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Din 1970, se încadrează în activitatea care, peste ani, îl va înălţa la titulatura de artist fotograf. 
La începutul acestui an, la Complexul Expoziţional “C. Brâncuşi”, a vernisat a 33-ea expoziţie per-
sonală. În centrul celui mai mare oraş al ţării, a poposit satul lui de baştină Păhărniceni, precum şi 
alte vetre străbune, cu privelişti şi oameni care-i sunt dragi şi pe care ni-i prezintă aşa cum îi vede 
cu ochiul şi îi simte cu sufletul....

Portrete de 
ACASĂ ale unui maestru

Preţ negociabil
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Un bătrân şi o bătrână ne scrutea-
ză trist, meditativ, de după cer-
ceveaua geamului casei părinteşti.
Această fotografie antologică a 
maestrului Mihai Potârniche a de-
venit nu numai simbol şi copertă a 
unui album apărut în anii trecuţi,ci 
şi o metaforă plastică a noţiunii 
“acasă”. Astăzi, după ce am tra-
versat frontiera mileniului trei, 
după ce multe dintre iluziile de la 
frontiera anilor optzeci-nouăzeci 
ai secolului trecut s-au spulberat, 

cred că această fotografie tre-
buie reinterpretată. Or, nu este 
suficient doar să ne complacem 
în nostalgia dorului de casă sau 
de ţarină. Nu merită oare, măcar 
pentru un singur moment, să ne si-
tuăm în locul acestor doi bătrâni 
şi să ne întrebăm: “Ce văd ei to-
tuşi din interiorul casei, prin cele 
două geamuri ale ferestrei?”

Constantin I.Ciobanu,
critic de arte

Portrete de ACASĂ 
ale unui maestru

Sper că nu doar eu unul - şi aş vrea 
să cred că aşa este - rămân uimit şi, 

totodată, mă bucur de un lucru despre 
care, de altfel, am mai vorbit. Am în 
vedere diversitatea vieţii artistice de la 
noi. Numeroasele vernisaje, concerte 
de muzică de tot genul, premiere tea-
trale, concursuri, lansări de carte cu 
tematică de cultură şi artă, multe alte 
manifestaţii pe parcursul acestui an 
fac dovada unei  activităţi deosebit de 
fructuoase a artiştilor plastici, a regizo-
rilor,  actorilor, cântăreţilor, criticilor de 
artă etc. Din acest bogat caleidoscop, 
fiecare chişinăuian sau oaspete al ca-
pitalei a putut să aleagă segmentul său  
pasional, pentru ca, în dificila noastră 
existenţă cotidiană, să-şi mai mângâ-
ie sufletul. Oricând şi în orice situaţie, 
există, totuşi, un lucru mai mult decât 
necesar - a-ţi aminti şi despre suflet, a-l 
îngriji şi pe el.  Constantin Noica a cate-
gorisit cultura ca o igienă a sufletului, şi 
nu cred  că s-ar găsi cineva care să nu 
fie de acord cu această calificare a ceea 
ce e capabil să făurească mai frumos şi 
mai de preţ spiritul uman. Cel despre  
care un alt om înţelept, istoricul roman 
Suetoniu, a zis că este infinit şi  de sine 
stătător. Cred că nici această, atât de 
mult cuprinzătoare, spusă nu  ar putea 
fi contestată de cineva.

În înţelegerea mea, a omului din se-
colul XXI, secol pe care-l definim cum  

vrea şi cum crede fiecare, nu însă şi al 
culturii, pentru că, de fapt, - cel  puţin 
până acum - nu este decât un secol al 
crizei economice, deci, spiritul  dăinuie 
în pofida acestor crize anume pentru că 

este de sine stătător. În  virtutea aces-
tei condiţii, el sfidează timpul şi proli-
ferează, în toate  epocile şi regimurile, 
rămânând unicul ce poate exprima ple-
nar adevărata valoare  a unui individ, la 
fel cum şi a unui popor. Toate celelalte, 
după cum ne  spune Cartea Sfântă, sunt 
trecătoare. Prin evanghelistul Marcu, ea 
pune şi o întrebare, mai mult retorică: 
“Ce-i foloseşte omului să câştige lumea  
întreagă, dacă îşi pierde sufletul?!”, pe 
care eu, care nu pretind că aş fi un bun 
creştin, o percep mai degrabă ca un 
verdict: nu-i foloseşte nimic, pentru că 
omul, pierzându-şi sufletul, de fapt, îşi 
pierde însăşi calitatea de om în deplinul 
înţeles al acestei noţiuni.

O parte din întregul societăţii, şi 
anume oamenii de artă şi cultură, 

activează, altfel spus, munceşte zi de 
zi tocmai întru păstrarea  sufletului, a 
firii noastre etnice. Şi o face cu devota-
ment, cu jertfire  de sine şi cu tot harul, 
în pofida lipsei de condiţii şi mijloace fi-
nanciare.  Aşa cum, de fapt, totdeauna 
au procedat şi până acum intelectualii 
veritabili.  Sărăcia şi alte vitregii ale vie-
ţii nu le-au zdruncinat tăria spiritului, 
nu le-au stingherit pornirile creatoare, 
nu i-au împiedicat să-şi fructifice  vo-
caţia.

Fiindcă segmentul meu preferat de 
“hrană pentru suflet” totdeauna a 

fost arta plastică, drept argument la 
meditaţiile de mai sus vreau să alătur 
doar un exemplu  concret: expoziţia 
de pictură a lui Andrei Sârbu, vernisată 
la Muzeul Naţional de Artă a Moldovei 
pe 1 decembrie curent. Dacă ar fi fost 
în viaţă, peste câteva zile de la produ-
cerea acestui eveniment ar fi împlinit 
60 de ani. De 10 ani însă nu mai este 

printre noi. Când a fost găsit fără sufla-
re în atelier, avea 50 de ani neîmpliniţi. 
Totuşi, ar fi fost suficient să picteze şi 
doar jumătate din lucrările prezentate 
la această expoziţie, ca să ne dăm sea-
ma de valoarea talentului său, dar şi ca 
numele lui să se plaseze în rândul celor 
care ne reprezintă floarea neamului. 
Din puţinul care s-a scris în unele pu-
blicaţii cu 5 ani în urmă, când Andrei 
Sârbu ar fi împlinit 55 de ani şi ace-
laşi muzeu a vernisat o expoziţie mai 
mică, am reţinut că cel dintâi care a 
perceput mărimea acestui talent a 
fost Mihai Grecu. Şi, fără a-i fi teamă 
ca nu cumva să-l umbrească pe el în-
suşi, l-a apropiat de sine, i-a oferit tot 
sprijinul moral şi profesional, deve-
nindu-i, de fapt, principalul dascăl. A 
fost, am putea spune, un noroc ce i l-a 
hărăzit însuşi destinul. Şi despre An-
tonina am putea spune acelaşi lucru. 
Devenindu-i soţie, i-a devenit şi pa-
văză, ocrotindu-l şi apărându-l de tot 
ce i-ar fi putut împiedica să picteze. 
Fiind ziaristă, percepea seriozitatea 
actului creator, importanţa condiţiilor 
propice pentru desfăşurarea lui. Ea a 
avut grijă ca familia lor să nu ducă 
lipsă de pâinea cea de toate zilele. Iar 
de când Andrei Sârbu a plecat unde 
totdeauna e multă lumină, are grijă 
de soarta lucrărilor lui. Expoziţia din 1 
decembrie, precum şi albumul lansat 
la câteva zile după vernisarea ei, sunt 
rodul acestei griji, devenite posibile 
şi datorită ajutorului oferit de Muzeul 
Naţional de Artă a Moldovei.

Sunt sigur, mulţi dintre cei care au 
fost prezenţi la vernisarea expozi-

ţiei  lui Andrei Sârbu, la fel ca mine, 
au sesizat atmosfera plină de cordiali-

Itinerar

Spiritul este infinit 

şi de sine stătător
Sergiu Guţu

tate  şi încă de ceva nedesluşit, care-
ţi dădea senzaţia că ai nimerit într-o 
lume cu totul deosebită, în care nimic 
nu te presează şi nu te supără şi în 
care totul îi este drag sufletului tău. 
Era, cred, acţiunea magică a picturi-
lor lui Andrei Sârbu, dar, fără îndoială, 
şi a energiei pozitive a tuturor celor 
veniţi acolo în acea zi. Pentru că s-au 
adunat prieteni ai lui Andrei Sârbu, 
artişti plastici, oameni care ei înşişi 
creează frumosul ori sunt înzestraţi  
cu preţioasa calitate de a-şi mângâia 
permanent sufletul cu acest frumos 
al vieţii. Pentru că marile desfătări 
provin din contemplarea operelor fru-
moase. Cel care a dedus acest mare 
adevăr, grecul Democrit, a vieţuit încă 
înainte de Hristos în secolele V-IV. Am 
putea spune oare că, de atunci până 
astăzi, s-ar fi schimbat ceva în cate-
goria valori?!

P.S. 

O bună parte dintre materialele 
acestui număr reflectă eveni-

mente care au avut loc anul trecut. 
Totuşi, vi le prezentăm acum, con-
siderând că nu sunt din categoria 
celor învechite. În opinia noastră, 
ele conţin nume şi lucruri ce me-
rită să fie cunoscute de cititorul 
nostru. El se va convinge că cei ce 
activează în arta şi cultura noastră 
cu adevărat îşi sacrifică viaţa şi ta-
lentul în numele prosperării spiri-
tuale a Moldovei.

S. G. superreduceri De la 1 aprilie până la 1 mai 2011    la toate articolele de mobilă expuse
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Андрей Сырбу – один из талан-
тливейших художников Мол-

довы восьмидесятых- девяностых 
годов. Чтобы это оценить, требу-
ются тщательная аналитическая 
работа, серьезные исследования. 
Такой труд мне не по силам. По-
этому структура данного эссе бу-
дет в виде отдельных мыслей о 
пластических достижениях Анд-
рея-художника и воспоминаниях 
о нем. Его картины отличались 
оригинальностью во всем: и ком-
позицией, и внутренней структу-
рой, и техникой работы с исполь-
зованным материалом, и рамами, 
и философским содержанием.

Даже в семидесятые годы, бу-
дучи совсем молодым, это 

был уже мэтр. И не потому, что 
он себя так позиционировал. Так 
воспринимал его я. В нем было 
столько весомой естественности, 
столько значительности в словах 
и рассуждениях, за всем чувство-
вались такая интеллектуальная 
работа и ответственность анали-
за, что любые его слова воспри-
нимались мною как безусловная 
истинность. Он не говорил, он ве-
щал. Под любыми его словами я 
бы, не раздумывая, подписался. 

Композиция. Его композици-
онную оригинальность я вижу 

в том, что это было всегда неожи-
данно. Если это натюрморт, то 
фрукты могли быть метровой ве-
личины или могли соседствовать 
с эектролампочкой, масленкой, 
губкой, палитрой или флаконами 
с краской. В самых раскрепощен-
ных абстракциях он мог обойтись  
пятном разогнанной шпателем 
бронзой или серебром, элегантно 
оттенив это пятно сопоставлени-

Художник Андрей Сырбу
ем с несколькими линиями-плос-
костями локального цвета.

Мне довелось учиться с Андре-
ем в детской художественной 

школе имени А.В.Щусева в 1963-
1964 годах. Ничем особенным он 
не выделялся. Ученик как ученик. 
Не хуже и не лучше других. Встре-
тился с ним я снова во второй по-
ловине семидесятых, уже после 
института. Собираясь стать ху-
дожником, я, как и многие, носил 
свои работы на выставкомы, где 
их оценивали и давали разреше-
ния для участия в выставках. На 
одном из них я встретился с Анд-
реем, вернее, с его живописной 
работой. Я был очень взволнован 
впечатлением от нее, и мне ста-
ло ясно, что я только собираюсь 
быть тем, кем он уже стал. И это 
чувство не обмануло меня, так 
как, рассматривая персональную 
выставку Андрея через три десят-
ка лет, я понял, что картины того 
раннего периода были картинами 
большого художника.

Цвет и живопись. Его живо-
писи присуща мужественность 

отказа от излишней цветовой ню-
ансировки. Это отличает его от 
наших лучших живописцев мол-
давской школы, картины которых 
полны лирической чувственнос-
ти, богатства оттенков, пережи-
ваний. Его же цвет интеллекту-
ально насыщен, что, безусловно, 
ближе к парадигме постмодер-
низма. Это и делает их актуаль-
ными и сейчас. Чаще всего это 
блестящая аранжировка желтого, 
фиолетового и зеленого.

Помню, как на очередном за-
седании живописной секции, 

когда выдавали претендентам 
добро на участие в попытке пос-
тупить в Союз художников, Анд-
рея благополучно топили. Хотя 
молодая и беспартийная часть 
секции голосовала за него, этого 
было недостаточно. Мне заполни-
лись слова, тогда еще молодого, 
Лики Саинчука: «Было бы спра-
ведливым, если бы не мы, а Анд-
рей сидел и решал, кого из при-
сутствующих принимать в Союз, 
а кого нет». 

Внутренняя структура его 
картин  очень четко про-

думана. Отдельные части жест-
ко сведены к единому целому. На 
его картины будто накинут чет-
кий каркас организующих рит-
мов, количественных сопостав-
лений цветовых пятен. А иногда  
ощущается зримое присутствие 
проведенных  абстрактных линий 
или линейных сеток этой структу-
ры.

Техника работы с использу-
емым материалом. Андрей 

выработал свою оригинальную 
живописную технику. Часто цвет 
ложил так, что, в зависимости от 
густоты или подкладки, он пе-
реливался различными оттенка-
ми. Хотя, смотря на такое пятно, 
ощущаешь его весомость и цель-
ность. А его фактурные разгоны 
шпателем бронзовой или сереб-
ряной краски производят впечат-
ление  свободной самодостаточ-
ности. Кроме того,  Андрей одним 
из первых в Молдове умело ис-
пользовал в своих работах реди-
мэйд.

Мы с Андреем общались не так 
уж часто. Однако те недолгие 

встречи с ним оставили впечатле-
ние общения со СВОИМ ЧЕЛОВЕ-
КОМ. В них не было общих мест, 
разговора о погоде, политике или 
текущих делах. Как-то само собой 
получалось, что планка нашего 
разговора всегда была выше зло-
бы дня. 

Рамы. Насколько четко Анд-
рей понимал то, что хотел вы-

разить в своих картинах, было 
видно не только в композицион-
ных решениях, цветовом строе, 
структуре, но и в том, что он явно 
разделял идею великих художни-
ков двадцатого века, что карти-
на – это не только окно в мир, 
но и просто вещь. А это требует 
не банальной бронзовой рамы, а 
особого дизайна таковой к каж-
дой картине. Андрей первым стал 
ответственно подходить к этому 
вопросу. Он не одевал картину 
«в обноски» или в  первую по-
павшуюся раму любого профиля, 
а уже тогда разработанный им 
дизайн  рам играл роль не только 
обрамления, но очень гармонич-
но подходил и продолжал разви-
вать и подчеркивать концепцию  
картин. 

Известно, что жизнь художни-
ка-творца часто трагична или 

как минимум драматична. Это 
полностью относится к жизни Ан-
дрея. Андрей мужественно пере-
живал эту ситуацию внутри себя 
и со свойственной ему интелли-
гентностью никогда не возму-
щался, а упорно продолжал рабо-
тать, много читал, анализировал 
и опять удивлял новыми работа-
ми. В своем творчестве он ничего 
не оставлял на потом. Никакого 
компромисса. Все здесь, сейчас и 
предельно ответственно. После 
общения с его картинами в голо-
ве и душе все упорядочивается, 
успокаивается, как будто в квар-
тиру, где полный беспорядок, 
вернулся хозяин и все расставил 
на свои места.

Философское содержание. 
Ни одной картины у Андрея 

не было жанровой. В них факти-
чески полностью отсутствует сю-
жет, наратив. Его картины ниче-
го не рассказывают о быте, зато 
очень много говорят о бытии. 
Они полны экзистенциальных пе-
реживаний. 

Андрей, несомненно, своим от-
ношением к миссии художни-

ка, терпеливым трудом, стойким 
бескомпромиссным переживани-
ем драмы повседневности жизни, 
как это ни пафостно звучит, до-
стоин только одного слова – МАС-
ТЕР. 

Чуть-чуть перефразируя 
Хайдеггера, Андрея с пол-

ным основанием можно на-
звать «Пастухом бытия», ему 
завещана весть о бытии, в 
проявлении которой и состо-
яла основная задача его жиз-
ни. И теперь мы, глядя на его 
картины, чувствуем себя час-
тью бытия, не менее сущест-
венной, чем окружающий нас 
мир. 

Виктор Кузьменко 

În anii ei mai tineri, am comunicat o sin-
gură dată, în atelieru-i cu mireasmă de 

cafea şi busuioc, în care, înconjurată de 
mulţimea de lucrări, părea atât de mică şi 
firavă, încât, involuntar, am întrebat în si-
nea mea de unde o fi luat răbdare şi puteri 
pentru atâta muncă. Portretul actorului Du-
mitru Fusu era parcă dinadins aşezat astfel 
ca să-l vadă imediat oricine ar intra. Bine-
înţeles, mi-am aţintit şi eu ochii la el, deşi 
nu intenţionam să pornesc discuţia anume 
de la această lucrare. Se prea poate, la asta 
s-o fi gândit dumneaei. Auzisem despre 
această slăbiciune a unor artişti plastici 
faţă de o anume lucrare a lor. Ca şi o mamă 
faţă de unul dintre copii, care, deşi îi sunt 
dragi toţi pe câţi îi are, pe unul îl ţine mai 
aproape, fără să poată explica de ce. Când 
mi-am rupt privirea de la tablou, ea, intu-
ind ce vreau s-o întreb, a zis scurt: “Aşa-l 
văd eu...”. Aduceţi-vă-l aminte, cei cărora 
vi s-a întâmplat să-l vedeţi: Dumitru Fusu 
tânăr şezând pe scaun, însă nu aşa cum se 
cuvine, ci de-a curmezişul lui, cuprinzân-
du-i speteaza cu braţul stâng. Poate nici nu 
i-a pozat anume în acest chip, poate a şezut 
aşa doar o clipă-două, pentru că, de fapt, e 
o poziţie destul de incomodă. Ei însă i-au 
fost suficiente şi acele o clipă-două, pen-
tru a surprinde principala expresie a firii 
actorului. Dumitru Fusu, cel de pe pânză, 
cu ochi sfidători şi încăpăţinaţi, parcă vrea 
să spună: “De vă plac, de nu vă plac - aşa 
sunt eu!” Dacă e să raliem această esenţă la 
viaţa lui scenică, pare să fie cea magistrală. 
Anume în virtutea firii sale, - sau, poate, şi 
a unui propriu crez - nu s-a mulţumit să fie 
o stea, chiar şi de o strălucire orbitoare, în 
constelaţia de actori ai Teatrului “Luceafă-
rul”, ci a preferat să se rupă de ea, pentru a 
porni liber în căutarea unor lumi pe care să 
le simtă pe de-a-ntregul ale sale, indiferent 
de câtă strălucire va avea pe bolta lor. Nu 
i-a păsat niciodată ce vor zice alţii - i-a pă-
sat să-şi exprime, într-o formulă sau alta, 
fiinţa sa interioară.

În măsura în care o cunosc, rămân să cred 
că anume asta e afinitatea ce o înrudeşte 

cu eroul acestui tablou: nefrica de a fi aşa 
cum eşti, altfel spus, de a face ceea ce do-
reşti, fără a te gândi în ce măsură va fi pe 
placul altora.

Despre pictură zice că “Nu am ales eu 
acest drum, ci mai degrabă el m-a ales 

pe mine”. S-a întâmplat chiar în copilărie, 
în clipele când se uita cum pictează fratele 
său mai mare, Victor. Şi încă doi oameni 
i-au profilat şi orientat aptitudinile native: 
francezul August Baillayre, în clasa căruia 
a studiat pictura la Şcoala de Belle-Arte din 
Chişinău (August Baillayre - pictor, sceno-
graf şi pedagog, cu studii făcute la Acade-
mia Imperială de Arte din Petersburg, la 
Academia Regală de Arte Frumoase din 
Amsterdam şi la Universitatea din Greno-
ble, custode-şef al Pinacotecii municipale 
din Chişinău, posesorul unei extraordinare 
pentru acele vremuri biblioteci, precum şi 
a unor gravuri originale de Rembrandt), 
şi renumitul pictor român Corneliu Baba 
(elevul lui Nicolae Tonitza, profesor la 
Academia de Arte Frumoase din Bucureşti 
şi la cea din Iaşi), în clasa căruia a studi-
at la Iaşi. La ceea ce a învăţat de la aceş-
ti iluştri îndrumători, a adăugat acel “Aşa 
văd eu...” care, altfel nici nu se putea, şi-a 
lăsat amprenta asupra întregii sale creaţii, 
astfel că pictura ei a devenit una inconfun-
dabilă. În prefaţa albumului apărut acum 
câţiva ani la Editura Arc, criticul Constan-
tin Ciobanu scrie despre Valentina Rusu-
Ciobanu că este un “artist plastic care la 

etapa actuală poate fi considerat drept una 
dintre cele mai reprezentative personalităţi 
ale picturii basarabene din ultima jumăta-
te de secol”.Eu nefiind critic de artă, însă 
nu doar din acest motiv, ţin să-mi exprim 
şi admiraţia faţă de calităţile pur omeneşti 
ale acestei mari artiste. Îmi pot argumenta 
sentimentul în cauză cu câteva episoade, în 
care întrevăd verticalitatea unui adevărat 
intelectual, care nu şi-a trădat principiile în 
nici o situaţie.

Multă lume ştie - iar cine nu ştie, rog 
să mă creadă pe cuvânt, - că familia 

dumneaei totdeauna a trăit şi până acum 
continuă să trăiască mai mult decât mo-
dest.Totuşi, rareori accepta să vândă o lu-
crare. De la scriitorul Andrei Burac ştiu că 
dumnealui a dorit mult să aibă portretul 
său pictat de Valentina Rusu-Ciobanu. A 
rugat-o de mai multe ori să i-l vândă, însă 
totdeauna se alegea cu refuz. Odată a reuşit 
s-o convingă (la sigur, când familia se afla 
într-o dificultate), au vorbit şi despre preţ, 
însă atunci când Andrei Burac a venit cu 
banii, dumneaei şi-a cerut scuze, spunân-
du-i că nu se poate despărţi de această lu-
crare, chiar dacă are nevoie de bani.  

Atunci când la Uniunea Artiştilor Plas-
tici se discuta să i se dea ori să nu i se 

dea lui Andrei Sârbu un atelier (asta după 
ce, timp de mai mulţi ani, el se adăpostise 
prin diferite subsoluri strâmte şi umede) şi 
cineva din cei prezenţi la şedinţă şi-a ex-
primat părerea că el are, totuşi, unde lucra, 
Valentina Rusu-Ciobanu s-a ridicat pentru 
ca să declare că, în cazul în care lui Andrei 
Sârbu nu i se oferă un atelier cu condiţii 
normale, ea va declara greva foamei. 

Când nora Irina, soţia fiului ei, Lică Sain-
ciuc, i-a adus pe lume a doua nepoată, 

pe Maria, a fost nevoie să stea câteva luni 
la pat. Şi soacra, adică Valentina Rusu-Cio-
banu, şi ea nu prea sănătoasă, le-a lăsat pe 
toate ale sale la o parte şi i-a purtat de grijă 
până a văzut-o întremată. Asta a durat trei 
luni de vară cu arşiţă, în care zi de zi făcea 
naveta de acasă până la Buiucani, încărcată 
cu multe din cele necesare într-o asemenea 
situaţie. Nu pentru că ar fi o soacră exem-
plară. În multe, nu este şi, de fapt, nici o 
soacră nu poate fi bună în toate. Aici s-a 
arătat, întâi de toate, omul.

În ultimii zece-douăzeci de ani, nu mai 
merge la atelier. Parte din cauza proble-

melor de sănătate, parte din cauza lipsei de 
căldură, apă, lumină, de la care, odată cu 
instalarea în societatea noastră a economiei 
de piaţă, au fost deconectate atelierele ar-
tiştilor plastici, chiar şi a unora de talia ei. 
Unii, cu cheltuieli din propriul buzunar, le-
au restabilit cu timpul, ea însă, la fel şi so-
ţul, n-au reuşit s-o facă. S-au mutat acasă, 
luând cu sine şi atmosfera din atelier, cea în 
care predomina suflul artei. “Acasă” e cu-
noscuta de foarte multă lume din Chişinău, 
şi nu numai, casă de pe strada Grigore Ure-
che, cea în care a adus-o, în 1946, tânărul 
ei soţ, Glebus Sainciuc, şi în care locuiesc 
până astăzi. Am fost în ea de câteva ori, şi 
de fiecare dată am avut senzaţia că în peri-
metrul ei, dar şi al curţii împrejmuite, tim-
pul, cu toate ale sale, are alte dimensiuni şi 
alte valori. Şi că îngrăditura ce separă acest 
spaţiu de casele învecinate e ca şi cum con-
turul unui univers în care se trăieşte şi se 
munceşte altfel.Cu întâietatea spiritului. 
Celelalte de care sălăşluiorii acestui uni-
vers au nevoie pentru viaţă, de sunt, de nu 
sunt, nu afectează rânduiala stabilită aici de 
la început.

Anastasia Rusu-Haraba

P.S.

Primele expoziţii la care şi-a prezentat 
lucrări au fost cele organizate în pina-
coteca Academiei de Arte Frumoase din 
Iaşi (1941-1944). Revenită la Chişinău, 
în 1947 este titularizată membru al Uni-
unii Artiştilor Plastici din URSS. De aici 
încolo, participă la nenunărate expozi-
ţii din ţară şi de peste hotare, personale 
şi de grup. În 1974 este menţionată cu 
Premiul de Stat al republicii, în 1980 i se 
conferă titlul de Maestru Emerit în Artă, 
în 1985 - de Artistă Plastică a Poporului 
din RSSM. În 1996 devine cavaler al Or-
dinului Republicii. La cei 90 de ani îm-
pliniţi în octombrie 2010, la Centrul Ex-
poziţional “Constantin Brâncuşi” a fost 

Arta de a trăi

Nefrica de a fi aşa cum eşti

vernisată o amplă expoziţie personală. 
Toţi cei care au vizitat-o, inclusiv preşe-
dintele interimar al Republicii Moldova, 
Mihai Ghimpu, au avut prilejul să vadă 
aievea o mare parte din munca ei în toţi 
anii de până acum şi, astfel, să se convin-
gă de valoarea pe care o prezintă în con-
textul artei noastre naţionale. De acum 
încolo, Valentina Rusu-Ciobanu va fi şi 
cetăţean de onoare al oraşului Chişinău 
(de altfel, ca şi soţul dumneaei, artistul 
plastic Glebus Sainciuc), oraş în care s-a 
născut şi a muncit atât cât a fost posibil 
în măsura talentului şi a puterilor sale. 
Nu mai mult, dar nici mai puţin.

A. R.-H.

Творческие судьбы
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Fondată în 1940, pe parcursul a 70 de ani este cea mai importantă instituţie de 
concert din Republica Moldova, cu o amplă activitate, care cuprinde diferite 

direcţii: muzica academică, populară, uşoară şi jazz. La Filarmonica Naţională şi-
au început activitatea cele mai reprezentative colective, cum ar fi „Joc”, „Fluieraş”, 
„Lăutarii”, personalităţi notorii ale culturii muzicale moldoveneşti: Timofei Gurto-
voi, Boris Miliutin, Dumitru Goia, Ghita Strahilevici, Serghei Lunchevici, Victor Co-
pacinschi. Nume legendare ale estradei moldoveneşti, precum orchestra „Noroc”, 
ansamblul „Plai”, cântăreţii Ion Suruceanu, Iurie Sadovnic, Nadejda Cepraga şi 
alţii, alcătuiesc istoricul Filarmonicii în diferite perioade de timp.

Pe parcursul anilor, nucleul şi mândria Filarmonicii Naţionale sunt reprezentate 
de faimoasele colective cunoscute în toată lumea – Orchestra Simfonică şi 

Capela Corală Academică „Doina” (fondate în anul 1930). Din anul 1968 în cadrul 
Filarmonicii activează permanent Orchestra de Muzică Populară „Folclor.

Filarmonica Naţională „S.Lunchevici” are printre obiective valorificarea la cel 
mai înalt nivel a tezaurului muzical universal, propagarea artei muzicale con-

temporane, familiarizarea publicului meloman cu creaţia formaţiilor şi interpreţilor 
muzicii populare, de estradă, jazz, educarea muzical-estetică a generaţiilor tinere. 
În acest scop în sălile Filarmonicii au loc numeroase concerte de muzică acade-
mică, jazz, muzică populară şi de estradă, cu participarea invitaţilor speciali din 
ţară şi din străinătate. De asemenea, în această instituţie se desfăşoară concerte 
din cadrul ediţiilor anuale ale Festivalului Internaţional de Muzică „Mărţişor”, au 
loc concerte din cadrul Festivalului Internaţional de Muzică Contemporană „Zi-
lele Muzicii Noi”; în cadrul Filarmonicii au fost înfiinţate: Festivalul Internaţional 
de Interpretare Corală a Colectivelor de Tineret, Festivalul Internaţional „Nopţile 
Pianistice”, Festivalul „Fête de la musique” (Sărbătoarea muzicii), organizat îm-
preună cu Alianţa Franceză şi Ambasada Franţei în Republica Moldova, Festivalul 
Internaţional de Piano-duo „Strugure de chihlimbar”. 

În Stagiunea 2008-2009 Filarmonica Naţională în colaborare cu Ambasada Re-
publicii Federale Germania şi Institutul Internaţional Goethe a desfăşurat Fes-

tivalul Internaţional „Beethovenissimo”.  Cu regularitate se produc cicluri de Abo-
namente muzicale tematice pentru studenţi şi elevi cu participarea colectivelor 
Filarmonicii şi a invitaţilor speciali. Menţionăm în special, Abonamentul „SERILE 
SIMFONICE”, organizat şi moderat de Preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Mu-
zicologilor din Moldova Ghenadie Ciobanu, şi Abonamentul „Muzica americană în 
Moldova” , în colaborare cu Ambasada SUA în Republica Moldova, organizat şi 
moderat de Irina Martîniuc, muzicolog.

Conducerea Filarmonicii este formată din personalităţi marcante din Moldova, 
cu cunoştinţe şi abilităţi profesionale solide, cu o bogată experienţă în dome-

niul administrării şi al managementului artistic.

Ce reprezintă o instituţie de cultu-
ră la ziua de astăzi? În linii mari, 

un produs de bunuri pentru societa-
te. Acest bun este însă unul cu to-
tul aparte, care nu poate fi evaluat 
cu măsuri obişnuite, să zicem, tone 
sau kilometri, şi nu poate fi consu-
mat altfel decât cu sufletul. Nu am 
în vedere numai concertele de mu-
zică, ci şi reprezentaţiile de teatru, 
şi expoziţiile de artă plastică, şi alte 
manifestaţii artistice. Consumând 
produsul în cauză, societatea devine 
mai nobilă, mai inteligentă, mai sen-
sibilă. Pentru că atunci când omul 
iese dintr-o sală de spectacole, e 
altul decât cel ce era atunci când a 
intrat, - iese cu lumea sa interioară 
preschimbată, luminată, purificată, 
altfel spus, îmbogăţit spiritual. 

Deci, o instituţie de cultură ofe-
ră un produs imaterial, aşa aş 

mai spune. Şi deoarece în ultimii 
ani suntem asaltaţi de diferiţi sub-
stituenţi culturali, în opinia mea, o 
foarte mare importanţă o are cali-
tatea produsului pe care instituţia în 
cauză îl prestează spectatorului. În 
ultimă instanţă, anume prin această 
calitate ea îşi creează propria ima-
gine. La rândul ei, imaginea unei 
instituţii de cultură se află în raport 
direct cu oamenii care muncesc în 
cadrul ei. Îi am în vedere absolut pe 
toţi - de la personalul artistic, cel 
care constituie principalul pilon, şi 
până la personalul auxiliar, deoarece 
chiar şi portarii, şi administratorii, şi 
garderobierii, şi dereticătoarele sunt 
necesari şi importanţi pentru bu-
nul mers al lucrurilor. Iar rezultatul 
muncii lor comune este cel pe care 
spectatorul îl vede în scenă - după 
cum am spus, un produs artistic, la 
care s-a muncit mult şi care s-a do-
rit să fie de cea mai bună calitate şi 
cât mai frumos.

Filarmonica Naţională “Serghei 
Lunchevici” este una dintre cele 

mai vechi instituţii de cultură din 
ţara noastră, recent rotunjind şapte 
decenii de activitate. Destinul a ho-
tărât să-mi încredinţeze conducerea 
ei, aşa că ultimii cinci ani mă aflu 
în această deloc uşoară ipostază. 
Pe lângă studii serioase în domeniul 
muzicii, am venit şi cu o destul de 

lungă şi utilă experienţă, acumulată 
la Teatrul de Operă şi Balet, tot în 
aceeaşi calitate. Am venit, cum se 
spune, nu cu ochii legaţi, dar nici 
cu intenţia de a face revoluţie. Aici 
am găsit un grup de profesionişti, o 
echipă, iar eu sunt omul care m-am 
obişnuit să lucrez în echipă, am 
această deprindere încă din şcoală, 
unde eram lider,astfel că m-am în-
cadrat fără nici un fel de complicaţii 
în acest organism viu. A contat mult 
că la postul de director artistic al Fi-
larmonicii se află compozitorul Mari-
an Stârcea, pentru că îl cunosc din 
copilărie, mi-a fost coleg de clasă. 
Dar asta înseamnă mai puţin, mai 
mult înseamnă alesele sale calităţi 
de om şi de muzician, ceea ce se 
datorează, cred, şi faptului că des-
cinde dintr-o cunoscută dinastie de 
muzicieni. Apoi am noroc şi de un 
vicedirector experimentat, un om 
minunat, Alexandru Maximov. Re-
gizoarea Elena Fedcu este fiica lui 
Alexandru Fedcu, personalitate cu-
noscută, care a activat în calitate 
de director şi la Opera Naţională, şi 
la Filarmonică, făcând multe schim-
bări benefice în cultura naţională 
muzicală (printre altele, dumnealui 
este autorul Festivalului “Mărţişor”). 
Le mai am alături pe Agnesa Rusu, 
şefa serviciului management artis-
tic, pe muzicologii Cristina Paraschiv 
şi Irina Martâniuc, fiecare aducând 
un prinos folositor cauzei noastre 
comune. Sunt o mână de oameni 
extraordinari, împreună reuşim să 
facem multe lucruri bune, şi asta e 
bucuria mea, la fel cum şi a lor.

În cadrul Filarmonicii activează 
două colective cu o biografie ar-

tistică de opt decenii, doi impor-
tanţi piloni ai artei noastre muzicale 
naţionale - Orchestra Simfonică şi 
Capela Corală Academică “Doina” 
îm frunte cu renumita dirijoare Ve-
ronica Garştea. Orchestra de Muzi-
că Populară “Folclor” e a “noastră” 
doar de cinci ani, am găzduit-o la 
noi într-un moment problematic 
pentru ea şi suntem foarte bucuroşi 
că am făcut acest lucru, pentru că 
prezenţa ei, împreună cu maestrul 
Petre Neamţu, printre noi ne face 
cinste. Avem şi solişti foarte buni - 
duetul pianistic Anatolie Lapicus şi 

Iurie Mahovici, naistul Constantin 
Moscovici, violonista Alexandra Co-
nunov, coprana Elena Demirdjean, 
care concertează cu mult succes 
atât acasă, cât şi peste hotare. O 
mândrie a noastră este tânărul, însă 
deosebit de talentatul dirijor Mihai 
Agafiţa. Chiar eu personal am insis-
tat să meargă la studii în Bucureşti, 
la maestrul Dumitru Goia, după 
care l-am numit dirijor al Filarmoni-
cii. Talentul şi măiestria lui îl denotă 
şi faptul că l-au cerut ca dirijor şi 
Orchestra Simfonică din Cluj, o or-
chestră extraordinară, a doua după 
rang în România. Titlul de maestru 
în artă îl merită întru totul.

În general, descoperirea, susţine-
rea şi promovarea tinerelor talen-

te e una din direcţiile noastre prio-
ritare. Considerăm că este un lucru 
foarte important, de aceea le oferim 
gratuit scena - atât cea mare, cât şi 
cea mică - pentru a se lansa, pentru 
a-şi face carieră. Un copil talentat 
trebuie să aibă mereu aceste ieşiri 
în scenă, în faţa publicului, ca să 
se simtă mai sigur pe sine. De anul 
trecut, suntem şi organizatorii unui 
festival - “Tinerii pentru Moldova”, 
în cadrul căruia participă copiii care 
pe parcursul anului şi-au manifestat 
talentul şi măiestria în afara Moldo-
vei, aducând ţării premii şi trofee de 
la diferite concursuri internaţionale. 
De ce să nu-i vadă, să nu-i asculte, 
să nu-i aprecieze, să nu-i admire şi 
cei de acasă?! Noi trebuie să ne cu-
noaştem propriile talente! În ajunul 
sărbătorilor de iarnă, le facem acest 
cadou - le oferim posibilitatea să 
evolueze în scena noastră. Am găsit 
pentru ei sponsori, care le fac niş-
te mici cadouri. Suntem mândri că 
putem oferi sprijinul nostru acestor 
artişti în devenire. 

Nu voi ascunde - în tot ceea ce 
facem, ne confruntăm cu foarte 

multe greutăţi şi probleme - fie mari, 
fie mici. Cel mai vulnerabil punct 
este, desigur, bugetul auster. Dar, e 
lucru ştiut, cam în toate vremurile, 
instituţiile de cultură s-au aflat, vor-
bind la figurat, în situaţia Cenuşăre-
sei din poveste. Cu atât mai mult se 
află acum, când şi bugetul ţării este 
unul modest. În această situaţie, 

ne străduim să câştigăm nişte bani 
cu eforturile proprii, în primul rând, 
prin diferite proiecte şi sponsorizări. 
Încercăm să aplicăm metoda friden-
ting, adică de colectare a mijloace-
lor, - o modalitate foarte răspândită 
în Occident, care iată că a venit şi pe 
la noi, şi foarte bine! Colaborăm in-
teresant şi rezultativ cu multe dintre 
ambasadele ţărilor străine la Chişi-
nău. Deci, adunăm bănuţ cu bănuţ, 
la care adăugăm spirit organizatoric, 
bunăvoinţă, hărnicie şi, astfel, depă-
şim cel puţin unele probleme. Ştiţi 
cum... Ca un gospodar atunci când 
aşteaptă oaspeţi dragi şi ar vrea 
să-i arăte cât mai frumos casa... Şi, 
fiindcă la moment nu are posibili-
tate să o renoveze în întregime, se 
apucă de treburile pe care, aşa sau 
altfel,  numaidecât e necesar să le 
facă. Cam aşa procedăm şi noi. De 
cum am venit să lucrez la Filarmoni-
că, mai întâi, am făcut ceea ce pare 
a fi departe de scopul activităţii in-
stituţiei - WC-uri noi. Este o chestie 
întrucâtva intimă, dar nu mă sfiesc 
să vorbesc în mod direct despre ea, 
şi asta din considerentul că este şi 
acesta un lucru foarte important 

Necesitatea culturii

LUCRURILE FRUMOASE 
NU SE FAC NICI REPEDE 
ŞI NICI UŞOR

Svetlana Bivol

pentru o bună imagine a oricărei in-
stituţii, iar în cazul nostru, în primul 
rând, pentru confortul spectatorului 
care ne trece pragul. După aceea a 
ajuns rândul garderobei, mai târziu 
- al sălii mici, apoi şi al holului din 
faţa intrării în sala mare. După ce 
toate acestea au fost puse la punct, 
celelalte, “nefăcute”, se privesc şi 
se suportă altfel, cu înţelegerea că, 
mai devreme sau mai târziu, se va 
ajunge şi la ele. 

Nu voi spune nimic nou, şi totuşi 
voi spune că tot ceea ce se face 

într-o instituţie de cultură depinde, 
în cea mai mare măsură, de colec-
tivul din interiorul ei. Acesta e ca şi 
un organism viu - cu multe forţe, 
dar şi cu emoţii pozitive şi negative, 
cu boli cronice şi necronice, uneori 
cu indispoziţii, cu depresii şi aşa mai 
departe, astfel încât cel ce se află în 
fruntea lui trebuie să posede capa-
citatea de a-i organiza şi armoniza 
activitatea. Cât mă priveşte, îndrăz-
nesc să am certitudinea că simt bă-
tăile inimii acestui organism şi mă 
aliniez la pulsul ei. Ceea ce ne uneş-
te şi ne mobilizează este pasiunea 
pentru arta veritabilă şi optimismul. 

Ţinem foarte mult la calitatea a 
ceea ce facem pentru spectato-

rul care vine la Filarmonică. Toate 
concertele noastre sunt prezentate 
“pe viu”. Iar când artistul din scenă 
transmite direct spectatorului din 
sală sentimentele din inima şi sufle-
tul său, se produce un miracol pe 
care nu-l poţi vedea sau auzi, adi-
că nu-l poţi trăi audiind muzică prin 
căştile puse pe urechi în drum spre 
serviciu sau în altă parte. Un con-
cert pe viu este o altă valoare... Ar-
tiştii noştri ţin la această valoare - e 
marca muncii lor. Atunci când se află 
în faţa spectatorilor, uită de salariile 
mici, de condiţiile tehnice nici pe de-
parte cele mai bune, de numeroa-
sele incomodităţi şi inconveniente. 
Uită de toate acestea, pentru că ţin 
cu adevărat la profesia lor şi îi sunt 
devotaţi. Anume de aceea, deseori 
simt o vină în faţa lor, deşi, de fapt, 
nu e vina mea că munca nu le este 
preţuită după cum s-ar cuveni. 

Dacă ar depinde de mine, aş in-
sista la un statut special pentru 

oamenii de artă - cel puţin, pentru 
personalităţile notorii, care duc fai-
ma ţării noastre în întreaga lume. 
Zic asta, pentru că talentul le este 
dat de Dumnezeu, pe când mun-
ca e a lor. Şi ei muncesc enorm de 
mult! Desigur, aprecierea publicului, 
succesele de creaţie îi bucură, dar, 
după mine, ar fi foarte binevenită şi 
o apreciere din partea statului. Pe 
când un titlu, de regulă, li se con-
feră la o vârstă mai înaintată, la un 
jubileu, aşa încât unii nici nu prea 

reuşesc să trăiască bucuria de “ar-
tist cu titlu”. Un artist decorat, de 
asemenea e o raritate. De ce se în-
tâmplă aşa? Dacă artistul este vred-
nic de un titlu, de o decoraţie, ce 
are a face vârsta lui?! Sunt situaţii 
când vârsta într-adevăr contează. 
Bunăoară, cea a muzicienilor su-
flători, care de asemenea sunt ne-
glijaţi. De exemplu, un cornist, fie 
şi unul extraordinar, nu mai poate 
cânta la fel de bine după 30 de ani 
de carieră. Este vorba despre o pro-
blemă ce ţine de fiziologie: după 
atâţia ani de muncă, buzele lui nu 
mai pot ţine instrumentul. E la fel ca 
şi la balerini, care după 20 de ani de 
activitate nu mai pot dansa ca la 18 
ani... Sunt chestii de care trebuie să 
se ţină cont. Omul nu poartă nici o 
vină că aşa l-a creat natura. Când-
va, acest lucru era luat în seamă, şi 
persoanelor în cauză le era stabilit 
alt cens de pensionare, mai timpu-
riu, care, o vreme în urmă, a fost 
anulat. Din considerente de econo-
mie. Nu sunt sigură că s-a procedat 
corect din punct de vedere moral...

Lucrurile frumoase nu se fac nici 
repede şi nici uşor. Dar, fără ele, 

omul nu şi-ar putea trăi viaţa din 
plin, pentru că ar avea sufletul să-
rac. Am citit undeva o frază care mi 
s-a întipărit în memorie: ceea ce-i 
frumos, se realizează cu nesfârşi-
tă osteneală. Mi-a plăcut această 
expresie - nesfârşită osteneală. Ea 
redă întocmai caracterul muncii ar-
tiştilor noştri. Într-adevăr, ei oste-
nesc, în deplinul înţeles al acestui 
cuvânt, fără a-şi precupeţi puterile 
şi timpul, făurind frumosul pentru 
spectator, pentru întreaga ţară.

Faruri

Filarmonica 
Naţională 

“Serghei Lunchevici”



8

ianuarie-martie 2011

mun. Chişinău, bul. Dacia, 27, magazin “Mariţa“, tel.: (373 22) 536-900, 551-377, gsm: 069-55-69-55 

Tel.: +373 (22) 27-46-06; tel./fax: 54-69-89; www.corina-travel.com

9

 ianuarie-martie 2011

mun. Chişinău, bul. Dacia, 27, magazin “Mariţa“, tel.: (373 22) 536-900, 551-377, gsm: 069-55-69-55 

Tel.: +373 (22) 27-46-06; tel./fax: 54-69-89; www.corina-travel.com

Gintaras Janusevicius (Lituania),
Mihai Agafiţa (Moldova)

Raimonda Sheinfeld (Izrael),
Corneliu Dumbrăveanu (Olanda)

Lidia Stratulat (Spania),Valeria Nasushkina, Mikael Samsonov (Germania)

Aurelia Ciobanu,Valeriu Cojocaru (Mol-
dova), Maria Lobasheva, Alexei Nabiulin, 
Vadim Zaplechny, Igor Tarasov (Rusia)

В последнее время стали  много гово-
рить о новизне тенденций европей-

ской интеграции, о глобализации,  од-
нако, акцентируя  эти модные веяния в 
политической и экономической жизни, 
мы нередко забываем, что в музыкаль-
ной культуре и в прошлом, и в настоя-
щем давно существуют уже устоявшиеся 
традиции контактов «культурных конти-
нентов».  Искусство музыки, говорящей 
со слушателями на понятном всем языке, 
не признает границ и национальных раз-
личий, и в этом красноречиво еще раз 
убедил прошедший в Кишиневе в конце 
сентября – начале октября нынешнего, 
2010 года Международный фестиваль 
Vocaliza de toamnă («Осенний вокализ»).  
В девяти концертах было представлено 
творчество лишь одного композитора – 
Сергея Рахманинова, великого русского 
музыканта, вынужденно покинувшего 
Родину и последние свои годы прожив-
шего за рубежом. Как и Игорь Стравинс-
кий, Рахманинов, по сути, стал при этом 
не апатридом, а  «гражданином мира», 
причем в лучшем смысле этого слова,  
утверждая всей своей деятельностью 
право художника дарить людям во всех 
концах земного шара то лучшее, что он 
приобрел в своей стране.

Задуманный и реализованный в дни, 
когда Национальная филармония 

имени Сергея Лункевича отмечает семи-
десятилетний юбилей со дня ее образо-
вания и 80-летие двух крупнейших своих 
коллективов  – симфонического оркестра 
и хоровой капеллы «Дойна», этот уни-
кальный проект не только подтвердил 
упомянутый выше известный тезис о му-
зыке без границ. Он еще раз подчеркнул 
особую значимость политики культурно-
музыкального просветительства, став  на 
нынешнем этапе массовой утраты цен-
ностных ориентиров в искусстве мощ-
ным  импульсом для вовлечения самой 
широкой публики в мир высшей красоты. 
В этом плане искренность намерений ус-
троителей фестиваля была подкреплена 
стремлением сделать концерты макси-
мально доступными для всех меломанов, 
и думается, что с точки зрения финансо-
вой политики такой подход гораздо бо-
лее дальновиден, чем попытки добиться 
сиюминутной прибыли от продажи доро-
гих билетов (как правило, остающихся 
почти не раскупленными). Помогли, как 
всегда, спонсоры (прежде всего – ком-
пания  Moldcell) и  партнеры, обеспечив-
шие  необходимую рекламу и освещение 
в массмедиа событий фестиваля, пре-
красно организованного. Результаты не 
замедлили сказаться: многим слушате-
лям удалось посетить по несколько кон-
цертов, залы филармонии были не прос-
то полны, а архи-переполнены – вплоть 
до того, что вокальный вечер пришлось 
перенести в Большой зал, а на камер-
но-инструментальном концерте в Малом 
зале на сцене были установлены допол-
нительные скамейки.

Атмосфера всеобщего энтузиазма со-
здавалась сразу, у дверей филармо-

нии,  где слушателей как желанных гостей 
– что называется, с порога – приветливо 
встречали радушные хозяева  – Светлана 
Бивол, Мариан Стырча и Александр Мак-
симов. Теплыми по настроению и  содер-
жательными были и вступительные слова 
ведущих концерты музыковедов – Ирины 
Мартынюк и Кристины Параскив. В их 
пояснениях и в тщательно подготовлен-
ном буклете были «озвучены» и мотивы 
выбора тематики фестиваля. Напомним:  
Рахманинов, близкий нам как блестя-
щий пианист, дирижер и замечательный 
композитор,  как известно, является да-
леким потомком молдавского господаря 
Штефана Великого (его внук, Василий 
Рахманин, переехав в Москву, положил 
начало роду Рахманиновых). Что же ка-
сается названия «Осенний вокализ», 
оно позволило объединить все концер-
ты фестиваля многократным исполне-
нием знаменитого романса «Вокализ», 
написанного когда-то композитором для 
нежного сопрано несравненной певицы 
того времени, Антонины Неждановой. 
Став музыкальным символом фестиваля, 
он рефреном вошел в его программы в 
нескольких версиях, прозвучав  печаль-
но и элегично  в оригинальном варианте 
для голоса и фортепиано, с преоблада-
нием инструментальных красок  –  у двух 
разных пианистов  и в авторской симфо-
нической транскрипции и, наконец, осо-
бенно страстно и динамично – у камер-
ного  трио, где сложился своеобразный 
диалог участников.

Интерес слушателей к фестивалю по-
догревался появлением на афишах  

интересных имен исполнителей  и ши-
роким кругом названий сочинений Рах-
манинова –  в том числе и не столь уж 
часто у нас исполняемых. Правда, пер-
воначальный замысел фестиваля, родив-
шегося как отклик на прошедшую ранее 
«Бетховениану» с исполнением всех 
симфоний Бетховена, предполагал лишь 
включение в программу только четырех 
фортепианных концертов Рахманинова 
и «Рапсодии на тему Паганини», обыч-
но называемой его «Пятым концертом». 
Но позже намерения авторов проекта, 
к счастью,  изменились. В результате, 
показав пусть не все, но очень многие  
шедевры композитора, удалось охватить 
наиболее важные жанровые сферы его 
творчества – симфоническое,  вокально-
симфоническое и камерно-инструмен-
тальное,  включить оперу (пусть и в кон-
цертном исполнении) и  романсы…

И, конечно, главным героем фестиваля 
стало фортепиано – ведь  исполнение 

фортепианных сочинений Рахманинова 
имеет свои традиции, идущие от еще не 
забытых нами его собственных интер-
претаций своих сочинений. И не только 
своих – Рахманинов за годы концертной 
деятельности овладел огромным репер-
туаром, поражая слушателей размахом 

и благородством звучания, глубокой 
прочувствованностью и продуманностью 
как общего драматургического плана, 
так и каждой детали. По воспоминаниям 
современников, его пианизм был непов-
торим и удивительно притягателен. Его 
племянница Зинаида Прибыткова опре-
деляла его манеру игры как создание 
идеально мудрой простоты, предельной 
мужественности и целомудренности.  
Она пишет и об особом ее магнетизме: 
«Он вел вас туда, куда он хотел, и вы 
шли за ним безропотно и радостно. Все в 
его игре было правдой, в которую, хоти-
те вы или нет, он заставлял верить». 

Особую роль отводил Рахманинов фор-
тепиано и в своем композиторском 

творчестве, а иногда композиторские за-
дачи смыкались для него с исполнитель-
скими, и тогда он даже «переводил» на 
язык фортепиано свои вокальные  про-
изведения. Так случилось, например, с 
поэтичнейшим его романсом «Сирень», 
написанным в столь любимом им имении 
в селе Ивановка под Тамбовом, где и по-
ныне природа одаряет необыкновенной 
красотой и ощущением звучащей ти-
шины. Транскрипцию этого романса он 
сам играл так, что «рояль пел под его 
волшебными пальцами… Казалось – вам 
слышится девичий голос, поющий трога-
тельный рассказ о весне, о грёзах…»
Традиция переложения для фортепиано 
симфонических произведений на фес-
тивале нашла свое место в программе 
фортепианного дуэта Юрия Маховича – 
Анатолия Лапикуса, включившей в себя 
последнее сочинение Рахманинова – его 
«Симфонические танцы», созданные 
в дни, когда в Европе уже шла Вторая 
мировая война, уничтожая все живое 
и угрожая его Родине. Танцевальный 
жанр в этом сочинении обретает совер-
шенно иной, более драматичный облик, 
создавая новые возможности музыкаль-
ной характеристики, и это значительно 
усложняет его трактовку. Впрочем, на 
фестивале мы стали свидетелями  реа-
лизации и прямо противоположной   по 
своей направленности идеи – обратного 
«жанрового трансфера», предпринято-
го румынским дирижером из Голландии 
Корнелиу Думбрэвяну: он обработал для 
симфонического оркестра фортепианные 
«Вариации на тему Корелли», продири-
жировав ими в заключительном концер-
те фестиваля. Правда, такая попытка 
переосмыслить изначальную концепцию  
Рахманинова многим показалась весьма 
спорной – прежде всего потому, что, на 
мой взгляд, она явно шла вразрез с ней. 
Ведь Рахманинов, по сути, уже совершил 
жанровое преображение главной темы – 
старинной испанской песни Folia, ставшей 
всемирно знаменитой благодаря Аркан-
джело Корелли, использовавшему ее в 
своей 12-й скрипичной сонате. Уже тогда 
она из вокальной сферы перекочевала в 
инструментальную, Рахманинов же пере-
вел ее в среду фортепианного звучания, 

создав  трагическое и сложное, масштаб-
ное сочинение, связавшее между собой 
разные эпохи и стили. Взгляд в прошлое 
для композитора был сопряжен здесь и с 
поиском особого – строгого, даже суро-
вого колорита, достигаемого за счет бес-
конечного разнообразия истинно вирту-
озной фортепианной техники. И именно 
эти качества,  «запрограммированные» 
автором в «Вариациях», к сожалению, 
были утрачены в представленной нам 
симфонической версии. Возможно, при-
чиной тому стало и различие возможнос-
тей, и специфики самого звучания – ведь 
в оркестровой игре выявляется иной 
«коэффициент сложности», чем в фор-
тепианной, у оркестра иная тембровая 
палитра, да и – что самое главное – сам 
Рахманинов мыслил в этом сочинении 
как пианист, а не симфонист, и этим все 
сказано.

Стиль Рахманинова вообще выявля-
ет «нацеленность» на особую роль 

фортепиано, и это прослеживается и в 
других включенных в программу фести-
валя сочинениях, предполагающих ан-
самблевую игру – вокальных (особенно 
в поздних романсах) и камерно-инстру-
ментальных. Так, Виолончельная сона-
та, созданная сразу после знаменитого 
Второго фортепианного концерта – про-
изведение, о котором с восторгом гово-
рил бывший педагог композитора, Антон 
Аренский, считая его поворотным пунк-
том в его развитии, явно несет на себе 
отпечаток стиля этого концерта, причем 
именно в фортепианной партии. И не 
случайно ее исполнение блестящим мо-
лодым виолончелистом Микаэлом Сам-
соновым и пианисткой Лидией Стратулат 
стало истинным  событием  и одной из 
главных кульминаций фестиваля, соеди-
нив в себе черты концертного состяза-
ния  и одновременно яркого ансамбля, 
слияния общих  художественных наме-
рений. Оно прошло на великолепном ка-
мерном концерте, далеко выходящем за 
рамки «семейного» музицирования. Для 
тех, кто помнит предыдущие совместные 
выступления членов этой семьи – нашей 
землячки Лидии Стратулат и ее супруга, 
скрипача Юрия Насушкина (в прошлом 
– педагогов нашей консерватории, а 
ныне – видных музыкальных деятелей 
Испании, куда они в свое время при-
ехали вместе с оркестром В.Спивакова 
«Виртуозы Москвы») и дуэта Eightstrings 
(Германия), составленного их дочерью 
Валерией (тоже скрипачкой) и ее мужем 
Микаэлом Самсоновым,  это не новость. 
Приятным сюрпризом стало скорее об-
разование новых составов – виолонче-
ли с фортепиано и фортепианного трио, 
подтвердившее плодотворность такого 
творческого контакта еще и исполнени-
ем все того же «Вокализа» и «на бис» 
романтично-взволнованной трактовкой 
знаменитой «Элегии» из ор.3. Наиболее 
сложным в этой программе стало «Эле-
гическое трио» № 2 «Памяти великого 

художника». Сочинение это, посвящен-
ное П.Чайковскому, было создано после 
его смерти и, к слову сказать, позже не 
раз исполнялось как мемориальное (в 
том числе и на гражданской панихиде 
Антонины Васильевны Неждановой). 
Образцы ансамблевой игры продемонс-
трировал и концерт нашего фортепи-
анного дуэта Ю.Махович – А.Лапикус, 
помимо уже названных «Симфонических 
танцев» в переложении, представивших 
слушателям обе рахманиновские Сюи-
ты для двух фортепиано. Из этих двух 
сюит Вторая носит более целостный ха-
рактер, хотя и охватывает широкий круг 
образов. Первая же, названная автором 
«Фантазией», вобрала в себя разные по 
характеру лирические пьесы-зарисовки, 
снабженные стихотворными  эпиграфа-
ми. Созданные молодым композитором, 
они сразу привлекли внимание его сов-
ременников. Сохранились воспомина-
ния о том, как идеально по закончен-
ности ансамбля играл сам Рахманинов 
Вторую сюиту вместе со своим близким 
родственником, выдающимся пианистом 
Александром Зилоти.

Сюиты и «Симфонические танцы» в 
версии для двух фортепиано рель-

ефно выявили и  временную дистанцию 
между ними в творчестве Рахманинова. 
Заметим, однако, что  при отборе кон-
цертных программ фестиваля задача 
соблюсти хронологию его творческого 
пути, конечно же,  специально не стави-
лась. И все-таки, по сути, в них отрази-
лась вся жизнь композитора  –– начиная 
с его первых ярких студенческих опусов 
– таких, как Первый фортепианный кон-
церт и опера «Алеко», сразу и безогово-
рочно признанных в музыкальном мире, 
и заканчивая его поздними сочинениями 
– уже упомянутыми «Симфоническими 
танцами» и Третьей симфонией. Своеоб-
разным же «обзором» творчества  раз-
ных лет  стал отдельный музыкальный 
экскурс в мир вокальной музыки Рахма-
нинова, когда прозвучали двадцать три 
его романса в исполнении солистов Мос-
ковского театра «Геликон-опера» – те-
нора Вадима Заплечного (тоже бывшего 
кишиневца, сына Ефросиньи  Заплечной, 
на моей памяти преподававшей вокал в 
нашем Институте искусств) и его коллег 
– сопрано Марии Лобашевой и барито-
на Игоря Тарасова. Тепло встреченные 
публикой, изголодавшейся по концертам 
приезжих певцов, они выступили в ан-
самбле с нашей пианисткой, очень опыт-
ным и чутким концертмейстером Ольгой 
Юхно, подтвердив верность лучшим тра-
дициям русской романсовой культуры.

Гости из Москвы, кроме того, вместе с 
нашими солистами – Аурелией Чобану 

и прекрасно выглядевшим в роли Старо-
го цыгана Валерием Кожокару – участ-
вовали в концертном исполнении  оперы 
«Алеко».  Успешно внесли свой вклад в 
это важное для музыкальной жизни Ки-
шинева событие оркестр филармонии и 
коллектив Академической хоровой ка-
пеллы «Дойна» под управлением Миха-
ила Сечкина.

То же вокальное трио гостей пело соль-
ные партии и в хоровой поэме Рахма-

нинова «Колокола», где более ощутимо 
соприкосновение русской и «западной» 
линий в эстетике его творчества. Она 
также прозвучала с участием симфо-
нического оркестра под управлением 
румынского дирижера Эмила Максима 
и хоровой капеллы «Дойна» (художест-
венный руководитель Вероника Гарштя, 
хормейстер Анатолий Жар) . В музыке 
столь грандиозного полотна, созданного 
по стихотворениям Эдгара По в пере-
воде Константина Бальмонта, отража-

ющим весь цикл событий человеческой 
жизни, Рахманинов рисует своего героя  
с той степенью теплоты и искренности, 
с тем размахом, которые свойственны 
русской душе. Невольно вспоминались 
слова Льва Толстого о том, что худож-
ник должен обладать тремя качествами:  
искренностью, искренностью и еще раз 
искренностью – а именно такие качества 
были присущи Рахманинову. Добавим к 
этому и впитанную им с детства любовь 
к русским образам, что позволило ему 
так органично трактовать в этой поэ-
ме и тему пейзажа (преимущественно в  
картинах  родной природы), или воспро-
изводить в своей музыке колокольные 
звучания – как гулкие  удары больших 
колоколов или праздничные перезвоны, 
как переливы колокольчиков или тре-
вожные набатные  сигналы ... 

Колокольность вообще – один из 
сквозных жанровых мотивов творчес-

тва Рахманинова, и в концертах фести-
валя ее эффекты возникали не раз – и 
в прелюдии до-диез минор, и во Втором 
фортепианном концерте, в «Этюдах-кар-
тинах», в Сюитах, в Симфонических тан-
цах и т.д. Среди других его лейтмотивов 
–  лейтмотив одиночества, поддержан-
ный характерным «рахманиновским ак-
кордом» (вспомним хотя бы его романсы 
и «Алеко», где  с его помощью подчер-
кнуты самые яркие лирико-драматичес-
кие моменты).  В иной – более грозной 
ипостаси, ближе к «западной» традиции,  
выступает в том же ряду знаменитый 
символ смерти и божьей кары – сред-
невековая секвенция  Dies irae («День 
гнева»). Именно в подобном значении 
ее суровое звучание  воспринималось в 
«Острове мертвых» по Бёклину, в Треть-
ей симфонии,  во все тех же «Симфони-
ческих танцах».  Едва ли не фантасмаго-
рический оттенок привносит Dies irae  в 
«Рапсодию на тему Паганини», где обрел 
новую жизнь  известный каприс неповто-
римого виртуоза-скрипача, вселявшего 
своим сверхчеловеческим мастерством 
и демонической внешностью суеверный 
ужас в сердца слушателей. Великолеп-
ная израильская пианистка Раймонда 
Шейнфельд, по-прежнему чувствующая 
себя нашей землячкой, с удовольствием 
откликнулась на приглашение участво-
вать в фестивале с этим сочинением, ко-
торое  она играла еще в свою бытность 
ученицей школы имени Е.Коки. Испол-
нив «Рапсодию» в сопровождении сим-
фонического оркестра филармонии под 
управлением Корнелиу Думбрэвяну, она 
воссоздала всю многоликость исходно-
го  образа, по-своему предстающего в 
череде разных вариаций, объединенных 
одной линией. Такой калейдоскоп му-
зыкальных событий чем-то напоминает 
дивертисмент, и невольно вспоминалась 
идея знаменитого балетмейстера Михаи-
ла Фокина, мечтавшего поставить на му-
зыку Рахманинова балет о Паганини, по 
легенде продавшем душу дьяволу (замы-
сел этот был горячо поддержан компози-
тором, но, к сожалению, не реализовал-
ся по причине смерти М.Фокина).  
В «Рапсодии» тема  Dies irae звучит как 
пляска смерти – dance macabre, воссо-
здавая  сюжет и образы, хорошо извес-
тные по «Фантастической симфонии» 
Берлиоза, «Пляске смерти» Листа, по-
лотнам западных мастеров живописи. И 
показательно, что вскоре после окон-
чания рахманиновского фестиваля, на 
продолжившем юбилейные торжества 
в филармонии фестивале фортепиан-
ных дуэтов Strugure de chilimbar, мы еще 
раз услышали все ту же тему – в конце 
«Симфонических танцев». Правда, они 
предстали перед нами  уже в совершен-

но иной трактовке – в переложении для 
двух роялей, струнных и ударных, блес-
тяще выполненном пианистом из Бела-
руси Валерием Боровиковым. Автор этой 
обработки сумел уловить в симфоничес-
кой партитуре высвечивающиеся в ней 
черты пианистического мышления Рах-
манинова, и в результате сыгранная им 
в дуэте с Натальей Громовой  и с оркес-
тром под управлением Михаила Сечкина  
новая версия воспринималась как еще 
один – двойной фортепианный концерт, 
которого у Рахманинова на самом деле 
нет.

К слову сказать, на фестивале Strugure 
de chilimbar имя Рахманинова вновь 

появилось и в программе российского 
фортепианного дуэта Людмилы Зайце-
вой и Владимира Флеймана, раскрывших 
весь спектр характерных для композито-
ра образов в его «Фантазии» ор.5 (иначе 
говоря, «Сюите № 1 для двух фортепи-
ано»), подчеркнув и звучание рахмани-
новской лейтгармонии, и колокольные 
эффекты… Таким образом, выступления 

российских и белорусских гостей допол-
нили и продолжили идею рахманиновс-
кого фестиваля, приняв от него эстафету 
и образовав вместе с ним развернутый 
цикл презентации музыки Рахманинова. 
Своеобразной эстафетой с участием 
разных исполнителей стал и тот самый 
показ на фестивале Vocaliza de toamnă  
всего цикла фортепианных концертов, о 
котором уже шла речь. Открывшийся в 
первый день двумя из них – Первым и 
Вторым, исполненными молодым талант-
ливым литовским пианистом Гинтарасом 
Янусевичусом (или, как он предпочитает 
себя называть – Янушявичюсом), сейчас 
обосновавшимся в Германии и вот уже 
несколько лет занимающимся с Влади-
миром Крайневым, и симфоническим ор-
кестром под управлением Михая Агафи-
цы, который очень убедительно провел 
весь музыкальный вечер, этот цикл еще 
более ярко был продолжен Третьим и за-
тем Четвертым концертом Рахманинова. 
Оба сочинения сыграл в разные вечера и 
с разными дирижерами (соответственно 
– Эмилом Максимом и Михаилом Сечки-
ным) уже хорошо знакомый и любимый 
кишиневскими слушателями Алексей 
Набиулин. Как всегда, в его исполнении 
поражала мощь фортепианного звуча-
ния, неожиданно таящаяся в руках этого 
некрупного по своей фактуре пианиста 
– руках, внешне столь не похожих на 
рахманиновские, но способных  пред-
ставить богатую палитру музыкальных 
красок и высокий уровень виртуозной 
техники. И, как уже говорилось, в пос-
ледний день фестиваля Раймонда Шей-
нфельд с «Рапсодией на тему Паганини» 
завершала показ  всех фортепианных 
концертов Рахманинова,  открывшийся 

на презентации, тем самым создав свое-
го рода «жанровую репризу» и привнеся 
финальный эффект…

К всеобщему удовольствию, на фести-
вале удалось послушать и сольные 

концерты пианистов: в так называемых 
«рециталах» выступили Мариана Изман 
и Гинтарас Янусевичус. Первая, на на-
ших глазах выросшая из старательной, 
талантливой  и подающей надежды уче-
ницы лицея имени Чиприана Порумбеску 
(класс Лии Оксинойт), а затем – студен-
тки Академии музыки (класс Людмилы 
Ваверко) во вполне сформировавшуюся, 
серьезную пианистку, живет ныне в Гол-
ландии. Из наследия Рахманинова она 
отобрала в свою программу и такие слож-
ные и масштабные сочинения, как его 
Первая и Вторая фортепианные сонаты 
и несколько миниатюр. Среди них был и 
все тот же «Вокализ», и «Канон», и соль 
минорная «Пьеса-фантазия», и «Восточ-
ный эскиз», который любил играть сам 
Рахманинов.  По воспоминаниям А.Дж. 
и Е.Сванов, на их встрече в отеле после 

Золото 
в его сердце, 

сердце его – в музыке

Фестивали Фестивали
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O mare sărbătoare 
a păpuşarilor
În zilele de 7-14 octombrie, la Chi-

şinău s-a desfăşurat unul dintre 
cele mai frumoase şi neobişnuite 
festivaluri din ultimii ani – Gala In-
ternaţională a Teatrelor de Păpuşi 
Licurici-65. În cadrul acestei ediţii, 
a IV-a, au fost sărbătoriţi şi cei 65 
de ani împliniţi vara aceasta de unul 
dintre cele mai valoroase teatre de 
păpuşi nu doar în Republica Moldo-
va, ci  şi în întreg arealul european, 
dar  principalul element a fost cel de 
totdeauna: noi concepţii regizorale, 
viziuni curajoase sau inovatoare în 
acest gen de artă scenică.

Inaugurarea festivalului s-a pro-
dus într-o atmosferă de umor şi 

glume, susţinută de oaspeţii din 
Belarus, Bulgaria, Germania, Isra-
el, România, Rusia, Ucraina, care 
au urcat în scenă cu mici cadouri şi 
vorbe de duh, cu însemne de since-
ră prietenie pentru colegii lor de la 
Teatrul „Licurici”. Marea surpriză a 
constituit-o Orchestra Naţională de 
Cameră, condusă de maestrul Va-
sile Goia, care a interpretat pentru 
fiecare oaspete fragmente din mu-
zica clasică a ţării pe care o repre-
zenta acesta. 

Trupele de păpuşari sosite la noi 
au fost invitate  în mod special 

de dl Titus Jucov, directorul festiva-
lului, cu spectacole selectate în pre-
alabil chiar de dumnealui în timpul 
unor manifestări culturale de am-
ploare din  mai multe ţări, pe care 
le-a vizitat anume în acest scop. 
Compania „Sabine Londaut” (Paris, 
Franţa) a fost unicul colectiv venit 
din proprie iniţiativă. De fapt, „com-
panie” e prea mult spus pentru cele 
doar două actriţe păpuşare, care 
au susţinut întreaga reprezentaţie 

(spectacolul „La petite histoire”). În 
discuţia pe care am avut-o, mi-au 
mărturisit că au rămas plăcut uimite 
de festivalul nostru, că au admirat 
cu invidie frumosul edificiu al Tea-
trului „Licurici” şi, cu aceeaşi invi-
die, imensele posibilităţi pe care le 
oferă acest teatru unei trupe stabile 
de actori, scenografi, creatori de 
păpuşi etc. Invidia lor este de înţe-
les: în Franţa, păpuşarii nu au nici 
sedii, nici trupe stabile. Activitatea 
lor ţine de voia întâmplării, de regu-
lă, fiind angajaţi în trupe ambulan-
te, care se deplasează prin ţară cu 
un spectacol de improvizaţie.

Din Rusia, a avut invitaţie şi Tea-
trul de Păpuşi „Ognivo” din 

Moscova, cu înzestratul regizor Sta-
nislav Jelezkin, care trebuia să vină 
la festival cu „Steaua fără nume” 
după celebra piesă a scriitorului 
român Mihail Sebastian, însă, din 

motive obiective, a fost lipsă. În 
schimb, talentul lui a putut fi sa-
vurat de spectatorii care au asistat 
la  spectacolul „Floarea purpurie”, o 
minunată poveste de Serghei Aksa-
kov, prezentată de trupa  de limbă 
rusă a Teatrului „Licurici” în regia lui 
Stanislav Jelezkin. 

Pentru mine personal, Gala a fost 
şi o rară posibilitate de a mă 

apropia de ceea ce are omul deose-
bit de scump în viaţa sa – de copilă-
rie... Am vizionat cele 21 de specta-
cole prezentate cu aceeaşi plăcere 
ca şi copiii de toate vârstele, care 
umpleau sala zi de zi. Bineînţeles, 
nu am fost eu unicul om matur prin-
tre dânşii. De regulă, ei veneau sau 
cu mama, sau cu tata, uneori chiar 
cu ambii părinţi, unii – cu careva 
dintre bunici, cu fraţi sau cu surori 
mai mari. Cei mici erau aşezaţi gri-
juliu pe scaun, cei mari rămânând 
să stea în picioare în spaţiul dintre 
rânduri sau pe perimetrul sălii. Toţi 
îşi doreau o călătorie în lumea po-
veştilor. 

O încercare temerară de a trans-
pune în scena unui teatru de 

păpuşi  celebrul balet „Spărgătorul 
de nuci” de compozitorul rus P.I. 
Ceaikovski  (după E.T.A. Hoffman) 
a fost făcută de regizorul Traian Sa-
vinescu la Teatrul  „Baia Mare” (Ro-
mânia). Au evoluat  şi eroi-păpuşi 
(de altfel, păpuşi frumoase), dar şi 
eroi-actori, în tandem, pentru o mai 
completă acoperire a mesajului şi, 
bineînţeles, a minunatei muzici. Un 
scop extrem de dificil, dat fiind fap-
tul că, fără îndoială, cea mai mare 
parte a copiilor a vizionat specta-
colul trupei noastre de balet şi, la 
sigur, unii au făcut comparaţie. Nu 

exclud ca varianta păpuşarilor să le 
fi părut mai puţin interesantă.

Cunoscuta poveste „Gâştele şi 
lebedele” a venit la Chişinău în 

două variante: cea a lui Ignat Ro-
manov de la Teatrul de Păpuşi din 
Naberejnâe Celnî (Rusia) şi a Elenei 
Blaghiniuc de la Teatrul Academic 
de Păpuşi din Ucraina (Simferopol). 
La spectacolul trupei ruse, în regia 
lui I. Kliuev, am admirat o autentică 
aură de poveste, plină de bunăta-
te, cu personaje-păpuşi în veritabile 
costume naţionale , care au jucat 
într-un acompaniament muzical 
foarte plăcut (compozitor – G. Hisa-
mutdinov). Pe când regizorul specta-
colului din Simferopol, Boris Azarov, 
a pus toată povara reprezentaţiei 
pe umerii unei singure actriţe, Iu-
lia Polohaci. De aceea, şi decorul, şi 
păpuşile (de altfel – minuscule) au 
fost fixate pe nişte suporturi, unde 
ele se roteau în jurul unei osii. Iar 

artista, evoluând în prim-plan, imita  
vocile tuturor personajelor, schimba 
decorul ş.a.m.d. Deşi i-a reuşit acest 
maraton impus de concepţia regizo-
rală, reprezentaţia a avut o tentă de 
mişcare galopantă dansantă, ceea 
ce a fost în dezavantajul mesajului 
acestei minunate poveşti.

De altfel, şi în evoluarea altor tea-
tre am remarcat tendinţa de a 

realiza un spectacol de păpuşi cu un 
număr minim de actori, de obicei, 
doi. E şi cazul  A Gadit Theatre (Tel 
Aviv, Israel) cu spectacolul „Little 
Amadeus” de Gadit Cohen. O artis-
tă mânuieşte păpuşa ce-l reprezintă 
pe micul Amadeus Mozart, este vor-
ba despre modul cum s-a format el 
ca muzician şi a ieşit în scenă la vâr-
sta de 5 ani cu o creaţie proprie, - şi 
tot ea schimbă decorul, redă vocile 
ambilor părinţi ai copilului-minune 
etc. Dar, în ultimă instanţă, specta-
colul a plăcut prin claritatea mesa-
jului, adică ideea de dăruire, munca 
imensă pe care e necesar ca omul 
s-o depună zilnic, chiar de la cea 
mai fragedă vârstă, dacă doreşte să 
devină un adevărat artist, dacă vrea 
să atingă culmile perfecţiunii. Deşi a 
fost prezentat în limba engleză, pe 
un portal apărea o traducere suc-
cintă în română a fiecărui episod, 
aşa încât micii spectatori nu cred să 
fi avut careva dificultăţi în percepe-
rea conţinutului.

Şi „Мечо Пух и приятели” (adică 
„Vini Pooh şi prietenii săi”), re-

alizat de Teodor Gъlъbov, (Teatrul 
„Усмивки” din Sofia, Bulgaria), a 
fost şi el, în fond, un monospecta-
col, cu păpuşi mici şi o singură in-
terpretă, Elena Gavanozova, în sce-
na deschisă. Ceea ce nu a diminuat 

nici cât de puţin valoarea spectaco-
lului. Chiar nici faptul că a fost jucat 
în limba bulgară nu a constituit o 
piedică pentru micii spectatori ca să 
savureze personajele îndrăgite.

Şi deoarece Crăciunul este o săr-
bătoare plină de miracol pentru 

toată lumea, un spectacol cum a 
fost „Povestea de Crăciun” al Tea-
trului de Păpuşi „Gulliver” (Galaţi, 
România), scenariul şi regia lui Bog-
dan Rădulescu, a adus acest miracol 
în scenă, în faţa unui public dornic 
de minuni. Protagonistul principal – 
un înger coborât parcă de-a dreptul 
din Ceruri – a propus celor prezenţi 
să ia cunoştinţă de originile celei 
mai frumoase sărbători creştine, 
ceea ce a izbutit să facă şi cu ajuto-
rul unui reuşit suport al scenografiei 
semnată de Daniela Drăgulescu.

Un spectacol capabil să trezească 
discuţii în contradictoriu printre 

profesioniştii domeniului ar putea 
fi „Circul din pădure”, prezentat de 
Teatrul de antrepriză „Magic” din 
Chişinău. Şi nu de aceea că am pu-
tea să-i reproşăm ceva Ninei Zabro-
din, un maestru valoros, ea realizând 
nişte păpuşi mici, în schimb, extrem 
de simpatice. Nici muzicii scrise de 
un excelent compozitor, Ilie Văluţă, 
aceasta integrându-se armonios în 
atmosfera de basm pe care o creea-
ză regizorul Vasile Clichici şi actorii 
Oxana şi Vasile Clichici. Doar că tex-
tul împresurat de accente satirice şi 
de sarcasm, text aparţinând peniţei 
ascuţite a lui Ion Diviza, e mai mult 
pe înţelesul spectatorilor maturi şi 
mai puţin – pe al copiilor mici, dis-
puşi să savureze o poveste...

Ultima zi a festivalului a impre-
sionat atât publicul local, cât şi 

oaspeţii prin trei spectacole de mare 
valoare şi originalitate. Unul, „Ursul 
păcălit de vulpe”, adus la Chişinău 
de trupa Teatrului  pentru Copii şi 
Tineret „Luceafărul” din Iaşi, Româ-
nia, cunoscuta poveste fiind expusă 
în formulă „păpuşărească” de către 
regizorul Constantin Brehnescu. A 
fost deosebit de nostim acest spec-
tacol cu un moş Martin „incarnat” 
de un actor înalt, zvelt, deghizat în-
tr-o veritabilă blană de urs şi cu o 
cucoană Vulpe jucată de o actriţă 
costumată într-o frumoasă blăniţă 
roşcovană. Când i-a apărut capul 
cu ochi verzi şi când din gura ei au 
început să iasă, unul după altul, 
sfaturile „înţelepte” date Ursului şi 
acesta, dându-i ascultare, a mers 
de şi-a cufundat coada în iaz, spec-
tatorii din sală, indiferent de vârsta 
pe care o aveau, au devenit priete-
nii lui moş Martin, strigându-i care 
de care mai tare să nu dea ascul-
tare Vulpii... A fost  un spectacol cu 
mult haz şi voie bună, lucru abso-
lut firesc în cazul când este vorba 
despre un autor ca Ion Creangă. De 
altfel, am aflat despre un ambiţios 
proiect al acestui teatru, care pe vi-
itor şi-a propus să  însceneze toate 
poveştile marelui humuleştean. Fe-
rice de copiii care vor avea norocul 
să le vadă!

Al doilea spectacol din cele trei  
a fost  tot o cunoscută poves-

te, „Cenuşăreasa” de Evgheni Şvarţ 
,prezentat de Teatrul Academic de 
Păpuşi din Krimeea (Simferopol, 
Ucraina), în regia lui Serghei Zabro-
din. Întreaga reprezentaţie a avut o 
tonalitate caldă, plină de bunătate, 
iar personajele întruchipate de pă-
puşi de o rară frumuseţe şi expre-
sivitate şi de jocul pe viu al actori-
lor, pe un fundal muzical pe potriva 
acestuia, le-au plăcut mult copiilor.

Surpriza cea mare a fost al trei-
lea spectacol, destinat în aceeaşi 

măsură şi copiilor, şi maturilor. Am 
în vedere  „Luceafărul” (după Mihai 
Eminescu), intitulat „poem simfo-
nic”, o recentă premieră a Teatru-
lui Republican de Păpuşi „Licurici” 
din Moldova, în care – acest lucru 
este cunoscut - au investit mult su-
flet, dăruire şi imaginaţie şi maes-
trul Titus Jucov, şi scenografa Nina 
Zabrodin, şi compozitorul Valentin 
Dânga, şi actorii  care au dat via-
ţă acestei sofisticate montări, cu un 
sofisticat joc de lumini şi umbre, cu 
o muzică de o factură pe care aş 
numi-o astrală. În mod deosebit au 
impresionat vocile actorilor, care, 
prin diversitatea timbrului, au valo-
rificat la maximum mesajul filozofic 
al poemului. Cred că merită să fie 
nominalizate: vocea autorului – An-
drei Moşoi, a Demiurgului – Ion Un-
gureanu,  a lui Hiperion – Vlad Cio-
banu, a Cătălinei – Elena Frunză, a 
lui Cătălin – Vitalie Rusu. În aceeaşi 
măsură a impresionat şi apariţia 
„pe viu”, în mărime naturală, a lui 
Hyperion şi a Demiurgului în per-
soana actorilor Arcadie Strungaru şi 
Andrei Prepeliţă. În contrast cu ei, 
Cătălin şi Cătălina sunt  prezentaţi 
de două păpuşi mici, această mi-
cime parcă sugerându-ne că este 
vorba de două fiinţe cu suflet mic 
şi că viaţa lor pe pământ este trecă-
toare şi neînsemnată. 

Am urmărit reacţia sălii în timpul 
reprezentaţiei, – toţi cei prezenţi 

priveau concentraţi  ceea ce se în-
tâmpla în scenă, nici un copil nu se 
foia, nu-i şoptea ceva la ureche ce-
lui de alături, nu cred să greşesc şi 
nici să fiu considerată om părtinitor, 
dacă voi îndrăzni să afirm cu privire 
la „Luceafărul” că, prin toate com-
ponentele sale, prin profunzimea 
mesajului este un spectacol-eveni-
ment în arealul european al teatre-
lor de păpuşi. În seara prezentării 
lui, în sală s-a aflat un numeros pu-
blic, printre care şi un grup de copii 
din Ştefan Vodă, care, la sfârşitul 
spectacolului, au urcat pe scenă 
pentru ca să înmâneze actorilor bu-
chete de flori de câmp aduse de ei 
de acasă, ceea ce i-a impresionat în 
mod deosebit absolut pe toţi.

Aici se cuvinte să menţionez un 
detaliu care m-a bucurat şi, tot-

odată, m-a uimit: prezenţa unui nu-
meros public absolut la toate spec-
tacolele, aşa încât sala Teatrului 
„Licurici” seară de seară era plină 
până la refuz. Iar în ultima zi a festi-
valului,  14 octombrie,  care a coin-

Crâmpeie de la un festival Crâmpeie de la un festival
одного из его концертов в Филадельфии 
он спросил об их мнении относительно 
своего исполнения этого сочинения и 
еще несколько раз сыграл его: «каждый 
раз он брал все больший темп, и каждый 
раз, закончив, он вставал и с лукавым 
блеском в глазах мурлыкал…»

Вообще восточные – что называется, 
ориентальные  мотивы прослушива-

ются, как могли убедиться и посетители 
фестиваля, во многих сочинениях, пред-
ставленных на нем – и в «Алеко», и в 
романсах – «Не пой, красавица», «Она, 
как полдень, хороша»,«Ночью в саду у 
меня», и во Втором и Четвертом форте-
пианных концертах … Как не вспомнить 
о том, что корень «рахман» имеет тюрк-
ское происхождение, и, думается, интуи-
тивное, но очень верное  ощущение Вос-
тока у Рахманинова чем-то сродни тому, 
что мы видим и у Бородина, в чьих жилах 
явно была ощутима примесь грузинской 
крови…

Вернемся, однако, к впечатлениям 
от сольных выступлений пианистов. 

Здесь безусловной кульминацией стал 
второй вечер – встреча с  Гинтарасом 
Янусевичусом (который в дни фестива-
ля, кстати, как и Раймонда Шейнфельд, 
побывал в Академии музыки с тем, что-
бы пообщаться со студентами). На его 
концерте, естественно, снова прозвучал 
«Вокализ» (в обработке С.Фьорентино), 
однако центром внимания все же стало 
исполнение двух рахманиновских цик-
лов, разделенных временем и степенью 
сложности – образной и виртуозной. 
Его «Пьесы-фантазии» ор.3 и «Этюды-
картины» ор.39 (они стали последним 
сочинением, которое композитор еще 
создавал на Родине) буквально покори-
ли публику, по достоинству оценившую  
глубину трактовки и пианистическое 
мастерство молодого музыканта.  Ему, 
на наш взгляд, удалось чутко воплотить 
ту звуковую ауру, что была изначально 
присуща не только игре самого компози-
тора, но его музыке. Музыке, о которой 
его друг, пианист и композитор Николай 
Метнер писал, подчеркивая подлинность 
вдохновения и призвания Рахманинова: 
«Звук его тем, так же, как и его прикос-
новения к клавишам, никогда не бывает 
нейтрален, безразличен, пуст, он отлича-
ется от большинства других звуков – как 
колокол от уличного шума своей непре-
рывной интенсивностью, пламенностью 
и насыщенной красотой. Он всегда, без 
осечки, дает как бы электрическую иск-
ру, ибо неизменно «включен» в его душу 
и в самое искусство…»
«Включенность» в искусство – вот самый 
лучший итог от встреч, которых ждали 
слушатели на фестивале, посвященном 
Рахманинову и объединившем как его 
произведения, созданные, по нынешним 
меркам, уже довольно давно, но и сейчас 
звучащие по всему миру, так и музыкан-
тов, съехавшихся в Кишинев из самых 
разных стран с  тем, чтобы воссоздать 
голос его души – души родственной каж-
дому из нас, души гения, о котором пи-
анист Иосиф Гофман (как и Рахманинов, 
в свое время покинувший Россию  и на-
шедший пристанище в Америке) сказал 
после смерти композитора: «Рахманинов 
был создан из стали и золота: сталь в его 
руках, золото – в его сердце. Не могу без 
слез думать о нем. Я не только прекло-
нялся перед великим артистом, но любил 
в нем человека». 

Галина Кочарова,
доктор искусствоведения,

профессор АМТАР,
Maestru în Artă

cis cu hramul Chişinăului şi cu multe 
manifestaţii culturale organizate cu 
acest prilej, din care cauză circula-
ţia transportului a fost perturbată, 
la teatru a fost foarte multă lume 
de dimineaţă până seara. Şi, cum 
s-a mai întâmplat şi până atunci,  
ca să ofere copiilor toate locurile, 
adulţii – rude şi oaspeţi – au urmă-
rit reprezentaţiile stând în picioare 
de-a lungul pereţilor sălii de specta-
cole. În acest context, cred că Titus 
Jucov, directorul festivalului, a avut 
perfectă dreptate să spună (citez): 
„Un Festival Internaţional al Teatre-
lor de Păpuşi este, în primul rând, o 
şansă. O şansă extraordinară pentru 
piblic, dar şi pentru regizori, actori, 
scenografi, compozitori, coregrafi, 
manageri, tehnicieni. O posibilitate 
unică de a înţelege, o dată în plus, 
că teatrul se face numai şi numai 
pentru spectatori”.

Olga BEJENARU

P.S. O notă cu totul aparte în atmo-
sfera festivalului au creat-o apariţii-
le nostime şi încântătoare ale celor 
trei prezentatori – nişte pici de-o 
şchioapă, – care anunţau progra-
mul spectacolelor, ţinând în mâini 
nişte mape enorme. O făceau adre-
sându-se publicului într-o pronunţie 
perfectă a limbilor franceză, rusă 
şi română. Aş vrea să-i nominali-
zez: Iulia Faraonov (8 ani, elevă la 
şcoala nr.95), Mihaela Eşanu (9 ani, 
elevă la Liceul „Gheorghe Asachi”) 
şi Victor Prisăcaru (11 ani, elev la 
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”).

O.B.
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Olga Bejenaru

Nu e prima dată când scriu despre o 
carte. De data asta mi-am propus 

să arunc o privire asupra unei plachete 
apărute recent - “Bobocul cel urât” de 
Pavel Proca. Sarcina ce mi-am pus-o 
nu e dintre cele mai uşoare. Şi iată de 
ce. Să pornim de la autor. Pavel Proca 
de o veşnicie gospodăreşte prin bucă-
tăria literară, dar şi artistică a Teatrului 
“VasileAlecsandri” din Bălţi. În afară 
de activitatea sa propriu-zisă, este unul 
dintre cei mai buni şi mai profunzi cro-
nicari teatrali. Nu are loc nici o premie-
ră la Chişinău, la care nu ar fi de faţă şi 
Pavel Proca. La una din ele, s-a apropi-
at de mine, pentru ca să-mi zică:

- Victore, premierele la care nu asişti 
tu, nu sunt considerate valabile.

Desigur, i-am întors complimentul:

- Dar nici fără tine ele nu se desfăşoa-
ră. Nu-mi închipui ce s-ar întâmpla, 
dacă ar întârzia autobuzul de la Bălţi.

- Aş urca într-o maşină de ocazie!

Am râs amândoi.

Dar iată că după mai multe cărţi cu 
semnătura eseistului bălţean (nu-l  

numesc critic de teatru, deoarece e mai 
mult decât atât; căutările sale se lărgesc 
până la un estetician al teatrului naţi-
onal, cuprinzând şi inspirate biografii 
romanţate ale unor maeştri ai scenei), 
apare şi cea pe care o am în faţă, însu-

Victor Dumbrăveanu

mând preocupările, biografia, căutările 
şi, desigur, realizările celui mai distins 
păpuşar al nostru - Titus Jucov. 

Şi deoarece ambii îmi sunt la fel de 
scumpi, voi vorbi în termeni neo-

bişnuiţi şi despre carte. Ea conţine câ-
teva cronici ale lui Pavel Proca, scrise 
în diferiţi ani şi cu diferite ocazii, dar 
acestea nu repetă nici o idee spusă deja. 
Iată, îmi ziceam, ce înseamnă să scrii 
despre adevăratele personalităţi - ai po-
sibilitatea să nu te repeţi, deoarece ele 
alimentează din plin instrumentariul 
expunerii.

Pe Titus Jucov, prietenii l-au poreclit 
alintător - Mareşalul, avându-se în 

vedere numele similar cu al lui Gheor-
ghi Jukov, mare conducător de oşti din 
armata roşie, mareşalul care a luat Ber-
linul. Numai că Jucov al nostru e un al-

tfel de mareşal - un mareşal-magician. 
El, adică regizorul Titus Jucov, poate să 
facă pentru micii spectatori ai teatrului 
său toate minunile. În lumea lui magi-
că, noaptea poate să răsară soarele, în 

Realizări

Mareşalul lumii magice
litatea lui nu mai uimeşte pe nimeni. 
Este felicitat pe la stagiuni jubiliare, i 
se întinde mâna când montează urmă-
torul spectacol, şi doar unii observă că 
ultima premieră nu seamănă de loc cu 
tot ce a montat el până acum. Dar, slavă 
Domnului, în cei 32 de ani cât se află 
la cârma acestei corăbii, el şi-a adunat 
la activ multe spectacole, fiecare men-
ţinânu-se pe afiş cel puţin câţiva ani sau 
revenind apoi într-o nouă formulă.

Teatrul lui Titus Jucov e construit pe 
un aliaj de idei profunde şi de şă-

gălnicie copilărească, or copilul întot-
deauna are dreptate. În acest sens, iată 
cum îl caracterizează rafinatul cărturar, 
Alexandru Gromov: “M-aş mira foarte 
să aflu că Titus acceptă un text aşa cum 
l-a prezentat autorul: în fiecare caz, îl 
suceşte şi îl răsuceşte, doar să-l vadă 
aşa cum îi vine lui - dintr-un unghi 
inedit. E mereu în căutarea acelui de-
clanşator care transormă cuvântul în 
privelişte trăită, îl apropie de copil, 
croindu-şi drum spre sufletul lui”.

O caracteristică foarte succintă îi face 
Teatrului “Licurici” scriitorul Ioan  

Mânăscurtă: ”Licurici” este astăzi mai 
puţin ca oricând şi - paradoxal totoda-
tă, - mai mult ca oricând un teatru de 
păpuşi de accepţie clasică. Am putea 
să-i zicem teatru de măşti, teatru de 
umbre, teatru poetic, teatru dramatic, 
într-un cuvânt este vorba de un teatru 
veritabil, un teatru în plină căutare (şi 
găsire), în plină creştere”.

Am putea face o înşiruire a specta-
colelor, a numelor de actori, dar 

despre toate acestea s-a scris, şi nu o 
dată. O face cu lux de amănunte şi cro-
nicarul Pavel Proca. Mai mult decât 
atât, el vine cu argumente temeinice. 
Cartea “Bobocul urât” mai conţine şi 
un amplu dialog al autorului cu Titus 
Jucov, în care aflăm că regizorul a mon-
tat cele mai importante opere din clasi-
ca universală, i-a avut în permanenţă 
în repertoriu pe Ion Creangă, Mihai 
Eminescu, Petre Ispirescu, ajungând şi 
la Grigore Vieru, dar şi la alţi mulţi au-
tori contemporani. Peste 70 de specta-
cole poartă semnătura acestui animator 
al scenei. Iar “Bobocul cel urât” lasă o 
portiţă de completare, la o nouă ediţie, 
cu alte şi variate realizări de care este 
apt acest regizor cu faimă europeană.

Acum, când “Licuric”-iul şi-a în-
ceput a 65-ea stagiune, iar Titus 

Jucov probează roba sexagenarilor, 
putem afirma cu certitudine: teatrul şi 
regizorul s-au găsit reciproc, s-au me-
ritat unul pe altul şi au progresat îm-
preună. Aşa să fie şi de acum încolo!

Biografii artistice

Nu ştiu dacă a mai existat în Moldova 
un teatru care să fi avut pe parcursul 

a cinci decenii de existenţă o soartă mai 
dramatică decât cea a Teatrului „Luceafă-
rul”. Teatru persecutat, umilit de un regim 
destructiv prin definiţie. Iar faptul că el a 
rezistat, se datorează, cred, nu numai sluji-
rii cu jertfire de sine a unei generaţii de aur 
de artişti, regizori, scenografi, compozitori, 
dramaturgi de mare talent, ci şi unui antu-
raj de intelectuali de toate vârstele, a  unui 
numeros public, dornic să cunoască acele 
incontestabile valori spirituale, pe care le 
promova „Luceafărul” în spectacolele sale. 
Fiindcă nici mai înainte, nici în ultimii ze-
ce-douăzeci de ani, cu atâta învălmăşeală 
şi cu atâtea lipsuri de tot genul, acest teatru 
nu a alunecat spre desuet, spre vulgaritate, 
nu a adus în scenă secvenţe cu sex sau per-
versiuni sexuale, procedee la care au recurs 
şi continuă să recurgă multe teatre din ţările 
vecine, precum şi unele din urbea noastră - 
teatre interesate de succes comercial şi mai 
puţin de promovarea unor înalte idealuri 
umane. Or, cei mai valoroşi regizori care 
au slujit şi mai slujesc cu dăruire Teatrului 
„Luceafărul” au creat spectacole ce nu au 
fost şi nu vor fi uitate de acei împătimiţi de 
teatru, care le-au văzut.

Nadejda Aroneţchi a montat cu tinerii 
actori sosiţi de la Moscova „Copiii şi 

merele” de C. Condrea, „Două culori” de 
Zak şi Kuzneţov, „Vicleniile lui Scapen” de 
Moliere. O epocă de glorie, dar şi de con-
fruntări cu regimul de atunci a teatrului a 
fost cea în perioada căreia Ion Ungureanu 
a montat „Radu Ştefan întâiul şi ultimul” 
şi „Sub cerul acela” de Aureliu Busuioc, 
„Minodora” de Andrei Strâmbeanu, „Geor-
ges Dandin” de Jean Batist Moliere, spec-
tacolele fiind marcate de personalitatea re-
gizorului, care a reuşit să reliefeze sensuri 
nebănuite ale teatrului, dar şi faţete noi ale 
talentului actorilor. Se ştie cu ce a plătit 
Ion Ungureanu curajul şi spiritul său ino-
vator...

Sandri Ion Şcurea, un actor de mare ta-
lent dramatic, dar şi de comedie, prelu-

ând „bagheta” regizorală, a montat „Casa 
Bernardei Alba”, spectacol de un drama-
tism zguduitor, în care au strălucit Ecate-
rina Malcoci şi Nina Vodă. Din dramatur-
gia naţională a îndrăznit să aducă în scenă 
„Horia” şi „Păsările tinereţii noaste” de 
Ion Druţă, în al doilea spectacol Valentina 
Izbeşciuc jucând o neuitată mătuşă Ruţa, 
după care a urmat „Pe un picior de plai”, 
spectacol menţionat cu Premiul de Stat, în 

care l-am admirat pe to tdeauna fulminan-
tul Dumitru Caraciobanu. Şi, desigur, celor 
care au avut norocul să vadă spectacolul, 
le-a rămas pentru totdeauna în memorie 
acea Chiriţă mofturoasă, vulgară, agresi-
vă şi caraghioasă, încarnată de Sandri Ion 
Şcurea cu o energie debordantă, o perfor-
manţă nemaiatinsă apoi de nici unul dintre 
actorii noştri, care s-au încumetat să joace 
acest rol de travesti.

Următorul regizor, Ilie Todorov, s-a evi-
denţiat printr-o atitudine mai raţiona-

listă în citirea unei piese, în care se eviden-
ţia mai ales spiritul lui sarcastic, un subtil 
accent de umor. Apoi şi prin maniera de a 
face o distribuţie a actorilor cu totul neaş-
teptată. Bunăoară, în „Neastâmpăratul” lui 
Fonvizin a scos în scenă un Mitrofanuşca 
de vreo doi metri înălţime, pe care l-a jucat 
nostimul Iurie Pâslariuc. Pe de altă parte, 
Ilie Todorov nu admitea ca actorul să aibă 
percepţia proprie a unui rol, impunându-i 
propria concepţie şi o  imagine proprie a 

Mic popas aniversar

plină vară poate să ningă, iar într-un 
pustiu, să zicem, pot înflori păpădii... 

De destulă vreme, îi urmăresc activi-
tatea ce o desfăşoară la “Licurici”. 

Am început să merg la spectacolele lui 
cu fiicele mele - mai întâi cu  Doina, 
apoi cu Dumitriţa. Vreo zece ani, îm-
preună cu ele, am savurat minuni de 
tot felul. Când fetele au devenit domni-
şoare, a urmat o pauză. Până la apariţia 
nepoţelelor. Şi din nou, ca vechi prie-
ten al teatrului, frecventez şi până azi 
spectacolele pentru copii în calitate de 
bunic. Nu cred să fi scăpat vreunul, iar 
cele vizionate de 2-3 ori sunt majorita-
tea. În aceşti ani, Titus Jucov a parcurs 
calea de la un debutant naiv până la cea 
de mare regizor. Nu exagerez deloc: 
Jucov este un mare regizor! Faptul că 
“Licurici”-ul s-a contopit cu persona-

spectacolului, dar aceasta elaborată minuţi-
os şi practic până la cele mai mici detalii.

Ceea ce a urmat - se ştie. Situaţia poate fi 
comentată în mod diferit, însă aici tre-

buie să spunem că nu s-a întâmplat doar la 
noi şi doar cu „Luceafărul”.  Istoria teatru-
lui în general ne arată că numeroase trupe 
din diferite ţări, după un deceniu de succes 
şi prosperare, trec prin perioade de criză, 

acestea fiind provocate de diferite cauze: 
neînţelegeri, înterese meschine, invidie, 
etc. Valentina Izbeşciuc, Eugenia Todoraş-
cu, Nina Vodă şi alţi actori au fost pur şi 
simplu alungaţi din teatru de un director 
artistic pe care nu-l voi numi, mulţi dintre 
noi îl cunosc.Alţi actori, neputând suporta 
noua ordine, au plecat din proprie dorinţă 
pentru a-şi căuta alte preocupări.

Boris Focşa în calitate de director ar-
tistic a păstrat actorii care au dorit să 

rămână cu el, totodată, urmând să caute şi 
noi actori tineri, pe care i-a căutat pretu-
tindeni, selectându-i cu rigurozitate, astfel 
că, astăzi, teatrul se poate lăuda cu o trupă 
de actori cu o bună pregătire profesională, 
frumoşi, zvelţi, capabili să cânte live şi să 
danseze, cu o vorbire scenică excelentă, 
de care nu auzim chiar în toate teatrele.  
„Luceafărul” de astăzi merge prin lume la 
diferite concursuri internaţionale, deseori 
revenind cu prestigioase premii, lucru ce 
face dovada calităţii spectacolelor monta-

te mai ales în ultimii ani. Am în vedere şi 
„Mascarada”, şi „Opera de trei parale”, şi 
„Romeo şi Julieta”, şi „Omul din Siciuani”, 
şi „Cabaret Jarsonville”.

Trăim cu toţii o viaţă complicată, dură 
mai ales cu cei devotaţi spiritului, crea-

ţiei. „Luceafărul”, astăzi, încearcă să-i ţină 
piept. Să-i fie cu izbândă!

Teatrul Republican de Păpuşi „ L i c u r i c i ”
Repertoriul pentru luna aprilie 2011

03.04.11  POMUL LUI GORIŢĂ      I.Diordiev   11.00 Rom.
05.04.11  Universitatea de Arte “G. Enescu” din Iaşi, România     11.00 Rom.
06.04.11  Universitatea de Arte “G. Enescu” din Iaşi,România     11.00 Rom.
06.04.11  Universitatea de Stat de Teatru şi Film
  “Şota Rustaveli”, Tbilisi, Georgia        18.00 Rom.
07.04.11  FLOAREA FERICIRII      A. Graur   11.00 Rom.
09.04.11  DOCTORUL AUMĂDOARE C.     Ciucovski   11.00 Rom.
10.04.11  Premieră!!! CĂSUŢA BUCLUCAŞĂ     I. Diviza   11.00 Rom.
13.04.11  PRIETENII JUCĂUŞI      G. Oster   11.00 Rus.
14.04.11  LUCEAFĂRUL       M. Eminescu   11.00 Rom.
 
16.04.11  DÂRZUL SOLDĂŢEL DE PLUMB     H.-Gh. Andersen  11.00 Rus.
17.04.11  AVENTURILE LUI CĂSTĂNEL     Gh. Urschi   11.oo Rom.
20.04.11  Premieră!!! A VENIT PRIMĂVARA!    G. Oster   11.00 Rus.
21.04.11.  AUZI-MĂ!        I.Puiu    11.00 Rom.
23.04.11  Premieră!!! A VENIT PRIMĂVARA!    G. Oster   11.00 Rus.

30.04.11  JOCURI MAGICE       T. Jucov   11.00 Rus.
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Destinul scenic al Paulinei Zavtoni se 
confundă cu istoria Teatrului „Luceafă-

rul”. Timp de 50 de ani, cât el activează cu 
succes, i-a slujit cu fidelitate, dăruindu-i tot 
talentul său. Harul ei actoricesc s-a contu-
rat deosebit de semnificativ în spectacolele 
„Strigoii” de Henrik Ibsen, în regia lui Silvian 
Fusu, şi „Părinţii teribili” de Jean Cocteau, în 
regia lui Bogdan Ulmu. Nu întâmplător am 
ales aceste două spectacole, care, întâi de 
toate, au la baza lor o dramaturgie comple-
xă, deci, şi o materie propice pentru actorii 
antrenaţi în montarea lor.

Drama ibseniană a fost scrisă într-o epo-
că a dominaţiei prozei, care l-a influen-

ţat mult pe autor. Ea are o structură solidă 
şi conţine numeroşi indici pentru acţiunile 
personajelor şi decor, fiind plină de efecte şi 
scene culminante. Indicaţiile dramaturgului 
sunt extrem de scrupuloase, configurând o 
veritabilă premizanscenă, căci decorul nu 
mai e o simplă convenţie, ci însăşi realita-
tea, cu funcţia sa de o nouă realitate ce ma-
nipulează omul.

Pe parcursul anilor, piesa „Strigoii” a fost 
montată în mai multe ţări, dar respecti-

vele înscenări au suferit eşec, indiferent de 
faptul dacă regizorii utilizau viziunea germa-
nă sau pe cea italiană. La noi, acest lucru 
s-a întâmplat în 1931, la Teatrul Naţional 
din Chişinău. De atunci, ea nu a mai apărut 
în repertoriul nici al unui teatru. De ce oare? 
Nu fiindcă, pentru a juca „Strigoii” lui Ibsen 
este nevoie de actori „virtuozi”, după cum 
afirma Florian Patra”?!

De bună seamă Henrik Ibsen este până 
astăzi, se poate spune şi aşa, un drama-

turg dificil. Este, de fapt, primul care încalcă 
tradiţia teatrului lui Shakespeare, întronând 
în locul acestuia teatrul de idei, de stări, 
expunând naraţiunea într-un spaţiu închis. 
La el, viaţa se creează din speranţă, din 
iluzie, din morbid, din absenţă. În teatrul 
lui, frumuseţea se naşte din obsesia mor-
ţilor, din spaimă, din complexe psihologice. 
„Personajul ibsenian este o nouă necunos-
cută şi neînţeleasă”, afirmă Liviu Rebreanu.  
În general, personajele ibseniene nu refac 
lumea, ci o distrug, fiind, de fapt, nişte 
„strigoi”. E ceea ce spune şi doamna Alving: 

„Toţi suntem nişte strigoi..., ne bântuie tot 
felul de idei, de credinţe moarte...”                   

Piesa „Strigoii” este o dramă tragică. Nu-
cleul ei în varianta montată de Silvian 

Fusu la Teatrul “Luceafărul” gravitează în 
jurul doamnei Alving - Paulina Zavtoni. Ea 
are însă două dimensiuni dramatice semni-
ficative, cea de a doua fiind a fiului ei Os-
wald - Silviu Fulga. Mama îl trimite pe fiu în 
străinătate, pentru a-l proteja de influenţa 
nefastă a depravării sexuale şi alcoolice a 
tatălui, dar Oswald revine de acolo bolnav, 
întreţinându-se doar cu morfină. În această 
situaţie, zguduitoarea dramă a dnei Alving 
este că nu-l poate ajuta cu nimic. Pe de altă 
parte, ea însăşi a trăit o dramă persona-
lă. Ea s-a dezis de o adevărată dragoste, 
căsătorindu-se cu “o partidă bună”. După 
o încercare de fugă, se întoarce şi rămâne 
lângă soţul degradant. Punctul culminant în 
spectacol se întâmplă atunci când aceste 
două linii dramatice se intersectează. Fina-
lul este cu atât mai tragic, cu cât ele vin, din 
ce în ce mai tensionate, una spre cealaltă. 
Aceste două linii dramatice intersectându-
se, creează o tensionare de sentimente 
umane dinte cele mai profunde. Tocmai 
asta, după cum am spus, e materia propi-
ce pentru actriţa de talia Paulinei Zavtoni. 
Scena finală a spectacolului, cu mama şi 
fiul, este una dintre cele mai semnificative, 
chiar grandioase, de aceea şi foarte dificil 
de interpretat. Până la aceasta, Oswald îşi 
disimula chinurile, ca nimeni să nu le per-
ceapă, iar aici o vedem pe mama lui în clipe 
când îşi dă seama de tragedia fiului. Fraza 
„Oswald, ce ai?”, rostită de Paulina Zavtoni, 
înfioară, atâta disperare transpare în aceste 
cuvinte.

Personajele ibseniene cred că vor începe 
o viaţă nouă, sperând şi la noi schim-

bări. Dar tocmai în această speranţă a lor 
se depistează că interiorul lor este cu totul 
putred. Tragismul personajelor constă în ac-
ceptarea propriei soarte în momentul când 
sunt nimiciţi de ea. Intenţionând să distru-
gă prin evocare  acuzatoare un trecut sinis-
tru, Helene Alving - Paulina Zavtoni nu face 
altceva decât să-l reînvie pe acesta. Sufletul 
doamnei Alving se transformă într-o armă a 

tuturor conflictelor piesei.vtoni. Fantomele 
trecutului se năruie, iar prezentul devine - şi 
pentru mamă, şi pentru fiu - şi mai drama-
tic. Dacă Oswald a dus păcatele tatălui său 
ca pe un cadavru viu, doamna Alving e cea 
care va ispăşi păcatele fiului său, devenind 
un martir fără voie. 

Zbuciumul interior al eroilor, pierderea 
oricărei speranţe, zădărnicia unei lup-

te acerbe de o viaţă au fost dezvăluite cu 
multă măiestrie de Paulina Zavtoni, care  îşi 
asumă cu discreţie drama eroinei sale, prin 
talentul său imprimând chipului ei nobleţe, 
precum şi sentimente de cea mai mare pro-
funzime, pe care le trăieşte în scenă la cea 
mai înaltă tensiune. Vestimentaţia de culoa-
re roşie, un detaliu reuşit găsit de regizor, 
semnifică sufletul sângerând al dnei Alving. 
Raporturile dintre ea şi fiul său, întruchipa-
te extrem de veridic de Paulina Zavtoni şi 
Silviu Fulga, se desfăşoară pe o linie care 
porneşte de la spiritul tragic, pentru a ajun-
ge, în cele din urmă, la o destrămare amară 
şi, totuşi, acceptată de ambii. 

Silvian Fusu a efectuat o actualizare a 
piesei, dezvăluind adevăruri dureroase, 

pe care o societate face tentative să-l as-
cundă, Noi trăim o ipostază incertă. Nu ne 
putem debarasa de trecut, iar prezentul “nu 
este decât trecut viu, pe care-l ducem greu, 
oglinda noastră”. Acest “mort viu” se află 
ascuns nu numai în personajul ibsenian, ci 
şi în fiecare dintre noi. Drama este în noi, 
deoarece am crezut că vom începe o viaţă 
nouă şi tocmai această speranţă se năruie, 
fiind bazată pe o iluzorie actuallitate. Sun-
tem frustraţi de adevăr, pe care unii dintre 
noi îl refuză, solidarizându-se în ipocrizia, 
laşitatea , aviditatea, puritanismul  socie-
tăţii ce-şi zice democratică. Alţii, purtaţi de 
setea dreptăţii şi de revolta orgoliului, cau-
tă adevărul pe drumurile absolutului şi ale 
morţii. Aceste semnificative teme sunt deve-
loptate şi în decorul spectacolului înscenat 
la “Luceafărul”. Cu rigiditate geometrică, cu 
forme distorsionate este schiţat fundalul, 
sugerând fantomele trecutului. Primul plan, 
adică prezentul, este compus dintr-un foto-
liu stil salon familial, care semnifică puterea 
şi singurătatea. În ultima scenă, fundalul se 
prăbuşeşte, iar în prim plan e dna Alving, 
împietrită lângă fiul său. Fantomele trecutu-
lui  se năruie, trecutul devenind şi mai dra-
matic. Dacă Oswald a dus păcatele tatălui 
său ca pe un cadavru viu, atunci păcatele lui 
Oswald le va ispăşi mama lui, care devine 
martir fără voie. Cu Oswald, strigoiul sacru, 
s-a destrămat o dimensiune, iar Helene Alv-
ing rămâne, fragilă, în singurătate.

Pe când Yvonne a Paulinei Zavtoni din 
„Părinţii teribili” de Jean Cocteau a 

fost nemiloasă, găsind pentru această fire 
feminină cele mai drastice accente. De al-
tfel, această piesă, montată la „Luceafărul” 
de regizorul ieşean Bogdan Ulmu, a fost o 
piatră de încercare pentru întreaga trupă, 
deoarece, aşa cum spunea criticul Pierre 
de Boisdeffe, „Părinţii teribili” este o piesă 
admirabilă şi fără defecte, singura operă a 
lui Cocteau despre care nu putem spune că 
este o piesă uşoară”. Împreună cu regizo-

rul, Paulina Zavtoni a încercat să descifreze 
traiectoria umană a eroinei principale, Yvo-
nne. Persponajele evoluează contradictoriu, 
comportându-se enigmatic.

Yvonne este căsătorită  cu George, un 
bărbat lipsit de voinţă şi desfrânat, care 

doar în actul doi se înfurie cu adevărat, per-
cepând lecţia mătuşii Leonie. Apariţia tine-
rei şi frumoasei Madeleine în casă îi trezeşte 
gelozie. Credea  că o cunoaşte pe Madelei-
ne, rece şi pedantă, dar se pomeneşte în 
faţa unei femei pline de egoism şi cruzime. 
El percepe că fiul său, Michel, iubeşte o altă 
Madeleine, decât cea pe care o iubeşte el, 
şi luptă. Se depistează că Madeleine este 
amanta lui George care, la rându-i, este 
dorit  de mătuşa lui Michel. Yvonne se îm-
potriveşte ca fiul ei să se căsătorească cu 
Madeleine. Mai e la mijloc şi mătuşa Leonie, 
o fire intrigantă, simbol al dezechilibrului. 
Yvonne află despre ghemul de intrigi amo-
roase care se deapănă la spatele ei şi con-
ştientizează pierderea puterii sale magnifice 
asupra familiei. Nu e în stare să suporte 
această stare de lucruri şi se sinucide. Yvo-
nne - Zavtoni „se stinge pe scenă şi o face 
cu multă dexteritate, chipul ei este livid, se 
zbate în agonie, strigând că vrea să trăias-
că împreună cu cei pe care îi iubeşte”. Ea 
moare cu numele fiului său pe buze, care 
i-a fost sensul existenţei, pe care l-a iubit 
fanatic, căutând să-l protejeze de relele vie-
ţii. În interpretarea Paulinei Zavtoni, ultime-
le scene ale spectacolului înfiorează inimile 
celor prezenţi în sală.

Distribuirea unor roluri ca cel al doam-
nei Alving şi al lui Yvonne unei actriţe 

de talia Paulinei Zavtoni indică intenţia re-
gizorilor de a ridica miza spectacolelor cu 
ajutorul talentului actriţei, exploatând cât 
se poate de profund şi veridic substratul de 
adevăr psihologic şi tulburătoarea tensiune 
interioară a eroilor. Atât Paulina Zavtoni, cât 
şi întreaga echipă de actori au susţinut cu 
succes stilul acestei piese care, după cum 
afirma Cocteau, „este un portret al stilului 
familial, că orice silabă are însemnătatea ei, 
că un actor care ar schimba un cuvânt, ar 
destrăma totul”.

Pe parcursul activităţii sale scenice, adi-
că timp de 50 de ani, Paulina Zavtoni 

a demonstrat că, fără a schimba o silabă 
din textul şi stilul pieselor, le imprimă  cu 
toată dărnicia strălucirea şi farmecul inepu-
izabilului său talent. Multe stagiuni înainte, 
stimată Doamnă!

Viaţa în teatru

Fără a schimba o silabă...

Multora parcă nici nu le vine să creadă 
că Teatrul “Satiricus Ion Luca Cara-

giale” a împlinit anul acesta 20 de ani. Le 
spunem tuturor: aşa este, de bună seamă! 
La 19 decembrie 1990, a avut loc prima re-
prezentaţie scenică a trupei lui. Şi anume 
această zi şi e considerată cea de început a 
unei activităţi care, astăzi poate fi numită 
una deosebit de fructuoasă.
E un lucru minunat că teatrul a reuşit să 
ajungă la acest frumos hotar temporal, în 
pofida tuturor dificultăţilor pe care le-a 
avut de înfruntat colectivul pe parcurs - ca 
şi cum, prin acestea, destinul ar fi vrut să le 
spună actorilor: “Să nu vă pară vouă că a 
face teatru e ca şi a face o glumă!” A ajuns 
cu un palmares impunător de spectacole re-
uşite, având şi meritul de a promova mai 
mult decât alte teatre autori autohtoni.

Teatrul mai are ceva ce e numai al lui: o 
gală a premiilor, a sa,  pe care a  insti-

tuit-o acum 10 ani. Deci, “Satiricus“ a avut 
de sărbătorit încă o dată rotundă! Şi a făcut 
acest lucru, ca şi în fiecare an până acum, în 
seara naşterii sale, adică la 19 decembrie, 
cum numai el e capabil să facă, în formu-
la unui spectacol-show, în manieră absolut 
“satiricuseană”, demonstrând o dată în plus 
propriul stil şi propria faţă, dar şi faptul că 
este o instituţie ce contribuie substanţial la 
promovarea culturii, a adevăratelor valori 
spirituale.
Iată şi cei pe care consiliul artistic al teatru-
lui i-a considerat demni de premiile anului 
2010:

Despre ceea ce a reuşit să facă trupa tea-
trului în aceşti douăzeci de ani,  în re-

petate rânduri, la concret şi în cunoştinţă de 
cauză, a scris Dina Haşcu-Ghimpu. Nume-
roasele dialoguri, eseuri, articole de critică 
semnate de dumneaei conturează chipul 
unei instituţii de cultură cu imagine distinc-
tă şi cu o trupă de actori împătimiţi de arta 
teatrală, conştienţi de necesitatea ei pentru 
menţinerea sănătăţii morale a societăţii. Cu 
prilejul jubileului teatrului, aceste scrieri 
au apărut adunate într-un volum intitulat 
“Născut în Zodia Caragiale” - de altfel, sub 
egida şi cu suportul teatrului. Felicitări! 
Este o preţioasă carte pentru ziua de azi, 
dar şi mai preţioasă pentru cea de mâine, 
altfel spus, pentru istoria culturii noastre. 
Precum şi un alt volum, apărut recent, al 
acestei prodigioase  autoare - “Amintiri în 
alb şi negru”, - despre activitatea unei alte 
instituţii teatrale de la noi, şi anume, Tea-
trul “Luceafărul”.

În teatrele cu vechi tradiţii istorice, deşi 
şi artistice, este definitorie amprenta celui 
care a creat instituţia, ea identidicându-se, 
adesea, cu numele creatorului.

Aici ne vine în gând teatrul elizabetan, 
adică cel al lui Shakespeare: pecetea 

de geniu a marelui dramaturg a rămas pen-
tru totdeauna înscrisă pe firmament, trasând 
linia directoare pe sute de ani înainte. La 
fel, şi teatrul francez a avut parte de augurii 
săi - Racine, Cornelle, Beaumarchais, Mo-
liere, prin intermediul cărora arta teatrală 
a escaladat cele mai înalte piscuri artistice. 
Istoria teatrală a secolului XIX şi, în speci-
al, a secolului XX, schimbă  accentele de 
la dramaturg şi actor la regizor, care face 
o sinteză a artelor frumoase, personalizând 
actul de creaţie prin viziuni / concepţii şi 
interpretări proprii. Astfel, teatrul rusesc 
de repertoriu, din 1908 şi până în prezent,  
enumeră figuri marcante, nume care au cre-
at imaginea inconfundabilă, stilul şi acea 
inedită “caligrafie”, despre care se spunea 
- ăsta e teatrul lui Stanislavski, sau al lui 
Vahtangov, Ohlopkov, Liubimov, Efros, 
Zaharov, etc. Ca să nu mai vorbim de marii 
“iluminişti” europeni ai sec. XX, regizorii 
cu faimă mondială, deschizătorii de dru-
muri - Piter Brook, Giorgio Strehler, Piter 
Stein, Eji Grotovschi şi alte nume sonore... 
În teatrul românesc, de asemenea, nu poţi 
confunda estetica spectaculară a maeştrilor 
Liviu Ciulei, Lucian Pintilie, Vlad Mugur, 
Gheorghi Harag, Andrei Şerban sau Slviu 
Purcărete, autografele scenice ale cărora 
sunt imposibil de plagiat.

Tradiţia noastră teatrală nu este, poate, 
atât de veche ca a altor ţări  europene, 

datorită mai multor factori obiectivi şi su-
biectivi.

Actualmente, avem reprezentanţi ai 
unor importante şcoli de teatru din 

Rusia, cum ar fi Şcoala Studio MHAT şi 
Şcoala Superioară de Teatru “B. Şciukin” 
din Moscova, Institutul de Artă Teatrală 
“A. Lunacearski” sau Institutul de Artă 
Teatrală “A. Ostrovski” din Leningrad etc. 
Aceşti exponenţi, care fac parte din diferite 
generaţii de actori sau regizori, şi-au adus 
contribuţia la dezvoltarea teatrului de vo-
caţie profesionistă din Moldova, creând, 
prin simbioză, un aliaj special dintre tea-
tralitatea de sorginte arhaică, folclorică a 
culturii noastre tradiţionale şi creaţia / arta 
contemporană. Fenomenul s-a manifestat 
pregnant, îndeosebi prin intermediul unei 
instituţii, artizanul căruia este protagonis-
tul acestei cărţi. Este vorba de regizorul şi 
directorul Alexandru Grecu, care, în pofida 
neîncrederii opiniei publice, a unei părţi 
a criticilor / creatorilor noştri de teatru, a 
atitudinii condescendente pe care a supor-
tat-o stoic de-a lungul anilor, şi-a continuat 
drumul ales,  considerându-l unicul posibil 
şi corect. 

Teatrul pe care l-a creat - “Satiricus” şi 
care acum se identifică cu numele lui, 

nu a fost doar un moft artistic, un joc al pro-
priei veleităţi, o dorinţă de a-şi face carieră 
de funcţionar în domeniul culturii (acum 
înţelegem acest lucru), ci o funcţie asumată 
conştient în vederea realizării unei sinteze  
fireşti; găsirii prin intermediul artei a punţii 
de legătură dintre istorie  şi contemporane-
itate, dintre esenţa fiinţei raţionale şi actul 
artistic postmodern.

Orice spectacol realizat de regizorul 
Grecu, de la primele sale montări - 

“Păcală şi Tândală”, “Ho, ţară!”, “Moţoc” 
- şi până la ultimele – proiectele “Integrala 
Caragiale” şi “Dramaturgia contemporană” 
- denotă ancorarea lui în ceea ce numim 
Teatru al Cetăţii. Un teatru care nu este 
indiferent faţă de flagelurile sociale, faţă 
de imperfecţiunile de sistem, fiind adep-
tul “iredentismului” artistic, ce proclamă 
libertatea necondiţionată a creaţiei şi lupta 
cu conformismul societăţii contemporane. 
În acest sens, teatrul satiric este, poate, cel 
mai eficace “instrument” de cultură şi cul-
turalizare continuă (iertat să-mi fie pleonas-
mul), care potenţează capacităţile  salubri-
zante ale întregii naţiuni prin intermediul 
genului profesat. Se  poate râde în diverse 
feluri - ironic sau batjocoritor, sublim sau 
grosolan, cu sens sau fără...

Teatrul “Satiricus”, născut în Zodia Ca-
ragiale, încearcă să râdă cu tâlc, ne 

pune oglinda convexă în faţă şi, ceea ce 
vedem acolo, nu întotdeauna ne place. Nu 
avem să ne supărăm decât pe propria ima-
gine...

(Din volumul “Născut în Zodia Caragiale”)

Premiul „Gheorghe Cincilei” - Nicolae Roibu
Premiul “Vasile Tăbârţă” - Sergiu Finiti
Premiul “Ion Popescu” - Gheorghe Andros
Premiul “Ion Popescu” - Peter Claus Feller
Premiul “Victor Tanmoşan” - Vasile Caşu
Medalia  Ion Luca Caragiale
Pentru promovarea satirei în spaţiul TV, pentru combativitate, 
verticalitate şi artistism. Jurnal TV, „Teatru cu măşti”:
Nicolae Negru şi Tudor Cibotaru
Pentru combativitate şi vervă publicistică: 
Publica TV „Republica” - Mihai Fusu
Pentru promovarea mişcării teatrale la TV: 
Televiziunea naţională. „Cu noi la teatru” - Victoria Mocreac
Pentru promovarea satirei în spaţiul TV, pentru combativitate, 
verticalitate şi artistism: Jurnal TV. „Ora de ras” - 
Anatol Durbală şi Constantin 
Cheianu, Mihail Murzac şi Alexei Andrievschi 
Pentru credinţă în puterea artei teatrale - Chiril Moţpan
Pentru susţinerea financiară a proiectelor artistice ale teatrului - 
Vasile Cotună
Premiul „Ion Luca Caragiale” - Lilia Cazacu
Medalia de Onoare „Nicolae Costin” - Dorin Chirtoacă

A face teatru 
adevărat nu e 
ca şi a face o glumă

Personalitatea politică a anului 2010 - Vlad Filat
Pentru verticalitate, curaj şi rezistenţă combativă 
în lupta anticomunistă - Mihai Ghimpu
Pentru principialitate, devotament şi compromis  
în lupta politică - Marian Lupu
Pentru promovarea spiritului tehnocratic 
în activitatea social-politică - Alexandru Tănase
Pentru iscusinţă şi consecvenţă 
în promovarea unei idei politice -  Dumitru Diacov
Pentru perseverenţă şi loialitate în politică - Serafim Urechean
Pentru afirmarea spiritului european în societate - Ana Guţu
Pentru afirmarea valorilor europene în politică - Iurie Leancă
Pentru verticalitate, curaj şi perseverenţă 
în lupta politică - Liliana Palihovici
Pentru insistenţă şi curaj în promovarea valorilor naţionale 
în politică - Anatol Şalaru
Pentru verticalitate şi devotament în apărarea democraţiei - 
Mihai Godea
Pentru curaj şi rezistenţă combativă în lupta anticomunistă - 
Ion Hadârcă
Pentru pragmatism în promovarea ideii politice - 
Marcel Răducan
Pentru promovarea consecventă a valorilor naţionale 
în politică - Corina Fusu
Pentru pragmatism şi consecvenţă 
în abordarea perspectivei politice - Victor Roşca
Pentru combativitate politică - Sergiu Mocanu
Pentru pragmatism, competenţă profesională 
în  promovarea valorilor europene - Victor Bodiu
Pentru profesionalism, corectitudine şi onestitate 
în promovarea valorilor democratice - Victor Catană
Pentru insistenţă în promovarea principiilor politice - 
Victor Osipov
Premiul  Pentru debut în politică - Gabriel Stati

Meditaţii iniţiatice
Dina Haşcu-GhimpuMaria MÂŢU, 

doctor în studiul artelor

Viaţa unui teatru
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Лина с детства окунулась в ауру 
воздействия своей будущей 

профессии: музеи, художествен-
ные выставки, кино, театр, лите-
ратура... С трех лет она различа-
ла живописные жанры, с четырех 
– посещала киноклуб элитного 
кино, который размещался тогда 
в здании пятигорского кинотеат-
ра Машук, а в десять впервые по-
пала в библиотеку Петербургской 
академии художеств, – города, 
сыгравшего немаловажную роль 
в ее личностном формировании.
Родившись в конце 70-х, она из 
пионеров очутилась прямо в сре-
де неформалов, комсомола уже  
не было, а Господин Оформитель 
умер вместе с востребованностью 
своего искусства, – ему на смену 
пришли компьютерная графика и 
веб-дизайн, а мир виртуальный 
не только  вплотную прибли-
зился к миру реальному, но стал 
сосуществовать параллельно с 
ним, явившись вполне реальной 
альтернативой. Но ни новые соб-
лазны  современного социума, ни 
виртуозные цифровые техноло-
гии, которыми Лина овладела в 
совершенстве, она не выбирает 
тем не менее в качестве личных 
предпочтений, а уходит в свой 
образный художественный мир, 
далекий от обывательских цен-
ностей  и меркантильности. А  
любовь к изобразительному ис-
кусству привела ее в  Кишиневс-
кую академию  искусств, где она, 
в 1995 году, поступает на отделе-
ние графики и гобелен.

Ее становление произошло в 
Молдавии, и Лина  навсегда 

сохранила тепло и любовь к эт-
носу, городу, самобытной культу-
ре этого края. Ее Молдова – не 
официальная, не историческая 
хроника или репрезентативная, с  
эффектной подачей для туристов 
– а её, глубоко личная, с типажа-
ми, запечатленными с симпатией, 
тонким наблюдением и легким 
юмором, где с помощью пятен и 
штриха, бумаги темного фона, – 
этого немногословного графичес-

Рукотворная графика 
Лины Хынку

кого арсенала, она представляет  
свою пластику, свой почерк, ко-
торый выражает ее замысел из-
нутри, не в сюжетной линии  рас-
сказа, а с помощью того «нечто», 
что и отличает рукотворную гра-
фику от графики компьютерной, 
внося осязаемое человеческое 
тепло...

В последнее время Лина работа-
ет художником-дизайнером в 

известном в Пятигорске издатель-
стве «СНЕГ». Недавно там откры-
лась ее персональная выставка, 
на открытии которой журналист 
Александр Иваненко сказал: 
«Русская девушка, родившаяся 
в Пятигорске, сформировавшая-
ся в Молдавии, смогла не просто 
проложить мостик двух культур, 
а прониклась, прочувствовала 
культуру этого самобытного края 
и заявила о ней, донесла ее до 
зрителя в виде фольклорных мо-
тивов, в той тональности теплоты, 
любви, легкого юмора, в которой 
она воспринимает ее сама». 

Условно выставку можно раз-
делить на три тематических 

плана: Молдова (Юг), Петербург 
– Выборг (Север) и фантазии, 
представляющие творческий вы-
плеск  художника.Лина с юности 
увлекалась культурой  Японии 
–  изобразительным искусством, 
театром Кабуки, литературой и  
философией. Это ощутимо в ра-
ботах, представших на выставке 
– в лаконизме символов  и зна-
ковости изображения, в тонком 
вкусе и филигранности обыгран-
ных деталей, в особом искусстве 
иносказания. Улетающие птицы 
– это не просто косяк журавлей, 
летящих в теплые края, – они 
улетают, чтобы вернуться, ког-
да придет весна, и осенью вновь 
улететь –  это символ жизненного 
круга, угасания и возрождения, 
перерождения, бесконечности... 
Черный, красный, охра – это 
цвета, типичные для орнамента 
народного молдавского ковра, 
однако, перейдя в другой, менее 
утилитарный и декоративный, но 

более условный вид искусства – 
графику – они предстают как жи-
вой символ, не столько повеству-
ющий, сколько представляющий 
и заставляющий быть сопричаст-
ным к миру и людям этой земли 
и узнать ее  не с экрана телеви-
дения или  средств массмедиа, а 
из тонкого  замысловатого витка 
орнамента, словно затаившего в 
себе мелодию старинной протяж-
ной молдавской песни-дойны... 
Для автора нет ничего случайного 
ни в композиционном пространс-
тве, ни в выборе изобразитель-
ной техники, ни в формате листа. 
Маленький древний Выборг – это 
квадратное оконце с видом на 
средневековую   площадь, вы-
мощенную булыжником, тонкие 
шпили башен под голубым лос-
кутком  неба, лодки, приютивши-
еся  возле старого мостика. 

Ее Петербург – вытянутые силу-
эты крепостных стен и башен, 

низкие облака, спустившиеся над 
городом, предстает как образ 
души с большой и нелегкой судь-
бой. Сам силуэт, легкий абрис, 
продуманная композиция словно 
таят намек  на то, что  за этой ка-
жущейся простотой история на-
рода, город с большой и сложной 
судьбой, отмеченный чертами 
суровых и сложных борений, на-
деленный живым многообразием 
чувств и соотношений: любовью, 
ненавистью, страхом, сострада-
нием, мятежными предчувствия-
ми и сокрытой тайной. Этот город 
– Вечен. А как выразить вечность 
графически? Это прямая, не име-
ющая конца, но с другой стороны 

Melomanii care în seara lui 15 
octombrie au fost în Sala cu 

Orgă, au avut parte de un concert de 
muzică aleasă, prezentat de Orches-
tra Jacobsplatz din München, Ger-
mania, care, în stagiunea 2010/2011 
a inclus şi turnee în Moldova, Ucrai-
na şi România. Printre orchestrele 
de acest gen din lume, aceasta este 
una tânără, având şi un dirijor tânăr, 
înzestrat cu toate calităţile necesare 
pentru a face faţă acestei responsa-
bile posturi. 

Este vorba despre Daniel Gros-
sman, originar şi el din Mün-

chen, născut acolo în 1978. Începe 
să studieze pianul şi violoncelul de 
la 4 ani, mai târziu  îşi contunuă stu-
diile la New York, apoi la Academia 
“F. Lizst” din Budapesta. Ca dirijor, 
a debutat în 1997, tot la München, 
cu orchestra Savaria Camerata. În 
2005, a înregistrat cu muzicienii ei 
lucrări de Marc Heikrug şi Victor 
Ullmann.

Urmează cariera internaţională 
a lui Daniel Grossman, cu an-

samblul Capella Savaria, Orchestra 
Filarmonică Maghiară Debrechen, 
Orchestra de Cameră Ingolstadt, Or-
chestra de Cameră Failoni din Un-
garia, Orchestra Operei din Buda-
pesta. Din 2000, este dirijor invitat 
permanent la Festivalul evreiesc de 
vară de la Budapesta, unde în 2003 
a dirijat Concertul pentru vioară de 
Mendelssohn, avându-l ca solist pe 
renumitul Igor Oistrach. În 2004, 
Daniel Grossman a fondat orchestra 
Ensemble 28, cu care, ulterior, a în-
registratSimfonia a treia de Beetho-
ven. În 2005, întemeiază Orchestra 
Jacobsplatz, acest imbold venindu-i 

odată cu crearea Centrului Evreiesc 
Jacobsplatz din München.

Iniţial, Orchestra Jacobsplatz a în-
trunit tineri muzicieni ai comuni-

tăţii evreieşti, pe parcurs fiind invi-
taţi şi profesionişti talentaţi de alte 
etnii. Actualmente, din orchestră 
fac parte muzicieni din 23 de ţări. 
Programele ei se axează pe creaţii 
rar interpretate ale unor compozi-
tori  evrei persecutaţi şi daţi uitării, 
dar şi pe muzica universală a seco-
lelor XX-XXI. Din 2007, orchestra 
în permanenţă susţine concerte în 
Hubert Burda Auditorium al Cen-
trului Evreiesc. În plus, colectivul 
este angajat într-o  serie de copro-
ducţii cu Teatrul Bavarez de Stat în 
montarea unor spectacole de opere 
camerale. În 2008, orchestra a înre-
gistrat creaţii de John Cage şi Iannis 
Xenakis.

Vorbeam despre componenţa in-
ternaţională a orchestrei, fiind 

vorba de muzicieni cu activitate per-
manentă sau invitaţi să participe la 
anumite concerte. Păi, să ştiţi, sunt 
şi de-ai noştri printre aceştia. La 
concertul de la Chişinău, unul din ei 
a fost trombonistul Grigore Buftea, 
care din 2000 este stabilit în Spania, 
unde colaborează cu Orchestra Sim-
fonică din Galicia şi cu un big-band 
de muzică latino-americană. Până la 
aceasta, a făcut studii de specialita-

te la Chişinău, absolvind Colegiul 
“Ştefan  Neaga” şi Institutul de Arte 
“G. Musicescu”, după care a acti-
vat în  orchestra Operei Naţionale, 
în Ansamblul “Contemporanul”, în 
Orchestra Simfonică a Filarmonicii 
Naţionale, în cvintetul “Moldova-
brass”. În paralel, a fost şi profesor, 
specialitatea trombon, la Conserva-
torul din Chişinău. Cu alte cuvinte, 
primindu-l în ţara lor, spaniolii au 
avut doar de câştigat.

La concertul din Sala cu Orgă, 
împreună cu Orchestra Jacobs-

platz, Grigore  Buftea a interpretat 
Capriccio pentru trombon şi corzi a 
unui compozitor de-al nostru, Boris 
Dubosarschi, prezent şi el la con-
cert. Solistul a evoluat excelent, aşa 
încât autorul lucrării nu s-a reţinut, 
urcând în scenă ca să-l felicite şi să 
mulţumească orchestrei. Nu a fost 
pur şi simplu un gest de politeţe, ci 
şi de recunoştinţă că au ales pentru 
interpretare lucrarea lui, la care, 
după cum a mărturisit, a lucrat mult 
şi ţine la ea de asemenea mult.

Surorile Luciana şi Mariana Be-
leaev tot “de-ale noastre” sunt. 

Apropo, ele mai sunt şi fiicele pre-
şedintelui executiv al Uniunii Com-
pozitorilor şi Muzicologilor din 
Moldova, Vladimir Beleaev. Mai 
mult decât atât, ambele fac  parte 
din numerosul contingent de disci-

Concerte

Orchestra Jacobsplatz 
şi trei de-ai noştri...

poli ai renumitului dascăl la clasa 
vioară, Boris Dubosarschi, profe-
sor la Academia de Muzică, Teatru 
şi Arte  Plastice din Chişinău. Do-
rind să facă şcoală violonistică pur 
europeană,  cea mau mare, Luciana, 
a plecat în Germania, la München, 
iar mai târziu, a urmat-o şi mezina, 
Mariana. În prezent, prima este an-
gajata Orchestrei Filarmonicii din 
München, iar a doua - a Orchestrei 
Jacobsplatz. Daniel Grossman le-a 
luat pe ambele la concertul de la 
Chişinău. Îi mulţumim! Datorită lui, 
am putut trăi frumosul sentiment de 
mândrie pentru cei trei  compatrioţi. 
Uneori, dezaprobăm plecarea peste 
hotare a unor  specilişti de-ai noştri. 
Pe de altă parte, chiar dacă pleacă 
în alte ţări, ei reprezintă acolo ţara 
lor de baştină, despre care nici nu 
pretutindeni se ştie, demonstrând 
prin ceea ce fac acolo că Moldova 
e o ţară cu mulţi  oameni talentaţi 
şi harnici. Iar asta e de asemenea un 
lucru foarte important.

Din programul acestui frumos 
concert au mai făcut parte lu-

crări de Jacques Offenbach, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy şi Paul 
Hindemith.

Jana Tudose,
redactor muzical la Sala cu Orgă

касающаяся  нашего сознания, 
дающая волю воображению и ве-
дущая нас к бесконечному. Но для 
того, чтобы так выразить, надо 
продумать все до мельчайших 
деталей. Поэтому сказать  о том, 
что в композиционно-пространс-
твенном решении «есть пустоты» 
– значит, сказать «в пустоту» или 
вовсе  ничего не сказать.

Три небольших, но емких темы 
–  повествуют о большом мире 

человека неординарного, твор-
ческого, умеющего жить одно-
временно  в глуби и на стыке двух 
миров – того реального, который 
неизбежен и состоит из работы, 
быта, круга общения, и другого,  
внутреннего, духовного.

Молодые художники
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infinit

Prin 1964-1965, eram student la Institu-
tul Unional de Teatru de la Moscova, în 

grupa de 13 băieţi şi 9 fete din Moldova. 
Tot în acea perioadă,  Andrei Băleanu, la 
Leningrad (acum Sankt-Petersburg), făcea 
cursuri superioare de regie la un mare regi-
zor, Boris Akimov. Dar asta nu înseamnă că 
el a făcut carte de regie numai la acest re-
gizor. Cum era firea lui, a reuşit să comunice 
cu toţi regizorii leningrădeni, în primul rând, 
învăţând tot ce a fost posibil de la renumi-
tul Iuri Tovstonogov. În general, în acei ani 
acolo se făcea teatru de calitate, regie de 
calitate. Chiar se purtau discuţii, care teatru 
rus e mai bun, cel de la Leningrad sau cel 
de la Moscova, pentru că şi la Moscova se 
făcea teatru bun, de talie europeană. 

Desigur, eram la curent cu toate premi-
erele din aceste două mari oraşe, pe 

de-a dreptul teatrale, şi ne duceam la toate 
spectacolele, având permise speciale. Nu 
era o problemă să plecăm şi la Leningrad. 
Pe atunci, studenţii aveau dreptul să mear-
gă în transport cu jumătate de preţ, aşa că 
procuram un bilet ieftin la vestitul tren Cras-
naia Strela ruta Moscova-Leningrad, care 
făcea drumul încolo timp de o noapte. Şi 
când aveam nevoie să mergem la un spec-
tacol, dimineaţa ajungeam, iar seara, după 
spectacol, ne urcam în trenul Leningrad-
Moscova, aşa că lipseam de la lecţii doar o 
zi, de altfel, de comun acord cu profesorii. 
Pentru că, de fapt, era şi asta o lecţie la ca-
pitolul profesie. Şi mai aveam o bucurie. În 
ziua când veneam la Leningrad, până seara, 
adică până la începerea spectacolului, co-
municam cu Andrei Băleanu. Şi, Doamne, 
ce discuţii mai erau acelea! Cum se aprin-
dea Andrei Băleanu, când vorbeam ce am 
vrea să facem după ce vom reveni la Chişi-
nău! Ce mari speranţe avea el pentru viitor! 
Când la Moscova era o premieră, venea el, 
cu acelaşi tren, şi tot cu o zi de comunicare 
între noi,  toţi cei adunaţi aici din Moldova, 
tot cu planuri şi câte  şi mai câte... 

Şi iată că, în 1968, Andrei Băleanu se în-
toarce la Chişinău, unde, conform pro-

gramului de studii la regie, trebuia să mon-
teze un spectacol pentru copii Cu tinerii 
pe atunci Mihail Curagău şi Vitalie Rusu, a 
făcut primul spectacol cu amprentă patrio-
tică, ROPS. Apoi, în 1969, vine să monteze 
alt spectacol, „Complotul împărătesei”, o 
piesă destul de grea, pe care a înscenat-o 
la ideea lui Ian Frid, care a vrut să-şi vadă 
ucenicii, mai ales pe Valeriu Cupcea, Petru 
Baracci, şi Andrei a făcut, de fapt, tot lucrul 
„Cenuşăresei”: repetiţii cu cei mai în vârstă, 
apoi cu noi, cei mai tineri, aceştia fiind eu şi 
Victor Voinicescu-Soţchi. Apropo, Ian Frid a 
fost profesorul  promoţiei lui Valeriu Cupcea 

şi a celor din generaţia lui. Toţi cei antrenaţi 
în acel spectacol au muncit cu plăcere, pen-
tru că energia lui Andrei Băleanu era atât 
de binevoitoare, încât nici nu era posibil să 
fie altfel. 

Am mai jucat într-un spectacol  montat 
de el, o comedie uşoară, cu multă mu-

zică şi glume – „Un medic ciudat”, cu mine 
şi Dina Cocea în rolurile principale, apoi şi 
cu Arcadie Plaţânda şi Gheorghe Hasso. Am 
mers cu el în turneu prin republică  şi timp 
de 30 de zile am prezentat 100 de specta-
cole. Atunci se practica această „să ducem 
arta în mijlocul poporului” şi nu văd nimic 
rău în asta chiar nici astăzi. Oricum,  pen-
tru oamenii munciţi de la ţară era, să zicem 
aşa, o odihnă pentru suflet. Băleanu zicea 
cam aşa: „Lasă lumea să-şi mai descreţeas-
că fruntea...”. Nu mai ţin minte în care sat 
trebuia să aşteptăm până mulgătoarele de 
la fermă vor termina mulsoarea de seară, 
ca să vină şi ele la spectacol. Şi, nu ştiu 
cum, mulsoarea se cam tărăgăna. Cineva 
din cei adunaţi ne propunea să nu le mai 
aşteptăm pe mulgătoare, la care Andrei Bă-
leanu a pus degetul pe obraz şi... nu a mai 
fost nevoie să spună ceva.

A avut un talent deosebit: de a scoate în 
prim-plan actorul. Sunt regizori care, de 

dragul regiei, „omoară” actorul. Băleanu nu 
făcea asta, ci prefera să „moară” el ca regi-
zor de dragul actorului, şi asta e o calitate 
rară... În acest sens, cel mai ilustrativ a fost 
spectacolul „Revizorul”, după N. Gogol. Că 
a fost un eveniment în viaţa teatrală a Chi-
şinăului – e puţin spus. Pentru că ceea ce a 
urmat, pentru acea perioadă, era ceva ieşit 
din comun. Iar mai departe iată ce a urmat. 
Teatrul a fost invitat la Moscova, să prezinte 
anume acest spectacol în cadrul unor mani-
festaţii consacrate lui Gogol. Aproape o sută 
de teatre din toată fosta Uniune Sovietică 
s-au adunat atunci la Moscova, şi toate cu 
acest spectacol. Aşa prevedea programul. 
Acum, imaginaţi-vă, critica moscovită îl 
apreciază pe Vitalie Rusu ca pe cel mai bun 
Revizor din cei aproape o sută pe care i-a 
văzut. Iar pe atunci la Moscova activau cri-
tici foarte pregătiţi. Poate câte cineva ţine 
minte materialele Nataliei Krâmova. Atunci 
ea a scris câteva articole elogioase despre 
spectacolul din Moldova. În acestea  a men-
ţionat că şi cel mai bun primar  e tot din 
teatrul nostru. Mă gândesc, dacă nu ar fi 
jucat acel Revizor plăsmuit de Andrei Bă-
leanu, cum ar fi evoluat cariera scenică a 
lui Vitalie Rusu?! Pentru că, de fapt, este 
rolul în care şi-a manifestat plenar talentul, 
după care nu a mai avut altele de aceeaşi 
strălucire. 

El ştia să monteze spectacole bune după 
piese clasice, simţea mesajul lor într-

un fel aparte, ceea ce se reflecta în însuşi 
spectacol. Oricine ar fi fost autorul piesei, 
îl  monta după toate canoanele. Mi-aduc 
aminte de „Romeo şi Julieta” după Shakes-
peare. Un spectacol extraordinar! Asta a 
fost aprecierea criticii şi a celor pasionaţi de 
teatru. Printre altele, în Julieta lui Băleanu a 
prins aripi de vedetă actriţa Dina Cocea. Re-
gizorul ţinea mult la ea, îi preţuia talentul. 
Şi, când a decis să monteze „Ciocârlia” lui 
J. Anouilh, tot ei i-a încredinţat dificilul rol 
al Ioanei d’Arc, iar Dina Cocea, la rându-i, 
şi de data aceasta i-a demonstrat regizo-
rului şi spectatorilor că e un rol pe puterea 
talentului ei.  Şi iarăşi mă gândesc: dacă 
Andrei Băleanu nu ar fi intuit capacităţile 
ei şi nu s-ar fi încumetat, în pofida puţinei 
experienţe pe care o avea pe atunci actriţa, 
s-o angajeze în aceste spectacole, care ar fi 
fost mai departe biografia ei de creaţie?! 

După cum spuneam, Andrei Băleanu a 
însuşit foarte bine şcoala teatrului rus, 

şcoala regiei ruse, însă, pe lângă aceasta, 

era omul, regizorul care s-a cultivat şi în 
mod de sine stătător. Cât a stat acolo, a 
avut la dispoziţie cunoscuta revistă „Teatrul” 
din România, care la Chişinău nu putea fi 
abonată, dar la Leningrad se putea, şi el o 
abona, tot aşa cum  o abonam şi noi, cei 
de la Moscova. Şi, de fiecare dată, când ne 
întâlneam, discutam articolele de acolo. În 
paginile acelei reviste am descoperit „Viaţa 
unei femei” a lui Aurel Baranga, pe care mai 
târziu el a dorit s-o monteze la Chişinău.  
Premiera ei a avut loc la Bucureşti, în 1967. 
Apropo, eu am fost la această premieră. De 
la Moscova a fost posibil să plec la Bucureşti  
şi i-am adus fotografii, i-am adus şi auto-
graful lui Radu Beligan. Radu Beligan cu 
Marcela Rusu, soţia lui Baranga, au jucat în 
acel spectacol rolurile principale. După care 
lui Băleanu i-a venit ideea: ce ar fi, dacă ar 
juca Valeriu Cupcea în locul lui Radu Beli-
gan la Chişinău, iar în locul Marcelei Rusu 
să joace Constanţa Târţău la Bucureşti?! 
Era o idee mai mult decât curajoasă pe 
atunci. Dar, imaginaţi-vă, când s-a întâm-
plat să ajungă la urechile lui Ivan Ivanovici 
Bodiul, el, pe neaşteptate pentru toţi, a zis: 
„Da!” Şi, ironia sorţii, - n-a fost să fie! S-a 
întâmplat ceva între Andrei Băleanu şi Vale-
riu Cupcea, cine să joace, cine să monteze,  
marea şansă fiind, până la urmă, ratată... 
Ar fi fost, desigur, un spectacol extraordi-
nar. Mai era ceva: prin acest spectacol, el 
a vrut să facă primul “pod de flori”, teatru 
fără frontiere, teatru românesc, o idee de 
asemenea fantastică pentru „atunci”.

Şi iată că  în existenţa Naţionalului a sosit  
perioada  „reorganizării” – prima, când  

preşedinte al Uniunii Teatrale era regretatul 
Veniamin Apostol şi când Ministerul Cultu-
rii era preocupat mai mult de biserici decât 
de teatre. Naţionalul a fost închis, chipurile, 
pentru lucrări de reconstrucţie. A fost o pe-
rioadă foarte complicată pentru toţi actorii,  
pe care fiecare a trăit-o în felul său. S-a în-
tâmplat şi o tragedie: actriţa Diana Barcaru 
nu a rezistat încercărilor şi a decis că nu mai 
are pentru ce trăi... Iar Băleanu s-a retras 
„în table”, la Casa actorului. Acolo a şi mon-
tat ultimele sale lui spectacole. Unul  din-
tre acestea a fost tulburătorul „Solo pentru 
orologiu” cu marii artişti din generaţia mai 
în vârstă, cu irepetabila Constanţa Târţău. 
Apoi a montat şi spectacole pentru televi-
ziune, lucru despre care puţină lume ştie. 
S-a întâmplat după decesul lui Gheorghe 
Siminel,  cel care a întemeiat la Chişinău  
primul teatru televizat în spaţiul fostei Uni-
uni Sovietice. Se numea „Dialog”. Se făceau 
lucruri interesante acolo, O ştiu, fiindcă am 
jucat şi eu în scena lui, prin  1969-1970. Am 
avut nişte roluri de mâna a doua,de planul 
doi, însă am lucrat cu interes. Păi, iată,  prin 
contract, Andrei Băleanu a montat în acel 
teatru nu o oarecare piesă, ci chiar „Azilul 
de noapte” după A. Gorki. „Azilul de noap-
te” avea de acum o istorie în Teatrul „Puş-
kin” şi el nu vroia să repete aceeaşi bătrâni, 
de aceea a luat altă distribuţie şi a reuşit şi 
de data aceasta, să însceneze un spectacol 
interesant. 

Ce ar mai fi făcut în continuare, dacă, 
atunci când avea nevoie de un consilier 

cu probleme de cultură, Preşedintele Mircea 
Snegur nu şi-ar fi amintit de Andrei Bălea-
nu? În anii de şcoală, Andrei Băleanui fu-
sese animatorul unui cerc dramatic şi  încă 
pe atunci a montat cu elevii „Revizorul”. Iar 
printre aceştia se afla şi elevul Mircea Sne-
gur, care l-a jucat în acel spectacol pe Zem-
leanica. Astfel, Andrei Băleanu s-a încadrat 
într-o activitate care ţinea de teatru doar 
în mod parţial. De multe ori mă gândesc: 
oare nu dorul nepotolit de teatru l-a făcut 
ca lumea aceasta să nu-i mai fie dragă, el 
preferând mai bine să se ducă de timpuriu 
în cealaltă, nevăzută şi neauzită de noi?!

Ion-Gheorghe ŞVITCHI

P.S.

Nu ştiu cum din lumea asta ar putea să 
ajungă până la el, în cealaltă lume, ves-

tea că prietenul lui, adică eu, cu sprijinul 
logistic şi financiar al Uniunii Teatrale din 
Moldova, la cei 10 ani de când ne-a lăsat 
şi s-a dus într-acolo, am editat o carte – 
„Ultima partidă de şah cu Andrei Băleanu”. 
Mie,  celui care am îngrijit-o, cartea mi-e 
tare dragă. Pentru că între copertele ei 
i-am adunat pe toţi cei care au ţinut foarte 
mult şi continuă să ţină până astăzi la An-
drei Băleanu şi la ceea ce a reuşit să facă 
el fiind alături de ei şi împreună cu ei în 
această lume, până la plecarea în cealaltă. 
Pe 18 septembrie, s-au adunat la Uniunea 
Teatrală, unde au mai venit, cu o masă de 
pomenire, soţia, Parascovia Băleanu, şi unul 
dintre fii, Lucian Băleanu. Să se bucure că  
el a trăit printre noi şi că noi, în acest timp 
învălmăşit, nu am pierdut omenescul obicei 
de a nu-i da uitării pe cei plecaţi, îndeosebi 
pe cei care ne-au fost dragi şi care , prin 
faptele lor, merită neuitarea...

I.-Gh. Ş.

Aducere aminte

Acum, avem pentru el doar neuitare...

 superreduceri De la 1 aprilie până la 1 mai 2011    la toate articolele de mobilă expuse




