Fapte necunoscute din viaţa culturală naţională sau o selecţie de activităţi anticulturale
din 2007
Pe parcursul ultimilor săptămîni au apărut, ca în fiecare an, cîteva retrospective asupra vieţii culturale
din Moldova în anul 2007, în care au fost enumerate încă o dată anumite evenimente deja cunoscute
unui public interesat. De mult mai puţină atenţie se bucură însă anume acele fapte din viaţa culturală
care nu au ajuns la cunoştinţa publicului larg şi despre care nu s-a putut sau nu a trebuit să se afle. Şi
anul 2007 a fost bogat în detalii de acest gen.
Insă pentru început trebuie să ne amintim de un eveniment al anului 2006. Îşi mai aminteşte
cineva de Festivalul Naţional de Teatru din luna noiembrie a acelui an şi de cele două piese care s-au
bucurat de un succes deosebit: una montată de Mihai Fusu, „Poveşti de familie“ - premiată la aproape
toate categoriile - şi „Oameni ai nimănui“ de Dumitru Crudu? „Premiul special internaţional 2006“, cu
care a fost decernată piesa lui Crudu presupunea şi înscenarea acesteia la Teatrul Pygmalion din
Vienna condus de către austriacul de origine română Tino Geirun. Totuşi, o înscenare a piesei nu a fost
niciodată planificată, iar la mesajele trimise Crudu nu a primit niciodată niciun răspuns.
Situaţia lui Fusu e şi mai gravă: după ce înscenarea sa de la Teatrul Naţional a devenit
recunoscută, a fost anulat turneul spectacolului la Paris la Teatrul Romain Rolland, unde, pentru data
de 16 noiembrie 2007, toate biletele erau deja vîndute. Anularea a avut loc după ce directorul Teatrului
Naţional Ion Grosu pusese condiţii pe care partea franceză nu le putea accepta. Francezii propuneau să
plătească 3500 de euro prin transfer: 1500 de euro cînd trupa ajunge la Paris şi 2000 de euro după
ultima reprezentaţie. Grosu insă insista continuu ca suma să fie transferată, în întregime, pe contul
teatrului înainte de plecarea trupei, o cerinţă deosebit de stranie, şi care nu corespunde practicii
internaţionale în domeniul schimbului cultural – cine plăteşte 100 % din sumă înainte ca actorii să
apară în localitatea unde sînt invitaţi? Cu toate că banii pe care trebuia să-i trimită francezii – 3500
plus 1300 euro de la Alianţa Franceză erau suficienţi pentru ca turneul să aibă loc.
După o administraţie a Teatrului Naţional ce avuse competenţă în domeniu, dar probleme în
administrare, acum s-a trecut la un director care manifestă o lipsă totală a unor studii şi cunoştinţe
temeinice de management cultural sau teatral, şi nu are niciun fel de interes în promovarea teatrului şi
a actorilor acestuia. Caci cazul descris mai sus nu a fost unicul: la începutul lunii iulie 2007 a avut loc
o întîlnire dintre un reprezentant al Fundaţiei Culturale Elveţiene şi directorul teatrului cu scopul de a
discuta o eventuală colaborare. Eleveţienii au propus, pentru aceasta, înscenarea unui text de Max
Frisch, “Andorra”. Dl. Grosu a asigurat că va verifica textul pe parcursul următoarelor 10 zile pentru a
vedea dacă este posibilă o înscenare a acestuia la Teatrul Naţional. Pentru cazul cînd aceasta nu ar fi
fost posibil, elveţienii ar fi fost de acord cu înscenarea unei alte piese de un autor elveţian, la alegerea
moldovenilor.
Elveţienii au aşteptat 10 zile. După ce nu primiseră niciun răspuns, s-au adresat directorului
teatrului de patru ori pînă la sfîrşitul lunii septembrie cu rugămintea de a li se răspunde la mesaj.
Secretariatul literar al teatrului a confirmat, peste mai mult de două luni, că teatrul a primit toate
mesajele, şi că Grosu, aflînduse în concediu, va răspunde imediat după ce se va întoarce. Deşi
directorul teatrului a fost prezent deja la mijloc de septembrie la festivalul de etno-jazz, elveţienii aşa
şi nu au mai primit niciun răspuns, făcîndu-se evident faptul că dumnealui manifestă puţin respect faţă
de persoanele cu care a discutat, şi cu care ar putea, eventual, colabora. Statul elveţian, reprezentat de
către ambasada sa de la Kiev la rîndul său a decis, cu trei luni mai tîrziu după ce a avut loc întîlnirea cu
directorul teatrului şi după ce nu a primit nicun răspuns din partea acestuia, să renunţe la o eventuală
colaborare cu Grosu personal şi cu Teatrul Naţional, „atît timp cît administraţia acestuia nu este în
stare să lucreze puţin mai profesionist.“
În ambele cazuri, atît pentru francezi cît şi pentru elveţieni, cele întîmplate a însemnat o lovitură
direct in faţă, care a discreditat orice colaborare moldo-franceză sau moldo-elveţiana în domeniul
teatral pentru un timp de cel puţin 2-3 ani. În condiţii normale ar trebui să ne întrebăm cum apreciază
Ministerul Culturii din Moldova faptul că directorul Teatrului Naţional nu a luat în consideraţie
posibilitatea unei înscenări finanţate din străinătate. Pentru actorii teatrului devine, ca urmare, tot mai
dificil să lucreze sub acelaşi acoperiş cu un şef care, evident în mod intenţionat, pune piedici în calea
oricărei colaborări la nivel internaţional. Directorul artistic al teatrului naţional Sandu Cozub spune
frumos în interviuri recent apărute în “Flux” şi “Jurnalul” că “Ne putem afirma în Europa şi în lume
numai dacă vom avea ieşiri peste hotare, relaţii cu teatre europene şi din România, participări la
festivaluri, la evenimente internaţionale, turnee, deplasări...”, dar cuvintele lui şi realitatea se bat cap la
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cap. Faptul că secretariatul literar de la Teatrul Naţional este, de ani de zile, complet incapabil de orice
dezvoltare modernă-activă nu reprezintă o scuză suficient de bună. În ce-i priveşte pe Crudu şi Fusu,
ne punem întrebarea dacă aduce vreo bucurie faptul să fii laureat al unui concurs din Moldova, dacă
premiile n-au nici o garanţie iar administraţia teatrului producător face tot posibilul ca să nu fi realizate
propriile şanse.
Printre faptele necunoscute putem să enumărăm şi acele evenimente despre care un consumator de
cultură obişnuit ar trebui cel puţin să fi auzit. Interes limitat din partea celor implicaţi în crearea
artelor, a responsabililor de la diferite instituţii inclusiv şi de la cele de stat, precum şi din partea
reprezentanţilor presei duc la faptul că în Moldova deseori se întîmplă ca viaţa culturală activă să fie
mai curînd oprimată decît susţinută. Cînd Academia de Arte organizează o întîlnire publică cu actorul
Ion Ungureanu, dar nu comunică nimănui despre aceasta, nu ar trebui să se mire că nu a venit mai
nimeni. Un lucru similar s-a întîmplat şi cu festivalul de filme produse la Moldova-Film care a avut
loc la cinematograful „Odeon“ precum şi cu festivalul internaţional al teatrelor de păpuşi desfăşurat la
teatrul „Guguţă“ – singurul festival internaţional de teatru care a avut loc în Moldova în 2007 –
evenimente care au fost aproape inexistente în mijloacele mass media. Sau Festivalul de muzică
clasică modernă în cadrul căruia, la unele concerte, erau, cu părere de rău, mai mulţi interpreţi pe
scenă decît spectatori în sală. Din cîte ştim (!), în anul 2007 a avut loc doar o singură reprezentaţie a
unui teatru din străinătate în Moldova. Dar Teatrul Eminescu, unde a avut loc spectacolul “Lola Blau”,
nu a făcut publicitate acestuia nici chiar cel puţin în ziua reprezentaţiei, fie în faţa clădirii, fie lîngă
casa de bilete, şi, pînă în ultimul moment, nu era clar dacă piesa se va juca în limba română sau în
limba germană. Cîte spectacole ale unor teatre din străinătate sînt demonstrate la Chişinău în fiecare
an, ca să ne permitem faptul să le apreciem atît de puţin ?
Unul dintre cele mai bune concerte din anul trecut, şi anume concertul de gală din cadrul zilelor
culturii Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova de la sfîrşitul lunii mai, a avut loc în incinta
Filarmonicii naţionale, excluzîndu-se, practic, publicul autohoton. Timp de mai mult de două ore a fost
oferită, de către o delegaţie de peste 50 de interpreţi de muzică populară, dansatori, interpreţi cunoscuţi
de muzică de estradă contemporană, ş.a., o privire destul de exhaustivă asupra culturii naţionale azere
care ar fi meritat să fie văzută de un public moldav mult mai numeros, din partea căruia însă au fost
prezenţi în sală, pe lîngă ministrul culturii din RM, doar vreo treizeci de spectatori. Putem oare să ne
permitem ca evenimente culturale internaţionale de calitate superioară să aibă loc fără ca să fie, cel
puţin cunoscute de către publicul larg (nemaivorbind despre prezenţa acestuia) deşi sînt finanţate de
către stat? Din ce cauză evenimente culturale care au loc sînt obligate sa rămînă, şi ele, necunoscute ?
Ca şi mai înainte, nu există nici în prezent o coordonare dintre diversele evenimente culturale de
la Chişinău. Uneori se creează impresia că oraşul este atît de bogat în evenimente culturale încît nu
mai este nevoie de spectatori: într-o singură seara a lui iunie 2007 a avut loc un concert din cadrul
Nopţilor Pianistice la Sala cu Orgă, un film din cadrul Festivalului de film românesc la cinematograful
Patria şi o premieră teatrală la Teatrul Naţional Mihai Eminescu. În septembrie se organizează în
aceeaşi zi concertul de finalizare a festivalului de ethno jazz şi concertul de deschidere a concursului
Mme Butterfly. În interesul cui evenimentele culturale care, fiecare în felul său, dispun de un potenţial
capabil să garanteze un public numeros, încearcă să concureze unul cu altul? Se întîmplă la Paris, dar,
deocamdată, viaţa noastră culturală nu permite un astfel de amalgam, în timp ce în fiecare an avem la
Chişinău şi nişte perioade mai lungi cînd nu se întîmplă nimic (spre exemplu în februarie, cînd toţi sînt
în aşteptarea marţişorului)?
Presa moldovenească demonstrează în repetate rînduri un profesionalism limitat în ceea ce
priveşte ilustrarea vieţii culturale, informînd doar despre evenimentele care au loc fără a le analiza în
profunzime. Nu este suficient să anunţăm doar despre interzicerea piesei “Monologurile vaginului” de
către Ministerul Culturii, dacă după ce sîntem prezenţi la o discuţie aprinsă a acestui eveniment din
cadrul clubului literar de la Uniunea Scriitorilor nu comentăm cele auzite. Iar în afara unui singur
comentariu semnat de Constantin Cheianu şi a unui articol de Irina Nechit, ambele publicate în acelaşi
ziar, publicului larg nu i s-a oferit nicio altă informaţie despre cele şase întîlniri în perioada dintre
martie şi iunie 2007 ale diferitor categorii de reprezentanţi ai vieţii culturale din Moldova (şi despre
eşecurile lor finale), organizate la Chişinău la îndemnul unei anumite Fundaţii Culturale Europene,
deşi în acest caz a existat, cel puţin la început, o anume predispoziţie de a spune în sfîrşit lucrurilor pe
nume. Păcat.
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A propos despre publicaţiile din domeniu: un alt fapt necunoscut din viaţa culturală a Moldovei în anul
2007 a fost dispariţia publicaţiei „Teatracţie“ a Uniunii Teatrale din Moldova, singura publicaţie
teatrală din ţară. Este adevărat faptul că aproape nimeni nu a cumpărat sau citit revista, iar complexul
de inferioritate exagerat al redactorului-şef a dus la stranietăţi precum ar fi, de exemplu publicarea în
fiecare ediţie a mai multor fotografii în care să fie prezentă, în prim plan, ea însăşi. Pe de altă parte,
publicaţia a avut un profil serios şi uneori a fost în stare să depăşească anumite animozităţi dintre
diversele teatre din ţară. Decizia de a înceta publicarea revistei a fost luată de către senatul UNITEM
care, în persoana preşedintelului său A. Dănilă a propus, fără glumă, editarea unui ziar cu conţinut
teatral o dată la fiecare două săptămîni! Unde ne aflăm, domnilor, la St. Petersburg cu cele 50 de teatre
ale sale şi cu un public cititor reprezentativ pentru un oraş cu 5 milioane de locuitori? Cine a crezut că
alegerea unui nou preşedinte în anul 2005 va aduce şi o îmbunătăţire a activităţii acestei uniuni de
creaţie, se convinge astăzi de eroarea acestei prezumţii, şi aceasta nu numai în ceea ce priveşte sărăcia
de idei – UNITEM nu are, printre altele, pînă acum o pagină web – dar şi datorită unor propuneri
complet irealiste (vezi mai sus).
În mod consecvent, încoronarea activităţilor “anticulturale” din anul 2007 a avut loc la
evenimentul de desemnare a premiilor UNITEM, care s-a întîmplat la 24 decembrie în sala rece ca
gheaţa a Teatrului Cehov. Pe lîngă faptul că s-a stabilit o dată atît de stranie pentru gală, cînd un număr
considerabil de creştini din Moldova sărbătoreşte Crăciunul, evenimentul ne-a demonstrat din nou că
Uniunea aceasta şi-a pierdut orice fel de autoritate şi credibilitate. Ceea la ce au asistat cei prezenţi a
fost o sărbătoare organizată la nivel provincial (fără ca să fie neapărat necesar să fie aşa), în cadrul
căreia moderatorii rugau publicul să aplaude, aşa cum se întîmplă de obicei numai la sărbătorirea zilei
de naştere a unui copil. Pe lîngă membrii juriului care au decis cui să fie acordate premiile, de la
eveniment au lipsit şi foarte mulţi premiaţi. Teatrul Naţional Eminescu şi Teatrul Ionesco nu au vrut să
participe la concurs, iar Teatrele Satiricus şi Luceafărul au boicotat evenimentul. În procesul de
selectare a laureaţilor preşedintele juriului D. Matcovschi a refuzat să privească înscenările de la
Teatrul Satiricus, o întîmplare probabil (dar de unde să ştim ?) fără precedent în istoria galelor
UNITEM care, prin aceasta, a atins nivelul cel mai jos posibil.
Ce urmează? O gala UNITEM la care nu participă niciun teatru? S-a întîmplat deja ceva
asemănător: cînd în luna mai 2007 se celebra aniversarea a 55-a a studioului Moldova-Film, nu s-a
comunicat nicăieri că la sărbătoarea oficială nu a fost prezent niciun singur reprezentant al Uniunii
Cineaştilor şi că, de mai mulţi ani, nu există practic nicio legătură dintre artişti şi producători.
Prezentarea, în primăvara lui 2007, a filmului artistic „Se caută un paznic” de la casa actorilor în
legătură cu aniversarea a 40-a de la premiera acestui film clasic moldovenesc a fost, în mod similar,
trecută cu vederea de către cineaşti. Astfel, au loc tot mai multe gale şi evenimente care, de cele mai
multe ori, nu soluţionează problemele deja existente, dar contribuie doar la jocul guvernului,
pretinzînd o funcţionare normală a vieţii culturale. În acelaşi timp, interesul limitat al producătorilor de
teatru înşişi faţă de colegii lor a fost încă o dată scos în evidenţă şi prin faptul că niciun actor de teatru
de la Chişinău nu a binevoit să meargă la evenimentele organizate în legătură cu împlinirea a 50 de ani
de activitate a Teatrului din Bălţi. Aceasta aduce mai curînd a un scandal într-o ţară cu o viaţă
culturală uşor de a fi cunoscută. Dar în acelaşi timp, această indiferenţă a actorilor şi regizorilor
moldoveni faţă de colegii lor se manifestă şi între teatrele din Chişinău cînd niciun ansamblu de actori,
în afară de cel al Teatrului Cehov, nu a vrut să felicite Teatrul de Operă şi Balet la ceremonia
organizată cu ocazia aniversării a 50 de ani de la fondare la începutul lunii octombrie a anului trecut.
Cei care au avut de pierdut în toate cazurile descrise mai sus – zădărnicirea unor proiecte
internaţionale la Teatrul Eminescu, lipsa anunţurilor despre evenimentele culturale şi interesul limitat
din partea statului, presei, artiştilor şi a societăţii în general de a susţine mai mult viaţa culturală –
sîntem noi toţi. Ar trebui să menţionăm faptul că ameliorarea situaţiei nu ar fi avut, în majoritatea
cazurilor, un substrat de natură financiară. Doar atunci cînd vom vorbi despre astfel de fapte
„necunoscute” şi „anticulturale” din viaţa noastră culturală şi nu le vom mai trece cu vederea spunînd
că nu ne pasă, va avea loc o mişcare în sens pozitiv. Numai din cauza că sîntem o ţară mică, nu trebuie
să acceptăm orice – şi de orice calitate – şi să ni să impună să fim recunoscători pentru aceasta.
Mihai Wiersing Sudau

