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5 Metamorfoza unuivis

Teatrul de păpuşi pe o axă a

timpului

Cu mult lirism, dar şi cu amprenta personalităţii individuale,
Anaid Tavitian scrie o carte-jurnal născută din impulsuliubirii pentru
profesie aplaudată, atunci când naivitatea are semnul egal cu sinceri-
tatea: copilăria. Dar lucrarea apare în contextulcultural actual, când
este necesară cunoaştereastratului de profunzimeal ARTEI, cu mani-
festările ei multiple.

Studiul monografic de față esteo evocare deistorie,de spirituali-
tate aunuiperimetru mirific, o incursiune în memoria teatrală și într-o
armonie scenicătransformată în metaforă. Numaiaici, în TEATRUL

DEPĂPUȘItextul setransformăîn imagine poetică, joculîn tensiune,
imaginarul în real, sugestia în exemplificare, iar TIMPULstă peloc.
Numaiexistă ieri, nu mai există mâine, ci doar momentul unei acţiuni,
al unei aventuri în care participanţii au aceeași vârstă, aceeași fragili-
tate, aceeași emoție,aceeași candidă receptare a misterului.

Teatrul de Păpuși, așa bătrâncum este poate fi considerat, un turn
istoric, o oglindăa vremurilor, de la momentele dramaticeale antichi-
tăi până la cele romantice, dareste în același timpși un purtător de
modernitate.

DovadăFestivalurile care s-au organizat aici, naţionale şi interna-
ționale, undes-au număratvalori derepertoriu, detehnică scenică, de
fantezie modelatoare. Și toate acesteadeterminând un spaţiu încărcat
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Anaid
de visuri, de cotemplaţie, o confruntare între acceptare și negare de
situaţii,o neliniște interioară, până la certitudinea că personajele dorite
sunt învingătoare. Pentru sufletul spectatorului-copil, un spectacol cu
păpuşi este o cântare orfică, o aventurăîn care fiecare călătoreşte pe
cont propriu, până la capătul drumului, care niciodată nu e dezamă-
gitor.

Autoareaaduce unelogiu actorilor-mânuitori, regizorilor, tuturor
celorcare s-au implicat și au fostprofesioniștii mecanismului de reali-
zarea spectacolelor, de la semnificație, la iscusința rostirii pânăla iden-
titatea actor- personaj şi la efectul artistic. Sunt oamenicare aupus în
scenăspectacole memorabile şi pe care i-a învăluit uitarea, după cum
fraza elegantăa lui Anaid Tavitian glăsuieşte: „Este, până la un punct,
destinulingrat al creatorului legat dearta efemeră a scenei”, Numaică
scena teatrului de păpușieste tentativă fecundă,lucidăși solidă de
a ajunge la sufletul de copil, căci aşa cum spune marele pedagog Jean
Piaget copilul îşi crează noțiunipe carele introduce în mecanismele
gândirii sale. Pentru copil păpușaarelimbajulideal, „ca un fagure de
miere”, cum il caracterizează Mihail Eminescu,este primul-dicționar,
este limbajul cu semnificaţii descifrabile. Deaici și dorința de perfec-
ţiune, privind esteticul, fiecare păpușardorindu-și cea mai expresivă,
cea maibine meșteșugităsiluetă,cea mai elaboratădinamicăîn mânu-
irea ei, cel mai diversificat jocdescenă, Se cereacest lucru, pentru că
publicul devârstă mică simte spectacolul sub altă normăinterioară,
trăiește odată cu personajul marea și dramatica experiență a acţiunii,
aventura romantică a unei epopei ce n-arvrea să se sfârșească,

Cât de bogatăeste istoria Teatrului de Păpuși!Şi ce extraordinar
cronicareste Anaid Tăvitean! Cum a reuşit să evoceatâtea amănunte!

Într-o perioadă s-a editat o fasciculăa Festivalurilor organizate
intitulată „A treia mână”,care a întrunit aprecierile criticilor pentru
umorşi prezentarea manifestării de amploare.

Trecutul poateînvăța prezentul, Se pot reedita multe din activită
ţile care au aureolat muncaartiştilor-păpuşari, aptitudinile, nota lor
distinctivă, constanţa lorafectivăfaţă de meserie,

Monografia de faţăa construit o identitate sentimentală, o sinteză
încărcată de sens, fascinantă descriere a unei lumi care nu poateirece
neobservată pentru căesteîncărcată de simboluri, de conştiinţă colec-
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tivă, de o trăire lirică eternă într-o Cetate a Basmului, a Purităţii, a

Visului.
Viaţa Teatrului de Păpuşi a crescutîn timpde la ideea făuriri lui

(fără scenă specială, fără sală, fără trupă, fără subvenție) la Teatrul
afirmatdeastăzi în peisajul culturalal bătrânei urbe TOMIS,dar şi în
întreaga Europă,care l-a copleşit, cu premii internaţionale. Cu sigu-
ranţă elva fi longeviv, într-un mers progresiv, ca drumul corăbiilorpe
mare. S-a născut într-un trecutmitic şi merge către un viitoral împli-
ni

  

Un plus al studiului este adusdeinterviurile luate de autoare acto:
rilor prezenţi sau celor trecuţi dincolo de rampă, care întregesc prin
amintiri, istoricul instituției, condusăastăzi de Lică Gherghilescu.

Atașamentullora escaladat maladiile crizelor financiare, consecin-
țele scăderilor economice, Atracția scenei rămâne la fel de complexă,
muncaactoriloratinge superlativul, proiecția către public este mereu
prezentă.

Anaid Tavitian a avut un gândremarcabil. Discursul săuistorico-
sentimental şi-a îndeplinit misiunea,trecând în prim plan confruntarea
artei cu TIMPUL,şi a sonorităţilor repertoriale acordate la satisfacția
cu care sunt întâmpinate de micii spectatori, ei înşişi creatori de spec-
tacol.

Lucrarea este binevenită şi se integrează în demersul monografic
alcătuit pentru Teatrul Dramatic de Georgeta Mărtoiu şi A naid Tavitian
(“Ihalia', „Ex Ponto - la cumpănă de milenii”, Constanţa, Muntenia-
Leda,2001) autoarele fiind secretare literare, de înalt devotamentfaţă
de scena constănţeană, faţă de întresgaalchimie a actului dramaturgic.

Volumulde faţă este lucraredereferințăadresată tuturor vârstelor.
Valoareaei estedată,pe de o parte de analiza autoarei, pe de altăparte
de confesiunile adunate de autoaredela cei care au trăit în lumea de
reverie a păpușarilor, în lumea plasată, simbolic, mereupe verticală.

 

   

Conf. univ. dr. Constanţa Călinescu
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UNDEVA. LA MALUL

MĂRII
 

Aniversarea celor 55 deaniai Teatrului de Păpuși din Constanţa,
născut din părinți modești, cu sipetul mai mult gol, la iniţiativa unor
creatori pasionaţi- ii numescşi omagiez pe Claudiu Cristescu,regizor
şi director fondator şi pe Lucia Trotonghi, scenografa - a ridicatla
suprafaţă o lume populată de amintiri tandre, de gânduri îndrăzneţeşi
de ardoarea bătăliilor,

Vârsta ne îndepărtează de clocatul faptelor, ne apropie de imagini
exaltanteși speranțe nostalgice. « Nu e nebunie mai mareca aceea de
a dori ca lucrurile să supraviețuiască rațiunii lor dea fi existat« afirma
Paul Valery.

Am fostani îndelungaţi o prezenţă activă, astăzi depun mărturie.
Îimulţumesclui Anaid de a măfi invitatla drum.A puneîntrebări

istoriei este un exercițiu plin deriscuri. A invoca memoria în respectul
adevărului (afirmaţie hazardată!) este un angajament solemn. Este
adevăratînsă că distanţa în timp şi spaţiu mă ajută să văd mai bine, să
văd întregul. Acest drumspre începuturi presupune o călcăturăîn sens
invers, cu ezitările identificării faptelor.

Găsirea urmei întrebărilor nu presupune, neapărata regăsiaceleaşi
răspunsuri şinici intensitatea aceluiași univers emoţional.

În ce măsură timpul mi-a maltrat memoria? Îmi amintesc, cu un
zâmbet, că în anii copilăriei dădeam semnede spirit asociativ: era un
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semn prevestitor?
Adolescența, pasiunea pentru teatru, hazardul mi-au îndreptat

paşii spre marionetă. Are, oare, hazardulintuiţi
Anii 50... Faimoşiiani 50 ! Dupărăzboi viața culturală şi artistică a

României este înplină efervescenţă. Moștenitor al unortradiţii popu-
lare bogate şi înjghebări orăşeneşti durabile, dar mai ales confirmat
de recunoașterea unorcreatori de prestigiu din teatrele dramatice -
regizori, scenografi, actori - teatrul de păpuși şi marionete cunoaște 0
evoluţie impetuoasă. În decursul anilor 1949 - 1956, iau fiinţă cu statut
de instituţii subvenţionate peste 26 de teatre pe tot cuprinsul țării. În
moderonat teoreticieniși istorici au plasat arta păpușărească în zona
infeudării dominaţiei politice. Dacăprofilul lor artistic este clar definit
dela înfiinţare, condiţiile de funcţionare se dovedescdificile: săli de
spectacol improvizate, lipsă de ateliere echipate, formarea actorilor
păpuşari în suspensie, definirea repertoriului...Dar spectatorii bat la
ușă!

  

  
  

În acest context în care cotidianul vieţii de creație se însoțea cu
bătăliile pentru crearea condiţiilor de existenţă, confruntat cu aceleaşi
probleme, se va naşte Teatrul de Păpuşi din Constanţa, ce poartă
astăzi numele de Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa. Peatunci
consilierăa Direcţiei Teatrelor, amfost un factordedecizielaînființarea
lui. Implicată profund în dinamicaacestei mișcări, în beţia devenirii,
voifi solidară - detaliu anecdotic - cu artiștii și tehnicienii Teatrului
din Cluj, rostogolind împreunăbutoaie pestrăzile orașului, pentru a
facelocuneisăli de spectacol, demne. Sau poateera la Arad?!Fiecare
început erao aventură.

 

 

Teatrul de Păpuși din Constanţa a adus o contribuţie originală,
semnificativă, în formulareaconceptului deinstituție teatrală. Claudiu
Cristescu, regizor, scenograf și director fondator, va schiţa destinul
teatrului ca loc de cercetareşi experimentare. Poveste fără cuvinte,
Isprăvile lui Heracles, Micul Prinț confirmă angajamentul săufațăde
această opţiune. Pasionat, voluntar până la exagerare, cu capul plin
de proiecte utopice, Claudiu va constitui ansamblul de interpreţi cu o
intuiţie remarcabilă. Nuţi-Forna Christu, Gigi Nicolau, Vasile Hariton
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vor consacra talentul și măaiestrialorteatrului de păpuși, devenind
frunteaactorilor păpuşaridin lame.

Îi urmează la conducere Mircea Iordăchescu,care schimbă fața
teatrului. EI va înlocui noțiunea de “regizoral casei” şi va aplica același
regim și scenografilor. n felul acesta multiplică posibilităţile teatrului
de a lucra cu colaboratori. Potenţialul creativ alteatruluise amplificăși
se diversifică prin prezenţa unorcreatori cu viziune diferită,originală,
personalităţice seînscriu în optica de cercetare şi înnoire a esteticii
artei păpușărești. Implicit innoiește relaţia regizor-scenograf-actor.
Deschide larg, dar selectiv, porțile. teatrului “noii generații”. Silviu
Purcărete cu Călina Făt-Frumos şi scenografa Eugenia Tărășescu-
Jianuvor declina o relaţie nouă între spaţiu și acţiunescenică, o stili-
zare vizuală care se îndepărtează de decorul ilustrativ, Geo Berechet
montează Copilul dinstele după Oscar Wilde propunândo novatoare
imagine a relaţieiactor - păpuşă,precedând ceea ce mulţi ani mai
tarziuse va numi “corp-scenă”Spectacolul fost ovaţionat,în picioare,
depublicul Festivalului de la Zagreb, undeeram prezentă.

Îi urmează regizorii Ștefan Lenkisch, Irina Niculescu cu O
poveste oarecare, spectacol care creează un adevărat evenimentînce-
pind în stradă şi conducând publicul în sală printr-un labirintde acte
păpuşăreşti; muzicaeste compusă de IosifHerţea șiinterpretată decătre
actori folosind ca sursă sonoră atit instrumente muzicalecâtșiobiecte,
apoi Povestea Porculului care exploreazărelația dintre actorși păpușă
dând nouă dimensiuneacţiunii dramatice, Kovăcs Ildiko cu un spec-
tacol experimental după Furtuna de Shakespeare. Cristian Pepino,
regizor cu un potenţialartistic uimitor,original, puneînvaloare cu
fiecare spectacollumi estetice noi cu umor şi o bucurie poetică care-i
caracterizeazăoptica. El va pune în scenă întreanii 1979 - 1986 urmat
cuconsecvenţă de scenograful MirceaNicolau, un numărimportant de
spectacole. Revine teatrul constănţean la noţiunea de “ regizoral casei
*? ChristianPepino, pasionat de scrierea teatrală pe care o practică cu
fervoare, îmbogățește sistematic repertoriul teatrului.

Este talentuldirectorului Mircea Iordăchescu,de a aduna în jurul
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teatrului artistic din mişcarea teatrală contemporană de avangardă,
apropiind scriitori, şi imbogățind repertoriul. Teatrul de Păpuşi
Constanţa deschide drumul premiilor naţionale şi internaționale,
patrimoniulteatruluifiind foarte bogat în acest domeniu.

M-amînscris cu interesîn opticaacesteiechipe cu prilejul punerii
în scena a spectacolului “ Băiatul și vântul “ într-unclimatde creaţie
inspirat: Nuţi Forna-Christu, Gigi Nicolau,Vasile Haritonși Ioana Jora,
vârfuriale echipei, Mircea şi Tina Rornanescu, Dromihete Ghiman,
Petru Catrava, Justin Defta , stimulând întrebările, cu ei am găsit
răspunsurile:Nu îi uit.

Pionieratul continuă. La multi ani !! Să ne vedem cu bine, la
următoareaaniversare.Ridic paharul !

Margareta Niculescu

www.ziuaconstanta.ro



Motivaţie

  Pentru mine,teatrul de păpuși rămâne şi astă
de destindere, darşi de meditaţie.

În ochii copilului ce ma incăpățănez să rămân,pe scenă, păpuşa e
vie dansează, cântă, plânge sau iubeşte real șichiar atunci când o văd
odihnindu-se în rasteluri (pentru că şi ea oboseşte după spectacol, nu-i
așa?), cu greu imipotstăpâniuimirea dea redescopericâtde simple
sunt materialele sau uneori mecanismele din care este realizată.

Capul din carpă şi ceaprazuri, mâinile din sârmă şi picioarele din
lemn, ochii din mărgele sau pictaţi, îmi întăresc convingerea rămasă
din copilărie că un misterios ritual magic o însufleţeşte şi o face să-mi
fie dragă, urăcioasă, simpatică sau nesuferită, respectată sau odioasă.

Am toată prețuirea și admirația faţă de aceşti magicienicare sunt
păpușarii ale căror puterifac din papuşă un partener fermecător pentru
ei şi unidol fără rival pentru copiii-spectatori.

Artistul mânuitor de păpuşi este depozitarul unei experiențe
multiseculare, dar şi meşterul migălind la nesfârșit, șlefuindîn cele mai
mici amanunte fiecare gestal micului său partener.

Și pentru că universul acesta miniatural trebuie armonizat cu toată
rigoarea, nevăzutspectatorilor, darexistenîn fiecare mişcare sau cuvânt
ce compunespectacolul,seaflă regizorul, dirijorul magicienilor-artiști,
scenograful, compozitorul şinu în ultimulrând cei ce alcătuiesc echipa
tehnicilenilor dinateliere şi scenă; toţi laolaltă suntcreatorii unei lumi
feerice: teatrulde păpuși.

prilej de bucurie,
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unui vis
Lorle dedic această istorie sentimentală a Teatrului de Păpuşi

Constanţacudragoste și nesfârşită admiraţie.
Celoromiși, le cer cu smerenie,iertare, cu speranța că aceastăcarte

este un început de documentare pentru viitorulistoriografiei unui
"Teatru pentru copii centenarla Constanța

 

Anaid Tavitian
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PUȘARII CEI BUNI DIN
CONSTANȚA

Aveam 11-12 ani când, impreunăcu prietenul meu sas Otto(Bert-
hold), am improvizat un spectacol cu păpuşi, de dragul surorii lui
mai mici (Rika) bolnavăin pat. Păpuşile erau, o parte din cele aflate
în prăvălii (cap din celuloid, corpul și braţele umplute cu vată), altele
făcute de noi (din cârpe colorate),ajutaţi de Muti (mama lui Otto). lar
jocul păpușilor se desfăşuraîn spateleunui„paravan”constând dintr-o
faţă de masă prinsă cu cârlige şi atârnată de-o sârmă întinsă denoi,
între fereastrăşi un dulap. Ideeao avusese,probabil, prietenulmeu. Era
înprimulan depace(1945) la Târnăveni. După acest scurt episod, care
totuși mi-a rămas întipărit în memorie, nu ştiu să mai fi fost de-a lungul
copilăriei și adolescenţei mele interesat deteatruldepăpuşi, deși de la
14 ani locuiamla Cluj, undeexista o frumoasă tradiție păpușărească
Abia în anii studenţieiși în anii careauurmat, aflându-mă la Bucureşti
(anii '56 - '70)şi văzândacolo preafrumoasele filme de animaţie cu
păpuși alegenialului păpușar praghezJiri Tranka- filmepe carele-am
revăzutdecâteoria fost cu putință, petoate,fiindcă măfascinau- abia
atuncia începutsă mă intereseze, chiar foarte mult păpuşaria. Bineîn-
țeles, frecventamdestul de asiduu spectacolele de la „Țăndaărică”, deși
pe atuncimise păreau puţin cam snoabe,prea „savant elaborate” (cu
scenografie şi păpuși moderniste, cu vocile unor actori celebri rostind
replicile pebandă de magnetofon, cu muzici aşijderea), Lipseau parcă

www.ziuaconstanta.ro
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din ele candoarea și bucuria inocentă a jocului copilăresc, cu toate că
se pretindeacă se adresează exclusiv copiilor. Teatrul beneficia însă de
colaborarea unor artişti veritabili (Brânduşa ZaiţaSilvestru sau sceno-
grafi ca Ella Conovici şi Mioara Buiescu).

În schimb, spectacolele făcute pentru maturi mi se păreau cu totul
excepționale. Aşa,de pildă, inegalabilul „Mânacu cinci degete”, o parodie
la filmele polițiste, scenariu realizat cu un irezistibil umor de Mircea
Crişan,poatecel mai mare umoristal veacului trecut. Dar revelaţia acestui
gen deartă, cu adevărate virtuţimagice și cu posibilitate de expresie arti
tică - aproape infinite, a fost pentru mine momentul primei colaborări
cu unteatru de păpuși(în calitate de compozitor) şi anume cu Teatrul
de Păpuși Constanţa. Spectacolul avea ca scenariu „Micul prinț? de A,de
Saint-Exupery şi era regizat de Andrei Belgrader(aflatactualmenteîn S. U.
A). Acolo,în clădirea de pe strada Dr. Aristide Karatzali, în spatele Bise-
ricii Greceşti,l doi paşi de mare, am văzutşi înţeles cât de minunată poate
fi această modalitate de comunicare artistică, ce înseamnă cu adevărat
onestitatea şi dăruirea profesională,cât devie șisensibilă,cât de emoți-
onantă poate fi o păpușă (wayang sau bibabn) în mâinile unor păpușari
autentici. Nu pot să nule pomenesc numele (carear trebui să fie înscrise
culitere de aurîn istoria acestui gen de teatru din România; de aceeași
păreresunt şiregizorii şi oamenii de teatru pe care i-am cunoscut): Aneta
(Nuţi) Forna, Titi Jora, Georgete Nicolau, Vasile Hariton,Tina și Mircea
Romanescu şitoţi ceilalţial căror nume nule mai știu, dar a cărorimagine
mi-a rămas adânc întipărită în memorie. Cu ei am avutbucuria şi onoarea
de a colabora şi la alte spectacole memorabile, precum cele realizate de
Silviu Purcărete: „Câlina Făt-Frumos”, k care fermecătorul regizorse lăsa
învăţatîn arta păpuşăriei de către talentaţii şi experimentațiprotagonişti
mai sus amintiţi. Fermecatdearta excepționalei scenografe EugeniaTără-
şescu Jianu(deşielînsuși era un plasticiance a urmatcursurile Liceuluide
Artă din Bucureşti sau poate tocmai de aceea!) Apoi „Insula pe din două”
şi „Legendele atrizilor” acestadin urmăfiind un spectacol în aerliber, jucat
în Cetatea Histria, în cadrul „Serilor de Teatru Antic” manifestare în care
păpușarii - cu toții participau capersonaje.

Jocuri, cânteceși instrumente, live, regizorul neputându-selipsi de
aportullorimportant. Dupa mulți ani deabsenţă a mea în acel teatru,
i-am revăzut doarla câtevaediţii ale Festivalului de Teatru organizat

  

www.ziuaconstanta.ro



Anaid Tavitian 16

la Bucureşti. Festivaluriîn careprezenţa lorera de fiecare dată remar-
cată şi admirată, fiind distinșicu premii importante. Dar norocul mi-a
surâs din nou prin şansa oferită de a colabora cu excelentul colectiv
artistic într-un spectacolcu totul excepțional. El era intitulat ad-hoc
„O poveste oarecare,joaca-ncepe laintrare” Adevăratul titlu,conferit
de autoarea cehă, fiind „Cizmărelul cel isteţ”, cu neputinţădeîngăduit
de către cenzura vremii. De asta dată, intreaga muzică de scenăera
interpretatălive de către(toţi) păpușarii.

La fel fusese şi în „CălinaFăt-Frumos”, dar acolo,o partedin coloana
sonoră era înregistrată şi redată pe bandă magnetică. Acum mânuitorii
de păpuși(wayang și bibabo) treceau cu repeziciune (neobservaţi) de la
mica scenă la mânuireafeluritelor instrumente melodiceși de timbru,
într-unvârtej pe cât de ameţitor, pe atât de expresiv. Toţi ne-am dorit ca

el să fie filmat din culise sau de sus, de deasupra scenei, căci spectacolul
era de o manierăfără precedentdintoate punctele de vedere. Director de
scenăera prima noastrăregizoarecu calificare superioară de specialitate
(în Cehoslovacia,în țara luiJiriTranka şi în adevărata patrie a teatrului de
păpuși european). Numele ei: Irina Niculescu (acum domiciliată în $. U.
A.). Spectacolul fost pe bună dreptate, distins cu premiul pentru debut
la Festivalul Naţional al Teatrelorde Păpuși. La câțivaanideJa acest eveni-
mentam avut plăcerea şi onoareadefi solicitattot pentu Teatrul de Păpuşi
Constanţa,de o altă tânărăregizoare, deosebit de talentată, Mona Chirilă,
pentru un spectacol Jafel deizbutit „Făt-Frumos din lacrimă” (prelucrare
după basmul lui Mihai Eminescu). Numai că, deastă dată, muzica fost
în întregime înregistrată pentru că spectacolul era deja ridicat” Astfel că,
întâlnireacu prietenii meidragi a fost de scurtă durată. Aceasta fost și
ultima mea colaborare cu generația de aur a păpușarilor constănţeni. Deşi
ulterior am avut mai multeprilejuri de a lucra în teatre de păpuși bune,
foartebune (precum„Țăndărică” din capitală,teatrele de păpuși din Baia
Mare, din Cluj, Timişoara, din Kecskemetși GyordinUngaria - cu regi
zoare și regizori de primă mână precum Kovacs Ildiko, Margareta Nicu-
lescu, Silviu Purcărete), amintirea lor ȘI recunoştinţa meapentru ce mi-au
dăruit ca oamenişi artiști creatori, nu aupâlitî

 

IosifHerţea
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UN TEATRU SUSPENDAT
INTRE CER ȘI MARE

Plec de la Hotel Continental înspre Teatrul de Păpuşi. E ora
9.00 dimineața. Încerc să-mi aduc aminte numele străzilor pe care
le traversez. Oraşul e cufundat intr-o ceaţă de ianuarie, întreruptă
de lumina galbenă şi în amintirea mea, peste tote linişte. Ajung pe
faleză. Acum ceața acoperă totul. Nuse văd decâtsiluetele copacilor
care parcă se află la capăt delume, O iau la dreapta, în lungul falezei,
merg spre Biserica Greacă, cobor strada la stânga şi ajung la teatru,
Unteatru suspendat intre cer şi mate, unde mi-am lăsat O parte din
suflet, caintr-o bună zi să mă întorc. Aici am montat acum treizeci
deaniprimul meu spectacol, cu o echipă pasionată de aventură, care
m-a urmat cu câldură,cu talent, cu un puternic spirit de solidari-
tate. Directorul Mircea Iordăchescu,actorii Gigi Nicolau, Hari, Tina,
Mircea Romanescu, Nuţi Forna, Titi Jora,Justin, Marinele Marinescu,
Coca Moţoc,Traian Popescu, Heti sibineînțeles, Muezel Giizelîn faţa
teatrului, în uşă, la casa debilete, peste tot. Și domnul Popescu de la
lumini, care inventase o extraordinară orgă de lumini, care funcționa
cu un sistem de sfori. Aveam emoţii. Echipadin Constanţa marcase
deja în mod important teatrulde păpuși din România cu spectaco-
lele montate de Geo Berchet, deSilviu Purcărete, insoțiţi de scenografa
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Eugenia Tărășescu Jianu. Festivalurile de la Constanța erauvestite, iar
aşezarea teatrului deasupra mării, plină de un farmec unic.

Primul meu spectacol „O poveste oarecare, joaca începe la
intrare” izbucnea în stradă, continuaîn holulteatruluiși spectatorii
erau conduși în sală, undeactorii se adunauca să înceapă povestea.
Muzica compusă de Puiu Herţea erainterpretatădeactori, care aveau
în scenăo întreagabaterie de obiecte producătoarede sunete. Căutam
să asociez joculpăpușii cu vibrția vie a muzicii în direct. Era un lucru
nouîn teatrulde păpuși, un pariu interesant. Mie îmiplăcea mult să
observ parteadin stradă, reacţiile oamenilor care erau surprinşi de
situţia neobișnuită, acceptau joculși se eliberau de griji şi de necazuri
înainte dea sestinge luminași de intra „zânele”în scenă.Într-o bună
zi, s-au prezentat la intrare doi copii din vecini, Unuldinei a intins
mânacâtre Giizelşi i-a prezentat douăbilete de tren declasaa II-a.
Guăzel i-a explicatcopiluluică biletele suntdetren,iarcopilul susținea
cu demnitate că i le-a dat cineva ca să meargă la teatru, Ne-am făcut
semneşi în sfărșit, Guizel s-a lăsat convinsă şi cu multă seriozitate a
acceptatbiletele şi i-a lăsat pe copii să intre.

În epoca aceeateatrul de păpuși avea un caracterdecorativ şi este-
tizant destul de pronuţat. Căutările în domeniulinvenţiei decorative
produsese forme originale foarte interesanta, realizate și exploatate
teatral la un nivelînalt, În acel context eu am pornit să caut o formă
de teatru brut, o relație directă cu spectatorii. Începusem să explorez
la Teatrul Țăndărică relaţia dintreactor şi paăpușăși măinteresasă -i
dau unsens metaforic. Căutarea aceastaa dat naștereceluide-ai doilea
spectacolcu echipa constănţeană: „Povestea porcului”.

Îmiaduc amintecăspectacolul începea cuunritual păgân,al cărui
nucleu era pielea porcului și se terminacu un ritual de nuntă, care
actorii defilau în faţa cuplului de miri păpuşişi aruncau pesteei flori
albe. Imaginea nunţii căpăta în felul acesta o dimensiune universală-
care depășea povestea. Căutam să comuniccopiilor sensuri profunde,
fundamentale,adresându-mămai mult simţurilordecât moralei. Toată
echipaera fascinată de forțacare se naşte din întâlnirea actorului şia
păpuşii cândseîntâlnescca partentri și cândrelaţia dintre ei este nece-
sară şi purtătoare de sens.În același spectacol momentul de dragoste
dintre prinţ şiprinţesăera compus peunfragmentdin „Cântarea cântă-
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rilor”! Îmi aduc aminte că aşteptam cu toții vizionarea şi eram hotărâ
'să apărămopțiuneapentru poem. Spre surprinderea noastră am trecut
hopul cu bine, dar am fost avertizaţică spectatorii copii se vorplictisi.
îmi aduc aminte cu câtă mândrie şi satisfacție mi-au povestit actorii
emoția care se transmitea în sala plinădecopii, în momentul li

În vremeaaceea, spectacolele pentru copii erau marea majoritate
pline de cântecevesele care provocaupubliculsă bată din palmeîn ritm.
Eu voiam cu totprețulsăating spectatorii copii înființalor profundă,
să fie abordaţica indivizişi să reacționeze ca indivizi. Fiecare invenţie
în acest sens mise păreao victorie impotrivafacilului, a rutinei, a ilus-
trări, a decorativului.

(Căutam să realizez un teatru în care păpușa provoca emoții puter-
nice şi vroiam să schimb lumea, Amavut marea șansă de a întâlni o
echipă foartetalentată, imaginativă,generoasăşi care m-afacutsă cred
că totuleste posibil

 

Irina Niculescu,

Cincinnati, 28 septembrie 2007
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TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE

Există în mica noastră colectivitate, a teatrelor pentru copii, teatre
al căror nume evocă spiritualitatea unui anumit spațiu. Talentulşi
trudalor obstinată, ajutată deidealullorfrumos,fac din orașullor o
sărbătoare şi o implinire exemplară,

Am făcut o mică incursiune de suflet, referindu-mă la tânărul
dumneavoastră teatru. Numele unui teatru devine în geografia memo-
riei spirituale, sinonim cu cel al unui loc. Colectivul constănţean, ca
plăsmuitor de artă scenică,aplică cu mult aplomb formula sugestiei
prinsimbol şi soluţii depolifuncţionalitate. Sacrificiile pentru artalor
de sufletau contribuit la crearea unuiadintre cele mai interesante spiri-
tualități ale acestui gendin țara noastră.

Aniversarea este un eveniment, o sărbătoare, indiferent de ani,
rămâne 0 valcare, un moment de bilanţ şi de bucurie. Înseamnă o
privire în urmă,să-ți aminteşti de începuturi, de perioada marilorreali-
zări, de oameni, de oamenicare au contribuit mult la profilul acestui
teatru, unii dintre eiau trecut, dinpăcate, „Râul”, lăsând generațiilor
tinere misiunea de a dezvolta și continua dragostea de frumos; mai
înseamnăsă-ți amintești de fapteși întâmplări, detristeţileși bucuriile
anilor trecuți.

  

Artiştii tineri și cei maiîn vârstă rămân o conştiinţă a cetăţii,a țării
noastre, destin de înnobilare sufletească,făclie carenuse stingeniciîn
nopţile lungi ale istoriei, nici la cumpănagreaa speranțelor.

Mă inclin înfaţa truditorilor de frumos, pentru dimensiunea lor
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artisticăşi spirituală, pentru făurirea inestimabilelorvalori perene.
Este o mare bucurie,la ceas anii , săfii alături de sărbătoriţi, să

le doreștiviaţă lungă, multe bucui impliniri,iar rezultatele muncii
lor,să se vadăpe faţa celor care o privesc.

Tinerețefărăbătrânețeşi „paharul sus!”

 

  

Eustațiu Gregorian
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POVESTEA MERGE MAI

DEPARTE

  Demersul autoarei acestei cărți-document- de a lăsa mărturie
scrisă, cu cât mai(pedantă) obiectivitate, despreizbânzile,despre expe-
rimentele aducătoare deunplusde notorietate și recunoașterenu doar
regională, ba,, chiar despre eșecurile ( fireşti, a cei ce aspiră la cât mai
deplină împlinire artistică)- merită desigur, dragăcititorule, ceva mai
multdecât recompensa unei lecturi binevoitoare. Merită-şi nu dintr-o
curtoazie... aniversară, pentru teatrul... adus la rampa tiparului şia
remember-ului onagial- o apropiere(dacă se poate) cu suflet deschis,
de spectatorcare a păşit, măcar odată, pragul unei instituții artistice
unde magia poveştilor capătă forma, chipul și vibrația copilăriei fără
vârstă,

Fiindcă, în ciudaa toate. Teatrul de păpuși Constanţa încearcă să
„„. reziste şi astăzi-intr-o lumeîn carenici cei mici nu suntla adăpost
defetișurile violenţei, facilului, comercialului să slujeascăesteticul,
spiritul etern-fabulos al poveștii, care te fac să nu uiţi visurile și aspi-
rațiile copilului care am fost rămânem. Dovedindastfel că “scena
mică” poatefi oricândla... inălțimeaașteptărilor, sfidânddece nu(cu
succes,, deocamdată). concurența Tr-ului, internetului, care fac legea,
până şi la preşcolari, Mai ales că, aici, la Constanţa, la Teatrul depăpuși
depestrada Karatzali, regizorii, actorii-păpușari și scenografii care au
creat, nu o dată, în timp, spectacole de ţinută naţională, au făcut ...
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istorie, prin reușitele lorde necontestat, care, iată, aufăcutnecesarăși
strădania realizării acestui volum- decument. Spre neuitare.

Astfel, va dăinui, poate, odată mai mult, probei timpului, montă-
zile pline de har şi fantezie ale lui Silviu Purcărete- care şi-a leagat
numele de scenatomitană(și) printr-un asemenea demers spectacular,
la începutdecarieră aritstică - sauale lui Cristian Pepino,“magicianul
scenei mici”, cum a fost .... catalogat, nu o dată... Plasticitatea,simbo-
listica și vraja păpuşilor,create de scenografi nu maipuţin talentaţişi
mânuitecu talent,tăindu-ți adesea răsuflarea, de păpușari constănţeni,
în realizări scenice incunutate de premii și elogiile criticilor, justifică,
îmiplace să cred,și eforturile actualei echipe, manageriate de Lică
herghilescu, de a nu se lăsa doborâtă de așa zisa“criza”public, de

resursele financiare pe măsura ambiţiei de a păstra ștacheta cât mai
sus, de dificultăţile tot mai dureale traiului“artistic”, dezi cu zi.

Mai ales că, “scena mică”de pe Karatzali își leagă numele și de
câteva manifestări artistice de reală anvergură, precum Festivalul nati-
onal al teatrelordepăpuși găzduite de Constanta:Saptamanateatrelor
de papusi”, sau de Festivalul de Teatrul Antic, cu acea magică(i unică)
reprezentaţie, pe malul mării, a “Legendeloratrizilo”șamd. N-aş vrea
să uitămnici“Colocviile tomitane”, găzduite de Teatrulde pe Karatzali,
de urmafulgurantă lăsată pe scândura şi memoria acestei scenei de
neuitatul NichitaStănescu,a Ninei Cassian, Romulus Vulpescu, Romul

Munteanu şi nu numai, alături depoeţii şiscriitorii constănţeni, confe-
sându-se unui public trăindîntr-o seară,pe lungimea deundă poeziei
şi schimbului de idei Fiindcă, toate aceste dovezi de netăgăduit spre
neuitare, fac şi daucredibilitate înnoită, dorinței și putinței Teatrului
de Copii si Tineret Constanţadea duce, sperăm,povestea maideparte.

Carmen Tudora
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SCURTA ISTORIE

Frumoasa poveste a Teatrului de Păpuşi Constanţa, secţie a
Teatrului Dramatic Constanţa, a începutîntr-o zi de iarnă. Actul de
naştere -afişulinaugural - este datat 14 decembrie 1956. Înziua aceea,
în faţa unui public entuziast, Teatrul de Păpuşi Constanţa a prezentat
prima sa premieră: un spectacol compus din „Peștişorul de aur”.
dramatizane de Romulus Alexandrescu, după Pușkin, şi „Prinza lecţie”
de Ana loniţa şi Gabriel Teodorescu. Regia spectacoluluiîi aparținea
lui Claudiu Cristescu, care realizase și decorul, iar creatorulpăpuşilor
era Lucia Trotonghi Cristescu. Actorii păpuşari, de fapt prima trupă
(căreia în timp avea să i se alăture șialţi actori păpuşari), careanimau
eroii povestilor, erau: Justin Defta, Mioara Jean, Georgeta Nicolau,
Elena Moţoc, Georgeta Radu, Constanţa Popescu, Traian Popescu,
Mia Prodauşi Ichim Gheorghe.

Timp de zece ani, spectacolele Teatrului de Păpuși Constanţa
au fost create de Claudiu Cristescu, fondatorul şi animatorul acestei
trupe: inteligent,intuitiv, bun cunoscătoral tuturor compartimentelor
teatrului, cu o putere de muncă neobișnuită, cerea tuturor celorcare
lucrau în teatru, pentru crearea unui spectacol, să se implice total în
ceea ce făceau, Şi reușise acest lucru:o totală implicare, o implicare
sensibilă a întregii echipe la actulartistic.

Spectacolele lui Claudiu Cristescu purtau pecetea originalității
pentru acele vremuri: erau spectacole de o deosebită vizualitate, cu
a concepție plastică deminatoare, oferind o transcriere a textului, a
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vă deosebită, în care

 

sensurilor fiecăreipieseîntr-o sintezăvizual-audi
actorul era MAGICIANUL.

Era o atmosferă specială. Dupăorele de repetiţii, acte
singuri în faţa oglinzii,iar împreună cu partenerul de scenă - păpuşa —
căutauși descopereau noi mişcări, noitehnici, noisensuri.

Primele spectacole ale Teatrului de Păpuși Constanţa au fost
prezentate publicului său în sala construita(ia propriu) de păpuşarii
constănţeni, la foaierul dela balconul “Teatrului Dramatic(astăzi sala
studioa Teatrul National de Operasi Balet „Oleg Danovski”).

Din anul 1959, casa Teatrului de Păpuşi Constanţa devine clădirea
cunoscută detoţi dobrogeniși nu rumai, sub denumirea de Teatrul
„Eipis” Construită în anui 1895 de către comunitatea eienă, prima
sală de teatru din Constanța păstreazăși astăziecoul vocilorde aur aie
teatrului şi liricii româneşti.

În această sală, încă delaînceputurilesaleși apoiîn perioada inter-
belică au prezentatspectacole în tummeu trupe teatrale din România,
având în distribuţie pe Constantin Nottara, Petre Liciu, lon Mano-
lescu, Constantin Tânase şi mulţi alţi. Aicia concertat George Enescu,
impresionat de acustica acestei săli; a cântat Nae Leonard; aiciau avut
loc concertele coral-instrumentale,spectacolele de operă aparținând
unor societăţi culturale dobrogene; aici au avutloc primele proiecţii
de film organizate la Constanţa. “Tot în această sală, publicul a apla-
udato trupă de comedie din Franţa, o trupă de operăitaliană, o trupă
din America. Aceastăsală a găzduitîn anii ,50 primele spectacoie aie
“Teatrului Dramatic Constanta

Ca unfir de aur, ca unarc peste timp, prin spectacolele sale, unele
dintre ele în premiera pe țară sau absolută, prin valoroasa sa trupă,
prin cele 15 ediţii ale Festivalului Iniernaţional „Săptămâna Teatrului
de Păpuși”, prin colocviile teoretice ce însoțeau acestfestival, prin cola-
borareacu mari regizori, scenografi şi muzicieni, Teatrul de Păpuşi
Constanţaa continuat şirul tradiţionaiai evenimenteior găzduite de
acest lăcaş de cultură care este Teatrul „Flpis”

Această sală păstrează de asemenea, între pereţii ei, ecoul apiau-
zelorși glasurilorentuziaste zeci de generaţii de mici spectatoridin
oraşulşi județul Constanţa sau veniţi anume din țară, să vadă un spec-
tacoial Teatruluide Păpuși Constanţa.
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Vreme de 47 de ani, acei oameni minunaţi și păpușile lor ferme-
cate, care sunt păpușarii constănţeni, au desfătatcu artalor,iradiind
frumuseţe şicunoaștere,zeci de mii despectatori.

Teatrul de Păpuși din Constanţa ocupa un loc de seamăîn viața
culturală a României, bucurându-se totodatădeo deosebită recunoaş-
tere peste graniţele țării, De-alungulanilor, Teatrula fost o prezenţă
de marcăîn cadrul festivalurilorde gen; naţionaleşi internaţionale, un
ambasadoralartei păpușăreştidin România,al cetăţii în care vieţuieşte
şi creează,

Fiecare participare a trupeila o competiţie internaţională a adus
Teatrului un nou premiu, a dovedit cu măiestrie că străvechea artă a
păpuşăriei este o artăfără granițede limbăsau vârstă. Peste tot pe unde
a călătorit Teatrul de Păpuși Constanţa a câştigatnoi prieteni, admi-
raţia confraţilor şi criticilor.

Încă dela prina participare la un noufestival, a trezist interesul
criticii, Este vorbadeFestivalulInternaţionalde Păpușiși Marionete de
la București (1958), prilej cu care a avut loc și cel de-alV-lea Congres
al Uniunii Internaţionale a Marionetiştilor - UNIMA. Cea mai amplă
şi mai importantăreuniune internaţională teatrelor de gen din acea
vreme,Festivalul a reunittrupe din România, Anglia, Austria, Bulgaria,
Cehoslovacia, Franța, Finlanda, Germania, luhoslavia, Japonia, Olanda,
Polonia, Rusia, Mongolia, La acest Festival, Teatrulnostru a prezentat
unspectacol cu un titlu simbolic: „Poveste fără cuvinte” (regia șiscena-
riul Claudiu Cristescu). Spectacolul, istoriea teatruluide păpuşi din
vechime şi până în contemporaneitate, a fostapreciat pentru talentul şi
imaginaţia regizorului, pentru valoarea trupei,

De atunci mareapoartă a succesului a fost mereu deschisă Teatrului
de Păpuşi Constanţa, Teatrul a participatla festivaluri internaţionale,
a întreprins turnee, a paricipat la congrese ale UNIMA în Bulgaria,
Belgia, Franţa, Italia, Iugoslavia, Republica Moldova, Norvegia,
Polonia, Rusia, Turcia,

Teatrula participatlatoate reuniunile teatrale de gendin România:
„Săptămâna Teatrelorde Păpuşi și Marionete” - București, Festivalul
„lon Creangă” - Bacău, Gala Recitalurilor Păpuşărești -Botoşani,
“Saptamana debuturilorin teatrul de papusi “Bucuresti, Festivalul
„Gulliver” — Galaţi, Festivalul „Lastrada” — Sibiu, Festivalul teatrelor
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pentru copii - Focșani, Lumea papusilor, lumea tuturor virstelor-
Sinaia, Zilele teatrului pentru copii - Iași, Gala Naţională a Păpușa-
rilor — Cluj-Napoca,, Festivalul Euromarionet de la Arad, Teatrul a
participat, de asemenea, la festivaluri de teatru dramatie: Festivalul de
teatru de la Piatra Neamţ, Reuniuneastudiourilorde teatru - Pitești,
Festivaluldeartă medievală - Sighișoara.

Istoria Teatrului de Păpuși este foarte bogată în spectacole, Aveau
loc zilnic la sediu unul, chiar și două spectacole. [n primii ani spec-
tacolele erau jucate peviu, adica nu cu vocile imprimate pe banda. O
adevarata performantafizica șiartistica,

Păpușarii constănţeni nu i-au ocolit niciodată nici pe copiii din
cele mai îndepărtate colţuriale judeţului nostru, dar şi din judetelet
Tulcea, Ialomita

Nu întotdeaunaîn spaţii caresă oferecondiţii tehnicebune pentru
prezentarea unui spectacol,jucând unoeriîn frig, actorii constănţeni
eraurăsplătiți prin entuziasrnul şi căldura cu care erauprimiţi de micii
spectatori. Trupa Teatrului de Păpuşși Constanţa,ca şi aceeaa colegilor
săi din Teatrul Dramatic Constanţa, se poate mândri pe drept cuvânt
că în multe aşezări din judeţul nostrua mijlocit localnicilor primul
contact cu spectacolul teatral, pe scene adaptate condi
Poatepentruacei oameni, pentru micii spectatori de atunci, acelea vor
rămâne singurele spectacole de teatru văzute vreodată, darcu sigu-
ranţă vor fi cele mai frumoase amintiri.

În timpul stagiunilor estivale, timp de trei luni pe an, seară de
seară, se jucau spectacole în taberele de pe litoralul Mării Negre (Năvo-
dari, Eforie Nord și Sud, Tuzla, |. A. S. Mangalia), pescenele teatrelor
de vară din Mamaia, Eforie, Techirghiol, Costineşti. De aceeaactorii
Teatrului de Păpuși au prieteni şi admiratori în toată România. Nu erau
ocoliţinici copiii internaţi în Sanatoriul de la Techirghiol. Vara se juca
chiarîn grădinasanatoriului şi, de foarte multeori, actorii şi tehnici-
enii teatrului îi aduceau în braţe pe micii pacienţi care se deplasaumai
greu, ca să poatăvedea și ei spectacolul.

Am asistat la un asemenea moment emoționantcând amînsoţit
trupaîntr-o deplasare,la Năvodari, Era o zi de vară cu vântputernic și
decorurile nuputeau fi montate, Spec:atorii erau ungrupde copii veniţi
la mare din țară,de la mai multe case de copii. De cum am sositne-au
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întâmpinatcu bucurie şiau asistat curioșila încercările de montare. Au
auzit discuţiile ce se purtau despre imposibilitateade juca spectacolul.
Privindu-i ce trişti erau, întreagatrupă(actori şi tehnicieni) a hotărât
să joace spectacolul chiar dacă pentru aceasta s-au făcut eforturi mari.
Darrâsetele și luminadin ochii acelorcopii au meritattoate eforturile.

Teatrul de Păpuși Constanţa areprieteni şi pestegraniţele țării. Tot
în timpul stagiunilor estivale, se juca spectacolul„Varietăţi” Spectacol
fără text,a fost prezentatzeci de stagiuni în faţa turiştilor străini şi a
copiilor lor, în holuri dehotel sau în cluburi de pelitoral.

Prezenţa Teatrului peste granițele țării nu a însemnat numai
premii, recunoaşterea valorii spectacolelor novatoare,ci și întâlniri
emoţionantecu membrii comunităţilor de români, cu oamenide alte
etnii care s-au născut şi au trăit o vremeîn România.

Astfel, în timpuluneia din participările Teatrului la un festival
în lugolavia, trupa a fost întâmpinată cu bucurie de locuitorii unui
sat de români de lângă Zagreb. Toţi, de la cel mai bătrân locuitoral
satului, îmbrăcaţiîn frumosul port românesc, au participatla specta-
colul nostru. Acesta nua fost un momentsingular, De mai multeori,
cu prilejulturneelorîn fost Iugoslavie, trupaa jucatîn limba maternă
pentru românii din Banatulsârbesc și Macedonia.

în Turcia, la Festivalul orașului Istanbul, nu mică fostbucuria și
emoția trupei când au fostvizitaţila cabine de un domncare venise
special de la Ankara, împreunăcu nepoții săi, pentru vedea specta-
colul şi a auzivorbindu-se româneşte. Se născuse şitrăise mulţi ani în
România,țara pe care o considera doua sa patrie. Totatuncia venit
să vadă spectacolulteatrului nostru un grup detineri născuţiîn Ada-
Kaleh, stabiliţiîn Turcia, după dispariția frumoasei insule(in 1968).

În călătoriile sale la festivaluri sau în turnee, trupa Teatrului de
Păpuşi Constanţa a fost de multe ori întâmpinatăcutoate onorurile
de oficialitățiale oraşelor sau țărilor unde a prezentat spectacole. A
fost arboratsteagul României, ai cărei ambasadorierau. Ambasadoriai
valoroaseiarte păpuşăreşti din România. Aşas-aîntâmplatla Festivalul
Internaţional de Teatru de la Alacati — Turcia, 1996. La Festivalul lernii
de la Lillehammer, cu prilejul ceremoniei ce a marcat închiderea festi-
valului, primarul oraşului a avutîn modspecialcuvinte de apreciere şi
admiraţie la adresa spectacoluluiprezentat(„Capra cu treiiezi”). Tot
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atunci, trupa a fost oaspetele Ambasadei României la Oslo. În anul
1995, la Gala Internaţională a Teatrelor de Păpuși „Licurici”, Chișinău,
o delegaţie a teatrelor participantea fost primită de președintele de
atunci al Republicii Moldova, MirceaSnegur.

Istoria teatrului nostru estede asemenea plinădeîntâmplări tandre
şi vesele care dovedesc cât de mult iubesc copiii teatrul de păpuși, cât
de mult iau în serios tot cevăd, cu câtsuflet participă la spectacole,

Am să povestescdoar despre câteva dintre ele.
Multeau fosttelefoaneleşi scrisorile pe care le primea Ursuleţul

Winnie Pooh, personajul din piesa cu același titlu, de la micii spec-
tatori, careîi povesteau cum au băutde dimineaţătotlaptele,că sunt
cuminţi sau micile lor aventuri. Nu pot uitaziua cândse prezenta în
fața unui grup de cronicari spectaco.ul „Lecţie de zbor şi cor pentru
puiulde cocor”. Spectacolulse jucaîn holul mareal Grădiniţei Liceului
Pedagogic. Copiii participaucu entuziasm la jocurile în care îi antrenau
actrițele Aneta Forna Christu şi Georgeta Nicolau. Până în momentul
când puiul de cocor a fost prins de Omul de bani. Atunci, o fetiţă a
început să plângă amarnic. trebuit să oprim spectacolul, iar cele
douăactriţei-au dat în braţefrumoasa păpuşăși i-au spus că povestea
se va terminacu bine. Numaiaşa spectacolula pututsă continue. Tot
deacestspectacolse leagă și o altă întâmplare. Întotdeauna când se
ajungeala scenaîn care Omulde bani promitea copiilor că le va da
bani şi bomboanedacă îl ajută să-l prindă pe Rococor, se dezlânțuia
o adevărată furtună de glasuri careîl goneau pe Omulde bani. La o
reprezentaţie cu „Povestea porcului”, când Prinţesa rostea următoarea
replică: „De trei ori am plecat de acasă și nu am ajunsla casa Vrăji-
toarei. a primit din sală replica promptă uneifetiţe: „Prostuţo,
prostuțo,cine te-a pus...” Laun spectacol,în deplasare la laşi cu „Albă
ca Zăpada” sala emoţionatăo asculta pe eroină care plângea şi povestea
cum a fost alungatădin palat de mamavitregă. Linişteacare selăsase
a fost însă întreruprtă de unglăscior emoţionat care a rostit: „Sărăcuţa
die,uiti cum plânji

Teatrul de Păpuşi Constanţa este un teatru care reușit perfor-
manţa de a menţineîn repertoriu spectacole de mare succes la public,
spectacole inspirate de piese originale şi dramatizări ale unor pagini
celebre dinliteratura dedicată copiilor, Aceste spectacole au atins
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cifre record de reprezentare, unele dintre ele fiind jucate timp de
douăzeci de ani (după premieră). Ele și-au datoratsuccesul pieselor,
regizorilor, scenografilor şi nuîn ultimul rând actorilor, Este vorba
de: „Băiatulși vântul”, de Nadia Trandafilova, regia Margareta Nicu-
lescu, scenografia Mioara Buescu — Ella Conovici; „Fata babei şi fata
moșneagului”, de lon Puiu Stoicescu, după lon Creangă, regia Fran-
cisca Simionescu; „O fetiţă caută un cântec”, de Alecu Popovici, regia
Stefan Lenkisch,scenografia Lucia Trotonghi - loana Constantinescu;
„Şoricelul şi păpuşa”, de Alecu Popovici, regia Stefan Lenkischa, sceno-
grafia Mioara Buescu - loana Constantinescu; „Spărgătorul de nuci”,
de Victoria Gavrilescu, după E. T. A. Hofiman,regia Traian Ghiţescu
Ciurea,scenografia Mircea Nicclau; „Copilul din stele”, „Dulce ca..
sarea”, „Nu plânge, baby”(Varietăţi), scenariulşi regia StefanLenkisch,
scenografia Eugenia Jianu; „Micii muşchetari”, de Lizica Mușatescu,
regia Francisca Simionescu, scenografia W. Boloni; „Lecţia de zbor şi
corpentru puiulde cocor”, de Cristian Pepino, regia Cristian Pepino,
scenografia lon 'Tiţoiu; „O călătorie fără egal”, de Vasile Cojocaru,regia
Liviu Manolache, scenografia Carmencita Brojboiu; „Regele cerb”, de
Carlo Gozzi, regia Cristian Pepino, scenografia Eugenia Jianu. Multe
dintre aceste spectacole au fost prezentate şi în turnee saufestivaluri de
gencu acelaşi succes,

Din anul 1969, Teatrul de Păpuşi Constanţa este gazda Festiva-
lului „Săptămâna Teatrelorde Păpuși”. După anul 1990, acest festival
bienala căpătatcaracterinternaţional şi competitiv. A fost unul dintre
cele mai cel mai longevive si importane festivaluri de gendin România,
fiind la fiecare ediție o adevărată cetatea păpușilor.

Festivalul a reunit întotdeauna cele maireprezentative spectacole
de păpuşi și marionete - unele dintre ele în premieră pețară, foarte
diverse ca tehnici de mânuire, ca stiluri regizorale, de interpretare şi
scenografice. Au fost vernisate expoziţii de scenografie, de istorie a
teatruluide păpuşi din România, expoziţii de grafică, au fost organi-
zate colocvii, sesiuni de comunicăriştiinţifice avândca temeestetica
teatrului de păpuși, psihologia copilului, au avut loc reuniuniale secţiei
române a UNIMA(în anul1990, la o astfel dereuniune am fostonoraţi
cu participarea regizoarei Margareta Niculescu și a lui Jacques Felix,
membri ai conducerii UNIMA); și-au demonstrat măiestria păpuşarii
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veterani, au debutatcu succes tineri actori. Longevitatea acestui festival
se datorează uneimari investiţii afective din partea organizatorilor, dar
şi a participanților,

Conform tradiţiei, Festivalul a fost unprilej de contacte între crea-
torii acestei străvechi arte ce stă sub semnul unei permanenteînnoiri.
De fiecare dată, festivaluls-a dovedit fi un loc în carese întâlnesc
talente şi se concentrează forța artistiză, un prilej de a puneîn valoare
acumulări calitative, un examende autocunoaştere pentru fiecare trapă
participantă,o ocazie dea scoatelaiveală noi modalitățide exprimare
teatrală. „Săptămâna "Teatrelor de Păpuși” este și singurul Festival
care a oferit mereu trupelorinvitate posibilitatea vizionăriîntregului
program, posibilitatea de a dialoga despreviitorul acestei arte, Toate
cele 19 teatre de păpuși din România (dacă socotin şi teatrul gazdă)
au participat la acest Festival — unele la toate ediţiile, altele la una,
două sau chiartreiediţii. Din anul1990, Festivalul a devenit compe-
titiv, căpătând totodată şi caracterinternaţional. Astfel, au participat
de atunci la această reuniune trupe din: Elveţia, Republica Moldova,
Ungaria, Ucraina Turcia. Fiecare ediție, prin spectacolele prezentate,
a pus în valoare bogăţia formelor de expresie, inventivitatea practic
nemărginită a artiştilor păpuşari (actori, regizori, scenografi). Fiecare
ediţie mi-a dezvăluit că străvechea artă a păpuşăriei este deschisă
căutărilor, propunând experiențe dintre cele maidiverse, în spectacole
fără granițe delimbă sauvârstă

Spuneam că ceeace a ariimatFestivalul de-a lungulanilor a fost
investiţia sentimentală a organizatorilor și a participanților, concreti-
zată în bucuria jocului, bucuria păpușarilorde a dărui bucurie spec-
tactorilor lor. Am observat cum păpuşarii știau să se bucure unul de
reușita celuilalt, cum nu se sfiau să înveţe, să cerceteze de aproape
păpuşa unui coleg, să afle ce mecanism ascunde, să-și exprime admi-
raţia faţă de meşteşegul unui confrate, să recunoascăcă au pututînvăţa
ceva de la un coleg de breaslă.

În anii ,80 a fost editată „o foaie” a Festivalului. Redactori: Cris-
tian Pepino, Vasile Hariton, Anaid Tavitian, Vasile Cojocaru; grafica:
Cristian Pepino, Pe numeleei„A treia mână', această publicaţiea fost
foarte îndrăgită defestivaliști şisocotită de presă ca fiind „foarte spiri-
tuală şi speculativă” (M. Ghiţulescu, Tribuna”)
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Acest Festival,alăturide festivalurile surori organizatein România,
a demonstrat că teatrul de păpuși este un univers complex, nici pe
departeunteatru „mic”

Ultimaediţie a Festivalului în mileniul II a avulloc în anul 1999,
având ca organizatori: Teatrul de Păpuşi Constanţa, Primăria Munici-
piului Constanţa, Asociaţia Internaţională a Criticilorde Teatru,secția
Română.
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ÎNTEMEIETORII

CLAUDIU CRISTESCU

Portretul lui Claudiu Cristescu,l-am desenat in urma zecilor de
ore detaifas teatral purtatecu papusarii constanteni, din consemnarile
din presa, din amintirile mele de spectatorsi mai ales al celor poves-
tite de draga mea Patai(Georgeta Martoiu). Ma gândescla elca la un
nebunde geniu, care, într-o bună zi,a sosit la Teatrul de Stat(singura
instituţie de spectacole din Constanţa, la vremea aceea), s-a proțăpit
în faţa directoruluişi i-a spus autoritar: “Eu vreau să fac aici un teatru
de păpuşi! Care va devenicelebru,vă asigur. "Dacăcrezi că poţisă-l
faci, fă-lP. i-a răspunsdirectorul zâmbind sceptic şi cu asta audiența
s-a încheiat... Dar din nimic, cu mâinile goale, fără scenă specială,
fără sală, fără trupă,fără subvenție, într-o jumătate de ana apărutîn
peisajul cultural albătrânului nostru oraş un teatru pentru cei mici,
având pe atunciși un nume:“Pescăruşul”, la care, nu ştiu din ce motive,
s-a renunțat (poateera prea bine găsit!). Un teatru care aveasă devină
faimos nu doar în țară, cişi în întreaga Europă. În sprijinul afirmației
patinvoca numărul copleşitor de premii internaţionale pe care le-a
adunat de-a lungulexistenţei sale. Cristescu era bucureştean. Urmase
câţiva ani cursurile Facultăţii de Arte Plastice, de unde trebuit să
plece fără prea multeexplicaţii, cum se obişnuia pe atunci. Lucrase în
Combinatul Poligrafic al Casei Scânteii, unde şi-a însuşit tehnici tipo-
grafice practicate numaiacolo pe atunci. Lucrase, de asemenea,la Soci-
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etatea Naţională de Radio,ca tehnician de sunet, familiarizându-secu

cele mai noi apariţii.
Pretutindeniîși făcuseprietenicare îl simpatizau şi carel-auajutat

de-a lungul carierei, el fiind unins care ştia săroage şisă ceară cuo
persuasiune infernală. În felulacesta a reușit în scurt timp să înjghe-
beze un studio audio al Teatruluide păpuși cum nu avea nimenialtci-
neva în orașulorijudețulnostruşi de care s-aufolositani mulțiteatrele
constantene,dar si teatre din tara, bachiar si televiziune nationala. La
răstimpuristudioului păpuşăresc, li se adaugau si alte aparate, prin
casarealorla Radio Bucureşti. Avea foarte mulțiprieteni compozitori
şi artişti plastici. Era bun prieten(de exemplu) și înfocat admirator
al marelui creator de filme de animaţie Ion Popescu-Gopo,al cărui
“omuleț”tocmaifăceaînconjurul planetei.

Undeşi când învățase Claudiu Cristescu arta păpuşăriei şi, mai
ales, artaregieiacesteia, nu sestie. În România - atunci şi mulţi ani
după aceea - neexistând învățământde profil, nici mediu, nici supe-
rior. Stia impresionant de multelucruridespreteatrul popular româ-
nesc de păpuşi; scenarii şi personaje care nu se găseau consemnate
în nicio istoriea acestuia.Științalui proveneadintr-o sârguincioasă
muncă de autodidact, spectator prin târguri şi mahalale bucureş-
tene al micilorspectacole din “cutia” vreunui păpușar, care, poate, i-a
şi transmis câteva din secretele artei lui. Nu exclud această ipoteză
pentru că, odata o doamna venerabila, mi-a povestit ca în copilarie
a avutsansa de a întâlni un vagabond bătrân, aciuat la casa părinților
ei, care îi delecta(în spectacole separate) peceimici și pe cei mari, în
serile lungideiarnă,cu ceea ceesteticateatrală numeşte acum “teatru
de umbre”(capitolal teatrului de animaţie). Jucat- îmi dauseama cu
minteaşi cu cunoştinţele de acum — cu mare măiestrie.

Istoria teatrului de păpușiîl consemnează pe Cristescuca fondator
al Teatrului de Păpuși al Casei Armatei din București şi unic regizor
artistic pe toată durataexistenţeiacestuia (1953 - 1955).

La Constanţa a început gospodărește prin a face o trupă. Nu
oricum, ci prininițierea unorcursuri la care au avut acces doarcei
care autrecut un test draconic delimbăşi literatură română,istorie,
aptitudini artistice, psihologie, îndemânare ș, a. Acestea seîntâmplau
prin ianuarie- februarie 1956. Pela jumătatea anului cursanții au dat
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un foarte sever examen de arta actorului-păpușar, vorbire scenică,
tehnica mânuirii etc., după care cei care l-au promovatau alcătuit
ceeace s-a numit aproape o jumătate desecol“Teatrulde Păpuşi” (ca
secţie a Teatrului Dramatic). Era un numegeneric, sub a cărui umbrelă
se puteau realiza spectacole cu păpuși pe mână, marionete, umbre,
obiecte animate ş, a. Cu o subvenție foarte mică, adăugată teatrului-
mamă, exclusiv pentrusalariile celor câțiva. Decorurile și păpușile se
construiaudinresturi nefolosibile la scena mare.Salăcu scenă specială
pentru păpuși neexistând,repetițiile au începutprin câte un ungherde
culoarori prin birouri, după program.Cuinsistențeexasperante,Cris-
tescua obținut aprobarea de a transforma (provizoriu) marele foaier
de la balconîn sală,treabă la cares-a şi înhămat împreunăcu întreaga
echipă, întrucât de bani pentru mână de lucru specializată oficial
vremii n-au vrutsă audă. Luni înşir, cei ce aveau să devină minunaţii,
supertalentaţii păpuşari constănţenicunoscuţi în toată lumea, au sala-
horit efectiv la întemeiereateatrului constănţean de păpuşi. Plinide
var şi de praf, înotând în molozpânăla genunchi, zideau, dărâmau,
tencuiau, cărau cărămizi, nisip şi mortar cu găleţile sau tărgile, de
dimineaţă până seara. Apoi intrauîn repetiţii care durau pânătârziu
în noapte. Într-unritm de muncă,un entuziasm, o dăruire şi o iubire
pentru profesie exemplare, Pentrucei mai mulţi dintre oamenii zilelor
noastre, de neînțeles! Așa trecut vara aceea. Toamna,târziu,au intrat
în sala( lor și au repetatziși noapte, astfelcă la 14 decembrie 1956 a
avut loc inaugurarea.Spectacolula avutun afiş foartefrumos,conceput
și realizatchiar decătreregizor, la București, în tehnica ofset,nefolo-
sită încă ani mulțila Constanţa.

Au urmatzeci și zeci de premiere, unele mai frumoasecaaltele,
toate înscriindu-se ca evenimente nu numai ale culturii locale, ci şi ale
acestui tip deteatru(“Motanul încâlțat”, “ScufițaRoșie”, “Punguţa cu
doi bani”, “Albăca zăpada”, “Sânziana şi Pepelea!, “Carteacu Apolodor”
ş.a.)De mentionatdin perioada deînceput, este, “Fram, ursul polar”
Spectacolul avea o atmosfera polară: banchiza și stâncile mari de
gheaţă,întunericultainic din spatele lor şi lacul albastru pe marginea
căruia Fram,pe fondul unei muzici de-abia auzite, adulmeca cu boti-
şorulîn vânt, scâncind uşorșitrist de dorulprietenilor rămaşi la circ...
Eraatâta de frig, atâta singurătateși atâta nostalgie în aceste imagini
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scenice, încât ți se ghemuia sufletul. Cei mici ascultauîntr-o tăcere
desăvârşită, învățând să perceapă teatrulpe căile proprii acestei arte,
pe care uneori spectatorul întâlnește și vorbe, alteori nu. Dar mesa-
jele erau percepute exact şi faptul de a-ifi învățat abecedarulteatral
pe atâţia spectatori constănţenieste un mare merital lui Cristescu.
Dealtfel, îşi realiza singur decorurile, ca şi luminile care le puneauîn
valoare,caşi benzile sonore. Avea unrafinat simţ muzical, fapt care
contribuia substanțialla alcătuirealor. Era unartist total. Astăzi, când
vedem cum majoritatea spectacolelor - de orice fel! - se bazează
aproape numai pe ritm,care acoperă sau elimină celelalte canale de
comunicare, ne gândim că nu e drept ca, din cauzasărăciei de inspi-
raţie șicultură creatorilor, spectatorul săpiardăo calitate fundamen-
tală arteiteatrului, sincretismul. Se aplaudă,se tropăie, se fluieră (în
ritmulimpus de spectacol), acoperind totul cu o hărmălaie care face
imposibilă perceperea cuvintelor. lar spectatorii se declară mulţumiţi
doar pentru că au mai prizat infuzie de adrenalină.

Cristescu era mic destatură, cu părulvâlvoi căzându-i mereu pe
ochi, cu ţigara nemișcatăîn colțulgurii (de mâiniavea nevoie mereu
pentru a arăta cum trebuie făcută mânuirea);fumuli seînălța printre
şuvițe, lăsând impresia că îi iese chiar din cap, Era extraordinar de
nervos:striga, se-nfuriadin nimic, înjura, alergaîntr-o repetiție de zeci
deoridin fundulsălii la rampă, sărea treptele câte trei într-un singur
picior, dar până nuobținea ceea ceîși propusese nu se lăsa. Era un
perfecţionist, și ca să realizeze ce doreanu-i slăbea pe actori, de-arfi
fostsă-i ținăcu păpuşile pe mâinicâte 12-14 orezilnic, adesea și mai
mult. Îi răsplăteacu o duioşie haioasă, zâmbind fericit atunci când era
mulțumit: “ Habarn-aveţicâttalentzaceîn voişi celucruri minunate
puteţi face! Hai, lipsiţi! Căraţi-vă! M-aţi plictisit destulazi!”. Prefera
textele insolite (pe care le comprima la maximum și care ofereau o
copioasă exprimare plastică (“Heracle”, “Cu 100 km spre iad”, “Drumul
piperului”). Experimenta materiale şi maniere de lucru necunoscute
pânăatunci. De exemplu, păpuşi cu “mimică” (“Lucruri de nimic”),
într-o vreme când masaplastică era necunoscută și cu atât maipuţin
păpuşile (ori decorurile) gonflabile. A fost un eveniment când o
păpușă făcută din cârpă și câlți, datorită măiestriei păpuşarului (Gigi
Nicolau) a putut căsca gura pentru a râdesau şi-a putut schimbatotal
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fizionomia pentru a plânge oria se mira. A folosit lampade cuarț -
și ea aproape necunoscută în scenă — într-un spectacol antologic cu
“Micul Prinț”, după Antoine de Saint-Exupery. Cu ajutorulei a realizat
în acest legendar spectacol efecteartisticeextraordinare. De exemplu,
Muschetarul era interpretat de actor, prezent în scenă şi îmbrăcat în
negru,cu fața acoperită, astfelcă nu putea fi identificat evoluând pe
fundalul negru cu care se confunde.Erausensibile la lumina de cuarţ
doar pălăria cu panaș, mănușile, cizmele și spada.Era un exerciţiu
fermecător pentru micii spectatori să reconstituie imaginar silueta
omenească, doar prin recunoașterea elementelor fosforescente care
'se mișcau într-unsalut grațios sauîntr-o atitudine bătăioasă pentru
care trăgea spada. Interpretatextraordinar, cu o intuiţie fabuloasă,
cu talentulși meșteșuguluriaşe pecare le stăpâneşte, de inegalabila
actriță Aneta Forna, micuțul prinț cu părulstrălucitor de aur plutea
în jurulplanetei sale spunându-șipuţinele vorbe cu dulceaţa unuiglas
îngeresc... A fost un spectacoluluitor, care îl ridica în excelsior pe
spectator, fie copil, fie adult, dându-i o minunatăstare de imponde-
rabil sufletesc... A realizat un spectacol fără text, ca regizor şi scena
rist, “Povestefără cuvinte”, transpunândîn registru spectacularistoria
universală a teatrului de păpuși, care aduce la rampă mici scenete cu
păpuşile tuturortimpurilorși locurilor pământului în care această stră-
vecheartă s-a practicat. Cum erași firesc, a cules cu el multeelogii
și premii. A creat pe muzica lui Constantin Daminescu unspectacol
pentru adulţi, “EI și Ea”(îndrăzneţ şi plin deimaginaţie, cu mare risipă
de găselnițeartistice originale), care a fost interzis chiar de la prima
vizionare, cu perdaful de rigoare pentruîntreg teatrul.

Cristescu era un nonconformist căruia nu-i putea pune nimeni
lacăt la gură. Fiind, şi foarte nervos, crea conflicte, se ambala în altele,
urla, scrâșnea, dar se calmabruscca o furtună. În anul 1962 a parti-
cipat la Congresul UNIMAși Festivalul Internaţional de Teatru dela
Varşovia, care au duratnu mai puţin de 3 săptămâni. Din delegația de
30 despecialiști românifaceau parte actori, regizori,scenograf, critici.
Zeci de ore de dezbateri, analize și certuri în congres. Zeci și zeci de
spectacole din toate colțurile lumii, de toate calităţile, nuanțele, viziu-
nile... Delegatia le urmarea conștiincios petoate, dartot mai rămânea
vreme,fructificând șicâte o jumătate de noapte,să cerceteze splen-
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dorile acestui minunat oraș european,distrus în proporție de 80% în
timpul războiului, dar refăcut de cetățenii săi într-un respect sacru
pentru forma de dinainteadezastrului.

În dimineața din ajunul plecării spre țară, ClaudiuCristescu a mai
creatun incident, pecare mil-a povestit Georgeat Martoiusi care mi
se pare caracteriza foarte bine. Eraabiatrecutde ora 6 dimineaţa,
când din camera în care şedeacu Eustațiu Gregorian, (scenograful
Teatrului din Craiova), s-au auzit o suită deînjurături neaoșe, rostite

cuglas foarte înalt, usor de recunoscutca fiind al lui. Stupoare! Cris-
tescu în picioarele goale şi în chiloţi, cu părul mai zburlit ca oricând,
cu ţigaraaprinsă, alerga furibundprin faţa femeii de serviciu care-i
ținea strâns în brațepantalonii şi-l priveacrunt, cu gura strânsă ca o
pungă pe sfoară, evident, fără a spunenimic. “Adică cum vine asta? La
voi o amărătă de scrumieră face câto pereche de nădragi regizorali?”
Spărsese o scrumieră din neatenție; femeia îi ceruse s-o plătească şi
pentru că nu mai aveabani, când omul s-a dus la baiei-aluat dreptgaj
unica pereche de pantaloni. Gregorian, un om extraordinar de calm,
de blajin și înelegător (exactopusul lui Cristescu), mergea în spatele
luiîncercândsă-l tempereze: “Măi, Claudiu, las-o,n-ai săte înţelegicu
ea; hai, mai bine,în cameră şi-o să vedem!” Dar Claudiu: “Nu! Să-mi
deapantalonii!”Și, apoi, femeii: “Binev-afăcut Ştefan cel Mare că v-a
batutVăzândcă glumase îngroașă, Gregorian, mult mai solid decât
Claudiu, îl apucă pe acesta de umeri, dispărând amândoi în cameră.
Dar abiaînchisă dupăei, ușasaredin clanță zgomotosşi Cristescu urlă
din prag: “La Mostișca, dacă aţiuitat!” Și iar se-nchide ușa şi iar sare
din țăţâni: “Şi nu mai ştiu pe unde, dar v-a mai bătut... ” membrii
delegatieio priveaupe camerista gândindu-secă trebuie să faca ceva,
altfel cineștie cee în stare să maizică ori să maifacă Cludiu Cristescu.
Bani nu mai avea nimeni, pentrucă puținiizloțischimbaţi se duseseră
pemicile fleacuri- cadouri. Delegatiasi camerista merg dreptîn biroul
responsabiluluideetaj cu care încerca să se înţelegintr-o franțuzească
aproximativă. Înţelege despre ce este vorba, darla fel de inflexibil ca
îngrijitoarea răspunde scurt că “scrumieratrebuie plătită”, el necu-
noscând o soluţie specială pentru asta.li sfătuieşte să meargala direc-

torulhotelului. Birou mareși luxos,dar excesiv de manieratdirectorul

le spune același lucru:că scrumiera trebuie plătită și dacă nu au altă
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soluţie, să apeeze la ambasadă. Când au auzit asta, au încremenit,

ştiind că cel mai mic incident despre care ar fi aflat ambasadas-arfi
repercutatnefericit asupra întregului turneu, conform monstruosului
sistem al timpului. Atunci au fost străfulgeratide ideea de a merge
la restaurantulhotelului unde li se servea masa. Chelnerul, versatîn
totfelul deîntâmplări, a găsit rapid rezolvarea, servindla masaîntre-
gului grup apă minerală în locde bere. Diferențaa dat-o femeii, care
-ainapoiatpantalonii maestrului. Membrii delegatiei au urcatla etajul
câtau pututderepede (speriati de cele ce arfi pututface imprevizi-
bilul regizor, în răstimp), i-au dat pantalonii, spunându-i că spera să
fie ultima lui boacănă din sejurul varşovian.Aveau să se înşel, însă!
Seara,către ora 7, când şedeuadunaţi taţiîn hol să vadaspre ce spec-
tacole sa se îndrepte, liftul de modă veche, cu plasă desârmă înlocul
pereţilor de placaj, aducea încetişor o blondăsuperbă, cu ochii albaştri
și zâmbetinteligent, îmbrăcată într-un elegant costum-taior negru.
Când ușaliftuluise deschide, Cristescu - aflatla unpas înfaţa ei - sare
şi-i spune răspicat: “Ah, poloneze,frumoasă maieşti!”La care “polo-
neza”, în cca mai melodioasă limbă românească, îi răspunde: “Mulţu-
mescfrumos pentru compliment, dom nule, darnu sunt poloneză,sunt
Flavia Buref”. Şi, sub ploaia de blitzuri, însoţită de o liotă deziarişti, se
îndreaptă grăbită spreieșire. Mergea la deschiderea săptămânii filmului
românesc,in cadrul unuifrumos schimbcultural. Cristescu a rămas
ca trăznit: nu se dumirea de unde î răsărit actrița (foarte preţuită în
epocă) la Varşovia, tamanîn acelasi hotel cu delegatia din Romania

Acesta era Cristescu: un ghemde energie, forţă și talent care s-a
derulat vertiginospe parcursulunei perioaderelativ scurte, în care însă
a întemeiatla Constanţa teatrul de păpuși,a făcut şcoala de păpușărie,
a creat 30 de spectacole, unul mai frumoscaaltul. Un mare,foarte

mare şi frisonanttalent, născocind meteu şi neobosit lucruri noiîn
arta păpușăriei, pecare o conecta la modernitate. A creat 0 relaţie cu
spectatorulcopilşi adult, cum nua putut faceniciunal teatru din oraș,
impunândatenţiei și interesuluituturor o mostră esenţialăa teatrului
cu majuscule, un stil, o modă. A marcat fericit o epocă în care nu
cred că a existat copil în oraş și judeţ care să nu-i fi văzut spectacolele,
Educatori, învăţători, profesori, părinţi și bunici se luptau să-i aducă
pe copii lateatru în condiţiile în care se jucau și 3 și 4 spectacole pe
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zi. Am cunoscut oameni maturi cu mari nostalgii pentru spectacolele
lui, pentru mulţi acestea rămânând unica experiență teatrală vieții
lor... A colaboratfericit cuscenografa Lucia Cristescu-Trotonghi, soția
lui, un om de mare cultură, careîși integra ușor creația viziunii lui, cu
convingerea că aşa este spre folosul spectacolului. Au avut unsingur
copil, pe Cătălin (Mișu) Cristescu, absolventalInstitutului de Marina.
Claudiu Cristescu a murit puţin după vârsta de 50 de ani. Uninfarct
i-a curmatabrupt tumultul vieții, înainte dea fi datla ivealătot ceeace
mareleluitalent arfi pututface.

Despre Claudiu Cristescu, fondator a două teatre de păpuşi
(animaţie), în cele mai mari orașe ale ţării, Bucureşti şi Constanța,
regizorartistic al unorspectacole memorabile, se mai vorbește foarte
putin.Este, pânăla unpunct,destinul ingratal creatoruluilegatdearta
efemeră a scenei. Dar, lucru rar când e vorba deaceastă artă, lui Cris-
tescui-a supravieţuit,cel puţin parțial, opera:din “materia”ei artistică,
reluată, în viziuni noi, se inspiranoi spectacole,

Aneta Forna-Christu, cea care l-aavut dascăl, transmite,la rândul
ei, pasiuneapentruarta păpușăriei umornoi generaţii de artiști

   

LUCIA TROTONGHI CRISTESCU

Aparepe multe din afişele teatrului cu numele de Lucia Cristescu,
fiind căsătorită vreme îndelungată cu regizorul Claudiu Cristescu. A
fost scenografa Teatrului de Păpuși de la înființarea acestuia și până
în.1970, când s-a mutat la Școala Populară de Artă, a cărei secţie de
păpuşărie o înființase şi, practic, o condusese pânăatunci, în paralel.

Era de familie foarte bună:tatăl - general de stat major pânăla
instalarea regimului totalitar, mama - o boieroaică cu ascendență
austriacă. Cu asemeneaorigine, doamna Lucica a avut de “tras”
întreagaviaţă, începând încă din anii studenţiei. De exemplu, nu şi-a
putut da examenuldelicenţă,la finele Facultăţii dearhitectură, pentru
că în ziua acesteia i s-a “pierdut” lucrarea; s-a spus că, probabil, a fost
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furată, dar nu i s-a îngăduito altă prezentare la examen timp de 20
de ani... Metodafăceaparte dintr-un ampluarsenalfolosit în epocă
pentru a-i îndepărta de la studiiși alte drepturi pe copiii de “burjui”.
Era un om cum nu se poate imagina mai bine educat. Primise în
familie, în primii ani, aceatemelie de educaţie și cultură fără de care nu
se poate construi nimicsolid ulterior, oricât de multe și bune şcoli ar
urma un individ. Avea o cultură uriașă; se puteaexprimaîn cunoştinţă
de cauzăîn cele maivariate domenii. Era,dealtfel,uncititor împătimit.

Nutrecea o zi fără să citească o carte,iar dacă îipica în mână una
cu 500 de pagini, nu dormea două ropți. Şi nu făcea tipulde lectură-
drog, cu care se amăgesc unii dorind să le treacă vremea mai uşor, ci
lectură temeinică de asimilare,care determină conexiuni ampleşifelu-
rite cu bagajul acumulatdeja. Vorbeafluentfrancezaşi germana,limbi
în care şi citea ori scria. Moştenise de la părinţio bibliotecă uriaşă,
în care puteai găsitoate cărțile fundamentale din Antichitate până în
zilele noastre şi principalele reviste dinprimii 40 deaniai secolului
XX. Avea o conversaţie elevată, darfără nimicprețios, găsind tonul și
vocabularul potrivit pentru orice interlocutor. Era un consilier desă-
vârşit pentru orice om deartă. Funcţiona - aş putea spune - ca un
termometru estetic, judecăţile ei de evaluare fiind nudoarpertinente,
ci masiv sprijinite de argumentele filosofiei,esteticii, logicii etc. Și toate
emise cu o modestie exemplară,stârnind ample, minunateşi de neuitat
dialoguri despreviaţă şi artă. Nu-şiieşeaniciodată din fire, nu ridica
tonul şi nui se dezlipea de pe chip vreodată zâmbetulblajin şi îngădu-
itor. Era de o bunătatebiblică; mi-a spus odatăcăreligia eiestesă nu
facăniciodatănimănuivreunrău... şi nu a făcut, deşi nu a fost scutită
de răutăţile altora,deironii șide lovituri detotfelul.

Păpuşile inchipuite de ea pentru zeci de premiere au fost dintre
marile bucurii ale copiilorconstănţeni(şi nu doar ale lor) din multe
generații. Privite de aproape, nu păreau frumoase, poate chiar puţin
înfricoşătoare. Daratunci cândintrau în decor, sub luminile rampei, se
umpleau, parcă, de-o vrajă. Păreaucu adevăratvii; părea căîntr-adevăr
ele vorbesc şi nu păpuşarul; aveau uneori și câte ceva din fizionomia
acestuia, gesturile şi felul luide a se mişca... Eraucreate cutalentşi
cu o intuiţie care venea din împletirea cunoaşterii adância persona-
jului şi actorului, dominant şi plin de personalitate fiind personajul.
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Hohotecristaline de râs, aplauze, exclamaţii, tăceri înlăcrimate, uneori
de-a dreptulplânsete pentru soarta “eroilor” făceau să vibreze aerul
sălii înmiresmatde parfumul purității şi sensibilităţii infantile revărsat
parcădintrepetalele a mii deflori... Spectacolul celmarese desfăşura,
de fapt, în sală... Nu întâmplătorspectacolele acestuiteatru atingeau
cifre desuteşi chiar mii de reprezentații, într-o vreme când Constanţa
era cu mult mai mică.

“Ursuleţii veseli”, “Artiştii pădurii”, “Isprăvile viteazului Heracle”,

“Fram, ursul polar”, “Albă ca Zăpada”, “Micul prinț”, “Sânziana şi

Pepelea”, “Cartea cu Apolodor” Vrâjitoruldin Oz”“Niels,prichindelul”
şialtele suntcâtevadintitlurile care aufăcut maresuccesși datorită (aş
zice datorită, în principal) păpuşilor create de Lucia Trotonghi, într-o
manieră care, respectând tradiţia, aducea multă modernitate, de la fizi-
onomiepână la materialele folosite. La finalulfiecărui spectacolcopiii
săreaudin stal alergând spre rampă pentru a-şi imbrăţișa, mângâia sau
săruta păpușafavorită, într-ostare de entuziasm euforic.

Ar fi nedreptsă se treacă uşor peste activitatea Luciei Trotonghi
dela Şcoala Populară de Artă. Ani mulţi, în cadrulacesta — şi având
caelevi în principal dascăli din mediul rural - Lucia Trotonghişi-a
învăţatdiscipolii nu doar să schiţeze pe hârtie păpuşile, ci şi cum săle
transpunăîn concretultridimensional;să le creeze mecanismele care să
asigure fiecăreia mișcările pecare le avea de făcut,să le croiască hăinuţe
şi să le coasă, să facădinte miri cetotfelulde accesorii. Şi toate — toate
subordonate mesajului pe care păpuşa, mişcându-se și vorbind, avea
să-l transmită. Dari-a maiînvățatpeelevii săi-artațesutului,a tapițe-
riei, şi câtealtele încă. Cred căştia să facătotceeaceține deartele plas-
tice. A lucrat multși pentru FondulPlastic, obiecte care cereau o mare
investiţie de muncă manuală, de gust,dar şi de găsire a materialelor, de
crearea lor, de vopsire, depictură etc. Ultima meaamintire legata de ea
dateaza din 1991, cand am rugat-osa verificetextultraducerii( pe care
o facusem in limba franceza)a scenariuluirecitalului Papusa, prietena
mea!, pecare Aneta Forna Christu urmasail sustina-ca invitatala un
festival in Belgia. A acceptata ca in totdeauan cu mare gentilete și am
stabilit sa neintalnim in parculdin fatateatrului. Cand am sosit eu,
statea pe o banca,citindo cartesi m-aintampinatcu un zambet.
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A fost cum spuneam un om bland, de o desavarsita politete cum
putini am cunoscut.S-a stins in arul 1992, fiind înmormântatăla
Constanţa. Are un fiu, pe Cătălin (Mișu) Cristescu.
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REGIZORI, SCENOGRAFI,

SPECTACOLE

De-a lungulistoriei sale, minunata trupă a Teatrului de Păpuşi
Constanţaa fost pusăîn valoare de personalităţile creatoare ale regi-
zorilor: Geo Berechet, Andrei Belgrader, Claudiu Cristescu, Mona
Chirilă, Ildiko Kovacs, Ştefan Lenkisch, Margareta Niculescu, Irina
Niculescu, Silviu Purcărete, Cristian Pepino.

Fiecaredintre acestepersonalităţicreatoare aufăcutca de-a lungul
stagiunilorsale Teatrul de Păpuşi Constanţa să devină un spaţiu privi-
legiat care concentra energii și talente. Fiecare din aceste personali-
tăţiau creatspectacole de mare forță, frumuseţeşi originalitate, care,
păstrând elementele tradiționale ale străvechii arte a păpușăriei, au
impus prin inovaţie valorile semnificative ale unei noiteatralități. Au
fost spectacolestrălucite, exemple deteatru total, adevărate metafore
scenice, spectacole de o perfectă armonie între viziunea regizorală,
interpretare,scenografie,spectacole-eveniment.

Seria acestor spectacole-evenimenta fost deschisă de “Povestefără
cuvinte”. lata cescria despre acest specatcolcriticul Margareta Barbuta
in Revista „Teatruîn numarul din iulie, 1958”Toto evocare, de data
asta a papusii a prezentatTeatrul de Papusi Constanta. Incercare teme-
rara, pe care nu stiudaca istoricii teatruluidepapusi au rezolvat-o pana
acum in toataamploareaei. Spectacolul a fost apreciatpentru noutatae
incercarii si a mijloacelor modernefolosite. anume. Regizorula folosit
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ajutorulatatalteatrului de umbreca!si al cinematografului, pentru
a amplifica si a exprima plastic viziunea sa asupraevolutiei istoricea
papusii. De la primuljoc de umbre descoperit de omul preistoric pe
peretele caverneislae, panala papusaepocii marilor descoperiristiin-
tifice, apar in fata noastrainscurte scenete, diferite faze ale teatrului de
papusi de peintregul glob. Scuratistorie este meritorie mai ales prin
perspectivele pe care le deschide posibilitatilor de abordare a unor
subiete „grave! ”

A urmat spectacolul “Şoricelulși păpuşa”de Alecu Popovici — regia
ŞtefanLenkisch, decorurile Mioara Buescu, păpușile Ioana Constanti-
nescu- despre care,cu prilejul unui turneu în Polonia,Jan Puget scria
în “Panorama Polnocy” în decembrie 1968: “Românii aurepurtat un
succes mai maretocmaiacolo unde au accentuat planul intim, perso-
malitatea păpușii, farmeculei specific — anume în piesa Șoricelul şi
păpuşa”. În 1970, spectacolul a participat la Festivalul Internaţional al
“Teatrelorde Păpuși în limba esperanto, Zagreb - Iugoslavia.

Anii '70 au adusîn repertoriul teatrului nostru un spectacolcare
avea să intre în istoria.în cartea de aur a TEATRULUI DE PĂPUȘI,
“Copilul din stele” după Oscar Wilde, dramatizare de Victoria Gavri-
lescu, regia Geo Berechet (pe atunci regizor al Teatrului Dramatic
Constanţa) şi cu scenografia Eugeniei Tărăşescu Jianu, avându-i în
distribuţie petoţi actorii trupei. Spectacolula fost prezentat într-un
mare număr de festivaluri şi turnee.La Festivalul Internaţional de
Teatru Experimental de la Nancy - Franţa(1971), celebrul creator de
modă Pierre Cardin, care a călătorit special la Nancy ca săasistela
spectacol, încântat, invitattrupasăjoaceși la Paris.Din păcate, lucrul
acesta nus-a implinit din cauzaînchistării politico-administrative care
nu îngăduia trupei să joace decâtînlocalitatea pentru care primise viză,
Totîn anul 1971, “Copiluldinstele”a participatla FestivalulTeatrelor
de Păpuși dela Belgrad - Iugoslavia. În 1973,în urma unei invitaţii
speciale, a fost prezentat, în afara concursului, la Festivalul Internaţi-
onalal Teatrelor de Păpuşi de la Pics - Ungaria. Anul 1974 a adus o
nouă participare la un festival internaţional. De această datăeste vorba
despre Festivalul oraşului Istanbul, un festival al artelor. La Moscova,
spectacolul a fost jucatîn anul 1976, pe scena elegantului Teatru de
Artă, în cadrulFestivalului Internaţionalal Teatrelor de Păpuşiorga-
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nizat cu prilejul celui de-al XII-lea Congresal U.N.I.M.A. Festivalul
ziarului “DUnita”a prilejuit în 1975 întâlnireacu publicul dinItalia.
Acest spectacola adustuturorcreatorilorsăielogii unanimedin partea
presei, a criticii despecialitate, a confraţilor deacasăşi depeste hotare.

“Copiluldin steleeste un strălucit exemplu deteatru total, dezvă-
luind încă o dată faptul că arta păpuşărească e una din cele mai
complexe. Căci păpuşa animatăe sensibilitatea păpuşarului devenită
imagine... Spectacolula fost în acelașitimp teatru cu măşti, ritual cu
adâncirădăcini populare, pantomimă, balet, melopee. Am urmărit cu
plăcere și admirație jocul trupei din Constanţa: o admirabilă plasti-
citate a mişcării, voci armonioase, cu timbru bogat, deplină profesio-
nalitate. lată așadar un spectacol-evenimentcare stimulează gândirea
artistică... ” (Andrei Băleanu - România liberă / 1970)

“Acest basm (“Copilul din stele”), povestit după Oscar Wilde de
către Victoria Gavrilescu, constituie, deopotrivă, o invitație la medi-
taţie pe margineacopilărieiteatrului,a formelorsaleprimare,esențiale,
a “vocii” sale specifice şi o invitație la regândirea convenției teatrului
de păpuși... Scenografii augândit o imaginevizualăa acestei lumi.
Au inventato caracterologie fantestică: formele, “chipurile”, atent rein-
terpretate, sugerează “sui-generis” sufletele. (Oamenii debineau ochi
simetrici, egali şi uneori chiarîn formă de floare saustea, cei răi —
adevărate elaborări de “urât” - estetic - un ochi maimic, o privire mai
puţin limpede). Au drapat personajele într-un fel de sariuri în cenuşiu
neutru. Volumele astfel create au favorizat posibilitatea de a figura
cu trupurile interpreţilor: trunchiuri de copaci, ziduri de case, poate
cetate, coline prin care curge izvorul — oglindă (reprezentatprintr-o
maramăpurtatăpe braţe)”(Natalia Stancu-Scainteia / 1970)

“Teatrul de Păpuşi Constanţa, România. O revelație! Poate cel mai
frumos experimental festivalului, în orice caz cel mai elevat. Un teatru
desufletși carton,alcătuit din inteligenţă, fineţe(şi ce este mai rar din
sensibilitate). Plecânddelao virtuozitatetehnicăsclipitoare, o lume de
măști enorme,fantastice, variate ca formă și culoare,siluete fantoma-
tice, personaje - obiecte sau decor... O singură păpuşă extraordinar
de vie (de plină de viaţă omenească) printr-o minune a dragostei care
a legat-o de mânuitoarea sa... cândvizibilă, când invizibilă” (Nelly
Fairise - Le Republicain Lorrain, 1971)
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“Dulce ca... sarea” de Alecu Popoviciși Viniciu Gafiţa,regia Ștefan
Lenkisch, scenografia Eustațiu Gregorian şi Zizi Frențiu şi “Riga Cripto
şi lapona Enigel”, regia Geo Berechel, scenografia Eugenia Tărășescu
Jianu,sunt alte două spectacole ce au trezit interesul criticii şi al speci-
aliştilor. Primulera unspectacol cu măști, inspirat din motive popi
lare. lată ce scria “LUnita”în urma spectacolului “Dulceca... sarea”,
prezentatîn Italia la Festivalulziarului “LUnita”:“Ritmul și comple-

xitatea coregrafică au avut şi au comunicat o neîndoielnică încărcă-
tură sugestivă şi fantastică.Introducerea diferitelor modalităţiteatrale,
balet, cântec popular și chiarcor, “au permis o varietate de unghiuri
vizuale“ care au avut mare priză prin inventivitatea și jocul lor spec-
tacular. Adăugăm frumusețea păpușilor sau, mai bine zis, a măștilor
purtate de actori, care necesitauo “gesticăcutotuldeosebită,realizată
cu mareeficacitate”. Deacelași success-a bucuratacest spectacol şi la
Festivalulorașului Istanbul.

Tot un spectacolcu măşti a fost “Riga Crypto şi lapona Enigel”,
inspirat de această datădin liricapoetului lon Barbu,era de o desavar-
sita originalitate, plinde fantezie artistica si nascoceli tehnice, ceea ce
I-a facutsa se impunapubliculuisi mai ales specialistilor. Jan Malik, o
personalitatea păpuşăriei, scria în “Ceskoslovensky Loutkar”(1972):*,
folosind ca model o baladă de Ion Barbu, Teatrul de Păpuşi Constanţa
ne-a oferit plăcerea împletirii armonioase între jocul păpușilorși al
actorilor, costumaţi şi mascaţi... Alături deactori mânuitori evoluau
Dora Carpov, în acea vreme balerină a Teatrului Liric Constanţa şi
Petre Lupu, pe atunciactor al “Teatrului Dramatic Constanța care a dat
au acestrolo stralucita proba de mim “Riga Crypto... ” fostal doilea
spectacolprezentat deteatrulconstănţeanla Festivalul de la Nancy -
Franţa.

 

 

 

Andrei Belgrader, şi el pe atunci regizor al Teatrului Dramatic,
avea să adauge un nou spectacol de succes în repertoriul Teatrului
de Păpuşi Constanţa.Suntem în anul 1973 şi spectacolulse numeşte
“Micul Prinţ”, deLetiţia Gitză, după Antoine de Saint-Exupery, Sceno-
grafia spectacolului era creată de Eugenia Tărăşescu Jianu. Prezentat
în turneu la Bucureşti, spectacolula trezit laude fără rezerve “mai

întâi pentru știința de fi făcut vizibile, traduse adică în metafore
scenice adecvate, aventurile simbolice ale eternului copil îndrăgostit
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de o floare, În scenografia Eugeniei TărășescuJianu și muzica lui los:
Herţea, spectacolulconstruit curitm ascultăde un crescendo dramatic
neostentativ, reuşind să conflictualizeze epicul încântător şi poezia
tulburătoare a parabolei lui Antoine de Saint-Exupery... Ca o magică
vindecare detotceea ce ameninţăcopilăria sufletului uman,istoria lui
Saint-Exupery devine pe scena artiştilor constănţeni... o parabolă a
libertăţii şifericirii, unapella imaginaţie şi creație, sensibil și înduio-
şător” (CezarIvănescu - “Luceafărul” / 1975),

În anul 1974 devenea regizor al Teatrului Dramatic Constanţa
Silviu Purcărete.Lascurttimpavea să monteze și la Teatrul de Păpuși
Constanţa spectacolele “Călina Făt- Frumos” de Lidia Ionescu şi Agri-
pina Hăulică-Foreanu, după Victor Eftimiu, "Paznic de flamura'de
Francisca Ricinski( regia, scenografia si ilustratia muzicala S. Purca-
rete), Insula pe din doua „de L Ustinov. Absolvental sectie de regie a
LA.T.C„LL. Caragiale”, si alLiceului de arte plastice N. Tonitza”, cu
o viziune plastica speciala asupra teatrului, cu o bogata fantezie, cu
umorstralucitora manifestatde la inceputulvenirii in teatru atractie
deosebita pentruteatrul de papusi(imiplace sa cred ca acestlucru s-a
datoratsi minunatilor, talentatilor papusari constanteni). Spectacolele
create la Teatrul de Papusi Constanta erau cuceritoare prin poezie,
candoaresi haz; spectacole in care se intalneau fericit texte cu multe
insusiri intemeiate peidei poetice generoasesi un regizorinteligent si
sensibil, cucerit de arta teatrului de papusi. Debutul inteatrul de papusi
cu„Calina Fat-Frumos” anunta o personalitate ce va avea multe de
spus inteatrul de animatie. Prezentatla Festivalul Naţionalde Teatru,
Bucureşti, 1977, spectacolul „Calina —Fat Rrumos” avea săfie distins
cu Premiul |. Acest premiua fost acordat de un juriual cărui preşe-
dinte era actrița Dorina Tănăsescu,o binecunoscută personalitate a
artzipăpuşăreşti naționale și internaționale, pentru că“regizorul Silviu
Purcărete a izbutit o montarecupăpuşi dintre cele mai originale şi mai
interesante; elegantă şiratinată, sprijin indu-se pe ultimele cuceriri ale
tgătrului modern de animaţie. Accentuând trimitereaspre fabulos a
Sasmuluioriginal, spre joculstraniu al fantasmelor, bucurându-se de:
scenografiainspirată şi maialesde prea frumoasele și sugestivele păpuşi
ale Eugeniei Tărăşescu Jianu, regizorul aimpus orealizare de zile mari,
sugerând oînaltă tehnică, în toate domeniile, dar mai ales în acelaal
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unei complicate mânuiri (câte doitau trei mânuitori pentru câte o
păpuşă. ” (Valeria Ducea = Teatrul / 1977). Spectacolul fostprezentat
sila Festivalul „Săptămâna debuturilor în teatrul de păpuși(organizatde
ATM în colaborare cu Teatrul„Țândirică”). În cronica scrisă deŞtefan
Iureş în revista Teatrul/mai 1977 se spunea:"Călina Făt -Frumos” în

regia lui Silviu Purcărete un spectacoldecertăținutăintelectuală.(...)
feerie cu păpuşi grațioase(Călina, Maghiran), amintind de ilustrațiile

originale ale micului prinț saint-exupery-an), O coloană sonoră exce-
lentă servind balada și bocetul, stilizate într-o ambianţă incantatorie,
momenteintens dramatice subliniate cu meșteșug”.

La 25 august 1978avealocpremiera spectacolului“Legendele atriz-
ilor,în cadrulprimei editii a Festivalului Seride teatru antic”Histria nu
este o cetate, sau ruinele ueia,ci un vs despre o cetate'a spus regizorul
Silviu Purcarete dupavizitarea cetatii. Si pe aceasta idee si-a construit
intreagaviziune regizorala.dorindu-sispectacolulca pe “un vis despre
un posibil spectacol *Scenariul era semnat chiar de regizor.dupa texte
de Eschil,Sofocle,Euripide cu cantecz,bocetesi descantece romanesti.
Muzica lui Iosif Herteasi scenografia-costume,papusi-Eugenia Taras-
escu Jianu,au servit cum nu se putea mai bine gandulregizorului.
Stravechiul. dans de invocaze;al paparudelor era adus in spectacolul
deuriase papusimanuite de iscusitii papusariconstanteni,printre repl-
icile gigantilor dramaturgi anticijin murmurul continuudeglasuri ce
vibrau ca mazea si pamantul.

"Legendele Atrizilor, spectacolul Teatrului Dramatic Constanta
(ganditsi special structurat pentrua fi reprezentat la ruinele Cetatii
Histria) fixat atentia asupra celei maielocventepropuneri de montare,
apte sa confirme calitatile locului de joc,sa demonstreze adecvarea

peisajului natural evocatorla reprezentatie anumestructurata, proce-
siune solemna„ceremonial public,care imbinaintamplari dramatice
din Orestia cu momente de ritual folcloric romanesc(inspirate de
miturile tracice„din cultul arhaic al lui Dionysossi Bachus,în inter-
pretareaactorilor Teatrului de Papusi Constanta.Spectacolul a relevat
momente de mare frumusetesi plasticitateteatrala,cu o realaforta de
emotionare “(Valeria Ducea).„Cea maiinteresanta experienta de teatru
in aerliber, in decor monumentalsi cea maifertila recreere scenica
a unor poeme dramatice stravechi, a constituit-o in Festival Legen-
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dele  Atrizilor, compunere de regizorul Silviu Purcarete, amplasata
in ruinele dela Histria.Locul s-a dovedit un admirabilspatiu teatral,
folosit dealtminteri cu iscusinta de tanarul regizor, de scenografa
Eugenia Tarasescu Jianu si compozitorul losif Hertea. In distributie
artisti aiteatrului dramatic, ai teatrului de papusi, instrumentisti ai
teatrului liric, reuninid multiplele posibilitati ale genurilor convocate,
au izbutit un spectacol de veritabila coralitate, nu lipsit de maretie.
Uriasa mascaantica arzand peapa,in inserareaviorie, ca un final
definitiv alurgisitei familii atride,a fost o insolita cortina deflacara,
a merituosuluispectacol.“(Valentin Silvestru). „ Legendele Atrizilor,
spectacolul constantean, neobisnuit si intr-un anumit fel tulburator,
este rodulfericitei conlucrari dintre conducerea energicasi inspirata
a regizoruluiSilviu Purcarete, expresivitatea propunerilor-deliberat
parcimonioasesi frapante — ale scenografei Eugenia Tarasescu Jianu,
rafinamentulreconstituirilor muzical-folclorice ale lui Iosif. Herteasi
spiritul de echipacarea animatinterpretii - artistii scenei constantene
si inimosii papusari. * (Natalia Stancu).

 

În aceeași perioadă a fostși premiera spectacolului “Povestea
porcului”, scenariul şi regia Irina Niculescu, scenografia Antonio
Albici. Irina Niculescu absolventa a Academiei de Arte din Praga,
facultatea deteatru, sectia papusi un regizoratras de esenta tragico-
mica a marionetei, a debutattot la Constanta „Povestea porcului „Era
un spectacol cu 6 conceptie indrazneata, in care textul era valorificat
printr-o simbiozaa omului cu papusa,in careinteligenta si bunulgust,
subtilitatea,tehnica manuiriisi tehnicainterpretarii, fantezia siinven-
tivitatea creau momente de mare maiestrie si emotie;era un spectacol
in care papusile se transformau in. metafore. Prezentatla Festivalul
“Ion Creangă”dela Bacău șila Zilele teatrului pentru copii de la Iaşi, a
fost distins și el cu multepremii, iar înanul 1992 a participatcu mult
succes, alături de o altă piesă inspiratădin povestirile ui Ion Creangă,
“Fatababei și fata moșneagului”la un turneu în Republica Moldova.

lina Niculescu montase înainte la Constanţa sprinţarul
specatcol'O poveste oarecare,joaca-ncepe la intrare”Acesta, împreună
cu „Călina Făt-Frumos”, au reprezentatteatrulconstănţeanla „Săpta-
mâna debuturilor în teatrul de păpuși(1977), Festival organizat de
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AT. M în colaborare cu 'Teatrul „Țândărică”. "Promisiunea conți
nută în titul-distih a fostrespectată: povestea e un pretext pentru o
joacă antrenantă,fanteziela trapîn jurul unui paravan, unde un biet
croitoraș, luptă cu un balaurși sfârşeşte prin a-l coase... pardon,a-l
învinge. Albici amuză, amuzându-se: balaurulare drept corpo uriașă
pâlnie trombon,pisica vrăjitoare alcătuitădin douăsfereverzi, rotite
autonom,cățelule foarte mic şi albastru, dar cu picioare uriaşe-patru

panglici fluturătoare. Prezentată în manifestările Săptămânii și ca un
program experimental pentru preşcolari(desfăşuratîn foyer-ul de la
studioul „Casandra” -cu naturalețea și prospeţimeateatrului adusși
jucatîn grădiniţe) irina Niculescu se dovedeşte un bun psiholog al
copilului, unexigent căutător detexte(selectate din”Antologia inocen-
ţeit)unaliat credinciosal simplitatii bogatein sugestii. (Stefan Iures,
Revista Teatrul, mai 1977)

In anul 1988,regizoarea Kovacs Ildiko crea la randu-i un spectacol
cea trezit interes””Furtuna”de W. Shakespeare, spectacol cu actorisi
papusi, in scenografia lui Dan Fraticiu avandu-iîn rolurile?alte duhuri
în slujba lui Prospero”pejazz-manii Harry Tavitian si Corneliu Stroie.
„Se spune pe buna dreptate,ca teatruleste in primulrandarta acto-
rului. Abia apoi vine regizorul. Nu stiu dacaafirmatia ramanevalabila
si pentru teatrulde papusi. Pentru o datainsa si asta tocmaiacum cand
actorul apare ca interpret-sauinvers, ierarhia e rasturnata. Ca piesa e
de Shakespeare, insa n-arfi de tot socant. S-a mai vazut. Caeste vorba
de Furtuna, devinesi maiexplicabil. Nu este Prospero un demiurg care
isi manevreaza supusi si nesupusii ca pe niste papusi?lata-lin carnesi
oase,inalt, pletos,barbos, cugesturihieratice, oficiind pe scena minus-
cula,printre siluete miniaturale,dar si printre fapturi umanela scara
1(rol interpretat de Dromihete Ghiman). Asadar ideeoriginalaîi urca
pe scena cu propriile lor miscari, pe manuitori... laro ideecu adevarat
originalain ordineadistributiei, poate axulcentral al specatcolului este
Ariel, sa-i zicem Ttifrons, personajul divizat-cu replici cu tot-in trei
actrite ( Ioana Jora, Aneta Forna Christu, Camelia Poenru)uniformi
zate siimpersonalizate printr-uncostum bine ganditsi el(inclusivcoli-
viile care le cuprind capetele ca niste carcereale spiritului). Nu poate
fi omis nici finalul a rebours, cu unCaliban(interpretat ireprosabil de
Iulian Enache) protapit dominator pe platformasuperioara a locuintei
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lui Prospero, dupa ce l-a incarcerat el pe stapanul sau... Si despre ce
ar mai puteafi vorba?Despre muzica, fireste. Ciudatasi totusiatat de
adecvata muzica in care pianul vibreaza, bateria ritmeaza, fluierul se
tanguieste, clopoteii clinchetesc, in melodii dejazztraditional, în blues.
uri, in folclor romanescsi oriental, cu „menestrelii”(Harry Tavitian si
Corneliu Stroie) insinuati uneoripe scena, caci muzica asta bizara ca
idee suna neasteptat de teatral de elsabetan, perfect în ton cu fluxul
dramatutgic. Intr-un cuvant un spectacol incantator, nascutcu înteli-
genta de oameni haruiti” scria dupa premiera Sergiu Selian,in revista
“Teatrul. In paginile aceleasi reviste (in numarul din octombrie 1989
criticul Paul Cornel Chitic remarca?Prestigioasa regizoare Kovacs
Ildiko a talmacit textul shakespearean intr-un spectacol moralizant.
In final, Caliban distruge civilizatia edificata cu migala de Prospero;
totce rauîn fiintele nauftagiate pe insulase dizolva în bufonada sau
veselie in care bantuie un pic detristete. Binele triumfa, nostalgiind la
cucerireaintregii lumi, darsi Raul da semneale dorintei inrobire, (... )
regizoareaa creatspatii dejoc in care rolul hegemonic îl au Harry Tavi
tian si Corneliu Stroie, doi muzicieni-instrumentisti care nascocesc
si manevreaza uningenios personaj:muzica de scena. Gratie acestor
doiinstrumentisti prezenti si pe scena ca actoriintocmai cain teatrul
traditional al orientului indepartat-replicile sunt argumentate, capata
o auraexotica, Exotism al muzicii concrete si al fulgurantelor secvente
de jazz. Paginile muzicii de scena si ideea de a face din Ariel o intreita
prezenta- ubicuitatea si cele treiatitudini ale Spiridusului(harnica
supusosenie, devotamententuziastsi nerabdare) constituie nucleele in
jurulcarora regiasi-aedificat intentiile”

 

 

EUGENIA TĂRĂŞESCU - JIANU

A absolvit Institutul de ArtePlastice “Nicolae Grigorescu”- Bucu-

reşti, Facultatea de Arte Decorative, Secţia Scenografie, claas prof.
MihaiTofan, lonBitan, promotia1969
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Din 1969 până în 1999 a fost scenograf la Teatrul Dramatic

Constanţa,
O scurtăperioadăa fost scenografla Teatrul “Fantasio”
Intre anii 1994-2009a fost scenografla Teatrul Naţional de Operă

și Balet “Oleg Danovski” din Constanţa, institutie cu care continua sa
colaboreze,

Este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P.),
UNIMA - România (Uniunea Internaţională a Marionetiștilor),
UNITER(UniuneaTeatrală din România).

Fișă artistică selectiva:

Teatrulde Păpuşi Constanţa:

“Copilul din stele”, “Micul prinți, “Nu plânge, baby!”; "Vrăjitoa-
rele”; "Metamorfoze”; “Coada cotoiuluiroșcat”; "Regele cerb”; “Scufiţa

ie”; “Făt-Frumosdinlacrimă”,Finsi calutulcel albal vazduhului”,
Maia”, "Ursuletul Winnie Pooh”, Roxi si batranulleu”, Călina

Făt-Frumos”,
A creat scenografia multor spectacole ale Teatrului Dramatic

Constanţa(peste 60 detitluri):

“Noaptea iguanei”(spectacol de debut) de T. Williams,regia Nico-
leta Toia;

“Isabela trei caravele şi un mare mincinos” de Dario Fo, regia lon
Maximilian;

“Răzbunarea”de Al. Fredro, regia Lucian Iancu:
“Legendele atrizilor” (spectacolde teatru antic, jucatla ruinele

Cetăţii Histria), regia Silviu Purcărete;

“Rinocerii”de E, lonesco,regia Laurian Oniga;
“Oedip”, regia Oleg Danovski; “Fata cinstită”de C. Goldoni, regia

Laurian Oniga;
“Mincinosul” de C. Goldoni, regia TudorChirilă;

“Puricele în ureche” de G.Feydean, regia Laurian Oniga:
“FHecuba” de Euripide,regia Silviu Purcărete;
“Pescărușul” de A.P. Cehov, regia Alexa Visarion;
“Penthesileea” de M.şi A. Cremene,cu fragmente din “Penthesi-

leea” de A. VonKleist,regia Cătălina Buzoianu (decoruri);
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“Milesgloriosus” de Plaut, regiaSilviu Purcărete;
“N-am ucis” de ]. Robert, ]. Duvivierşi H. Jeanson,regia Silviu

Purcărete;
“Gâlcevile femeilor”de C, Goldoni, regia Gavril Borodan.
“Teatre dramaticedin țară şistrăinătatecu care colaborat:

TeatrulNaţional Cluj-Napoca — “Ubucureşti”, după I.L. Caragiale
şi A.Jarry, regia Mona Marian;

“Teatrul Dramatic 'Tolbuhin (Bulgaria) — “Regele cerb” de C.Gozzi,
regia TudorChirilă;

“Teatrul Tineretului Piatra Neamţ — “Vrăjitorul din Oz), regia Maria
Mierluţ;

Teatrul Naţional Cluj-Napoca - “Slugă la doi stăpâni” de C.
Goldoni, regia Mona Marian;

Teatrul Maghiarde Stat Cluj -Napoca- “Dale carnavalului”de 1.[..
Caragiale, regia Mona Marian;

“Teatrul de Stat Oradea — “Bolnavulînchipuit” de Moliere, regia
Mona Marian,

“TeatrulNational „Radu Stanca”Sibiu-„Pisicaalbastra”
de E. C. Neghina, regia Mona Marian
A colaboratcu 'Teatrele de Păpuşi, Copii şi Tineret din Craiova,

Târgu Mureş, Keskemet (Ungaria), Cluj- Napoca, Alba Iulia, Timi-
soara,

“Teatre de Operă şiBalet:
Teatrul “Oleg Danovski” Constanța — “Pinocchio” - baletîn core-

grafia lui Călin Hanţiu, regia Dominic Dembinski;

“Teatrul“N. Leonard” Galaţi- “Scufiţa Roșie”de Dumitru Lupu —
operă,regia Andrei Mihalache;

Opera Constanţa — “Coppelia” de L. Delibes — balet, coregrafia
Ion Tugearu; “Răpirea din Serai”de W, A. Mozart - operă, regia Vera
Petcova (2000); “"Mamezelle Nitouche” de Florimand Herve - operetă,

regia Andrei Mihalache; “Nunta lui Figaro”, regia Ștefan Neagrău, 2006.
Premii:

Premiul de scenografie la Festivalul de Teatru de la Budapesta,
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2001, pentru spectacolul “D'ale carnavalului”de I.L. Caragiale, regia
MonaChirilă;

Premiul de scenografie la Festivalul Naţional de Teatru, 1983,
pentru spectacolul“Călina, Făt-Frumos” după Mihai Eminescu,regia
Silviu Purcărete;

Premiul de scenografie la Festivalul “Ion Creangă”, Bacău, 1985,
pentru spectacolul “Vrăjitoarele” de Dimitrie Stelaru, regia Cristian
Pepino;

Premiul II pentru scenografia spectacolului„Vrajitoarele” Festi-
valul nationaldepiesă, bucuresti, 1985.

Premiul pentru scenografie la Festivalul “Gulliver”, Galaţi, 1995,
pentru spectacolul“Tinerețe fără bătrâneţe” după Petre Ispirescu,regia
MonaChirilă;

Premiul revistei “Luminița” pentru scenografia spectacolului
“Regele cerb ”de Carlo Gozzi, regia Cristian Pepino, la Festivalul „Ion
Creanga”, Bacau, 1985.

Premiul pentru scenografie la Festivalul Internaţional, Botoşani,
1994,pentru spectacolul“Burattino”de Al. Tolstoi, regia Tudor Chirilă;

Premiul de scenografie la Festivalul Internaţional de la Cluj, 2005,
pentru spectacolul “Vrăjitorulşi Corbul” de Carlo Gozzi, regia Mona
Chirilă;

Premiulpentru întreagaactivitate, la Gala Păpușarilor, Cluj, 1995;
Mentiune pentru calitatea executiei papusilor din „Califul barza”,

festivalul international al teatrelor de papusi si marionete"PuckCluj
Napoca, 2006

Spectacolelea cărorscenografiea creat-o aufost distinse cu premii
în țară şiîn străinătate:“Copilul dinstele”; “Zurinka” basm popularțigă-
nesc, scenariu A. Nelega,regia G. Cadariu, premiatla Graz (Austria);
"Dragosteacelortrei portocale”, premiatlaFestivalul Internaţional de
a Subotica - Iugoslavia, în 1994

Premiulpentru păpușile din spectacolul “Califul barză”(Teatrul
“Arie! din Târgu Mureș), la Festivalul Internaţional de Păpuși orga-
nizat de Teatrulde Păpuşi“Puck”dinCluj Napoca,în 2006.

Premiul de scenografie, pentru spectacolul”Razbunarea”, al Coloc-
viuluidesprearta comediei, Galati, 1982.
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Premiul pentru scenografia papusilor din spectacolul”Motanul
incaltat” ja Gala internationala a teatrelorde marionete, editia a V-a,
Botosani

Păpuşi create de Eugenia Tărășescu Jianu au fost expuse în muzee
ale păpușii din Franţa (Charleville-Mezieres), Elveţia (Fribourg),
Mexic(Ciudad de Mexico).

n s6

 

 

Eugenia Tărăşescu Jianu constănțeancă de loc şi-a legat, de la
început, numele de marile spectacole, de marile succese ale Teatrului
de Păpuşi Constanţa. Experienţa ei în arta păpușăriei este plină de
inovaţie şi ingeniozitate în construcția (în sensul purtehnic) păpușii.
Ea esteceacare a renunțat la paravanulclasic și a construit păpuşicu
picioare.

Îndrăgostită de teatrul de papusi, taram fantastic, pe carespiritul
sauinventivsiingeniozitatea tehnicas-au manifestatliber,

Cu 0 impresionantă imaginaţie creatoare, mereu inventivă, cu
har, Ginaa creatdecorulși păpuşile multorspectacoleale Teatrului de
Păpuşi Constanţa,

A fost şi este invitată să colaborezecu teatredin România și stră-
inătate: “Teatrul “Puck” din Cluj-Napoca, Teatrul “Ariel” din Târgu
Mureș, Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, Teatrul Naţional Cluj
-Napoca, Teatrul Dramatic din Tolbubhin — Bulgaria, Teatrul Maghiar
deStat din Cluj -Napoca, Teatrul de Stat Oradea, Teatrul de Păpuşi
Craiova, Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu,

Rafinamentul și eleganța imaginilor,armonia formelorși culorilor,
puterea de sugestie,originalitatea — iată marcacreațiilor -decoruri şi
păpuşi- ale Eugeniei Tărășescu Jianu.

Ginaeste mereu în căutarea noului; îi placesă imagineze,să inven-
teze, să experimenteze, Este mereu plină deidei,are o fantezie bogată,
este genulde creator pentrucare teatruleste o permanentă provocare,

Într-un spectacol legendar, premiat cu cele mai multe şi impor-
tante distincţii la toatefestivalurile, concursurile sau întâlnirile la care
a participatși desprecares-a vorbit întoată presa europeanădespeci-
alitate, cu mariși multe elogii - “Copilul dinstele”, Ginaare meritul de
ati contribuit fundamental,

 

www.ziuaconstanta.ro



 

Metamorfoza unui vis

 

Acest spectacola deschis drumurinoi în arta animației, a creat
nu doar o noua modă,cisi un alt fel de a ganditeatrul de animatie.
“Copilul din stele”a creat o şcoală, a fost un strălucit exemplu în
sensul încercării “eliberării” păpuşii din spatele paravanului, punând
astfel în valoare marioneta prin volumele şi formele în mișcare ale
decorului, Practic, spectacolul nu avea decor; acesta era alcătuit şi
schimbatla “vedere”de păpușarii înşişi, drapaţi în hlamide enorme şi
cu feţele acoperite de plasă,întruchipând fiecare pom, unpietroi, sau
în grupuri, hăţişul unei păduri cu crăcile impletite,o punteetc.Printre
toate acestea şi folosindu-le ca atare,se mişca unica păpușă,copilul din
stele, pe unfundal muzical de melopee, care sugera parcă un început
de lume,o lume primară, magmatică, din care se formează totul. Spec-
tacolul acela a înscris un marecapitolîn arta teatrului de animaţie.
După mulţianide la premieră(carea avut locîn 1970), Gina Jianu a
avutplăcuta surpriză să se vorbească cu admiraţie despre creaţia ei la
Festivalul Internaţionalde Teatru dela Gyor - Ungaria, în 1994.

Văzând, întransmisiatelevizată, spectacolulfinal al Olimpiadei de
la Sidney(2000),acea păpuşă uriaşă care aluneca peste stadion, multi-
plicată în câteva exemplare, mi-amamintit, cumîn anul1969,incadrul
unui*Carnavalal veseliei”(parte componentăa”Serbărilor Mării”, orga-
nizat exclusiv prin eforturile teatrelor, Gina a creat asemeneapăpuşi,
de peste 4 metriînălțime, cu deosebirea că fiecare reprezentacâte un
personaj debasm. Erau construite din țeavă metalică, îmbrăcate în
cârpe şi cu capetele extraordinar de expresive, din butaforie pictată,
Pestecâțivaaniîn spectacolul„Legendele Atrizilor”, Eugenia Tărășescu
Jianu avea să creeze alte măști şi păpuşi de mari dimensiuni, Jucat la
ruinele Cetăţii Histria,în cadrul primei ediţii a Festivalului „Seri de
teatru antic”spectacolul a fostașa cum kadorit şi gândit regizorul
Silviu Purcărete „un vis despreun posibil spectacol. "Scenariul, semnat
chiardeel, dupatextede Eschil, Sofocle Euripide cu cântece, bocete şi
descântece românești, a avutca scenograf(costume, păpuși)și compo-
zitor pe Eugenia Tărăşescu Jianu şi respectiv Iosif Herţea,

   

  Gina participă cu trup şisuflet la nașterea unui spectacol; îi place
etapa pregătirii, a schițelor, darși muncaîn ateliere, loculunde o găseşti
zilnic până la premieră,

www.ziuaconstanta.ro



Vorbeşte întotdeaunacu respect şi admiraţie despre colaboratorii
ei dinateliere: croitori, sculptori, pictoriexecutanţi, butafori, de la care
spune că a învăţat foarte mult. Consideră foarte importantrolul lor
în crearea unui spectacol. Dealtfel, biroulei se află acumîn atelierul
teatrului unde lucreaza.Pereţii sunt impodobiţi cu desenele nepoatei

ei Teodora,caresigur a moştenittalentul de la bunicii ei - soțul Ginei
este scenograful Șerban Jianu, mulţi ani scenogratal Teatrului Liric
Constanţa.Înainte de a pleca din biroul ei, Gina mi-a dăruit două
deseneale Teodorei

Rare au fost momentele în care pe Eugenia TărăşescuJianu am
găsit-o altundeva decâtîn atelierul teatrului,

Aşas-aîntâmplat şi acum,când amrugat-o săstabilim o întâlnire,
să vorbim despre Teatrul de Păpuşi Constanta

Anaid Tavitian: Ginuţa, binete-am găsit! La celucrezi acum,care
îţi suntproiectele?

Eugenia TărăşescuJianu; Bună ziua, dragă Anaid, mă bucură foarte
mult revedereacu tine,pentru că în ultima perioadă această plăcere
ne-o putem oteri foarte rar, nu din cauză că nu vrem, ci din cauza
multor proiecte pe care le avem amândouă. Mă întrebice fac acum
şi ce amde realizat în continuare. Acum pregătesc şi lucrez la reali-
zarea premierei spectacolului de operă „Nunta lui Figaro”, regia Stefan
Neagrau premieră care se va prezenta publicului constănţean la 15
octombrie 2006 la Teatrul Naţional de Operăşi Balet “Oleg Danovski.
În paralel cu acest spectacolpregătesc schițele pentru spectacolul de
păpuși“Prinţesa Viorea și Prinţul Trandafiv”la Teatrul“Puk” din Cluj
-Napoca.Acestspectacolva fi prezentatîncadrulFeastivalului Interna-
ţional de Marionete, organizat de teatrul Clujean înîn luna octombrie, Al
doilea spectacoleste “O poveste de iarnă”,în regia lui Gavril Cadariu,
la “Teatrul “Ariel”din Târgu Mureș, și care va fi prezentat publicului în
luna decembrie a acestui an.

A.L: Faciparte dintr-ogeneraţie care a datteatrului românesc,şi
nu numai, numeimportante. Curn ai alesdrumulspre scenografie?

E.T]: Cummi-am ales calea în teatru? Calea m-a ales pe mine.Eu
credcă în artă nu alegi tu, ciarta te alegepe tine, Eu amavut norocul
să-mi încep studiile artistice într-o perioadă de grație şi înflorire a
teatrului românesc. Am avutcolegi de generaţie care au marcat scli-
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pitorcultura teatrală românească, precum Cătălina Buzoianu, Andrei
Şerban, V. Holtier sau colegii de maitârziu,din teatru:Silviu Purcărete,
Gristian Pepino, Laurian Oniga, Dominic Dembinski etc.

A.T: Cum începutcolaborareata cu Teatrulde Păpuși Constanţa?

E.T]: După cum ştii, eu am terminat facultatea în anul 1969 şi cu
totsufletul(eu sunt constănțeancă, minunaţii şi iubiții mei părinţi erau
în Constanţa) m-am prezentatla Teatrul din Constanţa, cu convin-
gerea că ştiu totul. Dar, stupoare,fiezare spectacolpe care-l primeam
în sarcină mă puneaîn faţa unor probleme profesionale grele. Din nou
noroculmă punea alături de creatori(regizori, actori) tineri începători
ca mine, faptcare neobliga să inventăm spectacole cu succes la public
şi ne era ușor, deoarecevorbeam acetași limbă: a generației noastre.

Nu îţi dai seamacea însemnat pentru mine momentul când mi
s-a spus că voi face un spectacolla Teatrul de Păpuşi. Acest gen de
teatru îmiera total necunoscut. Eu suntdintr-o generaţie care nu a
avutbucuria copiilor de azide a fi cuşila teatruldepăpușiși nici în
facultate nu am fost iniţiaţi în acest gen de teatru.Aşa că, alături de un
regizor care nu mai montase nici cl spectacoledegen — Geo Berechet,
am ponitla realizareaunuispectacolde animaţie. Neconstrânşi de
idei preconceputeşirutină, cu mintealiberă, am conceputun spectacol
nou din punctdevedere vizual, în care a dispărutvechiul paravan și
vechea păpușă pe mână. A apărutîn schimbactorul paravan, cuexpre-
Sivitatea lui corporală, păpuşa cu picioare şi vaiangși personajul cu
mască, care servește uneorica decor. Astfel am realizat o cotitură mare
în scenografia de teatru de animaţie.

AT: Eşti un scenograf pentru care teatrul este o provocare
continuă. Ești scenograful căutărilor novatoare. Aşa s-a petrecutși cu
celebrul spectacol “Copilul cin stele”. Care crezi că este rolul scenogra-
fiei în spectacolul de animaţie?

E.T]: Un spectacol de acestgen este greu de realizat dacă regi-
zorulnu folosește cu inteligenţă creativă toate elementele pe care i le
oferă scenograful. Nutrebuie să uităm că “actorii” suntaici construiți
din lemn, carton,cârpă, cu expresiile pictate, fixe și prin mijlocirea
lor mesajul spectacolului trebuie să ajungă la un public foarte tânăr,
cu multă fantezie (dispus să intre în jocul convențiilor), dar foarte
pretenţiosşi, în același timp,sincer.Lareușitaacestui gendespectacol
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lucrul cel mai important este imaginea şi apoi cuvântul sau sunetul.

O mare importanţă în realizarea spectacolului o are actorul păpuşar.

Prin măiestria sa, el dă sufletobiectelor aduse în scenă. Lucrându-șicu

minuţiozitate mişcările, glasul, armonizându-le, el transmite mesajul
spectacolului. Toateacestea m-au determinat să-mi selectez pe tăcute
regizorii şiactorii pe care i-amsimţit alături de mine,în nevoia mea
nesăţioasă de nou, de inovaţie.

AT: Ținândseama de experiențata, de contribuția importantă a
artei taleîn teatrul de păpuşi, spune-mi,carea fost relația tacu regi-
zorii?

 

ET]: Eu nu amlucratdecâtcu regizoritineri, careau înţelesrolul
esenţial al scenografiei, importanța imaginii în acest gen de teatru,
Regizori care au înțeles că o imagine nu trebuie să o arăţi publicului
mai multde cinci minute şică ea nutrebuiesă se repete mai mult de
trei ori, acestea împlinindu-se numai prin multă fantezie, inventivitate
în formeşiculori, mişcare, sunet şi lumină = din partea tuturor reali-
zatorilor,

Credcă am rezistat în teatrul de păpuşi atâta amarde ani (şi-mi
place să cred căîn fiecare spectacol am fostoriginală, nu am repetat
soluții scenografice), deoarece am, considerat că este important să
cunoşti fiecare generaţie, cu idealurile şi gusturile ci artistice, să te
adresezi lor, spectatorilordeorice vârstă,

Regizorii meide suflet, care mi-au înţeles căutările,au fost şi îmi
vor rămâne prieteni, precum Silviu Purcărete, Mona Chirilă(Marian),
“Tudor Chirilă, Gavril Cadariu. Nu sunt mulți, dar spectacolele noastre
sunt multeşi toateau fost iubitede cei mai exigenţi spectatoridin lume
copiii. Am spun un secret:su ntfoarte mândră că toate spectaco-
Iele mele de păpuşi au avutși spectatori adulţi,care s-au bucurat când
le-au văzut şi au devenit fani ai teatrului de păpuşi.

AT: Ai o familiefrumoasă,te rog să-mivorbeşti despreea.
E.T]: Bunul Dumnezeu a fost bun cu mine. Mi-a hărăzit nişte

părinți excepţionali, care m-au ocrotit în viaţă şi m-au sprijinit în
profesie. Apoi mi-a dat un soț minunat care,deși de aceeaşi profesie
cu mine, nu m-aîmpiedicat să mă afirm, dimpotrivă, m-a susținut şi
ajutat atât în familie,câtşi în profesie. Soţul meu,Șerban Jianu, un bun
scenograf de operă şi balet, a lucrat alături de mine la câtevaspecta-
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cole, ca deexemplu “Copilul din stele”(împreună cu Lucia Trotongh
“pericolla” - spectacol de operă. Eu, la rândul meu,i-am fost alături
la realizarea unor montări grele, pe care el singur nu reușeasă le fina-
lizeze fără un asistent. Colaborarea noastră a funcţionat de-a lungul
lungii noastre cariere artistice prin schimb de ideiși soluţii specifice
profesi

Norocul, soarta mi-audăruit bucuria unuicopil minunat, Loreley
copil deşteptși cu untalent deosebit la desen, talentpecareşi L-a folosit
cu suecesîn profesia pe care și-a ales-c; cea de biolog, Minunea mea de
copil mi-a oferit un mare dar: pe nepoţica noastră, Teodora. O fetiţă
frumoasă şi deşteaptă, care la cei doar5 aniaiei desenează și colorează
excepţional. Are un simţalculorii deosebit. Cred că va alegesă meargă
pe drumul profesional al bunicilor ei; al meuși al lui Șerban. Mi-aș
dori acest lucru, dar nu ştii niciodată ce-ţieste sortit. (la ora la care
apare aceasta carte Gina este din nou bunica fericita a gemenilor Stefan
si Andrei)

A.T.; Să ştii, dragă Ginuţa, că așa curn am păstrat desenele dăruite
odinioară de Loreley, așale voi păstra și pecele ale Teodorei. Îți mulțu-
mesc că mi-ai acordat o orădin timpultău preţios și îţi doresc numai
binealături de ceidragițieși numaiproiecte împlinite!

E.T.].: Anaidische, draga mea prietenă, euîţi mulțumesc că te-ai
aplecat cu atâta drag asupravieţii mele, asupra a totce am realizatîn
viaţă și profesie, deoarece eu, în fugamea din spectacolîn spectacol, nu
am reușit niciodată să mă aşezșisă privesc în urmăla ce am realizatîn
viața asta. Am momente în care mă acuz de lipsă detimp Dacă nuerai
tu, cred cătoaterealizările melearfi fost şterse şi uitate. Îţi mulțumesc
ție, biografulși cronicarultuturor marilorartiști ai Constanţeişi ai țării
(care au făcutistorie), că m-aiașezat și pe minealături de ei.

Energică, entuziastă,sensibilă, tonică, Ginaiubeşte multcopiii.
Pune multsuflet în toate lucrările sale.

Creator de superbe universuri poetice, Gina - ca orice artist
adevărat,își poartă cu modestie talentul.

tulie 2006, Constanţa
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CRISTIAN PEPINO

A absolvit L.A.T.C.“I.L. Caragiale” Bucureşti, secţia deregie teatru,
profesori Mihai Dimiu, David Esrig, Radu Penciulescu, promoţia 1973.

1973 — 1973 - regizor artistic la Teatrul Dramatic “G. Bacovia”,
Bacău.

1979 1986 — regizor artistic la Teatrul de Păpuși Constanţa!3
1986 - 1998 regizorartistic la Teatrul “Țăndărică”
Din 1996 devine cadru universitar.
Din 1999 - profesor universitar la U.N.A.T:C.
Doctorîn Istoriateatrului, cu teza “Etape istoricealeartei specta-

colului de animaţie”.
Are o bogatăactivitate didactică.

În 1990participă alăturide alţi profesorila întemeierea secţiei Arta
Actorului Mânuitor pentru teatrul de păpuși şi marionete din cadrul
AT. (azi UN.A.T.C.), concepândstructura,planurile de învățământ
şi începe colaborareacu A.T; E. În 1997 este ales Secretar Ştiinţific al U.
AT.C. (azi UN.ATC.).

Între 1979 şi 1986 susţine cursuri de arta spectacoluluide animaţie
în cadrul cursurilor de reciclare organizate de C. S. P. C., cu artiştii
păpuşari din țară. În 1988 este invitat să susțină un curs de regie de
teatru de păpuși la clasa profesor Tudor Mărăscu(secţiaregie).

A susținut numeroase workshop-uriîn țară şi peste hotare, confe-
rinţe cu temaartaanimațieişi a construcţiei de păpuşi.

în 2004 organizează masteratul de regie teatru de păpuşi la
UN.AT:C.

În 2006 organizează masteratul Tehnologii digitale în spectacolul
de animaţie (la U.N.ATC. ).

Este autor de cursuri universitare, douăzecișișase de lucrări de
istorie și teorieteatrală,

Spectacolele salede teatru de păpuși și marionete au fost prezentate
în turnee și festivaluri (unele dintre eleîn versiune franceză,engleză,
esperanto, spaniolă,italiană) în Franţa, Japonia, Croaţia, Spania, lugos
lavia, Bulgaria, MareaBritanie, Cehia, Grecia.
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Este dramaturg, A scris piesele: “Norocul pescarului”. “Şapte păcate
capitale”, Trandafirul fermecat”, “Trei dorinţe”, “Lecţie de zbor şi cor
pentru puiul de cocor”, “Inelulfermecat”

A mai scris, de asemenea, numeroase adaptăriși dramatizări după:
lon Creangă, Wilhelm Hauft, Carlo Colllodi, E. T. A. Hoffmann, C.
Brentano, Charles Perrault etc., scenarii de teatru radiofonic, tradu-
ceri de piese (“Cum vă place”şi “Visul unei nopți de vază” de William
Shakespeare),traduceri şiadaptărideliteratură pentru copii (publicate
în revista “Visul copiilor”).

A realizat lucrări de grafică (desene, ilustraţii) pentru revistele,
publicaţiile: “Tomis”, “Recreaţia mare'editura Coresi, caietele Teatrului
"G, Bacovia”. Spectacolele sale au fost distinse cu peste 50 de premii
naţionale şi internaţionale.

Fişă artistică selectivă:

A montat până în prezent 100 de spectacole ca regizorartistic,
colaborândcu Teatrul Naţional'Târgu Mureş, TeatrulTineretului Piatra
Neamţ, Teatrul Dramatic Constanţa, Teatrul “M. Eminescu” Botoşani,
“Teatrul “C. Nottara”, Teatrul “G. Bacovia”, cu Teatruldeanimaţie Bacău,
Teatrul “Țăndărică!, Teatrulde PăpuşiTimişoara, Teatrul pentru Copii
Brăila, Teatrul “Gulliver” Galaţi, Teatrul de Păpuşi Craiova, Teatrul
“Ariel” Târgu Mureș, Teatrul pentru copii şitineret Ploieşti, Teatrul
de Marionete Arad, Teatrul “Arlechino” Braşov. A mai colaborat cu
Teatrul Naţional Radiofonic, cu TVR.

Spectacole montate la Teatrul de Păpuşi Constanţa şi la Teatrul
pentru Copii și Tineret Constanţa: “Prinţesa şi ecoul” de Vlasta Pospi-
silova; “Lecţie de zborși cor pentru puiul de cocor” de Cristian Pepino:
"Metamorfoze”, după Ovidius;“inimărece” de Wilhelm Hauff; “Ioaneş
fărde frică”, "Cum să devin un om mare”, ambele cu scenarii de Cristian
Pepino; “Anotimpuri”, scenariu de Cristian Pepino:“Roxy şi bătrânul
leu” de Ivan Ostricov; “Coadacotoiului roșcat” de Nela Stroescu după
1.1. Caragiale; “Sperietoarea de pițigoi' de AL T. Popescu; “Regele cerb”
de Carlo Gozzi; “Vrăjitoarele” de Dimitrie Stelaru;“Crăiasa zăpezilor”,
după Hans Christian Andersen; “Aladin”; “Pecetea fermecată”.

  

    

Anii "80 au adus altetrofee Teatrului nostru,datorită unui regizor
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ce și-a legat numele și personalitatea creatoare de Teatrul de Păpuși
Constanţa:Cristian Pepino.

Maestrual efectelor deo deosebită forță sugestivă, dăruit în a crea
atmosferă, cu o remarcabilă imaginaţie creativă, a montatla Constanţa
spectacole ce s-au distins prin forţă poetică, prin umor şi prin fină
ironie. Spectacolele sale au imbogatitzestrea de premii teatrului.

Regizor animator,caracterizat de o neobosită şi febrilă căutare
a unor mijloace de expresie novatoare și pline de fantezie, a montat
pe scena constânțeană spectacole de ținută şi gust elevat, printr-o
profundăoriginalitate în utilizarea semnelorteatrale.

Prin spectacoleleregizate la Teatrul de Păpuşi Constanţa, Cristian
Pepinoa creatunstil, o nouăestetică în arta animației: unteatru poetic
care utilizează limbajul marionetei, limbajul metaforei, un teatru al
forţei expresive, pline de farmec, unteatru în care se animă forme în
spaţiu, din mişcarea cărora se nasc idei, imagini, personaje,

Superbul, tulburătorul zboral lui Icar din “Metamorfoze”; orga
uriaşă unde cu fiecare sunetpulsau “inimile reci” ale celor ce-şi vându-
seră sufletul pentru bani- din spectacolul “Inimă rece”; zborulfericital
puiuluide cocordin finalul fermecătoarei“Lecţii de zbor şi corpentru
puiul de cocor!, sunt câteva imagini de neuitat din spectacolele lui
Cristian Pepino de la Constanţa.

Persoană discretă, rezervatăîn viața de zicu zi, a dezvăluit prin
montările sale la Teatrul de Păpuşi Constanța şi o altă faţetă a creati-
vităţii sale: umorul. Cu fină ironie, umorstrălucitor, a creat momente
şi personaje, adevarate bijuterii în “Regele cerb” (Pantalone, Smeral-
dina- roluri interpretate de Dromihete Ghimansi respectiv Marinela
Marinescu) sau “Coada cotoiului roșcat” (Diziraş, Sfetnicul Dușcă,
Sfetnicul Plească-in toatefiind distribuit Dromihete Ghiman)

Ediţiile Festivalului Săptămâna Teatrelor de Păpuşi Constanţa,
organizate în timpul câta fost regizor la Teatrul de Păpuși Constanţa,
au avut unplus de valoare şi datorită iniţiativelorsale. Una dintre ele
a fost editarea unui ziar alfestivalului, care s-a numit “Atreia mână”
şi care s-a bucuratde un mare succes în rândurile participanţilor la
reuniunea de gen de la Constanţa.

Spectacolele sale au concepţii regizorale îndrăznețe, care valorifică
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textulsau un pretext.

Cristian Pepinoesteîntotdeauna binevenit şi așteptat de actori să
monteze la Constanța.

A.T:: Dragă Cristi! Nu am să teîntreb ce faci, fiindcă odată mi-ai
mărturisit, cu umor,că această întrebare te puneîn dificultate; am să
te întreb, însă, ce spectacolpregăteșteacum regizorulCristian Pepino?

C. P: O să ţise pară ciudat, daram să-ţi spunce fac, sau măcar
unele dintre ele. Maiîntâi, cu ce m: ocup acum,La U.N.A.TC., la
secţia Păpuşi / Marionete, unde suntşef de catedră și profesor,lucrez
la un proiectfinanţat de Ministerul Învățământului, care s-a derulat
vreme detrei ani, şi are cascop înființareaunuiprogram de studiu al
tehnologiilor digitale aplicate în spectacolul de animaţie. E un lucru
absolutnecesar,pentrucă studenţii noştritrebuie să fie pregătiţi pentru
un viitor care este din ce în ce mai apropiat. Deja au început să apară
şi la noi tot mai multe spectacole care folosesc, de exemplu, proiecția
video. Pentru acest proiect am avut mult de învăţat — am învățat în
primul rând să lucrezcu câteva programe de grafică și animaţie 3D, şi
foarte mult de scris, pentru că este nevoie de cursuri înacest domeniu.
Recent am tipărit cursulTehnologii digitale în spectacolul de animaţie,
amterminat de scris cursul Introducere în grafica și animația 3D şi
sunt într-un stadiu avansat încă două cărţi ale mele, Arta video și spec-
tacolul contemporan şi Regia spectacoluluide animaţie. Pe urmă, amo
serie de proiecte de spectacole pe care vreau să experimentez procedee
noi de animaţie și un limbaj scenic diferit de ce am făcut până acum.
Am lucratla aceste cărţiîn paralel, când amavut timp,şi de asta sunt
acum atât de multe deodată.

Lucrez acum lao versiune după Muzicanții din Bremen la Teatrul
pentru Copii din Ploieşti, unde este o echipă admirabilă, cu care am
făcut multe spectacole de-alungulanilor,şi unde a existat un respect
deosebit pentru munca mea,acolo jucându-seşi azi spectacole pe care
le-am făcut începânddeprin 1983, fapt pentru carele sunt recunos-
cător. E mare lucru să îți fie respectată munca,fireşte, atunci când a
dat rezultate bune. În alte teatre mis-a întâmplat ca spectacole apre-
ciate de public şi depresă săfie scoase din repertoriu, nefiind pegustul
anumitororganizatorisau stârnind gelozia unordirectori care mai sunt
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şi regizori. Şi ce mai fac? Cursuri cu masteranzi, îiajut pe doctoranzii
înscrişi la mine, lucrez la proiectede spectacole (acum avem vreoșapte
contracte). larcând suntem liberi, eu și cu Cristina Pepino mergem la
casa noastră dela țarăși nefacemde lucru pe-acolo,

AT: Mulţi regizori din teatrele “mari”; Cătălina Buzoianu,
AlexandruTocilescu, Silviu Purcărete,au montat şipe scenele teatrelor
de păpuşi. De unde această fascinaţie pentru arta animației? Te întreb
acestlucru pentru că și tu eștiregizorpregătit ca să montezi“pe scena
mare”.

C. B: Mie mise pare la fel de greu să răspund la întrebareaasta, ca
şi la întrebarea “dece te-ai îndrăgostit de cutare femeie?

Cătălina a fost păpuşăreasă la Baia Mare înaintede a deveniregi-
zoare, şi ştia bine despre ce e vorba. Silviu cunoștea spectacolelede la
“Tândărică” și avea formaţiunede plastician. Când eram la liceu a
vrut să facă Ubu regede Jarry cu păpuşi (așa cum se şi jucase, dealtfel,

„iniţial, decătreautorîn miculsău teatru de marionete de la Paris). Așa
că nu întâmplătoarealegerea pecare aufăcut-o dea pune în scenă şi
la păpuşi. Eunu cred că cineva poate să facăteatru de păpușifără să ştie
foarte multe lucruri despre acest domeniu, care presupune o cultură a
genului. Pe urmă, pentru unii poate să fie vorba despre posibilitatea
dea crea şi controlavizual un univers scenic. Pentrualţii poate să fie
nevoiade a-și crea o formăpersonală de spectacol, care să foloseascăși
spectaculoasele mijloace ale teatralui de păpuși. De fapt, eu prefersă îi
spun SPECTACOL DE ANIMAȚIE,pentru că nuîntotdeauna € vorba
despre teatru, putem avea spectacole de dans cu păpuși, de exemplu,
sau momente care nu se bazează pe un text dramatic sau pe un text
rostit,iar pe dealtă parte,nu folosim numai păpuși, iar unele mijloace
de expresie plastică în spectacolul contemporan. folosesc umbrele,
proiecția video, obiectele, materialele ete. Poate că este cel mailimpede
în spectacolul de animaţie că regizorul poate şi trebuiesă creeze o lume;
şi este o lumeîn caretotul este posibil. În sfârşit, mai sunt două motive
care suntsigur că m-au determinatsă lucrezîn teatrul de păpuşi: liber-
tatea şi atmosfera de lucru.În mare măsură, în teatrul de păpuși m-am
simţit în anii 1980 mult mailiber decâtîn teatrul dramatic. Pe de o
parte, puteam să pun în scenă basme,mituri, povestiri fantastice, și nu
piese “deactualitate”, așa cum nise totcereaîn aceianidince în ce mai
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agresiv. Și prin basmeputeam să măexprim destul de liber, ceea ce am
şi făcut. Până la următot mi s-auinterzis două piese (una la Timişoara,
"Poveste cu un pescăruș”,și unala Craiova, “Lecţie de zbor și cor”,pe
care o pusese în scenă Daniela Peleanu),dar asta fostmaitârziu,către
sfârșitul acestei perioade.La început, puteam să spun tot ce-mitrecea
prin cap (cred căîţi amintești cum mai rădeau părinţii la unele “șopârle”
din “loaneș făr'de frică” și din alte piese. Sub masca inocenței,a naivi-
tăţii, jucam rolul de “umil păpușar”, E un mareavantaj să fii marginal şi
disprețuit cumva de “oamenii serioşi şi importanţi”. E un lucru careiţi
permite să fii liber, să spui lucrurilorpe numeși să te joci cu minuna-
tele jucării pe care ţile oferă spectacolul de animaţie, rămânând veşnic
copil. Mai ales că aveam și actorii care gândeau ca și mine. Şi acesta
este un lucru foarte important. Păpușarul nu este vedetă, nu are cum,
nu îşi dorește asta. Mai multdecâtatât,e decele mai multeori anonim.

Copiilor din sală nu le pasă cum ne numim. Spectacolul de păpuşieste
ca un tort frumos pecare îl pui pe pervazuluneiferestre, şi păpuşarul
mu aşteaptă mulțumiri, ci se bucură pitit acolo, după paravan, când
reuşeşte să îi facă fericiţi pe copii. Acest anonimat cred că îl face să fie
mai pur. Şi mai liberşi mai lipsitde prejudecăţi.

Teatrul de animaţie este un domeniu care m-a fascinatși în care
intotdeauna foarte bine.Asta poate pentrucă am o pregă-

tire serioasă în domeniulgraficii, o vremeam crezut că voi urima cursu-
rile de la Institutul de Arte Plastice, dar m-am răzgândit înultimul
moment, și am datla L.A.T:C,la Regie. Îmi placeenorm să fac teatru de
păpuși, şi mi-ar plăcea şi să fac filme cu păpuși, darnu am avutocazia
până acum, dar poate că voi reuși să imi realizez acest vis, dacă măva
ajuta cineva.Întimpulanilorde liceu am începutsă pun în scenă piese
în care jucau colegii mei și am luat chiarun premiu la un festival de
elevi. Imediat după ce am absolvit facultatea, în 1973, am fost invitat
de regizorul Petru Valterla Teatrul de Animaţie Licurici din Bacău

(unde era pe atunci și director), să pun în scenă un spectacol, “Aventu-
rile unei vrăjitoare”, Spectacoluls-a jucatapoivreo cincisprezece ani.
Petru Valter era o personalitate puternică, un neobosit inventator în
domeniul animației, EI a inventat(şi brevetat) o serie. de dispozitive şi
sisteme pentru cabinetul negru,a introdus la noi tehnica Bunraku, a
creat unsistemde animaţie carese bata pe persistența retiniană,în care
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imaginile erau create prin agitarea unor lumini în cadrul unuicabinet
negru,a proiectattrapa hidraulică de la Teatrulde Animaţie din Bacău.
Făcea spectacole puternice, cu păpuşi de mari dimensiuni, cu imagini
frapante,pline de haz şi fantezie. Acest om s-a ocupat de mine ca de
propriullui copil, a urmărit spectacolul în toate fazele de lucru, mi-a
datidei, m-aînvăţat cum să rezolv tehnico idee scenografică.

Dupăasta, Margareta Niculescu m-ainvitat la Țăndărică să pun
în scenă şisă scriu nişte piese pentruacestteatru. Dintretextele pe
care le-am scris s-a pus în scenă “Pescarulşi norocul? pe un motiv
din Anton Pann(regia Irina Niculescu, scenografia Antonio Albici,
muzica Vasile Sirli)

După asta,prin 1975, cred,a venit la mine în Bucureştiungrup de
minunaţiartişti de la Teatrul de Păpuşi din Braşov(printre care Liviu
Steciuc, Mihaela Nestorescu, Doru Gomboș), care văzuseră ceea ce
făcusem, şi care m-au rugatsă vin la Brașov şi să dau concurs la teatrul
lor. M-am bucurat foarte mult, pentru că trupa era extraordinară,şi
probabil că aş fi făcut spectacole frumoase cuei, Ajuns acolo am aflat
că de fapt domnul Mercus (care conduceaatât Teatrul Dramatic, cât şi
Teatrul de Păpuşi din Braşov, şi pânăla urmă el hotăra pe cine să ia la
teatru) dorea să angajeze pe altcineva şică făcusem drumul degeaba.
A fost, şi pentru mine, şi pentruactori, o mare dezamăgire. Am mai
dat un concurs şi la Ploieşti, darşi acolo trebuia să fie angajataltci-
neva. Pentru un tânăr regizor era foarte greu să Îşi găsească de lucru
în Bucureşti, pentrucă nuera privit cu ochi buni de stăpânire. Tinerii
aveau idei incomode, suspecte, şi puteau să spună tot felulde lucruri
subversive. Casăvii în București catânărregizortrebuiaca undirector

să își asumeunele riscuri, și puţini erau dispuși să o facă. În general,
regia era privită cu suspiciune, Un dramaturg al cărui nume nu-l voi
pronunța (se va recunoaște singur) scria chiar că nici nu ar trebui să
existe regizori în teatre, şi că regia nu ar avea nicio legătură cu teatrul
românesc,fiind o modă adusădinstrăinătate.

Apoi, într-o zi, m-a sunat prietenul meuSilviu Purcărete, care
era angajat la Teatrulde Păpuși din Constanţape vremea aceea,unde
făcuse nişte spectacole superbe,și mi-a spus că el va pleca la Teatrul
Mic şi, dacă măinteresează, săvin Să dau concurs la Constanţa, deoa-
rece postul lui rămânea liber. M-a sunat și şeful de secție, domnul
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Tordăchescu,un extraordinar directordeteatru. El mi-a spus că, în loc
de concurs, preferă ca eu săfac un spectacol. Şi am început repetițiile
cu “Prinţesa şi ecoul! Am întâlnit un colectiv de mari artişti: Aneta
Forna-Christu,loanaJora, Gigi Nicolau, Vasile Hariton, Mircea Roma-
nescu, MugurPrisăcaru, Dromihete Ghiman... Era, indiscutabil, cea
mai bună trupă de păpușari din țară la acea vreme. Climatul din acest
teatru eraextraordinar. Eram fericit că lucrez cu asemenea artişti, atât
de entuziaşti, depasionaţi de muncalor,de talentaţi, deprofesioniști.
Ceea ce m-a determinat să mă dedic aproape complet acestei arte a
fost întâlnirea cu colectivul Teatrului de Păpuşi din Constanţa în anul
1979. Ridicasem câteva tablouri și mergea totul foartebine şi, la una
dintre repetiţii, după pauză, actorii s-au adunat la marginea scenei.
Am întrebat dacăs-aîntâmplatcevagrav, șichiar eram îngrijorat că
cineva păţise un accident, pentru că toți aveau un aer cumva solemn.
Şi-atunci, unul dintre ei, cred că Puiu Catrava,a rostit cu gravitate un
mic discurs care se încheia cu cuvintele: “Vă rugăm să veniţi regizorîn
teatrul nostru”. Eram atât defericit, că mi-au dat lacrimile. Le-am spus
căeste lucrulpe care mi-l doresc cel mai mult.

Apoiam terminat spectacolul, care ieșit foartebine,apoi am mai
făcut nu maiștiu câte spectacole vreme devreo şase ani, spectacole cu
care am luat Marele Premiu la Zagreb și vreo patruzeci de premii la
festivaluri naţionale.

A.T: La Constanţaaiscris piese, eifost parte - cuidei şi entuziasm
- la echipacarea organizatfestivalul"SăptămânaTeatrelor de Păpuşi”,
în anii'80; ai montatspectacole pentru copii, dar şi spectacole dedicate
tinerilorşi adolescenților.Te rog să vorbeşti despre toate acestea.

G.P: Despre toate, poate că ar fi mult prea multe de spus, Festi-
valul de la Constanţaera cea mai importantă întâlnire a păpușarilor
din ţară şi a avut contribuţie majoră la dezvoltarea teatrului romă-
nesc de gen. Dacăîţi aminteşti, am avutideea să publicăm un fel deziar
al festivalului, multiplicat la rotaprintîn vreoo sută de exemplare, care
era desenat de mine în întregime,inclusiv textelearticolelor, ca să fie

mai clare literele. Au publicat la acestziar Horia Deleanu, Dinu Kivu,
Victor Parhon,Stelian Vasilescu și mulţialții, și cred că au apărutvreo
cincisprezece numere,vreme decâțiva ani, pe durata festivalului

LaTeatrulde Păpuși din Constanţa am experimentat mult, atâtîn
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ceea ce priveştespectacolul de animaţie pentru copii, câtși cel pentru
adulți, diferite sisteme de construcţie, tehnologii, limbaje scenice.
Dealifel, încă de la începuturile sale, regizorul Cristescu realizase
unele spectacole pentru adulţi. Apoia făcut Geo Berechet - cred că
prin 1970 = acel genial spectacol - “Copilul din stele”. Apoi a făcut
Andrei Belgrader“Micul Prinț, un spectacol de asemenea memorabil,
şi Silviu Purcăretea făcut un spectacol extraordinarcare era pentru
toatevârstele, “Călina Făt-Frumos”. Era tradiție pecare încercam să o
continui, era unsistem devalori deja instituit,

Pevremeaaceea stabileam repertoriulîn urmadiscuţiilorcu colec-

tivulteatrului, şi nu atât cu direcțiunea. De fapt, păpuşarii simțeau cel
mai bine ce fel de spectacoletrebuiesă facem. Porneam dela sugestiile
lor, şi veneamapoicu texte,le citeam,le discutam,și alegearm. Așa am
ajuns să facem “Metamorfoze”, care a luat Marele Premiu la Zagreb în
1981. Era cantitate uriașă de păpușiîn acest spectacol, şi sculptorul
deatunci, Veniamin Mârza,care lucra foarte binedarfoartelent,calcu-
lase că îi va trebui un an să le facă. Scenografa, Gina Tărășescu, mi-a
spus că o să executeea o parte din capete,ca să fie gataîntr-un timp
rezonabil. Atuncii-am spus că o sălucrez şieu. Amși acum acasă o
copie după unuldintre capetelefăcute de mine. Și soția mea, Cristina,
care pe atuncise ocupa de design vestimentar, şi nu aveam habar că
peste vreocincisprezece aniva deveniuna dintre cele mai bune sceno-
grafe de teatru de păpușidin țară, s-a oferit şi ea să ne ajute, pentru
că era în concediu. Nu maiștiu exact,darcred că erau pestecincizeci
de păpuși de făcut pentru spectacol. Lucram mai multsus, în curtea
bisericii, pentru că foloseampap ca să facem papier-mache, și mirosul
era insuportabil. În orice caz,era mai binedecâta fostcând m-am into-
xicat cu prenadez lucrând la păpuşile pentru “Lecţie de zborși cor”și
când miseîntâmplasă leşin din cândîn cânddin cauza asta. Ce să mai

spun? Așălucram, cu taţii, multe păpuşi au fostfăcute de GigiNicolau;
care nu era numaio genială păpușăreasă,dar și un mare constructor de
păpuşi. Faptulcă lucram efectiv la construcţie îmiera de mareajutor,
pentru că experimentam în atelier materiale, mânuiam păpușile ca să
vedem cese poate face cu ele, făceazn numeroase modificări până când
ajungeamla unrezultatinteresant. Şi asta fac uneoriși acum și cred că
este necesarîn acest domeniu să experimentezimai întâi în atelier. Pe
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urmă amînceput repetițiile. Propunearn teme actorilor, le povesteam
scenele, le spuneam ce trebuie să sugereze mișcările lor şi ei impro-
vizau în timp ce încercam diferite piese muzicale (muzica era făcută de
grupul Poesis, din care făcea parteși DicranAsarian). Aşa am lucrat, de
pildă, la scenalui Icar, în care Aneta Fornafăcea un adevărat moment
de balet. Spectacolul era de faptun fel de istorie a lumii, care pornea
de la mituri din capodopera lui Ovidius, Metamorfoze (Crearea lumii,
Vârisa deaur, Geea, Daphne, Narcis, Midas, Orfeu, Vârstadefier etc.),
în care foloseam diverse mijloace de expresie: păpuși, măști, actorie.
Când am văzut că spectacolulieșise bine, am hotărât cutoţii (pentru că
şi acestedecizii seluau decătre colectiv) că merită să mergem cuel la
Festivalul PLFde la Zagreb. Şi acolo am luatMarele Premiu. Apoi, când
ne-am intors, am mai prezentatspectacolul cu mare succes în câteva
festivaluri din ţară,la Piatra Neam,la Piteștietc.

Unalt momentimportant pentru minea fost spectacolul “Inimă
tece!, în scenografia lui Mircea Nicolau, în care au debutat Crenguţa
Hariton(astăzi actriţă la Nottara)şi Lică Gherghilescu,astăzi director
al Teatruluipentru Copii şi Tineret. Erau încăelevide liceu, darstrălu-
citoripe scenă, siguri peei, fireşti, ca nișteactori adevăraţi. Elementul
central din decor era o plută din bușteni careera de fapt o pantă, şi
pe care veneauactorii Ja începutul spectacolului, avansând către sală.
Pluta se desfăceaapoi în douăsegmente şise transformaîn mansarda
în care locuia Peter Munk, masa dejoc din tavernă,trăsura lui Peter
când era bogat etc. La sfârșitul spectacolului se suiau cu toții pe plută

i depărtau. Spectacolul (care a luat și el o serie depremii) se bucura
deun mare succesla copii. La sfârşit, năvăleau pescenă, urmărindu-i
pe actori pânăla cabine. Într-un an, în drum spre Bacău, am jucatla
Adjud, La sfârșitul spectacolului copii au năvălit pe scenă, ținându-se
după actori, şine-au condus apoipână la autobuz. Unii dintre ei au
adus actorilor pâini, şi autobuzulse umpluse cu pâini, A fost emoţi-
onant. Unalt spectacolla care ţin foarte mult este “Regele Cerb', în
scenografia Ginei Tărășescu. A avut mare succes, a fost premiat de
multeori. Făceauacolocreaţii extraordinare Vasile Hariton, în Tarta-
glia, acest mare păpușarcare avea geniu comic, Nuţi Forna în Pedro-
lino şi Angelica, Dromihete Ghiman în Pantalone. Am auzit că s-a

jucat mult. Când am fost în Franţa,la festivalulde la Charleville-Mezi-
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eres,directorulunuipostderadio m-a rugatsă jucăm pestradă,în fața

sediului lor. Actorii au fostde acord, am montatscenacareintra fix
subportalul unei clădiri, de parcă fusese proiectată pentru acel loc, şi
a începutspectacolul (care era jucatîn franceză), Lumeade pe stradă
s-a adunatimediatîn faţa scenei. Era multă lume. La un moment dat
a începuto ploaie măruntă, şi am crezutcă spectatorii vorpleca să se
adăpostească, darnu s-a întâmplat aşa. Au rămas până la sfârşit și au
aplaudatminute înşir.

AT: Acelaşilucru s-apetrecutşila Sighişoara, la Festivaluldeartă
medievală, când am jucat spectacolulînfaţa uneiclădiri cuparfum de
epocă,care făceaparte parcădin decor. Și atunciprintre spectatori s-a
aflat un grupdeturişti din Franța, carevizitau Cetatea.Se jucavarianta
cu banda în limba franceză și nu auplecat pânănus-a terminatspec-
tacolul(cu toatecă ghidulera nerăbdătorşi neliniştit că nuse respecta
programul). Ne-aufelicitatşi ne-au întrebatpe Gina (Eugenia Tără-
escu Jianu) şi pe mine(noi stând în public în timpul spectacolului)
cinea înregistrat vocile, impresionați defelul cum era rostit textulîn
franceză. Îţi amintești căşi tu ai interpretatvocea unuiadintre perso:
naje?

C. P: Am făcutzeci despectacole în acea perioadă, şi majoritatea
auluatnumeroase premii. Numai spectacolul “Sperietoarea de piţigoi”
a luatla diverse festivaluri 16 premii (de regie, scenografie, interpretare
etc.)

AT: Aş vrea să ne oprim puţin la un spectacolal tău pe careîl
iubesc foarte mult: “Lecţie de zbor... ”. Îmi amintesc că fost jucat la
Bucureşti, la sala Ateliera Teatrului Naţional, în cadrul Festivalului
Naţional de Teatru. Printre spectatori se aflau regizorul şi profesorul
Mihai Dimiu, impreunăcustudenţii săi de atunci TompaGabor,Victor
loan Frunză,D. Dembinski, Andrei Mihalache... Toţi au fost încântați
de spectacol,dejoculcelor două actriţe.

C. P;: Am scris textul“Lecţiede zborşi cor pentrupuiul de cocor”
cândtemape care mi-o dăduseră co legii era săfacunspectacolpentru
copiii din grădinițe, L-am făcutținândcontde faptulcă ei aunevoie de
un alt tip de spectacol decât cel obişnuit. Un copil de patru-cinci ani
nu poate sta locului pe un scaun mai multdecincisprezece minute. El
trebuie să se miște din când încând, pentru că fizic nu poate suporta
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să stea pe un scaun prea mult. Am făcut spectacolulîn holul teatrului,
şi el s-a jucat şi în aer liber, în curţile grădinițelorsau în taberele de
pe litoral. Erau momente dejoc cu copiii, momente în care participau
sau interveneauchiar fizic în spectacol, Pentru adultul care vedea piesa
asta era chiar un meta-spectacol, cel al actrițelor şi cel al copiilor care
erau aşezaţi pe douălaturiale spaţiului de joc, pe pernuţe colorate
pe care le primeau la intrare. Pe dealtă parte, erau aceste două mari
actrițe, Georgeta (Gigi) Nicolau şi Aneta Forna-Christu, care doreau
să facă un asemenea spectacol. Textula fost inspirat de personalitatea
lor. E piesa lor.

AT: Ti-ai legat numele de celal trupei constănţene. Îmi place să
cred că şi pentru tine a fost un moment important întâlnirea cu actorii,
cu scenografii teatrului de la mare.

C, P: Am mai spus mai inainte. Trupei de la Constanţadin 1979
îi datorez pasul pecare l-am făcut, și care m-acondus către împlinirea
visurilor mele în domeniul teatrului de animaţie. De la acești mari
artişti am învăţatcred cele maiimportantelucruri despre aceastăartă,
inclusiv să mânuieseşi să construiesc păpuși. Am colaborat mult cu
Gina Tărăşescu, cu Mircea Nicolau şi puţin cu Ion Tiţoiu, care venea
cu idei foarte interesante și unspirit nou.

AT. Ai revenit de multe ori la Constanţa. Chiar de curând ai
montatun spectacol. Cum ţi se pare acumtrupateatrului?

G. P: Am revenit la Constanţa după foarte mulți ani, când în
teatru nu au mai rămasdin trupa veche decât Nuţi Forna şi compozi-
torul Dicran Asarian. drept, ammai scris între timp piesă pentru
Constanţa, “Califul barz?, după care au făcutun spectacolfoarte bun
regizorul Daniel Stanciu şi scenografa Cristina Pepino.Între timp
s-au mai întâmplatși lucruritristeşi tulburi, dardin fericirea venitla

conducere un directorextraordinar, Lică Gherghilescu, carea reușit să
facă să renască acea atmosferă de lucru extraordinară, adică aşa cum
trebuie săfie la Teatrul din Constanţa. Esteo trupă extraordinară, pasi-
onaţi de muncalor. Și de laanla an văd cum “cresc” spectaculos. Cred

 

că un mare merit are și Lică Gherghilescu,care nu numaică este un
actor excelent, darşi un profesor foartebun, și urmărește spectacolele,
repetițiile, dându-le mereu sfaturi. E un lucru minunatsă lucrezi cu
asemenea artiști,cu artişti adevăraţi, și într-un climat sănătos de lucru.
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A.T.: Eşti o persoană cu mult umor. Te rog, dacă iţi amintești o

întâmplare cu haz din vremeacând erai la Constanța.
C. P:În suflet ne mai rămân întotdeaunalucrurile frumoase şi

adevărate, cum ar fi succesul uriaş de la Zagreb cu “Metamorfoze”
sau amintirea acelui momentcând,în turneu,copiii, fericiţi, încântați
de spectacolul “Inimă rece', ne aduceau pâin210 calde - poate că cel
mai frumos premiu pecare îl poate primiunartist. Amintirile acestea
extraordinare nu ţi le poate lua nimeni.

Dar, în sfârşit, haisă încerc să-ţi spun și ceva mai vesel. Ca să înțe-
leagă cititorii istorioara, trebuie să explic faptul că păpușarii aveau și
atunci, ca și acum,lefuri foarte mici, şi cum majoritatea aveau copii
de crescut,trebuiau săse descurce şi ei intr-unfel. Puiu Catrava mi-a
adus într-o zi niște foi de cupru şi mi-a propus să facniște lămpi, alții
mai făceau prin turneele din străinătate câte un mic comerţ cu Gero-
vital sau cu salamde Sibiu, sau din micadiurnă economisită cumpărau
Vegeta sau țigări. În sfârşit, se descurcafiecare cum putea, ducând o
luptă continuă cu existența, dar reușind să trăiască civilizat şisă îşi
practice meseria cu pasiune și fără compromisuri. Cel mai activ era
Vasile Hariton - Lache, un mare păpuşar, un mare actor de comedie,şi
unsuflet de aur. Pentru că ştia că sunt lafel de strâmtorat ca și el, dar
fiind şi un omdeosebit desociabil, mă invita adeseorila el la masă. Era
un bucătar genial, care şi inventat cel puţin trei feluri de mâncare:
fasolea cu maioneză şi batogul de ger de vacă sau cel de rechin. Pe
vremea, aceea, la noirechinul nu se mânca, Într-o zi, Lache Hariton
mi-a dat să gust batog de rechin, pe careîl afumase în afumătoarea
făcută deelîn mica lui gospodărie unde creștea,dealtfel, și tot soiul de
orâtănii. Era excepţional. După masă, pentru că eu plecam la Bucureşti»
m-a rugatsăîi duc domnului Lenkisch o bucată din acel batog,Ştefan
Lenkisch, mare regizordeteatru de păpuși, care lucra la Țândărică, era
și el unmare gurmand și bucătar, I-am dus batogul şi, după o vreme,
Lachea uitat episodulşi mi-a povestit cum încercael să se descurce cu
hrana. După cemi-a povestit cum adună melci din parc, mi-a spus şi
căîntr-ozi, pe cheiulportului Tomis, a găsit un rechin mortcucarese
jucauniște copii. “L-am mirosit, nuera stricat, l-am adus acasă şi l-am
pusla afumat. A ieşit un batog extraordinar. l-am trimis și lui domnu'
Lenkisch la Bucureşti și mi-a spus că n-a mai mâncatceva atâtde bun.
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Dar vă rog, să nu-ispuneţi cum am ficut rost de el, să nu cumvasă i
se-aplece. Oricum,vă rog să mă credeţi că era grozav batogul... ”. “Știu,
Lache, c-am mâncat şi eu”, i-am răspuns eu.“Păinu eui l-am dusla
Bucureşti?” Când i-am spus asta, Lache s-a făstâcit de tot şi nu mai știa
cum s-o-ntoarcă.

O altă intâmplare cu Lache: mergeam la festivalul dela Zagreb, cu
spectacolul “Metamorfoze”. Pe drum,Lache mă întreabă dacă am luat
cu mine ceva de vânzare. l-am spus ct nu,că eu nu mă pricep oricum
lacomerţ. M-a bătutla cap pânăam luatşi euo ladă de vodcă rusească.
Ajunşi la Zagreb, Laches-a dusîn piaţăşia vânduttoată marfa pe care
o avea, La Zagreb nu stăteam la hotel, ci la particularicare spi
astfelfestivalul, scutindu-i pe organizatori să plătească hotelul pentru
sutele de participanţi. Gazdele noastre erau nişte oameni deosebit de
drăguţi şi de ospitalieri. Seara,târziu, ne aşteptau îmbrăcaţielegant,
şi cu o masă ca de Crăciun,cuzecidefeluri de mâncare. Eram destul
de stânjeniţi amândoi. Lache mi-a spus că ar trebui să le facem un
cadou, şi cândi-am spus că așacred șieu că ar trebui să facem, mi-a
zis: “Atunci, hai să le dăm lada aia de vodcăde la dumneavoastră”. M-a
pufait râsul, dar le-am dat-o cu bucurie, că scăpasem de ruşineade a
le vindeîn piaţă. Darbietul Lacheavea copii de crescut, așacă trebuia
să facă asta.

Altă întâmplare. Regizorul tehnic de pe vremea aceea, Nicu
Gheorghiu,dealtfel unregizor tehnic excelent, unul dintre puţinii care
aveau un dosaralspectacolului, cu text, plantație,indicaţii descenă, de
manevre de decoretc., a avut - şi bânuiesccăare și-acum - un mod
foarte preţios de vorbi, mult prea prețios. Într-o zi,se certase - pentru
anu ştiu câta oară - cuGigi Nicolau, care întârziase. Trebuiau să plece
într-o deplasare,şi autobuzula aşteptat-o vreo zece minute. Gheor-

ghiua certat-oşi ca s-a enervat. Pe drum, stăteau alături în autobuz.
Treceauprintr-un peisaj monoton,în inima Dobrogei - câmpie și iar
câmpie, Gheorghiu doreasă se impacecu Gigi şitot încercasă intre
în vorbă cuea. Dar Gigistătea încruntată,privind pe fereastră, şinu îi
răspundea nimic. La un moment dat, autobuzula trecutpeste o movilă
de pământ. Imediat, Gheorghiui-a zis lui Gigi: “Priviţi, doamnă,ce
reliefuri are Terraț”, iarpe Gigi, fireşte,a bufnit-o râsul.

Eram în holul teatruluiși trebuia să înceapă spectacolul.În ultimul
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moment intră Gigi, gâfăind, şi se repede spre culise. Gheorghiu o
pândea să îifacă scandal ca de obicei. Eu tocmai îl rugasem să nu mai
țipe la Gigi, pentru e o doamnăşi o mare actriță. Gheorghiu mă
vede şiîmi zice: “Vedeţi,domnu Pepino,că iar a-ntârziat?! Eu nu fac
obstrucţie la fantezie!...

Octombrie 2006

  

“Doua spectacole “Harap Alb” al Teatrului Nationaldin Bucuresti
Tnima rece” prezentat de trupa Teatrului de Papusi Constanta au

conferit actualei editii a Festivalului spectacolelorpentru copii, Eocsani,
dimensiunea competitionala carea ingaduit nu numai decantarea unor
valori spectaculare,darsi urmarirea catorva directii de dezvoltare a
montarilor de gen, demne de luat în seama. (...) Sprijinit pe imaltele
valori morale ale basmului “Inima rece” spectacolul constantenilor
s-a distins prin profesionalism in toate compartimentele. Imbinand
armonios realulcu fantasticul, montarea(in care evolueaza impreuna
personaje - actori si personaje - papusi, unele mici, altele uriase, cu
masti expresive,caricaturale) a evidentiat atatcalitatile actoricestiale

artistilor papusari catsi talentul lor de manuitori. Pentru calitatile sale,
montareaa fost incununata cu unsir de premii”

 

Valeria Ducea, revista“Teatrul”, mai, 1984

“Ambele reprezentatii ale teatrului gazda în cadrul Festivalului
“Saptamana teatrelor de papusi”; “Coadacotoiului roscat” în regia lui
Cristian Pepino, dramatizare de NelaStroescu dupa un motiv oriental,
de 1... Caragiale, montare în registrul satirei grotesti si “Anotimpuri”
totin regialui Cristian Pepino, (un spectacolcu trimiterila mituri $
legende).ausituatin atentia generala s talentul artistilor constanteni.

 

Valeria Ducea,revista“Teatrul”,iulie-august, 1984
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ION TIŢOIU

A absolvit Academia de Arie Frumoase “Nicolae Grigorescu”,
Bucureşti, 1978, clasa profesorEugen Popa.

Între anii 1978-1990 a fost scenograf la Teatrul Dramatic
Constanţa,secţia Teatrul de Păpuşi Consatnţa.

Este fondatoral primeişcoli de gravură din Dobrogea, 1978
Preşedintele primei Fundaţii de Artă din România, 1990.
Organizator al Simpozionului de pictură, sculptură și gravură

Midia, România, 1996. Organizator al Simpozionului de artă
Moreni (primaediție), al Simpozionului de Artă Techirghiol, 2002,
2003.

Intre anii 2002- 2010 directoral Revistei de cultură “Tomis”
„A fost lectoruniversitarla Universitatea de Vestdin Timisoara

Este membru al Asociaţiei Internaționale de Arte Plastice -
UNESCO, Paris, al UAP,

Este membru fondator al Clubului “Rotary International” -
Constanţa, România.

A întreprins călătoriide documentare în Anglia, Austria, Bulgaria,
Danemarca, Emiratele Arabe Unite, Finlanda, Franţa, Grecia, Italia,
Letonia, Olanda, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia-Muntenegru,
Spania, Suedia, Turcia, Ungaria, S. U. A.

Expoziţii personale de gravură, sculptură, ceramică sau picturăla:
Constanţa, New York, Roma, Budapesta, Paris, Viena, Atena, Bucu-
eşti, Veneţia.

Participări la expoziţii naţionale de gravură, desen, acuarelă,
grafică, organizate la Cluj Napoca, Bucureşti, Timişoara, Tulcea,
Braşov, Baia Mare, Bacău, Arad, Constanţa.

A participat la expoziţiile internaţionale degravură,degrafică din:
Spania, Rusia, Italia, Germania, Franța, Bulgaria, Polonia, Japonia,
Olanda, Slovenia, Argentina, Emiratele Arabe Unite, Mexic, Argen-
tina,Serbia, Belgia.

1997-1999colaborări la Editura “Ex Ponto” Constanţa (ilustraţii
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de carte,volumul cuscrierile lui Radu Gyr).

Premii:
1993 — Medalia de Aur la Târgul de Artă Sharjah - Emiratele Arabe

Unite. |
A participat la tabere şi simpozioane organizate la Hamangia,

Techirghiol, Constanţa. |
A publicatarticole în Revista “Arta”și revista “Tomis” Constanţa. |
La'Teatrul de Păpuşi Constanţa realizatscenografia spectacolelor:

„Lectie de zborsi cor pentru puiul de cocor”, ” „Cum sa devii un |
om mare'Artistii padurii” „Roxi si batranul leu”(alaturide E. Tarasescu
Jianu), ”loanes Fardefrica”, "Capracu trei iezi”

La Teatrul Dramatic Constanţaa realizat grafica pentru specta-
colul “Credinţa” de lon Coja, regia Constantin Dinischiotu, sceno-
grafia spectacolelor: “Joc de pisici” de Orkeny Istvan - regia Gali
Laszlo; “Gaiţele” de AL. Kirițescu, regia Andrei Mihalache; “Anunţ la
mica publicitate”de Al, Sever, regia Andrei Mihalache; “Jolly Joker”
de Tudor Popescu, regia Andrei Mihalache; “Vânătoarea de rațe” de
AL. Vampilov, regia A. Mihalache; “Troia în flăcări”, spectacol de teatru
antic, în aer liber, regia A. Mihalache; “Macbeth” de W, Shakespeare,
regia A.Mihalache; decorul spectacolului “Sânziana și Pepelea” deV. |
Alecsandri, regia Andrei Mihalache.

MONA MARIAN (CHIRILA)

A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică “LL. |
Caragiale” Bucureşti, Facultatea de Teatru, Cinematogratie şiTelevi-
ziune, specializarea regie de teatru, film, televiziune, promoţia 1987,
clasa profesor Cătălina Buzoianu.

Întreanii 1987-1994 a fost regizorla Teatrul Dramatic Constanţa,
secția Teatrulde Păpuşi. Şef de secţie la Teatrul de Păpuşi Constanţa
între anii 1991-1994.
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Din 2000 = regizorla Teatrul Naţional Cluj -Napoca
Din 2005 - directorl TeatruldePăpuşi“Puck” Cluj- Napoca
Este lector la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,

FacultateadeLitere, Catedrade Teatru,titular al următoarelorcursuri:
Improvizaţie scenică, Colaborare regizor - actor, Arta regizorului de
teatru, Ecleraj, Scenografie.

Spectacole montatela Teatrulde Păpuși Constanţa:

“Ivan Turbincă”, "Fetiţa cu chibrituri”; “Pitt şi Muf”; “Capracutrei
iezi”; “Făt-Frumosdin lacrimă”; “Scufiţa Roșie”; "Păstoriţași hornarut?,

Este autor de dramatizăriși scenarii, a montatspectacolepetexte
din dramaturgia universală la: Teatrul Dramatic Constanţa; Teatrul
NaţionalCluj; Teatrulde Stat Oradea;Teatrul Maghiarde Statdin Cluj;
Teatrul “Arie!”Târgu Mureș; Teatrul de Păpuși Cluj: Teatrul“Cziroka”-
Kecskemeth, Ungaria; Teatrul de Păpuşi Craiova; Teatrul“Țăndărică”
București.

A întreprins turnee, a participatla workshop-uri în Phoenix-
Arizona - S. U. A. (2001, 2005), New York (1999), Italia(1996, 1998);
Wiener Festival- participarela workshop-ul condusde Peter Brook şi
colaboratorii săi de la Teatrul Bouftes du Nord dinParis.

 

2004 - Ordinul Meritul Culturalîn Grad de Cavaler - Arta Spec-
tecolului;

2002 — Medalia 2002 Anul Caragiale, Primăria municipiului Cluj-
Napoca;

1997 — Premiul pentru cea maibunăregie la Festivalul Teatrului
Scurt, Oradea, cu spectacolul "Regina mamă”realizatla Teatrul Naţi-
onal Cluj:

1997 - Premiulpentru cea mai bană regie la Festivalul Gulliver,
Galaţi, cu spectacolul “Păstorița şi hornarul”realizat la Teatrul de
Păpuși Constanţa;

1996 - Premiul pentru originalitatea creaţieila Festivalul Gulliver,
Galaţi, cu spectacolul “Ivan Turbincă”, realizat la "Teatrul de Păpuşi
Constanța;

1994 - Premiul pentru cea mai bună scenografie, cea mai bună
interpretare, cea mai bună muzică de spectacolla Săptămâna Teatrelor
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de Păpușiși Marionete Constanţa, cu spectacolul“Fetiţacu chibrituri”
realizat de Teatrulde Păpuși Constanţa (acelașispectacola fost invitat
de onoare la Trienala UNIMAa Teatrelorde Păpuşi și Marionete din
Pecs, Ungaria);

1992 - Premiul special aljuriuluila Festivalul Internaţional de
Teatru din Subotica, Iugoslavia, cu spectacolul “Dragostea celor trei
portocale”, realizat la Teatrulde Pâpuși Craiova;

1991 - Premiulpentru cea maibunăregie la SăptămânaTeatrelor.
de Păpuşi şi Marionete Constanţa cu spectacolul “Capra cu trei iezi”
realizatla Teatrul de Păpuși Constanţa (spectacolul a mai fost distins
la același festival cu premiul pentrucea maibună scenografie,cea mai
bunăinterpretare, cea maibună muzică de spectacol);

1991 — Premiul pentru cel mai bun spectacol străin la Trienala
UNIMA a Teatrelor de Păpuşi şi Marionete din Pecs, Ungaria, cu
spectacolul “Făt-Frumos din lacrimă”, realizat la Teatrul de Păpuși
Constanţa.

1988 - Premiul pentru cel mai bun spectacol la Săptămâna
Teatrelor de Păpuși şi Marionete Constanţa cu spectacolul“Steaualui
Arlecchine” realizat la Teatrul “Țăndărică”, București (spectacolul a
mai fost distins, în acelașian,cu Premiul ATM pentru cea mai bună
interpretare feminină);

1987 - Premiul pentru Debutla Festivalul de Teatru Tânăr, Galaţi,
cu spectacolul “Matca” realizat la studioul Cassandra al L.A.T.C. “I.L,
Caragiale” Bucureşti;

1987 - Premiulpentru debutla Festivalulde Teatru Brăilacu spec-
tacolul “Matea” realizatla studioul Cassandraal I.A.T.C. “I.L. Cara-
giale” Bucureşti (spectacolul a mai fost distins la acelaşi festival cu
Premiulpentru cea mai bună scenografie și cu premiulpentru cea mai
bună interpretare feminină),

Mona Chirilă a venit la Constanţa imediat după absolvirea
facultăţii, Era o mamătânărăcu trei copii, gemenele loana şi Cătă-
lina și Mihai. Era la puţin timp după plecarea lui Cristian Pepino la
Teatrul “Tăndărică”. Ne-am bucurat că Mona a ales Teatrul de Păpuşi
Constanţa,fiindcă am considerat ca foarte important ca unteatru să
aibă un regizor care să cunoască, să lucreze în permanență cu trupa, să
fie un animator,

Regretata profesoară Ileana Berlogea in drum spre Festivalul de
Teatrulde la Costinesti venise, invizităla teatru. Eram în biroul secre-
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tariatuluiliterar şi ne-a intrebatce absolventi ai IATC vorface parte din
trupa constanteana incepand cu nouastagiune I-am povestit despre
Monasi atunci domnia sa a spuscateatrul a făcuto alegere bună. Ne-a
vorbit despre forța creatoarea talentului tinereiregizoare, despre seri-
ozitateași tenacitatea ei în timpullucrului,

Aşa și fost. Stau mărturie spectacolele eide la Constanţa.

La Teatrul Dramatic Constanţa a montat “Trăsura la scară” de
M. Ispirescu, spectacolvăzut de regretatulregizor Dan Micu,care a
admirat cutezanța în abordarea textului, forța de pătrundereși vizi-
unea satirică necruțătoare, sustinuta de o mare lim pezimesi ordine a
ideilor. Mai în glumamai in serios tot el ne-a spus ca doamnaChirila
reprezinat un adevarat” pericol„ pentru barbatii regizo!

Prin spectacolele montate la Teatrul de Păpuși Constanţa, în
tandem cu scenografele Eugenia Tărşescu Jianu şi Carmencita Broj-
baiu- Mona a impusunstil caracterizat prin dramatism,forță emoţio-
nală si creatoare, bogăţia imaginilor.

Caşefde secţie, Monaa iniţiat un cursde pregătire pentru tinerii
actori păpuşari - cursula fost susținut de Mona Chirilă, actrițele Ioana
Jora și Aneta Forna-Christu; de Anaid Tavitian- care predat istoria
teatrului universal şi românesc,

Amvrut la începutsă-i propun discuţie, dar apoi m-am răzgândit,
fiindcă așa cum o cunosc, Mona nuprea este omul şuetelor. Imi amin-
tesccainprimii ani traiti la Constanta spuneacanoi dobrogenii suntem
prea galagiosi, prea obositori (Mona este ardeleanca), Astazi cand mai
vorbimla telefon imi spuneca ii este dor de noi dobrogenii cei prea
vorbareti, de anii petrecutila ConstantaŞiiată ce gânduria mărturisit:

„Mă gândesc cu nostalgie, cu o adâncă tandrețe la prietenii mei
din Constanța: prietenii mei, talentati, entuziasti. Mă gândesc şi laanii
în care am condus Teatrulde Păpuşi din Constanţa, cand am aflat cum
undirectorNU poate impune un climat de deplină pozitivitate cu:

* o curiozitate vicioasă;
« un ton imperativ — patetic;
» un discurs pompieristic, cu tăieuridinziare, cu cronici coman-

date la amici, cu hârțoage care consemnează activitate ce nuexistă
în fapt;
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„ cu o arătare diayolească, cu o privire plină de repulsie pentru
subalternii tăi;

» cu maxilarele încleştate.

Ceeace-i sigur acum că eu nu maiam nimic de disimulat! Asta
mărelaxează şi mă facesă mă bucuraşa că, dragii mei colegi, să ne
bucurăm împreună pentru că ne bucurăm pentru copiii carevin să ne
privească,

Amlucratani de zile înteatrele de păpuşiși cunosc o mulţime de
oameni talentați, ludici, plini de haz, fascinaţi de păpuşi, de basme,
de privirea copiilor. Sigur, ei vorfi colaboratorii meideazi, de mâine,
dintotdeauna. Îmi amintesc deun textal unui mare autor deteatru, care
suna cam așa: Robinson Crusoe trebuit să caute cuvinte în memorie
şi să încercesă reconstituie cu ele poveşticitite demult.Singurătatea
l-a făcutsă uite multe dintreele șiatunci începutsă schimbe cuvin-
tele cu un gest. Pe măsură ce memoria nu-l maiajuta,gestula înlocuit
cuvântul. Bucuriaficţiunii l-a copleșit pe bietul singuratic: acum trăia
povestea,nu o mai citea. E] deborda acum de viaţăpe care doarcuvin-
tele nu a cunaștean. F.o parabală superbăce defineșteteatrul. În teatru
numai noi existăm:nu există scenă, sală, fără noi; nu există text fără
noi şi fără cel care ne privește. Teatrule opera de artă care se confundă
cu autorul său; teatrul trăieşte pentru că noi trăim.El e principiul de
cultură ce ne asigură o bogată înflorire interioară şi deo bunăasimilare
a luiva depindecevadin dezvoltarea noastrăviitoare. Teatrul adună
la un loc, pune în comun oameni care se alăturăîntr-un efort pozitiv.
El adună comunitatea ce exprimă astfelo disciplină redată colectiv,
În pedagogie schimbulstrict între pedagog şi elev este condiţia unei
disciplineproductive. Teatrul ne strânge în comunitate în numele unui
principiu de cultură şi deinstrucție colectivă. Artăa joculuiprin exce-
lenţă,teatrula fost creat pentru mobilitatea sufletului viu. Copilul îi
lasă teatrului ceva din proprialui viaţă pentru a o primi de la acesta
reordonată și transfigurată după modele esenţiale. Asta pentru că
teatrul de păpuşi estearta ce consacră basmul şi-ioferă rangulde reali-
tate. Din această cauză,teatrul de păpuși implică o serioasă responsa-
bilitate civică din partea creatorilor săi. Aiciși acum învăţăm societatea
tânără să capete reflexele pozitive de civilizaţie. Nu trebuie să uităm
că trăim într-o lume utilitară, într-un univers practic încare fiecare
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lucru are o valoare de schimb şiîn careintrarea marionetei însoțită
de clovn deschide o breșă pe undeve puteaadia o boare de linişte şi
deviaţă. Această baie degratitudine adusă păpușii şiactorului mascat
dinspatele ei, neobligăsă regândim tot ceea ce nis-a părut impor-
tant. Am învățat deIa colaboratorii mei, dela actori, scenografi, muzi-
cieni, tehnicieni de teatru,că noine ingrijim de “igienizarea” memoriei
comunității noastre prin efortulde întoarcere în lumea sentimentală a
basmelor copilăriei. Asta pentru că noicutoţii recunoaștem în teatrul
de păpuşi o artă capabilă de resuscita energiile sensibilităţii noastre.
Am învăţat, mai ales în anii petrecuți la Constanţa, că trebuie să ne
apropiemdecopii,de tineri, de oamenii vii cu delicateţe,cu o bunăcu-
viință ce vine de mai departe, din lumea blândăa copilărieiexprimată
de păpușă. Asta pentru căseştie că teatrul de această factură are o
vitalitateaparte,o vitalitatearhaică capabilă să regenerezeşi să întine-
rească “mareaartă”.

Cu teatrulde păpuși, pe carel-am îndrăgit, eu m-am cam ars. De
ce? Multă vremeeşticalificat regizor de păpuşele, te simţivinovat,
plângi cu sughiţuri, debutultău ca regizor nu e marcat, te umpli de
0 ură copilărească, neputincioasă şi te întorci obosit la teatrul cu
actori. Am debutatla Teatrul Țândăricăcu un spectacol după textele
lui Tudor Arghezi, apoi am continuatcu un spectacol de Commedia
deilArte, cu care am luatceva premii. A urmat Teatrul de Păpușidin
Constanţa, încare am intratcu unsoi de avânt sprelibertate, m-am
simţit ca un copil care fantazează, visează la expediţii şi-şi povesteşte
sieşi un basm... “iată peisajuldecarton, mestecenii, marionetele care
plutesc, cerul meuiubit și cenușiu, ploaia măruntă... ” Cred căacelași
lucru l-aufăcut şi scenografii mei dragi, Gina TărășescuJianu,care a
însemnat si inseamna enorm pentru mine, Carmencita Brojboiu, cu
care lucrez și azi.

Nu preacred în expresii de genul'trainica iubire”, „veşnica dragoste”
etc care să țină oamenii la unloc, darpeactorii păpușari din Constanţa
nu-i voiuita... Nuţi, Titi... ei m-au învăţat că teatrulde păpuşi e unic.
Din păcate, teatrulde păpuşi e văzutcao soră săracă celuilalt teatruşi
nu i se acordăatenţiacarei se cuvine. Cred însă că întreteatrul “mare”
ş teatrul de păpuşi diferă intensitatea credinței. Ei m-au învățat că tu,
actor păpuşar, trebuie să crezitotalîn ceeace faci, pentru că altfelrişti
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să faci un teatru pecare euîl numesc “clinic”. Ce poate să fie maibizar
decăt un maturcare face pe copilaşul? Actorul păpușaralternează tot
timpulîntre o stare paradisiac-copilăroasă și alta de implicare fana-
tică, matură, în muncalui. Suntdouăstări-ființă aparentdiferite, de un
contrastincredibil, aproape ilariant. Ce e unicîn lumealore că aceste
douăstări-ființă se topesc într-una singură care însuflețește materia,
bucata aceea de lemn sau de cârpă care e păpuşa. Și vocea mică de
copilaş devine vocea copilului, vocea alterată de vrăjitoare devine vrăji-
toarea. De la toţi oamenii apropiaţi mie din Constanţa am învăţat că
atunci când e bine făcut, în acest teatru de cârpe, lemne, carton, se
înfăptuieşte miracolul. ”

„ Douacurente serioase s-au impusin Festival: clasic şi modern.
(...) Fetita cu chibrituri, pus inscena de regizoarea MonaChirila la
Teatrul de Papusi Constanta,asiguratranzitia spre linia inovatoare.
Plasticitatea deosebita a spectacolului (scenografia este semnata de
Carmencita Brojboiu) jocul de lumini, tehnica impecabila in manuire
a Ioanei Jora, ofera montarii un echilibru creatorși face totodata un

pas major, pe noul drum”

Marina Constantinescu,Revista Teatrul azi nr. 10-11-12 / 1994

„Unspectacolcare a trezit admiratiaeste Scufita Rosie al Teatrului
de Papusi Constanta (...). O tentativa de persiflare a germenului de
expresionism sumbru, teriomori, ce se ascunde in aparent senina
poveste a Scufitei Rosii, caci meritul regizoarei Mona Chirila si al
scenografei Eugenia Tarasescu-Jianuin spectacolul constantean consta
tocmai in faptul de fi divulgatsi discreditatprin umoresafodajul tera-
tologic camuflat al acestui basm. Spectacolul da de gandit asupra unei
teme de acuta importanta ; Scufita Rosie de la Constanta ne-a dezva-
luit ca traditionalele basme ascund mai mult decat stim, decat putem
crede.“

Paul Cornel Chitic, Revista Teatrul, august 1989
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CARMENCITA BROJBOIU

A absolvit: Liceulde Arte Plastice din Constanţa, secția sceno-
grafie; UniversitateaIaşi, Facultatea de Geologie — Geofizică,

Este preşedinte executiv al Fundaţiei Culturale “Menthor”.

Este membrual Uniunii Teatrale din România, al Uniunii Artiş-
tilorPlastici din România.

Între anii 1991-1998 a fost scenograf al Teatrului de Păpuşi
Constanţa.

Din 2006este scenografla “Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Napoca.
Fișă artistică selectivă:
La Teatrul de Păpuşi Constanţa a creat scenografia spectaco-

lelor: “Stan Bolovan”(regia Maria Mierlut); “Ivan Turbincă”(regia
Mona Chirila); “Capra cu trei iezilregia Mona Chirila)”; “Fetiţa
cu chibrituri”(regia Mona Chirila); “Punguţa cu doi bani”(regia
Ioana Jora); “O călătorie fără egal”(regia Liviu Manolache); “Prafu-
rile vrăjitoarei”(regia Mona Chirila), "Albă ca Zăpada”(regia Ioana
Jora);Harap Alb(regia Aneta Forna Christu).

Premii:
Premiul pentru scenografiela Festivalul “Săptămâna Teatrelor de

Păpuşi”, Constanţa, 1992 - spectacolul “Capra cu treiiezi”;
Premiulpentru scenografie la Festivalul “Săptămâna Teatrelorde

Păpuşi”, Constanţa,1994 - spectacolul “Fetiţa cuchibrituri”;
Premiul pentru originalitatela Festivalul “Gulliver”, Galaţi, 1998,

spectacolul“Albăca Zăpada”;

Premiul pentru originalitate la Festivalul“Gulliver”, Galaţi, 1996,
spectacolul “Ivan Turbincă”,

Premiulrevistei „Varianta” pentru scenografia spectacolului”Fetita
cu chibrituri”

Premiul pentru inovaţie și noitehnici înteatrul de animaţie la
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Festivalul “Puck AnimaFest”, 2002, pentru spectacolul“Ivan Turbincă”;

Premiulpentru scenografie la Festivalul Dramaturgiei Românești,
Timişoara, 2004, pentru spectacolul“Jaquessau supunerea”

realizatscenografia la peste 20 de spectacole de teatru de păpuşi
regizate de Mona Chirilă, Ildiko Kovacs, loana Jora, Aneta Forna-
Christu, Liviu Manolache, Aristiţa Albacan, Bori Varga Ghitulescu

Teatre cucarea colaboratsau colaborează: Bristol Old Vic (Anglia);
Theatre Centre (Londra - Anglia); Sherman Theatre (Cardiff- Anglia);
Spring Theatre (Atena - Grecia); Teatrul Regional şi municipal din La
Mia (Grecia); Novosadko Pojoriste — Teatrul Maghiarde Stat din Novi
Sad (Serbia); Teatrul Mic; Teatrul Act (Bucureşti); Teatrele Naţionale
din Cluj-Napoca şi Târgu Mureş;Teatrul Dramatic Constanţa; Teatrul
de Balet “Oleg Danovski” Constanța; Teatrele de Păpuși din Constanţa,
Baia Mare, Cluj, Oradea, Teatrulpentru Copii și Tineret “ArielTârgu
Mureş, Teatrul Alexandrinski(Sankt Petersburg)

A participat cu lucrări de grafică la expoziţii personale şi de grup
-— în țară şi străinătate; Bucureşti, Constanța, Oradea, Piatra Neamţ,
Bulgaria, Germania, Olanda,Japonia, Franța, Canada, Italia,

Colaboreazăfoarte mult - realizând scenografia(costume / deco-
ruri / măști / machiaj / obiecte animate) pentruspectacole deteatru,
de dans, de opera regizate de CătălinaBuzoianu, Andrei Se:ban, Gabor
Tompa, Philip Osment, Mona Chirilă, Yannis Margaritis, Florin
Zamfirescu, Tudor Chirilă, Răzvan Ionescu, Gigi Căciuleanu,Sergiu
Anghel, Radu Alexandru Nica, Kerestes A.

A participat la festivaluri deteatru în România: Bucureşti, Sibiu,
Oradea, Constanța, Galaţi, Cluj, Bacău, Timişoara,darși în străinătate:
Ungaria - Budapesta, Pecs, Keskemet, Kisvarda; Moldova = Chişinău:
Turcia — Alacate, Denizli; Norvegia - Lillehammer; Germania —
Hanovra; Polonia - Zakopane: Grecia- Atena.

Între anii 1994-2004 a participatla workshop-uri deteatru,a coor-
donatproiecte culturale în domeniul teatral,în cadrul programului Art
for Social Change, organizat de European Cultural Foundation.

Pentru spectacolele create la teatre dramatice a fost de asemenea
distinsa cu premii la:Festivalul Dramaturgiei Romanesti, Timisoara, Festi-
valul de la Uzice(Serbia-Munienegru), si a fost nominalizata la Premiul
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UNITER pentru cea mai buna scenografie in anul 2007 si anul 2011.
Recenta fostnominalizata pentru Premiul Masca de Aur(Rusia, 2010)

Carmencita Brojboiu a debutatla Teatrulde Păpuşi Constanţa.S-a
impusfoarte repede în lumeateatrului de păpuși.

Spirit novator,noitehnici înteatrul de animaţie, o viziune plastică
modernă, originală, sunt marca creațiilorei. Scenografia spectacolelor
ei la Teatrul de Papusi Constanta au fost precise si sugestive, caracteri-
zateprintr-un elementspecific;materialelefolosite fiindsi ele o dovada
a fanteziei ei creatoare.

Scenografia Carmencitei Brojboiu este magic-sugestivă, așa cum
aprecia presa britanică -- în The Times - în 1997, în urma spectaco-
lului "Cu dragoste, Nicolae”, o coproducție Clear Day Productions,
Bristol Old Vic şi Teatrul Dramatic Constanţa.

Gândurile pe care mile-a dăruit stau mărturie cănu a uitatTeatrul
de Păpuşi Constanţa şi ce a însemnat elpentru devenirea ei artistică:

„Despre teatrul de păpușiși în special despre Teatrulde Păpuşi
din Constanţa nu pot vorbi decât cu mare dragoste și nostalgie. Aici
am păşit pentru prima datăîn teatru,ca timid ucenic în ale tainelor
scenei. Şi am fost întâmpinată decăldura şi prietenia celordeaici,fiind
imediatadoptată în această lumespecială.

M-au ajutat să descifrez tainele ascunse bine intre fire, lumini,
sunete și culori, mi-au deschis pofta de joc și joacăîn ale păpușăriei
artiștii, colegii mei de atunci. Şi trebuie să rostesc cu drag şi respect
numele câtorva,celor care mi-au fost călăuze: Mona Chirilă (primul
regizor care mi-a deschis “cutia misterelor” în teatru), Aneta Forna-
Christu şi loanaJora (adevărate maestre-măiestre ale păpuşăriei), Liviu
Manolache (veşnicul îndrăgostit de teatrul de păpuși)și toţi ceilalți,
alături de care amcreat câtevaspectacole dragi, speciale, și unde am
primit, cu uimire şi bucurie, primele premiiîn ale scenografiei.

Teatrul m-a purtat apoi pe alte drumuri, în alte locuri, dar port
mereu în suflet, într-un loc bine păzi, imagineaşi atmosfera Teatrului
de Păpuşi din Constanţa, acolo, pe malul mării, mereu în bătaia
vântului,a valurilor și-n căldura soarelui, dar mai alesîn căldura sufle-
telor copiilor care vin de generaţii să descopere lumea minunată a
teatrului de păpuși.
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Pentru mine, teatrul de păpușireprezintă ABC-ul pecare fiecare
scenografare datoriasă-l înveţe. ”

CGarmencita Brojboiu (22. 10. 2006, Cluj, în prag de premieră la
“Regele Lear”, la TeatrulNaţional Clejj)
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ELOGIUL MODESTIEI

Înteatrul de păpuși putem vorbi despre o nobleţe a modestiei;
pentru că aici vedetele suntele, PĂPUȘILE.

Cu har şi iubire pentru copii, actorii mânuitori ai Teatrului de
Păpuşi Constanţa au animat zeci de personaje, dăruind publicului lor.
de acasă și de peste granițele țării frumusețe, înțelepciune şi bucurie.

Papusarii constanteni aveau ambitia sa creeze mereu
altceva:spectacole în care mestesugultraditional era dus laperfectiune
pentru a face casa buna cu inovatia cea mai indrazneata, iar fantezia
artisticase impletea armonios cu virtuozitatea tehnica.

Sentimentul dăruirii totale, spiritul de echipă au caracterizat
dintotdeaunavaloroasa trupă constănţeană, contribuind esențial la
succesele naționale și internaţionaleale Teatrului.

Atât acasă, cât și atuncicând participau la o competiție naţio-
nală sau peste granițele țării, concentrarea era maximă pentru fiecare
membru al trupei; concentrare asupra prppriului rol, dar şi asupra
modului în care va da “replica” partenerului de scenă

Întotdeauna au fost remarcate la trupa Teatrului de Păpuşi
Constanţa tehnica mânuirii, dar și interpretarea,tehnicafrazării repli-
cilor,rostireaartistică, nuantataa cuvântului. Trebuie subliniatfaptul
<ă păpușarii constănţeni au mânuit și totodată au interpretat vocile
personajelor, au și cântat - dacăașao cerearolul.

Înanii-am urmărit din culise și din sală, la repetiţii şi specta-
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cole, acasăsau în deplasare. l-am văzut și m-a impresioi
mânuind de multe ori în spatele paravanului din pozi
uşoare păpuși grele, stând ore întregi cu mânaridicată,

Le-am văzut chipurile căpătând expresia pecare doreau să o trans-
mită alcătuirii din cârpe, sârmă şi lemn,în dorința de le însufleţi
(verbul“a însufleţi” face parte din farnilia cuvântului “suflet”),

L-am văzut bucurându-se de bucuria copiilor, mândri și emoţio-
naţiatuncicând simpatia micilorspectatori era câștigată de personajul
pe careîlinterpretau.

efortul lor;
nu tocmai  

JUSTIN DEFTA

Între 1952 şi 1956este actoral Teatrului de Păpuşi din Petroşani.
Din 1956 devine, prin transfer, actor al Teatrului de Păpuşi

Constanţa, până la pensionare,în anul 1990,
A fost membru fondatoralTeatrului de Păpuşi Constanţa.

A semnat regia spectacolului “Rică lepurică” (impreună cu Aneta
Forna-Christu). A fost membrualUNITER

Fișă artistică selectivă:

Motanul (“Iepurele și Motanul”); Piticul (“Clopoţelul de argint”);
Căţelul (“Artiştii pădurii”), Vrăjitoarea (“Hânsel şi Grettei”); Moşul
(“Peştişorul de aur”); Morarul(“Motanul încălțat'); Zmeurică (“Ursu-
Ieţii veseli”); Omulde tinichea (“Vrăjitoruldin Oz”); Fram (“Fram,
ursul polar”); Aguridă (“Dulce ca... sarea”); Leul (“Elefănţelul curios”);
loaneş (“loaneș Fărdefrică”); roluri în “Metamorfoze”, “Copilul din
stele”, “Cincibăieţi, toţiisteţi”; Gonzalo (“Furtuna”); Regele 1, Regele 2

(“Insulapedin două); Împăratul / Unadin fetele vrăjitoarei(“Povestea
porcului”); Bătrânul (“Vrăjitoarele”); Vântul / Un clovn (“Băiatul şi
vântul”),

Oltean din Rusăneştii deJos, familist convins (soţiasa, Stela,a fost

mulţi ani coristă la Teatrului Liric Constanţa), om cu mult umor, a
poposit la Constanţaîn vara anului 1956,
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Venit în concediu la mare, ală despre pregătirile pentru înfiinţarea unui
teatru de păpușila Constanța și se hotărăște să devină actoral acestui teatru.

A îndrăgit teatrulîncă din şcoala primară (din satul natal), unde
era animatorulcercului artistic.

Îi datorează intrarea în lumea minunată a păpușăriei maestrului
Val Mugur(atunciregizor al Teatrului Dramatic din Petroșani), care
l-a distribuitîn rolul principal din spectacolul “lepurele și Motanul”:

Actor mânuitor cu experienţă, a contribuit din plinla pregătirea
celor ce concurau spre a deveniactori păpușari.

A participat la toate evenimentele importante din viața teatrului
constănţean, începând cu prima confruntare internaţională, la Festi-
valul Internaţional de la Bucureşti (1958), când păpușarii constănţeni
austârnitcu spectacolul “Poveste făricuvinte”interesul marilor păpu-
şari ai lumii.

Talentul său, seriozitatea, au făcut din Justin Defta un actor, un
partener de scenădeosebit. S-a distins in roluri de compozitie,inrolu-
rile care ii puneau in valoare glasul cald, frumos timbrat.

De la el am aflat cât suflet au pus.elşi colegii lui- membrii fonda-
tori ai teatrului în amenajarea foaieruluide la balconul Teatrului de
Stat(astazisediulTeatrului Nationalde Operasi Balet"Oleg Danovski”)

Dar efortulorelor de muncăa fost răsplătit în ziua premierei inau-
gurale, când micii spectatori urcau voiniceşte scările spre sala, ca la
final să aplaudeentuziasmațiși fericiţi spectacolul.

Bucuria şi plăcerea jocului nu se puteau naşte pentru el, decât
dintr-o plăcutăcolaborare cu colegii.

Bucuria şi placerea jocului nu se puteau naste pentru el decat
dintr-o placuata colaborarecucolegi de scena.

ELENA (COCA) MOȚOC

Între 1956 şi1976 (anul pensionării) a fost actriță a Teatrului de
PăpuşiConstanţa(al cărui membru fondator a fost).
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fost membră a Uniunii Teatrale din România - UNITER.
A interpretat peste 100 de roluri.

Fișă artistică selectivă:
Baba (“Peştişorul de aur”); Bobocel (“Primalecţie”); Alina (“Alina

şi gâscânelul”); Muk (“Micul Mul”); Zmeurica (“Ursuleţii veseli”);
Prinţesa Năzurica (“Năframa fermecată”); Împărăteasa (“Albă-ca-
Zăpada”); Fetiţa Păi-De-ce? (“Rochiţacu figuri”); Elefânţelul (“Elefân-
telul curios”); Băiatul (“Meşterul Drege-Tot); Hangiţa (“Băiatul și
Vântul”); Vrăjitoarea (“Vrăjitorul din Oz"); Fata babei (“Fata babeiși
fata moșneagului”); Ariciul (“Ariciul albastru”); Păpușa  (“Şoricelul
şi Păpuşa”); Prinţesa Mălina (“Dulce ca... sarez?); Colombina (“Nu
plânge, baby”), Marta (“Spărgătorul de nuci”); Dădaca (“O poveste
oarecare, joaca-ncepe la intrare”).

A. realizat regia spectacolului “Lie” (împreună cu Georgeta
Nicolau).

  

 

Visul de a deveniactriță i s-a îndeplinit din clipaîn care a reușit cu
succesla concursul organizat deteatrul constănţean.

Am cunoscut-o la scurt timpdupă venirea meaîn teatru, în dumi-
nica unei premiere: o doamnă drăguță, veselă, elegantă,

Tânără pensionară - potrivit legilor de atunci - Coca a mai
continuatsă joaceo vreme, fără nicio pretenţie financiară. Pasiunea,
dragosteapentruteatrulde păpuşi, nu au preţ, mi-a mărturisit ea.

Orele petrecuteîn teatru,la repetiţii, spectacole şi turneeîn ţarăşi
peste hotare, au fost mai multedecâtcele petrecuteîn familie. Soţulei,
Edi, povestea zâmbind că erau perioadeîn care se “intâlnea”cusoţia
lui prin mijlocirea biletelorpe care şi le lăsau unulaltuia,acasă.

A fost distribuită în toate sepctacolele teatrului. A jucatfoarte mult
şi numairoluri importante

Consideră cătalentul, multă, multă muncă, dăruirea, sunt cele care
asigură succesul şi fac ca totulsă pară foarte uşor atunci când creezi
un rol în teatrul de păpuşi. Cuhar şi pasiune a dat viaţă unei bogate
galerii de portrete înmişcare: roluripe viu (Alina din “Alina și gâscă-
nelul”, Prinţesa Mălina din “Dulce ca... sarea”, O colombină în “Nu
plânge, babyt”, în “Riga Cripto şi lapona Enigel”), compoziţii (Hangiţa
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din “Băiatulşi vintul”, Baba din “Peştişorul de aur”) şi multe alteroluri.
Împreună cu colegul ei Justin Defta a realizat regia spectacolului

“Lie”
Cocacera şi o bună gospodină, o gazdă care știa să te facă săte simți

binevenit. Pentru mineera întotdeauna o bucurie să măîntâlnesc cu
ea, să o ascult și să o rog să-midăruiască puţin din optimismul ei.

„Dragă Anaid, este destul de greu să întorc clepsidratimpului. Au
trecut 30 de ani de când arm ieşitla pensie. Suntani mulţi, despre care
păstrez amintiri plăcute- chiar dacăaneoria fostgreu.

Teatrul este viața mea. Mi-a adus foarte multe bucurii, multe
împliniri. Deaceea momentulplecării — prin pensionare a fostfoarte
greu. M-am despărţit atuncidetot ce mi-a dăruit maifrumosdestinul:
să fiu parte a unui teatru dedicat coșiilor. Din păcate, eu nu am avut
copii, dar zecile, miile de mici spectatori în faţacărora am jucat, au fost
copiii meide suflet.

Fiecare rol pe care l-am jucatera o dedicație, era o comunicare
cu copiii care veneau la spectacol să se destete, să se bucure, Se mani-
festaucu energie, fiind alături de personajele principale. Sufereau şi se
bucurau odată cu ele.

Noi, păpușarii constănţeni, an deschis porţile împărăției poveş-
tilor pentru inii de copii din Dobrogea. Multe, inulte piese jucate la
Teatrul de Păpuşi Constanţa au fostvizionate de foarte mulţi copii, şi
nu numai din orașul şi judeţul nostra, ci şi de copii din România, în
timpul turneelor prin aproape toate oraşele țării sau în faţa copiilor
veniţi în tabără vara pelitoral. Teatrul a avut mulţi admiratori și în
rândurile copiilor din altețări. Aceștiz ne-aucunoscutîntimpul turne=
elorpeste hotare.

Nu pot uita emoţiile pe care le aveara la fiecare premieră: emoţii
creatoare, care nu făceaualtceva decât să ne ajute, să ne sensibilizeze,
astfel încâttotul să iasăbine, Mi-am iubit fiecarerol, indiferent dacă
era un personaj pozitiv sau negativ.

Încercam cât mai multe soluţii de mânuire, mă străduiam, îmi
îndrăgeam toate rolurile.

Potspunecă în 20 de ani m-am identificat cu personajele pecare
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le-am interpretat. Nu-miera greusă leiubesc.
Fiecarepersonaj era foarte diferit şi mă făcea să cautnoi mijloace

de expresie. Astfel am descoperit că potdaviață personajului “Împă-
răteasa” din “Albă ca Zăpada”in spectacolul de la ora 10, iar în urmă-
torul - cel dela ora 15 săfiu Zmeuricadin “Zmeulși Zmeurica”sau
Ariciuldin "Ariciul albastru”sau Marta din “Spărgătorul de nuci” ș. a.

Nu pot spune cum reușeam,dar reuşeam!
Îmi iubeam toaterolurile, cu cât mai diferite, cu atât mai intere-

sante.
Nu am jucat, saucel puţin nu-mi amintescsă fi jucatroluri secun-

dare. Mi-a fost foarte ușorși găseam că este foarte interesant când

descopeream că potsă-mi modelez vocea,s-a armonizezîn funcţie de
personaj.

Măbucurau, erau pentru mine o provocare aceste diferenţe de
interpretareşi, maiales, cele de simţire,destare sufletească. Puteam să
râd,să plâng,să mă bucursau să sufăr potrivit rolului pe care trebuia
să-l interpretez. Cu cât un personaj era maidiferit de celălalt,cu atât
îmireușea rolul mai bine. Credcă de aceea am şi jucat numairoluri
marişi deloc ușoare.

Publicul fidel teatruluiera formidabil şi fericit când aveam o nouă
premieră. Copiiierau foarte nerăbdători, încă de la intrarea în teatru,
să intre în sală. Când incepeau spectacolele se manifestau în funcţie
de ce se întâmpla în scenă, Erau de acord sau pratestau — în felullor
copilăresc, sincer,

Au trecutani multideal debutul meu,darimiamintesc,sunt trăiri
importante. Trăiri permanent emaţionante,care mi-au schimbattotal
viaţa, modul dea trăişi de a mă bucura.

Înainte deteatru,de a-l descaperi, lucram pe o funcţie de contabil
principal la un sectoral Canalului Dunăre - Marea Neagră (făcusem
un curs de contabilitate). Casa de Culturăa Sindicatelor din Constanţa
avea o trupădeartişti amatori la secţia de dansuri populare,la care
participa și Stelică Bucovală, care mai târziu, când a luat ființă Teatrul
de Revistă “Fantasio”, a devenit administrator al acestei instituţii. Tot
la Casa de Cultură mai funcționaO secție de operetă, unde colabora
şi Jean Constantin, când își descoperise talentul atât de apreciatin
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timpurile acelea şi până în ziua de azi
Pentru căşi copiii aveaunevoie de un teatrupentru ei, se preconiza

să se înființeze şi o secție de teatru de păpuși. Deacest lucru am aflat
de la doi actoriai Teatrului de Stat Constanța, respectiv Jean Ionescu
și Costel Rădulescu(pe atunci soțul sorei mele Marieta Mihalcea,și ea
actriță la Teatrul de Stat).

Costel Rădulescu s-a oferit să dea o mânăde ajutor pentru reali-
zareaacestuiproiect, La Casa de Cultură existadeja unînceputpentru
o secție de teatru de păpuși. M-am îndrăgostit de aceastăidee.Sora
mea m-a sfătuit să mă interesez dacă este posibil să particip şi eu. M-am
interesat, a fost posibil, şi acestaa fost începutul. Lucrările Canalului
Dunăre - Marea Neagră se întrerupseseră, Până la finalizarea acestui
lucru am continuatsă muncesc,dar în timpulliber mă dedicam secţiei
de păpuşi de la Casa de Cultură. În acel timp am cunoscut-o pe Gigi
Nicolau, pe caream întrebat-o dacă nuo interesa o colaborare cu echipa
de la secțiade păpuși. Gigi primitcu entuziasm ideeașiașa amreco-
mandat-o celorcare se ocupau de trupa noastră.S-aubucuratși ei, ca
de fiecaredată când reușeamsăconving mai mulți amatorisă participe

  

 

la spectacole,spre bucuria copiilor. Am muncit cu plăcere,reușind să
prezentăm copiilor(şi nu numai) un spectacolcu piesa“Alina și Gâscă-
neluAceastă piesă a fost montată maitârziu și la Teatrulde Păpuşi
Constanţa.

Teatrul de Păpuși Constanţas-ainființatca secție a Teatrului de
Stat Constanţa, după ce o comisie de la Ministerul Culturii, impreună
cu regizoarea Margareta Niculescu, directoarea Teatrului “Țăndărică”
din Bucureşti, au venit la Constanța şi i-au exminatpe toți cei care
colaborau la echipa de la Casa de Culură a Sindicatelor. Au decis apoi
că la Constanțase poate înființa un teatru pentru copii.

Astfel, la 14 decembrie 1956, a avutloc premiera piesei “Peştișorul
de au”, după Pușkin, spectacol reprezentat de 109 ori, în faţa a 9000
de spectatori. Spectacolula fostjucatintr-o sală amenajată la balconul
Teatrului de Stat.

O vreme,nu prea îndelungată, am jucatacolo; dupăcare am primit
un teatruadevărat, acela în careazi se desfăşoarăspectacolele Teatrului
pentru Copii şi Tineret.

Câţivadintre actorii din echipadeartişti amatori de la Casa de
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Cultură a Sindicatelor am devenit membri fondatori ai Teatrului de
Păpuşi Constanţa.

Nu după multă vreme s-au alăturat trupei fondatoare actori și
actrițe de la alteteatre de păpuși din țară, care au auzit de valoarea
spectacolelor constănțene. Astfel s-a formataici o echipă de actori
buni, iubitori aiartei păpuşăreşti.

La început, când nuexistautehnicienideateliere caresă constru-
iască păpușile pentru spectacole,noi, toţi actorii, colaboramla constru-
irealor din papier-macher (cartonprelucrat).

A venitși vremeadeplasărilorîn toate așezările judeţului Dobrogea
și mai apoi multe deplasări în tară şi în străinătate. Eram atât de
apropiaţi, atât de legați sufletește, încât aș compara această relaţie cu
bucuria împărtășită de fotbalişti a câștigarea unui meci. În multele zile
de deplasare,nimeninu mâncasingurce aducea de acasă.Eram un tot
Ne lega dragostea de teatru,de copii,

Nu aş fi părăsit atât de devremeteatrul, darașa erau legile de atunci.
Am plecat cu părere de râu şi lacrimi... Păcat! A. fost prea

devreme.

Nuvoiuitaniciodată Teatrul de Păpuși! !”

lunie 2006, Constanţa

GEORGETA(GIGI) NICOLAU

Din 1956 şi până la pensionarea pe caz de boală, a fost actriţă a
Teatrului de Păpuși Constanţa. A fost membru fondator al Teatruluide
Păpuşi Constanţa,

Fişă artistică selectivă:
Vulpea (“Prima lecţie”), Baba (“Peştişorul de aur”); Motanul

încălțat (“Motanul încălțat”); Băiatul (“Băiatul și vântul”), Căţeluşul
Toto (“Vrăjitorul din Oz”); Maimuţa (“Elefânţelul curios
(“Spărgătorulde nuci”); Cavalerul defier(“Dulce ca... sarea”); Păpuşa
(Şoricelul şi Păpuşa); Prezentatorul II / Vameşul / Omul de bani
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(“Lecţie de zbor şi cor pentru puiulde cocor”); Winnie (“Ursuleţul
Winnie Pooh”); Cloanţa / Vrăjitoarea albă(“Coada cotoiuluiroșcat”);
Baba (“Pata babei și fata moşneagului”); Doamna Munk (“Inimă
rece”); Burigan (“Călina Făt-Frumos”); Sperietoarea (“Sperietoarea de
pițigoi”); Geea/ Bahus copil / Pygmalion/ Medeea(“Metamorfoze”);
Nucu / Măgăruşul/ Pisicuţa / Căţelaşul / Pasărea(“O fetiță caută un
cântec”); Împărăteasa (“Prinţesa şi ecoul”), recitalul „La anu”

A semnat regia spectacolelor“Lie”(împreună cu Elena Moţoc) şi
“Punguţacu doibani”.

A realizatscenografia spectacolului “Detectivii particulari
Premii:

Premiu de intezpretare la Reuniunea. teatrelor de Păpuși “Ton
Creangă”, Bacău, 1985, pentrurolul Sperietoarea din “Sperietoarea de
pițigoi”.

Premiul 11 la Gala recitalurilor,Sinaia, 1974, pentru recitalul “La
anu!

  

Dobrogeanca,născutăîntr-o familie deoameni aimării, Gigi ocupă
un locaparteîn familia păpușarilor constănţeni,înistoria Teatrului de
Păpuși Constanţa şi a teatrului românescde animaţie.

Gigi a fost membru fondatoralTeatrului de Păpuşi Constanţa.

A debutatca actriță mânuitoare în echipa de păpuşari amatori
a Casei de Cultură a Sindicatelordin Constanţa — echipăcăreia i s-a
alăturatcu entuziasmulcare caracterizat-o întotdeauna.

Rar mi-a fost dat sa cunosc pe cineva care sa iubeasca atatde mult
copiii si animalele;un actordedicat cu pasiuneartei sale. Gigi era un
dm luminos, vesel, bun ca paineacalda

Parcă o vad coborand zambitcare strada spre teatru, Grabita.
mereu in intarziere, eraintr-un vesnic razboi cu timpulcare o zorea
din urmala intalnireacu papusile si oublicul sau

Eraîntâmpinată de fiecare data cu strigăte de bucurie de toți copiii
din cartier. Așa se întâmpla șiîn turnee, Era întotdeauna înconjurată
de capii. De cum coboradin autobuz, cumpărabiscuiti, bomboanesau
paine pe care le împărțea miciloreiprieteni.

Ea a aparţinut acelei nobile stirpe a actorilor dăruiți cu talentși
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generozitate. De aceea Gigi a fost un partenerde scenă admirabil,
Odată, dupăo participare la un Festival important, unde avusese

un mare succes,dar din păcate nuse puteau acorda mai multepremii
de interpretare - am întrebat-o dacă nuși-a doritsă fi fost mai des
premiată (aşa cum şi merita). Mi-a răspuns, fără să ezite, că ceea ce
contează pentru ea estespiritul de echipă șică doreşte ca întotdeauna
spectacolulîn carejoacăsăfie câștigătorul.

Ani de zile a fost mentoruliubit a zeci de tineri păpuşari, cărora
le-a împărtășit din tainele fascinantei arte a păpușăriei, la cursurile
organizatede Centrul Special de Perfecţionare alMinisterului Culturii.

Verile avea casa mereuplina. La Gigi tinerii papusaridin tara, inva-
taceii ei găseau găzduire(fara nici e plata) și sfaturi despre păpușărie.

A fost animatorul unor formaţii de păpuşari amatori din orașul
șijudețul Constanţa,toti purtandu-i o calda amintire. DoamanEleo-
noraloil de la Biblioteca Judeteana Constantaisi amiteste cu tandrete
sirecunostinta de Gigi, pevremea canda fostalaturi deinimosulgrup
de bibliotecare care imaginau spectacole de teatru de papusi pentru
micii cititori. Bunatatea si talentul erau armele cu care castiga lupta in
fata unor oameni maigreu de impresionat. Asas-a intamplat o data,
cand impreunacu un grup de doamne inimoase s-a prezentatin fata
directorului unei mari intreprinderi. Blazat si obisnuit cu astfel de
cereri, directorul se lasa greu convias sa doneze unele materiale pentru
case de copii. Atuncia intratin scena Gigi carea inceput o pledoarie
emotionanta despre viata acestorcopilasi. La sfarsit toti cei prezenti
aveaulacrimiin ochi, iardirectorul(şielcu lacrimi in ochi) nustia ce
sa mai adaugepe lista de donatii.

Cu felulei dea fi, cu talentul ei, reușeasă capteze atenţia, să ținăîn
mânăo mare adunare de copii. Aşa s-a întâmplat într-o vară la Tabăra
dela Năvodari(cea mai mare din România), unde am fost nevoiţisă
amânăm spectacolul cu aproape o oră, din cauza unuiaccidenttehnic.
Gigia improvizat,a povestit întot aceasta vremetinandtreazaatenția
micilor spectatori, ca sa nu se plictiseascasi timpulramas pana la ince-
perea reprezentatiei a treacut pe nesirntite

A predat,totodată, cursuri de interpretare, mânuire, construcție
de păpușila Școala populară deartă Constanţa.
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a fost și un foarte talentat constructor de păpuși. A făurit
multe şi expresive păpuși pentru spectacolele teatruluisău, dar și
pentru Teatrulde Păpuşi Craiova.

Mi-o amintesc satnd pe un scaunin atelierul de croitorie fumând
țigară dupatigarasi cosand cu migală.

înţeleaptă, plinădehaz, era pasionată delectură
Gigi a împrumutattuturor păpușilor sale din umorulși tandrețea

ei.
Cu o tehnică desăvârșită a mânuirii, cu inteligență, lăsând loc

zboruluifanteziei creatoare, a jucatmulte roluri principale, compoziţii,
roluripeviu în spectacolele Teatrului de Păpuși Constanţa

Cata candoare, poezie si sinceritate erau in recitaluiei „La anu”.
Impreuna cu eroul, un ursulet simpatic si curios, actrita improviza
cu talent (numai cu o umbrela, un cuier cu panglici coloratesi cateva
papusi) o calatorie prin mirifice anotimpurisi prin anii fericitiai copi-
Mariei.

Cu cata mandrie imiarata în cabina, dupa specatcolulul „Lectie
de zborsi cor pentru puiul de cocor”vanataile de la picioare. In acest
spectacoljuca mai multe personaje,printre care si Omuldebani, cel
care il fura pe dragalasul Rococorsi le cerea ajutormicilor spectataori
momindu-i cu daruri sa-l prinda. Reactia copiiloreraintotdeauna
promptasi uneori în zelul lor de al gonipe odiosul personaj, o mai
loveau pe Gigi, care era drapatacu o mantie lunga pana la pamant si
purta o masca

Gigia reușit performanţa de a mânui pânăla 14 păpuși într-un
singurspectacol.

A cunoscut bucuria de a o avea parteneră de scenă pe fiica ei,
Crenguţa Hariton - pecare iubit-o nespus de multsicare a fost un
fermecător Christopher Robin în “Ursuleţul Winnie Pooh”. Crenguța
- cu amândoi părinţii actori în teatru - a însoţit-o la vârste fragede
pe mamaei în celebrele turnee cutenul. Durau şi câteo săptămână
şi “trenul artiștilor” — așai se spunea devenea pentru ei, o vreme,un
adevărat cămin. Despre unastfel de turneu mi-a povestit cu duioșie
Nuţi Forna, cândea și Titi Jora încercaus-o înveţe pe micuța Cren-
guța să rosteascăcorectcuvintele. Atunci Gigi s-a supăratpeele fiindcă
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modul de a vorbi al micuţeiera plindehaz rosteatin loc dec. Acum
Crenguţaeste actriță a Teatrului“Constantin Nottara” din București şi
are, la rândulei, o fiică.

“Parcă o văd și acum peGigi în cabina - fete, stând intotdeaunape
scaunulde lângăfereastra de undese vedea marea, mereu cu zâmbetul
pe buze, gata să spună o vorbă bună, o glumăîn momentele mai tensi-
onate.

Gigi plecat, din păcate, prea devreme dintre noi, dar banda
magnetică i-a păstrat vocea inconfundabilă,iar colegiiși învăţăceiiîi
păstrează în suflet amintirea.

  

GEORGETA MARICA RADU (TĂTARU)

Întreanii 1956 şi 1976este actriță a Teatruluide Păpuşi Constanţa.
Este distinsa cu: Diploma pentru aportul adus la activitatea

teatrului, acordata de Primaria Municipiului Constanta si Teatrul
Dramatic Cerastanta -2801 si Diploma de onoare pentru o viata inchi-
nata sceneipramita din partea Inspectoratului Judetean pentruCultura
Constanta- 1997.

Este extacavare, ca studii de specialitate,absolvite la scoala postli-
ceală de eucation"9ta Bratianu”sia fost- intreanii 1950-1955-educa-
toare în Ticgu Magurele și apoila Baneasa(judetul Constanta)

Este miesalbru fondator alTeatrului de Păpuși Constanța.

Lenea ("Peştişorul de aur”); Catrina (“Punguţa cu doi bani”); Rața
(“Primalecţie”); Regina(“Motanul incâlțat”); Bunica/ Vulpea ("Scufiţa
Roşie”), Mabarajahul(“Poveste fără cuvinte”); Cămila/Marele vizir,
Pisica(“Micul Muck”); Privighetoarea (“Copilul din stele”); Bunica
(“Ursuleţiă vesel); Pinguinul / Marinarul/Foca/Catelul (“Framursul
polar”); Drăgan (“Jos Tudorache,sus Tudorache”), Morcovăţ/ Corbuleţ
/Usca Ratusca(“Artiştii pădurii”), Zeița (“Heracle”); Prinţul / Botosul
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('Albă-ca-Zăpada”); Ursache (“Bursucel învaţăcarte”); Cioara (“Şori-
celul şi Păpuşa!); Girafa (“Rochiţa cu figuri”); Borea (“Marele vrăjitor);
Baba Rada / Zâna lacului (“Sânzianaşi Pepelea”); Generalul (“Alfabet
împărat”); Hipopotamul / Papagalul (“Elefânțelul curios”): Vasia /
Bunicul (“Băiatul și gheata”); Baba(“Când n-ai vremede pierdut”);
Bunica (“Băiatul şi vântul”); MendozaEsplata (“Magelan”); Mătuşa
Em (“Vrăjitorul din Oz”); Mama (Spărgătorul de nuci”); Agrafena
(Lucruri de nimic”); Bufnița/ Linguşilă (“Năframafermecată"); Rața
/Vulpea(“Spaima dovlecilor'); Egon Sfântul Petru(“Cu 100 km spre
Iad”); Generalul litere (“Alfabet impărat”), Rata/Vulpea( „Lie”)

   

A jucat întoate spectacolele cu care Teatrul de Păpuși Constanţa a
participatla Festivaluri de gen naţionaleșiinternaţionale sauturnee în
Franța, halia, Polonia,Turcia, Rusia, lugoslavia.

Marica iubeşte în egală măsurăcopiii şi teatrulde păpuși. In teatrul
de papusi Maricaa continuat ceeacea inceputca educatoare:sensibila
si dificila lucrare de modelare a cugetuluisispiritului micilor specta-
tori.

Este o bucurie fiecare întâlnire a mea cu Marica. Întotdeauna
elegantă,plină de energie, mereu cu zâmbetul pe buze, gata să teajute.
Marica a fost cea cu care amstat în. cameră la Bacău, în anul 1978,
cu prilejul Festivalului “Jon Creangi”. Era prima mea ieşire în lume
ca secretarliterar şi aveam emoţii. Marica m-a încurajat ca o mamă.
Venisesă-şiajute Teatrul, colegii, inlocuind actriță în spectacolul ce
se juca înturneulcare preceda participareala Festival.

Mi-a fost greu să cred că doamna tânărăşi atât de plăcută din faţa
mea este pensionară, Mi-a citit uimirea din ochiși mi-a explicat că
actrițele din teatrele de păpuşise pensionează, potrivit legii, la 45 de
ani, fiindcă profesia lor eraîncadrată la categoria de muncăgrea(alături
de mineri, piloţi,balerini). Tot atunci mi-a povestit despre începuturile
pline deentuziasm, despre cursurile de arta mânuirii pe care le-a urmat
- cursuri condusede regizorii Margareta Niculescu, Ștefan Lenkisch,
Claudiu Cristescu; despre serioasele ore de studiu(istoria teatrului,
psihologia copilului, literatura)

In acel turneu Marica mi-a dat opildă desprece inseamnăspiritul
de echipă, devoţiunea,altruismul și, mai ales, marele profesionalism în
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lumea păpuşarilor. De fapt, de câte ori ne vedem îmi spuneacestlucri
că fără pasiune,dăruireși multă, multă muncă,nu poţifi cetăţean în
Cetatea Teatrului.

În spatele zecilorei de roluri - mânuireși interpretare — stau multe
ore de repetiţii,de căutări, studiu,lecturi, multătenacitate. Cu maies-
trie si mestesug, cu unregistru vocal complex asasi-a desenat marica
rolurile.

A datviaţă cu talent unorroluri foarte diverse-peste 100 în mai
multde 50 de spectacole;a jucatşi roluri pe viu, cum estecelal Mamei
din “Spărgătorulde nuc!” sau Cioara din “Șoricelul și Păpușa”, specta-
cole de mare succes și cu o viață lungă in care si a pus in valoare calita-
tile actoricesti, glasulsi nu in ultimul rand plastica corporala.

Prin interpretarea sa a adusîn spectacole nota unei personalități
distincte, dublată de o nuanţareşi diversitate a vocilor personajelor,

Iata ce ii scria regizorul Claudiu Crsitescu in ziua premierei
spectacoluluiMotanul incalta:<Pravila- Lui Marica “Tataru cea prea
cunoscuta de toti/De la noi atotputernicul, preaslavitul si injuratul
(regizor)Claudiu Cristescu/spre aducere amintire a zilei de 2 noiem-
brie 1957/Cand din tumultulcelor 87 repetitiuniau iesitspre infatisare
„Motanulincaltat”sprelaudacelor facute, 2 noiembrie 1957, Claudiu
Cristescu>.

Marica este o mamăși o bunică bunăși devotată. Nepotul ei, pe
care il aducea mereu la spectacolele Teatrului, a fostfirul de mătase
care a continuatsă o lege de multiubitaei profesie.

Prin interpretareasa a adus in spectacole nota unei personalitati
distincte dublatade o nuantare si o diversitatea vocilor personajelor.

Iunie 2006 Constanţa

  

TRAIAN POPESCU

Întreanii 1956 și 1958a fost actoralTeatrului de Păpuși Constanţa;
În perioada 1958 - 1971 a fost balerin la Teatrul Liric Constanţa.
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în 1985, actoral Teatrului de Păpuşi

 

Din 1971 până la pensionare,
Constanța.

Esteactorfondatoral Teatrului de Păpuşi Constanţa.
Fişă artistică selectivă:
Prinţul Perjă (“Dulce sarez); Poliţaiul (“Jos Tudorache, sus

Tudorache”), Trenuleţul (“Piticul Nas-Pestriţ”); Meşterul Manole /
Spiriduşul(“Paznicde flamură”); roluri în “CălinaFăt-Frumos”, “loaneș
Fărdefrică”, “Nu plânge, baby “Cinci băieţi, toţi isteţi”, “Coada coto-
iului roșcat”. “Roxiși bătrânul leu”:

 

  
  

Când îl vezi pentru primaoară, n-ai crede că în omulslab, mic de
stat, zace atâta energie.

Traian Popescu a avut ca mare și statornică pasiune dansul, dar
îi maiplace tare (șiare pentru asta talent) să repare, să meşterească
tot feluldelucruridin metal: de la brățări (gravatetot de el), lapiese
pentru diferite maşinării. Pasiunea pentru tehnică l-a dus la Braşov,
undea urmat cursurile Școlii de tehnică aeronautică de pe lângă [. A.
R. Acolo a învățat să piloteze, așal-a cunoscut pecelebrul pilotAgarici.
Au urmat apoi patru luni în care a făcut parte din brigăzile de volun-
tari de pe șantierul Bumbeşti — Livezeni (unde au lucrat șialţi viitori

ri: Ilarion Ciobanu, Jean Constantin), fără să știe că unii dintre
vor fi colegila teatrul din Constanţa:Jean Constantin și Sadedin

Geambec,ultimul mulțiani electrician la Teatrul Dramatic Constanţa.
Tot atunci a participatla construirea fabricii “Apaca”. Timp de doiani
a fost tipograf, lucrândîn cadrul Secţiei de mecanică fină a Tipogra-
ei “Scânteia”. Este momentul în carea ales cariera artistică. li plăcea
dansul. Impresionatde frumuseţea dansurilor, a costumelorformaţiei

Institutului de mineși petrol, hotărăște că va urmaacest drum. Este

ales de poetul Dan Deșliu, pe atunci sedactorla “Scânteia”, săfacă parte
din formaţia de artiști amatoria tipografiei. Din dorințade schimbare,
dar mai ales ca să poată dansa mai mult, se prezintă la un concurs şi
este angajat ca dansatorla Ansamblul de cântece şi dansuri al M. E.
A.unde directorera Dinu Stelian. Cu acest ansambluva participa la
turnee în țară,dar şi peste hotare(Ungaria, Cehoslovacia). Cândvine
vremea să facă armata, este încorporat la marină.
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După patru ani, cât dura stagiul în marină, alege să rămână la
Constanţa. Devine,în urmaunuiconcurs, dansatorla Teatrul Marinei,
condusde dirijorul şi compozitorul Aurel Manolache, Acel neastâmpăr,
acea dorință de a învăţa lucruri noi,îl îndeamnăsă urmezeun curs de
arta mânuirii şi face parte din trupa de păpușari amatoria Casei de
Cultură a Sindicatelor din Constanţa. În urma unui concurs, în anul
1956 este angajatactoral Teatrului de Păpuşi Constanţa. Va fi actoral
acestuiteatru întreanii 1956 - 1957 şidin noudin 1971 pânăla pensi

onare. Pentru o vremese întoarce la vechealui pasiune - dansul,fiind
balerin la TeatrulLiric Constanța, unde se remarcă în rolul Coppe-
lius din baletul “Coppelia” de L. Delibes, în Tatăl din “Domnișoara
Nastasia” În opereta “Vânzătorul de păsări” interpretatunul dintre
rolurile principale. A dansat şi în câtevaspectacole ale Teatrului de
revistă “Fantasio” Dintre rolurile jucate pe scena Teatrului de Păpuși
Constanţa l-au făcut cunoscutcele interpretate în “Dulce ca... sarea”
(Prinţul Perjă), “Piticul Nas-Pestriţ“ (Trenuleţul), “Paznic de flamur?”
(Manole / Spiriduşul),

Cele douăarte cărora li s-a dedicat- dansul şi păpuşăria, l-au
inspirat în animarea expresivă a unor personaje din spectacolul de
varietăţi “Nuplânge, baby!” sau dansatoarele din “Călina Făt-Frumos”

Acum se dedică unorvechi pasiuni: motociclismul şipescuitul.

 

ANETA (NTURI) FORNA CHRISTU

 

Între anii 1957 şi 1999 actrițăa Teatrului de Păpușidin Constanţa.
Este membră a Uniunii Teatrale din România - UNITER.
Studii superioare de specialitate actor mânuitor păpușar cu dero-

gare de la Ministerul Culturii.

A interpretatpe scenaTeatrului de Păpuşi din Constanţa peste 100
de roluri.

Fișă artistică selectivă:
Carabas (“Motanul incălțat”); Şoricelul Zamfir (“Şoricelul şi
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Păpușa”); Copilul(“Copilul dinstele”); Angela (“Regele cerb”); Prinţesa
(“Povesteaporcului”); Roxi(“Roxi şi bătrânul leu”); Rococor (“Lecţie
de zbor şi corpentru puiulde cocor); Lupul (“Scufia Roșie”); Micul
Prinţ (“Micul Prinţ”); car(*Metamortoze”); Lupul(“Capra cutrei
Băiatul(“Băiatul şivântul”); Ivan(“Ivan Turbincă”); Heracle(“Isprăvile
lui Heracle”); Albă-ca-Zăpada(“Albă-ca-Zăpada”); Apolodor(“Cartea
lui Apolodor”); Nils (“Nils Prichindelul); Elefânţelul (“Elefănțelul
curios”); Dorotheea (“Vrăjitorul din Oz"); Fata moșneagului (“Fata
babei şi fata moșneagului”); Papuri Vodă (“Sânziana şi Pepelea”);
Motanul(“O poveste oarecare,joaca-ncepe la intrare”); Bunica(Finşi
câluțulcelalb al văzduhului”).

A semnatregia spectacolelor: “Harap Alb”; “Surprize de Crăciun
“Tată,vin colindători”; “Finși căluţul cel alb al văzduhului”(împreună
cu Eugenia Jianu); “Albinița Maia” (impreună cu ioana Jora); “Rică
fepurică” (impreună cu Justin Defta); “O călătorie cu surprize”; “Magia
Circului” (împreunăcu Lică Gherghilescu),

  

  

Premii:
Zagreb, Iugoslavia, 1970 Festivalul internationalal teatrelor de

Papusi- Premiulspecialpentrucea mai bunăinterpretare, pentru rolul
Şoricelul din“Şoricelul şi Păpuşa”

Zagreb, 1970, Festivalul Interneţionalal Teatrelor de Păpuși -
Premiu pentru interpretare,pentru rclul Copilul din “Copiluldinstele”

Bacău, 1978, Festivalul“Ion Creangă” — Premiu pentru interpre-
tare,pentru rolul Prinţesa din“Povesteaporcului”

Bucuresti, 1981, Festivalul National de Teatru, Premiul | pentru
roluldin „Lectie de zborsi corpentru puiul de cocor”'

Focşani, 1984, Festivalul Teatrelorpentru copii - Premiu pentru
interpretare, pentru rolul Omuletulde sticla din“Inimă rece”

Piatra Neamţ,1971 - Diplomapentru interpretare, pentru rolul
Copilut din “Copilul dinstele”

1972, Festivalul Internaţional de la Nancy, Franţa - Diploma
pentru interpretare, pentru rolul Coșiluldin “Copiluldinstele”

Bacău,1985, Festivalul “Jon Creangă” - Premiu de interpretare
pentru rolul Pedrolino din “Regele cerb”
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Varna, Bulgaria, 1984 - Premiul1 deinterpretare și medalia de aur
pentru rolul Roxi din “Roxiși bătrânaul leu”

București, 1981, Festivalul naţionalde teatru- Premiul1 deinter-
pretare pentru rolul Rococordin “Lecţie de zbor şicor pentru puiul de
cocor”

1987 - Premiul ATM pentru întreaga activitate

Constanţa, 1992, “Săptămâna teatrelor de păpuși” - Premiul 1 de
interpretare pentru rolul Lupuldir “Capra cu trei iezi”

Constanţa, 1999, “Săptămâna teatrelor de păpuşi”- Premiul1 de
interpretare pentru rolul Barbanduk din “Califulbarză”

2001 Premiulpentru excelerţăîn animația românească, acordat
de Unima România şi Teatrul “Țăndărică”

2001-Diplomade onoarepentru merite deosebitein slujireascenei
constantene, acordata de Primaria municipiului Constantasi Teatrul
Dramatic Constanta

2002-Diploma de excelenta pentru modul in care reprezentat
municipiul Constanta pe parcursula 45 deanide activitateartistica in
cadrul Taetrului de papusi Constanta.

1990 — Invitată a Festivalului Internaţional de la Chassepierre,
Belgia

Diplomapentru Experienţa, devotamentul, timpul, căldura, profe-
sionalismul oferite Fundaţiei ESTUAR şi beneficiarilor săi (persoane
cu dizabilităţi)

2011- Premiul special pentru teatru de păpuși, acordat de Senatul
UNITER,în cadrul Galei premiilor UNITER

Cu recitalul ei “Păpușa, prietena mea”, a prezentat spectacole în
grădiniţe, spitale, case de copii. Neobișnuita frumuseţe, dăruireaartei
ei, esteîn primulrând unadesuflet,carevine dintr-o mare sensibilitate
şi o maredragostepentru copii.

Aneta Forna-Christu este actrița despre care marii maeştri ai
genului Jan Malik și Serghei Obrazţov spuneau cu admiraţie, refe-
rindu-se la interpretarea rolului eidin “Copiluldin stele”: “performanţă
de adâncăsensibilitate,înaltă cultură și expresivitate, precum și de o
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extremă dificultatefizică” (Jan Malik); “... rolul Copilului din stele l-a
interpretat Aneta Forna-Christu, de o manierăfoarte simplă, emoţio-
nantă, intr-unchip surprinzătordefiresc, A fost în înțelesul deplin al
cuvântului, o animatoare a păpuşi, care prinde viaţă în mâinile ei
(Serghei Obrazţov)

Decâte ori o vădjucând îmi vin în minte cuvintele regretatului
critic Dinu Kivu erala “Gala recitalurilor păpușăreşti” dela Botoşani,
pe cândactrița - ca invitată în Festival, prezentarecitalul ei “Păpușa,
prietena mea”: “Anaid, dacăaceastă doamnăar fi trăit în Evul Mediu,
ar fi fost arsăperug ca vrăjitoare”,

Era vorba de magia mâinii cu care anima păpuşa, armonia dintre
ea şi păpușă, armonia dintre mişcarea păpuşişi vocea ei, care poate
căpăta cele mai diverse tonalități şi inflexiuni.

La Varna, Bulgaria, pe timpul desfăşurării Festivalului “Delfinul
de aur”, păpușarii din Japonia au urmărit-o cu admirația lor după
spectacolul “Roxi şi bătrânulleu”. La sfârşitul reprezentaţiei au venit la
cabină să vadă păpuşa deaproape, să se convingă că multe momente
ale mânuirii nu erau datorateunui mecanism sofisticat de construcție.

În seara în care aufost decernatepremiile, o sală plină de păpuşari,
critici, ziarişti au întâmpinat-o cu ropote de aplauze în clipaîn care
a urcat podiumul - împreună cu păpuşa Roxi, pentrua-i fi înmânat
premiul. În acea seară,actrița a mai primit un premiu, unul simbolic,
dara fel depreţios: un cocor din hârtie mătăsoasă, din partea colegilor
din Japonia.

Aneta Forna-Christu este actrița care, cu untalentcu totulși cu
totul ieşit din comun, cu suflet vibrant şi gândire profundădăruieşte
viaţă păpuşilorsale,

Ea este creatoarea unei impresionanteșistrălucitoare galerii de
roluri, în carei-au fost admirate superbia mânuirii și a interpretă
înaltul rafinament artistic, Este un nterpret virtuozal unor claviaturi
de o finete chopiniana, care au starlucire si au fost slefuite cu mare
minutiozitate.

Prin creaţiile sale prezentate in cadrul festivalurilor internaţio-
nale, potspunecă Aneta Forna Christua fostun distins ambasadoral
eatrului românesc de animaţie. La multe dintrereuniunile de gen la
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care a luat parte, a fost considerata revelatiafestivalului. Perfectiunea
rolurilorei se datoreazacred,inprimulrand Sufletuluicu care isi insu-
fleteste papusile. Prin creatiile sale a demonstrat ca in teatrulde papusi
posibilitatile de expresie sunt apropaenelimitate, fantezia creatoare da
cale libera oricarei incercari si mai ales puterea de seductie a mario-
netei.

Cuo tehnicădesăvârșită, într-a meserie unică, specială, aceea de
artist mânuitor, Aneta Forna Christu şi-apusfiecarecreaţie sub semul
unei mari exigenţe. Fiecare rol al e! a însemnat orede exerciții inepui-
zabile, mult curaj, aplomb şienergie

Este artistul bolnav de perfecţiune, ce vrea mai mult, caută mai
mult, nu se mulțumește cu puţin,se agită, se pune în criză,se „imbol-

năveşte” pentru lucrarea sa. Creator —nelinistit stiesa valorifice obsta-
colele, limitele.

 

Esteșiun pedagog neobosit,un ghid şi un protectordiscret(pentru
tânărageneraţie deactori.) în apropiereacăruiatesimţiasistat, sprijinit,
inspirat. A predatcursuri de mânuiriîn cadrul unui curs organizat de
Teatrul de Păpuşi Constanţa, în urmacăruiaau fostselecționați tineri
care maitârziu au devenit actoriai teatrului.

Vorbeşteîntotdeaunacu afecţiuneși recunoștință desprecei care
au primit-o la început cu încredere şi dragoste în familia păpușa-
rilor constănţeni: Jean Ionescu, Claudiu şi Lucia Cristescu, Geargeta
Nicolau, Elena Moţoc, Marica Radu, Bebe Stănică, Georgeta Martoiu
Le mulţumeştetuturor regizorilor, scenografilor, partenerilor ei de
scenă (celor din generația ci, darși celor tineri) cu care a colaborat
creatorși împreunăcu care a descoperit noi mijloace, noi nuanţe de
exprimare în minunatullimbaj alartei păpușăreşti.

Mărturisește că, deşi au trecut 50 deanide la debut,în fața unui
rol nou se simte la fel de emoţionată caîn primii ani de teatru,simte că
maiare multe de descoperit, de învățat, de oferit.

Își iubeşte nespus de mult fiica, pe Cristiana. Cristiana şi Teatrul
sunttoată viațaei. Sunt bucuriași izvorul ei nesecat de energie.

Aneta Forna-Christu îşi poartă cu modestie şidiscreţietalentul.
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Anaid Tavitian:Măbucursă ne revedem aici, în decorul atât de
plăcut, cald și primitor al caseitale, la o ceaşcă de ceai, vorbind (oh!
Pentru a câta oară, oare?), despre superba,fascinanta şi mereu tânăra
artă a păpuşăriei. Ce vomvorbi astăziva apărea în paginile unei cărți
dedicate vouă, păpușarilor constănţeni.

Aneta Forna-Christu: Bun venit, dragă Anaid! Întotdeauna mi-e
drag să te văd și, mai ales, să te-ascult vorbindu-mi atât de frumos și
interesant despre oameni, despreteatru. Așa este! Arta păpuşărieieste
superbă, fascinantă și mereu tânără. Descoase-mă, pentru că și de data
astavorbind despreteatru, știi că- mifaci plăcere!

AT. - Cum început povestea ta de iubire cu teatrul de păpuși?
A.EC, = Ce frumos sunăcuvântul“poveste”! Șimie imi placfoarte

mult poveştile, mai ales acelea cufinalfericit. Şi cum povestea mea de
iubire pentru Teatrulde Păpușise află acum spre un finalfericit, sunt
onoratăsă-ți destăinui cum a început.

Vădcă zâmbeşti! Toate poveştile aufinal, Şi cum eu mă apropii
curând de aniversareaa 50 de anide teatru,e firesc să conştientizez că
se vaterminapovestea mea. Ştii că nu-mi place să vorbesc prea mult
despre mine,daramintiri despre începutul“iubirii mele”, îţi voi spune
câteva.

Sunt născută în 1939. Copilăria mea nu era prea fericită, ca-n
timpulşi după război. Nu ştiam pe atunci că exista în lume teatrul de
păpuși. Bunica-mi povestea că pe vremeaeiveneau la bâlciul din sat
păpușari cu lăzile şi cutiile lor cu păpuşi, dar eunu văzusem niciodată
aşa ceva. Poveştine spunea totbunică, pentru căpărinţii mei n-aveau
timp,erau brutariși munceaufoarte mult. Cel mai mult m-a impresi-
onat povestea cu “Fata babeiși fata moşneagului” spusă de bunica cu
interpretare, căldură şi mult haz. lar în clasa I (1946), când am învățat
să citesc, am citit-o singură și am învăţat-o pe de rost. Ce multe am
reţinut din ea:săfiu bună,harnică, să-i respect și să-i ajut pe cei mari.
Atunciam încercat să măjoc cu păpuțile confecţionate de mine şi sora
mea Sia, din cocenide porumb îmbrăcaţicu foi de porumb. Părultot
din foi deporumb, ochii - nasturi. Nici prin minte nu-mi treceaatunci
că peste 20 de anivoiavea pe mână păpușă adevărată, Fata moşului,
într-un teatru adevărat.

La şcoală eram foarte conştiincioasă, dar aveam destul timp
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şi pentrujoască. La noiîn curte era un fel deatelier. Puneam pe jos
un preş, ne aşezam de obiceifetiţele şi construiam, croiam, coseam
păpuşi din boboci de maci, din cârpe (pe care uneori le decupam
din rochiile mamei), din mănuși, ciorapi umpluţi cu lână. Eram tare
mândre când, după ce le terminam, ne jucam de-a mama,tata, bunica
şi nepoatele. După sărbătoarea Paştelui venearitualul“Caloianului”, în
care modelam păpuşi din lut și le imbrăcamcu coji colorate de la ouă.
Mergeam cu caloianul ca-ntr-uncolind, cântând “Caloiane, Ene... ”
convinşi că “ceremonialul” nostru era foarte necesar şi aducător de
sănătate și ploaie. Dar cea mai mare bucurie a copiilor de pe strada
mea din cartierul Medeeaera atun: ind mama ne lăsa să acoperim
gardulcasei noastre cu un covorcu îngeraşişi flori, țesut de bunica. În
fața acestuiatoți copiii spuneam poezii, cântam, dansam. Scenele cu
păpușile confecţionate de noi erau cele mai duioase. Noieram şi inter-
preţi şi mânuitori şi spectatori. Într-un fel, de-atuncicred că-miplăcea
teatrul, fără să conștientizez noţiunea în sinea teatrului.

AT. - Când ai debutat, nu exista o şcoală de pregătire actorilor
mânuitori. Cum ai deprins tainele artei păpuşăriei?

A.EC. - În ultimul an de liceu, spre norocul meu, dinîntâmplare
mi-areţinutatenţia un afiş: Teatrul de Stat Constanţa - secţia Păpuşi
înființează un curs de inițiere în arta mânuirii păpuşi, în vederea înca-
drării după concurs în posturide actori păpuşari!. Săexiste aşa o ocazie
şieus-o pierd? M-aminscris. Peatunci, secretarliterar era Geta Mărtoiu
(Tuai venitînteatru maitârziu.). M-a primit cu un zâmbetcald, încu-

rajatorşitare mult m-a ajutat. Așa am urmat, după bacalaureat, cursul
de mânuire(profesorimi-au fost Claudiu Cristescu şi Justin Defta), am
dat concurs (imbrăcatăîn uniformă şcolară) şi am fost admisă. Eram
atât defericită! Lanici 18 ani, eramîntr-unTeatru de Păpuşi, cusalariu
de 400 lei vechi, dar păpuşar. De-atunci am începutde fapt să cunosc şi
să iubesc PĂPUŞA.Tainele mânuirii le-amcunoscut lucrând cu actorii
ce înființaseră Teatrul de Păpuşi în Constanţa - 1956. Cu câtă admi-
raţie îi urmăream pe Justin Defta, Coca Moţoc,Gigi Nicolau, Marica
Radu, Bebe Stănică, careaveau deja experienţădeunan. Păpuşile din
mâinile lor mi se păreau miracole. Cu toții m-au primit cu căldură,
m-au încurajat, m-auajutat să-miîn frâng timiditatea. Pânăprin 1970,
spectacolele erautoatepe viu. Mânuiam şi vorbeam în acelaşitimp. În
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scenă făceam noi, păpuşarii, tot: decorlumini, recuzită. Repertoriul era
99% compus din basme. Primul meu rola fost Găina din “Punguţa cu
doibani” La premieră,găina mea tremura de mamafoculuipe cuibar,
dar exploziaei de bucurie căa ouat... o mărgicăa stârnit hohotede râs
şi aplauze pe care nule voi uitaniciodată.

Amprimit apoiînfiecare spectacolroluri de o foarte mare diver-
sitate. Aveamfiecare din noi câte două trei personaje deinterpretat.
Se lucra (repeta) foarte mult la un spectacol: treisau patruluni. Dura
atât de mult pentru căse făceauanalizeliterare,ore de dicţie, ore de
interpretare, ore de mânuire. Mai târziu s-auintrodus ore de pregă-
tire profesională exactca la universitatea de Teatru, pentru că ni se
aduceau profesori de specialitate din orașul nostru sau din Bucu-
rești. S-a studiat Istoria Teatrului Românesc, Teatrul Universal, Arta
vorbirii scenice, improvizație, Psihologia copilului, Limbafranceză
etc.În permanenţăa fost o preocuparedinpartea Ministerului Culturii
ca păpușarii din toate teatrele să fie pregătiți precum studenţii de la
Teatrul Dramatic. De aceease făceaucursuri de specializare în cadrul
Universităţii de Teatru din Bucureşti undetimp de dană săptămâni,
pe rând,toţi păpuşarii asistaula conferinţe, vizionau spectacole, după
care discutau, analizau, făceau proiecte şi programe pentru viitor.
Cursurile cu profesori, conferențiari ca Ileana Berlogea,lon Toboşaru,
Horia Deleanu, Romeo Profit, Georgeta Mărtoiu etc., la care am parti-

at, au fost pentru noi o adevăratăşcoală de pregătire profesională.
Înaintedefiecare premierăa teatruluinostru sefăceauvizionărilacare

asistau reprezentanți din partea Ministerului Cultuii, critici literari,
secretariatul literaralteatrului, cadre didactice. Dupăacestevizionări
se discuta calitatea artistică a spectacolului. Se propuneau modificări
şi, dacă era cazul, repetițiile se continuau până la o nouăvizionare. De
hecare dată emaţiile noastre,ale creatorilor, erau cala examene. Toate
acestea nu ne-au dezarmat. Ne-au determinatpe noi înşinesă fim mai
exigenţi, să nu facem rabatlacalitatea spectacolului.

AT. - “Pe vremea noastră”, cumspunde obicei dragii noştri buni
și părinţi, uneori se juca în condiţii foarte grele, se jucau foarte multe
spectacole, erau multe turnee în țarăși străinătate, stagiuni estivale,
spectacolefoarte longevive. Ce amintiri păstrezi de atunci?

A.EC. Sala Teatruluide Păpuși, până prin 1962, eraîn sala “Studio”
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a Teatrului Dramatic. Directorulteatrului, Jean lonescu, Claudiu Cris
tescu - şefulsecţiei de păpușiși trupa de păpuşari au improvizat o
minune de sală și scenă: scaune, paravan, ștăngi, câteva reflectoare,
panouri, cortină. Intim și cochet. Cabinenu erau. Doarniște draperii
în spatele cărora neschimbam în costumelede scenă. Nu ne-amplâns
niciodată că aveam condiţii improprii de lucru. Eram ca o familie în
carefiecare membru avea locullui sfântîn echipă: Claudiu Cristescu
tegizor, Lucia Ttotonghi scenograf, 10 actori (5 băieţişi cincifete), 2
maşiniști, un electrician şi un organizator de spectacole. Jucamcâte
2 - 3 spectacole pezi. La sediu şi în deplasare. Colindam adesea satele
Dobrogei. În orice anotimp. Copiii, şi chiar părinţii lor, ne așteptau ca
pe nişte oaspeţide onoare. În Măcin, Tulcea, Băneasa, Ostrov, Adam-
clisi, Ceamurlia, Babadag etc.în taberele depe litoral, era pentru copii
un mare evenimentcând sosea Teatrul de Păpuși constănţean. larna
era mai greu pentru noi. Mai ales sălile în care jucam erau uneori
neîncălzite, prin geamurile sparte răpada era foarte aproape de noi, ne
înghețau mâinile şi păpuşile deveneaucam rigide, dar jucam. ȘI jucam
cu plăcere, pentru că ştiamcă bucuria copiilor era imensă. După spec-
tacole, copiii năvăleau în scenăsă ne cunoască și să facă cunoștință cu
păpuşile. Odată,într-o deplasarela Năvodari, în pauzadintre cele două
spectacolecu “Spărgătorulde nuci” un băieţela furat-o pe Marta (Era
atât de frumoasă păpuşa şi atât de perfect mânuită de Titi Jora... )
Nimenin-a observatdispariția ei din scenă. Dardinspusele copiilorde
afară, care-l văzuseră pe“îndrăgostit”cu Martaîn braţe, am pututs-o
recuperămrapid din cămaracaseilui, în care o ascunsese,

A.T. = Cu ce vă deplasaţi la început?

AJEC. - Laînceputuri, ne deplasam cu unautobuzce avea motorul
în interiorul mașinii. Scotea motorulacelea gaze, de nu puteairespira,
dar ne și încălzeam la el când era frig, De multeori mergeam și cu
camionul, iar dacă aveam organizatespectacole în douăsate, ne mai
transportau şi cu câruța uneori încărcată și cu fân proaspăt cosit.
Doamne, ce frumos mirosea! lama rămâneam adesea înzăpeziţi şi
tremuram ore în șir până venea un tractordin sat să ne scoată din

nămeți. Îmi amintesccă la 3 luni după ce mă angajasem în teatru era,
prin decembrie 1957, o iarnă cumplită. Trebuia totuşi să ajungem cu

un spectacolla Adamclisi. Trebuie să fac o paranteză: mama mea,
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căreiaîn Tuzla (undeşi eu m-am născut) i se spunea“Voica,voinicul
satului”, era de acord cu minesă lucrez la Teatrul de păpuși, dar tata,
nici nu voia să audă. Îţi imaginezi prin ce emoţii au trecut ci, și ce
scandal a fost datorită faptului că timp de o săptămână fiica lor Nuţi
era înzăpezită la Adamclisi! Zăpada acoperise complet drumul și nu
ne puteam întoarce. Noi, însă, ne-am simţit ca-n vacanţă. Directorul
şcolii de-acolo ne-a cazatîntr-un cămin încălzit de o sobă ce ardea cu
rumeguș, mâncam la cantina şcolii, jucam pe rupte rummy şi poves-
team. Când ne-am întors, însă,tăticul meu, hotărât, mi-a spus: “Gata,
terminicuteatrul! Îţi găsesceu un serviciaproape de casăcu program
7 - 15, ca să ştiu viii devreme acasă!” Mi-afost foarte, foarte greu
să-l conving să vinăsă vadă “Motanul încălțat”. A venit și după spec-
tacol m-a luatîn brațe, numi-a spusniciun cuvânt,și-am înțeles că i-a
plăcut ce facşi m-aînţeles dece îmiplace aşa de mult această meserie.
Am primit astfel acordullui de-a merge mai departe.

Ne-am deplasatși cu trenul. Da, am făcutturnee cu vagonul de
tren. Nu ne puteam odihni maideloc, dara fost frumos. Noaptea ne
trezeam către dimineaţă “izbiţi” puternic de trenulla care ne atașam
pentru a ne continuarutaîn alt oraș. “Nea loanece, ia-i şi du-i păia
cu teatru” la linia 71”, striga impegatul gării. Adormeam din nou şi ne
trezeam în altă gară, mergeam cu bagajeleîn altesăli, întâlneam alți
copii. Era frumos. Eram și atâtdetineri! Nu aveam telefoane mobile,
darne descurcam cu telefoanele dela poştă. Unele spectacole au avut
o viaţă foartelungă. Cu “Scufiţa Roşie”, cu “Fata babei... * cu “Elefân-
țelul curios”, cu “Băiatul şi vântul”se ajungea uneori şi la 300 — 400
spectacole. (“Scufiţa Roşie” - regia Claudiu Cristescu; “Fata babei... —
tegia Francisca Mirişan; “Elefânțelul curios” - regia Francisca Mirişan;
“Băiatul și vântul” — regia Margareta Niculescu)

“Copilul din stele”,în regia lui Geo Berechet şi scenografia Ginei
Tărăşescu,a fost unspectacol foarte longeviv. S-a prezentat la sediu,
dar și în toate întâlnirile cu păpuşarii Gin țară şi străinătate, mai ales
în festivaluri. Pretutindeni a primit numai laudedin toate punctele de
vedere. Premiile şi elogiile criticilor de specialitate stau mărturie cali-
tăţii şi originalității lui. Stilulîn carea fost montatspectacolul, trupurile
păpușarilorerau pe lângă mânuitori păpuşi şi decoruri vii ce dăruiau
pieseiun surplus deveridicitate, de farmec, de feerie, de viaţă. Şi astăzi,
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după aproape 30 deani, se mai vorbeşte despre el, Din păcate, nu se
mai poate juca. Motivele sunt prea triste ca să ți le pot povesti. Atâta
îţi pot mărturisi: mi-etare dorde protagoniștii spectacolului“Copilul
din stele” — de Gigi Nicolau, de Tina Romanescu, Mircea Romanescu,

Vasile Hariton, Puiu Catrava Domnulsă-i odihnească în pace! Au

rămas din “Copilul din stele”doar fotografii şi amintiri deosebit de
frumoase, Da, şi păpuşa,la care merg din cândîn când, jos, în magazia
teatrului, să-i spunce dorîmie deea!

AT, — Ce impresie îţi fac tinerii tăi colegi?
ABC.- Da, dupăpensionarea mea,în1999, am rămascâtevaluni

acasă. Nu m-am simțit binedeloc. Adeseaaveam coşmaruri, în care
mă aflam în turneu, mă rătăceam şi întârziam la spectacol. Mi-am

adus aminte de o întâmplare din care am tras concluzia că nutrebuie
să întârzii niciodată la spectacol: prin 1958, am avut o deplasare la
Medgidiacu “Punguţacu doi bani”. Înainte de pregătirea pentru spec-
tacol, am pornit-o cu Gigi Nicolau prin oraş. Și cum Gigi eraîndrăgos-
tită de copii, le lua bomboaneşi“Eugenia“şistătea devorbăcueifoarte
mult. Ce mai?! Am întârziat. Zic eu: "Gigi dragă,cred că am depășit
ora de începere a spectacolului” Gigi: “Oricum, fără mine nu poate
începe”. Dar, vai, când am intratîn acea imensăsală dela L. M. U, M.,
plină cu sute de copii,şi am văzutcă spectacolul începuse, mie mi s-a
ficut rău. Am plâns, mi-am cerut iertare, datsancţiunea - prima mea
sancțiune și ultima din viața mea-, am primit-o:50 de lei din salariu
(aveam 400 de leivechisalariu pe atunci). Deatunciam înţeles cât de

importantă este prezențaactorului înainte de spectacolcucel puţin 30
de minuteinainte.

Să revin la pensionarea mea. Da, am făcuto pauză de câtevaluni
şi n-am mairezistat: m-am întors în teatru. Poate datorită
mele față de păpuşă, poate rugăminților tinerilor meicolegi ce-mi
spuneau adesea: Doamna Nuţi, vă rugăm întoarceți-vă, ne e dor de
dumneavoastră, avem nevoie de dum neavoastră! în 2000, directorul

teatrului, Lică Gherghilescu,şi toți tineriii mei colegi, m-aureprimit cu
atâta căldură,respectși dorinţă de le împărtăşi experiența mea!
Iată-mă-sși acum, în 2006, alături de ei. Mă simt fericită ca o mamăcu
copii mulţi, talentaţişi iubitori de teatru.

În 1990, domnul Geo Saizescuînființase şi în Constanțafacultatea
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de teatru“Hyperion”, care includeaşi o secţie de păpuşi. Cu tânăraşi
foartetalentata regizoare Mona Chirilă răspundeam de acest sector.
N-a duratînsă decât douăluni. Nu erau bani pentru paravan, pentru
construcţie păpuşi, pentru materiale. Pentru toţi păpuşarii care se
înscriseseră la cursuri şi care erau deja angajaţi ai teatrului a fosto şansă
benefică. Toată trupaa trecutla “actori dramă! De ce noroc? Pentru că
salariile actorilorde dramăsunt ceva mai mari decât ale păpuşarilor.
Astăzi cu toţii își continuă activitatea în Teatrul pentru Copii şi Tineret
(în afară de toarte talentaţii Gabi Monţescu şi Mădălina Petrencu, ce
s-au retras șişi-au făcuttrupăparticulară).

Repertoriul de azial teatrului cuprinde spectacole pentru toate
vârstele și în toate genurile. Toţi actorii sunt pregătiţisă joace şi ca
actoripe viu,şi ca păpuşari. Denumireateatruluiazi de Teatrupentru
Copiişi Tineret, cuprinde foarte multe spectacole şi pentrucei foarte
mici. M-am temut la un moment dat că spectacolele cu păpuşi nu
vor mai fi. Dar sunt, şi vor fi întotdeauna,cu siguranță. Repertoriula
devenit foarte bogatşi variat. De-a lungulcelor 50 de anideexistenţă
ateatrului, preocuparea de a se lucracu cei mai buniregizori de teatru
afost continuă. Regizori precumClaudiu Cristescu, Ştefan Lenkisch,
Margareta Niculescu, Horia Davidescu, Francisca Simionescu,Cristian

Pepino,Silviu Purcărete, Irina Niculescu, Andrei Belgrader, Drăgu-
lescu, DanielStanciu, Ranin,au dăruitteatrului spectacole deo calitate
remarcabilă, au fost pentru trupa teatrului adevăraţi pedagogi, de la
care s-a învăţat şi s-a progresat foarte mult din punctde vedereartistic.

Acum, spre finalul carierei mele artistice, am mai mult timp să
urmăresc din sală, alături de copii, majoritatea spectacolelor. Îi văd pe
spectatori de aproape, le urmăresc reacţiile, participarea lor directă la
acţiunea piesei, le aud comentariile și mi se pare extraordinar. Acceptă
convenția, cred în păpuşi ca înpersonaje adevărate. Am auzit odată,
într-un turneu la Iași, glăsciorulunui copil, eufiind în scenă cu Albă-
ca-Zăpada: “Sărăcuţa di ie, plânji!” Ne-a încântatpetoţi cât de multa
fost impresionat acel copil de necazul Albei-ca-Zăpada, alungată de la
palat. Acum, arn fericita ocaziesă-i ascult îndeaproape şi mă emoţio-
neazăfoarte tare. De exemplu,în timpul“Scufiţei Roşii” toţi copiii sunt
încântați când lupuleste pedepsit de vânător,îarla sfârşitul spectaco-
lului vin aproape decortină și fac pe vitejii, strigând: “Lupule,răule!”.
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Dar când lupul apare la cortină, fug cu toții, deci ei cred că răulde lup
e adevărat.

Suntfericită că pasiunea pentru păpușă printre tinerii mei colegi
n-a dispărut. Sunt conştienţi că munca fizică în mânuire este mai grea,
dar dorinţa lordea însufleţi o păpușă este la fel de mare. Colegii mei
ceitineri sunt precumcopiii mei: Dana, Rovena,Claudia, Mădă, Gabi,
Clara, Flori, Rodica, Adrian, Tibi, Lucian, lon, Daniel. Îi admirfoarte
mult pentru că-i simtși-ivăd cum lucrează. Sunttalentaţi, pasionaţi,
joacă întotdeauna cu plăcere, iar eforturile lor, interpretările lor, sunt
întotdeaunarăsplătite cu apaluze.

AT. - Cum ţi se pare publicul? Copiii de astăzi, obişnuiţi cu
computerul, cu desenele animate (uneoriplinede violență), mai vin la
teatrul cele este dedicat? Ce fel de spectatori sunt?

A.EC. - Publicul? Este atât de variat! Ca vârstă, mă refer. Cei

(copiii) de grădiniţă vin însoţiţi de educatoare,cei mari - de profesori,
iar duminica avem spectatori cu vârste cuprinse între 3 şi 80 de ani.
Toţi privesc încântați la miracolul de pe scenă. Repertoriul teatrului
cuprinde peste 20 detitluri,pentrutoatevârstele. În fiecare stagiunese
adaugă două- trei noi premiere,Sălile sunt intotdeaunapline. Uneori,
când nu mai sunt locuri sală, Muezel, tanti de la bilete şi organiza-
toarea teatrului, harnica, prietenoasa şi nelipsita (şi ea împlinește în
teatru 50 de ani de muncă), pune băncuţe aproape de scenă pentru
copiii cei mici, pe care cunici unchip nu-i poţi convinge să vină altă
dată. Am crezut că azi, cândcanalele TV sunt invadate de jocuri meca-
nice,de filmecu pistoale și lupte care de care maiatractive şi zgomo-
toase, atracţia pentru teatru va scădeala copii, la tineri. Darnu stau
aşa lucrurile. Părinţii, educatorii, profesorii auunrol foarte important
în a educa copilul și prin lectură și prin vizionare de spectacole. Mulţi
dintre specțatorii de azi viseazăsă ajungă actorii de mâine.

AT. - Ce crezi despre teatrulnostru - cel constănţean,la ora asta?
Cum îl vezi? Fiindcă tu, deși în acte eşti pensionară, mai lucrezi?!

A.EC. - Deja am maiatins răspunsulla aceastăîntrebare.În Teatrul
de Copii şi Tineret preocupareade aveaun repertoriu cât mai variat,
sub bagheta unor regizori consacrați, sub semnătura unorscenografi
de renume, cu sunt Lucia Trotonghi, Gina Tărăşescu, Mioara Buescu,
Joana Constantinescu, Mircea Nicolau, Carmencita Brojboiu, Cris-
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tian Pepino și mulți alţii,cu scenarii scrise dupăopere literare de mare
valoare sau scenarii originale, cu muzică - fond muzical original sau
ilustrație muzicală ce subliniază sugestiv fiecare momentartistic, cu
actori talentaţiși dornicisă descopere mereu noi modalitățide exp!
mare artistică, cu luminifascinante, cutehnicieni de scenă - adevăraţi
ingineri în arta mânuirii decorului, toate acestea la unloc imbogăţesc,
înalță, subliniază rolulde estetician în teatrul nostru.

În concluzie,teatrul constănţeaneste pe un drum bun.În ultimii
ani, s-au creatcondiții maibune de lucru. Foartegreu. Bugetul, se ştie,
e foarte mic. Darscenas-a reparatşi s-a imbogăţit cu noireflectoare,
sala s-arefăcutși ea, studioul s-a dota: cu aparatură modernă.E o mare
diferență în ceeacepriveşte condiţiile de lucru de azi fațăde cele din
începuturile existenţeiteatrului nostru. Şi nu-i păcat să nu mă bucurşi
eu de aceste condiţii? Da, încă mai lucrez,mai joc, mairegizez specta-
cole pentru cei mici, încă mă bucurde increderea pecare o au în mine
cei din conducereateatruluiși tinerii și dragii meicolegi.

AT. - Ai o familie frumoasă, pe care o iubeşti foarte mult.
Vorbeşte-mi despre ci, fiindcă întotdeauna cu am crezutcă familia e
foarte importantăîn viața unui actor.

AFC. - Familia mea Îmi dăruieşteun imensechilibru sufletesc,
îmi dăruieşte dragoste, energie şi ... mă suportă, mă înțelege şi mă
ascultă când nu-mi reuşesc toaterolurile mele. Cristiana, fiica mea,
cea maifrumoasărealizare vieţii mele; mi-a fost cel maisevercritic.
Dar şisfătuitor, şi încurajator. Se mândreşte cu mine, darşi eu cu ea.
Soțul meu, Costel,e caun balsam liniştitorîn clipele mele de nemul-
fumire și neliniște, un înţelegătoral pasiunii mele “nebune” pentru
teatru. EI însuşi iubitor de teatru şi admirator al meseriei noastre atât
de fascinante, măajută, mă linişteşte, mă încurajează, mă sfătuiește,
Este nelipsit de la toate premierele teatrului, este iubit şi respectat de
toţi colegii mei. A,să ştii, mai am un membru în familia mea. De un
an şi ceva, s-a pripăşit în casa noastră Miţuca-Cleopatra, împărăteasa
casei, care de câte ori scriu sau citesc, e necăjită că n-o bagîn seamă și
mă zgârie. Dealtfel o iubesc şi peea foarte mult,pentru căe frumoasă,
grasă, mâncăcioasă şi jucăușă. Mă relaxează, mă amuză şi încerc să joc
cât maibine roluluneipisici, parteneră dejoacă pentruea.

Şi casă-nchei,te rog, nu-mi cere să vorbesc despre realizările mele.
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Te rog, dacă e cazul şi e nevoie s-o faci, fă-0 tul TE rog,
A.T. - Atunci, cu voiata voicita din câtevacronici:

Un spectacol magnific cu o admirabilă interpretă în rolul copi-
ului: A.E. Christu.

Gyurko Lazslo, Pecs, Ungaria, 1976.

O imagine de excepţie: Motanul, pe care o artistă de talia Anetei
Forna Christu o impune cu strălucire în „O poveste oarecare joaca-

ncepe la intrare”, regia Irina Niculescu.
Mihai Nadin, România Literară, 1977.

Înalta măiestrie a mânuirii, demonstrată de Aneta Forna Christu a
restituit acestei arteveritabilaeistrălucire. „Omuleţulde sticlă”a dobândit,
în interpretarea sensibilă şi plină de umor a aristei, valoare de simbol
(premiată la Festivalul Teatrelorpentru copii și tineret de la Focșani).

Valeria Ducea,Teatru, 1984,

Rolul şoricelului în interpretarea Anetei Forna Christu îl pot
consideradreptul una dintre creațiile cele mai frumoase şi mai stră:
lucitoare ale teatrului de păpuşi, din câte am văzut: nu şovăiesc în a
folosi cuvântul„creaţie”, deoarecerar poți întâlnio inventitivitate atât
de mare şio artăa animațieiatât de pronunțată.

Jan Pugetîn Panorama Polnocy, nr. 48 din 1968.

Demonstrația devirtuozitatea acestei excelente mânuitoare,sensi-
bilă și inteligentă,care se dăruieşte cu o totală pasiune însuflețirii unei
alcătuiri de lemn și cârpă a constituit cel maielocvent exemplu despre
ce înseamnă măiestrie și profesionalism, mai ales în acest gen de artă
deschis tuturor posibilităților.

Valerie Duceaîn Teatru,nr. 10, 1997

O singură păpușă evoluează în „COPILUL DIN STELE”, erou
titular al piesei, căreia excelenta mânuitoare Aneta Forna Christu îi
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dă suflet din sufletulei, înzestrându-l cu o copilăreascăinconştienţă,
cândcu tristeţe, cândcu căldură,cu uimire sau cu generozitate. Mânu-

itoarea, inveşmântată în cenușiu, se identifică cu elementele naturii,
își poartă păpuşaîn fața noastrăca unduhal pământului, o leagănă în
braţe ca o madonă iubitoare,iarîn final se despartede păpuşă,lăsând-o
să zboare într-un univers imaginar, cu un gest tulburător de supremă
dăruireși adopţie.

Andrei Băleanu, România Liberă,3.11.1977

cele două recitaluri extraordinare care au încheiat prima și a
doua zi a galei au constituit culmiindiscutabile de măiestrie, astfel că
toate comentariile și comparaţiile au avut drept modelpracticși reper
teoretic recitalurile realizate de Aneta FornaChristuși Brânduşa Zaiţa
Silvestru... Opiniile potrivit cărora recitalul arfi o reprezentație „pură”,
realizată de mânuitor fără ajutorul scenografului, al regizorului și al
scenaristului, opinii stârnite debijuteriainterpretativă a Anetei Forna
Christu, ar fi exclus dela dreptul la competiție şapte din cele nouă parti-
cipări. Faptul că Aneta Forna are atâta virtuozitate încâttextul, coloana
sonoră și păpuşa pălesc în comparaţie cuforța ei dea însufleţi, de a
vitaliza orice obiect ce încape pe mânilesale, este fericită excepţie.
Refuzând dreptulşi accesul mânuitorului la amintitele componente
ale spectacolului de animaţie, intr-o asemenea Galăar trebuiinvitaţi,
fatalmente, numai performerii care multiplică acea specială factură
interpretativă întrupată de Aneta Forna”.

Paul Cornel Chitic, în Teatrul, nr. 12, 1988

   

 

Asist şieularepetiţia doamnei Aneta Forna Christu de la Teatrul
de Păpuși Constanța. Se pregăteşte și ea pentru pentru sărbătorirea
Zilei Mondiale a Teatrului.E atât de minunată că-mi vine să mă ducs-o
strâng înbraţe şi s-o sărut. Graţieeiși păpușilor sale, mă simi brusc de
vârsta fetei mele, și abia reușesc să nu sarîntr-un piciorîn faţa tuturor.

Rodica Mandache, Teatrul, 1995.

Trei spectacole succesive au fost prezentate de Teatrul de Păpuşi
Constanţa. Cea care ne-a vrăjit fost Aneta Forna Christu, una dintre
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marile artiste ale teatrului românesc. Aneta Forna Christune-a arătat
că şiîn lumea animatorilor şi a marionetelorexistă actori totali.

Horia Deleanu, Elogiul Actorului.

A.T. - Îți mulţumesc,dragă Nuţi, pentru ceasurile acestea plăcute
şi sper săne revedem cât de curând la o nouă premieră a Teatrului
pentru Copii şi Tineret Constanţa, în care joci şi tu! (În tot timpul
vorbirii noastre, martorjucăuş şi drăgălaş a fost MiţucaCleopatra).

lunie 2006, Constanţa

Neobisnuita frumusetesi darnicie a artei ei, este in primul rand
una desuflet, care vine dintr-o mare sensibilitate și o mare dragoste
pentrucopii.

ELENA FLORENTINA (TINA) ROMANESCU

Din 1953 păză în anul 1986, când s-a pensionat pe caz de boală, a
fast actriță a Teatrul de Papușidin Constanța.

Fă artistică selectivă:

Sâaziana (Sântana și Pepelea”); Rică (“Ricălepurică”); Hangiţa
(“Păsatuli și văzul), Veveriţa (“Fata babei şi fata moşneagului”);
Raducu ("focul mrelor”), Malteo (“Prințesa şi ecoul”); Ştefan (“Paznic
de farmură”), Fiul câlsului (“Insula pe din două”); Un copil (“Copilul
din stele”)

Premit

Sinaia, 1974, Gala recitalurilor Menţiune pentru rolul Răduciui
din “Jocul orelor”
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Mi-o amintesc mereu veselă şi plină de energie, Avea pasiunea
lecturii, a horoscoapelor, Venea adesea la secretariatulliterar să ne
povestească ce a maicitit sau despre ce noi horoscoape a maiaflat.
Intram amuzaţi în joculeişi uneori seîntâmpla ca unele lucruri desco-
perite de Tina, în urma unorcalcule, să se potrivească.

Şi-a dorit foarte multun copil. Cind minuneas-aîmplinit, avea o
vârstă destulde înaintată. Venirea pelumea fiicei lor Lauraa adus o
mare bucurie în casa Tinei şi a lui Mircea Romanescu. Laura este un
copil crescut în teatru, care îşi însoțea părinții la spectacole și repe-
iii. Mi-o amintesc micuță şi vioaie ca un spiriduş, era ba la cabine,
ba în culise sau în sală. Odată, în timpulunei repetiţii ce se petrecea
într-o atmosferă încărcatăde tensiune, cum seîntâmplă de multeori
în teatru, maiales când seapropie premiera, regizorul Cristian Pepino
i-a atrasatenţia să meargăîn sală șisăstea acolo cuminte. Dezamăgită,
darascultătoare, Laura s-a îndreptat spre ieșireadin scenă, nu înainte
de a spunecu năduf: “Bine, am plecat, dar să ştiţi căeu vă potspune
replicile, le ştiu pe toate, de la cap la coadă!” Toţi au izbucnit în râs şi
repetiţia a continuat într-o atmosferă mai destinsă,

Tina venitla Constanţa din Vâlcea natală.A lucratla început în
domeniul turismului. Totatuncia “debutat” prezentând un spectacol
b o serbare de Crăciunpentru copiii colegilor de la L. H. R. Mamaia. În
acest mic recital, cu păpuşi împrumutatedela gazdaei,o fostăactriţă a
tenului, Tina a improvizat scene din filmul “Lily”Colegii au încuraj
osă se prezintela concursul organiza! de Teatrul de Păpuşi Constanţa,
Cea care a indrumat-o,a pregatit-oa fos actrita Georgeta (Marica)
Radu

Confirmându-sicalităţile, dupăun curs de șaseluni devineactriţă

mânuitoare, putând să-și exprimelibertalentul vădit încă din şcoală,
unde se remarcase recitând, dansândşi cântând cu prilejul tradiţiona-
lelor serbări.

A debutatcu rolul Sânzianadin “Sânziana și Pepelea”

Deatunci, Tina interpretat cutalent şi egală dăruire roluri prin-
cipale pe viu, compoziţii şi travestiuri în Spectacolele “Călina Făt-
Frumos”, “Copilul din stele” “Insula 2e din două” “Prinţesa și ecoul”,
“Fatababei și fata moșneagului”, “Băiatulși vântul”, “Jocul orelor”,

Din dorinţadea se perfecționa,a urmatcursuri teoretice și prac-
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tice în cadrul C. $. P.C. București, cuprofesori de la L.A.T.C. “I.L. Cara-
giale” Bucureşti.

Optimismul, energia şi dragostea ei pentru frumos i-au animat
mereu păpuşile.

Ca şi colegii ei, Tinaa fost animatorul multor echipe de amatori
din Constanţa, echipe premiatelafestivaluri naționale,

Pentrurolul Răducudin “Joculorelor”, i-afost acordată o menţiune
la “Gala recitalurilor”, Sinaia, 1974

Dacă o boală nemiloasă nu ar fi împiedicat-o, aşa cum am
cunoscut-o, Tina şi-arfi împlinit visulde a realiza unrecital.

Povestea de multe ori despre dramatizările ei după versurile lui
Marin Sorescu şi Marcel Breslaşu; despre un scenariu originalintitulat
“Undefug, uneori, caii”.

A iubit foarte mult şi poezia.
A fost actrițătenaceşi muncitoare.

În anii în care nu a maipututurcapescenă și-a revărsatîn versuri
dragosteaei pentru frumos.

Tina a plecat preacurânddintre noi.
Nudemult, însemn de dragosteși neuitare, i-am adunatşitipărit

versurile în placheta “Ce uşoarăeste crucea meat”,

MIRCEA ROMANESCU

Între 1953 şi 1958 a fost actoral Teatrului de Păpuşi “Vasilache”
din Petroşani.

Întreanii 1958 - 1964este actor alTeatrului de Păpuși Oradea.
Din 1964 până la pensionare a fost actor al Teatrului de Păpuşi

Constanţa.

Fişă artistică selectivă:
Şarpele (“Vopsele fermecate”); Uzsulică (“Ursulică trist”); Omul

de fier (“Inimă de mamă”); Spânul (“Harap Alb”); Prinţul (“Povestea
porcului”); Marchizul (“Motanul incălțat”); Pitac (“Pitac şi Pităcel”);
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Barbă Cot(“Albă-ca-Zăpada”); Hangiul (“Băiatul şi vântul”); Lampa-
giul (“Micul Prinţ”); Bătrânul(“Copiluldinstele”); Vrăjitoarea(“Călina
Făt-Frumos”); Împăratul șoarecilor (“Spărgătorul de nuci”); Stephano
(“Furtuna”); Lupul (“Ioaneș Fărdefrică”); Ajutorul soartei(“Insula pe
din două”); Codruţ (“Micii muschetari”); Dizi/ Diziraş (“Coada coto-
iului roșcat”),

 

Visul său din copilărie fostsă urce pe scenă. A intrat în lumea
teatrului maiîntâi ca tehnician de scenă la Teatrul deStat din Valea
Jiului, Petroșani.

Totodată, a urmat cursurile de actorie la Școala Populară de Artă
din oraș.

în anul 1953, dupa un concurs, devineactor mânuitor la Teatrul
de Păpuși“Vasilache”din Petroșani. A debutatla acest teatrucu rolul

Şarpele din“Vopsele fermecate”.
În anii de actorie lateatrul dinPetroșani s-a făcut remarcat prin

rolul titular din “Ursulică trist, cu Motanul din“Motanulîncălțat”,
Omulde fier din “Inimăde mamă”

Dintre rolurile interpretate la Teatrul de Păpuși Oradea sunt de
reţinut Spânul din “Harap Alb”, Pitacdin “Pitacși Pităcel”, Prinţuldin

"Povestea porcului”
Cunoaște Teatrulde Păpuși din Constanţacuprilejuluneireuniuni

de gen naţionale şieste atras deproiiecteie acestui teatru. Astfelse hotă-
răște să se transfere la teatrulde la mare.

Mircea Romanescu a venit la Constanţa aducândcu el experienţa
dobândităîn ani caactorpăpuşar.

Foarte bun mânuitor, cu deosebitecalitățiinterpretative, cuun glas
cu infinite inflexiuni, înzestrat cu mult umor (aș zice cu fină ironie), a
dezvăluittoateaceste calităţicufiecare rolinterpretat. Era un meloman,
avândo solidă cultură muzicală. Cânta frumos.

Foarte discret și deosebit de politicos, Mircea Romanescu era un
bărbatînalt, ușor adus de spate. Cu unchip “cioplit” dinlinii foarte
expresive, ar fi fost un bun modelpentru un sculptor Sauun pictor ori
pentru ilustra într-ocarte un personaj de poveste.
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PETRU (PUIU) CATRAVA
 

Din 1958 pânăîn 1961 este actoral Teatrului de Păpuşi Brăila.
Între anii 1961 — 1964 fostactoral Teatrului de Păpuși Galaţi.
1964 — 1980 actorla Teatrul de Păpuși Constanţa.
Fișă artistică selectivă:
Vasile (“Păcală”); Aladin ("Aladin și lampa fermecată”); Gerilă

(“Harap Alb”); Căţelul (“De ce fuge câinele după pisică”); Sfetnicul
(“Sânziana şi Pepelea”); Dirijorul (“Cartea cu Apolodor”); Oz ("Vrăji-
torul din Oz”); Vlad (“Dulceca... sarea”); Împăratul (“Copilul din
stele”); Orgoliosul (“Micul Prinţ”); Clovnul (“Trenuleţul fermecat”);

Clovnul Tache (“Nu plânge, baby!"); Sleder (“Nevestele vesele din
Windsor”) şi Păcală (“Sânziana și Pepelea”), Un cântăreţ țap (“Legen-
dele atrizilor”) - spectacoleale Teatrului Dramatic Constanţa.

A fost pasionat de teatru încă din vremea când era şcolar. În timpul
liberfăcea figuraţie la Teatrul Dramatic din Brăila — orașul său uatal,
Avea 16 ani şi, pe lugă figuraţie în teatru, se inscrisese şi la clasa de
actorie a Şcolii populare deartă.

Cunoaşie mai bine trupa constănţeană, spectacolele. sale, cu
prilejul anei satălraiză a teatrelor de gen din Brăila, Galaţi, Constanţa,
pâzăuităde Teaanuldin Brăila, şi își manifestă dorința de a deveni actor
al tezrinslui comstfurțean.

A debutat ja Teatrul de Păpuşi Brăila, apoi a devenit actoral
Teatrului dlePpuși din Galaţi.

Ajucat muili laTeatrul de PăpuşiGalaţi, dar şi la Constanţa.
A manti şi âmterpretat, dar a realizat şi roluri pe viu pe scena

Teatnaluii ste Păpui Constanţa, dar şila Teatrul Dramatic Constanţa.

Talentul, șlasul (insmos cu care fostinzestrat, dar pe care ştiut să-l
cultive prin orede arta vorbirii, au făcut din regretatul Puiu Catravaun
actor ce s-a remarcatatât ca mânuitor, câtşi ca actorprin rolurile Diri-
jorul din “Canta cu Apolodor”, Oz din “Vrăjitorul din Oz” Vlad din
“Dulce ca... sare, Clovnul din “Trenuleţul fermecat”, Clovnul Tache
din “Varietăţi”.
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Puiu are doi copii — un băiat şi o fată(Adrian si Alina). Băiatul
- lon Adrian, copil fiind, a fost distribuit în spectacolele “Teatrului
Dramatic “Călător fără bagaje” şi “Hecuba”, fără să urmezeînsă mai
târziu profesia tatălui său.

Petru Catravaa fosto vremeactorla Teatrul “Fantasio” = secția
pentru copii, după care a emigratîn S U. A.

Cândvineîn ţară, soția sa Angela nu uităsă vizitezeși teatrulîn
care a fost actor soţul ei,

Mi-l amintesc ca pe un coleg deosebit, un ombun, de o politeţe
desăvârșită, datorită frumoasei îndrumări primită dela părinţii săi:
tatăl săua fost profesor de desen și un specialist în grafologie

„Era unactorpasionatde arta sa, de o mare seriozitateîn relatia cu
parteneriide scena, si maiales un actor carese lasa cuprins deplacerea
si bucuriajoculuiteatral.

VASILE HARITON

Între 1951 - 1966 actor alTeatruluide Păpuși din Brăila.
Din 1966 până la pensionarea fost actoral Teatrului de Păpuși

Constanţa.

A fost membru al A.T.M.
Fișă artistică selecti
Sidor (“Căluţul cocoşat”); Avialorul (“Micul Prinţ”); Clovnul

(“Varietăţi”); Soarta (“insula pe din două”); Unchiul (“Spărgătorul de
nuci”); 'Tonino(“Prinţesa și ecoul”); Tartaglia (“Regele cerb”); Moşul
(“Povestea porcului”); Aladin/ Vizitiul / Vizirul (“Aladin și lampa
fermecată”); Moşul (“Peştişorul de aur”); Surcică(“Concertulextra-
ordinar”); Omul de paie (“Vrăjitorul din Oz"); Burigan (“CălinFăl-
Frumos”), Împăratul (“Dulce ca... sarea”); Pădurarul (“Copilul din
stele”); Omul de afaceri (“Micul Prinţ”); Croitoraşul (“Croitoraşul cel
fear) Clovnul(“Trenuleţul fermecat”); Clovnul Lache(“Nu plânge,
abyl”).
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Premi
Bacău, 1978, Festivalul “Ion Creangă” — Premiu de interpretare

pentru rolul Moşuldin “Povestea porcului?
Bacău, 1985, ReuniuneaTeatrelor de Păpuşi, Marionete și Animaţie

= Premiu de interpretare pentru rolul Tartaglia din “Regele cerb”
București, Festivalul Naţional de Teatru- Premiul1 deinterpretare

pentru rolul Nodul pământului din “Vrăjitoarele”
1988 - Premiul A.T. M.pentruîntreagaactivitate

Vasile Hariton,pentru prieteni Lache sau Hari, şi-a petrecut copi-
lăria şi adolescenţala Brăila. Se pregătea pentruo carieră sportivă,dar
întâmplarea a făcut insoțească un prieten la un concurs pentru
interpretarearolului Spiridon din “O noaptefurtunoasă” la Teatrul
Dramaticdin Brăila. Avea16 ani cânda fostdistribuitîn spectacolulîn
carerolurile principale erau interpretate de Vasilica Tastaman, Ștefan
Mihăilescu Brăila, T. Vedea.

Dar a ales teatrul de păpuşi. A urmatcursuri de perfecționare în
cadrul Școlii populare de artă din Brăila.

Ca actor mânuitor a debutat în trupa de păpuşari de la Brăila,
condusă de scenografulMihail Gavrilov, şi care a funcţionat întreanii
1949 — 1951 pe lângă Teatrul Dramatic din Brăila. Atuncia deprins
arta mânuirii, dar şi pe cea a interpretării, a construirii păpuşilor şi a
decorului.

În 1951 devine actor mânuitor, membru fondator al Teatrului
de Păpuși din Brăila. Timp de 15 ani a jucatdinplin la acest teatru.
Totaici realizat, ca regizor, spectacolul“Micul Prinț” şia interpretat
pe viu rolul Aviatorului. De atunci, a maijucat pe viu în spectacolele
“Teatrului Dramatic Constanţa(“Sinziana şi Pepelea”, “Oedip” - ambek
în regia lui Andrei Mihalache, “Hecuba”- regia Silviu Purcărete), iar
la Teatrul de Păpuşi Constanţa a jucatcu succeszecide stagiuni
Clovnul din “Varietăţi”(rol anume creat pentru el de regizorulȘtefan
Lenkisch), Unchiul din “Spărgătorul de nuci”, Soarta din “Insula pe din
două”, Statuia din “Regele cerb” Chipul expresiv, talentul, au convins
pe mulți regizorisă-l distribuie în filmele lor: Tudor Mărăscu, Ion
Popescu Gopo, G. Nagy.
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De-a lungulcarierei sale şi-a demonstrat pasiunea pentru teatrul
de păpuşi ajutândla pregătirea primelor spectacole ale Teatrului de
Păpuşi Galaţi, montând spectacole la Teatrul de Păpuși Constanța, la
teatre din Republica Moldova.

A predat lecţii de ata păpuşăriei la Şcoala populară de artă din
Brăila. A pregătit multe echipe de amatori din judeţul Constanţa,
echipa Şcolii populare de artă din Constanţa, echipe premiate la dife-
tite competiţii. Spectacolul pe care l-a montatla Școala populară de
artă Constanţaa fost premiat cu Medalia deaurși Premiul 1 la Festiva-
luldela Hrudim din Cehoslovacia.

A fostmulţi ani dascălîn ale teatrului de păpuşipentru mulţi tineri
actori, la cursurile organizate de C. S.P, C.

RegizorulŞtefan Lenkisch |-a ales să-i fie asistent la câteva dintre
spectacolelepe care le-a montatla Constanţa.

Excelent mânuitorși buninterpret, tip jovial şi hâtru,a creat cu
harroluri care au stârnit cascade derâs, dar și roluri caracterizate prin
bonornie şi căldură. Aufost multeroluri de comedie, compoziţii, roluri
pe viu.

A mânuitcu talent diverse tipuri de păpuşi,
Ca toţi actorii păpușari, Hari iubea mult copiii.
A povestit că odată, prin anii "60, a ținut locul unei educatoare

intr-o tabără unde eraplecatcufetițalui, Crenguţa. În zilele ploioaseîi
aduna pecopii într-o cameră, le spunea povești, improviza mici spec-
tacole. Tabăra s-a terminat,a venit toamna și odată cu ea a început
şcoala, darşi stagiunea teatrală. Într-o zi, în holul teatrului, un grup
mare de copii aștepta începereaspectacolului. Trecând printre ei, Hari
mergeagrăbitspre cabine.La un momentdat aude un copilstrigând:
“Tovarășa! Tovarășa!”, Nu se opreşte din mers, convins fiind că unul
dintre copii îşi striga educatoarea. Dar i se atrage atenţia că micuțulîl
striga pe el. Își amintise că Hari i-a fost pentru scurtă vreme “educa-
bare.

Bunpovestitor, a scris două cărți de povestiri în versuri, una dintre
ele - “Moşulache povestește”, fiind dedicată nepoatei sale Ioana, fetiţa
Crenguţei Hariton.

O vreme a avut o trupă de păpușari numită Teatrul de la mare,
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undea regizat, a jucat şia construit păpuşi pânăsă plece,prea devreme,
dintre noi, din cauza unei boli necruțătoare.

IOANA (TITI) JORA

106C
Între anii 1957 — 1969 este actriţă la Teatrul de Păpuşi Galaţi.
Din 1969 devine, prin transfer, actriță a Teatrului de Păpuşi

Constanța, până la pensionare, în anul1998.
Studii superioare de specialitate actor mânuitor păpuşi cu dero-

gare de la Ministerul Culturii

Este membră a Uniunii Teatrale din România - UNITER.
A interpretatpeste 100 de roluri.
Fişă artistică selectivă:
Scufița Roşie (“Scufiţa Roşie”); Călina(“CălinaFăt-Frumos”); Ursui-

leţul Winnie (“Ursuleţul Winnie Pooh”); Ciora (* lul şi Păpuşa”);
Ariel (“Furtuna”); Miro (“Sperietoarea de piţigoi”); Păstoriţa (“Păsto-
rița şi Hornarul”); Fetiţa (“Fetiţa cu chibrituri”); Capra (“Capra cu trei
iezi”); lepurașul / Cerşetoarea(“Copilul din stele”); Fata moșneagului
(“Fata babei şi fata moșneagului”); Colombina (“Varietăţi”); Vrăji-
toarea(“Povesteaporcului”); Marta (“Spărgătorul de nuci”); Brotăcelul
(“Stropderouă brotăcelul”); mai multeroluri - Atena, Cupidon, Orteu
(“Metamorfoze”), Sânziana (“Sânziana şi Pepelea”); Regele (“Micul
Prinț”); Prinţesa (“O poveste oarecare,joaca-ncepela
Mac-nu-Tac (“Paznic de tlamură”); Zulina / Caliroe (“Coadacotoiului

roşcat”); Clovnul negru Fata Genarului (“Făt Frumosdin lacrimă!);
Mândra (*Vrăjitoarele”).

Cu multe dintre personajele în care jucata participat aşa mi-a
spus — alături detalentata trupă a Teatrului de Păpuşi Constanţa, la
Festivaluri naționale şi internaţionale (Bulgaria, Croaţia, Norvegia,
Rusia,Turcia,Franţa, alia),

Premi

Bacău, 1978, Festivalul “lon Creangă” — Premiu de interpretare
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pentru rolul Vrăjitoareadin “Povestea porcului”
Zagreb, Iugoslavia, 1979 - PremiulII pentru interpretarea unui rol

secundar, pentru rolul Tepuraşul din “Copilul din stele”
Bacău,1985, Reuniunea 'Teatrelo- de Păpuși, Marionete și Animaţie

- Premiu deinterpretarepentru rolulMiro din “Sperietoareadepiţigoi”

Bucureşti, 1985, Festivalul Naţionalde teatru - Premiul | pentru
interpretarearolului Miro din “Sperietoarea depiţigoi”

Constanţa, 1992, Festivalul “Săptămâna "Teatrelor de Păpuşi”,
premiul 1 de interpretare pentru rolul Capra din“Capra cu treiiezi”

Constanţa, 1994, Festivalul “Săptămâna teatrelor de Păpuşi” —
Premiulde interpretare pentru un rolfeminin,rolulFetiţadin “Fetiţa
cu chibriturile”

Galaţi, 1997, Festivalul “Gulliver” - Premiuldeoriginalitate pentru
spectacolul “Albă-ca-Zăpada”.

ArealizatlaTeatrulde PăpușiConstanţaregia spectacolelor: “Albă-
ca-Zăpada”(scenariul şiregia); “Punguţa cu doibani” (scenariulIoana
Joraşi AnaidTavitian); “Nastratin Hogea”; “Albinița Maia” (împreună
cu Aneta Forna-Christu).

Aparține unei familii care î-a cultivat dragosteapentru artă, pentru
frumos, Părinţii ei fiind animatori ai vieţii artistice de amatori din
Galaţi, oraşulei natal; tatăl ei, avocat, studiatla Parisși arta drama-
tică, iar mamaeia fost directoarea Ateneului popular “V. A. Ureche”şi,
mai apoi, a Palatului Culturii din Galaţi

Copil fiind, primul spectacolde teatru de păpuşi pe care l-a văzut
a fost “Prinţesa mofturoasă” Mai târziu a cunoscutindeaproape lumea
păpuşarilor, fiind fascinată de misterul păpușilor ce ies la lumină,
înainte de fiecare spectacol, dinsacuactorului păpuşar,

Debutula venit firesc, cu multsucces,la vârsta de 18 ani, cu rolul
titular din “Scufiţa Roşie”, pescena Teatrului de Păpuși Galaţi.

Îşi amintește cu plăcere despre rolurile din “Elefânţelul curios” şi
din “Sânziana şi Pepelea”(în regia lui Valeriu Moisescu) şi de un rol
principal creat anume pentru ea,dir Mâinile, sus!”, spectacol scris şi
regizat de lon Maximilian. Despre acei aniîmi vorbește cu duioșie,

A devenit actriţă a Teatrului de Păpuşi Constanţaconvinsăde regi-
zorul lon Maximilian, atunci directoralTeatrului Dramatic Constanţa,
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Rolurile eipe scena constânțeanăle-aș asemuicu un curcubeu:au
fostroluri în culori calde, altele în culoritari, puternice; splendidă alcă-
tuire de măiestrie, sensibilitate, dar și de forţă, dramatism interpretativ,
dar şi mult umor. Roluri brodatepe aripi largi defantezie. Cugrijă de
artizan pentru fiecare detaliu, cu inteligență, cu unglasvibrant — ce stă
sub semnultuturor armoniilor, așaisi mânuieste loanaJora păpușile.

Fiecare participare ei la un festivalde gennaţionalsauinternaţi-
adusadmiraţia criticii.

Un cronicarexigent, foarte zgârcit cu laudele, asemnia — la Festi-
valulde teatru de la Kesckemet, Ungaria, 1993 - felul ei deinterpretare
a rolului Capradin “Capra cu treiiezi”, cu celal unei Medei moderne.

Criticul ValentinSilvestru i-a admirat la Gala Naţionalăa Păpușa-

rilor - Cluj, 1994, inalta măiestrie a mânuirii, rafinamentulinterpre-
tării.

Dacăar fi să mă opresc doar la trei dintre creaţiile sale, aș alege
Scufiţa Roşie, Vrăjitoarea din „Povestea porcului”si Fetita din „Fetita
cu chibrituri” Rolul Scufita Rosie a fost o încântătoare şi măiastră
interpretare, deschisă tuturor improvizaţiilor comice, un joc palpitant
şi antrenant intre un virtuozactor pap usarsi public, pe ideea articularii
si dezarticularii basmului clasic, Un joc spiritual, incarcat de ironie si
umor Vrajitoarea din „Povestea porcului”este un rol care i-a dezva-
luitculorile tari, de forta aletalentuluiei. Fetita cu chibrituria fostun.
personaj care avea, gratie, eleganta, sensibilitate si armonie insufletit
inobilat de actrita., int-o creatie desvarsita.

Joana Jora este actriţa care în intreagaei carieră a fost gata oricând
să primească și să deainapoi orice indicație, imbogăţită cu acel mira-
culosplus, de care numai marii actori sunt capabili.

Un actorgeneros, așa cum numai mariiactorii ştiusăfie,loanaJora
a dăruit mult din experienţaei tineriloractori. Dintotdeaunatinerii
actori au avut nevoie de modele, de maestri, de unsfetnic. Prezenat
eiin Teatrul de Papusi Constantaa insemnatpentrutinerii ei colegi A
sansa, o promisiune de solutii creatoare, pe care ei au valorificat-o la
maximum sub indrumareaei.

O altă etapă a cariereiei o consideră “cochetăria cu regia” (cumea
însăși spune): spectacolele “Punguța cu doi bani”şi "Albă-ca-Zăpada”
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fiind unaltmijlocdea puneînvaloare expresivitatea artei păpușăreşti,
darşi un mod de a puneîn valoare -prin distribuţia aleasă pe tinerii
actoriai teatrului, de a le dărui ceva din ştiinţa ei în ale păpușăriei.
Aceeași dorinţăa animat-oatunci când predatcursuri de mânuireîn
cadrulcursurilor iniţiate de Teatrul de Păpuși Constanța, darși atunci
când a acceptatinvitaţia de a preda la cursul de vară de la Buziaş, curs
de perfecționare coordonatde regizoarea Ildiko Kovacs şi organizat cu
sprijinul Fundaţiei Soros.

Deo desăvârşităeleganţăîn port, Titi impuneprin feluleidea fi:
politicos, echilibrat, discret.

Iubeşte foarte mult copiii şi florile, este un interlocutor plăcut
(îmi amintesc cu multă plăcere discuţiile noastre purtate ( în micuta si
fnamoasaoazadeverdeatadin balconulcaseisale sauîn turnee) despre
cărţi, teatru,filme şi expoziţii. Într-una din aceste discuții mi-a mărtu-
risit că îşi iubeştela fel de multtoate păpușile.

Se consideră o combinaţie între Micul Prinț şi Peter Pan. Primul
caută societatea oamenilor, își face sau vreasă îşifacă prieteni, se
maturizează prin cunoaştere, dar păstrează totodată valorile copilăriei:
capacitatea dea se minuna în fațalumii, puritatea inimii, forța încre-
derii, a dragostei şi dăruirii. Al doilea nu vrea să devină adult. Refuză
maturizarea, încearcă să păstreze candoareacopilăriei.

IoanaJoraîşi dedicărolurile copiilor, dar şi oamenilor mari care îşi
mai aduc aminte că “au fost mai întâi copii”,

Ioana Jora este actrita care în intreagasa cariera a fost gata oricand
sa primeasca şi sa deainapoi orice indicatie, imbogatita cu acel mira-
culos plus, de care numai actorii daruiti de mama natura sunt capabili.

  

     

MARINELA MARINESCU

Din anul 1963 pânăla pensionzre din anul 1997 a fost actriță a
Teatrului de Păpuşi Constanţa.

Întreanii 1969 - 1971 urmează cursurile de specializareorganizate
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de Centrul Special de Perfecţionare al Ministerului Culturii, sustinute
de Dorina Tanasescu, Ana Predescu.

Fișă artistică selectivă:
Vulpea / lepuraşul (“Jucăriile Mihaelei”); Păpuşa (“Semnul magic

şi Piticul Nas-Pestriţ”); Nils (“Nils Prichindelul”); Mama (“Spărgă-
torul de nuci”); Maimuţica (“Elefănţelul curios”); Crenguţa(“Micii
muschetari”); Dădaca (“O poveste oarecare, joaca-ncepela intrare”);
prinţesă (“Călina Făt-Frumos”); Scufița Roşie (“Paznic de flamură”);
Smeraldina(“Regele cerb”); ledulcel mare (“Capra cu trei iezi”); Împă-
răteasa (“Făt-Frumos din lacrimă”); Vulpea (“Sculiţa Roşie”); Sebas-
tian / Antonio (“Furtuna”), Strajerul/Copilul(„Copilul din stele”), O
taranca(„capracu trei iezi”).

Pasiunea pentru dans şi teatru i-au fost remarcate încă de când era
elevă și era distribuită în spectacolele organizate de școala din comuna
natală Lădeştişi, mai târziu, de Liceul sportiv din Râmnicu Vâlcea.

Vineîn Dobrogeaîn anul 1962,ca bibliotecară la Casa de Cultură
din Eforie Sud, unde se remarcă în spectacolele formaţiei de amatori a
Casei de Culturăa orașului.

Este îndrumatăspre instituție profesionistă de spectacolși, după
cursurile pe care le-a urmatla Teatrul de Păpuși Constanţa,este anga-
jată în anul 1963.

Staornicăi-a fost pasiunea pentru dansul popular.
După ce a devenitactriţă a continuat să danseze în cunoscute

formaţii din Dobrogea( la” Nunta Zamfirei”)
A debutat în spectacolul “Cartea cu Apolodor”, sub îndrumarea

regizoruluişi animatoruluideteatru Claudiu Cristescu.

Au urmat rolurile din “Drumul piperului“, “Meşterul drege tot”;
“Fata babei'şi fata moșneagului”

Între anii 1969 - 1971 urmeazăcursurile de specializare la Centrul
Special de Perfecţionare București. A fostdistribuita de regizorul Ion
Bostanin filmul documentar,Delta necunoscuta”

Rolurile care i-au adus succes sunt cele din “Jucăriile Mihaelei”
(Vulpea, lepuraşul), “Elefânţelulcurios” (Maimuţica),“Micii musche-
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tari” (Crenguţa), “Paznic de flamură” (Scufița Roșie), “Semnul magic şi
icul Nas pestriţ”, “O poveste oarecare, joaca-ncepe la intrare” “Călina

Făt-Frumos”, “Prinţesaşi ecoul”; “Alte aventuri ale ursuleţului Winnie
Pooh”, “loaneş Fărdefrică!, “Regele cerb” (Smeraldina).

A interpretatpe viu, multestagiuni, trei rolurifoarte dragiei, dar
şimicilor spectatori: Mama din “Spărgătorulde nuci”, Nilsdin “Nils
Prichindelul', O Colombină din “Varietăţi” (spectacol văzut de mii de
copii din Constanţa, cei veniţiîn vacanţăîn tabere sau cu părinţii la
mare, dar și de copiii turiștilor străini( spectacole juvate la cazinou,
Castel tui, pentru Firma Nekerman),findcă spectacolul nu avea vorbe,
ci numai frumoase, amuzante şi inspirate momente de păpuşărie).

De cânds-a pensionat, Marinela sau Coli (de Ia colega), așa cum
îi spunem cu taţii, joacă în mica trupă de teatru de păpușicreată de
fostulei coleg, Vasile Hariton.

Mereu elegantă, în pas cu moda, Coli este maliţioasă darşi caldă,
comunicativăcu cei pe care îi cunoaște,

  

  

  

DROMIHETE GHIMAN

Între anii 1970 - 1976 actoral Teatruluide Păpuşidin Târgu Mureş.
Din 1976 pânăîn anul 1991, actoral Teatruluide PăpușiConstanța.

 

Fișă artistică selecti
Motanul (“Povestiri la gurasobei”); Harap AIb (“Harap AIb”);

Vizitiul (“Punguţacu doibani”); Monşerul (“Cuconiţele mele dragi”);
Fram (“Fram, ursul polar”); Călin (“Călina Făt-Frumos”);
(“Paznic de flamură”); Al doilea fiuţ (“Balada celortrei fiuţi”); Prinţul
('Povestea porcului”); Florindo (“Prinţesa și ecoul”); Judecătorul
(Inimă rece”); Motanul(“Razade soare”); Voinicel (“Vrăjitoarele”);
Prospero (“Furtuna”); Pantalone (“Regele cerb”); Pleaşcă / Străjerul
(“Coada cotoiuluiroșcat”); Apollo / Prometeu / Narcis / Iason / Orfeu
(“Metamorfoze”),
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Era un ardelean îndrăgostit de mare.
La început, ca elev, a fost un spectatorfoartefidel, darşi interpret

în spectacolele montate cuprilejul serbărilor şcolare.

Mai târziu, la 21 de ani, la Târgu Mureş, orele petrecute alături de
actorii acelei trupe la repetiţii sau in culise i-au dezvăluit frumuseţea,
bogăţia mijloacelor deexpresie ale artei păpușăriei.

Din anul 1970, după un concurs, devine actoral Teatrului de
Păpuși dinTârgu Mureș,

Trupa teatrului constănţeani-atrezit admiraţia pe când participa
la tradiționalul Festival “Săptămâna Teatrelor de Păpuşi”. A dorit mult
să devină actor al acestui teatru.

Foarte bun mânuitor, cu remarcabile calități vocale, cu o bogată
imaginaţie creatoare, cu o deosebită plastică corporală, cu un umor
cuceritor, Heti a creatroluri principale, a jucatprinți şi feţi- frumoşi,
roluri pe viu, de compoziţie, musicaluri cu păpuși.

Cu siluetă longilină, părul lung, cu o faţă expresivă, cu un glas
limpede,puternic,a fost alessă joaceși in spectacolele de teatru antic
ale Teatrului Dramatic Constanţa.

Vesel, mereu pus pe glume, Heti era un actorpasionatde sa, un
actorcuspirit ludic, inteligent. L-am văzutadesea la repetiţii concen-
trat să găsească cele mai potrivite mijloacede expresie din mânuire şi
interpretare - pentru a-şi anima păpușa.

Din multele roluri în care l-am văzut şi admirat, îmi stăruie în

minte: Pantalone, din “Regele ceri” (unul dintre puţinele spectacole
de marionete ale Teatrului). Câtă savoare, cât farmec, cât umor avea
personajul de commedia dellarte îninterpretarea lui Heti! Parcă i aud
şi acum vocea, cântând: “Vă sunt un sertiitor supus / Un mic cadou eu
v-am adus / Este cadoulideal/ Pentru doimiri, un papagal;Prospero
din „Furtunia”în interpretarea lui Hety era un om matur miniat de
tradarea fratelui, a curtenilordin Milanosi stapanitde o sete de razbu-
pare ce se stinge treptatcand este conftuntat cu vizitatorii lui plini de
cainta si cu dragalasenia în vorba si port a fiicei sale Miranda.

Era şi un interlocutorplăcut, cu care puteaidiscuta multe, fiindcă
Heti era un cititor pasionat, dorind mereusă aflecât mai multelucruri
din domenii câtmai diferite.
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Pana laplecarae lui la stele, Hetia locuitîn Germania împreună cu
soţia sa Silvia Roxana Ghiman și drăgălaşa lor fiică Andrea

MUGUR PRISĂCARU

Între 1971 - 1979 fostactoral Teatrului de Păpuşi Constanţa.
Fişă artistică selectivă:
Al treilea fiuţ (“Baladacelortrei fiuţi”); CăpitanulDan (“Paznic de

Hamură”); Povestitorul (“Prinţesa şi ecoul”); Soarta ce rea(“Insula pe
din două”), »Cincibaietitotiisteti »

Premi

Mugur Prisăcaru este constănţean.Părinţii săi sunt cunoscutulși
talentatul actoralTeatrului Dramatic Constanţa,Vasile Prisăcaru și
scriitoarea Sanda Ghinea.

Mentorîn ale păpușăriei fostGigi Nicolau.
La Constanta a jucatin peste 20de spectacole, in care a creatcinci

roluri principale si roluri de intindere
Și dupăplecareala Craiova,a avut în Gigiunsfătuitor. Ea a fost

cea care a creat scenografia unuirecital al actorilor Mugur şi Rodica
Prisăcaru.

Mugur este un actor dăruit cu talent, cu o remarcabilă plastică
corporală, cu o voce expresivă şi mult umor,cuinteligenta scenic,

Astăzi, Mugur Prisăcaru este actor al Teatrului “Colibri” din
Craiova, unde a jucat în peste 90 de spectacole, în 48 detitluri având
roluri principale. Împreunăcu actrița Rodica Prisăcaru (soţia sa) au
creat specatcole recital: După melci, Lecţie de zborși cor pentrupuiul
de cocor ( spectacol susținut și în lisrba italiană în cadrul unui turneu
de o săptamână în Sassari, Italia), Crocodilul Ghenasi prietenii sai. A
pregătit multe echipe de teatru de amatori, cu care a obţinut peste 12
premii în cadrulFestivalului Cântarea României, Totodată, a predat
cursuri de pantomimă la Liceul Militarși Liceul Energetic dinCraiova.
În anul 1990 a predatcursuri de arta mânuirii unortineri care doreau
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să cunoascăși să îmbrăţișeze profesia de actor mânuitor.

„Desi am avut sansa a joc in spectacole montate de mariregizori
şi am interpretat rolurifoarte frumoase (în Ivan Turbinca, regia Tudor
Chirila, Dragostea celortrei portocale, regia Mona Chirila, Cavalerii
mesei rotunde, regia Cristian Pepino), plecarea din Teatrul de Papusi
Constanta fostpentru mine ca o alungare din Rai. Portin suflet am
tirea prietenilorși colegilor mei: Gigi,Nuti Forna, Hary,Defta, pe toti.

 

ADRIANA RUSU STOIAN

A absolvit Liceul Pedagogic din Bacău,
Între 1972-1988 este actrițăa Teatrului de Animaţie din Bacău.
Între anii 1988-1994,este actriţăa Teatrului de Păpuşi Constanța.
Între 1994, până la pensionare, revinela Teatrul de Animaţie din

Bacău
Aurmat cursurile Şcolii Populare de Artă sub îndrumarea regizo-

nului 1.G. Rasu și a actorului 1. Ghelu Destelnica.

Simdii de specialitate actor mânuitor păpuși, cu derogare de la
Ministerul Culturii.

Fișă artistică selectivă
A jmcat peste IX)de roluri, dintre care foarte multe principale:
Băzatul — „STELE, STELE; Domnița - „ALADIN ȘI LAMPA

FERMECATA?jianu-„IANCU JIANU”; - Baba - „PUNGUȚA CU DOL
BANII”; Bucătarul - „CEL MAI BUN BUCĂTAR?; Baba -„FATA BABEI
ȘI FATA MOȘNEACAJLUI”; Băiatul mijlociu — „PRÂSLEA CEL VOINIC
ȘI MERELE DE AUR”; Mărioara / Ursul - „MĂRIOARA ȘI VASILA-
CHEM Sora rmijiocie — ; Dresoarea şi Ursuleţul Zgăbărici -„FRAM,
URSUL POLAI; Aurore —„LAGARDERE, TATĂL ȘI FIUL, Mărioara
- „GULLIVER ÎN ȚARA PĂPUŞILOR”; Sufleţel - „SUFLEȚEI?; Ariciul
Albastru — „ARICIUL ALBASTRU”: Scufiţa Roşie „SCUFIȚA ROȘIE”;
Pisica - „MUZICANȚII VESELI”; Tândală - „PĂCALĂY; Zânaceabună/
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Grethe - „CENUȘĂREASA”; Tartaglia — „REGELE CERB”;
„DULCEÎMPĂRAT”; Vrăjitoarea - „FĂT-FRUMOSȘI VRĂJITOAREAS;

Șoricelul- „ŞORICELUL ŞI PĂPUŞA”, Boierul/ Baba = „SÂNZIANA ȘI
PEPELEA”;Făt-Frumos dinlacrimă „FĂT-FRUMOS DIN LACRIMĂ”;

Porcul / Prinţul - „POVESTEA PORCULUI”; Purceluşa - „URSULEȚUL
WINNIE POOH”; Vrăjitoarea - „VRĂJITOARELE”; D'artagnian -
„MICII MUȘCHETARI”; Itarpia / Regele - „FURTUNA”;Prinţul/ Nodul

pământului — „TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE”; Ara Eschimosul —
CĂLĂTORIE FĂRĂ EGAL:

Alegerea artei păpușăreşti nu fost pentru ea întâmplătoare -
iubeşte copiii, a fost pentru trei aniînvățătoare. În urma unuiconcurs,
unde au fost foarte multe candidate, devine actriță a Teatrului de
Animaţiedin Bacău,în 1972. Povesteşte cu emoție că a debutat,ca mulți
actori păpuşari, într-un spectacol, „GRĂDINA POVEŞTILOR”, cu
ajutoare:la mânuirea unei maimuțeirterpretate de Corneliu Dobrescu
şi a unui şoricel interpretatde Emilia Volter. Următorul spectacoli-a
adus un rolprincipal.

A jucat pe scena Teatrului de Animaţie din Bacău un teatru
important în viaţa teatrelor de gen din România - şi prinFestivalul „lon
Creangă!, peste 100 deroluri. A creatpersonajede referință în spectaco-
lele regizorului şi animatorului Petru Valter, mulţi ani regizorşi director al
Teatrului de Animaţie din Bacău. Au fostroluri principale, a jucat roluri
peviu („GRĂDINA POVEŞTILOR”, „LAGARDER”, „TATĂLȘI FIUL”),în
spectacole de pantomimă („EU, TU ELȘI UN ELEFÂNȚEL”), a mânuit
diverse tipuri depăpuși, uneori trei roluri într-un spectacol („HERCULE
ȘI MERELE DE AUR?), sau cinci, în celebrul spectacol de varietate
„FANTEZII, prezentatîn turneepeste hotare.

Participarea la mai multe ediţii ale importantului Festival „Săptă-
mâna Teatrelor de Păpuși”, prilej cu care a cunoscut maibine trupa
şi spectacolele, a făcut ca Adriana să dorească să vină la Constanţa.
În urma unuiconcurs devine actrițăa teatrului constănţean.Aici și-a
demonstrattalentul de mânnitor, maturitateaartistică, experiența.

Își aduce aminte cu dor de perioada constănţeană,lucru pe care
mi-l spunede câte ori imiscrie sau vorbimla telefon.
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MARIA VARSAMI
 

Dupaabsolvirea UATC „1.1, Caragiale” s-a intors la Teatrul de
Papusi Constanta, a carui actrita a mai fost, Avand experienta unor
spectacole experimentale (in care se imbinau armonios dansul,
muzica si cuvantul) a emisiunilor deteleviziune , Maria si-a pus in
valoare prin rolurile create deosebita expresivitate corporala,talentul
de manuitor si mim, bogata imaginatie creatoare in rolurile sale din
Alba ca zapada,Harap-Alb, Califul barza. A fost o vremeactrita l
Teatrul „Tandarica” Bucuresti. Pentru Maria “teatrul de papusi este
un soi detriunghial bermudelor unde se cufundainimile noastre de
copii, pentru caintr-o bunaziele sa reaparaimbogatite de adancuri in
inima spectatorilor”

MARIA LUPU

Între anii 1979 - 1990a fostactriţă a Teatrului de Păpuşi Constanţa.
Din 1990 până în anul 2004 -actriță a Teatrului “Fantasio'

Constanţa.
Din anul 2004esteactriță a Teatrului de Stat Constanţa,
Fişă artistică selectivi
La Teatrulde Păpuși Constanţa: Balerina(“Raza de soare”); Robin

(“Ursuleţul Winnie Pooh”); ledulcel mic (“Capra cutreiiezi”); Colom-
bina (“Varietăţi”); Girafa (“Elefănţelul curios”); Bunica (“Băiatul și
vântul”); Mioara (“Vrâjitoarele”), Miranda (“Furtuna”); Daphnis /
Nimfa / Echo / Euridice (“Metamorfoze”),„Insula pe din doua”

La Teatrul“Fantasio”a jucatin peste 4o de premiere: “Să trăiască...
răposataP, “Love story în lift” “AIdoilea glonț, “Zaraza de la Alcazar”,
“Falstafi-Story”, “Sfânt și păcătoşi”, “Săracu' Gică”. roluri in teatrul
dramatic in spectcolulde teatru antic regizate de

A urmatcursuri de actorie, muzică, dans la Școala populară de
artă Constanţa. A deprins arta mânuirii sub îndrumarea regizorilor
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Claudiu Cristescu şi Ștefan Lenkisch. Cu trupa de teatru de păpușia
Şcolii populare de artă intreprins turnee în Bulgaria, Cehoslovacia,
Belgia.

A jucatși in spectacole deteatru de amatori la clubul S. N. C. -
pregătite de actorul Emil Sassu,de la Teatrul Dramatic Constanţa,

Înzestrată cu un glas cu calde tonalități, cu prezenţă scenică, cu
sensibilitate,a interpretat la Teatrul de Păpuşi Constanța roluri diverse:
compoziţii, roluriîn tonuriveselesau lirice, roluripeviu.

La Teatrul “Fantasio”a jucat comedii, comedii muzicale, specta-
cole de revistă. A fost premiatăcu Premiul “Zizi Șerban”pentru cea
mai bunăinterpretare feminină, ex aequo, la Festivalul Teatrelor de
Revistă, 1994;

Premiu de interpretare feminină pentru rolul Doamna Quickly
din musicalul “Falstaft-Story” la Festivalul Teatrelor de Revistă, 1995;
Premiu de interpretare feminină"Zizi Serban” pentru rolul Bufonul
din revista “Nimeni nu ne vrea!”, la Festivalul Teatrelor de Revistă,
1996;Premiulpentru cel mai burolsecundar,cu rolul dir"Am pierdut
ultimul trez?, la Festivalulteatrelor de revista, 1997;premiul „Zizi
Serban”, cu rolul din” Pudra detalc show”, la Festivalul teatrelor de
revista, 1998, Premiul„Zizi Serbar”din „Opera detrei... pazeste”, la
festivalul teatrelor de revista, 1999, Astăzi interpreteazăroluriprinci-
pale pe scena Teatrului de Stat Constanţa.

IULIAN LINCU

A absolvit Universitatea “Ovidius” Constanţa, Facultateade Arte,
secţia actorie, clasa Lucian Iancu,

A fostactor al Teatrului de Păpuși Constanţa apoi al Teatrului

Dramatic Constanţa.

Fișă artistică selectivă:
Zmeul Zmeilor (“Stan Bolovai?); Un soldat / Boierul (“Ivan

Turbincă”); Hangiul (“Băiatul şi vântul”); Vânătorul (“ScufiţaRoşie”);
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Deramo (“Regele cerb”); Păstorul (“Vrăjitoarele”); Împăratul vecin
(“Făt-Frumosdin lacrimă”); Caliban (“Furtuna”); Muf(Raza de soare”).

Experienţa dobândită în ani, glasulbinetimbrat,baritonal, silueta
expresivă, s-au făcutremarcateîninterpretarearolurilor- multe dintre
ele principale - pe scenaTeatrului de Păpuşi Constanţa.

A jucatşiîn spectacolele Teatrului “Ovidiu”, în spectacolele “Tache,
Tanke și Cadâr”, “Oedip”, Penthesileza” “Operă pentru viitorii dictatori”,
roluricare l-au ajutatsă descopere noifațete ale artei teatrale.

Odată, mi-a mărturisit că va crede mereu în nemurireateatrului,
căci el, teatrul, va trăi veşnic prin discipolii săi, actorii.

  

ADRIAN BĂDILĂ

A absolvit Universitatea “Ovidius”, Facultatea de arte, specializarea
Pedagogie muzicală și specializarea Interpretare muzicală - Canto.
Licentiat al Universitatii „G. Enescu” Iasi, 2006

Între anii 1999 şi 2002a fostactor la Teatrul de Păpuşi Constanţa.

Între anii 1999 și 2002 a fost corist la Filarmonica “Marea Neagră”
Constanţa.

între 2001 -2002. actorcolaborator al Teatrului pentru Copii şi
Tineret Constanţa. Actor al Teatrului de Copii şi Tineret Constanta
intre 2003-2005.

Acum este colaborator în spectacolele Teatrului pentru Copii şi
Tineret Constanţa.

Fișă artistică selectivă:
Pepi / Fritz / Tecla / Străjer (“Albiniţa Maia”); Moşul / Cocoșul /

Catrina / PaiaţaÎl (“Punguţa cu doi bani”); Fierarul (“Capra cu trei
iezi”); Portos(“Micii muschetari”), Arhivarul / Comisionarul / Arle-
chinul (“Fetiţa cuchibrituri”); Moş Crăciun / Viscolul/ Unarlechin
(“Fin şi căluțul cel alb al văzduhului”); Papagalul Ara (“O călătorie
fără egal”); Zmeul/ Sf. Petru (“Stan Bolovan”); Piticul, Picior de ap
(“Păstoriţa şi hornarul”); Ferdinand / Antonio (“Furtuna”); lepu-
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rașul (“Ursuleţul Winnie Pooh”); Calul lui Făt-Frumos (“Făt-Frumos
din lacrimâ”); Tartaglia (“Regele cerb”); Mut (“Pitt şi Muf”); Moşul
| Străjerul/ Sfetnicul / Fata vrâjitoarei (“Povestea porcului”); Girafa
(*Elefănţelul curios”); Vânătorul / Dentistul (“Roxi şi bătrânulleu”);
judecătorul(“Inimărece”); Zmeul(“Sinziana şi Pepelea”);Tatăl Şoricei
|/Străjer (“Cenuşăreasa”); Vlad(“Anotimpuri cu povești”); Coriganul/
Mandragora păpușă (“Fergie şi floarea fermecată”); Animaţie / Străjer
(“Turandot”); Moşul/ Părul / Uncopil a! Sfintei Duminici (“Fatababei
şi fata moşneagului”); Cocoșul/ Pisica / Bucătarul/ Străjerul oarece
(“Pecetea fermecată”); Spiriduş (“Crăiasa Zăpezii”); Motanul Leonard
(“Aventurile motanului Leonar

Adrian Bădilă iubeşte cu pasiune teatrul de păpuși. Copil fiind,
a urmatcursurile Cercului de teatru de păpuşi din cadrul Clubului
elevilor din Constanţa, unde le-a avut ca profesoare pe actrițele Geor-
geta Nicolauşi Elena Romanescu.A fost in acelașitimpși membru
al trupei de teatru de păpuși a Clubului, condus de profesoara Ioana
Sandu.

Elev fiind, şi-a petrecut multe ore în culisele Teatrului de Păpuşi
Constanţa, ajutându-i pe tehnicieni, urmărindu-i cu atenţie iscodi-
toare pe actori (repetând sau jucând).

A absolvitcursurile de mânuireșiistoria teatruluiinițiate de Teatrul
de Păpuşi, sub indrumarea actriţelor Ioana Joraşi Aneta Forna-Christu
șia regizoarei Mona Chirilă. Pasionat de profesia sa, de arta păpușăriei,
dorind să înveţe cât mai mult, a urmatşi cursurile de perfecţionare
a actorului păpușar ale Școlii “Ptam Nesam” organizate cu sprijinul
Fundaţiei “Soros”şi al Teatrului de Ppuşi Timişoara, cursuri conduse
de regizoarea Kovacs Ildiko,

Fie că joacă roluri principale, fie că joacă roluri secundare, este
preocupatde spectacolîn ansamblu,fiind unbun partener. Este unom
neobosit, Adi stietoate spectacolele in cele mai miciamanunte(artistice
$ tehnice),de aceeacand e nevoieajuta la montarea lor sau joaca un
personaj (fara sa aibanevoie de multerepetitii)

A jucatcâtetrei, chiarpatruroluri într-un spectacol. Este un foarte
bun manuitor

A jucat roluri principale şi episodice, roluri pe viu, compozi
aproape toate spectacolele, înanii în carea fost actoral Teatrului de
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Păpuși Constanţa. Îșicreează rolurile atentla tehnica mânuirii, darși
la interpretare. Estetatăl a doibăieți: usebiu Catalin și Flavius Cristian
pe careîi iubeşte şi de care se ocupă cu multă grijă. Intre spectacole şi
repetitii este profesortitular de educatie muzicala la o scoala generala.

„Nimic nueste maiminunat decât sufletulcopilului. Nicio misiune

nu-i mai grea, mai Dumnezeiesc de frumoasă şi mai responsabilă decât
aceeade a-l ajuta să se cunoască şi să cunoască ce-i maibunîn elşi în
jurul său, prin adevăratelevaloriale artei.

Spectacolulde teatru de păpuși esteşi va fi pentru copil aceljoc
magic undetotuleste posibil, unde se întâmplă minuni, undeimagi-
naţia și bucuria e atotstăpână, dar unde, spre deosebire de filmul de
animaţie, totul este cu siguranţă real, pentrucă... e palpabil.

Pânăşisubiectulales de minepentru lucrarea delicenţă la speciali-
zarea Pedagogie muzicală: “Muzicacultă şi teatrul de păpuşi, argument
pentru o generaţie mai sănătoasă şi mai bogată spiritual” dovedeşte
puterea “microbului” care a intratîn mine - PĂPUŞĂRIA.

“Tratarealuimi-adat prilejul să studiez şi să cautcăi pentru o even-
tuală soluţie. Faptul căsunt actor-mânuitorşi că în același timp am
urmat cursurile unei facultăţi la specializarea pedagogie muzicală,
dirijat cor academic şi canto, m-au ajutat să o găsesc: întâlnirea cu
adevăratele valori universale încă dela cele maifragede vârste,atunci
când se clădesc componentele și “gustul” ce voralcătui viaţa spirituală
şi culturală a noii generaţii. Această întâlnire trebuie să fie făcută fără
constrângeri, fără limite, aşa încât odată ajuns adult, omulsă-și poată
făuri şi ridicael singurștachetaspirituală.

Şi de ce teatrul de păpuși şi muzica cultă? Pentru că “muzica este
graiulin care se oglindescfără putinţă de prefăcătorie însuşirile sufle-
teşti ale omului” (George Enescu),iar Teatrul de Păpuși este cel care,
cu ajutorulcuvântului, mişcării, luminilorşi culorilor — cultivă gustul
pentru frumos, învaţă copilul ce este curajul, prietenia, bunătatea.
Cu un astfel de bagaj cultural copilul va avea o altă scară de valori;

iar apărarealui împotriva mediocrității va fi reală, prin realizările lui
viitoare, dovedindspusele lui Octavian Goga: “Patrimoniul artistic este
suprema avuție a unui orb
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MĂDĂLINA PETRENCU

A absolvit Universitatea “Hyperion”, Facultatea de Teatru, secţia
Actorie, promoţia 1996, clasa Lucian lancu,Liviu Manolache.

Între 1991 - 1992 - actriţă la Teatrul Dramatic Consatnta
Între 1992 = 2002 - actriţă la Teatrulde Păpuși Constanţa.
Din 2002 până în 2005 - actriţă la Teatrul Pentru Copii și Tineret

Constanţa.

Fişă artistică selectivă:
Winnie(“Ursuleţul Winnie Pooh”); Baba / Găina (“Punguţacu doi

bani”); Prezentatorul(“O călătoriefără egal”); Codruţ(“Micii musche-
tari); Miranda (Furtunz”); Clarice (“Regele cerb”); Marghiolița
(“Cuşca de hârtie”); Prezentatorul (“Lecţie de zborşi corpentru puiul
de cocor”); Moartea (“Ivan Turbincă'); Maştera (“Albă-ca-Zăpada”);
roluriîn spectacolele “Cenuşăreasa”, “Harap Alb” Califulbarză”,“Albi-
mița Maia”, “O poveste pentru toţi”

Îi place să spună despre ea că viațaeistă sub semnul Capricornului
şi al bucuriei de a ti așa este: pe Mădălina am văzut-o zâmbind
mereu. Este plinădeviaţă, dinamică, prietenoasă, gatasă-l asculte pe
cel de lângă ea. Este un actorcarelucrează bine în echipă. Estefoarte
spontană și are multă imaginaţie.

Mădălina își compune rolurile cu fantezie, cu profunzime, cu
minuţie, cufoarte multă poftădejoc. O foarte bună mânuitoare, acordă
oatenție deosebită și interpretării. Mădălina are marele harde a atrage
în jocul teatral o sală plină de copii;o facecu dezinvoltură, farmec și
inteligenţă.

Mădălinae toată unsuflet. Veşnic în mişcare,plină deidei, a fost
pe rând realizatorde emisiuni, scenarist, prezentatorla Radio Neptun,
“dezinhibator”de copii la Grădiniţa “Piticot”

Are trei băieţi- Ștefan-Antonio, Mariosi Amza Împreunăcu copi
şi soțul ei, Gabriel Monţescu, sunto familie frumoasă.

„Anaid, draga noastră,
Vei şti că am intratîn teatru în anul1991 - întâi la Dramatic, apoi,

un an maitârziu, am trecutla (peatunci) secţia Teatrulde Păpuşi, unde
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m-auluatla modelatși construit la modul cel mai păpuşăresc doamna
Nuţi (Aneta Forna-Christu) și doamna Jora, Ani frumoși. Pe de o
parte picurau profesorii de la facultate, pedealta prelucrau doamnele
noastre. De asta măsimtvinovatăcă în toamnalui 2005 mi-am făcut
bocceluţa şi am pornit în lume, .. deşi cred că tocmai de asta am şi avut
curajulsă plec, fiindcă știam că m-auaratși semănatsuflete nobile. Și
rostul meu era să ductaina zborului sufletului prin lume. Și să strig
lumii despre viaţă ca despre o sărbătoare. Acum (impreună cu Gabi
Monţescu) ne cheamă” Sufletel. ” Animăm zilele și întâmplările celor
pe care-i întâlnim, organizămevenimente - prilej de bucurie pentru
cei care au descoperit că trăiesc cel mai importanteveniment:viaţa...
Şi că singuraunitatede măsurăpe care o aie sufletul! Puiulnostru mic,
Mario,e fascinatde păpuşi, de mânuire, de paravane şicrede (poate,pe
bunădreptate!) cătotulse mânuiește. E mai greu pentru mineca adult
să deconspir cum se mânuieşte acest tot. Adolescentul casei, Toni,este
clasa a IX-ala coregrafie,la Liceulde Artă. Deocamdată,stările lui fac
dansuri bizare şi el se lasă pacifistîn voia interioruluisău.Luptacu sine
i se pare dăunătoare.

Cu drag, Mădălina.

GABRIEL MONŢESCU

A absolvit cursurile Facultăţi. de actorie din cadrul Universii
“Hyperion”, promoția 1996,clasa Liviu Manolache și Lucian Iancu.

Actor alTeatrului de Păpuşi Constanţa între anii 1999 — 2002,
Din anul 2002 până în anul 2006 a fost actoral Teatrului Pentru

Copii şi Tineret Constanţa,
Fişă artistică selectiv
Muma Pădurii (Făt-Frumos din lacrimă”); Sf. Petru (“Ivan

Turbincă”); Ferdinand(“Furtuna”); Harap Alb (“Harap Alb”); Clovn/
Vizitiul / Cocoșul(“Punguţa cu dei bani”); Prinţul (“Aibă-ca-Zăpada”);
Măgăruşul(“Ursuleţul Winnie Pooh”); Stan (“Stan Bolovan”); Kurt/
Puc / Amadeus / Alois (“Albiniţa Maia”); Pantalone (“Regele cerb”).
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Gabieste un introvertitîn viața dezicu zi, preferând tovărăşia
cărţilor, fiind un îndrăgostitde lectură.

Pe scenă,însă, preface cuvântul astfel încât el să fie imediatpreluat
de copii, subliniază hazul discret, cu bonomie. Joacă cu vervă, îşi pune
în valoare umorul, plastica corporală şi calităţile defoarte bun mânu-
itor.

“Teatrul esteo întâmplare fericiti a vieţii mele spune Gabi, teatrul
măsalvează în cele mai grele momente, imi este casă, masă, familie,
mamă, tată, iubită, dușman... Da, chiar și dușman,pentru că totel,
teatrul, m-a învățatcă cei ce ne suntpotrivnici ne duc spredesăvârşire”.

A plecat din Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţaîn 2006,
în mai. L-a faratideea de primăvară ca o promisiunede tinereţefără
bătrâneţe și viață fără de moarte... Îi ţin pumnii să-și împlinească
visele, dar sper că intr-o zise vaîntoarce la TEATRU,

  

ROVENA PARASCHIVOI

A absolvit Universitateade arte “Hyperion”, Facultatea de actorie,
promoţia 1996, clasaLucian Iancu și Liviu Manolache. Licentiata a
UNATC,Bucuresti 1997

Dinanul 1990până în anul 2002a fost actriţă a Teatrului de Păpuși
Constanţa.

Din anul 2002 este actriță a Teatrului pentru Copii şi Tineret
Constanța.

Fişă artistică selectivă:
ledul cel mic (“Capra cu trei iezi”); Căluţul zăpezii (“Fin şi căluțul

cel alb al zăpezii”); Crăiasa zăpezii (“Crăiasa zăpezii”), Cenușăreasa
(“Cenuşăreasa”); Fata moșneagului (“Fata babei și fata moșneagului”);
Kristen / Un Korigan (“Fergie și floarea fermecată”); Bunica (“Scufiţa
Roșie”); Maia (“Albinița Maia”); ChristophorRobin(“UrsuleţulWinnie
Pooh”); Rococor (“Lecţie de zborşi cor pentru puiul de cocor”); Cren-
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guţa (“Micii muschetari); Pago (“O călătorie fără egal”); Clovnul(“O
povestepentru toţi”), roluri în spectacolele “Albă-ca-Zăpada”, “Harap
Alb”,“Fetiţa cu chibrituri”,

RovenaParaschivoi construieștecutalent,cufinețe,cu gingășie
personajele. Foartesensibilă, cu o framoasăvoce, îi vin ca o mănușă
rolurile în tonalitățicalde, lirice. De aceea,îi suntaproape de suflet
rolurile pe care le-a creat în spectacolele “Albiniţa Maia” “Capra cu trei
iezi”, “Fin şi căluțulcelalbal văzduhului”, “Cenușăreasa!

Rovena iubește foarte mult copiii, are darul dea-iatrage în jocul
ei. O face cu inspirată fantezie, cu mare poftă dejoc, aşa cum a fost în
spectacolele “Ursulețul Winnie Pooh”sau “Lecţie de zbor şi cor pentru
puiul de cocor”.

Maiare o pasiune: dansulsportiv. Asta o ajutăla împlinirea rolu-
rilor, fiindcă în teatrul de animaţie importantă esteşi expresivitatea
corporală,

Rovenaeste şi o mamă minunată. Areo fetiţăfrumoasă, pe nume
Cristiana,carei-a moștenittalentulși care a debutatdejaca actriță în
spectacolul “Transplant”al Teatrului Dramatic Constanţa.

“Am crescut în lumea poveştilor. Când eram copil, bunicul îmi
povestea în fiecare seară cum Făt-Frumos o salvează pe Cosânzeana
din ghearele Zmeului.

Când am devenit actriță, poveștile au devenitrealitate,
Am trăit pe scenă emoțiile ledului cel mic din “Capracuti

ale Căluțului de zăpadă din “Fin și căluțul cel alb al văzduhului” şi
visele Cenușăresei le-am trăit. Am râs şi am plânsîmpreunăcu păpu-
ile cărora le dădeam viaţă(Fata moșneagului, Crăiasa zăpezii, Albinița
Maia),

Scena € un miraj, o oază de luminăîn deșertul realităţii. Sub lumina
reflectoarelorpotsă-mi deschid larg aripile și să zbor. Scenaeste locul
unde măreintorcîn mineînsărmi și găsesc zâmbind copilul pe care-l
credeam pierdut,

Dăruiesc suflet și bucurie micilor spectatoriși mă hrănesccu apla-
uzele și zâmbetele lor. Pe scenă măsimt un om împlinit. ”
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DANIELA MANOLACHE

A absolvit Universitatea “Hyperion!, Facultatea de arte, la clasa
Lucia Iancu şi Liviu Manolache, promoţia 1996, Licentiata a Universi-
tatii de Arta Teatrala Targu Mures, 2000

Între anii 1992 - 1994 fostactriţăla Teatrul“Fantasio” Constanţa,
secţia copii.

Între anii 1994 și 2002 - actrițăla Teatrulde Păpuşi Constanţa,
Din anul 2002 până în 2006 - actriţă la Teatrul pentru Copii şi

Tineret Constanța.
Fişă artistică selectivă:
Fin (“Fin şi căluțul cel alb al văzduhului”); Albă-ca-Zăpada

('Albă-ca-Zăpada”); Biil-Bul ("Nastratin Hogea”); Ara (“O călătorie
cu surprize”); ledulcel mic (“Capra cu trei iezi”); Drăcoaica (“Ivan
Turbincă”); Cioara (“Şoricelul şi păpuşa”); Purceluşa  (“Ursuleţul
Winnie Pooh”); Prinţesa Roşie / Prinţesa Verde (“Harap Alb”); Baba
(“Povesteaporcului”); Bunica (“Băiatulşi vântul”); Sânziana (“Sânziana
şi Pepelea”); Tinca (“Rămăşagul”);.

La Teatrul Dramatic a fost distribuită în “Opera de trei parale”

(Lucy), “Regele cerb”(Truffaldino), “Penthesileea”(O amazoană),
A participatla programe educaţionale cu caracternaţionalşi inter-

naţional: Art School- Art Ecole - iniţiat de UNITER;Play against
violence - Art For Social Change (în cadrul Fundaţiei“Menthor”).

În anul2000 participat la Forum Theatre(în Bulgaria), la work-
shop-uri organizate de Fundaţiile “Concept” şi “Menthor”sub egida
Fundaţiei Culturale Europene(cuinvitați fundaţii şi artişti din Serbia).

Prin tonurile calde, expresive ale vocii,prin sensibilitateainterpre-
tării, pare anume creată pentrurolrile de prințese și zâne grațioase.
Dar Danaa creatcutalent,cu umor,cu temperament,farmecşiroluri
de compoziție, ca cele din“Ivan Turbincă', “Nastratin Hogea”, “O călă-
torie fără egal”. Roluri în care a “desenat”, prin mânuireainspirată,prin
nuanțelevocii, câte un portret în relief.

În “Cenușăreasa” (undea interpretat rolul uneia dintre surorile
vitrege) a realizat cu vervă scânteietoare, umor spumos şi sclipitor, un
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rolde comedie.
Daniela Manolache este o actriță care îşi iubeşte nespus de mult

personajele.

Anaid Tavitian - Bunăziua, Dânuţa! Mă bucursă te revăd. Ştiucă
timpul tău este preţios - împărțit între teatru şi familie, deci voiîncepe
să te întreb:spune-mi,i-ai dorit dintotdeaunasă devii actriţă?

Daniela Manolache - Nu-miaduc aminte să-mi fi dorit în copi-
lărie să devin actriță. Știu doar că doream, ca fiecare fetiță dealtfel, să

devin doctoriță, Apoi, pentru că îmi adoram învăţătoarea,voiam să fiu
ca domnia sa. După o vreme m-am răzgândit. Maitârziu, observam
pregătirile din casă în așteptarea musafirilor. Îmi plăcea cum se
destinde atmosferaşi cum mama,cu zâmbetulpe buze, pregătea bună-
tăţi. Auzeam din cameramearâseteși pe musafir cum povesteau veseli
“Toţi erau încântațide prezenţalor. Atunci m-am hotărât că vreau să
fiu musafir. Simţeam că el aduce bucurie în casele oamenilor. Acum
mă gândesc că totce mi-am doritîn copilărie s-a împlinit. Toatecele
trei “meserii” pe care doream să le îmbrăţişez le regăsescîn teatru. Nu
vindec trupuri, dar sufletul spectatorului, dacă vibrează cu noi, cei de
pe scenă,este pe jumătatevindecat.Teatrul mai înseamnă educaţie,dar
şi bucurie.

AJ. De ce ai alesteatrulde păpuşi?

D. M. - În teatrulde păpuşi m-am angajatpentru că mi se părea
că este cea mai deplină formă de teatru. Eramcurioasă cum reușeau
colegii meisă însuflețească o mână de obiecte. Ce m-a determinatsă
merg mai departe şi să mă prezintla concursul de angajare la Teatrul
de Păpuși Constanţa a fost îndemnul doamnei Aneta Forna-Christu
(care mă pregătise), care mi-a spus să nu mai staupe gânduri, pentru
că “am mână depăpușar”Şiaşa am pornit la drum,Am muncit mult ca
să ajung la acelaşi nivel cu colegii mei şi muncesc în continuare.

AT. — Există un rolanumepe care îl iubeşti mai mult?
D. M. — Nu cred că am un rol preferat, pentru că mă gândesc că

fiecarerol contribuit la formareaşi dorința meade perfecţionare.

AI. - Ce înseamnăteatrulpentrutine?

D. M.- Astăzi, când totulînlumea luat-o razna,simtcă sunt pe
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marginea prăpastiei. Pentru cei care s-au dăruitteatrului,sunt vremuri
nesigure. Trăiesc cu grija zilei de mâmmeși în fiecarezi mă gândesc să
mă rup de teatru șisă fac altceva, maipractic. Sper căîntr-o zivoi
reuși să maă rup. Va fi o ruptură dureroasă, daram s-o considerca pe o
maturizare.

Dar, de fiecare dată, scenaare puterea de a-miabsorbitoategrijile
cotidiene şi de a amânahotărârea decisivă. De ce? Pentru că scena te

rape de-tot ce înseamnă realitatea şi numaitrăind în ea înveţisă supra-
vieţuieşti. Teatrul m-a ajutat să mă formmez ca ora, să caut dincolo de
aparenţă şi să percepviaţaaltfei decit un om obișnuit. Pentru că am
credința că actorii nu sunt oameniobișnuiți.

AT. Aș vreasă încheiem întâlnirea noastră într-o notă optirais
Spune-ti ce face minunatatafiică, Ana? Cu doi părinţi actori (n.n.
Danaeste căsătorită cu actorul Liviu Manolache),talentaţi, dăruiți cu
totul artei lor, crezi căva alege o carierăartistică?

D.M. - Ana are înclinațiiartistice,darnu cred că va alege același

drum ca noi.

 

TIBERIU ROȘU

A absolvit Facultateade Arte, secția actorie, a Universităţii “Hype-
ron” București, promoţia 1996, clasa Liviu Manolache și Lucian Iancu.
Licentiat ai Universitati dearta teatrala Targu Mures, 2000

Din 1994 până în 2002 fostactoralTeatrului de Păpuşi Constanţa.
Din 2002 este actor al Teatruluipentru Copii și Tineret Constanţa.
Fişă artistică selectivă:
Peter Munk (“Inimă rece”); Barah (“Prinţesa Turandot”); Prinţul

(“Cenuşăreasa”); Fiul sfetnicului(“Lampalui Aladin”); Jecker (“Pratu-
rile vrăjitoarei”); Selim (“Califul barz”); Clovn (“Magia circului”);
Nicu (“Piatra din casă”); Nicu (“Rămășagul'); Cioara / Ursuleţul
Anotimpuri”); Unul din copiii Sf. Duminici (“Pata babeiși fata
moșneagului”); Păcurarul / Zmeul (“Stan Bolovan”); Hans (“Spăr-
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gătorul de nuci”)); Împăratul (“Povestea porcului”); Bufnița (“Ursu-
leţul Winnie Pooh); roluriîn spectacolele “Ivan Turbincă?, “Păstorița
şi hornarul”(Chinezul)“, Harap. Alb”(Verde Imparat, setila, Feciorul
mijlociu al lui Galben Imparat)

Tiberiu Roşueste un actorceși-a demonstratharul pentruroluri

de compoziţie,construitecu minuţie, cu umor, cu o interpretareelabo-
rată, În rolurile interpretate pe viuse remarcă și o deosebită grijă acor-
dată plasticii corporale, valorii ei expresive. Tibi nu are astâmpăr, este
implicat cu multă seriozitate şi pasiune în multe proiecte. Este colabo-
rator ARAS,în cadrul unui proiect al UNICEF - Peer Drama,reali-
zândspectacolele  “Salvaţi-vă de mine?și „Rosu şi alb”ce s-aujucat
în liceele constănțene, în centre de plasament. Realizează spectacole
în cadrul unei colaborări cu Şcoala “Comenius” şi Școala"Gh.Titeica”
Din anul 2005 colaboreaza cu trupade teatru a Colegiului Naţional
“Mircea cel Bătrârt”, fiind parte a echipei de organizatori ai Festivalului
internationaldeteatru pentruelevi„Aplauze”

„Totul început cucâțiva ani în urmă, mai precis prin 1992, când
mă pregăteam să intru înexamenul de admitere la Facultatea de Arte
a Universităţii “Hyperion”. Se întâmpla chiarîn culisele Teatrului de
Păpuşi când doamna Aneta Forra-Christu a venit la mine şi m-a
întrebat: “Tunu vrei să dai examen pentru secţia de păpuși și să te faci
actor păpușar?” Plin de emoția examenului, i-amrăspuns: însumi
sunt o păpuşă!” Deşinu amdat prea mare importanţăatunci, se pare
că sămânța a fostaruncată și în timpa încolţit. După2 ani — pe atunci
eram student, domnul Liviu Manolachemi-a propus să dau concurs la
Teatrul de Păpuşi, Ceea ce am şi făcut. Și așa a început povestea care
continuăşi azi.

Cânderam mic am învățat să păşesc, am învăţatsăscotsunete, să
înţeleg ce frumoasă viaţa privită prin prisma unui copil. Când mă
gândesc la lucrul acesta îmi dau seama că de peatunci aveam afinități
pentru suprareal, pentru lucrurile ieșite din comun,pentru poveşti cui
spirite și zâne, pentrujocuri şi poveşti createde mineîn acea vreme și
luate în serios de cei cu care 1ră jucam odinioară.

De fapt, toateacestea nu sunt decât bucăţidin mine. Şi această
bucată = teatrul a fost un prim pas spre maturizare, în culoripalide
la început, iar apoi din ceîn ce mai vii. Când mă gândesc la începutul
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meu în teatru revăd povestea unui copil în căutare desine, în căutare
deexprimare,sinelefiind şire!și înfumurat, cu brațe multe, cu rădăcini
ce s-au născut să mănânce exprimarea, Acolo unde cuvintele dispă-
reau, măştile rădeau în ascuns,

Apoi am văzut o scenă ca un foc arzând într-o sobă. Toţi cei de
acolo ardeau roșu desuet. Și m-am aruncat și eu acolo. Focularde de
atuncişi până azi nimeninu a reușit să-l stingă. ”

Începutul anului 2000 a adus în trupă patru tineri actori, pe
numele lor lon Ciolan, Maria Roșu, Claudia Zaharia, Lucian Zaharia.
Toţi născuţi pe plaiuri moldave,au fost colegi la Universitatea de Arte
"George Enescu”din laşi, Facultatea de teatru, secția Arta actorului
mânuitor de păpuşiși marionete, promoția 1999, clasa profesorNatalia
Dănăilă, asistent Aurelian Bălăiță, În arta mânuirii marionetei i-au
avutca dascăli peactrița Ana Vlădescu,asistent Eliza Rusu,cursurile
deactorieaufost urmate sub îndrumareaactrițelor Mihaela Arsenescu
Wernerși Ruxandra Bucescu.

Pentru scurt timp au fost actori ai Teatrului de Păpuși din Baia
Mare.

Laînceputul anului 2000 s-au prezentat toți la concursul organizat
de Teatrul de Păpuşi Constanţa,ai cărui actori au devenit. l-am văzut
atunciprima dată şi m-au impresionatprin complexitatea programului
prezentat, prin seriozitate.

 

     

TON CIOLANa datviaţă, ca student, unor roluri în piese din
dramaturgia naţională și universală Mihai într-o dramatizare după
“Viaţa la țară” de Duiliu Zamfirescu, Spiridonîn “O noapte furtu-
noasă”de L.L. Caragiale, Lelioîntr-un spectacol de Commedia dellarte,
Patrocle / Safta în “Dumbrava minunată” A jucat în spectacolul
Teatrului Naţionallaşi “Cabala bigoților Cainterpret în spectacolul
Commedia delarteşi în “Întoarcerea lui Ulise”a participat la Festi-
valul Internaţional al Teatrelor de Păpuşi - Viena, Austria.

Prin rolurile jucate la Teatrul din Constanţa şi-a dovedit vocația
pentru rolurile de comedie, că este un bun mânuitor, că joacă cu
bucuri

Mărturiseşte că încă din copilărie dorea să devină actor, să poată
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da viață mai multorpersonaje de poveste. lubește teatrulfiindcă dăru-
iește oamenilor clipe defrumuseţe și armonie, Prin Teatru îşi găseşte
echilibrul. Teatrul pentru eleste însășiraţiunea de fi.

MARIA ROȘU

MARIA ROŞU a mânuitla clasă păpuşiși marionete în spectacolele
“O noaptefurtunoasă” (Veta), “Justiţia”(Leanca), “Bubico” (Bubico),
“Five oclock” (Măndica), “Dumbrava minunată”(Mamavitregă).

La Teatrul din Constanţaa jucat roluri diverse ca gen, cu talentla
mânuire, cu grijă pentru interpretare în “Dumbrava minunată”(Mama
vitregă), “Cenuşăreasa” (Mamavitregă- rol pe viu), roluri în “Scufiţa
Roşie”, “Magia circului”, “Califul barză”, “lată, vin colindători”

“Am avutbucuria să joc în Regele cerb” — rolurile Angela şi Pedro-
lino,interpretate cu mare talent de doamna Nuţi Forna,la premieră.
Sunt mândră că am fost actriță a Teatrului de Papusi Constanta Îmi
este dor de acest loc. Am avut șansa să întâlnesc aici actori de mare

valoare și un colectiv minunat. ” Sunt gânduri trimise de Maria de
departe, din Norvegia, unde trăieşte acum.

CLAUDIA ZAHARIA

CLAUDIA ZAHARIA a interpretatîn spectacolele din timpul
studenţiei rolurile Zoe (“0 scrisoare. pierduta”), Doamna(“Bubico”),
Madam Protopupaco (“Eve dclock”), Fata babei (“Fata babei şi fata
moșneazului”), Sosul (“AJbă ca Zăpada”), Lizuca (“Dumbrava minu-
nată”)julieta(„Romeo si Julieta”), Lady Macbeth(„Macheth”). Cu
vocatiepentruarta manuirii,cu talentîninterpretare,joaca roluripe viu,
compozitii, în tonuri vescle saulirice :Printesa Turandoi(„Turandot),
Lizuca(„Dumbrava minunata”), Sora vitrega(„Cenusareasa”),
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Claudia(,,Anotimpuri cu povesti”), Colombina( „Dragostealui Panta-
lone”), ledulcel mare(„Capracu treiiezi”).

Pentru Claudia, a fi actor reprezintă un privilegiu, o minune, şansa
de fi cetățeanulunei planetefascinante, misterioase, planeta Teatrul,
pe care el, actorul, poate trăi prin personajele sale mai multevieţi

Cu vocaţie pentru arta mânuirii, cu talent în interpretare,joacă
roluri pe viu, compoziții, în tonurivesele sau lirice.

 

LUCIAN ZAHARIA

LUCIAN ZAHARIA (acum Lucian locuieste la Busteni si parasit
spereu,vemelnic,teatrul de papusi) interpretat,studentfiind, roluriîn
spectacolede animaţie: Vadră(“Iașii în carnavat”), Împăratul/ Unpitic
("Albă ca Zăpada”), Telemah (“Aventurile lui Ulise”), mai multe roluri
în “Moreni”de LL. Caragiale, Piticul / Donmul Nicuş (“Dumbrava
minunată”), dar şiîn spectacole deteatru dramatic: Sganarel(“Doctor
fără voie”), Fundulea (“Visul unei nopți devară”). A mai jucat în spec.
tacole ale Teatrului Naţionallași: “Cabala bigoţilor” şi “DonJuan”. Ca
interpretîn spectacolul “Capulde rățoi” participat la Carnavalulde la
Spoleto şi la Carnavalulde la Veneţia.

Este un actor complex, careîşi compunerolurile cu grijă pentru
detaliu, mânuiește cu talent. Temperamentul artistic il face potrivit
pentru rolurile în tonalități grave,dar şi pentrucele calde.

„Teatrulşi eu... (sau îndrăzneala de a-mi aduce aminte),
Teatrul, castare de spirit, la care amvisatnue şi nici nua fost cel

în care viețuiesc. Pe scenuţele improvizate ale Facultăţii de teatru din
cadrul Universităţii de arte “George Enescu” din laşi, lumea asta se
compunea din imagini idilice, din mulţumitoare speranțe, din foarte
multe proiecte şi un marevis... acela dea fi actor.

Teatrul de animaţiea apărutbrusc... în mine, consecințăa frustră-
rilor, nemulțumirilorşi neincrederii... Crescut la ţară până la 18 ani,
pășind timid pe scenele teatrelor, complexat delipsa de informaţiiși
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de oraș... am începutlupta cu mine însumi şicu viața! Datorez enorm
profesorilor mei, dar maiales prietenilor = profesori Dan Aciobâniţei
și Aurelian Bălăiță. De la primul am învăţat primii pașiîn meserie,
amcitit primele cărți despreteatru și m-am bucurat de gestulblândși
bunăvoința nemaiîntâlnită cu care m-a înconjurat. Mai apoi, chiar şi
din stele! De la al doilea am prins gustul pentru teatrulde animaţie şi
tot de la dumnealui, bunul meu profesor, amînțeles ce rolimportant
joacă în viața unuicopilacest gende manifestare artis

Lumeas-a deschis odată cu terminarea studiilor şi fiecare și-a
ales drumul, Hazardul sau soarta m-au adus la Constanţa! Teatrul
pentru Copii și Tinereteste în acest momentpolulcare măatrage... cu
plusulsău, contribui cum ştiu maibine... cu minusul meu, pentruca
împreună să putem dăruiîntreguluneibucurii. Spectacolele în care am
jucatauînsemnattot atâtea prăpăstii şi piscuri.

O imagine: valuri cese izbesc în continuare de țărm!'Țărmul sunt
eu. Supravieţuiesc, ”

  

Din dorinta de a nuuita pe nimeni, voi vorbişi despre cei care au
fost pentru scurta vreme actori ai Teatrului de Papusi Constanta,cei
despre care amreusit sa aflu cate ceva sau ceipe care i-am cunoscut:
Coca Peteanu (1961-1962) a jucat in spectacolele Heracle, Mingica
Piciulica şi in cele aflate in repertoriul curent. Dupa plecarea din
teatru a urmatcursurile Facultatii de Educatiefizica si sport, devenind
profesoara. Georgeta Momaria (1962-1964). A fost Sarpele dinMicul
print, Un piticin Alba ca Zapada, Un pinguin in Cartea cu Apolodor,
Murgila din Sanziana si Pepelea. Purta o mare admiratie colegilorei
E.Motoc, ].Defta, G.Nicolau, A.Christu. Constienta ca nu va putea
egala talentullor, s-a retras si a devenit telefonista. In aceasta profesie
fiindu-i de folos cele invatate in teatru dictia si maiales modul de a
raspunde „partenerului” de la celalalt capatal firului. Elisabeta Suru-
lescu (1962 -1964) sensibila şi constiincioasa,a jucat in Cartea cu
Apolodorșiin Sanzianasi Pepelea Maria Lova, o actrita blajina, inteli-
genta care citea foarte mult. A urmat Facultatea de litere si a devenit
profesoara. Ani Gregorian (1961-1964), talentata, sensibila. Cristian
Miller , dupaplecarea din teatru panala disparitia sa prea timpurie,
a fostunuldintre cei mai buni, talentatiși pasionati operatoriai TVR,
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de multe ori venit la Constanta sa fiimeze spectacole sau evenimente
ale teatrului, neuitand niciodatasa-şi viziteze fosti colegi.

Paul Hartia actorcuo statura impunatoare (inaltimeasa depasea
pe cea a paravanului), foarte talentat, a jucat cu mult talent roluri
importante. A plecat din teatrul de papusi, a urmat cursurile Institu-
tului dearhitectura „Ion Mincu”

Petre Popa, a urmatcursurile Conservatorului de Arta Drama-
tica din Bucuresti, a clasa profesorului Costache Antoniu. Totatunci, a
urmat uncurs deistoria teatrului, sustinut de CamilPetrescu,unde le-a
avut colege pe Monica Lovinescu şi Karen Rex. A debutatla Teatrul de
Papusi din Brasov, La Teatrulde Papusi Constanta a venit prin transfer
în 1958.A dorit sase alaturetrupei constantenein urmaunuispectacol
vazurt la Bucuresti, in cadrulFestivalului International alTeatrelor de
Papusi. Marturiseste ca a mostenit pasiunea pentru arta dela mama
sa (care invatatoare fiind, organiza frumoase serbari scolare)şica a
avut doua mari pasiuni: mamasaşi teatrul. Deaceea,nuintelege cel-a
facut sarenunte lastudiile teatrale. La Brasova urmatun curs de bibli-
otecenomnie, ceeace il va ajuta cand va devenibibliatecar la Biblioteca
Judeteana Constanta(1962 -1984), unde a avut panala pensionare o
activitate remarcabilaca sefal Sectiei pentrucopii şitineret.

George Stilu, şiel actor cuo fulgurantatrecere prin Teatrul de
Papusi Constanta (1959 -1960) a ramas in memoria spectatorilor
printr-un rol exceptional realizat Heracle din Ispravile lui Heracle
A fost descoperit ca talentla Constanta, in Scoala Populara de Arta de
actrita Marcela Sassu.Fiu de condamnatpolitic,şi-afacutcu maregreu-
tate studiile liceale si facultatea. A debutatca actorde teatru dramatic
la Teatrul din Ploiesti, iar dupastagiatura a devenit actoral Teatrului
Bulandra. Aveauntalentviguros, inteligenta,tinutasi maiales un glas
profund,vibrantsi invaluitortotodata.In 1972, în urmaunui turneu, a
ramas in Germania, la Hamburg. Cu multa tenacitate a invatat foarte
bine limba germana, numai astfel putand sa-si exercite profesia.Afost
actor la Teatrul din Konstantz, unde ajucat roluri multe si importante,
timp de un deceniu, apoi la Hamburgsi Hannover. A intemeiat si un
mic teatru particular, undea montatprintrealtelesi Micul print, jucand
alaturi de fiulsau si undesi-a fructiicatcalitatile de bun papusar, A
pastrat permanent legatura cu Romania, cu colegii lui de la Teatrul de
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Papusi din Constanta. Decate ori venea in Constantane vizitasi pe noi
la secretariatul literar, unde vorbeam oreintregi, intrebandu-l despre
ora exacta a teatrului german. S-a imbolnavitfoarte gravsi s-astins din
viata la 60 deani, fiind inmormartat la Constanta, conform dorintei
lui.Marcela Naidin a fostactrita Teatrului de Papusiintre anii 1990-
1995. A jucat în spectacolele Ursuletul Winnie Pooh, Albinita Maia,
Povestea porcului, Capra cu treiieși, Punguta cu doi bani, Soricelui și
papusa, Spargatorulde nuci, Artistii padurii. Marcelaa fost una dintre
tinerele actrite talentate aleteatrului, sensibila, ambitioasa, inteligenta,
Inca dela inceputfoarte dornica sa invete arta manuirii, a dovedit ca
iubeste foarte multteatrul de papusi. Inventiva, perseverenta, dorea
sa descopere noi modalitati de interpretare. A jucat cu mare succes în
Albinita Maia. în acest spectacol, rolul ei Lacusta facea deliciul micilor
spectatori; personajul avea foarte mult haz si era rasplatit cu aplauze
la scena deschisa.Acum, Marcela traieste in America,la Los Angeles.
Impreunacusotulei Dannyprezinta mici spectacolerecital cu papusi
si marionette foarte frumoase, expresive si foarte bune de manuit,
fiind consiruite de ea. In aceasta vara a prezentatcu mare success un
astfel de spectacal in Santa Monica, pe Promenadasica invitati intr-un

spectacol de caritate pentru veteranii raniti in Vietnam,Iraksi Afgani-
stan. Au fost invitati sa prezinte acestspectacol si la televiziunea din
Los Angeles. „In iarna anului 1990 am datin ziar peste un anuntin
care scria ca Teatrul de Papusi Constanta organizeaza , incepand cu
luna martie, cursuri dearta manuirii. Adesea imireamintesc de starea
prin care asi trecut atunci: emotie, curiozitate nemarginita... triumf.
De parca lucrasem in teatruîntr-o alta viata si o data cu descoperirea
anuntuluima întorceam parca ACASA. Mi-am spus atuncoi îngand :
arta asta este pentru mine. Doamne, cat de frumos arfi sa manuiesc
papusi ! Eu fiind de felul meu o persoana timida, nu-mi trecea prin
minte ca as putea ajunge vreodata pe scena, în fata publicului.Si dupa
ce ani parasit featrul mi s-a confirmat faptul caatunci, in anul 1990, am
avut o revelatie pronridentiala, de vreme ce inima mea a ramasdaruita
acesteiarte:teatrul de papusi.
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CEI CARE NU SE VAD

Ca secretarliterar,prin datul profesiei mele i-am cunoscutsipe cei
care nuse văd,

Cu modestie, cu minteaşi cu braţele, dar maiales cu dragoste şi
dăruire, ei au contribuit din plin la stălucirea spectacolelor teatrului.

N-afost uşor să ma hotărasc cucinesă incep, dar mi-am amintit
zicerea “dela directorla portar”.

Deci vom începe cu directorii şi şefii desecţie. Directorii Teatrului
de Păpuși Constanţa,secție a Teatrului Dramatic Constanţa,au fost,
de-a lungul anilor, Jean tonescu, Ion Maximilian, Lucian tancu,
Eugen Mazilu,Titus Gurgulescu, Vasile Cojocaru,Virgil Andriescu.
Portretele lorle-amschiţat în volumul“Thalia ex Ponto la cumpănă
de milenii ”de GeorgetaMartoiu si Anaid Tavitian, apărutla Editura
Ex Ponto în anul2001 şi dedicat semicentenarului Teatrului Dramatic
Constanţa. În aceeași carte amvorbitși despre directorii administrativi
(care diriguiau în acele timpuriși compartimentultehnic-economic al
teatrului),

O vreme mai îndelungată a deținut această funcţie Aurel Ungu-
reanu = nea Aurică, cum îi spuneamcutoţii. Un bărbat înalt, cu mâini
mari, puternice,cu o ţinută impunătoare (lucrase în marină). Cu mâna
sigură, cu pricepere,a condusîntâi ca şi contabil-şeşi apoica director
tehnico-administrativ Teatrul de Sta! (Dramatic), deciși Teatrul de
Păpuși. Calm, bonom,avea soluţii tehnice ingenioase, rapide și econo-
micoase. Avea gust şi dragoste pentru teatru. Se entuziasma pentru
tale proiectele artistice şi nu se sfia să pună umărulla realizarea unui
decor.

Regizorul Mihai Berechet mi-a povestit că l-a găsit într-o zi în
atelierele Teatruluistând pe un scaun mic cu treipicioare şiîmpletind
sârguincios nodurimarinărești(scenegraful dorise o cortină de catifea
împletită cu fire aurii). Întrebat de ce faceelacestlucru, a răspuns:
"Cine ştie să facă noduri marinăreşti mai bine ca un marinar?!?!

După pensionare era adeseaconsultat de Ministerul Culturii în
probleme economice specifice teatrului. Dorulîl aducea adesea în
teatru, undeil primeam cu bucurie la noi, în secretariatul literar, ca
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să-l ascultăm povestind sau să-i cerem sfatul.
Aproape toți directorii Teatrului Dramatic Constanţa,în perioada

despre care povestim,au fost actori (cu excepțialui lon Maximilian,
carea fost regizor), Aşase face că Jean Ionescu, Titus Gurgulescu,
Vasile Cojocaru, dăruiţi cu glasuri frumoase, deosebit de expresive,
au interpretat vocile unor personaje din spectacolele Teatrului de
Păpuşi Constanţa: “Fata babei şi fata moșneagului”, “Metamorfoze”,
“Furtuna” Mai mult, Vasile Cojocarua interpretat pe viu rolul Pros-
pero din “Furtuna” (spectacolcu actori și păpuși, creând personajul
cu inteligență, cu forță, dar şi învăluindu-l cu o undă detristeţe. Tot
Vasile Cojocaru, membrual UniuniiScriitorilor din România,Filiala
Dobrogea, a scris anume pentru Teatrul de Păpuși Constanţa piesa în
versuri “O călătorie fără egal”, darși versurile cântecelorspectacolelor
“Artiştii pădurii” şi “Scufiţa Roşie”

Lui Claudiu Cristescu i-a urmat ca şef de secţie Mircea lordă-
chescu. Timp de cincisprezece ani (între anii 1963 şi 1978) a condus
teatrul ca un adevărat animator. Este perioada în care se deschid noi
orizonturi trupei ajunsă la un grad de maturitate, cu artişti creatori, de
o valoare incontestabilă, Acum sunt invitaţi să colaboreze cu Teatrul
de Păpuşi Constanţa regizorii Ştefan Lenkisch, Margareta Niculescu,
KovacsIldiko, Petru Valter, Horia Davidescu, Francisca Simionescu
(Mirişan), lrina Niculescu, Geo Berechet, Andrei Belgrader, Silviu

Purcărete, scenografii loana Constantinescu, Eustațiu Gregorian,
Mioara Buescu, Zizi Fenţiu, Eugenia Tărăşescu Jianu, Antonio Albici.
Își încredințează spre reprezentare piesele scriitorii: Alecu Popovici,
AL. T. Popescu, profesoara şi scriitoarea Victoria Gavrilescu, Teatrul
participă la reuniunide gendin țară, darși la festivaluriinternaţionale
la Belgrad, Istanbul, Nancy, Moscova, Pecs.

A făcut parte din echipa care « organizat primele ediţii ale Festiva-
lului “SăptămânaTeatrelor de Păpuşi”.

RomeoProfit (portretul lui a fost desenat de asemenea în cartea
„Thalia ex Ponto”) Absolvent al Facultăţii de Drept București şi al
L.A.T.C. Bucureşti,secţia teatrologie, doctorînfilologie,a fost actor și
membru fondatoral TeatruluideStat (Dramatic) Constanţa şisecretar

literaral acestuia timp de aproape patruzecideani.
Un împătimit de teatru, un mare entuziast, cu vocaţie de animator,
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acondus caşef de secţie Teatrul de Păpuşi Constanţa între anii 1978 şi
1988.

1 se datorează aducerea şimenţinerea timpde mulţi ania Teatrului
în familiacelormai bune teatredegen dinlume.Sigurcănu făcut acest
lucru singur,sigur că s-a bazat petalentul şi munca întregului colectiv,
format sub semnul marilor ambiţii incă decreatorii săi, Claudiu Cris-
tescu şi Lucia Trotonghi-Cristescu. Darca şi în alte domenii, în teatru
lupta pentru a te menţineîn fruntenu trebuiesă inceteze niciodată.
RomeoProfit şi-a asumataceastăluptă.

O corespondenţăinterminabilă(inte-o vremein care nu existau
faxuri, computeresitelefoane mobile): telefoaneși telegrame, depla-
sarea cu colectivul - nu întotdeaunaîn condiţii uşoare -la festivaluri
naționaleşi internaționale. I-a susținut pe păpuşarii care - e drept —
în orice concurs ajungeau să joace se intorceau acasă incununaţi cu
premii.

1 se datoreazărepertoriul echilibratşi divers al teatrului. | se dato-
rează numărulmare de premiere (multe din ele absolute), repertoriul
bogat.

1 se datoreazărelaţiile cu regizori, scenografi importanți — invitaţi
de el să montezela Constanţa.

Deschis oricăreiidei novatoare, era gata să-și asume orice efort
pentru a o implini. Știa să recunoască tinerele talente; le sprijinea și le
ajuta să se alăturecolectivului pe care îl conducea.

Mereucu zâmbetulpebuze, foartepoliticos, seşi aprindea uşor, se
însuflețea pentru idee nouă.

1 se datorează nivelul elevatal structurii şi organizării Festivalului
"SăptămânaTeatrelorde Păpuşi”, seleciia spectacolelor, colocviile orga-
hizate cu acest prilej, invitarea persoralităţilor din domeniuluniver-
sitar, critici șiesteticieni.

Era într-o veşnică mişcare, nu cunoştea odihna (la propriu). De
aceea s-aşi îmbolnăvitşi s-a stins prea devreme,

O viaţăîn care ars necontenit, o viaţă dedicată necondiționat
TEATRULUI.

Liviu Manolache a fost în două rânduri şef de secţie la Teatrul
de Păpuși Constanţa, dar a şi regizat, a compus muzica pentru spec-
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tacolele acestui teatru. Întâlnireasa cu teatrulde păpuși s-aîntâmplat
însă mai demult. Pe cândera student la L.A.T.C. București,s-a împri-
etenit cu actori ai Teatrului “Țăndărică”, Prin ei a ajuns să participe
la cursurile de mânuire conduse de celebrul actor marionetist Zola.
În anii aceia a văzut mari spectacoleregizate de Cătălina Buzoianu,
Alexandru Tocilescu la Teatrul “Țăndărică” și prezentate în cadrul
Nocturnelor Teatrului “Țăndărică!. Doamna Margareta Niculescu i-a
propus ca la absolvire să devină actor al'Teatrului“Ţândăricăt. Firul s-a
reinnodat odată devenit actoral Teatrului Dramatic Constanţa, când
a fost invitat de regizori să facă înregistrări, realizând vociale unor
personaje în spectacolele Teatrului de Păpuși Constanţa.

Actortalentat, dăruitcu totul artei sale, de o deosebită seriozitate,
cu o mareputere de muncă,ca șefde secţie a continuat bunatradiţie
a menținerii Teatrului în circuitul vieţii teatralenaționale şi interna:
ţionale, prin turnee și participări la festivaluri în Norvegia, Turcia,
Ungaria;a fostpreocupatde permanenta perfecţionare a trupei — sub
îndrumarea actorilor cu experiență. A mai colaboratcualte teatre de
animaţie sau pentru copii: Teatrul “Ariel” - Târgu Mureş (asistent de
regie şi compozitor), Theatre Centre Londra, Shermann — Carditi
(actor și compozitor). A participat, în calitate de coordonator, la
programul Art School-Art Ecole (proiect iniţiat de UNITER); La
“Theatre Workshops — ateliere cu elevidin Româniaşi Marea Britanie
în colaborare cu ClearDay Productions.

În anul 1997 i-a fost acordată de către ziarul “Cuget liber” -
Premiul “Omul anului” şi pentru felul încare a diriguit Teatrul de
Păpuşi Constanța

Au mai fost şefi de secţie: Anaid Tavitian, teatrolog, secretar
literar la Teatrul Dramatic și Teatrul de Păpuși Constanţa între anii
1978-2004. Eugen Vasiliu - filolog, prieten al teatruluişi al actorilor
constănţeni. Om cu o solidă cultură, a fost o vreme secretar literar al

Teatrului Dramatic Constanţa(calitate în care a tradus piese, a făcut
asistență de regie) şi șef de secţie la Teatrul de Păpuși Constanţa.
Valentin Sgarcea- filolog, împătimitşi fascinat de teatru. A fost ani
buni elinsuşiartist amator, A văzut zecide spectacole deteatru. Esteun
comentator avizatalfenomenului teatralîn paginilerevistei „Agora? A
transmis şi elevilorsăi pasiunea pentru teatru, însoțindu-i la specta-
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colele Teatrului de Păpuși şi ale Teatrului Dramatic Constanţa. Iulian
Enache -din 1990 actoral dramaticului constănţean. 1 se datorează

venirea la începutul anului 2000 a unuigrupdetineri actori în trupa
teatrului (cu sprijinuldirectoruluide atunci, actorulVirgil Andriescu,
căruia i se datorează şireluarea — dupăo pauză decâţiva ani în anul
1999 - Festivalului“Săptămâna Teatrelor de Păpuși” Constanţa).

Unsector cheie al activităţii unui teatru de păpuşi este cel numit
construcție păpuşi acolo unde lucrează sculptorul modelator şi croi-
torul. Aici au lucrat oameni a căror măiestrie tehnică s-a împletit cu
talentulartistic; Veniamin Mârza, Marcel Balotă, Eugen Stoian, George
Neagu, Fânică Girneaţă, Roxana Stancu, Vasilica Beer.

Comandantpeste armatatehnicienilor de scenasi din ateliere este
tegizorul tehnicComplexitatea atributilor careii revin, fac din el un
personaj foarte important.Dupa premiera el ramane -in lipsa regizo-
rului şi scenografului sa aibagrija ca şi dupa multereprezentatii a vaut
sa nu se piardanimic din frumusetea unui spectacol.Nu pot cuprinde
in aceste randuri munca imensași raspundereaacestor oameni,al caror
creiertrebuiesa lucreze ca unclaculator.De la prezentatuturor(actorişi
tehnicienila scena)la ora exacta,la montarea decorurilorși luminilor,la
plasarea recuzitei in locurile stabilie,prezenta la repetitii a fiecarui
actor și tehnician la posturile lor,la scrierea avizierului şi a condicii
de spectacol. Regizorii tehnici raspund nu doarde calitatea artistica
tehnica şi administrativa a spectacolului,cişi de integritatea corporala
anumerosilor participanti la spectacol,de disciplina și linistea perfecta
in care acestia trebuie salucreze. Teatrul de Papusi Constanta a avut

multi ani, în persoana lui Nicolae Gheorghiu, unul dintre cei mai
buni regizori tehnici din tara. Avand experientalucrului la scena, in
echipa(a fost la inceput sunetistla Teatrul Dramatic Constanta)şi-a
îndeplinit profesiacuprecizie tehnica şi pasiune.Incaietulsau deregie
tehnica avea notate panain cele mai mici amanunte miscarea actorilor,
modul de montare a decorurilorşi laminilor, astfel incat şi dupazeci
de reprezentatii spectacolul ramanea asa cum fusese ganditşi realizat
de regizor şi scenograf. Ani de zile, tonulvocii sale, calmși politicos,
anuntand la difuzorinceperea spectacolului sau intrarea actorilor in
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scena, a contat enorm în momentele de concentrare care preceddau
o premiera sau un spectacol, jucat la sediu,in turneu sau festivaluri.
Candintraiin culise, primul pecareil vedeai era regizorul Nicolae
Gheorghiu asezat la masuta sa. Eu una, gaseam intotdeauna, cand
aveam nevoie, in dulapullui din teatru, textele pieselordin repertoriul
curent, sau maiales, celor de la inceputurile teatrului,toate pastrate cu
multagrija.

 

Veniamin Mârza

A creat vreme îndelungată în teatru, ca sculptor modelatorși
constructor de păpuşi, într-untimp când, premergătoraparițieipolis-
tirenului, acestproces era deosebit de greu, complicat şi migălos.

A sculptatsute de capete de păpuși, unele mai expresive ca altele,
folosindu-seîn special de lut, mai rar de lemn. Odată chipul păpușii
transpus de peschiţa scenografuluiîn planultridimensionalal lutului,
acestaera așteptat să se usuce, apoise scoteade peel un “negativ” de
ipsosși pe acesta (desprins de lut) meşterul butaforlipea cu o cocă
specială sute, mii de coli de mucava, cu mare grijă să se păstreze toate
amănuntele formei. Se lucra pe bucăţi, desigur, care odată uscate se
asamblau, lucru deloc uşor pentru că trebuia ca încheieturile să nu
se vadă,ori trebuiacaarticulațiile să poată face mişcări, cu mult mai
diverse și neașteptate decât în realitate, aflându-seîn lumea suprana-

turală a poveştilor. Odată cu apariţia expandatului, sculptura se făcea
direct în aceșta, apoi se acopereacu tifon și un lac ca forma să nu se
deterioreze... E greu de imaginatcâtă muncă stat în spateleacelor
făpturi de miucavaexpandat, burete şi cârpe, care auîncântat generaţii
întregi de mici spectatori, pentru că odatăintrate pe mâna păpușarului
prindeau viață câtsă pară fiinţe adevărate, graţie măiestriei aceluicare
le imprumutauo parte din sufletulsău.

Dar Veniamin Mârza creat și pentru scena Teatrului Dramatic
lucrări memorabile, ca acel tronsculptat înlemn, în motive românești,
folosit în spectacolul “Vlaicu-Vodă” cu George Vraca, în “Io, Mircea
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Voievod”cu Sandu Simionicăsau în "Viforul” cu Mircea Nicolae Creţu.

Îmivineîn minte, copleşitoare, statuia uriaşăa lui Octavian August
care patronasalatronului, “strivindu-l”parcăpe impăratul, bătrân şi
fără puteri, ailat la picioarele ei (“Ovidius” — 1956).

Afişele extraordinar de frumoase pe care le-a sculptat în negativ,
în linoleum, rămân cele mai frumoase din toată jumătatea de secola
Teatrului Dramatic. Cele mai frumoase afișe ale teatrului, “Romanţi-
oşii” ca şi sculpturile de care am vorbit și multe alte lucruriieşite din
mâinile acestui mare artizan, Veniamin Mârza,ar fi meritat statut de
obiecte de patrimoniu pentru căartăşi erau.

Veniamin Mârza un om de o mare sensibilitate, scriasi versuri,
canta frumosla chitaraera. Era un autodidact, un enciclopedist, care
pareaa ști totul. Odată-cand venise la secretariatul literar- i-am spus
că arști “Şitoacaîn cer când bate”, luzru care I-a făcut să râdă cu mare
poftă. Un mare artist dintre cei care au creat în umbră pentru Teatrul
de Păpuşi, la a cărui strălucire a contribuit major în anii, mulți, când
aceastăinstituţieera recunoscutăoficialca cea mai bună,de profil, din
toată țara.

  

Marcel Balotă

Marcel Balotă a absolvit cursurile Şcolii medii de arte plastice
București (care în scurt timp va primititiul de Liceulde arte plastice),
promoţia 1959,

A studiat temeinic sculptura, pictura, grafica, desenul tehnic,
istoria artelor.

Credea că locul nașterii sale, comuna Merei -- Buzău, este așa de
frumos, încât cei care văd luminazilei pe acele meleaguri aleg mai
târziu drumulartelor. Înclin să-i dau dreptate, fiindac mi-a povestit că
i-a avut colegi de școală pe buzoienii săi: actorul ŞtefanSileanu şi grafi-
cianul Mihai Stănescu. Poarta spre lumeateatruluii-afostdeschisă de
sora sa Nicoleta, care a fostsculptor la Opera Română. În atelierele
acestui teatru a învăţat şi apoia realizat lucrăride butaforie. La Teatrul
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de Păpuşi Constanţa, cu har, cufantezie, a născocit mecanisme,oferind
soluţii pentru construirea unor păpuşicu sisteme de mânuire cât mai
complexe, care odată dăruite actorului,să prindăviaţă.

Meşter măiastru în construirea păpuşilor clasice, a măştilor în
sculptură şi butaforie,a construit o adevărată galerie de păpuși: 80 de
păpuși numai pentru spectacolul “Drumulpiperului”; impresionantele
măşti şi păpuşi din “Copiluldin stele”, frumoasa păpușă și fermecătorul
şoricel Zamfir din “Şoricelul şi păpuşa”; păpuşile din “Spărgătorul de
nuci”, “O fetiţă caută un cântec”si multe, multealtele.

A fost butaforla Teatrul Dramatic Constanţa șila TeatrulLiric
(Opera) Constanţa. La Operăa creat, nu demult, partea de  butaforie
pentru scenografia spectacolului “Aida”, contribuind la strălucirea și
măreţia acestuia. A făcut parte dinechipacarea predatla Liceul peda-
gogicore de teatrude păpuşi: scenografie - Lucia Trotonghi, construcție
păpuși - Marcel Balotă, mânuire - Aneta Forna-Christu, Georgeta
Nicolau, interpretare — Marcela Sassu, A realizat scenografia pentru
spectacolele, aasamblului folcloric “Pandelașul”, pentru. spectacolele
echipelor de teatru de amatori de la Cernavoda, Medgidia, Kogălni-
ceanu. La Teatrul de Pâpuși Constanța a creatdecorurile pentru spec-
tacolul"Lie? A fost distins cu Medalia de aur- pentru merite culturale.

Un om cald, prietenos, plin de lecturi şi umor, ştia o mulțime de
poveștiadevârate despre teatrele constănțene și creatorii săi; a câştigat
prietenia și prețuirea scenografilor cu care a colaborat. Marcel Balotă
este unul dirare cei care, din umbră,prin talentul şiinspirația sa crea:
toare, a cumtribui la marile succese ale Teatrului — dacă ne gândim
numai la "Copilul din stele”.

  

Eugen Stoian

Eugen Stoian a absolvit Pacultateade desen, Institutulde Arte Plas-
tice “Nicolae Grigorescu” Bucureşti. A fost, la început,pictor execu-
tantla Teatrul Dramatic Constanţa, apoi sculptor la Teatrul de Păpuși
Constanţa, Talentat, meticulos, sculptor inspirat, despre regretatul
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Eugen Stoian,regizoarea Mona Chirilă spunea cădintre toţi sculp-
torii cu care a lucrat, Eugen sculpta cele mai frumoase mâini. După
Constanţa, a plecatla Teatruldeanimaţie “V. Alecsandri” Bacău, unde,
în urma unui concurs, devine scenograf, Aici a realizat scenografia
spectacolelor “Să căutăm o poveste” — un spectacol cu măști foarte
frumoase; “Regele Cerb”(regia Doina Zotinca); “Şoricelulși păpușa”
(regia Radu Popovici) - un spectacol ce a reprezentat Teatrul din
Bacu la festivalul “Săptămâna Teatrelor de Păpuși” - Constanţa, 1999;
“Poveste chinezească” (regia Oana Leahu) = spectacol propus pentru
Premiul pentru scenografie la Festivalul “Gulliver” - Galaţi.

 

George Neagu

Pasionat, dăruit lucrului său, artizan minuţios, talentat, este
constructorul, sculptorul multor păpașifrumoase şi expresive, ca cele
din spectacolele “Califul barză”, “Cenuşăreasa”, “Fetiţa cu chibrituri”,
“Ivan Turbincă”, “Fin şi câluțulcel alb al văzduhului”, “Capra cu trei
iezi”, “Scufiţa Roșie”, “Colinde”

Inimos, serios, organizat, a ştiut mereusă evite momentele de
criză,intervenind cu calmşi profesionalismatunci când e nevoie. Așa
afost cu o zi înainte de plecarea la Festivalul de la Pecs, când,în timpul
unei repetiții, păpuşa din „Fetita cuchibrituri” s-a rupt. George Neagu
a reparat imediat păpuşa.

În colaborarea cu actorii mânuitori, atât de importantă în teatrul
de păpuși, George Neagua ştiut să primească sugestii, darsă şi dăru-
iascăidei, soluții tehnice originale.

Are pasiuneapicturii şi sculpturii. Din păcate, s-a îmbolnăvit grav,
fiind obligat să se pensioneze.Fiul său Antonioi-a urmatlaatelierulde
sculptură al Teatruluipentru Copii și Tineret Constanţa, moștenindu-i
talentul.
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Roxana Silvia Stancu Ghiman

RoxanaSilvia Stancu Ghiman, constructor păpuşi, a crescut în
teatru:este fiica actorului George Stancu,iar mama Roxiţa Stancua fost
mulți ani magazinerși apoi șetdesală la Teatrul Dramatic Constanţa.
Copil fiinda jucat în spectacolele dramaticului constantean:”Papa se
lustruieste”si Fantana turmelor”

Foarte talentată, plină de imaginatie, creativă, harnică, a ştiut
- colaborând cu regizorul, cu scenograful şi actorul — să fie parte a
acelui miracol care înseamnă animarea unei alcătuiri din lemn, cârpe
şi carton: păpuşa. Cand se pregatea un nou spectacol, Roxana petrecea
ore nesfarsite în atelier, lucrand cu migala la expresia papusilor, sau
la costume, toate adevarate bijuterii. Din mâinile Roxaneiies numai
lucruri frumoase: păpuși, darşi broderii, mărțişoare sau felicitări. Om
bun și generos, pânăla plecareadin țară Silviaa fost sufletul micului
grup care de Crăciun încerca să ofere, pe lângă un spectacol, şi mici
cadouri micuţilor din casele de copii. Roxi era cea care meștereadin
materialele rămase în atelier fel de fel de cadouri colorate şi atrăgă-
toare. Acestora li se adăugau dulciuri, cumpărate din banii pe care îi
adunam noi, ceidin teatru.

Nu pregeta să ajuteîn orice împrejurare; aşa se întâmpla în timpul
Festivalului“Săptămâna “Teatrelor de Păpuşi”, când scria cu o cali-
grafie elegantă avizierul sau aranja cu mult gust coşurile cu florice
urmau să fie oferite trupelor participante. Imi amintesc o intamplare
amuzanta(acum, dar care atunci mi-a dat mari emotii). Comandasem
un frumos cosde flori, pentru premiera unui specatcol al teatrului
ce urma sa fie prezentat in cadrulFestivalului. Tot atunciavealocsi
Festivalul „Luna operei. ”. Cu cateva minuteinainte de finalul specat-
colului am mers la locul undeera cosulsi am constatatcaa disparut.
Nu stiu cumam reusit sa o strig pe Roxana, sa-i spun ce s-a intamplat
dar mai ales nu-mi dau seam nici acum, cum putut easa improvi-
zeze unaranjamentfloral int-un timp asade scurt. Maitarziu am aflat,
ca din motive de economie fusese dus sprea fi oterit la finalul unui
specatcol din cadrul Festivalului oraganizatla opera (in acea vreme
Teatrul Dramatic siTeatrul Liric functionau in aceeasi cladire sicu o
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administratie comuna), cu speranta ca spectacolul papusarilorse va
termina mai tarziu si cosul o sa ajunga inapoila timp.

Roxi a emigrat în anii '90, impreună cu soțulei, actorul Dromihete
Ghiman,în Germania.

În anii '80, regretata Rodica Dianu,directoarea Centrului Special
de Perfecţionare a Ministerului Culturii, a propus - urmărind și admi-
rând lucrul la atelierele de construcții păpuși unde maistri erau pe
atunci Roxana și Fugen Stoian - ca Teatrul din Constanţa să devină,
în timpul cursurilor de perfecționare, o staţie pilot pentru pregătirea
constructorilor de păpuși. Păcatcăacestlucru nu s-a întâmplat, pentru
că astăzi această artăspecificăteatrului, şi spun asta în deplină cunoș-
tință de cauză,este pe cale de dispariţie, așa cum mai sunt şi altele,
precum cea de butafor, peruchier, maistru mode-flori.

 

Vasilica Beer

Discretă, modestă, blândă, a devenit constructor de păpuși la
Teatruldin Constanţa dupăplecarea Roxanei Ghiman. Venise cu expe-
riența lucrului într-un atelier de croitorie și în scurt timp a devenit un
foarte bun constructor de păpuși.

Vasilica construieste papusile cu talent, migală, finețe, gingăşie.
În timpulpregătirii unui spectacol, atunci când în ateliere tensi-

uneaeste maximă, Vasilica primește cu calm sugestiile actorilor, le
înțelege dorinţele, contribuind cu soluţii eficiente şi rapide. Înainte ca
ele să ajungăla actori, Vasilica, meticuloasă,le duceacasă și incearcăea
însăși să le mânuiască, ca să se convingă dacă păpușa se mişcă așa cum
şi-ar dori mânuitorii.

Vasilica iubește păpușile pe care le-a construit - le aşează la vedere
în atelierul ei, le priveşte adesea şi le mângâie.

Pentru 0 vremela atelier i s-a alaturat Ecaterina Nica. Ani buni
croitorla Teatrul Dramatic Constanţa, cu talent și profesionalism, cu
pricepere și gust,ea a fost ceacare realizează costumele pentru specta-
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colele în careactorii joacă peviu.
Muezel Geambec are meritul de a deține unrecord absolut în viața

teatrelor constănțene, şi anumeacela de a fi muncit neîntrerupt, timp
de peste 50 deani, în aceeaşiinstituție în care mailucrează şi acum
Muezel (alături de Sebastian Taşcă și Tanţa Drăghici) este un model al
impresarului absolut, care nu oboseșteniciodată, funcţionând ca un
perpetuum mobile, careştie binecă oricât de mari,frumoase şi bune,
spectacolele nu valorează nimic dacă nuajung la public, care nu numai
că le consumă,validându-le sau nu,darparțialle şi creează. Că publicul
este coautoralopereideartă o spunnu doar esteticieniicei maiavizaţi,
dar o ştie şi o simte fiecare creator. N-am văzut-o niciodată pe Muezel
cu o geantă "diplomat" - ar fi părut mai mare decâtstăpâna. Avea doar

o trăistuţă, ca un porthart, în care ținea bileteleşi caietelede evidenţă.
Darcecaiete!Seaflau înscrise înele toate şcolile oraşuluişi județului
Constanţa, numeledirectorilorși ale profesorilor răspunzători de acti-
vităţile culturale şitoatespectacolele din repertoriulteatruluivăzutede
fiecare clasă. Când mergeaîn şcoli (sau grădinițe sau cămine) să facă o
ofertă, ştia exact care suntspectacolele văzute de copiii respectivi, dar
şi potrivit nivelului lor de înțelegere. Șisă teţii, pledoarie avocăţească:
Muezelștie ca nimenialtulsă recomande şisă vândăcu multăcăldură
şi mult talent o marfă atâtde fragilăși de puţin căutată - din păcate —
cum este spectacolul.

Dar ea n-afost numai impresar. S-a “lipit” pur şi simplu deinsti-
tuția pe careo slujeşte de 50 de ani cu undevotament exemplar.A fost
actriță corp ansamblu (la inceputurile teatrelor constânțene), a făcut
figurație în spectacolele Teatrului Dramatic (este foarte mândră că a
jucatalături de marele actor George Vraca, despre care povestește că
era un om foarte politicosşi bun); a făcut parte din corpul de balet
al secției eştradă, a făcut parte din corul secţiei de operă — operetă;
a fost administrator, secretară, magaziner, pompier, femeie deservici,
supraveghetor sală. Dacăar fi să alegemcuvântul care să o caracteri-
zeze cel maibine, am zice neoboseală.... N-arfi însă destul, Este un om
inteligent, cu suilet bun, cu unacut simţ al dreptăţii, de francheţe
dezarmantă- vecinăcu duritatea. Pe Muezel o mai cheamăși Giizel -
ceea ceîn limbaturcă înseamnă“frumos” Intuiţie perfectă a celorcare
i l-au dat,pentrucă esteun om cu suflet mareşi frumos. Muezela făcut
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mii de deplasări în mediul rural și turnee în țară,toate temeinic și cu
ştiinţă organizate. Cunoaște petoată lumeadin ariaei deactivitate și

 

dacă nu cunoaștedeschidetoateușile fără trac.Aresoluţii pentru toate
situaţiile, oricât de dificile ar fi acestea. Muezela fost și este sufletul
teatrului. Tot ceeaceam spus despre Muezelrămânepe deplin valabil,

  fără să invocăm faptulcă este de etnie turcă. O fac cu plăcerea mare
cu care abordez acest subiect, neobosind îna afirma că tot mozaicul
etnictipicacestuiloc,trăieşte în Dobrogeaîntr-o armonieperfectă,ce
ar putea fi luată exemplu de mulți. Și meritul este în egală măsură al
majoritarilor şi minoritarilor. Lucru întâmplat și la Teatrul de Păpuși
Constanţa.A intrat în istoria Teatrului ca o vorbă de duh,o butadă, un
ordintelefonical directorului Teatrului, Vasile Cojocaru: “Turcoaico
(Muezel), spune-i grecului (N. Gheorghiu, regizor tehnic) să-l anunțe
pe neamţ (Raymund Kânig - maestru de sunet)că deseară am nevoie
în studio deel și de armean(DicranAsarian,electroacustician).

Muezeleste cea care,cu un zâmbet, întâmpinăînfiecare duminică
pe micuţiivenițila Teatrucu părinţii sau bunicii, ştieca nimenialtul cu
o vorbăpotrivită să convingă spectatorii să vină și duminica următoare
a teatru.Înanii grei ai așa-numitei autofinanțăria teatrelor,directorii
deteatre de păpuşidin țară neinvidiau că avem un așa organizatorde
spectacole ca Muezel.

Muezela fost căsătorită cu Sadedin Geambec, șef electrician al
Teatrului Dramatic timpdetrei decenii și are o fiică, pe Sevil.

 

Gen deartăfoartegreu din toate punctele devedere,nu în ultimul
rând din cel tehnic, Teatrul de Păpuși Constanţa a avut în echipa
tehnică un personalcalificat, darşi cu o deosebită măiestrie.

Un locimportant în echipăîl ocupă electricieni, Dacăîn orice
spectacol luminile sunt importante, aici, undeeletrebuie să dea viață
unei alcătuiri din cârpe, lemn,butaforie, făcând-o să pară că respiră
ori vorbeşte aievea, încetează să mai fie o meserie, devenind artă. Este
ceea ce realizat Nicolae Popescu,apropiindu-secudrag șiinteligență
de sufletul păpușii, compunând dinumbreși culori o lume de basm. EI
afost premiat la Festivalul Internaţionalde la Zagreb pentru luminile
la spectacolul “Copilul din stele”. Înaintea lui au fost electricieni Marin
Condruț și Mişu Enescu. După pensionarea lui Nicolae Popescu au

www.ziuaconstanta.ro



AnaidTavitian 170

fost electricieniteatrului Liviu Blăgău şi DanChicioroagă.

Timp de mai multe decenii, Raymund Kânig a foststăpânabsolut
şi competent peste tot ce însemna sunet în spectacolele teatrului.
Cândîi rostesc numele imi vine în minte O întâmplare — nu știu cât
de adevărată, darcare circulat mult în mediileartistice. Se spune că
poetul TudorArghezi, invitat să viziteze la inaugurare Studioul Cine-
matografic “Buftea”,ar fi exclamat, privind mulţimea de aparate: “Dar
nemţii unde-s?”; Noinuam avut aparate, dar am avut neamţ. Un tehni-
cian excepțional, a compusîn atelier aparate şi piese de sonorizare din
aproape nimic, dar cu carea asiguratsonorizarea impecabilă nu doar
a spectacolelor curente dela sediu, ci şi a celor prezentate în depla-
sări vara în tabere, în aer liber. Dar nu numai atât era un maestru
al efectelor, al imprimărilor care să facă şi mai sugestivă interpretarea
actorilor. Aveain studioulde imprimario fonoteca foarte bine organi-
zata. In ziua în care se imprima era acolo,in studiou nu numai ca sa
direjeze tehnic imprimarea ci si ca sa inventeze sunete, sa cante la un
instrument. A asigurat sunetulnu numai pentru spectacolele teatrului
nostru, işi pentru alte teatre. Cu puţintimp înaintede pensionare = în
anii '90 - a realizat imprimarea pentru spectacolul “Bastien şi Basti-
enne” al Teatrului “Tândărică” din București,regia lon Caramitru, care
s-a realizat cu orchestra Teatrului Liric Constanţaîn studioul Teatrului
de Păpuși. Un om foarte politicos, de un calmimperturbabil, care a
făcutîntotdeauna cu aparatele lui treabă nemţească (corectă, la timp şi
de mare calitate), dar care a iubit cu duioşie teatrul, fiecare spectacol,
ca un veritabil latin.

La sectorul suneta fost mulţi ani electro-acustician un bun profe-
sionist și tehnician, Nision (Kirk) Kirkorian. Masiv cu un chip
expresiv, cu părul negru şi creț, om calmși cu mult umor, semăna bine
cu actorul Lucian fancu. Acesta l-a clistribuit în spectacolul "Răzbu-
narea!; folosindartisticaceastă asemănare. În timpce Lucian Iancujuca
în partea din fața scenei, sus, pe o platformă luminată nu foarte tare,
apârea Kirk. Efectul era spectaculos pentru publicul care se întreba
prin ce minunăie actorul apare în același timp în două locuri. Kirk a
făcut figuraţie şi în spectacolulde teatruantic “Hecuba'

Acum trăiește in S. U. A., dar de câte orivine în țară nu uită să-si
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viziteze foştii colegi, fiindcă păstreazăîn suflet teatrulde păpuşi.

Lui Kirki-a urmatla pupitrulde sunet Dicran Asarian
Dica moștenittalentulregretatului său tată, Ara Asarian, ani mulţi

instrumentistîn orchestra Ansamblului “Brâulețul”,

Dic nu manevrează pur şi simplu butoanele unui magnetofon sau
al unuiaparat sofisticat, pentru a-l folosi cu pricepere, la timp şi corect
în spectacol.

EI chiar faceaceastă bandă înstudio, mixând muzicapotrivită şi de
foarte multe ori chiar de concepție proprie.

Dic este un veritabil om orchestră: cântă la diverse
instrumenite(chitara, pian, tobe, satofon, flaut) A făcut parte din
formaţia “Poesis” (grup muzical cu care au colaborat și Teatrul
Dramatic şi Teatrul de Păpuși Constanţa.

Foarte bun și inspirat compozitor de muzică de teatru, Dic
a compus muzica pentru foarte multe spectacole Teatrului de
PăpuşiScufita Rosiefimpreuna cu L. Manolache) Fin si calutul cel alb
al vazduhului(impreuna cu L. Manolache) Inima rece, Punguta cu doi
bani. Pentru muzica spectacolelor“Inimă rece” și “Secretul pădurii
bătrâne” (acesta din urmă fiind o colaborare cu Teatrul de Păpuşi
Ploieşti), a fost premiatla FestivalulTeatrelor pentru Copii și Tineret,
Focşani, 1986.

În spectacolul “Punguţacu doiban!” a compus muzica pe care a și
interpretat-o pe viu, creând astfel chiar unpersonaj în spectacol: Omul
- orchestră; în spectacolul “Furtuna” a mânult şi a imprimat vocea
unuia dintre nobilii sosiți peinsulalui Prospero.

Dicare o voce frumoasă,cu un timbru caldși expresiv.

 

AdevăraţiSisifi scenei sunt mașiniştii (sau mânuitorii de deco-
ruri), care au cărat, încărcatși descăncat, montatși demontatde atâtea
ori decoruri cât să ajungăsă facă o scarăpânăla cer, săatingă stelele.
Ismail Ismail, Anghel Bărbulescu, Nicolae Vleju, lon Ungureanu,
Nicolae Răchită, lon Măgureanu, Erchin Curtamet, CristianBeer,
Ton Chelaru, Paul Lăzureac sunt doar câţiva dintre cei mulţi care
autrudit (chiar acesta e termenul), serioşiși harnici, catehnicieni de
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scenă.

Numaiiubirea pentru teatru i-a făcutsă nu simtă truda. Uneori
regizorii îi distribuiau în spectacolesă facă ajutoare la mânuire. Astfel,
lon Ungureanu fusese ales de regizorul Cristian Pepino să facă parte
din grupul nevăzut care pregătea momentulnunţii din “Regele cerbi.
Purtând mănuși colorate, aranjau rochia de mireasă a Angelei şi
aruncau petale de flori. Chipurile lor nu se vedeau, dar după mişcările
atente,chiar duioase cu care aranja rochia, ştiam că este nea Ungu-
reanu. ÎI văzusem din culise. De multe ori dupăce își terminatreaba
urmăreafascinatjoculpăpuşilor. L-am întrebat odată dacănu se plic-
tiseşte să vadăacelaşi lucru dezeci deori.A răspunsfără săstea mult
pe gânduri că nu te poţi săturadeun lucru așa de frumos cateatrul de
păpuși

Nu-i potuita pe recuziteri și cabiniere: Valentina Stănescu, Rodica
Vleju Parase, Doina Neagu, cei care au grijă de păpuși și costume,
care pregătesc păpuşile şi obiectele de careaunevoie actorii în scenă,
pentru ca aceștia să le găsească la locul lorşi în stare dea îndeplini
funcţia pe care o auîn spectacol. Unii dintre ei au fost distribuiţi în
roluri de figuraţie sau ajutoare la mânuire (așa ca Doina Neagu) sau
chiar au jucatîn spectacole, cum s-aîntâmplat cu Rodica Parase, Cu un
glas frumos, a cântatîn spectacolul “Lecţie de zborşi cor pentru puiul
de cocor”inspiratele melodii compuse de Fugen Baboi,a interpretat
roluri în spectacolele „Arap, Alb"(Roşu Împărat, Setilă), "Dumbrava
minunată”(Piticul Ofiţerul, Patrode), "$oricelul și Păpuşa”(Cioara),
"Albă ca Zăpada"(Un pitic, Vrăjitoarea), "Băiatul și vântul”(Clovnul,
Bunica), "Albinița Maia”(Snuk, Reginaalbinelor), pe mecanicii Ion
Gonţea, Lascu Constantin, Vasile Rădăcină, pe şoferii Costea
Gheorghe, Mircea Tămoianu, Babasanda, Cornel Aldea,foarte buni

profesioniști, oameni răbdători, care au purtat în siguranţă colectivul
pe drumurile țării şi prin străinătate (maşinile fiind niște veritabile
piese de muzeu... ). Ei sunt şi cei care zeci de ani au aduszilnic la
teatru mii de copii din şcoli, cămine şi grădinițe la Teatrulde Păpuşi.
Totei suntcei care vara,timp detrei luni pe an,pe cândteatruljuca
seară de seară în taberele şi teatrele de vară de pe litoral, uneori făceau
în aceeaşi zi maimulte drumuri ca sa ducadecorurile şiapoi pe actori
Ia locul spectacolului.
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Vrednice de stimăle-am considerat intotdeaunape plasatoarele -
garderobiere, care pe lângă obligațiile ținând de această funcţie, mai
asigurau şi curăţenia sălii,a foaierului, a cabinelor, şmotruind neobo-
site până la ora începerii spectacolului pentru ca atuncisă apară frumos
îmbrăcate, făcând oficii degazdă.

Dupăanipetrecuţi în teatru, văzind sute derepetiții și spectacole,
unele dintreele îți puteau spune care spectacolva avea sau nu succes la
public. Şi de multe ori “prezicerea” lorse implinea. Numelelor: Maria
Cristea, Viorica Ungureanu, Elena Bercu, Sina Urzică, Steliana
Teoharie, Victoria Aldeș.

Comandantpeste armatatehnicienilordescenă şidin Ateliereeste
regizorultehnic.

Îi port pe toți în sufletcu duioşieși preţuire, iar celorpecare - fără
voie - i-am uitat, le cersmerit iertare
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REPERTORIUL

Peştișorul de aurde Romulus Alexandrescu, dupa Pușkin, regia și
decorurile Claudiu Cristescu, păpuşile Lucia Cristescu. Premiera la 14
decembrie 1956

Prima lecţie de Ana Ioniţă şi Gabriel Teodorescu, regia şi decoru-
rile Claudiu Cristescu, păpuşile Lucia Cristescu. Premiera la 14 decem-
brie 1956

Punguţa cu doi bani de loan Gheliuc, după Ion Creangă, regia şi
decorurile C. Cristescu,păpuşile L. Cristescu, premiera a 30 iulie 1957

Motanul încălțat de 1. Brausevici, regia şi decorurile C. Cristescu,
păpuşile L. Cristescu, premiera la 3 noiembrie 1957

Scufița Roșie de Toma Paraschivescu,regia și decorurile C. Cris-
tescu, păpușile L.. Cristescu, premierala 31 decembrie 1957

Lucruri de nimic de G. Gradov, regia și decorurile C. Cristescu,
păpuşile 1. Cristescu,premiera la 17 ianuarie 1958

Găscănelul de Nina Ghernet, regia şi decorurile C. Cristescu,
păpuşile L.. Cristescu

Poveste fără cuvinte de C. Cristescu, regia şi decorurile C. Cris-
tescu, păpuşile L. Cristescu, premiera la 19 mai 1958

Micul Muckde Tudor Petcu, regiași decorurile C. Cristescu, păpu-
şile L. Cristescu, premiera la 25 octombrie 1958

Ursuleţii veseli de M. Polivanova,regia şi decorurile C. Cristescu,
păpuşile L. Cristescu, premiera la15 noiembrie 1958
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Fram, ursul polarde C. Petrescu și A. Kiselefi, regia şi decorurileC.
Cristescu,papusile L.. Cristescu, premierala 1 mai 1959

Artiştii pădurii de N. Ghemet, regia şi decorurile C. Cristescu,
păpușile L. Cristescu, premiera la 5 august 1959

Ala-Bala-Portocala de Octav Pancu-lasi, regia şi decorurile C.
Cisitescu,păpuşile L. Crsitescu, premiera la 24 decembrie 1959

Mingică-Piciulică de Jan Malik, regia şi decorurile C. Cristescu,

păpuşile L. Cristescu, premiera la 24 decembrie 1959
Heracle deAl. Mitru, regia și decorurile C. Cristescu, păpuşile L.

Cristescu,premiera la 19 mai 1960
Năframafermecată de V. Hulubei, regia şi decorurile C. Cristescu,

păpusile LCristescu, premiera la 6 noiembrie 1960
Necazurile lui Șurubel de V. Silvestru,regia și decorurile C. Cris-

tescu, păpuşile L.. Cristescu, premierala 30 decembrie 1961
Impaărăteasa perie de dinți de M. Gheorghiu, regia și decorurile

C.Cristescu,

păpușile L. Cristescu, premiera la22 mai 1961
Poveste despre un băiatmic de Alecu Popovici, regia şi decorurile

C Cristescu,papusile L. cristescu, premiera la 8 octombrie 1961
Bursucel învaţă carte de Ştefan Heria şi T. Bogdan, regia şi decoru-

rile C. Cristescu,papusile L. Cristesct, premiera la 8 octombrie 1961
Albă ca Zăpada de M. Manoileszu, dupăFraţii Grimm, regia şi

decorurile C. Cristescu, păpuşile L.. Cristescu, premiera la 16 decem-
brie 1961

Spaima dovlecilor, regia şi decorurile C. Cristescu, păpuşileL.
tescu, premiera la 15 februarie 1962

Rochița cu figuri de V. Filipoiu, regia şi decorurile C. Cristescu,
păpuşile L. Cristescu,premiera la $ aprilie 1962

Marele vrăjitor de V. Gubarev, regia și decorurile C. Cristescu,
păpușile L.. Cristescu, premiera 24 iunie 1962

Cu o sută de kmspre iad deP. Pillersi G. Diezmann, regiași deco-

urile C. Cristescu, păpuşile L. Cristescu, premiera la 16 decembrie
1962

Micul prinţ de L. Gitza, dupa A.de Saint-Exupery,regia şi deco-
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rurile C. Cristescu, păpușile L. Cristescu, premiera la 12 martie 1963
Sânziana şi Pepelea de M. Cupcea, după V. Alecsandri, regia și

decorurile C. Cristescu, păpușile L. Cristescu, premierala 16 iunie 1963
Alabet -impăratde 1. si H. Lamkovi, regia și decorurile C. Cris-

tescu, păpușile Cristescu, premiera la 18 august 1963,
Cartea cu Apolodor de Gellu Naum, regia şi decorurile C. Cris-

tescu,păpuşile L. Cristescu, premiera la 6 iunie 1964
O intrebare cu bucluc de Vladicina, dupa R. Kiepling, regia și deco-

urile C. Cristescu, păpușile L. Cristescu, premiera la 8 august 1964
Băiatul şi gheața de V. Andeevici şi $. Prokofieva, regia și decoru-

rile C. Cristescu,păpușile L. Cristescu. Premierala 10 decembrie 1964.
Magellan(Drumulpiperului) de C. Popovici, regiasi decorurile C.

Cristescu, păpuşile Dan Sachelarie, premiera la 22 august 1965
Meşterul dregetatde M. Georgescu,regia A. Anchidin,scenografia

LCristescu, premiera la 24 noiembrie 1964
Băiatul şi vântul de N. Trandafilova, regia Margartea Niculescu,

decorurile Mioara Buescu. păpușile Ella Conovici, premiera la 12
aprile 1966

Jucăriile Mihaelei de AL. Popescu,regia Horia Davidescu, sceno-
grata Eustatiu Gregorian, premiera la 26iunie 1966

Rică-lepurică de George Stancu, regia Justin Defta și Aneta Forna
Christu, decorurile Veniamin Mirza, păpușile L. Cristescu, premiera la
30 septembrie 1966

Lie de E. Conovici Al. Baracila, regia G. Nicolau și E. Motoc, deco-
rurile Marcel Balota, papusile L. Cristescu, premiera la 30 septembrie
1966

Vrăjitorul din Oz de Iordan Chimet, după E. Baum, regia Stefan
Lenkisch, decorurile L. 'Trotonghi, păpuşile 1. Constantinescu.,
premiera la 19 februarie 1967

Detectivii particulari de R. Raduzewsky, regia V. Hariton,sceno-
grafia G. Nicolau, premierala 12 august 1967

Fata babeiși fata moșneagului de 1. E. Stoicescu, dupa Creangă,
regia Francisca Mirisan, premiera la 12 august 1967

Ariciul albastru de Al. Popescu, regia Kovacs ILdiko, scenografia
Lucia Trotonghi, premiera la 20 august1967
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O fetiţă caută un cântec de AL. Ppopovici, regia Stefan Lenkisch,
decorurile L.. Trotonghi, păpușile 1. Constantinescu, premiera la 8
octombrie 1967

Şoricelulși păpușa de Al. Popovici, regia Stefan Lenkisch, decoru-
rile M. Buescu, papusile1. Constantinescu. premiera la 16 mai 1968

Prâslea cel voinic şi merele de aur, de O. Georgescusi C. Ghinea,
dupa P. Ispirescu,regia C. Cristescu, papusile L, Trotonghi, premiera
la 4 iulie 1968

Circul piraţilor de 1. B. Stoicescu, regia Mircea Suciu, scenografia
LTrotonghi, premierala 29 decembrie 1968

Nils prichindelul de V. Huber, după S. Lagerlot, regia MirceaSuciu,
scenografia L. Trotonghi, premiera iunie 1969

Trenuleţulfermecat de |. Danek,regia St. Lenkisch, papusile Ella
Gonovici, premiera la 17 iulie 1969

Punguţa cu doi bani de loan Gheliuc, dupa Creanga, regia G
Nicolau, scenografia L. Trotonghi. premierala 2 mai 1970

Copilul dinstele de V. Gavrilescu, după O. Wilde, regia Geo Bere-
chet, decorurile L..'Trotonghi, păpuşile E. Tarasescu Jianu, premierala
13 iunie 1970

Strop de -rouă, brotacelul de AL. Popescu,regia Gh.Jora, sceno-
grafia Zizi Frențiu, premiera la 24 septembrie1970

Dulceca ... sarea de Alecu Popovici şi Viniciu Gafita, regia St.
Lenkisch, scenografia Eustațiu Gregorian și Zizi Frentiu, premiera la
8 decembrie 1971

Semnul magic şi piticul nas-pestriţ de Al. Popescu, regia Petre
Valter,scenografia [. Priscaru, premiera la 14 mai 1972

Nu plânge baby,regia şiscenariulSt. Lenkisch, scenografia E. Tara-
sescu Jianu

premierala 17 iunie 1972

Fin şi calulcel albal văzduhului de Ada Teodorescu,regia Horia
Davidescu, scenografia Eustațiu Gregorian, premierala 16 decembrie
1972

Micii pinguini de B. Aprilov, regia Traian Ghiţescu Ciurea, sceno-
grafia Zizi Frentiu, premiera la 4 martie 1973

Croitorasul cel isteț de Maria Cupcea, după Fraţii Grimm, sceno-
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grafia Irina Borovski, premiera la 14 august 1973
Miculprinţ după Antoine deSaint-Exupery, regia Andrei Belgrader,

scenografia Eugenia Tărăşescu Jianu, premiera la 28 octombrie 1973
Jocul orelor de Xenia Roman, regia Francisca Simionescu, sceno-

grafia Zizi Frentiu, premiera la 28 aprilie 1974
Spărgătorul de nuci de V. Gavrilescu, după E.T. A Hoffman, regia

Traian Ghitescu Ciurea, scenografia Mircea Nicolau, premiera la 1
decembrie 1974

La anu de Xenia Roman, regia și scenografia G. Nicolau, premiera
la 15 decembrie 1974

Micii muschetari de Lizica Musatescu, regia Francisca Simionescu,
scenografia W. Bolony, premiera la 15 august 1975

Călina Făt-Frumos de Lidia lonescu şi Agripina Haulica Foreanu,
după V. Eftimiu, regia Silviu Purcărete, scenografia Eugenia Tărăşescu
Jianu, premiera la 24 august 1975

Balada celortrei fiuţi de Nela Stroescu, regia Traian Ghiţescu
Ciurea,scenografia Mircea Nicolau, premiera 13 decembrie 1976

Paznic deflamuză de Franciska Ricinski, regia şi scenografia Silviu
Purcărete, premiera la 28 august 1977

Povestea porcului, după, lon Creangă, scenariulși regia Irina Nicu-
lescu, scenografia Antonio Albici premiera la-

Insula pe din două, de Lev Ustinov, regia Silviu Purcărete
O poveste oarecare „joaca-ncepe a intrare de M.Kownaka,regia

Irina Niculescuscenografia Antonio Albici, premierala 7 mai 1976
Balada celor trei fiuți de Nela Stroescu, regia Traian Ghiţescu

Ciurea,scenografia Mircea Nicolau,premiera 13 decembrie 1976
Paznic deflamură de Franciska Ricinski,regia şi scenografia Silviu

Purcărete, premiera la 28 august 1977
Povestea porcului,după, lon Creangă, scenariul şi regia Irina

Niculescu,scenografia Antonio Albici „1977
Insula pe din două, de Lev Ustinov,regia Silviu Purcărete, premiera

1977

Printesa si ecoul de V.Pospisilova,regia C.Pepino,scenografia
Mircea Nicolaupremiera la 17 aprille 1979.
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Cinci baieti toti isteti de E.Engel, regai Kovacs Ildiko, scenografia
IonTitoiu, premiera 1979

Lectie de zborsi cor pentru puiul de cocor de C.Pepino,segia
C.Pepino, scenografia Ion Titoiupremiera1979

Ioanes Fardefrica de Cristian Pepino,regia C.Pepino, premiera
1980

Metamorfoze, scenariu de C.Pepino dupa Ovidius,regia C.Pepino,
scenografia scenografia Eugenia Tarasescu Jianu, premiera la 19
noiembrie 1980

Ursuletul Winnie Poooh, dramatizarae si regia Kovacs
Ildiko,scenografia Eugenia Tarasescu Jianu „premiera la 19 octombrie
1981

Inima rece dramatizare de V.gavrilescu, dupa W.Haufi, regai
C.Pepinoiscenografia Mircea Nicolau, premiera 1982

Anotimpuri secenariul si regia C pepino,premiera iunie 1983
Cum sa devii un om mare, scenariul si regiaCPepino,scenografia

I.Titoiu si E.Tarsescu Jjianu,premiera ianuarie 1983
Roxi si batranul leu de L.Ostrikov, regia C.Pepino, scenografia

E.Tarasescu Jianu,premiera ianuarie 1983

Asa zmeu mai zic si eu de E.Zaimu,regia C.Pepino, scenografia
E.Tarasescu Jianu,premiera noiembrie 1983

Coada cotoiului roscat dupa LCreanga, regia Cristian Pepino,
premiera mai 1984

Raza de soare de Al.T.Popescu, regia C.Pepino, scenografia
E. Tarasescu Jianu,premiera octombrie 1986

Scufita Rosie dramatizare de R.Vaida, dupa Ch.Perrault, regia
MonaChirila, scenografia E. Tarasescu Țianu,premieradecembrie 1988

Albinita Maia de V.Gavrilesc, dupa W.Bousels,regia A.Foma
Christu si Ioana Jora, scenografia ETarasescu Jianu, premiera iunie
1992

Micii Muschetari de L.Musatescu,coordonator A.Forna Christu,
premiera februarie 1993

Fetita cu chibrituri, dupa Ch.Andersen,].Swiftt,D.Buzzati, scenariu
si regia M.Chirila, scenografia C.Brojoiu, premiera iunie 1993
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Punguta cu doi bani, dupa I.Creanga,scenariu de ATavitian si
1.Jora,regia L.Jora, scenografia CBrojboiu, premiera februarie 1994

Finsi calutulcelalbalvazduhului de Ada Teodorescu Fartais, regia
Aneta Forna Christu, premiera 1996

Califul barza dupa W.Haufi, regia Daniel Stanciu „scenografia
CristinaPepino, premiera mai 1999.

Furtuna dupa W;Shakespeare, regia I.Kovacs, scenografia
C.Brojboiu,premiera iulie 1996

Alba ca Zapada si cei sapte pitici, de Fratii Gimmuregia Ioana
Jora;scenografia Carmencita Bojboiu, premiera octombrie 1999

O calatorie fara egal, scenografai Camencita Brjboiu,1999
Harap Alb de 1.Creanga, scenariul si regia A.Forna Christi,

scenografia C.Brojboiu, premiera septembrie 2001
Dumbrava minunata de M.Sadoveanu „regia C.Brehnescu,

premiera aprilie 2000
O calatorie cu surprize scenariul și regia Aneta PForna Chistu,

premiera septembrie 2001
Prafurile vrajitoarei scenariu si regia Mona Chirila.scenografia

C.Brojboiu, premiera septembrie 2002
Magia circuluiregia A.FornaChristu , V. Gherghilescu, 2003
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DISTINCŢII, PARTICIPĂRI LA

FESTIVALURI, TURNEE

 

1970 - Premiul 1 - Festivalulinternaţional de păpuși în limbaespe-
tanto, pentru spectacolul ȘORICELULȘI PĂPUȘA şi Premiul special
al juriului pentru cea mai hună interpretare acordată Anetei Forna
Christu, Zagreb- Iugoslavia.

1971 = Diploma Festivalului internațional de teatru experie-
mentalpentru spectacolele COPILUL DIN STELE, RIGA CRYPTO și
LAPONIA ENIGELşi Diploma deinterpretare actriței Aneta Forna-
Christu. Nancy - Franţa.

- Diploma Festivalului teatrelor de păpuși pentru spectacolul
COPILUL DIN STELE.Belgrad - Iugoslavia.

1973 - Diploma Festivalului internaţionalal teatrelor de păpuşi
pentru spectacolul COPILULDIN STELE. Pecs- Ungaria.

- Diplomade onoarepentru contribuţia adusă la educarea tinerei
generații la Festivalul spectacolelor de teatru pentru copii şi tineret,
pentru spectacolul COPILUL DIN STELE și Diplomadeinterpretare
actriţei Aneta Forna-Christu. Piatra Neamţ

1974 - Premiuldeinterpretare acordatactriței Georgeta Nicolaula
Gala recitalurilor- Sinaia.
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- Menţiune acordată actriței Elena Romanescu la Gala Recitalu-
rilor = Sinaia.

1976 - Diploma Uniunii internaţionale a marionetiştilor — Festi-
valul internațional al marionetiştilor, pentru spectacolul COPILUL
DIN STELE- Moscova.

1977 - Premiul I - Festivalul naţionaldeteatru,pentru spectacolul
CĂLINA FĂT-FRUMOS.

1978 - Diploma de onoare la Festivalul teatrelor pentru copii,
pentruspectacolul POVESTEA PORCULUI,laşi.

- Premii de interpretare acordate actorilor Aneta Forna-Christu,
IoanaJora, Vasile Hariton,la Festivalul „Ion Creangă” - Bacău, pentru
rolurile din POVESTEA PORCULUI.

1979 - Premiulpentru mesajul umanist; Premiulpentru extraor-
dinara expresivitatea întreguluicolectiv; Premiulpentruinterpretare
şi mânuire şi Premiul pentru exprimare în limba esperanto actriței
Aneta Forna-Christu; Premiul pentru interpretarea unuirol episodic
actriței Ioana Ionescu-Jora; Premiul pentrucrearea luminilor de scenă
maistrului electrician Nicolae Popescu - Festivalul internaţional al
teatrelor de păpuşi în limbaesperanto, pentru spectacolul COPILUL
DIN STELE.Zagreb - Iugoslavia.

1981 - PremiulII - Festivalul naţionalde teatru - București, ediţia
a IIl-a, pentru spectacol LECŢIE DE ZBORȘI COR PENTRU PUIUL
DE COCORşiPremiul [ şititlu de laureat pentrurolul din spectacol,
actriței Aneta Forna-Christu.

- Marele Premiu - Festivalul internaţionalal teatrelor de păpuşi
în limba esperanto,pentru spectacolul METAMORFOZE şiPremiul |

pentru exprimarea în limba esperanto. Zagreb - Iugoslavia.
- METAMORFOZE premiat la Festivalul spectacolelor de teatru

pentrucopii şi tineret Piatra Neamţ.
- Diploma Reuniunii studiourilor teatrale, pentru spectacolul
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METAMOREOZE.Piteşti.

1983 - Premiulpentru cel maibun spectacol experimenta; Premiul
de interpretare actriței Georgeta Nicolau; Premiul pentru regia lui
Gristian Pepino, pentru spectacolul ANOTIMPURIla Festivalulnaţi-
onal de teatru - Bucureşti.

1984 - Premiulpentru regie - Cristian Pepino; Premiul pentru
interpretare Anetei Forna-Christu; Menţiune pentru interpretare lui
Lică Gherghilescu; Dicran Asarian - Premiulspecial al juriului pentru
muzică, spectacolul IMIMĂ RECE,la Festivalul teatrelor pentru copii
de la Focşani.

- Participare la Festivalul teatrelor de păpuși în limba esperanto cu
spectacolul INIMĂ RECE. Zagreb,lugoslavia.

- Premiul| și Medalia deauractriței Aneta Forna-Christu, la Festi-
valul internaţional „Delfinulde aur”, Varna-Bulgaria.

1985 - Premiul | pentru spectacol; Premiul| deinterpretareactriţei
loanaJora; Premiul | de interpretreactriţei Georgeta Nicolau; Premiul
1 de regie, Cristian Pepino, pentru spectacolul SPERIETOAREA DE
PIȚIGOLPremiul A.T. M.acordat de Centul Naţional UNIMA.

Laureatal Festivalului lon Creangă Bacău; Premiulde interpre-
tare actriţei Aneta Forna Christu; Premiulrevistei„Luminiţa, acordat
scenografei Eugenia 'Tărăşescu-Jianu, pentru spectacolul REGELE
CERB.

1987 - Premiul III pentru spectacol: Premiul | de interpretare
actriţei Aneta Forna Christu; Premiul 1 de interpretare actorului Vasile
Hariton; Premiul | pentru regie lui Cristian Pepino; Premiul II pentru
scenografie Eugeniei Tărășescu- Jianu,pentru spectacolul VRĂJITOA-
RELE, la Festivalul naţional de teatru.

1990- Aneta Forna-Christu,participare cu recitalulsău, „PĂ PUŞA,

PRIETENA MEA! LAFoire aux artistes-Chaspierre, Belgia.
1991 - Participare la Festivalul Mondial al teatrelor de păpuși.

Chalevilles-Meyieres, Franţa, cu spectacolul FĂT-FRUMOS. DIN
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LACRIMĂ.
1992 - Premiu pentru spectacol. Premiu pentru regie, Mona

Chirilă: Premiul pentru scenografie, Carmencita Brojboiu; Premiul 1
pentru interpretare actriței JoanaJora; Premiulpentru muzică acordat
Corinei Iosif, pentru spectacolul CAPRA CU TREIIEZI, la Festivalul

internaţional „Săptămânateatrelor ce păpuși”, Constanţa.

Turneu în Republica Moldova, cu spectacolul FATA BABEI ŞI
FATA MOŞNEAGULUIși POVESTA PORCULUI,

Participare la Festivalul Spectacolelor de Teatru de Păpuși pentru
Adulţi, P&cs, Ungaria, cu spectacolul FĂT-FRUMOS DIN LACRIMĂ.

1993 - Participare laa II-aîntâlnirea TEATRELOR DE PĂPUȘI.

Kesckemet, Ungaria,cu spectacolul CAPRA CU TREI IEZI.

1994 - Premiulpentru interpretarefeminină, IoanaJora; Premiul
pentru scenografie Carmcita Brojboiu; Premiul pentru muzică, acordat
Corinei Iosif, pentru spectacolul FETIȚA CU CHIBRITURI, la Festi-
valul internaţional„SăptămânaTeatrelor de păpuşi”, Constanţa,

Participare la Festivalul Internaţional Gyăr, Ungaria, cu specta-
colul SCUFIȚA ROŞIE.

Participare la Gala Naţională a Păpuşarilor, Cluj-Napoca, cu spee-
tacolele CAPRA CU TREIIEZIși FETIŢA CU CHIBRITURI.

1995 - Participare la Festivalul de Artă Medievală pentru Tineret,
Sighişoara, cu spectacolul REGELE CERB,

Participare la Festivalul Internaţional al Spectacolelor de Teatru
de Păpuși pentru Adulţi, Pecs, Ungaria, cu spectacolul FETIȚA CU
CHIBRITURI.

Participare la Gala Internaţionalăa Teatrelor de Păpuși. Chişinău,
Republica Moldova, cu spectacolul PUNGUŢA CU DOI BANI,

scenariu de Anaid Tavitian, dupăIon Creangă, regia IoanaJora, sceno-
grafia Carmencita Brojboiu.

1996 - TrofeulFestivalului Internaţional al teatrelor pentru copii,
Alacati, Turcia, pentru spectacolele PUNGUȚA CU DOI BANI şi
CĂLĂTORIE FĂRĂ EGAL.

Premiul pentru originalitate la Festivalul „Gulliver”, Galaţi, pentru
spectacolul IVAN TURBINCĂ.

1997 - Premiulpentruregiela Festivalul Gulliver, Galaţi, pentru

www.ziuaconstanta.ro  



185 Metamorfoza unui vis

spectacolul PĂSTORIȚA ȘI HORNARUI.

Participarea Festialul „LaStrada'Sibiu,cuspectacolul OPOVESTE

PENTRU TOȚI, tecital de grup, pe un scenariu de Mădălina Petrencu.
- Participare la Festivalul internațional al Teatrelor pentru copii şi
tineret, Alacati, Turcia, cu spectacolul REGELE CERB, distins cu
Trofeul Festivalului.

1998 - Premiuldeinterpretare IoanaJora pentruroluldin specta-
colul FETIȚA CU CHIBERITURI,la Festivalul„Ion Creangă”, Bacău.

Premiul pentru originalitate pentru spectacolul ALBĂ CA
ZĂPADA la Festivalul Gulliver, Galati.

Participare la Festivalul „La Strada”, Sibiu, cu spectacolul
PUNGUȚACU DOIBANI.

1999 - CALIFUL BARZĂ - Maele premiu ex-aequo, Premiu de
interpretare acordat actriței Aneta Forna-Christu şi Premiul pentru
scenografie Cristinei Pepino, Festivalul Internaţional „Săptămâna
teatrelor de Păpuşi”, Constanţa.
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Au fost actoriai Teatrului de

Păpuşi din Constanţa

Sergiu Aliuş, Sofia Bonchis, Matia Brădişteanu, Adrian Bădilă,
Marian Bucur, Aneta Forna-Christu, Mihai Cioroboreanu, Florica
Cruceru, Petru Catrava, Justin Defta, lon Dumitrescu, loana Epure,
Ion Ghiţă, Elena Grădinaru,Petre Grejdeanu, Dromihete Ghiman, Ana
Gregorian, Paul Hartia, Vasile Hariton, Maria Iova, Ioana Jora, Maria
Lupu, Iulian Lincu, Elena Moţoc, Gergeta Momâriă, Criatian Muller,
Marinela Marinescu, Gabriel Montescu, Ştefania Militaru, Georgeta
Nicolau, Marcela Naidin, Traian Popescu, Petre Popa, Constanţa
Popescu, Maria Prodan, Mugur Prisăcaru, Camelia Poenaru, Mada-
linaPetrencu Georgeta Radu, Elena Romanescu, Mircea Romanescu,
Maria Rosu, GeorgeStilu, Stânică Stânică, Carolina Stoica, Elisabeta
Surulescu,Livia Șerban, Adriana Rusu-Stoian, Maria Tănase, Anton
Turc, Maria Varsami, Lucian Zaharia, Claudia Zaharia.

Actoridinteatrul dramatic care au interpretatvocile personajelor
sau care au jucatîn spectacole:

Emil Bârlădeanu, Silvia Chicoş, Vasile Cojocaru, Iulian Enache,
Lică Gherghilescu, Titus Gurgulescu,Jean Ionescu, Livin Manolache,
Longin Mărtoiu, Cristina Oprean, Sandu Simionică.

Regizori ai teatrului de păpuşi: Claudiu Cristescu, Mona Chirilă
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Cristian Pepino.

Regizori scenografi invitaj
Aurel Anchidin, Traian Ghiţescu-Ciurea, Horia Davidescu,lldico

Kovacs, GheorgheJora, Ştefan Lenkischi, Margareta Niculescu, Irina
Niculescu, Maria MierlutLiana Maria Petrutiu, mircea Suciu, Monica

Teodorescu, Petru Valter, Antonio Albici, Mioara Buescu, W,
Irina Borovski, OanaBotez, loana Constantinescu,Ella Cons
Frențiu, Dan Frăticiu, Eustațiu Gregorian, Mircea Nicolau, [.
caru, Dan Sachelarie, Carmen Stănescu.

 

  

 

Au compus muzica spectacolelor:
Dicran Asarian, Cristofor Bartatti, Aurel Bucur, Eugen Baboi,

Lucian Ban, Gabriel Bassarabescu, C-tin Daminescu, Adrian Enescu,
George Grigoriu, Geza Gombos, Iosif Herţea, Radu Ionescu, Nicolae
Kirculescu, Dumitru Lupu, H. Maiorovici, Aurel Manolache, Liviu
Manolache, Smaranda Oţeanu, Grupul Poessis, Lică Stamate, Corneliu
Stroe, Harry Tavitian, Paul Urmuzescu, Peter Vermessy, Costel Zaharia,
Ştefan Zorzor.

Au fost şefi de secţie:

Mircea Iordăchescu, Romeo Profit, Anaid Tavitian, Eugen Vasiliu,

Valentin Sgarcea, Liviu Manolache, Mona Chirilă, lulian Enache,

Vasile Gherghilescu.

Tehnicieni de scenă şi ateliere:
Nicolae Gheorghiu:regizor tehnic.
Marin Codruț, Mişu Enescu, Nicolae Popescu, Liviu Blăgău:elec-

tricieni
Nision Kircorian:electro-acustician.

AnghelBărbulescu, Nicolae Visju, lon Chelaru, lon Ungureanu,
Laurenţiu Dogaru, Paul Lăzureac, lon Creţu, Nicolae Răchită, Ion
Măgureanu, Erchin Curtamet, lzmai! Izmail, Cristian Beer: montatori
decoruri.
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Maria Lefter, Fânică Girneaţă, Roxana Stancu-Ghiman: construc-

tori păpuşi,
Marcel Balotă, Veniamin Mirza, Eugen Stoian: scultptori.
lon Gonţea, Vasile Rădăcină: mecanici.
Gheorghe Costea: şofer.
Valentina Stănescu: recuziter.
Maria Cristea, Viorica Ungureanu, Elena Bercu: plasatoare.
Victoria Aldeş: pompier.
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ARC PESTE TIMP

Deschisa mereu formelornoi deexpresie, zestreacultural-artistica
(a unui oras, tari sauinstitutii) constituind filonul traditiei, e mai de
pret decataurulinsusi.

Dindorintadea continua o frumoasa traditie,de a o imbogati, s-a
nascuttotin luna decembrie(ceaa anului 2002) Teatrulpentru Copii
si Tineret Constanta, condus de Vasile Gherghilescu.

Astazi, trupa Teatrului pentru Copii si Tineretîi cuprinde pe
actorii care au debutat la Teatrulde Papusi Constanta(despre care am
scris în capitolul Elogiu modestiei) si pe cei care au venit o data cu
infiintarea noului teatru:

   

 

CLARA GHIUVELECHIAN

A urmat, dupăabsolvirealiceului, cursurile secţiei canto a Școlii
Populare deArtă Constanţa(1989 - 1992)

A absolvit Universitatea de Arte “Hyperion” Bucureşti, Facultatea
de actorie, clasaLucian Iancu, Liviu Manolache, promoţia 1996.

Întreanii 1992 - 1994 - actriţăla Teatrul“Fantasio” Constanţa.

Din 1994 pânăîn 2004 actriță la Teatrul “Ovidiu” Constanţa.
Din 2005 este actriţă la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa,

www.ziuaconstanta.ro



Anaid Tavitian 190

Din 2002 este asistent universitar la Universitatea “Ovidius”, Facul-
tateadearte, catedra de teatru.

Fișă artistică selectivă:
Doamna Peachurm (“Operade trei parale” de B. Brecht,regia Liviu

Manolache); Kera Nastasia (“Cuşca de hârtie” după Vasile Alecsandri,
regia Liviu Manolache); Trudy (“Trei jobene” de Miguel Mihura, regia
Andrei Mihalache); Smeraldina (“Regele cerb” de Carlo Gozzi, regia
Liviu Manolache); Duniaska (“Căsătoria” de Gogol, regia Andrei
Mihalache); Rosaura (“Muncilelui Pulcinella',scenariu de commedia
deltarte, regia TudorPetruţ); Elisabeth Rebuffard (“Crazy Cats” de P.
Veberşi M. Hanequin,regia TudorPetruţ); Fanţa (“Visulunei nopţi de
vară” de Tudor Mușatescu, regia Lucian Iancu); Camerista (“Hotel”de
R. Cooney,regia Horaţiu Mălăele), Niura (A înnebunit lumea”; după V.
Sușkin, regia George Bănică); Safta (Tache, lanke şi Cadârde V. 1. Popa,
regia Lucian Iancu); Maria Antonovna (“Revizorul” de N. V. Gogol,
regia Tudor Mărăscu); Bobde muştar(“Visul unei nopți de vară” de W.
Shakespeare,regia Tudor Mărăscu): Nina Zarecinaia (“Pescărușul”de
A. P. Cehov, regia AlexaVisarion); Marghiolița(“Piatradin casă” de V.
Alecsandri, regia Diana Cheregişi Eugen Mazilu); Diana (“Filumena
Marturanc” de Eduardo de Filippo, regia Gavril Borodan); Eleonora
(“Bârfele femeilor” de Carlo Goldoni, regia Gavril Borodan); Aneta
Duduleanu (“Gaiţele” de Al. Kirițescu, regia Lucian Iancu rol inter-
pretat în spectacolul de licențăa studenţilor Universităţii “Ovidius“
— Facultatea de arte); Mama Cenuşăresei (“Cenușăreasa”, regia Daniel
Stanciu); Mama lui Aladin (“Aladin”, regia Cristian Pepino); Pong
(“Turandot” regia Constantin Ranin); Madam Franț (“Rămășagul” de
Vasile Alecsandri).

Clara Ghiuvelechian joacă încă din anii studenţiei în spectacolele
Teatrului Dramatic Constanta. Lascurttimpdupă debutul său, a inter-
pretat roluri Variate în comedii, drame, musicaluri.

Cu charismă, cu temperament, cu umor, a întruchipat cochete,
ingenue şi rolul unei bătrâne într-o compoziţie de mare succes (în
“Tache, lanke şi Cadâr”).

“Tot un rol de compoziție, cel din “Hotel”,i-a adusla fiecare repre-
zentaţie ropote de apaluze la scenă deschisă, din partea publicului.

Astăzi, în rolurile pe viu interpretate în spectacolele Teatrului
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pentru Copii şi Tineret, Clara dovedește aceeaşi seriozitate și minuţie
în realizarea personajelor, dragoste de joc

“De-a lungulistoriei Omenirii, Teatrula slăvit i cinstea, a
cântat dragosteași prietenia,a îndreptat moravuri râzând,a bucurat,
dar a şi indemnat la meditaţie. Teatru! Am putea oare trăi fără tot ce
înseamnă teatrul? Nu măreferla teatrul prost pe careîljoacă unii dintre
semenii noștri în viațade zicu zi. Vorbesc despre ceeace înseamnă
TEATRU în adevăratul sensal cuvântului!

Când spunem teatru, spunem scenă: Tărâmul undepoți trăi mai
multe existenţe, loculunde ne refugiem în vis - atunci când vrem să
fugim denoiînşine, în care găsim încredere şi dragoste, un tărâm care
ne acaparează şi în care ne dăruim total, până lauitareadesine...

Teatru! Teatrul este un amestec de “nebunie”, visare, mâhnire,
bucurie, suferinţă, teamă, zbucium, amestec fără de care unii “nebuni”,
asemeni mie, nu ar putea trăi! Dar lumeaar putea exista fără această
frumoasă“nebunie”? Tăcereacare seaşterne pestesală în momentele
de duioşie, bucuria care însoțește o izbândăa eroului de pe scenă,
ropotele de apaluze de la finalulunui spectacol stau mărturie că nu
putem trăi fără TEATRU?

  

DANIEL MINCIUNĂ

A absolvit Universitatea “Ovidius”, Facultatea de Arte,secţia Artele
spectacolului, promoţia 2004, clasa profesorVasile Gherghilescu.

1993 — 2000 actorla Teatrul “Mihai Eminescu” Botoşani.

Din anul 2002 este actor al Teatrului pentru Copii şi Tineret
Constanţa.

A colaborat cu “Teatrul “Ovidiu” Constanţa, Teatrul “Fantasio”
Constanţa, Teatrulde Balet “Oleg Danovski” Constanţa.

Fișă artistică selectivă:
Cârciumarul (“inimă rece”); Franţ Birman (“Piatra din casă

Regele (“Cenuşăreasa”); Papură Vodă (“Sânziana şi Pepelea”); Povesti-
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torul (“Fatababei și fata moşneagului”); Vrăjitorul Mahabdar(“Aladin
şi lampa fermecată”); Teodoreanu  (“Rămăşagul”); Ping, (“Prinţesa
Turandot”); Galinicius (“Pecetea fermecată”); Caliban (“Furtuna” de
W. Shakespeare, regia Sergiu Anghel); Bărbatul (“Paparudele”, un spec-
tacol de Liviu Manolache); Gabriel (“Parking”de ]. L. Vanderstraeten,
regia Gh,Jora); Luca Lacrimă (“Domnișoara Nastasia” de G. M, Zamfi-
rescu,regia M, Rogojinschi); Guliţă (“Chiriţa la laşi” de V, Alecsandri,
regia I. Sandu Scurea); Abdulin (“Revizorul”de N. V. Gogol, regia lon
Bordeian); Actorul / Duhul/ Ungardian (“Hamlet” de W, Shakespeare,
regia Ion Sapdaru), Ministrul Justiţiei (“Operă pentru viitorii dicta-
tori“ de A. Doriadis, regia Yannis Margaritis).

Este membru altrupeideteatrufrancofon “1, 2, 3 Soleil” a Univer-
sității “Ovidius” Constanța.

  

Daniel Minciunăeste un actor cu multe disponibil ludice: are
un chip de o mare expresivitate, pe care ştie să-l punăîn valoare,este
unbun mim. Este unactorcu vocație pentrurolurile în cheie comică
— meşteşugite cu nuanțare, dar şi pentru cele în cheielirică. Este un
spirit neliniștit, mereu în mișcare, dorește să joace, să-şi împlinească
proiectele.

De curând m-a vizitat împreură cu colegul său, Lucian Zaharia, şi
mi-au vorbit de un proiect al lor: un spectacol — recital (în două perso-
naje), pe un text de H. Pinter.

w.« două vorbe...

Ce Dumnezeu să zic despre mine!... Să zic de bine!!!... Momentan
nusimtdecât o imensă dezamăgire, aş zice proporțională cu entuzi-
asmul pe care-l simţeam venind la Constanţa, şi chiar și-n primii ani
de facultate... Poatecă nu am muncit şi nu am luptat suficient să-mi
depășesc limitele (dar, măcar, le-am atins???)... Lasă... Nu mă băgați
în seamă... O fi depresie de toamnă!

Hai cu Doamne-ajută!
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Alin Constantinescu

A absolvit Academia de Muzica, Teatru si ArtePlastice Chisinau,
Republica Moldova, A fost prezentatorin cadrulemisiunii “Buna dimi-
neata” - 2003,“Clipa siderala” - 2003, ambele la TV Moldova.A jucat

in serialul “Prietenii” (Barmanul) — KanalD, 2007. A jucat'in spectaco-
lele Teatrelor “Ginta latina”, “Mihai Eminescu”si “Satiricus”din Repu-
blica Moldova.A fostdistribuit infilmele: “Dincolo de soare”, “Inca o
zi de singuratate”, “Anaconda 3” s.a. In spectacolele Teatrului pentru
Copii si Tineret Constanta poate fi vazulin spectacolele: “Legendele
Olimpului, “Sindbad, marinarul”, "Vacanta cu peripetii”, "Georges
Dandin”, “Aladdin”, “Dragostea lui Pantalone”,

“(...) suntferm convins ca teatral bunpoateschimba mentalitati
si le poate schimba înbine. A schimbat-o pe a mea si continua s-o
faca piesa dupa piesa. Asadar, imi pastrez convingerea ca rolurile mele.
de pe scenaaduc o mare bucurie in ochii spectatorului, ajutandu-l în
devenireasa”

Alina Mantu

A absolvit Universitatea “Ovidius” Constanta, Facultatea de
Arte, clasa prof. Vasile Gherghilescu, asistent Clara Ghiuvelechian, si
a sustinutlicenta la U.N.A.T:C. “I.L. Caragiale” - Bucuresti. Joaca in

spectacolele Teatrului pentru Copii si Tineret Constanta:“Inimarece”,
“Alba ca zapada”, 'Legendele Olimpului”."Sa jocipentru copii nu e deloc
usor, cumarpareala prima vedere. Copilul e cel mai durcritic, Daca
nu te crede,iti spunedirect. Asadar trebuiesa le captezi mereu atentia,
iar asta te ajuta sa-ti pastrezisufletul tanar, Deci am multede castigat
in urma acestei experiente”
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Ioana Barca

loana Barca, fosta mea studenta a absolvit Universi-
tatea “Ovidius”,Pacultatea de Arte si este licenţiata a UNATC
“1.1„Caragiale Bucuresti.A fost actrita a Teatrului de Stat Constanta
unde a. fost interpreta in specatcolele Satra în regia lui Beatrice:
Rancea si revizorulin regialui Suba Laszlo.acum este actor cola-
borator al Teatrului pentru Copii si Tineretsi paote A vazuta
jucand in spectacolele: Capra cu trei iezi(Capra),Gorge Dandin
(Angelique),Califul barza(Barbanaduc),Cenusareasa (Zana), Lampa
lui  Aladin(Strajerul),lnima rece(Mikel-manuire)pentru putina
vreme au fostactori colaboratori ai Teatrului pentru Copii si Tineret
Radu Niculescu, Florina Bulgaru,Cosmin Mihale, Victor Petcu.
Alaturi deeista echipa tehnico-administrativa alcatuita din oameni
priceputi.pasionati,devotati, harnici. Ei sunt: Carmen Eugenia
Raducanu - economist contabil sef, Atena Stefanescu - economist,
Laurentiu Dogaru - regizortehnic, Muezel Geambec - casier organi-
zator, Dicran Asarian - electroacustician, Constantin Teletin - lumi-
nist, Vasilica Beer- croitor,Ecaterina Nica croitor, lonut Adrian
Comanici - montatordecor, Magdalena Damian- sculptorpapusi,
Marin Voicu - tamplar, Laurentiu Cocos - administrator, Mircea
Valentin — merceolog.

Teatrul pentru Copiisi Tineret Constantaeste un teatru cu un
repertoriu dinamic, variat, cu regizori, scenografi colaboratori de
marca, cu actori ce primese apaluzela. scena deschisa(la specatcolele
de acasa „darsiin turneesila festivaluri),cu premii ale unor festivaluri
de gen importante.

Pe Vasile (Lica )Gherghilescu,directorul teatrului,l-am cunoscut
pe vremeacand era un licean subtirel, frumusel, cu par saten lung,
mistuit de pasiuneapentruteatru. Aveaharsi dragoste pentru teatru.
De aceea a fost sfatuit, incurajat si sprijinit de actorii de atunci ai
Teatrului de Papusi Constantasa se inscrie la concursulde admitere
la L.A.T.C din Bucuresti; examen pecare l-a sustinutcu scucces, fiind
admis imediat.
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Putini stiu ca directorulTeatrului pentru Copii si Tineretactorul
Vasile(Lica) Gherghilescu a debutat pe o scena de teatru la Teatrul
de Papusi Constanta. Studentfiind la L.A.T.C *1.L.Caragiale"clasa
profesorului Dem Radulescu (alaturi de maestrul saul-a interpretat
pe Gulita in comedia “Coana Chirita”)a fost ales de regizorul Cristian
Pepino. sa joace rolul principal; Peter Munchdin spectacolul“Inima
rece ! care i-a adus si primiul premiu.Acest debut fost pentru el ca
o stea norocoasa. La putina vreme dupace a devenit actoral Teatrului
Dramatic Constanta a avutsansa de a debuta(deaceasta data ca actor
profesionist), intr-o piesa de o marefrumusete- «Acesti ingeritristi »
de D.R.Popescu,in regia lui Dominic Dembinski.. Pe linia investitiei de
multa gandire in rolsi-a compus personajul Ion, din acestspectacol.A.
compus profilul unui “tanar furios” al spatiului acesta, purtandu-i,
inconfundabila, sigla, darculargisitulburatoare ecouri.Si acestrol a
fost premiat. La aproape doua decenii de la premiera cu “Inima rece
” S-a intors la Teatrul de Papusi Constanta,de aceasta dataca sef de
sectie. De curand,a sarbatorit douazeci si cinci de ani de viataartistica
tot cu un roldin piesa “Inima rece” (rolul Ezechiel) fiind si autorul
regiei. Lucrarea sa de doctorat “Teat-ul, intre educatie si divertisment“
este si ea dedicata teatrului de animatie, fiind rodul propriilor sale
experiente si preocupari legate de aceasta arta. [i urez -ca înanul ce
vine - ananiversar -Teatrului pentru Copii si Tineretal caruidirector
este, sa ii fie dedicata o monografie.

  

Povestea merge mai departe prin Teatrul pentru Copii şi Tineret
Constanţa.

www.ziuaconstanta.ro
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Aneta Forna-Christu Georgeta Nicolau

 

    Vasile Hariton
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Petru Catrava Elena Romanescu

 

 
 

 
Traian Popescu Marinela Marinescu
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Dromihete Ghiman Georgeta Radu

 
Elena Moţoc Mugur Prisăcaru
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Maria Lupu Daniela Manolache

Clara Ghiuvelechian Magda Baciu
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Alina Mantu Alin Constantinescu

 
 
 

Adrian Bădilă Mircea Romanescu
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 RovenaParaschival Claudia Zaharia
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Tiberiu Roşu Julian Lincu

 
Mădălina Petrencu Gabriel Monţescu
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Maria Roşu Lucian Zaharia

 

 
  

tonCiolan Justin Defta
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semna ansmenesui MICUL PRINȚ
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CARTEA CU APOLODOR
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:ne spectacolele ROCHIŢA CU FIGURI

FIN ŞI CALUL CEL ALB AL VĂZDUHULUI
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Scene din spectacolul

RIGA CRYPTO ŞI LAPONA ENIGEL
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Scene din specsocolele, JIUCĂRIILE. MIHAELEI
MICII MUSCHETARI
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DRDEP ofcămini

NILS, PRICHINDELUL
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Scene din spectecolele Cu 109 kmspre iad

TRENULEŢUL FERMECAT
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Scenă din spectacolul
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TURNEE
PESTE
HOTARE

 

1976 + Moskova -U.R.S.S.
19783 e PECS-Ungaria
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1975 FLORENŢA- Italia
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Cuprins

Teatrul de păpușipe o axă a timpului

UNDEVA... LA MALUL MĂRII -..
Motivaţie.

PĂPUȘARII CEI BUNI DIN CONSTANȚA.

UN TEATRU SUSPENDAT INTRE CER ȘI MARE

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE

POVESTEA MERGE MAI DEPARTE...
SCURTA ISTORIE.

ÎNTEMEIETORII...
CLAUDIU CRISTESC
LUCIA TROTONGHI CRISTESCU ..

REGIZORI, SCENOGRAFI, SPECTACOLE ...
EUGENIA TĂRĂȘESCU- JIANU.
CRISTIAN PEPINO
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ION TIŢOIU
MONA MARIAN(CHIRILA)......
GARMENCITA BROJBOIU

ELOGIULMODESTIEI „.......

JUSTIN DEETA.
ELENA (COCA) MOTOC.
GEORGETA (GIGI) NICOLAU
GEORGETA MARICA RADU(TĂTARU)...
TRAIAN POPESCU
ANETA (NUȚI) EORNA CHRISTU
ELENA FLORENTINA (TINA) ROMANESCU
MIRCEA ROMANESCU...
PETRU (PUIU) CATRAVA
VASILE HARITON.......-
IOANA (TITI) JORA...
MARINELA MARINESCU
DROMIHETE GHIMAN..
MUGUR PRISĂCARU.........
ADRIANA RUSU STOIAN...
MARIA VARSAMI ....
MARIA LUPU...
IULIAN LINCU
ADRIAN BĂDILĂ
MĂDĂLINA PETRENCU „ui
GABRIEL MONȚESCU.
ROVENA PARASCHIVOI
DANIELA MANOLACHE
TIBERIU ROȘU ...

www.ziuaconstanta.ro       
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MARIA ROȘU „152
CLAUDIA ZAHARIA ...
LUCIAN ZAHARIA
CEI CARE NU SE VĂD
Veniamin Mârza .

Marcel Balotă
EugenStoian
George Neagu.

 

  
  
  
  

   

RoxanaSilvia Stancu Ghiman...

 

Vasilica Beer.

REPERTORIUL

DISTINCȚII, PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI, TURNEE.....-+ 181

 

Aufostactori ai Teatrului de Păpuși din Constanţa..

ARC PESTE TIMP...

CLARA GHIUVELECHIAN,

DANIEL MINCIUNĂ

Alin Constantinescu ...

Alina Mantu,

Ioana Barci
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