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La ce vârstă aţi vizionat prima piesă 
de teatru? Şi ce sentimente v-a stâr-
nit  tradiţionaLa Dragoste la prIma ve-
Dere, am ştIut DIn clIpa aIa că mI-am găsIt 
menIrea, sau, dimpotrivă, v-a pLictisit 
teribiL Şi abia aţi aŞteptat să pLecaţi, 
ca orice copiLaŞ dus cu siLa La tea-
tru?

Nu mai ştiu ce piesă era, dar eram fascinat. 
Era pe vremea când teatrul încă avea cortină. 
Mă uitam la cortina teatrului şi îmi puneam în-
cântat întrebarea: „ce e dincolo? ce e de partea cea-
laltă a cortinei?” De fiecare dată, mă aşteptam să 
se prezinte o lume magică, miraculoasă. Şi de 
fiecare dată când se ridica, simţeam o strânge-
re de inimă, pentru că ceea ce mi se arăta nu era 
pe măsura aşteptărilor mele. Aşa mi s-a inocu-
lat pentru tot restul vieţii ideea că teatrul tre-
buie să fie altceva decât viaţa obişnuită. 

Şi, probabiL, ceva cât mai apropiat 
de Lumea magică a aŞteptăriLor dvs, 
nu? poate chiar această nemuLţumi-
re, „ceea ce este” versus „ceea ce ar fi 
putut fi” să vă fi determinat să faceţi 
teatru?

Exact. 

sunteţi născut La bucureŞti. aţi pu-
tea să-mi descrieţi bucureŞtiuL copi-
Lăriei dvs.? În ce măsură ÎL regăsiţi În 
bucureŞtiuL de azi?

Era un Bucureşti mult mai liniştit, pastoral. 
Vedeai câte două maşini pe străzi la fiecare ju-
mătate de oră. Mai existau birje; în curţile oa-
menilor se mai auzeau cocoşii cântând. Erau 
anii ’50, anii cei mai duri ai stalinismului, iar 
eu mă simţeam ca într-un fel de sat mare. Un 
loc mult mai natural, mult mai simplu, în care 
copiii se jucau liber, fără teamă. Nu exista vi-
olenţa, agresiunea, isteria de acum. Am avut o 
copilărie relativ liniştită; chiar dacă eram sub 
norul acela al terorii, al opresiunii staliniste, 
nu simţeam asta. 

dar nu vi se pare că vioLenţa Şi agre-
siunea de acum e mai muLt de paradă 
– ca un câine cu proteză? iar copiii 
stau prin case nu de frică, ci pentru 
că-s dependenţi de WorlD of Warcraft?

E adevărat. Noi nu am avut nici internet, 
nici jocuri virtuale. Şi ce norocoşi am fost că 
nu le-am avut. 

de ce norocoŞi? acum avem un acces 
mai rapid La informaţie.

Da. În schimb, noi am putut să ne antrenăm 
mult mai intens muşchii imaginaţiei. Cât din 
informaţia asta accesată atât de rapid vă rămâ-
ne într-adevăr în memorie?

tatăL dvs. a fost fotograf. i-aţi moŞ-
tenit pasiunea pentru fotografie?

Nu. Dar am preluat de la el sensibilitatea vi-
zuală. Adică: atunci când lucrez în teatru, în-
totdeauna văd scena cu un ochi fotografic: 
plan apropiat – plan îndepărtat. Am mereu în 
vedere compoziţia imaginii şi sigur am moş-
tenit asta de la tata, pentru că avea un senti-

nterviuI
nu stricaţi 
marijuana 
pe mine! 

este cel mai titrat regizor român de teatru al tuturor 
timpurilor: experimentele lui radicale explorează deopotrivă viciul şi 
virtutea, spre adulaţia criticilor şi a fanilor de pe mai multe continente. este, 
totodată, un bărbat frumos şi amabil, care nu-şi afişează nici pe 
departe vârsta reală – 68 de ani – sau statutul de „monstru sacru”, nici 
prin look, nici prin concepţii. şi zice că n-ar avea talent de politician. 
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ment extraordinar al spaţiului şi al impactului 
acestuia asupra receptorului. 

taLentuL de regizor vi s-a manifestat 
de timpuriu, se spune, pentru că aţi 
făcut o pasiune pentru jocuriLe cu 
marionete din copiLărie. era o Încer-
care de a compensa ceea ce nu vă sa-
tisfăcea În „LumiLe de dincoLo de cor-
tină”?

Evident că o făceam fără să-mi dau seama, 
dar, după cum spunea şi Gordon Craig (impor-
tant regizor, inovator şi teoretician al teatrului din se-
colul al XX-lea, n. r.), marioneta are ceva divin, 
obiectiv. Sforile de care este legată vin de sus; 
de aceea energia ei este aproape spirituală. Co-
pil fiind, mă identificam cu energia stelară a 
acestor plăsmuiri care veneau parcă din altă 
lume – marionetele. 

să ÎnţeLeagă Şi Lumea despre ce vor-
bim: zice gordon craig că marione-
ta e mai bună decât actoruL pentru 
că e dociLă, maLeabiLă, nu are orgo-
Lii Şi meschinării, nu are ziLe sLabe, nu 
cade pradă vanităţii, nu faLsează Şi nu 
exagerează Şi, adaptându-ne La reaLi-
tatea tabLoidă a ziLeLor de azi, nu-Şi 
pune siLicoane Şi nu e prinsă beată Şi 
drogată, făcând sex oraL unor inter-
Lopi prin cine Ştie ce bar. dar nici nu 
vine cu iniţiative; nu vă suprinde cu 
nimic. nu vă LipseŞte asta?

Cum să nu mă surprindă? Prin felul în care 
aţele sunt manipulate, dintr-o singură mişca-
re a braţului, o poţi face să exprime lucruri pe 
care nu le vedem la un om. Există o serie de re-
laţii, de semne, care parcă vin dintr-o altă lume. 
Marioneta exprimă asta mult mai bine decât un 

actor. 

actorii nu au resurse de expresivita-
te compLementare?

Actorilor le lipseşte acel instrument ex-
trem de fin prin care pot capta energii de o 
altă natură decât cele absolut banale, de zi 
cu zi. De aceea, astăzi, teatrul, ca şi filmul, 
exprimă doar viaţa obişnuită, dar nu reflec-
tă deloc realitatea invizibilă. Marioneta este 
un actor metafizic; pe când actorul este o fi-
inţă umană obişnuită, incapabilă să se ridice 
la un alt nivel. Marioneta e poezie pură; foar-
te puţini sunt actorii care au forţa poetică a 
marionetei. 

apropo de prediLecţia faţă de via-
ţa obiŞnuită: nu credeţi că Şi opţi-
unea pubLicuLui infLuenţează asta? 

fac o piesă cu gang-banguri: o să 
vină o grămadă de Lume s-o vadă. fac 
una cu opera poetică a Lui tagore: 
vin trei triŞti, dintre care doi intră 
gratis cu Legitimaţie de student. 
evident că un manager de teatru va 
opta pentru prima. 

Publicul te trage în jos. Mereu. O masă de 
oameni care vine la teatru vrea să vadă lu-
crurile care le sunt cele mai la îndemână, 
cele mai confortabile. Vor lucruri evidente, 
la care să poată reacţiona din prima, prin râs 
sau prin plâns. Dacă vrem să mulţumim pu-
blicul, devenim cu cea mai mare viteză ar-
tiştii cei mai mediocri. Dacă asta ne dorim, 
asta să facem. Dar dacă nu vrem asta, trebuie 
să mergem în mod deliberat împotriva publi-
cului. Trebuie să arătăm publicului adevărul. 
Dacă arăţi publicului adevărul, ei te vor urî – 
dar nu te vor uita niciodată. 

aţi avut vreodată vise Legate de 
aLte meserii?

Când eram copil, tata cumpăra foarte mul-
te discuri de pick-up. Era un iubitor al diri-
jorului Toscanini; cumpăra tot ce era Tosca-
nini. Când veneam de la şcoală şi eram acasă, 
singur, puneam un disc al lui Toscanini, apoi 
mă aşezam în faţa oglinzii şi începeam să di-
rijez o orchestră imaginară. Mă închipuiam 
Toscanini – speram că o să ajung un mare 
dirijor. 

păi, aţi ajuns oarecum un dirijor. 
Da, dar sunt un dirijor frustrat, pentru că nu 

fac muzică, fac teatru. De aceea, când regizez 
operă, mă simt mai aproape de visele mele din 
copilărie, când îmi doream să devin Toscanini. 

 prin urmare, tot o meserie de, să zic 

aŞa, de Lider, de Şef de turmă, de om 
care dă direcţii Şi directive v-aţi do-
rit. sunteţi un Lider născut, nu făcut. 

Bine că n-am ajuns politician. 

aţi fi fost un dictator absoLut sau 
un despot Luminat?

Orice aş fi fost, n-ar fi fost bine. 

Ştiu că aţi fost iniţiaL admis La ac-
torie, apoi v-aţi transferat La regie. 
de ce acest pas?

Nimic. A fost o şansă. În anul în care am 
dat eu admitere, n-a existat secţie de Regie. 
Şi, pentru că eu doream să fac Teatru şi nimic 
altceva, că nu ştiu nici măcar să bat un cui în 
perete, sunt a failure în orice altă meserie, am 
preferat să dau admitere la Actorie. Şi am reu-
şit. E uluitor că eu am reuşit, iar Florian Pittiş, 
care a dat în acelaşi an cu mine, a picat. 

sunt un dirijor frustrat, pentru că nu fac muzică, fac teatru. 
De aceea, când regizez operă, mă simt mai aproape de visele mele din copilărie.

1986 la Icr
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intrat în anul următor. Am fă-
cut trei ani de actorie cu San-
da Manu, apoi, când s-a înfi-
inţat secţia de regie, am cerut 
transferul. Dar e foarte bine 
să fii şi de partea cealaltă; să 

vezi cât de vulnerabil, de fragil, de expus eşti 
pe scenă; să îţi dai seama de câtă forţă trebuie 
să dispună un interpret. 

asta v-a ajutat uLterior În LucruL cu 
actorii?

Da! Nu cred în acele spectacole în care talen-
tul regizorilor se vede extraordinar de mult, 
dar actorii sunt nuli, inexistenţi. Îi înţeleg pe 
actori, îi iubesc şi mă exprim prin ei. Am fost 
acolo şi ştiu cum e. Orice regizor ar trebui să 
aibă experienţa asta. 

aţi propune un moduL de actorie În 
cadruL facuLtăţii de regie?

Când vine vorba de Facultatea de Regie de 
aici, aş avea multe lucruri radicale de propus şi 

nu vreau să intru în conflict cu nimeni, 
aşa că hai să ocolim subiectul. 

n-aţi fost niciodată o persoa-
nă care să evite confLicteLe. Îmi 
amintesc că aţi devenit primuL 
artist român care să contes-
te pubLic opinia unui critic, prin 
scrisoarea deschisă cu care aţi 
răspuns cronicii dnei magdaLe-
na boiangiu La spectacoLuL dvs. 
purIfIcare. 

Acum îmi pare rău de asta. Dumnea-
ei s-a stins şi nu am avut niciodată şan-
sa unei reconcilieri. Ar fi fost cazul, pen-
tru că era vorba de un om de mare valoa-
re, pe care l-am stimat mereu. Îmi pare 
rău că am făcut asta. Unu: n-a ajutat la 
nimic, n-a făcut decât să genereze o ten-
siune care n-a dus nicăieri. Dar, în acest 
caz, simţeam că dreptatea trebuia spusă, 
pentru că afirmaţiile ei erau neadevăra-
te. Doi: sunt mult mai puţin tranşant din 
acest punct de vedere. Tot ce trebuie să 
faci este să-ţi vezi de spectacolele tale şi 
să nu încerci să repari cu certuri ceva ce 
nu s-a înţeles de pe scenă. 

dar controverseLe au făcut par-
te din cariera dvs. Încă de tânăr, 
când aţi montat IulIus cezar În 
stiL kabuki. cum v-a venit ideea?

În şcoală fiind, eram foarte influenţat 
de Stanislavski şi Brecht. Prin Brecht, 
am ajuns la teatrul asiatic. Am început 
să studiez teatrul no, teatrul kabuki şi 

m-am gândit să văd cum ar arăta Shakespeare 
montat în acest stil. Azi, experimente de acest 
fel se fac în mod curent; pe atunci, era ceva 
complet nou şi a stârnit o mică revoluţie – 
chiar era prea devreme. Liviu Ciulei făcuse sce-
nografia: era un fel de punte peste spectatori, 
iar pe scenă era o groapă de nisip; nişte gradene 
ca de circ roman; şi toţi actorii fugeau pe pun-
tea asta, creând un val de nisip care cădea pes-
te spectatori. Inclusiv peste pălăria elegantă a 
unei doamne critic, care a plecat furibundă de 
la spectacol şi nu vă spun ce a scris a doua zi. 

Şi totuŞi: ce Şanse de a profesa avea 
un tânăr regizor În acea vreme; com-
parativ cu un tânăr regizor de azi?

Am un sentiment de înţelegere şi de com-
pasiune faţă de tinerii artişti de azi; într-ade-
văr, n-aş vrea să fiu în locul lor. Azi, ca regi-
zor tânăr, nu mi-aş găsi prea uşor locul. Pe 
vremea noastră, beneficiam în primul rând de 
mari profesori, ca Penciulescu şi Finteşteanu; 
apoi de colegi foarte talentaţi, ca Aurel Manea, 

cu care colaboram îndeaproape. Eu jucam în 
spectacolele lui, el în ale mele. Eram chemaţi 
să lucrăm de către diferite teatre. Am fost che-
mat de Ciulei, director la Bulandra, să montez 
Iulius cezar, pe când eram în anul III. Tot în stu-
denţie, am lucrat şi la Piatra Neamţ. Am avut 
oportunitatea de a lua diverse premii la festi-
valuri studenţeşti din străinătate. OK, a fost şi 
o doză de noroc; dar cu toţii aveam şanse peste 
şanse, pe care tinerii de azi nu le au – şi ar tre-
bui să le aibă. Sistemul de azi, care nu îngădu-
ie tinerilor să se afirme, este un sistem aproa-
pe criminal. 

cunosc muLţi directori fără coLoa-
nă vertebraLă, care se disociază pe 
Loc de produseLe controversate. vi-
zavi de asta: cum a reacţionat ciuLei 
La scandaLuL iuLius cezar?

Ne-a susţinut până la capăt. Fiind un om cu 
o minte extrem de luminată, şi-a dat seama că 
era prea timpuriu pentru vremea aceea, dar că 
trasa direcţia pe care o va lua teatrul ulterior. 

cum s-a ivit oportunitatea pLe-
cării În state?

Tot aşa, pe bază de noroc chior. Eram la 
Zagreb, la un festival de teatru studen-
ţesc, cu o piesă românească. Teatrul La-
Mama din New York erau şi ei invitaţi. 
Noi am luat toate premiile festivalu-
lui. Directoarea teatrului, Ellen Stewart, 
a auzit de succesul trupei româneşti – 
nici măcar nu ne-a văzut! – şi m-a invi-
tat să vin în America şi să lucrez la tea-
trul LaMama. Am plecat cu o mică valiză 
pentru trei luni, pentru că nu ştiam că o 
să rămân acolo. Aici, în România, Manea 
şi cu mine eram les enfants terribles ai tea-
trului românesc. Eram Afrimii momen-
tului. 

nu cred că se compara statutuL 
de tânăr regizor român de suc-
ces cu ceL de tânăr regizor ame-
rican de succes. 

După ce am făcut primul spectacol 
acolo, New York Times a scris o croni-
că atât de glorioasă, încât am avut pe loc 
25 de alte propuneri. Dar chiar şi după ce 
am dus la bun sfârşit aceste 25 de pro-
puneri, mi-am imaginat că voi reveni în 
ţară. Timpul a trecut, am lucrat cu Pe-
ter Brook, şi, după şapte ani de zile, eram 
tot cu viza de prelungire a paşaportului, 
pentru că îmi imaginam că voi reveni. 

de ce??
Când am plecat, în România era un 

moment de destindere. 

la chelsea hotel, andy Warhol turna un film cu travestiți. 
aveau tocuri înalte, fuste scurte, peruci, machiaj strident şi fumau marijuana.
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1. MANON, Massenet, 2007, Opera de Stat 
Viena (foto: Axel Zeininger)
2, 6, 11. LIVADA DE VIȘINI, Cehov, 1992, 
Teatrul Național București (foto: Toni Salabașev)
3. VĂDUVA VESELĂ, Lehar, 1999, Opera 
de Stat Viena (foto: Axel Zeininger)
4. CHELSEA HOTEL, New York.
5. LUCIA DI LAMMERMOOR, Donizetti, 1985, 
Opera de Paris Bastille (foto: Andrei Șerban)
7. UMBRELELE DIN CHERBOURG, Legrand 
(foto: Michael Yeargau)
8. VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ, Bitten, 
2005, Opera din Chicago (foto Daniel Dima)
9. POVESTIRILE LUI HOFFMAN, Offenbach, 
1993, Opera de Stat Viena (foto: Axel Zeininger)
10. FAUST, Gounod, 2005, Metropolitan New 
York (foto: Andrei Șerban, arhivă)



eauşescu era deschis, progresist, lua 
atitudine atunci când ruşii au intrat 
în Cehoslovacia, iar în artă se pu-
tea circula. Apoi, Ceauşescu a vizi-
tat China, a văzut revoluţia culturală 
a lui Mao, a văzut ce formidabil era 

să tai degetele pianiştilor şi să trimiţi artiştii 
la sapă, pe ogor. A revenit şi a oprit tot. Atunci 
mi-am dat seama că nu voi putea reveni. 

mi-aţi vorbit de bucureŞtiuL ăsta mai 
degrabă pastoraL. cum a fost primuL 
contact cu new York-uL?

Primul contact a fost un şoc absolut. M-au 
perceput ca pe un tânăr artist inovator ve-
nit din Europa de Est şi m-au cazat într-un 
loc numit Chelsea Hotel, hotelul artiştilor de 
avangardă din New York, al unor oameni care 
duceau excentricitatea până la extrem. Şi am 
venit eu din Bucureşti, tuns scurt, îmbrăcat cu 
un costum gri şi o cravată la fel de gri, iar când 
am ajuns în lobby-ul hotelului, am dat peste 
Andy Warhol, care turna un film cu o gaşcă de 
travestiți. Erau toţi cu tocuri înalte, fuste scur-
te, peruci, machiaj strident şi fumau marijua-
na. Era o demenţă totală. Năuc, am urcat până 
în cameră. Când am ieşit până pe toaleta de pe 
hol, am găsit în baie un tip căzut peste chiuve-
tă cu o seringă înfiptă în braţ. Welcome to america!

Şi aţi fumat Şi dvs. iarbă?
Păi, trebuia să mă integrez în peisaj, nu? Cer-

curile astea de Village Artists o ardeau pe iar-
bă de dimineaţa până seara. Aprindeau un cui 
şi îl poşteau de jur împrejur. Mie nu mi se în-
tâmpla nimic, nu ştiu de ce, dar eram imun. 
Nu puteam să get high. Ei se ofticau: „ce o fi cu 
ăsta; totuşi, iarba e destul de scumpă, îi dăm ăstuia 
şi nu se întâmplă nimic cu el!” Iar eu le spuneam: 
„Nu mai stricaţi marijuana cu mine; mai bine 
daţi-mi o vodcă, are efect mai intens!” 

aţi zis de peter brook – aLt titan aL 
teatruLui secoLuLui trecut, care 

avea un centru de cercetare teatra-
Lă La paris. aLtă Lume, aLtă civiLizaţie. 
cum a fost La paris?

Exact opusul libertăţii sexuale şi al consu-
mului de droguri din downtown. Era o rigoa-
re absolută. Peter Brook e de o severitate cu 
el însuşi şi cu toţi ceilalţi care depăşeşte limi-
tele normalului. Ne-a impus de la început o 
disciplină de fier: lucram de la 9 dimineaţa la 
10 seara. Aproape că nici n-am văzut Parisul. 
Ne propunea anumite exerciţii atât de solici-
tante, încât ajungeai în punctul în care fie cla-
cai şi plecai, fie depăşeai punctul de dincolo de 
efort. Şi atunci descopereai că în tine zace po-
tenţialul de inteligenţă, forţă fizică şi emoţio-
nală care depăşeşte cu mult banalul, forţa fizi-
că de zi cu zi. 

apoi, v-aţi Întors La La mama. 
Şi v-aţi apucat de meDeea. prima 
medee dintr-un Lung Şir. mai are tra-
gedia ceva de spus pentru omuL mo-
dern?

Tragedia, dacă este înţeleasă şi trăită aşa cum 
trebuie, ar trebui să atingă orice om. Trage-
dia e cel mai actual gen de teatru: întotdeau-
na se petrec războaie, catastrofe, mari neînţe-
legeri. Ură, dragoste la cote maxime. Temele 
sunt aceleaşi. Şi, da, încă mă pasionează tra-
gedia. trilogia, pe care am făcut-o la Naţional, o 
voi reface la anul, la Iaşi, la invitaţia Beatricei 
Rancea. Pentru că voi, tinerii, n-aţi văzut-o, şi 
e un spectacol-reper, care trebuie văzut. 

aveţi obiceiuL de a reveni La anumite 
texte: La cehov, La trIlogIe 

Nu e acelaşi lucru. trilogia o voi reface exact 
aşa cum a fost, pe când textele lui Cehov le re-
fac diferit de fiecare dată. La fiecare 10 ani, vi-
ziunea mea despre Cehov se schimbă şi le pun 
complet altfel. Parcă ar fi spectacole de regi-
zori diferiţi. Pentru că eu devin altul şi înţeleg 
altfel lucrurile. Marile texte sunt ca nişte fân-
tâni fără fund: oricât le-ai explora, tot mai ai 
şanse să dai peste ceva nou. Poate că, la 120 de 
ani, le voi înţelege ca lumea. 

de ce spuneţi asta? mai aveţi ÎndoieLi 
Legate de dvs. ÎnŞivă?

Continuu. Credeţi că am reuşit să ating un 
vârf? Nu, sunt în mijlocul drumului, urc ce urc 
şi uneori mă trezesc lunecând la vale. Nu cred 
deloc că am ajuns. Sunt încă în căutarea a ceva 
ce n-am găsit. 

aţi putea defini ce căutaţi?
Imposibilul. 

destuL de vag conceptuL de imposibiL. 
nu putem găsi decât ceea ce Ştim cLar 
că vrem, nu?

Un filosof spunea „caut să-mi amintesc ce am ui-
tat când eram copil mic”. 

aţi Luat enorm de muLte premii de-a 
LunguL carierei dvs. cum evoLuează 
dinamica emoţiiLor de La primuL pre-
miu La următoareLe?

Nici unul n-a însemnat nimic. Pentru mine 
un premiu este o dovadă că alţii au fost atinşi 
şi pentru ei a însemnat ceva munca mea. Nu o 

iau ca pe un merit personal sau ca pe un mo-
tiv de mândrie. Dimpotrivă: îl pun îndată în-
tr-o cutie şi uit că l-am luat. Important e ce 
voi face mâine.

cât de greu este pentru un artist ro-
mân să câŞtige recunoaŞtere În sta-
te?

Nu ştiu, nu m-a interesat niciodată recu-
noaşterea. Nu mi-am dorit decât să fiu fericit 
când lucrez cu actorii, în repetiţii. Şi dacă i-am 
făcut şi pe alţii fericiţi, iar ei m-au recunoscut, 
a fost bine. Dar nu ăsta a fost scopul ultim al 
muncii mele. 

apropo de cehov, am descoperit că 
aţi Lucrat Şi cu merYL streep, pe când 
era foarte tânără. aţi distribuit-o 
În lIvaDa cu vIşInI. aţi făcut casting ca 
s-o seLectaţi?

Nu. Meryl Streep terminase recent Yale Uni-
versity. Se ştia din şcoală că e genială şi era 
curtată de mulţi regizori. Nu am făcut casting; 
i-am propus un rol mic şi am fost uimit că a 
acceptat, refuzând roluri mai importante pe 
Broadway. 

Şi cum era merYL streep pe atunci? 
dociLă sau Îndrăzneaţă?

Foarte, foarte docilă, dar şi extrem de liberă. 
O bucurie. Îndrăznea foarte mult să facă orice. 

c liviu ciulei

cu Ioan Hollender roberto alagna



Îi propuneam ceva, lua ce-i propuneam şi fă-
cea de zece ori mai mult. 

cum aţi ajuns să faceţi operă?
Detestam opera; ne duceam la Opera Ro-

mână doar să ne amuzăm. Dar un director 
de operă din Anglia mi-a văzut spectacolele 
şi a văzut că modul meu de a regiza era foar-
te muzical, bazat pe alternanţe de ritmuri. 
M-a invitat să lucrez. Am ales evgheni oneghin 
de Ceaikovski şi l-am găsit foarte apropiat de 
Cehov, cu toate iubirile, suferinţele, neînţele-
gerile şi despărţirile de acolo. Aveam impre-
sia că fac teatru, dar cu cântăreţi. Apoi au ve-
nit propuneri peste propuneri şi m-am po-
menit cu o carieră în operă la care nu mă aş-
teptasem niciodată. Şi opera poate fi moder-
nă, inovatoare, neconvenţională – chiar aşa şi 
este peste tot în lume, mai puţin în România. 

să trecem Şi La directoratuL dvs. La 
teatruL naţionaL, La ÎnceputuL ani-
Lor ’90. 

Nuuu. Să nu trecem. N-are nici un farmec. 

Ştiu că v-aţi certat cu dL carami-
tru, din cauza prezenţei Lui iLiescu În 
saLă. 

Asta a fost o istorie veche, antică şi de 
demult; între timp lucrurile s-au schimbat, 
ne-am împăcat, suntem în relaţii foarte bune. 

aţi mai face directorat La un teatru 
– orice teatru – dacă vi s-ar propu-
ne?

Nu! Cred că iluzia de putere îl face pe om 
să creadă că e cineva, să i se umfle vanitatea 
– chestie care nu-i face bine unui artist. Cel 
puţin mie nu-mi face bine. Încerc să lupt cu 
propriul meu egoism. Într-o funcţie de direc-
tor, aş fi tentat să mă cred persoană însemna-
tă, ceea ce nu se întâmplă acum. 

serios? nu vă credeţi o persoa-
nă Însemnată?

Nu. Sincer, nu mă cred cineva. Mă gândesc 
cu jind la cei care construiau catedralele vechi 
sau piramidele şi nu-şi semnau operele. Oa-
meni anonimi care au lăsat în urmă mari cre-
aţii, ce servesc unui scop mai înalt decât pro-
pria lor vanitate. 

să ÎnţeLeg că aţi accepta să nu sem-
naţi un spectacoL?

Aş prefera să nu semnez. Văd că nu mă cre-
deţi. Staţi să vă conving. Dau alt exemplu: 

două înregistrări ale aceleiaşi partituri, in-
terpretate de doi mari artişti: Dinu Lipatti şi 
Vladimir Horowitz. Interpretarea lui Lipatti 
cel modest era fidelă partiturii, muzica se re-
vărsa parcă de la sine, era ceva magic. La Ho-
rowitz simţeai individualismul din modul în 
care puncta anumite părţi, din modul de a 
pune anumite accente. Egoul nu face decât să 
dăuneze artei. 

eu aŞ zice că nu face decât să con-
dimenteze arta, dar nu vreau să ne 
bLocăm aici. după experimente „bLo-
od and sperm”, shakespeare În distri-
buţie integraL feminină, teatru do-
cumentar vizând exorcizarea de La 
tanacu, În ce experiment radicaL in-
tenţionaţi să vă azvârLiţi?

Ibsen. Hedda gabler, la Teatrul Maghiar din 
Cluj, teatrul cu cei mai buni actori din ţară. 
Ibsen e un autor care vorbeşte despre inca-
pacitatea noastră de a face faţă adevărului sau 
minciunii din noi. Spre deosebire de Cehov, 
care o face cu umor şi compasiune, Ibsen e 
foarte crud, are bruscheţea unui pumn în faţă. 
Te lasă descumpănit. Nu am mai făcut Ibsen 
până acum şi cred că e cel mai potrivit pentru 
perioada asta.

- Lorena Lupu

peter Brooke

cu placido Domingoanna netrebko
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