меня... Вы мои родные, вы 
мои хорошие... Я  вас очень люблю... Сре-
ди вас мои поклонники и мои друзья... Не-
которые из них сказали мне: “Мы ходим 
в церковь и молимся за  Ваше здоровье... 
Мы поставили свечку за ваше здоровье...”.  
Спасибо вам, мои дорогие...

Responsabili de compartiment: 
Anastasia Rusu-Haraba,  

Andrei tamazlâcaru (foto)
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E vorba de spectacolele de licenţă şi de an 
ale învăţăceilor de la Academia de Muzică, 
Teatru şi Arte Plastice – ”Hamlet”,”Fight 

club”, ”Oxigen” ş.a.,  ce  se vor jucate şi pe 
scene,  nu doar în sala de la demisol de la AM-
TAP. Premiera cu controversatul text ”Şefele”, al 
scriitorului austriac Werner Schwab, promotorul  
dramelor escatologice, regizat cu multă dezin-
voltură de către Veaceslav Sambriş la Teatrul 
Eugene Ionesco ( spectacol despre care am mai 
scris, menţionînd mesajul limpede, redat corect 
– existenţa cariată de iluzie şi incultură, viaţa la 
conservă), – şi unele proiecte independente. Ne 
vom referi doar la cîteva.

Basarabenii consemnează căderea 
zidului berlinez 

Cronici ]n zigzag

Debutul stagiunii e asemeni camertonului – dă tonul şi anunţă proiectele 
viitoare. Ca spectator angajat şi cu experienţă, mai să pun mîna în foc, că multe 
vor rămîne vorbe în vînt. totuşi, în miez de toamnă, cînd teatrele şi-au făcut 
publice intenţiile, iese în evidenţă caracterul juvenil şi inventiv al teatralităţii 
dintre Prut şi nistru, prinde contur o mişcare inovatoare şi îndrăzneaţă –  chiar 
impertinentă, în viziunea  spiritelor conservatoare.

Gongul stagiunii 2009-2010: 
efervescenţă juvenilă

Luceafărului, strada Veronica Micle, 7, e un loc 
încărcat de istorie. În această clădire, în vara 
lui 1960 s-a născut faimosul teatru Luceafă-
rul,  cu Ion Ungureanu, Dumitru Caraciobanu, 
Dumitru Fusu, Sandri Ion Şcurea, Ilie Todorov, 
Ecaterina Malcoci, Valentina Izbeşciuc şi alte 
nume strălucite ale generaţiei de aur. Chiar 
în această încăpere se afla odinioară foaierul 
şi fumuarul teatrului, apoi sala de reuniuni a 
actorilor, iar pe urmă Sala mică a Teatrului Lu-
ceafărul. În această sală studio  în 1988 a avut 
loc premiera cu Cîntăreaţa cheală de Eugen 
Ionesco  cu Nelly Cozaru, Boris Cremene, Ala 
Menşicov,  Emil Gaju, Andrei Sochircă şi Elena 
Chioibaş în regia lui Petru Vutcărău,  unul din 
spectacolele fondatoare ale Teatrului Eugene 
Ionesco. În 1996, aici a luat naştere primul club 
muzical underground din Chişinău - CUIBUL, 
al lui Igor Dînga”. Pentru toamnă, Clubul 513 
propune o serie de surprize, printre care cîteva 
premiere de Nicoleta Esinencu (cu actriţa ei fe-
tiş, Doriana Talmazan, cap de afiş),  Povestea 
pu...ovestilor de Ion Creangă, micromuzical in-
teractiv cu temă erotică, cu neobositul  Andrei 
Sochircă, muzică –  Alexandru Cordonean şi 
regie – Mihai Fusu; Meniu de post de George 
Topîrceanu, poezii haioase şi inedite (unele 
nepublicate), de asemenea cu Andrei Sochir-
că; dar şi spectacole din dramaturgia universa-
lă, precum  Povestea lui Ronald  clovnul de la 
McDonalds, de Rodrigo Garcia, piesă contes-
tatară şi nonconformistă, cu Ghenadie Gîlcă, 
Alexandru Pleşca, Leo Rudenco (regie - Lumi-
niţa Ţîcu), O haită de sfinţi de Neil LaBute, tea-
tru psihologic american, parte a trilogiei BASH, 
cu Ina Surdu şi Alexandru Pleşca; Ifigenia in 
Orem de Neil LaBute, cu Ghenadie Gîlcă; Oxi-
gen de Ivan Vîrîpaiev, cu  Irina Vacarciuc şi 
Viorel Pahomi (regie - Luminiţa Ţîcu). În pregă-
tire sînt alte cîteva spectacole  incendiare – o 
reprezentaţie  ironic interactivă despre relaţi-
ile unui tînăr cu poliţia, pe un text semnat de 
Mihai Fusu, cu  Alexandru Plesca; spectacolul 
de trecere în revistă a poeziei proletcultiste din 
RASSM din anii 20 - 30 ai sec XX,  ş.a. 

Constantin Cheianu,   
juma de secol la persoana întîi!

Incredibil, dar adevărat – mereu  junele 
C.C. a rotunjit o frumoasă vîrstă, serbată cu 
fastul cuvenit, în deschiderea precoce a actualei 
stagiuni, la  „Satiricus I. L. Caragiale”, instituţie 
teatrală cinstind cu adevărat dramaturgii şi dra-
maturgia naţională. 

Constantin Cheianu, făcînd bilanţul celor  
50,  şi-a lansat volumul de memorii „Sex & Pe-
restroika” (Editura „Cartier”) şi a diriguit cu real 
talent (storcînd lacrimi din ochii spectatorilor 
sensibili) lectura piesei sale „Cu bunicul ce fa-
cem?”, prima lucrare despre evenimentele din 7 
aprilie. Moderatorul lansării, poetul Emilian Ga-
laicu-Păun, a rostit alese cuvinte, presupunînd 
că jubiliarului i-a fost destul de dificil să scrie 
cartea de la persoana întîi, vorbind, de fapt, în 

Neamţ, 17.00; la 28, 29 octombrie - Danemarca, 
Copenhaga, Teatrul Regal Danez, 19.00; la 31 
octombrie şi 1 noiembrie,  Germania, Dresden, 
Staatsschauspiel Dresden; la 4 noiembrie - Ger-
mania, Mülheim, Theaterbüro Mülheim an der 
Ruh,  la19.30; la 7 noiembrie - România, Iaşi, 
Centrul Cultural German, Teatrul “Luceafarul”.

Spectacolul (premiera a avut loc între 28 
noiembrie – 4 decembrie 2008 la Chişinău, la 
Galeria Brâncuşi) e parte a  proiectului After the 
Fall, lansat de Goethe-Institut: 18 dramaturgi din 
15 ţări europene, după 20 de ani de la căderea 
Zidului Berlinului,  reflectează asupra urmărilor 
socio-politice ale destrămării comunismului.  A 
rezultat o gamă de abordări diverse a postcomu-
nismului ca prelungire a societăţii în care indivi-
dul nu contează,  viaţa omului e frunză în vînt. 
Piesa Nicoletei Esinencu  configurează, pentru 
publicul european, ”o lume în care copiii de 10 
ani adresează marilor conducători ai planetei 
scrisori pentru pace, educaţia de zi cu zi pune 
la loc de cinste însuşirea ghidului de instrucţiuni 
pentru masca antigaz şi demontarea unui auto-
mat  Kalaşnikov”. Cînd te scoli noaptea ştiind 
“ce să faci în caz de contaminare chimică”, orice 
gaz toxic nu mai e pentru tine decît o formulă 
de fabricare şi un şir de indicaţii de utilizare, nu 
instrumentul unei morţi concrete, care pîndeşte 
după colţ. Moarte la îndemîna manipulării poli-
tice, înainte sau după căderea Zidului berlinez, 
pentru că această manipulare-supraveghere e 
la fel de diafană, persistentă şi toxică precum 
gazul!”. Cronicarul Iulia Popovici notează în re-
vista bucureşteană ”Observator Cultural”,  sub 
genericul ”Aer: cum să demontezi un Kalaşnikov 
la 10 ani – antidót”: ”În spatele temei intoxicării 
(cu gaz şi informaţională), două sînt subtemele 
pe care performance-ul Nicoletei Esinencu le 
vizitează, în forma lui de construcţie: noile agre-
gări ale conceptului de supraveghere, pe de o 
parte, manipularea trupului individual şi a cor-
pului social, pe de altă parte. Metaforic vorbind, 
terorismul statal, versiunea postsovietică. (…) 
Textul traversează o lungă istorie a gazului – ca 
sursă necesară vieţii şi instrument al morţii, şi, 
în paralel, o nesfîrşită – care nu se va încheia 
niciodată – istorie a puterii manipulînd existenţa 
privată a unor oameni. Oameni care, în mîinile 
acestei puteri, nu sînt decît statistică.Contorul 
de gaz merge: 1-9-4-1 (“Soluţia finală”, începu-
tul Holocaustului), 2-0-0-2 (un grup de extremişti 
ceceni ia ostateci spectatorii de la muzicalul 
moscovit Nord-Ost; autorităţile ruse lansează 
gaze înăuntrul teatrului, un număr mare de civili 
moare, nefiindu-le administrat antidotul), 2-0-0-4 
(luarea de ostateci de la şcoala din Beslan, ru-
şii omoară şi prizonierii odată cu atacatorii). Pe 

imaginea proiectată din camera de supraveghe-
re, actorii trag dungi orizontale stridente peste 
chipuri, reluînd, astfel, linia din dreptul “motivului 
morţii” pe certificatele de deces ale celor intoxi-
caţi în sala de la Nord-Ost. Pe nesimţite, sprayul 
se transformă în instrument al uciderii în efigie: 
liniile taie feţele unor fiinţe încă în viaţă, dar re-
duse la o abstracţiune vizuală bidimensională, 
cu gestul rece, indiferent, al autorităţii statale 
eliminînd nume dintr-un ipotetic registru al stării 
civile. Trupul devine un desen fără contur şi con-
sistenţă fizică, încetează a mai fi ceva viu, unic, 
cu familie, prieteni, trecut şi viitor. Corpul social 
se “aplatizează” în însumarea subiecţilor supra-
vegheaţi, selectaţi subiectiv de mişcarea alea-
torie a camerei. Antidotul e aerul (din baloanele 
lăsate să zboare, în debutul spectacolului, filtrat 
de masca de gaze purtată, într-unul dintre sten-
ciluri, chiar şi de cîini, în baloanele negre, ca o 
cagulă lăsînd libere ochii şi gura, din final)”.

 Un antidot contra indiferenţei, a păcatului 
nepăsării.

Proiectul 513, lunea la 20.00!

Entuziasmul şi  energia tinerească nutresc 
selectul Club 513. Motorul acţiunii e regizorul, 
actorul şi eseistul Mihai Fusu, care defineşte 
astfel originalul său concept: ”Acest proiect  
vine să  suplinească un vid în viaţa culturală şi 
teatrală  a Chişinăului şi e deschis  tuturor  ac-
torilor, regizorilor, dramaturgilor, muzicienilor 
şi altor oameni de creaţie  care împărtăşesc 
aceleaşi idei şi idealuri ca Proiectul 513.. 
Dorim să prezentăm în fiecare luni la 20.00 
spectacole diferite de ceea ce oferă teatrele 
« oficiale». Adică,  spectacole de club, în apro-
pierea imediată a spectatorului, interactive, cu 
texte  proaspete,  unele special create, repre-
zentaţii muzicale şi de improvizaţie. Proiectul 
a demarat luni, 2 martie 2009,  cu un specta-
col-şantier  bazat pe poezia proletcultistă din 
Transnistria (Republica Autonomă Sovietică 
Socialistă Moldovenească) din anii ‘20-30 
ai secolului trecut, în interpretarea actorului 
Andrei Sochircă şi a muzicianului Alexandru 
Cordonean. În perspectivă, preconizăm o cola-
borare cu Teatrul Act de la Bucureşti. De altfel, 
ideea teatrului de luni seara este inspirată  tot 
de  Bucureşti - de Teatrul Luni de la Green Ho-
urs. Explicaţia e simplă: luni e unica zi liberă 
a actorilor profesionişti şi ei pot să facă ce-şi 
doresc. Chiar şi teatru. Vă asigur: Clubul 513 
este un loc deosebit atît prin amplasarea sa 
ideală în inima Chişinăului, cît şi prin istorie, 
prin fantomele ce-l bîntuie. Situat în subsolul 

                                                                                                          Larisa TUrea

Тел./факс: +373 (22) 471530. www. metalica-zuev.com

Ca un vin tînăr ce fierbe sclipind îmbietor, 
tinereţea teatrelor noastre răbufneşte, se revar-
să departe în Europa profundă: consemnînd  
aniversarea a 20-a de la căderea Zidului Ber-
linez, Goethe-Institut şi Mobile European Trailer 
Theatre (METT) susţine performance-ul Antidót 
de Nicoleta Esinencu, susţinut de  actorii Rodica 
Oanţa, Valeriu Pahomi, Veaceslav Sambriş şi 
Doriana Talmazan, cu suportul artiştilor plastici 
Victor Gruşevan şi Vlad Leancă. Spectacolul e 
prezent  în cadrul mai multor festivaluri de teatru  
precum urmează: la 17 octombrie în  Polonia, 
la Bydgoszcz, Teatr Polski Hieronima Konieczki, 
la orele 19.00; la 22 octombrie în  România, 
la Piatra Neamţ, la  Festivalul de teatru Piatra 
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numele întregii societăţi.Cu alură de român realist,  
„Sex & Perestroika” constituie  o cronică subiectivă, 
plină de umor negru şi autoironie mordantă, a vremi-
lor ce le trăim. Piesa „Cu bunicul ce facem?”, pe care 
regizorul Alexandru Grecu, Preşedintele UNITEM, a 
promis că o va include neîntîrziat în repertoriul Tea-
trului „Satiricus”,  decupează concludent o pagină 
dureroasă a istoriei recente: Republica Moldova s-a 
transformat într-un stat parazitar, ce trăieşte nu din 
ceea ce produce, ci din banii expediaţi de peste ho-
tare,  tărîm al copiilor şi al bătrînilor abandonaţi. Şi 
chiar dacă ziua copilului se întîmplă doar o dată pe 
an, a bătrînilor fiind toate celelalte, ambele categorii 
sociale sînt la fel de năpăstuite. Drama Moldovei din-
tre râuri consistă în faptul că nu există echilibru şi nici 
armonie,  un termen mereu e lipsă, mereu pendulăm 
între extreme, între alb şi negru fără nuanţe, între bo-
cet patetic şi hlizeală; între bătrîni şi copii lipseşte – şi 
C.Cheianu a a observat-o cu precizie, – generaţia de 
mijloc ce asigură stabilitatea, buna înţelegere şi con-
fortul psihologic pe care banii expediaţi din Irlanda 
sau de aiurea nu-l pot  nicidecum asigura. Cheianu 
pune degetul pe rană, accentuînd veriga lipsă - pă-
rinţii responsabili, (atît în sens  propriu cît şi meta-
foric). Generaţia matură şi cu scaun la cap pare a fi 
absentă  pe acest meleag al neîmplinirii. La cei 50, 
C.C. vădeşte  tinereţe creatoare şi forţă de muncă. 
La mai mult şi la mai mare!

  
Vise de iubire la Teatrul rus  

„anton Cehov”

Stagiunea a 76-a, la ”Cehov”, vine cu cîteva 
premiere şi multe proiecte, afirmă directorul artis-
tic  Alexandru Vasilache. Spectatorilor li se propu-
ne „Revizorul” de Nicolai Gogol, în regia cumpăta-
tă a  lui Ilia Şaţ, precum şi o spumoasă comedie, 
„Cină în stil franţuzesc”, de Marc Camoletti, în 
regia lui Boris Mihnea (fiul poetului basarabean 
Paul Mihnea, stabilit de ceva timp în Rusia). Se 
repetă activ „Trei surori” de Cehov şi „Fraţii Ka-
ramazov” de Dostoievski, premiere anunţate că-
tre sărbătorile de Crăciun. În contextul notiţelor 
se încadrează perfect „Visul unei nopţi de vară”, 
de William Shakespeare , montare reconfortantă 
şi inventivă, cu distribuţie generoasă, compusă 
în majoritate din absolvenţii AMTAP. Sandu Va-
silache a abordat din nou cu plăcere opera sha-
kespeariană  jucăuşă şi polisemantică, luînd în 
colimator chestiuni perene precum emanciparea 
femeilor, crizele cuplului, problemele dublului, dar 
şi eterna ”dragoste chioară şi amorul ghebos”, vor-
ba lui Ion Creangă. Asistat regizoral de către Vea-
ceslav Cebotari,   Vasilache  plasează  în decor 
sobru, minimalist, avatarurile personajelor încîlcite 
în noapte de sînziene, în Pădurea fermecată de 
lîngă Atena. Visele  pătimaşe sînt înfăţişate zglo-
biu şi incitant – costumele ingenioase desenate de 
Stela Furdui închipuie fiinţe magice, extratereştri 
sau poate pămînteni în straie de carnaval stimu-
lînd imaginaţia. Doar meşterii - artişti diletanţi apar 
aproape goi,  în disperarea lor de a trăi poveşti din 
vremi de mult apuse, spre deliciul publicului spec-
tator. tînărul ansamblu actoricesc –   Mihai Zub-
cu, Tatiana Ovseanikova, Nicolai Nezlucenko, Igor 
Guţu, Iuna Lazăr, Artiom Oleacu, Denis Dumitriu, 
Eugen Matcovschi, Ira Tarasiuk, Natalia Tomova, 
Alexandru Chiciuc, Alexandru Fotiev, Emilian Cre-
ţu – s-au achitat de minune, stîrnind hohotele de 
rîs ale asistenţei. Memoraţi aceste nume şi fiţi cu 
ochii pe ei – cu siguranţă, îi vom mai întîlni, cu 
puţin noroc. Depinde de şansele lor instituţionale 
– teatrul fiind o artă colectivă, iar actorul – fiinţă 
dependentă,  instrument la bunul plac al directoru-
lui de scenă,  e uriaşă responsabilitatea factorilor 
de decizie pentru viitorul lor. Datoria directorilor e 
de a valorifica potenţialul tinerei generaţii promiţă-
toare. Să le dorim drum bun în meserie, partiţii pe 
potriva înzestrării!

Harap alb pe drumul înţelepţirii

Cu certitudine, cel mai prolific regizor al momentu-
lui, participant activ la mai multe festivaluri internaţio-
nale (în octombrie a participat la 2  festivaluri de teatru 
din România – cu Lecţia de la TEI a mers la Festivalul 
de la Comedie de la Galaţi, iar cu Harap Alb – la Bu-
cureşti) este Vitalie Drucec. Cu bătaie lungă, a mon-
tat recent, la Teatrul Naţional Mihai Eminescu, Harap 
Alb de Ion Creangă. Caligrafiind o lecţie de morală, 
„diplomă de nobleţe” a celor ce nu vînd şi nu se pot 
vinde, Vitalie Drucec  stăpîneşte mijloace regizorale 
adecvate – basmul filosofic cu motto-ul binecunoscut 
(lumea pe dos) e ocheanul prin care scrutăm realitatea 
şi problemele curente, punînd în ecuaţie  propriile idei.
Mezinul ce capătă nume dublu şi contradictoriu prin 
aservire, Harap Alb (negrul şi opusul său), interpretat 
organic de Leo Rudenco, creşte fără griji la curtea 
împărătească, sincer şi prietenos. În timp ce fraţii mai 
mari (Iurie Radu şi Alexandru Pleşca) îi dau ghes cu 
luptele marţiale, prîslea cîntă la fluier pe prispa (hai să 
zicem) palatului părintesc. La apelul lansat de Împăra-
tul Verde (Iurie Negoiţă, rol ce-i vine mănuşă), mezinul 
nu reacţionează: abia după ce frăţiorii dau cinstea pe 
ruşine, îşi asumă destinul. Şi nu Spînului duplicitar şi 
nimicniciei sale lăudăroase îi este credincios Harap 
Alb, ci propriului său cuvînt de onoare, suportă caz-
ne şi umilinţe, ca să împlinească profeţia Sf. Duminici 
(Angela Ciobanu): ”Cînd vei ajunge  şi tu mare şi tare, 
vei căuta să judeci lucrurile de-a fir a păr şi vei crede 

celor asupriţi şi necăjiţi, pentru că ştii acum ce e ne-
cazul”.  În spaţiul scenic ordonat ca labirint spiralat al 
devenirii (scenografie: Tatiana Popescu), se înfruntă 
Binele cu Răul –  crăişorul miluieşte o bătrînă, coboară 
din pod straiele de mire ale tatălui (metafora zestrei 
ancestrale, experienţa acumulată din moşi-strămoşi), 
alege din herghelie  mîrţoaga cea mai prăpădită, 
ademenind-o cu jăratic (altfel zis, înhamă la trăsura 
realităţii calul măiestru), însă nesocoteşte sfatul părin-
telui de a nu lega vorbă cu fiştecine: însetat, se lasă 
măgulit  şi coboară în fîntîna cu capac, cedează  şan-
tajului Spînului – vezi bine, nu oricine declară că vrea 
să-ţi facă  bine, o doreşte cu adevărat, păzea, poate fi 
spînul, sau omul roş, sau ambii... Şi cum crăişorul e cu 
sufletul pe din afară, vulnerabil ca melcul fără cochilie, 
fiinţă fără repere – îi sar în ajutor personajele feminine, 
acţionînd intuitiv, personalizînd binele  - Sf. Duminică, 
verişoarelor cărora le era drag spînul ca sarea în ochi, 
fata împăratului roş (Doriana Zubcu). Sacrificarea ino-
cenţei şi a bunei credinţe s-a produs, bobul de grîu, 
pentru a rodi, trebuie să moară, - Harap Alb e decapi-
tat şi învie într-o nouă calitate, bărbat adult, cap de fa-
milie şi conducător de ţară. Cea mai inedită parte este 
managementul, ca să zicem aşa,  defectelor umane, al  
viciilor omeneşti: Harap Alb coagulează personajele 
fabuloase reprezentînd monstruozităţi - fiecare oferă 
ce au mai fioros, dar şi mai bun, cauzei comune. Se 
solidarizează şi se potenţează reciproc, îşi însumează 
eforturile pentru a învinge despotismul viclean al Împă-
ratului Roş (interpretat inspirat de Victor  Drumi). Prin 
aceşti nenorociţi, Împăratul Roş îşi află ac de cojoc. 
Ca şi Spînul, căci cum spune povestitorul, „la unul fără 
suflet trebuie unul fără lege”. Vitalie Drucec  foloseşte 
cu pricepere resursele umoristice ale textului, păstrînd 
factura comică,  de movie road ale iniţierii, unde  scîn-
teiază actorii ce ard în pălălaia dorinţei de a insufla 
viaţă mai multor personaje: Nicolae Darie, Constantin 
Adam, Ana Bunescu, Cornelia Maros, Ana tcacenco, 
Tudor Patron, Ghenadie Gîlcă, Valentin Zorilă.                 

Vizionare plăcută, şi pe curînd!

Тел./факс: +373 (22) 471530. www. metalica-zuev.com

Пожалуйте на улицу Роз...
Театральные овости

Этой осенью театр, как обычно, 
открыл свой сезон в сентябре, 
сохраняя традицию по выходным 

дням радовать добрыми сказками дети-
шек и их родителей. А с 13 по 19 ноября 
его труппе предстоит показ спектакля 
“Падам...падам” на сцене известного 
Московского театрального института им. 
Б. Щукина при Академическом государс-
твенном театре им. Е. Вахтангова.

Театр ждет еще одно радостное со-
бытие: на его сцене  пройдет Междуна-
родный театральный фестиваль камер-
ных театров и спектаклей малых форм. 
Это стало возможным благодаря гранту, 
полученному от фонда “Русский мир” при 
президенте РФ. Гостей будет много, и ин-
тересных  спектаклей также будет много. 
В фестивале примут участие театры из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Екате-
ринбурга, из Белоруссии, Германии, Из-
раиля, Латвии, Украины. Все спектакли 
будут представлены на русском языке. 
Приедут многие известные театральные 
деятели, ведущие критики. Ежедневно 
будет проводиться обсуждение спектак-
лей, показанных накануне (в 12.00, 17.00 
и 21.00). Кроме того, на каждый день 
запланированы мастер-классы, которые 
проведут грузинский режиссер Нугзар 
Лордкипанидзе, театровед из  Германии 
Нина Мазур, режиссер из Екатеринбурга 
Николай Коляда, редактор московского 
РЕН-ТВ, театровед Ильмира Болотян, 
арт-директор Московского центра им. В. 
Мейерхольда Павел Руднев, а также ху-
дожественный руководитель театра “С 
улицы Роз” Юрий Хармелин. А еще будут 
пресс-конференции, экскурсии,  заседа-
ния вечернего (с 23 часов до часу ночи) 
арт-клуба. 

Фестиваль будет богат гостями и 
спектаклями. Чтобы заинтриговать лю-
бителей театра, назову хотя бы несколь-
ко из них:

Тираспольский театр драмы и коме-
дии им. Н. Аронецкой покажет “Вторую 

смерть Жанны” (народная легенда); 
Коляда-театр из Екатеринбурга  – “Реви-
зор” (Н. Гоголь); Берлинский театр “Рус-
ская сцена” – “Каин”;

Грузинский драматический театр им. 
Г. Еристави (г. Гори)  –  “Цирюльник из 
провинции” (Н. Лордкипанидзе); Мос-
ковский театр на Перовской  –  “Дочки-
матери”; Могилевский областной драма-
тический театр (Беларусь)  – “Иноплане-
тяне” (Е. Унгард); Драматический театр 
из Штутгарда (Германия) – “Ненормаль-
ная”; Маленький театр из Тель-Авива 
(Израиль) –  “Эмигранты”.

Хозяева покажут на фестивале 
“Тройкасемеркатуз” (Н. Коляда), “Божьи 
коровки возвращаются на землю” (В. Си-
гарев) и “Падам...падам” (Н. Гришпун).

10 и 11 октября зрители имели воз-
можность сопереживать судьбу маль-
чика Оскара, главного героя спектакля 
“Оскар и Розовая Дама” (исповедь) по 
Э. Шмидту, а дети – “Золотой ключик 
или приключения Буратино в стране 
Дураков” (сказка о людях и куклах) по 
А. Толстому (16 октября),  “Пеппи Длин-
ныйчулок” (музыкально-цирковое пред-
ставление) по А. Линдгрен (17 октября) 
и “Голубой щенок” (музыкальная сказка) 
по Д. Урбану (18 октября). С 19 по 27 
октября у театра запланированы гаст-
роли по Белоруссии. По возвращении 
покажут на своей сцене (с 6 по 8 ноября)  
спектакль “Божьи коровки возвращают-
ся на землю”.

Ю.А. Хармелин вместе с актерами 
театра ждут вас. Принимаются заявки 
на коллективное посещение спектаклей. 
Адрес театра: Сектор Ботаника, ул. Ку-
за-Водэ, 19/3 (в помещении Городского 
театрального лицея). Контактные теле-
фоны: 55-10-42, 76-98-55, 52-84-51. Кас-
са работает: среда, четверг, пятница с 
14.00 до 17.00, суббота, воскресенье – с 
11.00 до 17.00.

Информацию «С улицы Роз»  
собирал Анатолий СИМОНЕНКО

У театра, известного всем под названием Театр-студия  
“С улицы роз”, новое имя: Государственный молодежный 

драматический театр “С улицы роз”. И до этого его 
репертуар состоял главным образом из произведений, 

пробуждающих, прежде всего, интерес молодых. Но теперь, 
с новым статусом, этот ориентир станет более четким. 
в этом году зрителей ждут новые интересные премьеры:  

“Утиная охота” (размышления молодого человека) 
по а. вампилову, “Повелитель Мух” (зонг-драма) по У. 

Голдингу, “Медведь и другие...” (к 150-летию а.П. чехова), 
“Леди Макбет Мценского уезда” по Т. Лескову, “чМо” 

(послесловие к приговору) по в. Левашову, “Золушка” (сказка 
с превращениями для детей и взрослых) по Е. Шварцу.

Государственный  
молодежный 

драматический 
театр
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Boris FOCŞA: 

performanţe regizorale

Maria Mîţu, 
doctor în studiul artelor

Teatru
Unii regizori moldoveni sînt preocupaţi 

de valorificarea textelor clasice din 
patrimoniul românesc şi universal, 

cel  mai dificil, însă, la sigur, şi cel mai 
interesant lucru pentru ei în acest proces 

fiind confruntarea cu substanţa dramatică 
a respectivelor piese. Dar opera clasică 
este un receptacul încăpător, iar şansa 
revenirii ei în atenţia contemporanilor 

depinde, în ultimă instanţă, de 
actualizarea mesajului, de reducerea 

distanţei dintre actor şi spectator.

e rece, pură şi aminteşte de moarte. Acest 
fascinant dans sugerează ideea că aspiraţii-
le curtenilor nu se vor împlini, deoarece în 
acest spaţiu coexistă viaţa şi moartea. Chi-
pul îngerilor se asociază cu unele aspecte 
ale esteticii  postmoderne. Îngerii există 
într-un timp etern, pe cînd curtenii trăiesc 
într-un timp efemer. Îngerii se află în afara 
“timpului uman al devenirii”, într-un spaţiu 
spiritual plin de candoare.

Apropo, cunoaştem multiple piese des-
pre îngeri. În piesa Aceşti tineri trişti de 
D.R. Popescu se desfăşoară o luptă între 
bine şi rău, între îngeri şi umbră. Îngerii 
trişti sînt îndrăgostiţii care nu se unesc, 
pentru că se respectă prea mult. Iar Îngerii 
în America de Tony Cushner e o oglindă în 
care se reflectă criza existenţială şi derutele 
timpului.

Regizorul moldovean dezvăluie relaţia 
dintre timp şi spaţiu, plasînd îngerii într-un 
timp şi spaţiu care sînt un present infinit. 
Romeo şi Julieta trăiesc într-un timp efe-
mer, dar şi în unul etern, totodată, deoare-
ce sufletele le sînt însoţite de îngeri şi după 
moartea lor. 

Deci, graţie ingeniozităţii regizorului, în 
spectacol întîlnim două grupuri de perso-
naje, care trăiesc la niveluri temporale dife-
rite. Romeo şi Julieta dansează în costume 
de culoare albă, semnificînd “primii paşi ai 
sufletului. E culoarea primei faze  a luptei 
împotriva morţii”, după cum menţiona Mir-
cea Eliade. Sufletele celor doi îndrăgostiţi se 
unesc printr-un lung sărut şi se ascund în 
moarte...

Spectacolul e plin de imagini-simbol de 
o mare splendoare. Oglinda mare din cen-
trul scenei se transformă într-un balcon 
care-i ridică pe Romeo şi Julieta deasupra 
curtenilor şi  spectatorilor şi prin aceasta 
sugerîndu-se ideea că  ei vor fi în paradis. 
Oglinda devine patul îndrăgostiţilor, pe 
care ei, pentru întîia oară, vor face dragoste 
cu o nemărginită pasiune. Dar, tot oglinda, 
devine catafalc, şi anume pe acesta rămîn, 
nedespărţiţi şi frumoşi ca doi îngeri, cei doi 
tineri din Verona.

Din păcate, regizorul omite monologul 
lui Mercuţio, care are un anume “fel de a se 
mişca în lume”. Filosofia lui Mercuţio nu 
e formulată într-un discurs teoretic, ci în 
povestirea unui vis cu regiba Mab, “moaşa 
zînelor, cu o caleaşcă făcută dintr-o coajă de 
alune”. Cu un ton ironic, Mercuţio comen-
tează descrierea vaporosului atelaj din vis, 
“contopirea de atomism lucreţian, de  neo-
platonism renascentist şi de celtic-lore” (în-
ţelepciunea celtică).

Cu certitudine, regizorul Boris Focşa se 
lasă influenţat de teoriile lui J. Grotovski şi 
ale simboliştilor. Dar, mai ales, de principii-
le lui Bertold Brecht, pentru care o adevăra-
tă “revoluţie” în teatru trebuie să pornească 
de la textul dramatic scris special pentru a 
fi jucat în scenă. Or, Boris Focşa evită jocul 
scenic în sens realist, adoptîndu-se diverse 
trepte de stilizare a expresiei dramatice.

În spectacolul Roneo şi Julieta, de exem-
plu, simbolul are încărcături semantice la-
tente, la descifrarea cărora se cere un efort. 
Relieful simbolic a necesitat procedee speci-
fice de organizare a textului. Lumea indivi-
zibilă a simbolului a solicitat o reprezentare 
specifică diferită ca modalitate expresivă de 
tehnică a tragediei clasice, deoarece arta to-
nurilor şi nuanţelor în egală măsură ţine atît 
de cadrul şlastic, cît şi de valenţele replicii 
şi ale tăcerii ce învăluie obiectul simbolic 
într-o enigmă...

teva clipe de tăcere, pronunţă următoarele 
cuvinte: “După atîta tăcere, mi-e greu să 
vorbesc. Stareţa mi-a spus să las oglinda...”.

De ce Seniora Capelt îşi studiază imagi-
nea din oglindă?

Oglinda reflectă conţinutul inimii şi al 
conştiinţei acestei eroine, care este pe cale 
de a se purifica. Or, Seniora Capulet a de-
venit călugăriţă pentru a-şi ispăşi păcatele 
prin rugăciuni, deoarece a fost dură, chiar 
crudă cu fiica sa. Ea n-a înţeles ipostazele 
psihologice pe care le trăia Julieta îndrăgos-

tită  pentru întîia oară. Dar moartea fiicei a 
tuluburat-o puternic, făcînd-o să aibă mus-
trări de conştiinţă. Există, deci, o configu-
rare între subiectul contemplat şi oglinda 
care îl contemplează. Dar, în acest decor, 
simbolul oglinzii e dominant. Pereţii şi ta-
vanul sînt formaţi din oglinzi diferite după 
mărime. Or, anume oglinzile simbolizează 
posibilităţile fiinţei umane de a se deter-
mina ea singură pe sine. Romeo şi Julieta 
acceptă moartea ca singura lor posibilitate 
de a fi împreună, şi nimeni nu-i poate in-
fluenţa să-şi schimbe decizia. Doar îngerii 
vestesc acest tragic eveniment, bătînd clo-
potele.  Dar nimeni nu-i aude. 

Şi regizorul relevă ideea singurătăţii, 
însă nu a celor mai în vîrstă, ci a unor tineri 
îndrăgostiţi. Viaţa acestora este călăuzită 
doar de îngeri, ceea ce creează o atmosferă 
mistică. La bal, curtenii dansează cu îngerii 
sub o lumină de culoare albastră-închisă, 
care calmează, linişteşte. În acelaşi timp, ea 
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Boris Focşa a montat piesele “Romeo 
şi Julieta” de W. Shakespeare, Omul 
cel bun sin Sicuan de B. Brecht, Mas-

carada de M. Lermonrov, O istorie din car-
tierul de vest de A. Laurents. E de remarcat 
că montările acestui regizor ne propun un 
imteresant raport între concepţia shakes-
periană sau brechtiană, – deci, tributară 
contextului cultural respectiv – şi viziunea 
postmodernă, ca efect al personalizării re-
gizorale. Regizorul îşi bazează dialogul pe 
imaginea vizuală, a cărei încărcătură sim-
bolică conotează o semnificaţie deosebită. 
Boris Focşa îmbină expresivitatea emoţio-
nală trăită de actori cu plasticitatea rafina-
tă a mişcărilor, cu dinamica compoziţiilor 
scenice, cu mizanscenele statice.

Calităţile semnificative ale spectacole-
lor montate de acest regizor sînt claritatea 
concepţiilor, economia semnelor teatrale şi 
dăruirea plenară a actorilor. Îmbinarea ar-
monioasă a elementelor coregrafice, sceno-
grafice şi muzicale a rezultat spectacole in-
teresante, chiar dacă Boris Focşa şi-a permis 
să reducă textul scakesperian şi să modifice 
structura piesei. Or, într-o societate post-
modernă, “trecutul, de vreme ce nu poae 
fi distrus, pentru că distrugerea lui duce la 
tăcere, trebuie să fie revizuit cu ironie, fără 
candoare”, afirmă Umberto Eco. Iar post-
modernosmul, susţine Gheorghe Gricurcu, 
se caracterizează prin “epicizarea discursu-
lui liric, intertextualitate, eterogenitatea co-
durilor, totalitatea babilonică, de-formarea 
formei, ludicul revitalizat, experimentarea 
obiectivităţii”.

Dragostea este “izvorul întregii acţiuni” 
nu numai în spectacolul Romeo şi Julieta, 
ci şi în Mascarada, O istorie din cartierul de 
Vest. Dragostea este prezentată în spectaco-
lele luceferiştilor ca un sentiment suprem al 
existenţei în expresiile sale esenţiale: dragos-
tea şi moartea, dragostea şi gelozia, dragostea 
şi cruzimea, dragostea şi infamia.

Accentul pus pe scenele cu Seniora Ca-
pulet în spectacolul Romeo şi Julieta a fă-
cut să apară încă o axă a tragediei, o temă 
dramatică fundamentală. Datorită acestui 
accent, depistăm că Seniora Capulet mau 
are o existenţă - una curată, umană - cea de 
călugăriţă.

Or, “Shakespeare prezintă o lume elibe-
rată de învelişuri mitice şi mistificatoare”, 
menţionează Vito Pandolfi. Anglia se  elibe-
rează de subjugugarea ideologică prin inter-
mediul Biserii Catolice. Ea consimte la un 
indiferentism de gîndire, declarat ca acela al 
lui Shakespeare (care nu din întîmplare apa-
re după ateismul lui Marlowe). Însă noua 
mentalitate a regizorului trimite  la o con-
ştiinţă a pluralităţii şi la un respect al dife-
renţelor. În spectacolul Romeo şi Julieta, în-
tr-o lumină difuză, într-un  spaţiu imaterial 
domină imaginea simbolică a îngerilor, care 
sînt ba spiritul locului, mesagerii trecutului, 
ba puritatea pierdută şi naivitatea puerilă, 
dar încăpăţînată a personajelor principale. 

Romeo şi Julieta refuză să trăiască în real 
fără dragoste. Această idee regizorală oferă 
spectacolului unitate de ansamblu, confe-
rind reprezentaţiei o frumuseţe stilistică. 

În prima scenă, îngerii descoperă foarte 
lent trupul unei călugăriţe, care nu e altci-
neva decît Seniora Capulet. Aici, regăsim 
asocierea contra contrariilor, caracteristică 
gîndirii simbolice. Seniora Capulet întru-
chipează duritatea, aviditatea, orgoliul, şi tot 
ea, în ipostaza de călugătiţă, este miloasă, 
generoasă, supusă. Ea se apropie de oglindă, 
privindu-şi cu atenţie imaginea, iar după cî-
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Оскар Нимейер 
(1907-1989)

Впервые об Оскаре Нимейере я уз-
нала случайно, разглядывая журнал и 
наткнувшись на маленькую черно-бе-
лую фотографию. Мне показалось, что 
это иллюстрация к рассказу из серии 
“Сборник фантастики”. На обрыве ска-
лы, застыв, возвышалась перевернутая 
пирамида, а внизу подпись:” Музей 
изящных искусств в Каракасе (Венесу-
эла; 1955-56). Арх. О. Нимейер”. При-
нять тот факт, что это существует, пост-
роено и сделано руками человека, было 
не возможно. И после этого случайного 
знакомства все последующие, уже со-
знательные встречи с архитектурой Ни-
мейера вызывали те же ощущения.

Оскар Нимейер (собственно – 
Niemeyer Soares Filho, Oscar) родился 
15 декабря 1907 года в Рио-де-Жанейро. 
Изучал архитектуру в Национальной 
школе изящных искусств (ныне - Наци-
ональный архитектурный институт) с 
1930 по 1934 годы. А в 1936 году принял 
участие с группой молодых архитекто-
ров под руководством Лючио Коста и 
Ле Корбюзье в проектировании здания 
министерства просвещения и здраво-
охранения. Строительство здания было 
завершено в 1943 году. Созданное с 
применением новейших архитектурных 
средств и с использованием сплошного 
солнцемодулирующего экрана на одном 
из фасадов, оно привлекло всеобщее 
внимание.

В 1939 году в Нью-Йорке на Всемир-
ной выставке Нимейером и Лючио Кос-
та был построен бразильский павильон. 
С 1940 по 1943 годы архитектор создает 
интерьер Церкви Святого Франциска 
в Пампульи. Поиски своей творческой 

гений таланта
„Я делю мою архитектуру на пять различных периодов; первый Пампулья, потом от Пампулья до 
Бразилиа, после этого Бразилиа, следующий о моей работе за океаном и последний, но не наименьший - 
мои, в основном, Новые замыслы”.

Оскар Нимейер

формы и эстетической выразительнос-
ти, смелость и свобода планировочных 
решений, большое пластическое бо-
гатство форм воплотились в комплексе 
зданий в Пампульи близ Белу-Оризонте 
(1942-1943).

Сам Оскар Нимейер писал: ”Я делю 
мою архитектуру на пять различных 
периодов; первый Пампулья, потом от 
Пампулья до Бразилиа, после этого Бра-
зилиа, следующий о моей работе за оке-
аном и последний, но не наименьший - 
мои, в основном, Новые замыслы”.

В 1957 году Лючио Коста назначен 
генеральным планировщиком новой 
столицы страны и приглашает Нимейе-
ра главным архитектором. Нимейер 

проектировал все крупные обществен-
ные здания Бразилиа, включая прези-
дентский дворец (Дворец Рассвета), ми-
нистерство иностранных дел (Дворец 
Арок), здание Конгресса, Верховного 
Суда и, наконец, Кафедральный Собор 
(60-е годы).

Бразилиа со своей выразительнос-
тью, контрастом форм (купольные, пи-
рамидальные, чашеобразные объемы, 
стреловидные колонны), сооружениями 
правительственного центра и подчер-
кнуто строгих, выверенных геометри-
ческих форм жилых комплексов, за-
служившая название “первой столицы 
современной цивилизации”, получила 
свой официальный статус в 1960 году. 

На выставке Интербау в Берлине (1957) 
архитектор построил постоянный жи-
лой блок - здание поднято над землей 
и покоится на столбах, V-образных опо-
рах. В 1960-1970 годах Нимейер проек-
тирует и строит общественные здания 
для Ганы, Ливана, Франции, Италии, 
Алжира, в том числе дом ЦК Француз-
ской компартии в Париже (1966-1971). 
Награжден золотой медалью Амери-
канского института архитектуры  (1970 
год).

Одними из последних работ архи-
тектора были Танкредо Невес Пантеон 
(1985) и Музей современного искусства 
в Бразилии (1991). Оскар Нимейер ос-
тавил глубокий след не только как архи-
тектор, но и как талантливый художник, 
скульптор и дизайнер мебели. Также 
надо отметить его немаловажную об-
щественную деятельность.

Нимейер - член президиума Всемир-
ного Совета мира, лауреат Международ-
ной Ленинской премии “За укрепление 
мира между народами”. Будучи ком-
мунистом по убеждению и проектируя 
Бразилиа, он наивно считал, что таким 
образом победит трущобы и бедность.

И только в 1970 году на вопрос ”Как 
можно победить трущобы и бедноту в 
бразильских городах?” ответил: “Это 
исключительно важная проблема. Но 
ведь это не архитектурная, а социаль-
ная проблема, и ее не решить на чер-
тежной доске”. Оскар Нимейер еще 
при жизни стал легендой и великим ар-
хитектором XX века. Его здания будут 
характеризовать архитектуру XX века, 
когда на смену традиционному строи-
тельству пришли творчество, индиви-
дуальность, технологии строительства 
и инженерного искусства, а главное - 
гений таланта.

Знаменитые Знаменитости

                            Инна ТИХОНОВА
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Речь идет, в первую оче-
редь, об обжиге на дро-
вах. Неспециалистам это 

может показаться простым: 
сложил печь, наколол как мож-
но больше дров, зажег огонь и 
ничего больше не надо, сиди 
себе да подкидывай поленья и 
поднимай температуру до необ-
ходимой величины. Так-то оно 
так, только обжиг на дровах сло-
жен именно тем, что добиться 
нужной температуры  не легко, 
тем более, что она должна быть 
максимально высокой −  800 
градусов. Если керамическое 
изделие не дожечь, оно рассла-
ивается и крошится.  Выстав-
ленные же музеем работы IV-
III тыс. до нашей эры, похоже, 
были сделаны при очень  высо-
ких температурах. И не только. 
У гончаров того времени,  бес-
спорно, были и другие знания 
и навыки, неведомые сегод-
няшним мастерам,  благодаря 
которым они закрепляли цвет 
орнаментов таким образом, что 
прошедшим векам не удалось 
его стереть, он и сегодня ярок 
и свеж. Удивили и большие раз-
меры многих изделий, которые  
даже в условиях современной 
мастерской трудно сделать. Как 
им  это удавалось в те давние 
времена?! Кстати, ученые до сих 
пор не сумели установить, для 
каких целей делали тогда такие 
большие керамические сосу-
ды?!

Жизнь ремесел

                                                                            Ольга КОШЕЛЬ

С 30 августа по 8 сентября текущего года мы, − назовем себя так, − члены 
мастерской «Ольга Кошель», выставляли в Национальном музее истории и 
археологии работы участников второго Международного пленэра керамис-
тов, прошедшего при поддержке Союза народных мастеров Республики Мол-
дова и Ассоциации «Каса пэринтяскэ» из Паланки.  До нашей выставки музей 
представлял  керамические изделия  наших предков из далекого прошлого, из 
периода культуры Кукутень-Триполье, которыми располагают его фонды. Я 
неоднократно приходила смотреть их  и каждый раз поражалась увиденному. 
То, что четыре тысячелетия до нашей эры существовали такие технологии, 
просто ошеломляет.

Любуясь этими древними 
керамическими изделиями, я 
думала в который  раз, что мы, 
живущие в XXI веке новой эры, 
обязательно должны прило-
жить как можно больше усилий 
для того, чтобы сохранять и 
развивать этот традиционный 
для нашего народа промысел. 
А сделать это нужно потому, 
что кто-то когда-то придумал 
гончарный круг, а  наши пред-
ки сохранили и дали ему новое 
дыхание.  Настал наш черед 
сделать то же самое. Притом не 
завтра, а сегодня, когда наши 
традиционные гончарные 
центры исчезают; недавно их 
было пять, а теперь осталось 
три, да и  то на грани вымира-
ния. Например, существовало 
известное всей Молдове село 
гончаров Юрчень Ниспоренс-
кого района, где фактически в 
каждом доме  занимались гон-
чарством,  а иногда это было 
основным занятием всех чле-
нов семьи. Теперь же осталось, 
может быть, всего лишь две 
или три семьи, занимающиеся 
этим ремеслом. В данном слу-
чае надо поддерживать не ин-
дустрию керамики, а именно 
ремесло. Развитая индустрия  
− это, конечно, хорошо, но все 
же только само ремесло может 
сохранить индивидуальность и 
самобытность каждого масте-
ра. Однако ремесло гибнет. Вот 
почему необходимо привлекать 

внимание к этому трудному, но 
такому красивому промыслу. 
Вспомним, что использование 
керамической посуды − одна 
из традиций быта молдавско-
го народа. Наши прабабушки 
только такой посудой и поль-
зовались. Со временем ее от-
теснили металлическая утварь, 
разные пластмассовые изделия, 
привлекая своей дешевизной. 
Но ведь они не безопасны для 
здоровья, в то время как кера-
мическая посуда экологически 
чиста!

Несколько слов о идее наше-
го пленэра. Я смею называть его 
«нашим», потому что разговор 
о нем шел в дискуссиях, кото-
рые часто велись в мастерской. 
Знаете, когда собирается груп-
па людей,  увлеченных одним и 
тем же делом, дискуссии неми-
нуемы. Таким  образом, роди-
лась мысль бросить всеобщий 
клич, потому что гончарство 
как ремесло гибнет не только 
у нас, но и во всем мире. При-
чем, я думаю,  впору завести 
красную книгу ремесел, в ко-
торой гончарство должно быть  
занесено одним из первых. Об 
этом, кстати, говорила в одном  

интервью и Татьяна Попа, пред-
седатель Ассоциации «Каса пэ-
ринтяскэ».

Идея организовать Между-
народный пленэр керамистов 
получила поддержку в Союзе 
народных мастеров, членами 
которого являемся и я, и  Та-
тьяна Попа. Именно в усадьбе 
музея «Каса пэринтяскэ» из 
ее родного села Паланка  Ка-
ларашского района пленэр 
собрался впервые в 2008 году. 
Тогда, на наш призыв в Интер-
нете откликнулись керамисты 
из Румынии, России и Авс-
трии,  а из Молдовы принима-
ли участие 14 мастеров. Внача-
ле вместе сложили  печь, а по-
том каждый  мастер  работал  
свободно, без напряжения, 
создавая то, что  по каким-то 
причинам раньше  ему не уда-
валось. За десять дней пленэра  
успели сделать 90 работ и про-
вести 7 обжигов. Часть из них 
была представлена на выстав-
ке, открытой  в Музее истории 
и археологии. 

Этим летом пленэр прово-
дился во второй раз, и тоже в 
Паланке. Приятно,  что он про-
будил  большой интерес, что 

выразили желание участвовать 
в нем  керамисты из Австрии, 
Израиля,  России, Соединен-
ных Штатов, а из Турции при-
ехал сам декан факультета ке-
рамики, Исмаил Вардимич, и с 
ним еще четыре мастера. Ведь 
известно,  что, если не выез-
жать, не смотреть, как работа-
ют другие, не перенимать чу-
жой опыт, не будет развития. 
Для творческого человека не-
желательно, как говорится, ва-
риться в собственном соку. Вот 
почему людям, причастным к 
гончарному ремеслу, пленэр 
интересен, и они готовы при-
езжать за свой счет  из любого 
уголка света, готовые жить в 
любых условиях, лишь бы была 
возможность поэксперименти-
ровать. По прошлому году мы 
знаем, что для персонала «Каса 
пэринтяскэ» наше пребыва-
ние приносит порой большие 
заботы. К счастью, работни-
ки музея хорошо понимают 
необходимость пропаганды и 
развития гончарного ремесла, 
сами занимаясь им в силу сво-
их возможностей, и благодаря 
им и Татьяне Попа на этот раз 
пленэр продлился почти весь 
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август. Целый месяц о нас за-
ботились, проявляли инте-
рес ко всему, что мы делали, 
помогали. Многие, особенно 
ребятишки, сами хотели поп-
робовать что-то сделать. Им 
давали глину, учили, как рабо-
тать с ней. Тем, что постарше, 
даже удалось вылепить какие-
то фигурки, которые мы потом 
обжигали вместе с нашими 
работами. Они безмерно радо-
вались, а глаза у всех горели от 
восторга!

Мы успели сложить две 
печи на дровах, одну на газе и 
еще одну самодельную, приве-
зенную австрийцами, так что 
смогли поэкспериментировать 
вволю с разными температу-
рами и обжигать не только ма-
ленькие, но и большие формы, 
что для нас было в новинку. 
Работу самой большой формы 
сделал керамист из Израиля 
Рафи Мюнц (Rafi Munz). Для 
ее обжига пришлось выложить 
печь вокруг нее, а не наоборот, 
как принято. Обжигать помо-
гали все, с почти детским не-
терпением ожидая результат. 
Столько радости и эмоций по-
дарила нам эта совместная ра-

бота, трудно передать словами. 
Собравшись с разных концов 
света в Паланке, мы не только 
работали вместе,  мы жили, как 
одна семья, и разговаривали 
на одном  профессиональном 
языке, так что понимали друг 
друга без переводчика. У меня 
самой было ощущение, что я 
знаю этих людей давно, более 
того − они стали мне родными. 
И это несмотря на то, что мы 
встретились впервые! Вот как 
может сблизить людей то, что 
называется сотрудничеством, 
сотворчеством. 

Радостным было и то, что 
помимо музея «Каса пэрин-
тяскэ» в проведении пленэ-
ра нам согласились помочь 
фирмы «Гура Кэинарулуй»,  
«Хыржаука-вин», бензозапра-
вочные станции «Бемоль». 
Фабрика «Керамика» из Унгень 
привезла очень хорошую гли-
ну, а две фирмы из Германии, 
по нашей просьбе, прислали 
нужные пигменты и глазурь. 
Так что они по праву причас-
тны ко всему тому хорошему, 
что нам удалось сделать.

Ну, а в конце опять органи-
зовали выставку, на этот раз 

интереснее и разнообразнее, о 
чем,  к нашему большому удов-
летворению, говорили и зрите-
ли, и специалисты в керамике. 
Были отмечены разные стили, 
разное видение мира, порой 
совершенно неожиданное, что 
естественно для творческих лю-
дей, тем более с разных концов 
света. Хочется  назвать участни-
ков пленэра: Феликс Кумпель, 
Фанни Вагнер, Терезия Бикель 
(Австрия), Рафи Мюнц (Изра-
иль), Елена Мулярова (Россия), 
Линда Андерсон (США), Исма-
ил Вардинич, Мине Ергун, Дуду 
Кахраман, Сибел Севим (Тур-
ция), мои бывшие наставники 
на факультете искусств и дизай-
на университета им. И.Крянгэ, 
Светлана Шугжда и Владимир 
Байда, а также керамисты Ва-
лерий Боурош, Сергей Молчан, 
Иван Рындюк, Виктор Соснов-
цев и Альона Стойка (Молдо-
ва). Мы расстались с желанием 
следующим летом встретиться 
вновь. Это желание обьяснимо:  
ведь глина, чувствуя любовь 
человека, платит ему тем же, и 
они сосуществуют во взаимном 
постоянном притяжении друг к 
другу.
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Deci, saloanele ca element al vieţii artis-
tice a unei societăţi au o anume istorie 
şi ea începe în felul următor. Evoluţia 

artelor plastice porneşte din timpurile cînd con-
ducătorii de formaţiuni statale erau principalii 
comanditari ai operei de artă,  totodată, în acest 
proces încadrîndu-se activ şi clasa nobilimii. La 
etapa iniţială, era vorba, de regulă, de lucrări 
cu subiecte religioase. Începînd cu epoca Re-
naşterii, situaţia se schimbă întrucîtva. În forme 
sporadice, apar iniţiative private ale unor nobili 
din categoria celor care şi-au cîştigat avuţia nu 
prin însuşi titlul de apartenenţă la nobilime, ci 
activînd în cadrul segmentelor de libertate ofe-
rite în schimburile bunurilor materiale. Cu alte 
cuvinte, este vorba de apariţia unei noi clase 
sociale – cea a burgheziei. Această burghezie 
s-a impus tot mai pregnant în evoluţia societăţii 
occidentale, astfel că în secolul XVII, mai exact, 
la 1848, este organizată Academia de la Paris, 
al cărei model e preluat de alte ţări din lumea 
civilizată . Ulterior, viaţa artistică este dirijată şi 
modelul creaţiunii într-un fel este impus, într-o 
ţară sau alta, anume de aceste academii.

Şi iată că la începutul secolului XIX, după 
revoluţia franceză, cînd spiritul libertăţii cuprinde 
întreaga societate, adică toate păturile sociale, 
în 1814 se organizează un salon (la Paris) în 
cadrul căruia artiştii plastici liberi erau admişi să 
expună lucrările lor alături de membrii Academi-
ei. Aşa s-a întîmplat  că, de regulă, aceste mani-
festări se organizau primăvara, înainte de Paşti, 
marea sărbătoare ce simbolizează  renaşterea 
spiritului, astfel că şi salonul demonstra o reno-
vare a spiritului în domeniul artelor, artiştii pre-
zentîndu-şi cele mai noi şi valoroase realizări. 
Saloanele s-au desfăşurat  cu regularitate pînă 
în anul 1874,  cînd s-a produs aşa-numitul inci-
dent sau fenomen, sau întîmplare cu aşa-numiţii 
artişti plastici refuzaţi, adică cei care nu erau ad-
mişi în cadrul saloanelor. Dacă la începutul des-
făşurării saloanelor numărul lor era neînsemnat, 
pe parcurs, acesta a sporit simţitor, ceea ce, 
pînă la urmă, a condus la faptul că aceşti artişti 
refuzaţi şi-au revendicat dreptul de a-şi expune 
lucrările în mod separat. Acest salon al refuza-
ţilor – să-l numim aşa – a făcut mare vîlvă în 
societatea franceză şi, totodată, a avut un ecou 
puternic în ţările interesate în a susţine artele 
vizuale, astfel că, începînd cu impresioniştii, s-a 
manifestat activ intenţia şi dorinţa de a organiza 
cu aceeaşi regularitate, paralel cu salonul ofici-
al, un alt salon, lucru care s-a reuşit, mai mult 
decît atît, ulterior, de la acesta au derivat şi alte 
formule de organizare a saloanelor. Astfel, ur-
mează să se desfăşoare saloane de primăvară, 
saloane de toamnă, saloane ale artiştilor plastici 
tineri, saloane ale Parisului etc.

Expozi\ii

Ca unul care activez în domeniu, mă bucur nespus că „Saloanele 
Moldovei” şi-au găsit locul şi rostul în cultura noastră şi că de valorile 
lui artistice beneficiază tot mai multă şi mai multă lume. Din acest 
considerent, aş vrea să expun şi istoricul lor, pe care, sînt sigur, îl 
cunosc chiar nici nu toţi pictorii.

În debutul secolului XX,  saloanele au ajuns să 
prindă viaţă şi la Chişinău. Prima manifestare se 
produce în 1903, odată cu oficializarea Societăţii 
Plasticienilor din sudul Rusiei, adică din Basara-
bia, urmînd să fie organizate cu regularitate pînă 
la începutul primului război mondial, după care o 
perioadă au fost stopate. Ce-i drept, în toiul finali-
zării primei conflagraţii mondiale, în primăvara lui 
1918, în luna mai, Şneer Cogan organizează  la 
Chişinău o primă manifestare a plasticienilor din 
Basarabia. Printre altele, din 1921, după o reor-
ganizare a sa, Societatea Plasticienilor din sudul 
Basarabiei  l-a avut în frunte pe distinsul om de 
cultură şi înaintaş al vieţii publice Vasile Cijevschi,  
iar din 1927 în această funcţie vreme îndelunga-
tă s-a aflat sculptorul Alexandru Plămădeală. Pe 
parcursul acestei perioade de timp, în Basarabia, 
s-au organizat 11 manifestări,  „Saloanele Moldo-
vei” numindu-se cea care s-a desfăşurat la Iaşi în 
1923. Această formulă de viaţă artistică a dăinuit 
pînă în 1949, cînd noul regim ideologic l-a inter-
zis. Reapariţia ei a devenit posibilă doar după 
evenimentele din 1989. Artistul plastic Ilie Boca 
de la Bacău (Romania) a lansat ideea revigorării 
„Saloanelor Moldovei”. În acea vreme preşedin-
te al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova era  dl 
Sergiu Cuciuc şi, aflîndu-se la tabăra de creaţie 
de la Teţcani,  ei au purtat discuţii la tema respec-
tivă, ambii găsind ideea binevenită. A urmat  să 
fie consultaţi miniştrii Culturii şi Cultelor de atunci 
– de la noi, dl Ion Ungureanu, iar din Romania, dl 
Andrei Pleşu – care au susţinut plenar iniţiativa. 
Ulterior, la organizarea saloanelor au consimţit să 
contribuie primăria Chişinăului şi cea a Bacăului. 
Din aceste acţiuni, în 1991, a rezultat o primă ma-
nifestare într-o nouă formulă a „Saloanelor Mol-
dovei” la Chişinău. Primul Marele Premiu i-a fost 
acordat lui Mihai Grecu pentru lucrarea „Omagiu 
lui Vladimir Curbet”. După care, pînă la zi, au avut 
loc, alternativ, 19 ediţii ale saloanelor  - la Chişi-
nău şi la Bacău, iar o ediţie – chiar la Bucureşti.

Într-o perioadă de timp, această manifesta-
re, proiectată drept o conlucrare între plasticienii 
din Republica Moldova şi Romania, a căpătat, 
cu totul pe neaşteptate, o tentă internaţională. 
În cadrul ei şi-au exprimat dorinţa să expună lu-
crări plasticieni cu rezidenţa în Germania, Aus-
tria, Ucraina, originari din ţările respective, apoi 
şi unii din Federaţia Rusă, Bulgaria, ceea ce îm-
bogăţea şi varia expoziţia. După 2001, în Repu-
blică au apărut unele restricţii de ordin ideologic, 
aşa încît manifestarea s-a restrîns, pomenindu-
se într-un recul. Acum, la ediţia din 2009, ea, 
pare-se, a revenit în făgaşul ei de la începuturi, 
ceea ce ne face să  sperăm că, în perspectivă, 
va căpăta amploarea cuvenită, influenţînd bene-
fic procesul creator. Deci, „Saloanele Moldovei” 
constituie astăzi o formulă de schimb intercultu-

ral, la care participă simultan artişti plastici din 
Republica  Moldova şi din Romania. Sperăm că 
restricţiile de care ne-am ciocnit  pînă acum au 
rămas în trecut şi libertatea deplină a schimbu-
rilor interculturale se va manifesta plenar, lucru 
doar de folos în toate sensurile absolut pentru 
toţi participanţii, dar şi pentru evoluţia artelor 
plastice.

Cît priveşte „Saloanele Moldovei”-2009 , în 
cadrul acestei expoziţii au fost etalate lucrări 
ale circa 350 de plasticieni, aceştia reprezintînd 
uniunile de creaţie din Republica Moldova şi 
Romania. Desigur, numărul lucrărilor prezentate 
juriului a fost mai mare, dar fiindcă din start s-a  
anunţat o expoziţie-concurs de artă contempo-
rană,  situaţia ne-a impus să facem o selectare, 
astfel încît unii dintre autori nu au fost admişi. 
Cu alte cuvinte, a fost o concurenţă inevitabi-
lă şi, poate, chiar necesară. Au fost premiaţi 9 
autori, iar nominalizaţi – 23. Vreau să mai re-
marc următorul fapt: dacă prima manifestare a 
fost una restrînsă şi participanţii erau, de regulă, 
pictori consacraţi, pe parcurs expoziţia şi-a lărgit 
spaţiul, astfel că s-a găsit loc şi pentru tineretul 
creator, lucru ce s-a soldat cu o eficienţă bene-
fică. Astfel, în ultimii ani, „Saloanele Moldovei” 
mereu întineresc, descoperindu-ne talente cu o 
viziune proaspătă, originală. Ca să aduc, cel pu-
ţin, un exemplu, vreau să spun aici că, bunăoa-
ră, tînăra Lucia Domenti abia îşi face studiile în 
domeniu, e studentă la facultatea Arte Plastice 
şi Design a Universităţii „Ion Creangă”, însă a 
fost remarcată încă la expoziţia din primăvara 
anului acesta, cucerind atunci Marele Premiu. 
În cadrul actualelor saloane este nominalizată 

pentru originala tapiserie „Cortina de fier”. În ge-
neral, mai multe distincţii ale actualei ediţii au 
revenit anume unor autori tineri. De exemplu, 
Elena Lupaşcu din Moineşti (premiul acordat de 
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei) are abia 
27 de ani, iar Edward Constandache din Galaţi 
(premiul acordat de Colegiul de Arte Plastice 
„Alexandru Plămădeală”) – 34. Aici, i-aş mai 
adăuga pe doi tineri talentaţi – Luminiţa Ermu-
rachi şi Oleg Dobrovolschi (Chişinău).

În general, „Saloanele Moldovei” au o sem-
nificaţia importantă, un impact benefic asupra 
procesului creator, fiind, de fapt, o şcoală pentru 
ambele părţi coparticipante. Astfel, dacă dintru 
început între cei ce-şi expuneau lucrările exista 
o diferenţă distinctă de mentalităţi, de viziune şi 
de modalităţi de interpretare a lucrărilor plastice, 
astăzi, această diferenţă se observă mult mai 
puţin. Totodată, „Saloanele Moldovei” au con-
tribuit substanţial la îmbogăţirea patrimoniului 
cultural public atît al Republicii Moldova, cît şi al 
Romaniei. Astfel, s-au completat colecţiile unor 
muzee. În plus, „Saloanele Moldovei” au devenit 
un jalon pentru colecţionarii privaţi, la expoziţie 
ei avînd posibilitatea să-i ia în vizor pe plasticie-
nii care merită a fi colecţionaţi.

Îndrăznesc să mai adaug că, de-aş fi fost în 
juriu, aş fi propus să fie premiată şi lucrarea lui 
Valentin Vîrtosu „Dorimetru  XVII”. Celelalte 16 
versiuni ale acestei lucrări au fost ca un fel de 
exerciţiu  prealabil, pe parcursul căruia intuiţia 
lui Valentin Vîrtosu a schiţat nişte contururi de o 
claritate distinctă. Modul acesta de lucrătură, la 
prima vedere, parcă în cheie industrială, pare să 
amintească de îndemnul marelui Brancuşi de a 
lucra atît cît e nevoie pentru a duce lucrarea la 
perfecţiune. După mine, în această lucrare a lui 
Valentin Vîrtosu totul este perfect gîndit: plinuri-
le, golurile, contrapunerea de planuri, ritmarea 
acestor misterioase bile între aceste scînduri 
şlefuite – totul este gîndit în mod extraordinar, ar-
tistul pornind de la ideea unei ţări frînte în două,  
fenomen ce deţine şi o conotaţie universală, şi 
această viziune procesată în racursiu filosofic îl 
ajută pe artist să obţină o realizare de vîrf. La fel 
şi „Inspecţie” a lui Valeriu Matei, despre care aş 
putea spune că  de asemenea este o lucrătură 
minuţioasă, într-un orijinal limbaj, pentru care 
găsesc potrivit calificativul „postsurrealist”. Du-
mitru Bolboceanu a prezentat pînza „Pereche 
potrivită”, aceasta fiind menţionată la recenta 
expoziţie „Portretul în pictură”. I-am surprins pe 
mulţi vizitatori rămînînd mai îndelung în faţa ei. 
Este executată într-un limbaj metaforic ce ţine 
eminamente de arta contemporană. Cei doi, El 
şi Ea, sînt ca o caldă şi tainică pîlpîire de lumini-
ţe despre care nu poţi spune cu suiguranţă dacă 
vor continua să ardă ori se vor stinge... Şi eu 
cred că aceasta este o metaforă ce se raportea-
ză în mod direct la starea de lucruri din actuala 
noastră societate, cînd tineretul, şi nu numai el, 
pleacă de acasă, ceea ce conduce la destrăma-
rea multor familii şi, totodată, la depopularizarea 
ţării. Este un strigăt disperat  şi, concomitent, un 
avertisment al plasticianului, acesta neindiferent 
faţă de realităţile în care trăieşte şi creează.  Nu 
voi rămîne deloc mirat de faptul dacă, la alte ma-
nifestări artistice, aceste lucrări vor fi premiate. 
O merită pe deplin. De altfel, ca şi multe altele, 
despre care nu a fost posibil să vorbesc aici.

Tudor BRaGa,
critic de artă, director al complexului 

expoziţional „constantin Brancuşi”

Тел./факс: +373 (22) 471530. www. metalica-zuev.com

Ilie Boca. Palimpsest
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1. Ilie BOCA, Premiul acordat de Ministerul 
Culturii al Republicii Moldova;

2. Sergiu CUCIUC, Premiul acordat de Depar-
tamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pre-
tutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe al României;

3. Carmen POENARU, Premiul “Mihai Grecu”, 
acordat de Uniunea Artiştilor Plastici din Re-
publica Moldova;

4. Tudor CATARAGA, Premiul acordat de Con-
siliul Judeţean Bacău;    

5. Dany Madlen ZĂRNESCU, Premiul acordat 
de Primăria Municipiului Chişinău;

6. Elena LUPAŞCU, Premiul acordat de Muzeul 
Naţional de Artă al Moldovei;

7. Petru JIREGHEA, Premiul acordat de Com-
plexul Muzeal “Iulian Antonescu”, Bacău;

8. Maya SERBINOV-KEPTENARU, Premiul 
acordat de Centrul Internaţional de Cultură şi 
Arte “George Apostu”, Bacău;

9. Edward CONSTANDACHE, Premiul acordat 
de  Colegiul de Arte Plastice “Alexandru Plă-
mădelă” din Chişinău.

Cele 9 distincţii au fost conferite:

O idee nouă găzduită de “Librăria 9”
În ultima zi a acestui septembrie, Editura 

“Cartier” a lansat proiectul “Lecturi publice. 
Proza 9”, aceasta fiind o idee inovatoare pe pia-
ţa din Moldova. Organizatorii - Gheorghe Eri-
zanu, director al Editurii “Cartier”, şi Octavian 
Galaicu-Păun, coordonator al colecţiei “Roton-
da”, - au decis desfăşurarea evenimentului în-
tr-un spaţiu restrîns, în incinta “Librăriei 9” din 
strada Puşkin, 9. Proiectul în cauză îşi propune 
promovarea cărţilor şi a scriitorilor autohtoni, 
presupunînd şi prestaţia autorului în faţa publi-
cului prezent. Primul care a probat ideea a fost 
scriitorul şi publicistul Constantin Cheianu. 

În debutul acestui eveniment, Gheorghe Eri-
zanu a vorbit despre calitatea actualei noastre 
proze, susţinînd că “Constantin Cheianu a reuşit 
să introducă substanţă şi vigoare prozei mol-
doveneşti”. Cei prezenţi la eveniment au avut 
ocazia să asculte fragmente din volumele “Totul 

despre mine” şi “Sex & Perestroica”, lecturate 
pe un ton moale şi cadenţat de însuşi autor. A ur-
mat concursul celor “5 întrebări pentru autor”. 
Întrebat despre aşeptările pe care le are faţă de 
noul ministru al culturii, dl Cheianu a declarat: 
“Orice om poate face prea puţin în ţara asta pen-
tru cultură...”.

Editura a oferit un exemplar al cărţii “Sex & 
Perestroica” celui care a adresat cea mai bună 
întrebare autorului, la finalul programului lăsîn-
du-se loc şi pentru o şedinţă de autografe. O at-
mosfera degajată şi plină de voie bună a dominat 
evenimentul de la începutul şi pînă la sfîrşitul 
lui.

De acum încolo, seria lecturilor publice va 
fi găzduită în continuare de “Librăria 9”, consu-
matorii de literatură fiind aşteptaţi aici în fiecare 
marţi, ora 18.00.

Ana nicolenco-Hodinitu

Тел./факс: +373 (22) 471530. www. metalica-zuev.com

Sergiu Cucuic. Deal-vale Carmen Poenaru. Rupestră I Dany Madlen Zărnescu. Motiv Elena LUPAŞCU. Tunet

Edward Constandache. Soldat Petru Jireghea. Paştile BlajinilorTudor Cataraga. Portal spre Ţara Soarelui 

Maya Serbinov-Keptenaru. Olăneşti. Strada largă
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22.10.09   Cavalleria rusticană
18.30   P. Mascagni

24.10.09   Nunta lui Figaro   operă în 4 acte
18.30   W. Mozart

25.10.09   Trubadurul   operă în 3 acte
16.00   G. Verdi

29.10.09   Madame Butterfly
18.30   G. Puccini

31.10.09   Bărbierul din Sevilla
18.30   G. Rossini

Teatrul Naţional de Operă şi Balet

21.10.09   Copita de argint
11.00    P. Bajov (rus.)

22.10.09   Flautul fermecat 
11.00    W. A. Mozart (rom.)

24.10.09   Copita de argint
11.00    P. Bajov (rus.)

25.10.09   Fata babei şi 
    a moşneagului
11.00    I. Creangă (rom.)

28.10.09   Şiragul trucurilor
11.00    Josef Racek (rus.)

29.10.09   Flautul fermecat 
11.00    W. A. Mozart (rom.)

31.10.09   Şiragul trucurilor
11.00    Josef Racek (rus.)

Teatrul Republican  
“Luceafărul”
Octombrie 2009

22  (j)  Livada  cu vişini  de A.P.Cehov 
23 (v)   Principesa   Turandot   de Carlo Gozzi
25 (d)    Cabaret Jacksonville  regia B.Focşa
29 (j)     Omul cel bun din Sîciuan  după B.Brecht
30 (v)    Questa e la vita dolce?..  de Gh.Urschi

începutul  spectacolelor  ora 18:00

Spectacole pentru copii:

04 (d)   Cenuşăreasa  după Fr. Grimm
11 (d)   Motanul încălţat  după Ch.Perrault
18 (d)   Pinocchio după A.Tolstoi
25 (d)   Vrăjitorul  din  Oz  după  L.Frank Baum

începutul  spectacolelor  ora 12:00
___________________________________________________________

2012, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Veronica Micle, 7,
tel/fax: +3732 22-41-21, 22-65-21, 22-42-17. www.luceafarul.md 

Teatrul  
Republican de 

Păpuşi „Licurici“

    Театр им. А.П.Чехова
22.10.09   „Александр Вертинский. Бал господень…“
18.10.09   О. Гаврлюк
23.10.09   Свободная любовь
18.00   Л. Герш
24.10.09   „Хозяйка гостиницы Источник Афродитты“
18.00   К. Гольдони
25.10.09   Волшебная булава
11.00   Л. Деляну
25.10.09   Сон в летнюю ночь
18.00   У. Шекспир
30.10.09   Женитьба
18.00   Н.В. Гоголь
31.10.09   Ревизор 
18.00   Н.В. Гоголь

Octombrie
Sala Mare

DESCHIDEREA STAGIUNII

22 (j), 23 (v) “Julieta si Romeo”
24 (s) “Doctorul fara voie”

25 (d) “Visul unei nopti de vara”

29 (j) “Povestea unei nebunii 
obisnuite”

30 (v) “Doctorul fara voie”
31 (s) “Suflete moarte”

1 (d) “Take, Ianke si Cadir”

Sala Studio  
“Valeriu Cupcea”

27 (m), 28 (mr) “usa”

Inceputul spectacolelor - 18.00

23 octombrie, 18.00
LECţIA de Eugene Ionesco

Regia: Vitalie Drucec

24 octombrie, 18.00
LECţIA de Eugene Ionesco

Regia: Vitalie Drucec

28 octombrie, 18.00
ŞEFELE de Werner Schwab

Regia: Veaceslav Sambriş

29 octombrie, 18.00
ŞEFELE de Werner Schwab

Regia: Veaceslav Sambriş

Teatrul

TEATRUL NAŢIONAL
Mihai Eminescu

Filarmonica Naţională  
„S. Lunchevici”

   Abonament pentru elevi în limba română şi rusă 
 
21.10.09  „Din tezaurul folcloric”     
Ora 13.00, 14.30 „Из фольклорной сокровищницы”   
   Sala Mare
   Orchestra de Muzică Populară „Folclor”
   Dirijor: Petre Neamţu;  Prezintă: Irina Martîniuc, 
   muzicolog      
 
   Abonamentul „Portrete sonore” 
 
21.10.09  Duetul de piane A. Lapicus –Iu. Mahovici  
Ora 18.00, Sala Mică In program: creaţii de J. Brahms 
   Moderator: Cristina Paraschiv, muzicolog

   Abonamentul pentru studenţi 

23.10.09  „Din tezaurul folcloric”    
Ora 18.00, Sala Mică Orchestra de Muzică Populară „Folclor”
   Dirijor: Petre Neamţu;  Prezintă: Irina Martîniuc, 
   muzicolog      
 
25.10.09  Concert Extraordinar
Ora 14.00, 17.00 Constantin Moscovici (R.M.) – 
Sala Mare  Alexandr Morozov (Rusia).  Prezintă  albumul de 
   succes “Cu melodii de dragoste”  

28.10.09  Concert de divertisment
Ora 18.30   “Toamna aurie” 
   Participă: Olga Ciolacu, Mihai Ciobanu, 
   Yan Raiburg, Anişoara Puică, Anatol Dumitraş, 
   Ion Paladi ş.a.

Premieră!
Made in Moldova!   de Constantin CHEIANU  2009-10-23 
           orele 17:00
Premieră!
Caligula      de Josef TOMAN  2009-10-24 
           orele 17:00

Golanii revoluţiei moldave de Constantin CHEIANU 2009-10-25 
           orele 17:00

Ciuleandra    de Liviu REBREANU  2009-10-30 
           orele 17:00

Salvaţi America!   de Dumitru CRUDU  2009-10-31 
           orele 17:00

Made in Moldova!   de Constantin CHEIANU  2009-11-01 
           orele 17:00
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