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 Când l-am întrebat pe regizorul Lucian Giurchescu în-
tr-un interviu care era secretul montării sale cu Rinocerii, despre 
care s-a vorbit și scris enorm la momentul succesului înregistrat 
în turneul parizian din 1965, regizorul mi-a răspuns mai întâi, si-
bilinic, ”ce nu se vedea”. Mi-a povestit apoi, în detaliu că, dinco-
lo de minunații actori din distribuție (Radu Beligan, Ion Lucian, 
Sanda Toma, ș.a.) și de decorul inspirat al lui Dan Nemțeanu, care 
se transforma grație luminilor, ”ceea ce nu se vedea” era universul 
sonor. Mai precis, inovația pe care regizorul, împreună cu doi teh-
nicieni și specialiști ai sunetului, prieteni apropiați, o generaseră 
pentru a da spectacolului o dimensiune în plus, evocând rinocerii 
nu prin butaforie, ci prin sonorități. Nu numai că banda sonoră 
conținea sunetele făcute de animale exotice, generând un senti-
ment de spaimă în rândul spectatorilor care nu le putea identifi-
ca precis, dar echipa inventase și un sistem de sonorizare ad-hoc, 
alcătuit dintr-o dispunere specială în spațiu a mai multor boxe, 
astfel încât sunetul să circule prin sală, să capete o dinamică a sa, 
într-o vreme în care sunetul surround nu exista. 

 Nu în toate spectacolele se dă însă importanța cuvenită 
muzicii sau universului sonor, uneori regizorii decupează bucăți 
sonore la întâmplare sau din muzica pe care o ascultă în privat, 
alcătuind ceea ce în caietele program apare drept ”ilustrație muzi-
cală”, un fel tipic de a de-grada muzica ca element al spectacolului. 
În fapt, grija pentru sonoritățile unui spectacol – fie muzică, fie 
liniște, tăceri intenționate, ritmuri mai mult sau mai puțin sacada-
te, ori combinațiile dintre cele de mai sus – arată profesionalismul 
creatorilor unui spectacol. Fiindcă ceea ce auzim într-un spectacol 
de teatru contează enorm și contribuie la impresia pe care ne-o 
lasă spectacolul, fie că avem instrumentele de a înțelege și explica 
de ce anume se întâmplă asta, fie că nu. 

EDITO
Cristina Modreanu 

 
Muzica în teatru: 

de la ”divertisment metafizic” 
la muzical original românesc

DECEMBRIE 2017
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 De aceea e cel puțin bizar faptul că unul dintre cele mai 
puțin menționate în cronici elemente ale unui spectacol este... 
muzica. Asta s-ar putea datora mai multor factori, dintre care nu 
trebuie neglijată lipsa de educație muzicală a celor care scriu des-
pre teatru și, din acest motiv, concentrarea lor asupra factorilor 
mai vizibili pe scenă, respectiv actorii, costumele și decorul (acolo 
unde sunt).  

 Lucrurile s-au complicat în ultima vreme pentru că, din 
motive comerciale, muzicalul a devenit un tip de spectacol tot mai 
popular și în teatrul românesc, unde nu are tradiție. Pentru sce-
na locală care a cultivat în perioada sa modernă cel mult revista, 
opereta și, mult mai rar, cabaretul, apariția muzicalului a provo-
cat și provoacă încă o fascinație care atenuează până la dispariție 
spiritul critic. E totuși o jignire pentru acest gen de spectacol să-l 
tratezi doar ca pe un instrument facil de a aduce publicul în sală. 
Le revine celor care produc spectacole muzicale responsabilitatea 
unor alegeri relevante pentru publicul actual, în locul preluării 
unor titluri din repertoriul internațional numai pentru succesul 
garantat. De asemenea, le revine școlilor de teatru responsabilita-
tea de a pregăti interpreți care să poată executa partiturile de mu-
zical, atât din punct de vedere muzical, cât și din punct de vedere 
al armonizării mișcării, care este un element esențial în acest tip 
de spectacol. Să cânți și să dansezi în același timp, să joci un rol în 
mod credibil în timp ce cânți și dansezi, să schimbi rapid ritmul 
de la momentele cântate la dialogul vorbit, sunt abilități care se 
cer antrenate, iar absența lor afectează vizibil forma finală a unei 
producții. 

 Nu în ultimul rând, pentru un spectacol muzical se cere o 
asistență tehnică profesionistă, tehnicieni atenți și cu ureche mu-
zicală, racordarea sonorizării la tipul de spațiu de joc, sound-check 
exact ca pentru concert, reglaje fine și mai ales lavaliere perfor-
mante și cât se poate de puțin vizibile, care să reziste mișcărilor 
interpreților. Dacă tot ne ghidăm în construcția repertoriilor 
după nivelul de încasări, atunci ar fi decent să facem și investițiile 
necesare pentru ca spectatorul să nu aibă parte de o experiență 
improvizată: sonor care îți sparge urechile, lavaliere care cad de 
pe corpul actorilor sau se dereglează în timpul spectacolului, voci 
gâfâite ale interpreților pentru care multiplele acțiuni scenice sunt 
imposibil de executat simultan fără efort vizibil. 
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 Când regretata actriță Stela Popescu a debutat în 1967 la 
Teatrul de Comedie, după ce fusese inițial angajată la Teatrul de 
Revistă, jurnaliștii au întrebat la conferința de presă care anunța 
venirea ei în noua echipă dacă ”știe să și vorbească”, dat fiind că o 
știau în special drept cântăreață, nu actriță – și nu sperau prea mult 
ca cineva să fie și una și alta. În zilele noastre, dată fiind incidența 
tot mai mare de muzicaluri în repertorii, am putea fi tentați să pu-
nem întrebarea inversă.

 ***

 Pe de altă parte, formatul de muzical poate fi chestionat, 
manipulat, folosit pentru a atrage atenția publicului pentru tema-
tici pe care altfel acesta le-ar putea respinge. Muzica poate fi un 
liant extraordinar între universul de idei al autorilor spectacolului 
și publicul, al cărui gust e tot mai pervertit de oferta uriașă de 
entertainment de pe piață.

 E motivul pentru care un regizor precum Mihai Măniuțiu 
a creat în ultimii ani un tip de spectacol pe care l-a numit ”divertis-
ment metafizic”, serie din care fac parte spectacolele Viaţa-i mai 
frumoasă după ce mori, o producţie a Teatrului „Tomcsa Sándor“din 
Odorheiu Secuiesc (muzica Șerban Ursachi), Domnul Swedenborg 
vrea să viseze la Teatrul Naţional din Iași (muzica Șerban Ursachi), 
Fun la Teatrul „Aureliu Manea“ din Turda (muzica Șerban Ur-
sachi), Don Quijote la Teatrul Naţional din Târgu-Mureș (muzica 
Ada Milea), Leonce şi Lena la Teatrul „Regina Maria“ din Oradea 
(muzica Ada Milea, care semnează alături de regizor și scenariul 
original). Regizorul declara cu prilejul prezenței primului din 
aceste spectacole în cadrul FNT că ”muzica este un vehicul ideal 
în cazul abordării unor teme dificile sau grave. Voi continua, pro-
babil, pe această direcţie și în anii următori, deoarece acest tip de 
căutare e fertilă și îmi reîmprospătează pofta de lucru, având și 
șansa de a transforma repetiţiile în exerciţii de plăcere, de bucu-
rie.” De unde reiese că muzica le face plăcerea nu doar spectatori-
lor, ci și creatorilor de spectacole muzicale.

 O direcție inspirată și care merită mult mai multă atenție 
decât preluările de rețete de succes de pe alte meridiane, ”româ-
nizate” cu mai mult sau mai puțină inspirație, este dezvoltarea de 
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muzicaluri locale, cu subiecte inspirate din realitatea românească 
și cu muzică originală creată de compozitori atrași de acest tip de 
spectacol. O primă încercare foarte reușită (deși subminată de ne-
ajunsurile tehnice menționate mai sus) a fost în 2010 muzicalul 
Supermarket, scris de Theodora Herghelegiu, pe muzica lui Edu-
ard Jighirgiu, urmat în 2013 de Sânziana şi Pepelea, muzica origi-
nală de Ada Milea și Anca Hanu, în regia lui Alexandru Dabija, 
spectacol jucat cu succes de peste patru ani la Teatrul Național din 
Cluj. Actrița care reinterpretează muzical textele dramatice și le 
încredințează colegilor ei ca să le cânte, a semnat de curând la Tea-
trul Tineretului din Piatra-Neamț o producție asumată pe deplin, 
spectacolul muzical Visătorul, dramatizare de Antoaneta Zaharia 
după romanul lui Ian McEwan. În scenografia colorată a Alinei 
Herescu, jucăriile unor copii și obiectele banale, de uz casnic, din-
tr-o familie obișnuită se transformă în instrumente muzicale, iar 
actorii își cântă cu toții rolurile într-un inteligent și autoironic 
concert teatral, o odă fără pretenții, de care te atașezi imediat, de-
dicată copilăriei și viselor ei prea repede măturate de realitatea 
celor maturi. 

 Cea mai nouă producție din această direcție a muzica-
lului original românesc este excelenta co-producție Centrul Re-
plika-Teatrul Mic Familia fără zahăr, cu muzică originală de 
Bobo Burlăcianu, versuri de Bobi Dumitraș, texte de Mihaela 
Michailov, în regia lui Radu Apostol. Complet atipic, atât ca 
tematică – problemele familiei fiind prezentate în toată comple-
xitatea lor, iar relațiile ”neîndulcite” în vreun fel - cât și ca formate 
alese pentru conținut - de la un moment de karaoke, la ”hituri” 
folclorice și balade rock, în funcție de personajele care dau voce 
diferitelor mesaje – Familia fără zahăr e un exemplu de muzical 
contemporan inspirat, inovator și care are curajul să parieze pe un 
public deschis și curios. Reacțiile spectatorilor erau pline de în-
cântare, singurul lucru de care unii se plângeau fiind... lavalierele, 
semn că din nou conținutul de idei o ia înaintea update-ului teh-
nic. Avantajul este că fiecare dintre spectatori se poate identifica 
cu câte o tonalitate și astfel le acceptă mai ușor pe celelalte. Jocul 
e complet, până și distribuția e prezentată în format muzical, iar 
proiecțiile urmăresc ritmurile fiecărei scene în mod inteligent, 
asumat și la vedere. 
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 Dacă în majoritatea cronicilor de spectacol muzica e abia 
menționată, noi am decis ca în acest număr al Caietelor Masca 
ea să fie în prim plan, prin experiența unor creatori din generații 
diferite și cu experiențe diverse: de la Vasile Șirli, colaboratorul 
constant al regizorului Silviu Purcărete, la Răzvan Diaconu, ale 
cărui compoziții sunt dedicate spectacolelor atipice ale Teatrului 
Masca, la Ada Milea, Bobo Burlăcianu și Vlaicu Golcea, ale căror 
compoziții se întâlnesc cel mai des în spectacolele românești din 
ultima decadă, și până la Lucian Ban, ale cărui colaborări teatrale 
sunt infuzate de muzica de jazz care l-a consacrat în lume. 

 Interferența muzicii cu spectacolul de teatru este, în toate 
aceste cazuri, o sursă de creștere a celui din urmă în ochii spec-
tatorilor contemporani și o armă pașnică eficientă în ”războiul” 
pentru câștigarea noilor generații pentru teatru. 

Familia fără Zahăr , 2016  / foto: Maria Ștefănescu        Arhiva FNT
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 Posibil însă că Muzica este cu mult mai mult decât atât, 
căci dacă întregul Cosmos este reflectat în organizarea sa de splen-
dida corelație a numerelor, Muzica este una dintre formele pe care 
numerele o cunosc. Anticii vorbeau de muzica Cosmosului, iar noi 
descoperim, grație misiunii Cassini a NASA că vibrațiile electro-
magnetice ale lui Saturn dau naștere unei polifonii de o stranietate 
teribilă. Cum de am putut uita asta în numai câteva mii de ani, în 
așa fel încât să ne mirăm năuci și oarecum înspăimântați de posi-
bile forțe extraterestre?

 Omenirea a mai cunoscut însă astfel de amnezii, a crezut 
că experiența terestă începe cu organizarea atlantă pentru ca să 
admită, grație unor desoperiri arheologice incontestabile și ului-
toare că este cât se poate de posibil ca civilizații cu mult mai pu-
ternice și mai avansate tehnologic să fi existat pe Pământ cu mult 
înainte.

 Și este probabil că, atunci când lucrurile vor fi înțelese pe 
deplin să descoperim că și istoria teatrului își împinge limitele 
mult peste cele două milenii și ceva care ne despart de teatrul antic 
în forma sa cea mai organizată.

 În Întâlnire de gradul trei, film scris și regizat de Steven 
Spielberg, scena finală este absolut colosală propunând un posibil 
dialog între civilizații prin intermediul Muzicii. Notelor grave care 
răzbat dinspre nava extraterestră li se răspunde după un algoritm 
sofisticat, cu aceleași structuri de combinații muzicale, sugerân-
du-se o posibilă armonie cosmică prin intermediul Muzicii.

TEATRUL ȘI CETATEA
Mihai Mălaimare 

 
Muzica este un limbaj 

cosmic

DECEMBRIE 2017



14

 Un spectacol de teatru este tot Muzică și vorbește în gene-
ral tot despre armonie, despre echilibru, despre frumusețe. Este o 
structură sincretică, dar fiecare dintre artele implicate se găsește 
într-o deplină armonie cu totul, generând vibrații care cuprind 
sufletul spectatorului și îi dăruiesc prin catharsis liniștea și calmul 
necesare pentru continuarea propriei experiențe de viață, căci un 
spectacol de teatru nu este nici pe de parte o soluție de divertis-
ment. În absența cuceririlor acestui secol, spectacolul teatrului 
antic era singura soluție de informare, de dezbatere colectivă, de 
transmitere a unor mesaje fundamentale legate de viață, de destin, 
de forța Omului și de pericolele cărora trebuie să le facă față.

 În totalitatea sa, un spectacol de teatru este organizat ai-
doma unui concert simfonic, are partituri scrise și definite pentru 
fiecare partidă, se supune interpretării generale prin indicații dar 
și uneia de moment prin inspirație și improvizație, este capabil să 
stârnească uriașe emoții și poate beneficia de aprobarea imediată 
a auditoriului, dar și de aceea care se prelungește în timp și care 
face ca forța sa să fie cu mult peste ceea ce îndeobște se crede. Un 
spectacol de teatru este un posibil remediu universal. 

 Rolul Muzicii în teatru a depins de mulți factori de-a lungul 
istoriei, dar mai întotdeauna aceasta a fost prezentă la întâlnirea 
spectacolului cu spectatorul. Implicată direct sau prezentă doar 
ca simplă ilustrație, Muzica a jalonat oarecum întregul parcurs al 
teatrului universal de la începuturi și până în prezent. Muzica și 
interpreții ei au fost mereu prezenți în alcătuirea spectacolelor.

 Voi încerca să arunc o privire asupra relațiilor dintre scrii-
tor, regizor, actor, tehnician de teatru și Muzică, oprindu-mă mai 
degrabă asupra experienței proprii, aceea de regizor al Teatrului 
Masca, lăsând celorlalți colegi și prieteni care au acceptat să-și 
spună punctul de vedere în acest al 5-lea Caiet Masca să con-
cluzioneze pertinent și asupra altor aspecte cu care noi poate 
nu ne-am întâlnit sau în care avem mai puțină expertiză.

 Cred că am montat peste 100 de spectacole la Masca 
și NICIUNUL nu s-a făcut în absența Muzicii într-un fel sau 
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altul. Dintre acestea suficient de multe sunt din păcate din zona tea-
trului vorbit și nu mă voi referi la ele, pentru că, deși au fost construite 
cu tehnici împrumutate de la teatrul non-verbal, nu au fost niciodată 
mai mult decât niște spectacole vorbite mai mult sau mai puțin im-
portante. Mă voi referi însă la spectacolele fără cuvânt și la cele de 
stradă pentru că aici Muzica își găsește cu adevărat un rol extrem 
de important și experiența noastră este și devine pe zi ce trece tot 
mai însemnată.

 Drumul spectacolului către spectatorul său începe în 
liniștea și penumbra în care se înscrie dintotdeauna biroul la care 
lucrează autorul când își imaginează piesa pe care o va semna. În-
tr-o oarecare măsură și eu sunt un autor, căci îmi montez specta-
colele după scenarii proprii. 

 Este chiar straniu că subiectul vine către mine sub formă 
muzicală, ca un fel de acord luat la pian cu toate degetele ambelor 
mâini. Este oarecum neclar deși insistent și imposibil să fie ne-
glijat. Casa cu nebuni după Maidanul cu dragoste și Yvonne după 
Incredibila poveste a candidei Erendira şi a nesăbuitei sale bunici, 
spectacolele care așteaptă acum să intre ca niște locomotive uriașe 
în gara teatrului nostru și-au trimis cu mult înainte către mine 
mesagerii, niște sunete grave, capabile să vibreze apa din paharele 
de pe masă, așa cum o face un cutremur care s-a decis să iasă la 
suprafață.

 Din clipa aceea nu mai am liniște, acordurile se trans-
formă în teme muzicale, instrumentele unei orchestre invizibile 
încep să-și dispute întâietatea, este un amestec nebun de sunete, 
cam cum se petrece la un concert când, în așteptarea dirijorului, 
instrumentiștii  își acordează instrumentele și mai încearcă niște 
note, ca să-și facă mâna. Apoi, când tema principală se înfiripă, 
lucrurile par a intra în făgașul lor, o simfonie se așterne cuminte pe 
hârtie și cu ea în față știu dacă voi avea un spectacol sau totul este 
doar o impresie de moment.

 Un scenariu vorbește despre momente, trasează niște 
direcții și ține în suspans decizia regizorului, iar când regizorul 
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este una și aceeași persoană cu scenaristul, un scenariu va rămâne 
adesea cu secrete numai pentru el și va oferi doar regizorului pute-
rea de a vedea dincolo de cele câteva rânduri scrise. Între scenarist 
și regizor se joacă un joc straniu, scenaristul oferă partitura spre 
completare regizorului și se strecoară liniștit în umbra acestuia, 
cum este și firesc. Între ceea ce s-a scris și ceea ce se va „cânta”, 
distanțele sunt adesea uriașe și se măsoară în unități care nu au 
nimic a face cu geografia și configurația geologică a spațiului de 
măsurat. 

 Straniu, dar cât se poate de adevărat, la mine spectacolul 
începe din clipa în care am ceva de fredonat. Casa cu nebuni după 
Maidanul cu dragoste al lui G.M. Zamfirescu a început să-mi apa-
ră ca imagini după ce am ascultat o melodie a celebrei interprete 
de muzică lăutărească Gabi Luncă. Dă, mamă cu biciu-n mine pă-
rea scris anume pentru povestea nebună din celebrul roman, iar 
interpretarea ei se calchia perfect cu sunetele care îmi umblau prin 
cap. Cât privește soarta povestirii lui Marques, Erendira, s-a scris 
în clipa în care am auzit melodia Madame Yvonne în interpretarea 
lui Julio Sosa. Văd, efectiv văd locuri, văd lumini, văd oameni care 
se mișcă, vorbesc, râd, suferă și trăiesc. Par a se plictisi, a se mișca 
aiurea, par, ce să o mai lungesc, că mă așteaptă să le dau drumul, 
să-i izbăvesc de fără rostul existenței lor și să-i îndemn să trăiască 
din plin ca niște oameni care în sfârșit știu pentru ce există și pot 
înțelege că trebuie să-și plimbe existența cu disperarea că ora pe 
care le-o dăruiesc ar putea fi și ultima. Am făcut școală de muzi-
că, dar nu am scris niciodată un concert în adevăratul sens al cu-
vântului, însă pe portativul în care se poate trasforma orice fel de 
scenă, personajele sunt note muzicale care se înșiruie în funcție de 
situațiile în care le pun. Concertul începe să existe și cu cât petrec 
mai mult timp în pregătirea cu scenograful sau ceilalți colabora-
tori, cu atât dimensiunile sale sunt mai impresionante. Iar eu cânt. 
Alții poate fac altceva, eu cânt și nu mă opresc până nu văd publi-
cul plecat spre casă după spectacolul de premieră. Atunci îmi iau o 
mică pauză în așteptarea viitoarei melodii de fredonat.

 Nu am schimbat niciodată prima variantă a scenariilor 
mele, adesea le mai citesc și mă mir că am uitat cutare sau cutare 
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scenă, între scenariile literare și ceea ce a ieșit până la urmă este 
mai întotdeauna o diferență uriașă, cum de altfel este și între spec-
tacolul din mintea mea și ceea ce finalmente izbutesc. Concertul 
din mintea mea de regizor se încăpățânează să se păstreze în for-
ma acreditată, dar regizorul care lucrează cu actorii mă trădează 
de cele mai multe ori pe mine regizorul – scenarist pentru că nu se 
poate stăpâni să nu se bucure la o șugubețenie a unuia sau altuia 
dintre actori și atunci lasă baltă ceea ce știa și se arată hotărât să 
reînvețe de la ceilalți ceea ce credea că știe pentru totdeauna. 

 Când regizorul râde la jocul unui actor, scenaristul pleacă 
trântind ușa mârâind printre dinți că iar este trădat și că aceas-
ta este probabil soarta oricărui autor, să închidă ochii la această 
cumplită coaliție regizor – actor pentru ca scenariul să vadă lu-
minile rampei. De fapt, iese din sală pentru că nu prea mai are ce 
căuta acolo și trântește ușa nu pentru că ar vrea, ci pentru că ușile 
din teatru nu se închid niciodată altfel. Muzica scenaristului se 
termină aici și va sfârși prin a accepta că muzica spectacolului este 
tocmai ce a vrut el să scrie dar nu știa cum. ,,Cizmarule, nu mai sus 
de sanda” par a-i spune și chiar o fac toți cei implicați în realizarea 
unui spectacol și autorul, mă rog, scenaristul în cazul meu, admite 
că și înălțimea unei tălpi de sanda este oricum mai mult decât ni-
mic. 

 Cu regizorul lucrurile stau cu totul altfel. El primește o 
idee și compune o simfonie și încă una care are de trecut prin furci 
caudine greu de imaginat. Toți cei din jur trebuie câștigați, de la 
actori, la scenografi, coregrafi, muzicieni, antrenori de lupte sceni-
ce, mașiniști, director și portarul teatrului, căci fiecare are opinia 
sa, fiecare poate da girul sau întoarce oprobriul împotriva a ceea 
ce este vaccinul pentru viața lui ajunsă la ananghie din cauza unui 
subiect care trebuie să se transforme în spectacol. Iar muzica este 
singura cale ca să găsească argumente, mai ales când spectacolul 
este unul non-verbal. 

 Spun asta pentru că în educația tuturor actorilor de teatru 
gestual este o axiomă afirmația că gestul determină muzica. Muzi-
ca se implică peste tot, în configurația decorurilor, a costumelor, 
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a soluțiilor de lumină. Nu știu dacă toți regizorii fac la fel, chiar 
nu știu, dar eu așa pățesc, eu scriu și cânt muzică în toate clipele în 
care destinul meu este legat de spectacolul la care lucrez. În lucrul 
cu actorii „muzica mea” se schimbă dar acesta este un risc calculat 
și asumat. Îmi spun că anume nu am scris toate notele pentru a le 
putea adăuga și pe acelea pe care mi le impun actorii în nebunia 
pe care trebuie să le-o accept, aceea de a vorbi despre orice în loc 
să urce pe scenă și să existe ca personaje. Mă enervează cumplit 
hărnicia actorilor dar dacă asta îi ajută n-am ce face, ascult și după 
ce refuz cam toate propunerile accept ceea ce nu-mi strică muzica 
mea, dar pare a-i ajuta pe ei să o interpreteze. Actorul nostru, stă-
pânul nostru, nu ai ce face, mergi mai departe, nici măcar Edward 
Gordon Craig nu a înțeles altceva când vorbea despre supermari-
oneta lui, agasat fiind de actorii care dezbăteau aiurea sensuri ale 
unor cuvinte care nici nu fuseseră scrise. Dincolo de glumă însă, 
pentru mine ca regizor este extrem de important modul în care se 
mișcă și înțelege actorul ceea ce îi dau să joace. Apariția gestului 
creator, acea privire care nu a fost indicată de mine, un oftat la 
care nici nu mă gândisem mă poartă pe culmi de necrezut, le prind 
din zbor și le duc mai departe, le trasform în situații și în soluții 
ale acestora. Când acestea nu apar rămân răbdător, căci nu au 
cum să întârzie, actorul este un animal mereu flămând și cum nu 
urmărește decât succesul, va sfârși prin a se dărui cu desăvârșire, a 
se uita pe sine și a construi ceea ce m-am așteptat să facă. Muzica 
mea trebuie să se schimbe, da, este firesc să fie așa, muzica mea 
era doar temporar fixată, ceea ce se scrie acum este altceva, este 
spectacolul care urmeaza să se nască. 

 ***

 Dar în spectacol este și muzică de-adevăratelea și, de fapt, 
ea este subiectul de interes al prezentului caiet. Nu știu dacă există 
spectacole fără muzică, este posibil dar eu nu pot vedea nimic în 
afara muzicii, pentru mine muzica nu este un adjuvant, nu consti-
tuie un aliat, ci un partener, este parte din spectacol, este personaj 
principal. Pentru fiecare spectacol am un compozitor care scrie și 



19

nu o face oricum, ci participând la repetiții. Cum stilul de viață 
al acestui secol pe fugă este extraordinar de agitat, participarea 
compozitorului la toate repetițiile noastre este un vis imposibil a 
mai fi împlinit și m-am văzut nevoit să inventez o metodă apa-
rent infailibilă din moment ce nu a cunoscut vreun eșec, cel puțin 
până în acest moment. Realizez o scenă, o duc foarte aproape de 
condiția de premieră, o filmez și o trimit compozitorului. Pe film 
comentez mereu, explic ce scenă este, ce suferință se joacă acolo, 
ce stări consumă actorul, care sunt accentele care mă interesează 
și, în plus, scena se joacă pe o muzică aleasă de mine, de noi și care 
corespunde oarecum cu ceea ce ne-am dori. Sigur, compozitorul 
este prevenit. Am avut anterior discuții lungi legate de stilul pe 
care l-aș dori, inclusiv în muzica spectacolului, am disecat împreu-
nă scenariul, am traversat posibile domenii din zona cărora ar tre-
bui să se inspire și muzica lui. Compozitorul are la îndemână toate 
informațiile de care are nevoie, compune pe baza filmului și ne tri-
mite muzica. Aici este un moment extrem de delicat, actorul este 
o persoană deosebit de conservatoare, îi este cu deosebire greu să 
renunțe la ceva cu care s-a simțit bine, care i-a susținut filozofia 
jocului său, melodia pe care a repetat l-a adus aproape de stări din-
tre cele mai înalte și acum se trezește cu o altă structură muzicală. 
Rolul regizorului este și în acest caz fundamental. Redescoperirea 
scenei în funcție de muzica primită de la compozitor, chiar redi-
mensionarea ei în sensul anulării unor gesturi, descoperirii altora, 
sunt parte a muncii noastre și nu am dat greș niciodată, cel puțin 
până acum.

 S-a întâmplat așa cu toți compozitorii cu care am lucrat, 
indiferent de vârsta și notorietatea lor, fie că se numeau Paul Ur-
muzescu sau Răzvan Diaconu pentru a vorbi de cei care, deși la 
vârste diferite, au scris adevărate miracole pentru Masca. Proba-
bil că procesul intern al compozitorului în fața scenei filmate și, 
mai mult, cu o muzică deja fixată în mintea și stările actorilor este 
extrem de interesant, cred că merită inserată o mărturie a unuia 
dintre ei. În fond, noi i-am transmis că vrem ceva cam cum sună 
melodia pe care am repetat, compozitorul are evident întreaga li-
bertate de mișcare, dar este în felul acesta tentat să țină pasul cu 
actorul, să-l urmărească în desișul stărilor pe care acesta le arată pe 
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film și să-l sprijine. Din punctul meu de vedere este singura soluție 
pentru ca muzica să fie un personaj la rândul ei și nu doar o simplă 
ilustrație. 

 După primirea muzicii și acceptarea ei de către noi toți 
începe o nouă etapă, și ea deosebit de interesantă, căci notele 
trebuiesc recreate de către actori care trebuie să se miște în așa 
fel încât  să pară că trupurile lor stârnesc muzica. În spectacolele 
non-verbale muzica nu este doar un adjuvant alături de lumină sau 
decor, ci devine personaj principal, participă activ la desfășurarea 
acțiunii, o determină, o susține, o definește. În majoritatea spec-
tacolelor mele muzica a acoperit practic tot timpul spectacolului, 
nu l-a părăsit nici pe durata aplauzelor, nu am lăsat loc niciunei 
pauze, m-am îndrăgostit de ea și am lasat-o să pătrundă peste tot, 
în toate ungherele, în toate clipele. În aceste ultime spectacolele 
la care în acest moment lucrez (Casa cu nebuni și Yvonne) am mai 
schimbat această regulă, am introdus momente de liniște absolută 
care mi se par extrem de ciudate; într-atât m-am obișnuit ca muzi-
ca să acopere orice moment al spectacolelor mele. Mozart spunea 
că muzica nu se găsește în note, ci în pauza dintre ele și cred că, 
în pofida tentației de a crede că este un simplu joc de cuvinte, are 
dreptate. Notele creează cadrul în care actorul stârnește emoția. 

 Dar, dintre toate artele care participă la realizarea unui 
spectacol de tip Masca, muzica are o valoare colosală pentru actor. 
Spectacolele noastre au din ce în ce mai clar structura unui film, 
cunosc numeroase flashback-uri, scenele par montate exact ca în-
tr-un film. Pe scenă totul este semnificativ, totul înseamnă ceva, 
totul exprimă ceva. Asta înseamnă precizie, sincron, asta înseamnă 
muzică. Muzica are o structură matematică absolut colosală, este 
o înlănțuire de note extrem de bine definite, a căror lungime nu 
poate varia, este definită de propria condiție, pătrimi, doimi, note 
întregi etc. Condiția matematică este întregită de configurația 
măsurii, fiecare dintre ele vorbind despre viteză, forță, duioșie, 
iubire, ură, pasiune. În aceasta configurație matematică pare a nu 
exista niciun fel de libertate pentru actor, dar numai pare pen-
tru că libertatea nu există în sine, ci doar prin raportare la 
un spațiu claustral. În mod normal această înlănțuire de struc-
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turi, matematic vorbind perfect stabilite, ar face munca actorului 
mult mai ușoară, numai că lucrurile nu stau chiar așa. Muzica unui 
spectacol devine sunetul colosal al bătăilor inimii actorilor, este 
contrapunctul respirației acestora, privirile prind forță sau o pierd 
în funcție de un forte sau piano. Iar când ai în spectacol și afoni 
care se definesc nu prin incapacitatea de a recunoaște notele, ci 
prin acea incredibilă nonșalanță de a călca între note, asta strică 
uneori relațiile sau declanșează reacții imposibil de descoperit al-
tminteri. Uneori ai nevoie și de așa ceva, uneori așa ceva se poate 
tolera. Dar numai uneori! Actorul, la rândul său nu poate trăi doar 
în cadrul unui spațiu cuprins de muzică numai pentru că regizo-
rul a vrut acest lucru. Muzica îi va pătrunde în oase, în gânduri, 
se va metamorfoza în chiar mișcările și gesturile sale. Rolurile se 
vor inversa, actorii vor izbuti să creeze muzica prin corpurile lor, 
prim-planul, acel gest semnificativ care apare mereu ca o conclu-
zie în teatrul gestual va avea o forță cu atât mai cutremurătoare cu 
cât se calchiază mai exact pe muzică. Senzația transmisă în sală 
va fi teribilă, muzica va deveni indispensabilă înțelegerii subiec-
tului, a subtilităților jocului actorilor, va scoate până și fumul din 
mașinile de fum, va izbi luminile care se așezaseră pe perdelele de 
fum, va da decorurilor și costumelor semnificațiile pe care le cer și 
le impun scenele spectacolului, îmbrăcându-le în plus cu un inefa-
bil incredibil.

 În spectacolele de gest, în spectacolele non-verbale, mu-
zica este actorul al doisprezecelea așa cum la fotbal acest titlu 
este apanajul spectatorului din tribune. Muzica aduce liniștea în 
distribuție, aduce convingerea că suntem pe drumul cel bun, adu-
ce aliatul fără de care am fi vulnerabili. Odată venită și accepta-
tă, muzica este semnalul că asaltul final se apropie, că victoria ne 
aparține deja. Procesul de creație al actorului este și el dominat de 
muzică. Ca și regizorul, și actorul va alege să trăiască perioada de 
creație în matricea muzicală pe care și-o alege, care îl vizitează și 
apoi aceea care este trimisă de compozitor. Raportarea actorului 
la schema matematică a muzicii se face imediat, pașii săi se fac în 
funcție de notele care îi însoțesc și relația este bilaterală adesea, 
pașii părând că scot muzica din aerul pe care îl străbat. Și actorii 
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fredonează peste tot, muzica s-a insinuat în viețile lor și îi ajută 
să-și păstreze prospețimea până la premieră. Ba, chiar mai mult 
decât mine, regizorul, actorii au o percepție mult mai clară asupra 
muzicii, nu de puține ori am fost surprins că ei știu exact de unde 
trebuie reluată o scenă, de la accentul cutare, sau de la filigranul 
acela de note și lucrurile merg foarte bine. Pentru mine muzica 
unei scene poate să însemne multe lucruri, pentru un actor este cu 
siguranță firul Ariadnei.

 Muzica spectacolului domină și munca celorlalți creatori, 
sunetistul, operatorul de lumini, regizorul tehnic, mașiniștii, ca-
binierele. Muzica însăși nu permite să fie aruncată în scenă ca un 
obiect oarecare, subtilitățile ei determină o altfel de abordare din 
partea celor mai sus enumerați. Este impresionant câtă influență 
are muzica unui spectacol asupra ansamblului creatorilor specta-
colului. Nu-mi amintesc să fi izbutit a atrage atenția prin înscrisuri 
că liniștea se impune atunci când pe scenă se repetă, dar dacă sce-
na care se repetă are parte de muzică atunci se întâmplă un adevă-
rat miracol, toată lumea merge în vârful pantofilor, comunică prin 
șoapte și, mai ales, ascultă revărsarea de note și este un altfel de a 
asculta care nu are nicio legătură cu sala de concerte sau cu liniștea 
camerei în care cineva își oferă la radio sau altfel un concert. Este 
un mod de a asculta ca în catedrală, un mod activ, căci gândurile 
fiecăruia zboară purtate de muzică. Mă gândesc serios la ideea de 
a introduce muzica pe holurile teatrului.

 Un alt beneficiar al muzicii unui spectacol este spectato-
rul, cel pentru care a fost creat, cel față de care ne raportăm toți 
creatorii. Practic el este obligat să accepte muzica spectacolului, 
dar modalitatea pe care am ales-o noi (filmarea transmisă com-
pozitorului) este una care face ca muzica sa fie imediat asumată, 
să facă parte din propriul spectacol al fiecărui spectator în par-
te atunci când asistă sau mai exact când se identifică el însuși cu 
spectacolul. Relația specială între muzică și actor îl va determina 
și pe spectator să asculte muzica prin intermediul gesturilor și cor-
pului actorului, iar această ciudată modalitate de audiție dezvă-
luie sonorități parcă mult mai ample, mai subiective. Spectacolul 
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are astfel și componenta de concert explicată și sprijin efectiv în 
realizarea catharsisului, nu de puține ori spectatorul plângând ală-
turi de eroina sau eroul implicat în unele dintre cele mai puternice 
scene. Pe de altă parte, structura cinematografică a spectacolelor 
noastre face ca muzica să se apropie sau să fie una de film, fapt care 
amplifică, mărește de multe ori posibilitatea creării condițiilor de 
apariție a stării de catharsis. Amintesc doar în treacăt formidabila 
scenă finală din Oglinda (Paul Urmuzescu), unele dintre songurile 
din Acul cumetrei Gurton sau începutul și finalul din Romeo şi Juli-
eta (Răzvan Diaconu).

 Lucrurile sunt perfect valabile și în cazul muzicii compuse 
pentru spectacolele de exterior, ba aș zice că aici rolul ei este mult 
mai amplu, muncind din greu, alături de actor pentru a-l ține cap-
tiv pe spectatorul asupra căruia se năpustesc toate zgomotele pe 
care mediul înconjurător le poate produce. În exterior poate mai 
mult decât în interior soluția aleasă de mine, compunerea după fil-
mul scenei, își arată din plin meritele. Am fost extrem de surprins 
de forța pe care muzica lui Răzvan Diaconu la Statuile din Pompei 
o exercita asupra spectatorilor, adesea am văzut lacrimi lăsate să 
curgă șuvoi. Statuile vivante pe care le creăm an de an pentru Fes-
tivalul Internațional de Statui Vivante – Masca beneficiază și ele 
de muzică, iar relația dintre actor și spectator este extrem de apro-
piată, atât fizic cât și psihic. Spectatorul se află la câțiva centimetri 
de actor, iar jocul acestuia și extraordinara corelație pe care acesta 
o realizează cu muzica fac ca statuile noastre să fie extrem de apre-
ciate, fiind în fapt mini spectacole de o forță absolut neobișnuită.

***

 Poate că nu ar strica să vorbim un pic și despre condițiile 
audiției, despre tehnica necesară pentru ca aceasta să fie de cea 
mai bună calitate. Lucrurile au evoluat extraordinar. Dacă acum 
20 de ani aveam un magnetofon Kashtan și eram foarte mândri de 
investiție, astăzi lucrăm pe boxe de înaltă fidelitate și cu pupitre 
de sunet performante, numai că tehnica aleargă mult mai repede 
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decât capacitatea unei instituții teatrale de a ține pasul cu ea și 
aproape toate teatrele marchează la acest capitol un real deficit 
pe care îl întărește exponențial calitatea operatorilor de sunet, în 
general fără studii de specialitate, cu puține cunoștințe de muzică 
și, din păcate, adesea fără o chemare lăuntrică reală pentru mese-
ria pe care o fac. Omul de teatru, sintagma care definea în anii de 
dinainte capacitatea unui angajat al teatrului de a se sacrifica pen-
tru binele spectacolului a dispărut și nu am deloc speranța că s-ar 
putea cumva întoarce. Capitalismul și tehnica vor favoriza mereu 
schimbări de personal în aceste domenii cheie ale artei specta-
colului. Acel ceva, acel inefabil care face ca omul să fie deasupra 
tehnicii, să o suplinească și chiar să o întreacă nu mai există. Au 
dispărut nu numai acei oameni minunați și jucăriile lor de sunet și 
lumină învechite, dar capabile să facă minuni, au dispărut celebre-
le povești în care erau implicați, poveștile artei lor și a calităților 
umane excepționale care îi caracterizau. Teatrul a pierdut prin ei 
enorm. 

 Îmi amintesc că atunci când s-a înființat la Botoșani Școala 
de muzică am dorit din tot sufletul să mă număr printre elevii 
săi, mi-am cumpărat o vioară de fabrică și am pornit la un drum 
din păcate nu foarte lung pentru că am avut tăria să recunosc la 
sfârșitul clasei a VIII-a că nu aceasta este cariera căreia mă pot dă-
rui cu adevărat. În muzică, dacă aș fi continuat, probabil aș fi fost 
un interpret, mai mult sau mai puțin bun. În teatru însă am avut 
șansa să fiu creator și asta nu se supune analizei bun-rău, căci un 
creator propune soluții pe care publicul este invitat să le vadă și să 
le accepte. Dacă este corect ceea ce spun - și cred că este -, înseam-
nă că nu am părăsit NICIODATĂ Muzica, doar că am ascultat-o 
și am interpretat-o altfel, în felul meu.

 



Arhiva masca          Parizianca, 2017 / foto: Cristinel Dâdăl





Vasile Șirli         Arhiva personală / foto: Paul Buciuță
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 Care sunt primele trei lucruri pe care trebuie să le ştii de la 
un regizor care vrea să colaborați pentru muzica unui spectacol, ast-
fel încât să poți începe lucrul? 

 Calendarul de lucru. Îmi place să am timp. Să pot asista la 
repetiții. Textul. Subiectul. Trupa, eventual Punctul său de vede-
re/conceptul. 

 Care e procesul de lucru al compozitorului Vasile Șirli când 
compune pentru un spectacol: eşti prezent la repetiții, scrii muzică şi 
o trimiți, de câte întâlniri directe ai nevoie?  

 Îmi place să scriu în timpul repetițiilor. Din respect pen-
tru actori și programul lor de repetiții, încerc să scriu cât se poa-
te de repede eventualele cântece ale spectacolului, pentru a avea 
timp să le învețe. Fac machete, în forma cea mai simplă, cântate 
la pian, eventual pian-voce, pentru ca regizorul să le asculte și să 
poată hotărî dacă sunt sau nu utile pentru ceea ce și cum vrea să 
pună în scenă. S-a întâmplat ca repetițiile să înceapă cu învățarea 
cântecelor, ceea ce este întotdeauna de dorit, spre binele fluidității 
jocului actoricesc, cântatul într-un spectacol dramatic fiind destul 
de stresant pentru actori.  

 Desigur, există excepții. Punerea în scenă nu poate fi în 
întregime  anticipată. Nevoia de muzică poate veni din evoluția 
repetițiilor, a ideilor, a propunerilor. Face parte din frumusețea 
lucrului cu regizorii și actorii. 

GUEST STAR: Vasile Șirli 
 

”Îmi place să scriu muzica 
în timpul repetițiilor”  

DECEMBRIE 2017
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 Uneori trimit muzica. Tehnologia este la îndemâna oricui. 
Mă bucur de ea și o folosesc zilnic. 

 Întâlnirile, conversațiile cu regizorii sunt diferite, în funcție 
de personalitatea lor, de ceea ce ne leagă, de ceea ce vor să-mi spu-
nă. Nu cred că e nevoie de multe conversații. În cele din urmă, 
dincolo de intențiile teoretice și verbale, muzica trebuie compusă 
și împărtășită. Așa se face că încerc să ajung cât mai repede la ceea 
ce cred că este foarte util pentru definirea unei direcții, provoca-
rea sonoră. Compun, scriu și înregistrez muzici inspirate de ceea 
ce îmi spune mie textul. Două-trei, uneori chiar mai multe. Aces-
tea sunt provocările. Poate bune, poate greșite. Oricum, mult mai 
precise decât toate vorbele despre muzică. Oricine are nevoie de o 
perioadă de asimilare a unei muzici, mai ales regizorul, cu atât mai 
mult atunci când ea poate trimite spectacolul/spectatorul într-o 
direcție nedorită sau neimaginată de el. 

 Cum alegi actorii care să-ți cânte muzica? 

 Prima întâlnire cu actorii este un test muzical. Simplu, ra-
pid, prietenesc. În felul acesta le cunosc timbrul vocii, abilitatea 
muzicală, capacitatea de asimilare rapidă a unei muzici noi, sensi-
bilitatea lor. Cum spuneam, doresc să mi se dea textele cântecelor 
cât se poate de repede. Ele sunt destinate anumitor personaje, sau 
ansamblului trupei. Nu sunt eu cel care alege actorii, nu sunt eu cel 
care cere ca un text să fie cântat. Distribuția este făcută după cri-
terii actoricești, nu muzicale. Este farmecul teatrului: îmi adaptez 
felul de a scrie la capacitățile interpreților, încercând să repet cu 
ei cât mai mult, pentru a le da posibilitatea să se exprime și prin 
muzică. Rezultatul trebuie să fie firesc, fără a se vedea efortul făcut 
în săptămânile de repetiții.

 Ți-ai putea imagina un spectacol de teatru fără muzică? Ce 
impresie îți face/la ce te gândeşti când asişti la un asemenea specta-
col? 

 Desigur. Ține de limbajul teatral al regizorului. E valabil 
și pentru film. Sunt un public bun: mă las purtat de ceea ce mi se 
propune. Încerc să nu judec. Încerc să apreciez.
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 Care sunt spectacolele pentru care ai compus muzică cele mai 
dragi ție şi de ce?  

 Grea întrebare. Fără răspuns. Mai bine zis, cu multe răs-
punsuri.  Am făcut și fac muzică de teatru din bucuria descoperirii 
celuilalt, a unui alt punct de vedere, a unei alte lecturi, a descope-
ririi unei alte lumi, a unei echipe. De fapt, cred că este o altă for-
mă de prietenie, e drept, efemeră, dar atât de generoasă. Dincolo 
de spectacole, de care m-am atașat, rămân cei cu care am lucrat, 
cei care au crezut că le pot fi util, cei care m-au lăsat să le citesc 
sensibilitățile, emoțiile. Le mulțumesc.  

Interviu realizat de Cristina Modreanu
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Oglinda, 2008 / foto: Livia Geabelea
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Romeo și  Julieta, 2015 / foto: Cristinel Dâdăl  
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CONTEXT
Cristinel Dâdăl 

 
Muzica – element premergător 

al spectacolului de stradă

DECEMBRIE 2017

Motto: Orice intrerpretare a unei partituri muzicale este un act 
teatral, prin simpla prezență.

(Stravinsky)

Din punctul de vedere al spectatorului, experiența teatru-
lui de stradă începe de la o oarecare distanță de actul în sine. De 
la intrarea în parcul sau strada cu pricina, prima întâlnire pe care 
viitorul spectator o are cu spectacolul, prima informație pe care o 
primește despre existența în imediata apropiere a unui act care se 
situează în afara tipicului de zi cu zi, este de natură sonoră. Înainte 
de a vedea și de a intra în contact cu toate celelalte elemente care 
îi pot menține interesul (forme, culori, costume, animație, mișcări 
etc) persoana aude muzica spectacolului și poate că de aceea, cel 
puțin în ceea ce privește teatrul de exterior, muzica reprezintă nu 
un accesoriu, ci un element esențial.

Bineînțeles că, într-o anumită măsură, funcțiile muzi-
cii sunt aceleași în orice formă de teatru. Sunt, însă, anumite as-
pecte care se impun ca particularități în ceea ce privește rolul și 
importanța muzicii în teatrul jucat în afara sălilor dedicate.

Înainte de orice, trebuie să vorbim despre impact și notori-
etate. Actul teatral care se desfășoară în spații neconvenționale nu 
beneficiază de atenția pe care o amanetează un spectator plătitor de 
bilet pentru a intra într-o sală de teatru. De aceea el trebuie să se folo-



35

sească de anumite mijloace – și unul dintre acestea este muzica – pen-
tru a atrage atenția asupra propriei desfășurări. Spectatorul tea-
trului de stradă nu este unul declarat, ci cîștigat! El trebuie anunțat 
că urmează să se întâmple ceva, trebuie atras și apoi, în acele câte-
va zeci de secunde pentru care este dispus să acorde atenție, să fie 
prins. Prin sonoritate și volum, dar mai ales prin prisma faptului 
că transmite ideea unui act construit și nu aleatoriu, muzica este, 
din acest punct de vedere, vornicul spectacolului de teatru care se 
declamă potențialului public hic et nunc.

Muzica propune și creează o atmosferă, delimitând spațiul 
în care spectacolul se va desfășura. Așa cum decorul este primul 
element prin care un spectator în sală ia contact cu spectacolul, 
muzica este pentru spectacolele de exterior primul element cu 
care posibilul spectator intră într-o anumită relație, primind ime-
diat informația elementară despre tonul reprezentației la care este 
invitat.

Muzica reprezintă un mijloc la îndemână pentru a trans-
mite limpede referințe privind situarea socială, culturală sau ge-
ografică a personajelor. Apelând din nou la comparația cu sala 
de teatru, acolo vorbim de o persoană care fie că vine la specta-
col știind clar că va vedea reprezentația X cu subiectul în Grecia 
antică sau Franța anilor 1800, fie că intră în sală și scenografia îi 
transmite aceste referințe. În cazul unui spectacol de stradă, însă, 
decorul nu va avea niciodată complexitatea unei scene, ca să nu 
mai vorbim de un spectacol paradă sau în mișcare, unde acesta 
lipsește cu desăvârșire. Și iată că este rolul muzicii să suplineas-
că toate acele elemente și să încadreze foarte eficace, în spațiu și 
timp, subiectul și personajele. Aș menționa aici și ceea ce numesc 
pseudo autenticitate. Poate că nu putem reproduce în mod auten-
tic o compoziție așa cum se auzea la un banchet elisabetan. Dar o 
partitură inteligent scrisă și aleasă poate transmite sonoritatea pe 
care cei de față să o asocieze fără echivoc perioadei și contextului 
respectiv. 

Muzica ajută la definirea personajelor și a relațiilor din 
cadrul poveștii. Fie că e vorba de un leitmotiv, fie că e vorba pur 
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și simplu de unități structurale – melodice, armonice sau ritmi-
ce – care se asociază unui anumit personaj sau moment, muzica 
ajută sub acest aspect la citirea personajelor și a relațiilor dintre 
acestea.

Muzica reprezintă un comentariu la ceea ce se petrece. Ea 
exprimă și imprimă, în același timp, o judecată asupra unui perso-
naj sau moment. Ea poate califica un element al spectacolului ca 
fiind elegant, sau poate face un anumit gest să apară jucăuș. Poa-
te transforma un personaj negativ într-unul cu valențe pozitive. 
Desigur că ține de inteligența și inspirația regizorului ca această 
însușire să nu rămână un element de redundanță, ci unul care în-
drumă spectatorul în direcția dorită.

Muzica descrie emoția personajului. În teatrul de stradă 
nu există poziție privilegiată a spectatorului. În funcție de spațiu, 
de organizare, de desfășurare, anumite momente se văd mai bine 
sau mai puțin decât altele. Astfel, chiar dacă o expresie a feței ac-
torului sau un gest semnificativ nu au fost surprinse limpede, mu-
zica descrie cele amintite pentru toți cei prezenți. 

Percepția temporală reprezintă un teribil loc de joacă pen-
tru muzică. Prin simpla alterare a tempoului se induce în mintea 
privitorului viteza de desfășurare a scenei. În acest mod, o melodie 
antrenantă și vivace face ca un moment de jonglerie să pară a se 
desfășura într-o viteză amețitoare, în același fel în care o așteptare 
de 30 de secunde pe scenă poate să pară dureros de lungă pentru 
percepția manipulată de o muzică lentă.

Nu numai percepția timpului poate fi controlată prin mu-
zică, dar și aceea a spațiului. Un singur personaj într-o cămăruță 
mișcându-se pe acordurile unei întregi orchestre ar părea la fel de 
nefiresc precum 15 personaje dansând pe partitura unui singur in-
strument. De asemenea, registrul melodiei (tonalități joase, medii 
sau înalte) poate crea impresia mărimii spațiului.

Muzica ajută la crearea momentelor ireale. Neavând la 
dispoziție decorul, recuzita, luminile și toate elementele care permit 
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construirea iluziei în sala de teatru, muzica rămâne jobenul cu aju-
torul căruia teatrul de stradă poate crea momentele sale de magie, 
de metamorfozare a personajelor sau de trecere a acestora de la 
stări naturale la stări deasupra de fire.

Muzica trebuie să funcționeze pe toată desfășurarea spec-
tacolului ca un liant, ca o pereche de brațe care apucă spectatorul 
și îl țin acolo, aproape, până la final. Și pentru a realiza aceasta ea 
se folosește de toate mijloacele unui veritabil discurs. Spre exem-
plu, poate susține contradicția. O acțiune calmă sau naturală a 
unui personaj, însoțită de o muzică gravă sau sinistră, induc ideea 
că ceva semnificativ urmează să se petreacă. Ea poate influența ex-
trem de puternic cheia în care se citește o scenă. Poate dicta dacă 
considerăm despre o acțiune că este una serioasă sau comică. Poa-
te folosi această abilitate pentru a construi fantastice parodii ale 
personajelor sau ale momentului în sine. 

Muzica are capacitatea de a influența și de a stimula emoții 
primare, ca frica sau compasiunea și câte altele. Atunci când își 
atinge scopul poate evoca toate consecințele psihologice și fizice 
ale emoției respective. O utilizare studiată a tonalității, melo-
diei și volumului face imposibilă pentru minte și corp detașarea 
de emoția la care se face apel. În aceeași măsură poate influența 
atenția spre alte direcții emoționale, mai subtile și cu efecte nu 
atât de imediate și evidente ca cele menționate.

Muzica poate induce relații care țin de dimensiune. Imagi-
nea unui copil care străbate de unul singur străzile dintr-un imens 
oraș nu poate fi redată atât de ușor din punct de vedere vizual. 
Dar coloana sonoră poate sublinia diferențele acestea de ordin vi-
zual și conceptual, acordând copilului un motiv muzical inocent 
susținut de un flaut deasupra unui acompaniament în registru 
grav și agitat, simbolizând orașul. În acest fel, elemente care nu 
pot fi redate simultan în planul privirii spectatorului decât aluziv, 
pot fi puse conceptual în relație.  

 Muzica poate crea un anumit soi de unitate și de nivelare 
în rândul spectatorilor. Dacă ne gândim ca punct de referință la 
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Acul cumetrei Gurton, 2012 / foto: Livia Geabelea
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Acul cumetrei Gurton, 2012 / foto: Livia Geabelea 
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rolul imnului național, spre exemplu, care este acela de a crea sen-
timentul de unitate în rândul ascultătorilor, putem spune că aceas-
tă funcție este prezentă și la muzica ce însoțește un spectacol de 
teatru. Cu precădere melosul care susține momente euforice sau 
eroice poate fi folosit eficient în crearea unei emoții colective. În 
această situație cel mai bine funcționează melodii bine cunoscute 
și aceasta pentru că sunt mult mai ușor de accesat decât cele ascul-
tate pentru prima oară. În orice caz, în astfel de situații se poate 
induce în rândul publicului sentimentul colectiv că a participat 
efectiv la cele întâmplate în spectacol.

 Includerea muzicii într-un spectacol de teatru intensifică 
emoția, susține acțiunea dramatică, evocă atmosfere și stări într-
un mod în care numai cuvântul sau gestul singur nu o pot realiza. 
Muzica este integrată în spectacolele de exterior de la Masca într-
un fel aparte, dincolo de ceea ce poate trimite cu gândul la un mu-
sical. Această distincție critică privește modul în care în cazul unui 
musical se poate vorbi și de momente de muzică de dragul muzicii, 
fără un conturat context dramatic, pe când în spectacolele noastre 
de exterior conflictul sau povestea sunt dezvăluite pur și simplu 
cu ajutorul muzicii. Aceasta nu există pentru simpla valoare de 
entertainment,  ci ca un element care dezvoltă povestea, starea și 
comunică tema principală a spectacolului.

 În această ordine de idei există o anumită ordine de întâ-
ietate care pornește de la scenariu. Acesta are prioritate și toate 
celelalte elemente se subjugă cerințelor dramatice ale conceptului 
de la care se pornește. Exemplificativ este în acest sens faptul că 
muzica spectacolelor noastre de exterior, aproape fără excepție, 
este scrisă de compozitor numai după ce acesta a primit filmarea 
momentului pe care îl are de ilustrat. Și autorii cu care am lucrat 
de-a lungul timpului au reușit să facă extrem de naturală tranziția 
de la scenariu la partitură. Probabil de aceea partiturile folosite 
ajută atât de evident la definirea personajului și la exprimarea ve-
ridică a celor mai adânci emoții pe care acesta le transmite. 
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MASCA, FILE DIN POVESTE
Răzvan Alexandru Diaconu 

 
Eu, Masca și teatrul

DECEMBRIE 2017

 Dincolo de ritm, sunet, culoare sonoră, temă, orchestrație, 
muzica înseamnă vibrație. Iar vibrația implică contact. O undă so-
noră, încărcată cu un mesaj, care pornește de la o sursă și intră în 
contact cu un obstacol. Procesul este identic în cazul unei vibrații 
teatrale: o emoție care pleacă de la un personaj, încărcată cu uni-
versul acestuia, și se izbește dureros de imensul zid al publicului. 
În urma ambelor contacte vibrația se sparge, iar informația este 
dispersată pentru a fi asimilată de fiecare persoană din public în 
parte. 

 NUCLEUL MUZICAL

 Pentru mine, muzica înseamnă emoție. Numai acest con-
cept poate împiedica muzica să devină pleonastică. Asta din sim-
plul motiv că fiecare personaj teatral are o structură fizică și psiho-
logică proprie. Prin urmare, fiecare personaj are un sunet specific 
pe care eu îl numesc « musical core » (nucleu muzical). Yvonne va 
avea un sunet diferit de Nastasia, asa cum Richard al III-lea va avea 
un sunet diferit de Hamlet. Structura interioară a personajelor de-
termină culoarea sunetelor fiecăruia. O notă lungă, un interval, o 
disonanță, un tremolo, nu există reguli. În spectacolul Nastasia, de 
exemplu, personajul Vulpașin s-a materializat sonor pentru mine 
printr-o octavă ascendentă în glissando. Un sunet care vorbea de 
interiorul personajului, de un spirit pătat, de o personalitate lu-
necoasă, ca un șarpe, un țipăt gata să explodeze în orice moment. 
În Yvonne, unul din personajele care și-a revelat sunetul încă din 
momentul în care am citit scenariul a fost Văduvoiul. Acțiunile, 
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caracterizarea, imaginile, trăgeau toate înspre o disonanță vâscoa-
să și vălurită. Un sunet care crește în intensitate și apoi scade din 
nou, doar pentru a reveni cu o tensiune mai prezentă.  

 TEMA MUZICALĂ

 Acest sunet reprezintă geneza scheletului muzical al per-
sonajului. Tema corespunde formei interioare și exterioare a unui 
personaj și se dezvoltă în mod natural din nucleul muzical. Cum 
e personajul ? Bon viveur, melancolico-depresiv, visător, se mișcă 
repede, este crispat, vorbește zgomotos etc. Tema lui va reprezen-
ta îmbrăcarea melodică a scheletului. Din moment ce o temă se 
dezvoltă și folosește din materialul muzical al nucleului, ea poate 
fi o frază muzicală întreagă, doar câteva note sau chiar un sim-
plu ritm. Tema Bunicii din Yvonne, de exemplu, se bazează pe o 
structură ritmică de tango, reluată pe parcursul spectacolului de 
diferite instrumente și modificată în funcție de firul narativ. Tan-
goul înseamnă pasiune, încredere în mișcări, accent, consumare 
interioară exacerbată. Toate sunt caracteristici ale Bunicii. După 
părerea mea, compozitorul trebuie să fie un actor și un regizor în 
același timp. 

 În istoria muzicii Haydn a fost primul compozitor care 
a acordat ,,temei muzicale,, importanța teatrală iar Beethoven 
importanța emoțională. În teatrul muzical american și anglo-sa-
xon modern, în pantomima britanică, în filmul mut, tema muzi-
cală este un element esențial pentru că însoțește personajele ca 
o entitate proprie lor. Se dezvoltă odată cu ele și se transformă 
odată cu ele. În teatrul de mișcare, statui vivante, teatru dans, mu-
zica trebuie urcată la rangul regal de ,,subtext”. Muzica trebuie să 
construiască firul mental al personajelor. Ceea ce este și mai in-
teresant este că  în momentul în care muzica devine un Stream of 
consciousness demn de Virginia Wolf, miza pentru un compozitor 
crește exponențial. Dacă sunetul este conceput ca și gând, atunci 
toate acțiunile dramatice care se nasc ca și consecință a gândului 
există datorită și cu ajutorul sunetului. Cât de extraordinar să pu-
tem intra în cele mai ascunse gânduri ale unor personaje și să le 
facem să gândească prin sunet!
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 STILUL ȘI ORCHESTRAREA

 Una din etapele cele mai interesante din lucrul la o parti-
tură pentru teatrul de mișcare este găsirea tipologiei muzicale a 
fiecărui personaj. Odată ce nucleul și temele sunt structurate, caut 
întotdeauna rădăcina personalității umane a personajelor. Unul 
din spectacolele create la Teatrul Masca în care am putut să ima-
ginez din abundență personalități sonore a fost ciclul O Scrisoare 
Pierdută și O Noapte Furtunoasă.  Asta pentru că personajele lui 
Caragiale conțin atâta intensitate teatrală din scriitură, încât gă-
sirea unui intrument specific, cum ar fi o cutiuță muzicală pentru 
Dandanache sau o tubă interpretată sprințar (un contrast extrem 
de comic) pentru Trahanache, devine o plăcere și un proces ex-
trem de interesant. Dincolo de alegerea instrumentelor potrivite 
pentru personaje mai este chestiunea alegerii unui stil muzical glo-
bal al spectacolului. În general, după o primă discuție cu regizorul, 
trec printr-un proces de documentare ( piesă, roman, context, ver-
siuni și stil muzical cerut – cum ar fi de exemplu, stilul argentinian 
/ sud-american pentru Yvonne). Consider că documentarea este la 
fel de importantă pentru un compozitor ca documentarea pe care 
o face un regizor. A compune muzică pentru un spectacol înseam-
nă a co-regiza spectacolul prin sunete. Experiența extraordinară 
pe care am avut-o lucrând cu Mihai Mălaimare, la Masca, de fie-
care dată, m-a îmbogățit fără îndoială ca și compozitor. Universul 
regizoral este atât de bogat, variat din punct de vedere vizual, iar 
imaginația și profunzimea înțelegerii muzicale în strictă legatură 
cu conceptul teatral. Fiecare discuție preliminară începerii pro-
cesului creativ este o descoperire, o întâlnire specială cu un uni-
vers nou și proaspăt. Imaginile pe care mi le transmite Mihai îmi 
declanșează sunete, care poate se vor materializa într-o temă, un 
nucleu. Important este că există o sinergie creativă extraordinară 
între concept, idee, vizual și sonor. 

 MODALITĂȚI DE LUCRU

 Primul meu proiect creat împreună cu Mihai Mălaimare, la 
Teatrul Masca a fost Acul Cumetrei Gurton, un muzical, extrem de 
îndrăzneț și reușit din toate punctele de vedere. Îl aduc în discuție 
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pentru că a deschis calea colaborărilor împreună și de asemenea 
este spectacolul care a concretizat un stil de lucru, un mecanism 
care a evoluat apoi în multiple feluri: muzical, statui vivante, tea-
tru de mișcare, teatru clasic. Vorbind despre stilul de lucru în ca-
zul statuilor vivante și al teatrului de mișcare, pot spune că fiecare 
spectacol este o experiență extrem de interesantă. De obicei pri-
mesc filmările scenelor deja construite în repetiție, mă așez la pian 
și uitându-mă la imagini, improvizez. Nu gândesc. Nu analizez. 
Las intuiția muzicală și emoția imaginilor să mă ghideze. În aceas-
tă fază cred că mentalul poate fi extrem de distructiv. Găsesc că 
gândirea și reflecția sunt absolut necesare în etapele de cercetare și 
documentare, dar nu în etapa creativă. Creația înseamnă emoție, 
iar emoția înseamnă instinct, înseamnă lacrimile care vin dintr-un 
loc nebănuit sau neliniștea care pulsează în stomac. Emoția muzi-
cală trebuie să fie de asemenea viscerală! Ceea ce este extraordinar 
în lucrul pe care Mihai îl face cu actorii este că energia teatrală 
transpusă în mișcare trece dincolo de distanță și se transmite până 
și pe filmare. Câteodată mi se întâmplă să improvizez la pian ore 
în șir, revăzând în buclă imaginile, până să simt nevoia de a mă 
opri la o idee melodică. Acest proces poate dura câteva zile, o săp-
tămână, poate chiar mai mult, până ce toate personajele își găsesc 
amprenta melodică. 

 Este un ciclu foarte interesant pentru că eu compun în 
funcție de ceea ce regizorul și actorii îmi transmit, de la distanță, 
prin imagini, apoi le transmit muzica iar ei, primind un material cu 
totul nou, vor trebui să își refacă traseul emoțional și să integreze 
muzica în procesul psihologic și emoțional de creare de personaj.  
Este cel mai pur schimb artistic și cred că ilustrează perfect con-
ceptul de simbioză creativă. Aș îndrăzni chiar să spun că teatrul 
care se practică la Masca este una dintre cele mai pure forme de 
teatru viu, în care actorii crează împreună cu regizorul și în com-
pania compozitorului. Eu integrez jocul lor, compun în funcție de 
ce îmi transmit ei, iar ei asimilează materialul muzical final în jocul 
teatral. Ce poate fi mai complet și complex decât acest proces? 

 Câteodată primesc imaginile cu o muzică pe care au fo-
losit-o ca suport pentru construirea scenelor. Este un procedeu 
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care în industria muzicii de film se caracterizează prin folosirea a 
ceea ce numim Template Music. Există o mare polemică în ceea ce 
privește acest stil de lucru pentru că de cele mai multe ori actorul 
integrează muzica folosită în repetiții, își găsește repere ritmice și 
emoționale în acorduri, în nuanțe, iar în momentul în care se con-
fruntă cu noua muzică finală se adaptează mult mai greu, trebuind 
să își reajusteze toate reperele și să le rearmonizeze cu traseul inte-
rior. De aceea mulți compozitori cer regizorului să nu folosească 
un fond sonor în repetiții și preferă să compună special pentru 
repetiții o versiune simplificată, neorchestrată, a temelor princi-
pale. Dat fiind că sunt conștient de importanța unui fond sonor în 
procesul repetițiilor, de fiecare dată când primesc imagini care au 
deja o muzică ajutătoare, privesc imaginile fără sunet. De altfel, 
prefer să nu ascult deloc muzica de ghidaj pentru a putea porni de 
la un adevăr intern scenei și personajelor. Caut întotdeauna esența 
și încerc să mă depărtez de formă, în muzică și în teatru. 

 DETALIUL ȘI ACCENTUL

 Detaliul de mișcare nu trebuie confundat cu accentul mu-
zical. Primejdia este că în momentul în care un accent muzical 
apare doar pentru a ilustra un punct în mișcarea scenică, muzica 
își pierde aspectul creativ și devine fond sonor fără personalitate. 
În teatrul de mișcare, lipsa cuvântului rostit înnobilează acțiunea, 
iar muzica însoțește emoția personajului. De aceea este posibil 
ca un accent în mișcare să corespundă unui climax sonor, numai 
că acesta trebuie pregătit muzical dinainte. Trebuie să existe o 
creștere dinamică, o progresie armonică și melodică în unison cu 
dezvoltarea interioară a personajului. Un alt concept important în 
procesul de compoziție este liniștea. Muzica înseamnă vibrație, 
însemnă ritm, iar ritmul este o alternanță între sunet și liniște. În 
teatru, tăcerea este ca o încăpere goală care așteaptă să fie umplută 
de sens, printr-o privire, printr-un gest, printr-o lumină. Ea poa-
te căpăta, în mod paradoxal, sens muzical prin contrastul care se 
creează între creșterea sonoră și absența muzicii. În Yvonne, am 
conceput muzical scena Văduvoiului ca pe o alternanță instabilă 
sonor de nuanțe care cresc asemeni unei maree și scad brusc. În 
acest caz, muzica nu vorbește despre Văduvoi, ci despre senzația 
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profundă de teamă și dezgust pe care Erendira o simte în contex-
tul dat. Muzica și liniștea se dezvoltă împreună ca și când am auzi 
sunetul respirației personajului care crește și brusc se întrerupe la 
orice contact fizic cu Văduvoiul. 

 SPAȚIU ȘI CONTEXT

 Marele avantaj al teatrului de mișcare este că poate fi jucat 
în diferite spații. Se poate apropia de public, ca în cazul statuilor 
vivante, sau poate păstra distanța. Mulțumită progreselor tehni-
ce extraordinare în sonorizare, compozitorii au luxul de a nu ține 
cont de spațiul în care spectacolul se joacă, din simplul motiv că 
se vor găsi întotdeauna soluții de amplificare a sunetelor. Ceea 
ce este minunat! Să putem lansa simplul sunet al unui flaut muri-
bund în întreg spațiul sonor al unui parc este una dintre minunile 
tehnicii moderne, iar în ceea ce privește lucrul compozitorului, o 
enormă facilitate, permițându-i să rămână fidel nuanței și emoției 
muzicale de care are nevoie.  

 Pe de altă parte, contextul spectacolului va modifica fără 
îndoială stilul muzical și orchestrația folosită. Primul spectacol de 
statui vivante la care am lucrat la Masca a fost Statuile din Pompei. 
O experiență fabuloasă. Subiectul mă impresiona, costumele erau 
extraordinare, scenariul și alternarea scenelor mă transportau în-
tr-un alt context. Primul instinct a fost să compun o muzică pur 
simfonică. Sunetele, acordurile, armoniile veneau la viteza deru-
lării imaginilor. Am simțit, fără a conștientiza pe moment, că uni-
versul sonor simfonic alăturat contextului dramatic mă apropia 
cel mai mult de catharsis. Compozitorul este un fel de alchimist 
misterios. Spre deosebire de un regizor, care se ghidează foarte 
mult după pulsația publicului și are ca scop final declanșarea ca-
tharsisului în spectator, compozitorul este mult mai intim. Proce-
sul creativ este solitar și încărcat de o intensitate și de o energie pe 
care nu o poate împărtăși nimănui, așa că o transpune în muzică. 
Primul catharsis obligatoriu pentru un compozitor este propriul 
său catharsis. Există o vibrație emoțională specială care se petrece 
atunci când compozitorul găsește muzica potrivită pentru o ima-
gine. O vibrație pe care creatorul de sunete o simte și prin care 
poate trăi propria muzică. 
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 Al doilea catharsis muzical pe care orice compozitor îl 
dorește este cel al actorului. Pentru a putea crea un personaj com-
plet în teatrul de mișcare însoțit de muzică, actorul trebuie să in-
tegreze materialul sonor. Dacă muzica reușește să declanșeze în 
actor o descărcare emoțională, atunci această asimilare se va face 
mult mai rapid și muzica va deveni organică pentru personaj.

 ***

 Muzica pentru mine a devenit un mod de a exista. Ima-
ginile se transformă în sunete și emoțiile în acorduri. Caut încă 
sunetul meu. Nu știu când sau dacă îl voi găsi. Însă un lucru este 
sigur: dincolo de structură, ideologie, muncă, imaginație, teorie, 
dincolo și mai presus de toate stă povestea pe care o spun prin 
muzică. Iar în această poveste, Mihai Mălaimare și Teatrul Masca 
au un rol extrem de profund. Sper ca acest izvor de inspirație să nu 
sece niciodată!
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Muzica de teatru a atras mereu artiști contemporani în co-
laborări cu teatre de stat și trupe independente. Astăzi din ce în 
ce mai mulți muzicieni aleg să se îndrepte către un domeniu nou 
lor, un exercițiu de creație, acela al teatrului. Artiști precum Ada 
Milea, Bobo Burlăcianu sau Vlaicu Golcea sunt doar câteva dintre 
numele pe care spectatorii le văd constant pe afișele spectacolelor 
de teatru din toată țara. Spectacolele care îmbină muzica live cu 
jocul actoricesc au adesea un impact mai mare asupra audienței. 
Fiecare muzician are un stil propriu de lucru, conectarea cu echi-
pa spectacolului și cu textul se face treptat, iar procesul de creație 
diferă pentru fiecare producție în parte.

O artistă cunoscută pentru versurile acide și inteligente 
ale pieselor sale, dar și pentru preluările poeziilor lui Ion Mureșan 
ori Gellu Naum și adaptarea lor pe muzică este Ada Milea. A stu-
diat arta teatrului la Universitatea de Artă Teatrală din Târgu 
Mureș. Și-a început cariera ca actriță a teatrului Național din Târ-
gu Mureș, iar apoi s-a îndreptat către Teatrul LUNI de la Green 
Hours din București. A lucrat în Canada pentru Cirque du Soleil, 
însă a revenit la puțin timp înapoi în țară și a devenit o artistă 
independentă. A avut roluri destul de puține în teatru, a jucat în 
regia lui Radu Afrim spre exemplu, însă activitatea sa artistică se 
bazează îndeosebi pe muzica din spectacole. Tocmai pentru că a 
oscilat în aceste două domenii, al actoriei și al muzicii, ea nu se 
consideră nici actriță, nici muziciană. Într-un interviu pentru 
Dilema Veche spunea: Din cauza faptului că nu sunt tocmai o 
actriţă bună şi nu prea am legătură cu muzica, m-am refugiat 

REPORTAJ: Ilinca Urmuzache

 Muzica de teatru cu Ada Milea, 
Bobo Burlăcianu 
și Vlaicu Golcea 
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Ada milea și Bobo Burlăcianu
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Sânziana și Pepelea 2013 / muzica originală: Ada milea / foto: Nicu Cherciu
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între cele două şi a ieşit ce se vede. Mă joc. În acest joc, muzica nu e 
un scop, ci o consecinţă. Invit colegi actori şi muzicieni şi încercăm 
să conectăm cuvinte ale unor gînduri cu melodiile lor posibile. E un 
joc în care rîdem enorm1. Ada Milea compune muzică de teatru 
atât pentru spectacole din teatrele de stat – a avut colaborări cu 
Teatrul Național din București, Teatrul Național din Timișoara, 
Odeon, Nottara, Bulandra etc–, dar și pentru cele independente, 
Green Hours, de exemplu. 

Pentru fiecare spectacol, Ada Milea reușește printr-un 
talent incredibil, dublat de un ritm alert de muncă, să lucreze la 
integrarea muzicii în piesa de teatru. Este implicată în multe pro-
iecte la teatre din țară, susține concerte singură, dar și alături de 
Bobo Burlăcianu, Anca Hanu și Cristi Rigman. În ceea ce privește 
muzica de teatru este clar că fiecare spectacol are un stil propriu. 
Ada Milea lucrează cu regizorii, scenografii, dar și cu actorii pen-
tru a înțelege pe deplin de ce anume este nevoie în scenă. Într-un 
interviu pentru Scena9 ea spune: La teatru mă interesează să se 
potrivească. Am foarte multe cântece care n-au mai intrat în spec-
tacole. Pur şi simplu spectacolul s-a modificat şi nu şi-or mai găsit 
locul. Și sunt şi variante refuzate ale unor piese, pe care le cântăm în 
concert - am descoperit că e foarte interesant să adaptezi la concer-
te cântece din piese de teatru.2 În mod evident, procesul de lucru 
pentru aceste compoziții muzicale este unul intens în care parti-
ciparea la repetiții este esențială. Fiecare spectacol are o energie 
pe care muzica trebuie să o susțină, iar actorii să se poată conecta 
cu ea. Extrem de interesant este faptul că Ada Milea lucrează nu 
doar cu muzica de chitară, ci experimentează sunete originale cu 
ajutorul intrumentelor noi, precum thereminul din Micul Prinț de 
la Teatrul de Comedie. Spectatorii pătrund într-o lume mult mai 
vie prin intermediul muzicii ei. Pe lângă muzica pe care o creează, 
Ada Milea lucrează cu actorii care joacă în spectacole. În unele, 
precum Jurnalul lui Robinson Crusoe de la Odeon, a lucrat cu 
Mihai Măniuțiu pentru un proiect musical, iar aici actorii cântă 
și dansează pe muzica ei și versurile lui Gellu Naum. Interpretarea 
1  http://dilemaveche.ro/sectiune/la-zi-in-cultura/articol/muzica-nu-e-un-scop-
ci-o-consecinta-interviu-cu-ada-milea
2  http://www.scena9.ro/article/interviu-ada-milea
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este esențială în acest spectacol, versurile și muzica sunt susținute 
de un anume stil, iar joaca din versuri reiese doar prin intonație 
și schimbări de ritm. De fapt, imprevizibilul din ritm este semnă-
tura stilului ei. În spectacolul de la Odeon actorii cântă la diverse 
instrumente în spectacol, își folosesc vocea, iar îndrumarea ei a 
fost esențială în procesul de lucru la acest spectacol. În mod simi-
lar a lucrat cu Tompa Gábor pentru spectacolul UbuZdup! după 
Ubu înlănţuit și alte texte de Alfred Jarry în care o parte din actori 
însoțesc acțiunea spectacolului prin intermediul instrumentelor 
muzicale. 

Ada Milea a lucrat cu regizori extraordinari de-a lungul 
timpului. Dar tot prin intermediul teatrului a întâlnit alți muzi-
cieni cel puțin la fel de buni ca ea, cu care a colaborat nu doar în 
spectacole de teatru, ci și pe scene de muzică, în concerte. Bobo 
Burlăcianu este artistul cu care Ada Milea a avut cele mai multe 
proiecte. Bobo este din Dorohoi și acolo a fondat trupa Fără zahăr, 
alături de Bobi Dumitraș. A făcut teatru în Iași, în trupa Ludic, și 
a studiat regia la Universitatea Hyperion în București. Întâlnirea 
cu muzica de teatru a avut loc printr-un proiect la care a lucrat 
chiar cu Ada Milea, la spectacolul Quijote. Însă primul spectacol 
pentru care a compus efectiv muzica a fost la Iași la With a little 
help from my friends, în regia lui Radu Apostol. El nu a fost prima 
alegere a regizorului, însă Ada Milea l-a recomandat, iar colabo-
rarea s-a dovedit a fi una de succes. De atunci a compus pentru 
spectacole din țară regizate de Gianina Cărbunariu, David 
Schwartz, Antonel la Cornici etc. Lucrează atât cu teatre de 
stat, precum Teatrul Național ”Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul 
Mic din București, Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț, cât și 
cu trupe independente, Centrul Educațional Replika, Asociația 
dramAcum.   

Procesul de lucru pentru muzica de teatru este clar, spune 
el, pornește în primul rând de la text și apoi de la discuția cu regi-
zorul. E important să știe ce anume trebuie să reiasă dintr-o scenă 
și cum poate ajuta actorii în joc. Într-un interviu pentru Scena9 
el afirmă: În funcție de starea emoțională care trebuie exprimată 
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într-o scenă sau într-un moment al spectacolului, mă gândesc şi eu 
la diferite tipuri de sunete, la ce instrumente aş putea folosi sau în ce 
zonă ritmică aş putea să mă duc3. Bobo Burlăcianu a experimentat 
mai multe genuri muzicale de-a lungul timpului. Ca instrumente, 
a folosit chitara și pianul cel mai adesea, însă a compus și muzică 
electronică acolo unde a fost cazul. Diversificarea genurilor mu-
zicale cu care s-a tot întâlnit a dus la o șlefuire a modului în care 
abordează cele trei direcții pe care le observă în acest domeniu. 

În același interviu le menționează: În muzica de teatru 
sunt trei direcții: una de ilustrație muzicală, în care trebuie să gă-
sesc piese de-ale altor artişti, consacrate deja, şi să le potrivesc cum-
va pe momentele din spectacol unde e nevoie; a doua - să compun 
piese instrumentale care să meargă pe scenă; a treia zonă e lucrul 
efectiv cu actorul, atunci când trebuie ca ei să cânte piese live. Îmi 
place la nebunie să lucrez cu actorii. Artiștii de azi trăiesc pe fugă și 
trăiesc intens. Sunt prinși într-o sumedenie de proiecte și cumva 
reușesc performanța de a impresiona de fiecare dată. Între con-
certe și colaborări Ada Milea și Bobo Burlăcianu joacă și cântă 
împreună în Alcool la Nottara, un spectacol muzical în regia lui 
Mihai Măniuțiu. Cei doi au făcut muzica acestui spectacol pe ver-
surile lui Ion Mureșan, păstrând același stil muzical plin de umor 
și captivant.

Diferit de stilurile aproape complementare ale Adei Milea 
și a lui Bobo Burlăcianu, Vlaicu Golcea compune un alt gen de 
muzică de teatru. Este compozitor și aranjor, performer, sound 
designer, producător, absolvent al Academiei de Muzică Bucu-
rești – secția jazz și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzi-
cologilor din România. Colaborează cu teatre din București, dar 
și din țară, este un artist extrem de ascultat în foarte multe spec-
tacole, atât în spațiile independente, cât și în cele de stat. A înce-
put să compună muzică de teatru pentru un spectacol regizat de 
Radu Afrim, Mansardă la Paris cu vedere spre moarte, la Teatrul 
Național din Cluj. 

3  http://www.scena9.ro/article/bobo-pune-muzica-in-teatru
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Într-un interviu acordat în 2015 despre muzica de teatru, 
el definește rolul muzicii într-un spectacol ca o scenografie, dar una 
sonoră. Are exact aceleaşi funcții numai că vibrează în unde pe care 
le auzim, nu le vedem. O coloană sonoră ar trebui să fie o unealtă 
perfectă pentru a modela silueta “ne-văzutului” unui spectacol. Ea 
poate să seteze stări şi să umble la potențiometre ce vorbesc despre 
foarte multe aspecte pe care regizorul ar trebui să-şi dorească să le 
încripteze în semiotica sonoră. Ca şi în dans, film sau performance 
– muzica ar trebui să fie un element opțional şi din cauza aceasta 
folosit cu toate motivațiile de pe lume.4 Ca mod de lucru, Vlaicu 
Golcea nu doar asistă la repetiții după ce citește textul, dar își 
acordă timpul necesar de a observa și actorii din spectacol. Ba-
zându-se pe intuiție și pe observație, el reușește să redea nu doar 
o muzică de teatru, ci o muzică a relațiilor dintre oameni. El pre-
feră să compună cu căștile pe urechi în sala de repetiție pentru a fi 
constant conectat la atmosfera spectacolului. A lucrat de-a lungul 
timpului cu foarte mulți regizori, fiecare având alte cerințe, alte 
viziuni, dar a reușit de fiecare dată să citească dorințele celor cu 
care a lucrat. Fiecare expresie artistică îşi cere “dreptul” la manie-
ra proprie în care manipulezi cu sunetul, pentru că până la urmă, 
despre asta vorbim, despre un atac asupra participantului pe căi pe 
care el probabil nu le conştientizează decât după ce spectacolul s-a 
terminat de mult şi rămâne cu dâra sau cu fluviul de senzații pe care 
le-a experimentat. Eu, în anii aceştia, văd muzica mai degrabă ca pe 
o instalație sonoră, parte organică din spectacolul-instalație-mamă, 
spunea el în cadrul aceluiași interviu. 

 Muzica de teatru este o completare a actului regizoral. Nu 
este nicidecum personajul principal al unui spectacol de teatru, 
dar acționează la un nivel mai puțin conștient asupra spectatori-
lor. Muzicienii care aleg să creeze acest tip de muzică trec printr-o 
provocare constantă și o redescoperire a propriilor stiluri. Reușesc 
să se reinventeze și să redescopere constant sensurile muzicii. În 
continuare, teatrele ar trebui să le ofere pârghii pentru a-și putea 
exprima viziunea contemporană, pentru a reuși să problematizeze 
idei și pentru a oferi un alt punct de vedere, unul care într-adevăr 
ridică întrebări publicului. 

4  http://vlaicugolcea.ro/interviuri/
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 Adăugarea muzicii în momentele cruciale ale spectacolu-
lui întărește emoția, acțiunea dramatică, evocă atmosfera în feluri 
pe care cuvintele nu le pot cuprinde. Unele compoziții muzicale, 
create special pentru producții de teatru (precum compoziția lui 
Lucian Ban pentru spectacolul Plastic1, regia Theodor Cristian 
Popescu produs de către ARCUB) nu potențează capacitatea 
spectatorului de a participa la povestea de pe scenă ci, mai degra-
bă, are puterea de a dezvolta atmosfera, tema, comunicând dra-
ma prin muzică. În cazul acestui spectacol muzica are dublu sens: 
poate fi atribuită gusturilor muzicale ale unuia dintre stăpânii ca-
sei (soțul medic sau soția artistă) jucând un rol de fundal, dar este 
și un element spectacologic activ la drama care erupe în timpul 
spectacolului. Muzica devine în spectacol o exprimare a stării de 
confuzie, de tulburare, care determină o improvizare continuă, ca 
și cum cuvintele și replicile protagoniștilor vin organic, nu au fost 
dinainte scrise.

 În spectacolul Plastic muzica compusă de Lucian Ban 
reușește să facă parte din ansamblul atmosferei, generează mo-
mente de dezvăluire a sinelui, este o muzică care oferă un timp, dă 
o pauză, potențează o tăcere. 

 În spectacolul-instalație Camera 1306 (I Am Myself ) cre-
at de Cosmin Manolescu în 2011 spectatorii sunt invitați într-o 
cameră de hotel să fie martorii momentelor din viața privată a 
unui cuplu (Cosmin Manolescu și Catrinel Catană). Începând de 
1  Plastic de marius von mayenburg, traducerea elise Wilk, regia: theo-
dor-Cristian Popescu, Scenografia: Velica Panduru, Muzica: Lucian Ban, Light-de-
sign: Alexandros Raptis, Video și graphic design: Ioana Bodale/ cu: Bogdan Dumitra-
che, Cristina Toma, Istvan Teglas, Ciprian Nicula, Nicoleta Lefter / Ioana Mărcoiu

FRAGMENTE
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la zgomotul orașului, când performerii stau pe balconul camerei 
de hotel, iar spectatorii au ocazia să contemple în tăcere luminile 
orașului, spectacolul te introduce într-un spațiu profund personal 
și intim în care muzica joacă un rol important, fiind pusă chiar de 
unul dintre perfomeri, de pe un ipod. La final, unul dintre specta-
tori este invitat să își aleagă singur muzica și este implicat în dans. 
În tot acest spațiu uman și intim, muzica devine și o alegere activă 
a unuia dintre spectatori, în care acestuia i se oferă ocazia de a in-
tra exact in ritmul și atmosfera creată de spațiu (camera de hotel 
familiară pentru cei care călătoresc mult, dar și străină căci este 
vorba despre un spațiu standardizat), dar și de context (cuplul și 
intimitatea acestuia).

 Camera 1306 (I Am Myself ), spectacolul – instalaţie pen-
tru o cameră de hotel, conceput de coregraful Cosmin Manolescu 
împreună cu Catrinel Catană, în unul dintre apartamentele Hote-
lului InterContinental, partener asociat, a fost produs de Funda-
ţia Gabriela Tudor și de Centrul Naţional al Dansului București, 
cu sprijin de la Cullberg Ballet (Stockholm), de la Asociaţia 
4Culture (București) în cadrul Wild Cards – Jardin d’Europe 
și de la Centrul de Cutură „George Apostu” (Bacău), precum și de 
la un mecena privat.

 În 2017 la Timișoara, în cadrul festivalului TESZT, Silke 
Grabinger propune tot un performance într-o cameră de hotel: 
I will dance you till the end of…, întâlnirea fiind de această dată 
unu la unu, dintre un spectator și un performer. Contextul devine 
unul inhibatoriu pentru spectator căci nivelul său de participare 
și expunere este mai ridicat. Performance-ul începe cu spectatorul 
care este invitat să își aleagă, de data aceasta de pe un iphone, o 
bucată muzicală pe care o cunoaște sau pe care dorește să o ascul-
te, fragmentul muzical devenind așadar o poartă către următoarea 
acțiune a performerului, căci acesta va dansa pe muzica aleasă, 
special pentru unicul său spectator. Senzația de disconfort rămâne 
activă pe tot parcusul întâlnirii, fiind generată de intimitatea in-
dusă și de faptul că spectatorul trebuie să facă constant alegeri: de 
la alegerea locului unde să stea în cameră la alegerea muzicii care 
este făcută pe baza gusturilor acestuia. 
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 Așadar, în acest al treilea spectacol, spectatorul devine un 
modelator al întâlnirii, iar muzica este o punte de dialog între per-
former și spectator, un mijloc și o poartă de acces a performerului 
în lumea spectatorului.
 
 Cele trei moduri de folosire ale muzicii pe scenă, chiar 
dacă este o scenă de teatru (în primul caz), sau o cameră de hotel 
(în următoarele două cazuri) se referă la modalități contempora-
ne de explorare a rolului muzicii în spectacolele contemporane. În 
plus, încredințarea alegerii muzicii spectatorilor este un semn al 
nevoii organice a autorului de spectacol de a se apropia de publicul 
său.
   

Plastic , 2016  / muzica: Lucian Ban        Arhiva ARCUB / foto: Ioana Bodale
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 Festivalul Naţional de Teatru a organizat la ediția sa din 
acest an o seară-eveniment „In memoriam Adrian Enescu”, ca semn 
de omagiu și de preţuire a artei sale muzicale și a personalităţii sale 
de mare anvergură spirituală. Cu acest prilej a avut loc lansarea 
CD-ului „Adrian Enescu – Muzică de teatru”, CD realizat de A&A 
Records în colaborare cu Fundaţia MUZZA, care conţine 17 sec-
venţe muzicale din creaţia compozitorului, selectate de Cristian 
Lolea – (”fiul” muzical și spiritual al lui Adrian Enescu), secvențe 
care au constituit coloana sonoră a unor spectacole montate în-
tre anii 1993 și 2014. Totodată, a fost prezentat și volumul Adrian 
Enescu – 4EVER, apărut în această vară la Editura Tracus Arte sub 
îngrijirea lui Alexandru Șipa, volum care cuprinde evocări ale per-
sonalităţii muzicianului, interviuri cu Adrian Enescu, convorbiri 
la Radio și Televiziune, un dialog inedit între Adrian Enescu și Ion 
Bogdan Lefter, amfitrion al ”Cafenelei critice”, cronici la CD-urile 
acestui muzician și multe alte texte.

 Marina Constantinescu: Vă mulțumim că ați acceptat 
invitația noastră pentru această seară dedicată unui geniu al mu-
zicii care nu mai este printre noi. Faptul că suntem cu toții aici 
arată nu numai prețuirea unei bresle, ci și faptul că Adrian Enescu 
a fost, este și va fi în memoria tuturor celor care au lucrat cu el sau 
a celor care i-au ascultat ani și ani muzica de teatru și de film, care 
au văzut spectacolele sau concertele. Aș vrea să îmi permiteți să 
încep cu maestrul Horia Andreescu, care a fost foarte aproape de 
Adrian Enescu, i-a cântat la Sala Radio compoziția.

REMEMBER
Adrian Enescu   

 
un creator de magie sonoră 

în teatru
 

DECEMBRIE 2017
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 Horia Andreescu: Am să vă povestesc câteva dintre mo-
mentele de când ne-am cunoscut și până când ne-am despărțit de 
Adrian Enescu. Eu eram student la Conservator, terminasem anul 
I de pedagogie, el anul II. Doi ani erau obligatorii pe vremuri ca să 
poți să dai examen de admitere la Compoziție. Și ne-am trezit că 
amândoi am dat examenul. Atunci ne-am împrietenit, ne-am cunos-
cut mai îndeaproape. Și a urmat prima perioadă de a ne cunoște mai 
bine, cea petrecută ca studenți. Apoi a urmat o perioadă productivă 
când el compozitor, eu dirijor am făcut mai multe înregistrări din 
filmele sale. Și într-o zi îmi spune: „Horia, am primit o comandă 
extraordinară - să scriu muzica la filmul Mircea cel Bătrân. Avem 
bani cât e nevoie. Să facem cor, să facem orchestră mare. Poate 
punem orchestră ca Le Sacre de Printemps. Așa s-au și întâmplat 
lucrurile. Momentul Mircea cel Bătrân îl vom regăsi într-o altă eta-
pă. Apoi nu ne-am întâlnit deseori, nu ne-am întretăiat. Lucram 
fiecare în alte spații muzicale. Știam unul de altul. În sfârșit, după 
ani de zile mi-a adus o partitură, lucrând la Domino, în care Zoli 
Thot urma să fie solistul. Și a fost prima audiție cu orchestră  și 
înregistrarea cu această lucrare a lui Adrian Enescu. Apoi am în-
ceput să ne vizităm tot mai des, mai ales în studioul lui, unde era 
izolat și unde se întâlnea doar cu oameni care știa că i se potrivesc, 
cu care intra în rezonanță. Dar de fapt singurătatea lui ne-a lăsat 
nouă un tezaur. La un moment dat i-am spus de ce nu scrii și tu o 
suită pentru orchestră, din muzica filmului Mircea cel Bătrân? Să 
fie cam de paisprezece-cincisprezece minute și dacă se poate fără 
cor ca să poată fi cântată de cât mai multe orchestre din țară. După 
un timp, înaintea concertului, care era un concert cu muzici de 
film pe care-l programasem la Ateneu, vine cu partitura. Dura do-
uăzeci și patru - douăzeci și cinci de minute. Am stat, am ascultat, 
m-am gândit. Nu puteam să programez toată lucrarea. Am făcut 
pasul cel mare să-i dau eu telefon lui Adrian Enescu și să-i spun: 
Adriane, m-am gândit și o să fac niște tăieturi în lucrarea acestea. 
A fost un moment de pauză, suspans. Totuși el a rămas blând și a 
zis: bine, cum vrei tu Horia! A doua zi sună telefonul: „Dar de ce 
tai? Nu îți place muzica mea?” Ba da, dar uite nu merge, nu am cum 
să o programez așa cum ai gândit-o tu și îți precizasem de la bun 
început despre ce e vorba. În sfârșit, am făcut cupiurile respective. 
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Lucrarea s-a cântat cu mare plăcere și a avut mare succes. După al 
doilea concert Adrian se duce acasă. După două ore primesc un 
e-mail cu scurtul text: „asta e varianta finală a suitei”. Dura unspre-
zece minute. Așadar, ne-am înțeles ca de fiecare dată. Era un om 
al lucrurilor clare, cred că nuanța gri nu i se potrivea. Era curios, 
întotdeauna am putut să aflu de la el de o mulțime de lucrări inte-
resante și el la fel de la mine a putut să afle de la mine și am avut 
un schimb de muzici interesante. Dar îl preocupa și felul în care 
erau lucrările interpretate. Am început să facem planuri în afară 
de Domino și alte lucrări pe care le pregătea. Să continuăm ideea 
Bach, chiar să ne extindem și la Vivaldi, dar nu numai cu Zoli Thot 
și cu cvartetul lui de coarde, dar și cu Orchestra Virtuosi. Lucrurile 
erau în desfășurare, din păcate nu au apucat să mai fie finalizate. 
Și într-o zi mai mulți prieteni de-ai lui am primit acel scurt e-mail: 
„Horia dragă, sunt în spital. Cred că de data asta nu o să mai scap. 
Dar dacă nu o să mai scap să știi că mă bucur că am fost prieteni. 
Te rog să nu mă suni, te rog să îmi scrii”. Bineînțeles, am sunat-o 
pe Adina ca alți prieteni care au primit același text și după un timp 
s-a dovedit că flerul lui a funcționat și atunci. Adică el s-a stins. Eu 
zic că lumea muzicală românească are acum doi Enescu pe care 
nu-i cunoaște așa de bine. Enescu cel mai mare, George, începe să 
fie cunoscut în lume și de muzicienii din România prin lucrările 
lui mari datorită Festivalului Enescu. Așa cum domnul Cristian 
Lolea se ocupă ca să fructifice, să valorifice, să scoată la lumină 
multe lucrări încă necunoscute de noi ale lui Adrian Enescu, cred 
că acest lucru trebuie să-l facem noi și de ce nu chiar aici, pentru 
că văd că Adrian are mulți prieteni în lumea teatrului. Dacă putem 
să îmbinăm vorbitul cu muzica cred că-l va reprezenta pe Adrian 
Enescu care toată viața a știut să facă sinteze extraordinare. 

 George Natsis: Sunt emoționat că la mai bine de un an 
de când Adrian Enescu ne-a părăsit ne regăsim și ne amintim cu 
plăcere. Ascultându-l pe maestrul Horia Andreescu, mi-am adus 
aminte de colaborarea mea cu Adrian Enescu. Confirm cele spuse 
de dumneavostră. Adrian era un perfecționist în ceea ce privește 
proiectele la care lucra. El nu se încurca cu nimicuri. Eu nicioda-
tă nu am auzit că Adrian Enescu a scris un ”șlăgărel” sau cum o 
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numesc eu, muzică de tip fast-food. Adrian scria lucruri serioase 
întotdeauna. Eu la un moment dat când mi-a adus o partitură, e 
vorba de câteva piese pe care le-am înregistrat împreună cu Big 
Band-ul Radio, prima partitură pe care am văzut-o era neagră de 
note. Nu m-a speriat asta, dar fiind o partitură de jazz i-am zis lui 
Adrian: trebuia totuși să îmi lași puțin spațiu de improvizație pen-
tru că mi-ai scris fiecare notiță pe care să o cânt. Lasă-mă puțin 
să mă bucur de muzica ta. El a devenit imediat suspicios: „Dar de 
ce? Nu e bine?” Nu era vorba de un orgoliu profesional aici, cât 
de dorința de a prezenta lucrurile cât mai clar și cât mai corect. Îi 
era frică să nu greșească. Și dacă greșea cumva și cineva îi dovedea 
treaba aceasta, el dorea imediat să corecteze. Deci nu era vorba de 
acel orgoliu pe care mulți dintre noi s-ar putea să-l avem. Sigur că, 
după alte câteva partituri pe care le-am parcurs, Adrian mi-a scris 
o piesă în care mi-a dat liber să fac și solo de pian. Adrian era foar-
te interesat de proiectele la care lucram, îmi cerea mereu părerea. 
Asta este o relație profesională pe care am avut-o în ultimii ani. 
Vestea dispariției lui m-a prins în concediu în străinătate. Acolo 
fiind, am scris un articol în acele zile, publicat în Actualitatea mu-
zicală și intitulat „Mulțumesc, Adrian Enescu”. Asta a fost ceea ce 
am simțit în momentele acelea și simt și acum. Unul dintre lucru-
rile pentru care îi mulțumeam atunci bunului meu coleg și prieten 
era acela că mi-a dat nu una, ci mai multe lecții de demnitate. Și 
eu am primit un e-mail, dar nu cu același conținut, ci cu unul ase-
mănător. Trebuia să ne întâlnim în cadrul unei ședințe de birou a 
Secției de muzică Jazz Pop a Uniunii Compozitorilor. Mi-a scris: 
„Georgică dragă nu pot să vin. Sănătatea nu mă lasă, imunitatea 
mea este zero și te rog foarte mult să te gândești la un tânăr care 
să vină în locul meu în acel birou. Socotesc că un om trebuie să se 
retragă cu demnitate”. Astea au fost cuvintele lui. M-au marcat. 
I-am dat telefon, bineînțeles că nu a răspuns. I-am scris: „Adrian, 
nu te grăbi. Mai avem o singură ședință, după care este vacanță. 
Vorbim la toamnă”. După aceea venind în țară am aflat că a fost 
internat la spitalul Cantacuzino, nu răspundea la telefon, știam că 
este un om căruia nu îi plăcea să dai buzna peste el, deși mă invita 
la el acasă de nu știu câte ori și eu tot nu aveam timp să mă duc. Și 
am zis într-o zi fie ce o fi mă duc la spital să-l vizitez. Cu riscul de 
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a fi poftit elegant afară. Mi-am asumat acest risc și în momentul în 
care m-a văzut i s-au luminat ochii de bucurie. Este fantastic cum 
spitalul poate să schimbe un om sau cel puțin percepția mea cu 
privire la un om. Acel om impunător din toate punctele de vedere, 
nu doar fizic, părea acum neputincios. În ciuda suferinței, Adrian 
își păstrase demnitatea acolo, pe patul de spital. Singurul lucru de 
care mi-am dat seama că avea nevoie era speranța. Și am stat vreo 
oră și am discutat despre speranță. Ceea ce s-a întâmplat după 
aceea știm cu toții. Țin minte că atunci când am aflat mă uitam pe 
Facebook și vedeam cum o mulțime de oameni încep să dea mesaje și 
mesaje - acum o să-l difuzăm și o să facem... Am spus: sunt sătul de 
oamenii care imediat când moare cineva vor să se arate prieteni. Și 
aș fi curios câți își vor mai aminti peste un an și câți vor mai difuza 
muzica lui Adrian Enescu peste un an. Iată că peste un an și mai 
bine ne aflăm aici. Sandu, vreau să te felicit pentru că ceea ce ai 
promis ai făcut. 

 Alexandru Șipa: Eu ce aveam de spus am făcut, respectiv 
patru CD-uri, dintre care unul post mortem lansat în martie și cel pe 
care-l lansăm astăzi, Muzică de teatru. Am refăcut, desigur nu sin-
gur și cartea îngrijită de mine, cu ajutorul mai multor colaboratori, 
Adrian Enescu 4Ever la Tracus Arte. Aș avea multe de spus despre 
colaborarea cu Adrian. Noi ne-am cunoscut, de fapt l-am ascultat 
prima oară și l-am admirat în 1978 când debuta la Festivalul de 
Jazz de la Sibiu cu un proiect care și atunci, ca și următoarele pro-
iecte muzicale ale lui Adrian a fascinat, a surprins, dacă nu chiar 
a șocat. Atunci, la Sibiu, a venit cu un trio internațional, o muzică 
exotică pe care acum o numim World Music, dar atunci nu știam 
unde să o încadrăm. Fiind foarte plăcut surprins de acel proiect, în 
câteva luni am organizat un concert cu acel trio la Sala Sporturilor 
din Brașov care s-a dovedit neîncăpătoare. I-am urmărit activita-
tea în timp, eu fiind la Brașov, el la București. Ne-am întâlnit după 
1990 când m-am mutat la București și din când în când ne-am în-
tâlnit la Uniunea Compozitorilor. De fiecare dată mă întreba: „Ce 
faci? Când vii pe la mine să asculți ceva?” După a treia invitație am 
zis: hai să ascultăm. Încă de la acea primă vizită acasă în studioul lui 
am fost din nou șocat de ceea ce mi-a oferit spre audiție. Mă simțeam 
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ca în fața unei imense comori și nu știam de unde să încep și cu ce 
să încep. Adrian mi-a propus cu ce să începem primul CD. L-am 
intitulat Bird in Space și pentru 2013 la Gala Premilor de Jazz acest 
CD a fost considerat CD-ul anului respectiv. A urmat aproape în 
fiecare an selecția cu Muzica de film, actualizarea albumului Fun-
ky Synthesizer 2.0 și iată în acest an My Bach și astăzi Muzică de 
teatru. Dacă toate lucrurile vor merge bine și echipa cu care am 
lucrat și cu care mă mândresc, respectiv Andi Enache de la A&A 
Records și Cristian Lolea care se află alături de noi deja avem pe 
țeavă un următor glonț, un următor CD, care este o muzică total 
diferită de cele cinci CD-uri anterioare. 

 Radu Boroianu: O să mă întorc în timp foarte tare. Cred 
că era 1967, poate 1968 când Pascal Letoile mi-a făcut onoarea 
să mă invite la domnia sa în casă cu prilej sărbătoresc. Printre cei 
invitați se afla și Aurel Stroe. Și Aurel Stroe aflând că sunt student 
la regie teatru mi-a spus: „am un student remarcabil. Spun asta 
din primul lui an. Îl cheamă Adrian Enescu și eu cred că e dăruit 
pentru spectacol. Nu știu dacă pentru teatru sau pentru altceva. 
Dar dincolo de o cultură muzicală extraordinară pentru vârsta lui, 
dincolo de o memorie extraordinară are o pasiune pentru moder-
nitate și pentru spectacol care mie îmi dă încredere. Poate fac eu 
cumva să vă întâlniți”. Așa a și făcut. Pe vremea aceea Adrian lo-
cuia în condiții foarte modeste, la început nu a vrut să ne întâlnim 
acolo. Și ne-am întâlnit pe celebrul Pod Basarab. Și mi-a vorbit 
atunci despre cum a învățat el ce valoare au sunetele. Deci nu mi-a 
vorbit despre muzică, mi-a vorbit despre sunete. Era un lucru pe 
care-l puteam înțelege. Împrietenirea a fost simplă pentru că la 
puține vorbe am găsit un teren comun, care poate să pară foarte 
ciudat, deloc pentru statura lui, mai curând datorită staturii mele. 
Amândoi jucasem rugby, eu foarte puțin, ca junior. El avea toate 
datele pentru a fi un foarte bun jucător de rugby. Și chiar fusese în 
primii ani. A avut un accident după aceea. Apare al treilea element 
care ne lega, pentru că eu am încercat din răsputeri să învăț să cânt 
la pian. Și nu am reușit, pentru că spre deosebire de el memoria 
mea muzicală este minoră. Și el nu mai putea să cânte la pian cât 
ar fi vrut pentru că avusese un accident la rugby. Încetul cu încetul 
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s-a legat o relație extraordinară între noi și eu am învățat enorm de 
multe lucruri de la el. O să citez câteva dintre ele. Cu el am fost în 
laboratorul de muzică modernă care exista pe vremea aceea la Fa-
cultatea de Muzică. Bineînțeles că nu exista încă sintetizator. Nu 
știu dacă în lume exista. Erau niște oscilatoare, care pentru mine 
păreau monstruoase și pe care el le-a pus să funcționeze pentru 
mine și le-a făcut să se acordeze și să dea valoare sunetelor. Ne mai 
lega încă o pasiune care la el era foarte importantă, la mine era se-
cundă, legată de jazz. Și de multe ori, după ce am ajuns să intru în 
spațiul lui modest de locuit, am descoperit că avea niște imprimări 
de jazz absolut remarcabile. Din aproape în aproape, m-a invitat 
la el în casă să văd un sintetizator care nu era al lui, ci era adus de 
cineva de la Timișoara. Urma să facă o încercare de imprimare cu 
acel sintetizator. L-am urmat când și l-a achiziționat pe primul. 
Cu toți banii pe care-i avea și nu erau mulți la vremea aceea, își 
cumpăra instrumente. Repet, avea o cultură muzicală care mi-a 
fost de folos. M-a însoțit la câteva spectacole. Aș vrea să remarc 
unul dintre ele și nu pentru valoarea spectacolului în sine, ci pen-
tru că atunci el a cunoscut un poet foarte interesant care s-a numit 
Cezar Ivănescu. M-a ajutat să-l punem pe drumul cel bun când a 
vrut să facă spectacole singur. Își spunea Cezar Ivănescu, cantau-
tor. El era departe de a fi un cantautor. Era însă un om care avea 
o valoare ritmică a cuvintelor cu totul extraordinară și aș zice și a 
sunetelor haotice, dar avea o valoare a sunetelor. Și el a reușit să-l 
convingă pe Cezar Ivănescu, care nu era deloc un tip comod, că 
trebuie să se însoțească cu o orchestră. Și să ia niște oameni tineri 
de la liceul de muzică din Pitești. Și el a mers împreună cu mine la 
liceu și am selecționat această mică orchestră. Și așa a apărut pri-
mul spectacol de poezie a lui Cezar Ivănescu. Adrian mi-a spus ”nu 
mai intervenții niciodată în felul în care el atinge chitara pentru că 
o face într-un fel propriu. Nu are nici o legătură cu muzica, tu în-
cerci să simți o muzică, dar nu are legătură. El își urmează ritmul 
versurilor sale și a vorbelor sale și a felului în care e deosebită o zi 
de alta, le rostește, atingând chitara. Punct. Habar nu are ce note 
atinge acolo și nici nu e acordată. Lasă-l așa. Ține de sunetul lui 
special.” Foarte important, pentru că după aceea el a făcut serios 
orice fel de muzică, nu aș spune că a făcut doar muzică serioasă. 
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Pentru că sunt și câteva hituri care au fost printre cele mai izbutite. 
Orice făcea era remarcabil în orice cheie. Suntem aici la Teatrul 
Bulandra și suntem lângă Ducu. Cele două spectacole remarcabile 
făcute împreună cu Adrian Enescu au fost niște spectacole care nu 
s-ar fi putut face decât cu el. Intuiția lui Stroe a fost extraordina-
ră. 

 Ioan Bogdan Lefter: Am avut privilegiul să-l cunosc doar 
în ultimii lui ani de viață, când m-am bucurat și eu de ceea ce 
alții știau de mult și ceea ce toți cunoscuții, prietenii, apropiații 
lui Adrian Enescu au apreciat atât de mult la el: o delicatețe cu 
totul specială în relația cu cei din jur și mai ales în relația cu oa-
menii pe care-i simpatiza. Adrian Enescu a fost un compozitor de 
o mare prolificitate și de o mare diversitate. În ultimii lui ani de 
viață a spus în nenumărate rânduri că își propusese să lase deo-
parte zonele spre care se îndreptase în ultimele decenii și să ocupe 
de zona simfonică și de proiectele lui de suflet lăsate la păstrare în 
sertare - proiecte mari sau doar linii melodice pe care îi plăcuse 
să le noteze și care rămăseseră nefolosite. De aici au ieșit marile 
proiecte finisate Orfeu şi Euridice și Dosarele Bach, care ne pot ser-
vi ca repere revelatoare. Ele developează într-un anumit fel opera 
muzicală a lui Adrian Enescu și gândirea muzicală cu toată această 
diversitate dispusă multistratificat și radial înspre zone care par să 
nu aibă uneori contact între ele. Cred că opera lui trebuie, în etapa 
următoare, arhivată poate chiar în stilul mai strict al catalogării. 
El a avut o viziune muzicală și structura lui de artist nu este nunțat 
și complex interpretată. Aș îndrăzni să propun o interpretare in-
tegrată din perspectiva simfonismului, din perspectiva finalului. 
Alt concept fundamental a fost cel al fuziunii. Ce a făcut Adrian 
Enescu, proiectul lui de operă pe care-l putem deduce și extrage 
din această diversitate este un anumit tip de simfonism și la pro-
priu și la figurat. Simfonism în sens de operă amplă, multistratifi-
cată și simfonism în sens de fuziune, în sens de structură mozaica-
tă de tip postmodern. Pentru a i se putea recunoaște anvergura și 
complexitatea în istoria muzicii și a culturii române este nevoie de 
efortul de a pune laolată fragmentele, piesele realizate și nereali-
zate.
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 Nicu Alifantis: A fost, este și va rămâne pentru mine pă-
rintele meu spiritual, omul de la care am învățat enorm de multe 
lucruri, care m-a onorat cu prietenia sa de pe la sfârșitul anilor ′70. 
De la el am învățat ce înseamnă tainele primului studiu, de la el am 
învățat ce înseamnă tăcerea și pauza în muzică. De la el am învățat 
că nopțile sunt bune de lucru și că prietenia, demnitatea și verti-
calitatea înseamnă enorm în meserie în special, și apoi uman. De 
câte ori mă împotmoleam în butoane, indiferent că era două-trei-
patru dimineața, îl sunam, venea și singurul lucru pe care nu l-am 
putut învăța este că mă bătea îngrozitor la table pentru că toate 
aceste lecții nocturne pe care mi le dădea aveau un preț și prețul 
însemna câteva partide de table pe care le-am pierdut întotdeau-
na. Așa că pentru mine Adrian este, îl iubesc sincer și îi mulțumesc 
pentru tot. 

 Marina Constantinescu: Domnule Lolea, aveți o mare 
responsabilitate. Ați fost ales de Adrian Enescu, vă datorăm acest 
CD și probabil o muncă importantă mai departe pentru munca 
lui. Cred că aveți o sarcină onorantă, dar care vă și bucură. 

 Cristian Lolea: Nu m-am gândit deloc că e un lucru greu 
sau ușor de făcut. Acum, când mă gândesc, a fost mai ușor decât 
la albumul pe care nu a reușit să-l termine și care a ieșit în primă-
vară, My Bach. Dacă mă gândeam cum e să iei o muzică de 60% 
aproape gata, să te transpui în capul compozitorului, pe care sigur 
că-l cunoșteai destul de bine, dar care avea o personalitate puter-
nică, probabil că nu m-aș fi apucat. Cu Muzica de teatru a fost mai 
ușor. Este așa o plăcere să descoperi. Erau foarte multe lucruri pe 
care nici eu nu le știam. Despre muzica de teatru nici nu am vorbit 
foarte multe, deși vorbeam multe despre muzică, despre tehnolo-
gia audio care-l fascina și mă fascinează și pe mine. Știam care era 
părerea lui Adrian Enescu despre muzica funcțională, respectiv de 
teatru și de film și anume că aceasta trebuie să devină un personaj 
și tot timpul încerca să impună asta regizorilor. Dacă aduci mu-
zica în scenă trebuie să-i dai un rol, nu doar să fie un acompania-
ment. Pe de altă parte, sigur își dorea ca muzica de teatru să iasă în 
față la un moment dat pe CD. A lucrat foarte mulți ani la proiectul 
My Bach pe care l-a început sub numele Bach Files și mai devreme 
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Bach în Showbizz. Cred că s-ar bucura că o selecție din muzica de 
teatru pe care a scris-o există pe CD, este la îndemâna oricui să o 
asculte și există în afara piesei de teatru. Pentru că își dorea ca mu-
zica să fie un personaj, am căutat ca și CD-ul să fie un spectacol în 
sine. Sunt șaptesprezece piese care acoperă toată paleta de genuri 
pe care le-a abordat. 

 Alexandru Darie: Am îndrăznit să vă aduc un mic film cu 
trei spectacole pe care nu le-a văzut nimeni în România. E vorba 
despre premiera noastră de la Tokyo cu Iulius Caesar, spectacol pe 
care eu l-am făcut datorită lui Adrian Enescu în treisprezece zile și 
nopți. După aceea veți vedea un fragment din Regele Lear pe care 
l-am făcut împreună cu Adrian în Belgia și ultimul este premiera 
cu Macbeth la Tokyo, cu actori japonezi. Cu aceste spectacole a 
creat muzica, personaj de teatru. Și numai că nu am fost strivit de 
acest punct de vedere, ci îi mulțumesc lui Adrian Enescu pentru 
că am învățat ce înseamnă să lucrezi cu un partener. A fost prima 
dată în viața mea când a apărut un creator de magie sonoră. 

A consemnat Ioana Gonțea
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Am respins masca din primele clipe conștiente ale vieții mele. 
Eram doar un copil de 7 ani, pe care mama, violonistă în Orches-
tra Simfonică Radio, îl lua la repetiţii. Coridorul lung, care ducea 
la sala de concerte, era înţesat de cei aproape o sută de instrumen-
tiști, care fie se odihneau, pe canapelele de pe margini, fie discutau 
probleme arzătoare, în grupuri mici, care blocau trecerea. Iar eu nu 
aveam dreptul să-i întâlnesc fără să zâmbesc frumos. Am aflat-o 
de la mama care, când am ajuns acasă, m-a certat că n-am fost 
“drăguţă” cu marea aia de oameni prin care trecusem. Ce-i drept, 
privind în urmă, mi-am dat seama că ei fuseseră foarte drăguţi cu 
mine. Se opriseră din discuţiile aprinse sau din odihna pe canape-
le, ca să mă bage în seamă - toţi numai zâmbet, tandru și atent, de 
parcă nimic din ceea ce li se întâmplase înainte nu mai conta. Iar 
eu... nu schiţasem nici cel mai mic semn de bunăvoinţă. Îi privisem 
scrutătoare, uimită de schimbarea bruscă de comportament, fără 
să simt deloc nevoia de a le răspunde amabilităţii, pentru că mi se 
părea falsă, în contradicţie cu felul în care îi văzusem că erau în cli-
pa dinainte de a mă observa. Zâmbetul lor părea o mască, pe care 
și-au pus-o doar ca să se adapteze apariţiei mele neașteptate și... 
mi se părea îngrozitor să intru în acest joc, punând aceeași mască. 

N-am uitat niciodată ce mi-a spus mama, acasă, supărată în 
urma acestui incident. Nu mai ţin minte cuvintele, dar ideea era 
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că “n-am să pot să trăiesc printre oameni, dacă nu încerc să fiu 
drăguţă cu ei, cum sunt ei cu mine”. Tot așa n-am uitat niciodată 
cum, doar câteva minute mai târziu, am intrat în sală, repetiţia a 
început, iar cei pe care-i văzusem cu câteva clipe înainte, erau deo-
dată... alţi oameni. Era un concert de Mozart, iar ei... erau ba gravi, 
ba ludici, ba emoţionali, ba distanţi, ca niște zeităţi care se ridică 
în sublim, deasupra a tot ceea ce-i emoţional sau comic sau grav, 
dar... niciodată “drăguţi”. Alţi oameni. Nu mai înţelegeam nimic. 
Cine erau, de fapt? Unde era adevărul lor? Habar n-aveam, pen-
tru că eram la o vârstă la care, oricum, nedumeririle nu se parcurg 
conștient. 

Ceva mi-era, totuși, clar: îmi plăcea de ei când cântau și nu-mi 
plăcea de ei când erau drăguţi cu mine.

Cred că atunci a fost pentru prima dată când am simţit că 
muzica dă jos orice mască. Prima dată când am spus DA muzicii 
și NU măștii.

Pe urmă am făcut muzică, mulţi ani. Și pe urmă matematică. 
Și multe altele (sporturi, mai ales). Tot felul de activităţi în care 
contrafacerea era de neconceput, pentru că se supuneau unor legi 
imuabile, dincolo de versatilitatea mundană. Universul era plin de 
certitudini Și... Uau! Ce bine era! Și... YES! O biruisem pe mama, 
cu lecţiile ei nocive! Șut și... gooooooooooooooooooooooolllll! 
Iar pe urmă...

 ...GOL... 

 Un mare gol. 

 Ce mă fac?

 Eram deja în ultimul an de liceu, deci trebuia să mă hotă-
răsc CE MĂ FAC.

 Și am ales... teatrul.

 Eu, care, de mic copil, m-am opus oricărei forme de con-
trafacere, am ales să intru în universul măștilor, unde, după îndelungi 
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momente de naivitate (care au durat... ani!) am descoperit, pe rând, 
că acţiunea, gestul și, da, cuvântul, pe care actorii îl rostesc, ba 
chiar și “discursul” regizoral  - așa cum m-a învăţat Valeriu Moi-
sescu, profesorul meu - sunt doar măști, în spatele cărora, adevărul 
personal se ascunde; că oamenii au atâta frică și atâta nevoie de 
confirmare încât se ascund mereu în spatele oricăror forme de ex-
primare care - miros ei - pot fi transformate în măști. 

 Oh, my god! Unde am ajuns? De unde am plecat și unde 
am ajuns?

 Totul ţipa în mine. Mă transformasem într-un fel de urlet 
împotriva mamei și a profesorului, care voiau să mă convingă să 
accept că masca e condiţia necesară comunicării - sociale și artis-
tice.

 Urlam și căutam. Căutam o portiţă de scăpare. Dimensi-
unea în care actul teatral nu e dominat de supremaţia măștii, iar 
adevărul personal se poate exprima liber.

 Până când, într-o bună zi, mi-am amintit de senzaţia pe 
care am avut-o când i-am văzut cântând pe instrumentiștii Or-
chestrei Radio. Cum de am putut să rătăcesc atâta timp? - m-am 
întrebat. Când am știut, am știut de mic copil, că acolo, în muzică, 
e adevărul imposibil de ascuns, imposibil de măsluit! Cum de...?

Muzica spectacolelor mele a devenit, din acel moment, singu-
rul refugiu, singura dimensiune în care punctul de vedere personal 
avea dreptul să se manifeste. Am înţeles, trebuia ocultat, în toate 
celelate compartimente, pentru a evita afirmarea lui tezistă, dar 
aici, în muzică, era “zona liberă”. Aici, dimensiunea aparent mino-
ră a problemelor umane din textul “x” putea deveni, din perspecti-
va mea, prin intermediul muzicii, una majoră. Sau invers. 

 Muzica putea face ca măștile să cadă, derutând percepţia 
faptului scenic, fără ca discursul să devină tendenţios.

 O răzbunare a adevărului personal, în acest joc al măștilor 
care e teatrul, ca și lumea? Nu, mi-am răspuns, o necesară restabilire 
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a adevărului, dincolo de confuzia pe care orice spectacol e dator să o 
creeze, pentru a ridica întrebări și a îndemna, astfel, la reflecţie. Care 
adevăr? Ăla! Ăla personal, care urlă în fiinţa ta și care, fiindcă urlă, 
te determină să spui o poveste. Pe care nu poți s-o vinzi în stare 
brută! Nu poți! Fiindcă un act artistic trebuie să aibă decenţa de 
a nu vinde soluţii! Iar regizorul trebuie să aibă decenţa de a nu se 
crede Dumnezeu, adică deţinătorul adevărului! El trebuie să știe 
că nu are decât (cel mult) dreptul de a comunica, cu discreţie, și 
părerea lui despre cele ce se întâmplă pe scenă, lăsând câmp de 
manifestare liberului arbitru al spectatorului.

 Iar muzica era singura care putea face asta, fiindcă ajungea 
la suflet ne-mediat.

 Cât de tare ţinem să manipulăm conștiinţa spectatorului, 
în pofida oricărei bunecredinţe artistice, mi-am dat seama chiar 
din clipa în care am gândit cele de mai sus. Dar, în acel moment, 
era singura cale prin care credeam că pot să înving zâmbetul fals 
care mă contrariase în copilărie: restabilind adevărul.

Apoi a apărut Ada Milea. Și, alături de ea, Bobo Burlăcianu. 
Care m-au înfiorat. Pentru că făceau muzică, dar... ce făceau? Era 
contrariul a tot ceea ce gândisem până atunci! Adică... puneau 
acolo un adevăr nud, pe care apoi îl puneau în ghilimele, îl luau în 
derâdere, și... te lăsau în ceaţă, să decizi tu ce să crezi despre cele 
auzite. Era acolo o tentă ironică, un “ceva” care punea sub semnul 
întrebării chiar cele mai pline de credinţă afirmaţii. Mai văzusem 
asta în muzică, dar nu în muzica de teatru. Ce fac ăștia? Pun mască 
și aici?

 Nu numai calitatea muzicii lor, ci și calitatea demersului 
m-a fascinat, însă! Deși păreau să dărâme ultima redută a expri-
mării nude a adevărului regizoral, nu puteam să nu recunosc că 
ocultarea lui ironică era o cale mult mai bună de a-l exprima. M-au 
silit, cu alte cuvinte, să recunosc că MASCA, chiar și pe tărâmul 
muzicii, poate fi mai emoţionantă decât exprimarea nudă a emo-
ţiei. Nu că n-aș fi observat asta încă de la Mozart, dar ei m-au obli-
gat să nu o mai pot contesta. Nici măcar în muzica de teatru.
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 Uffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!

 După care, la scurt timp (câţiva ani doar:))), m-am trezit 
cu o propunere din partea teatrului... MASCA!

 A fost de parcă, nu știu... “Femeie, ai o vârstă, ai înţeles că 
ar fi timpul să accepţi masca? Sau ești încă pe același coridor înţe-
sat de instrumentiștii orchestrei Radio, cu aceeași mutră acră de la 
7 ani?”

 Nu mai eram acolo de mult, credeam eu, dar provocarea 
era grea: teatru non-verbal, măști... trebuia să mă confrunt cu 
masca însăși! Când, dintr-odată, am întrezărit o portiţă de scăpa-
re. Mi s-a spus: teatru non-verbal, dar poate fi muzical. YES! Mă 
duc în muzică! Mă duc acolo și... 

 ...Și m-am trezit cu Bobo Burlăcianu în gând. Ce căuta 
acolo? El, care mă contrariase? Habar n-am. Poate că, de fapt, m-a 
convins că nu e nicio contradicţie între sinceritate și jocul măș-
tilor? Și... a reușit să-mi schimbe percepţia și perspectiva asupra 
muzicii de teatru? M-a făcut să accept caleidoscopul măștilor? 
Abia aștept să aflu! 

Să nu fac doar ilustraţie muzicală, să lucrez cu un muzician, 
care compune și e direct implicat în spectacol, e o experienţă de 
care mi-e dor. De mulţi ani. De când am trecut prin aventura - în 
fiecare clipă surprinzător de vie și creativă - de a lucra cu Lucian 
Ban, un jazzman acum celebru, însoţit de colaboratori excepţio-
nali, ca Vlaicu Golcea (la spectacolul Ionescopade, musical scris de 
Eugen Ionescu) și prin deliciul colaborării cu “Vama Veche” - o 
echipă de artiști, profesioniști și oameni excepţionali (la spectaco-
lul Regele şi Cadavrul, pe un text de Vlad Zografi) - n-am mai avut 
ocazia întâlnirii cu muzica “live”. Și, fiindcă viaţa e muzică, cred, 
iar muzica trebuie să vină din altă parte, de dincolo de opţiunile 
tale limitate, cred că întâlnirea cu Bobo e, pentru mine, o nouă 
ocazie de a întâlni viaţa de dincolo de mine. 
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Sunet

 Din punct de vedere muzical (sau estetic), sunetul este o 
entitate caracterizată de patru atribute: înălțime, durată, intensi-
tate și timbru. Înălțimii îi corespunde frecvența (măsurată în Hz). 
Intensității îi corespunde nivelul de intensitate sonoră (măsurat în 
dB). Din punct de vedere teatral, sunetul e responsabil cu evocarea 
unor senzații, complementare celor trezite prin text, mișcare sau alte 
elemente ale spectacolului. Sunetul completează sau – uneori – um-
ple scena temporar goală sau chiar pe aceea populată de actori cu un 
alt tip de prezență decât aceea fizică. 

Vibrație

 Mișcare oscilatorie periodică a unui corp sau a particulelor 
unui mediu, efectuată în jurul unei poziții de echilibru, cu frecvență 
relativ înaltă; oscilație. Din punct de vedere teatral, element produs 
intenționat pentru animarea unui spațiu sonor care adaugă o dimen-
siune în plus spectacolului. Metaforic – sentiment intens, emoție 
puternică, adică un fel de catharsis cu componentă sonoră. 

Ritm

 Succesiune simetrică și periodică a silabelor accentuate și 
neaccentuate într-un vers sau în proză ori a accentelor tonice în-
tr-o frază muzicală; cadență, tact. Din punct de vedere teatral, îm-
binarea fragmentelor de text, cu acelea de mișcare și muzicale, astfel 
încât rezultatul să genereze o cadență proprie spectacolului. Dacă 
spectacolul e reușit din acest punct de vedere și și-a găsit ritmul, la 
despărțirea de acesta spectatorul va avea nevoie de un timp pentru 
a-și regăsi propriul ritm de viață, păstrând în amintire ritmul diferit 
al experienței teatrale. Poate chiar pentru totdeauna.

DICȚIONAR DE TERMENI

DECEMBRIE 2017
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Ilustrație muzicală

 Acompaniament, fond muzical sau efecte sonore care însoțesc 
un film mut, un spectacol de teatru, o evocare literară. Din punct 
de vedere teatral, produs secundar, deseori menit să acopere lipsa de 
inspirație a regizorului în găsirea unor soluții pentru anumite scene. 
Sinonim: cârjă artistică, mai bine sau mai puțin bine executată, une-
ori funcțională, alteori simplu clișeu. 

 Muzica de teatru 

 este scenografie sonoră (Vlaicu Golcea) 

 Surse: wikipedia și dexonline. din punct de vedere teatral – C.M. 

Visătorul, un spectacol de Ada Milea, Teatrul Tineretului Piatra-Neamț 2017               
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Director Fondator Teatrul Masca: mihai mălaimare


