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Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes

16 Noiembrie 2012 - ah, ce vineri! 
la Opera Națională Română Iași - Sala Mare a Teatrului Național Iași.
Dirijor:  Gabriel  Bebeșelea,  Regia și  luminile:  Andrei  Șerban,  Coregrafia:  Blanca Li,  Scenografia: 
Marina Drăghici, Orchestra, Corul și Corpul de Balet al Operei Naționale Române din Iași.
Cristina  Grigoraș  (Hebe),  Lucian  Dolhascu  (Be)one),  Andreea  Chinez  (L'Amour),  Octavian 
Dumitru  (Huascar),  Alice  Todica  (Phani),  Alexandru  Savin  (Don  Carlos),  Daniel  Mateianu 
(Osman), Angelica Mecu Solomon (Emilie), Radmilo Petrovici (Valere), Alexandru Savin (Tacmas), 
Rodica Vica (Zaire,  Fatime),  Jean-Kristof  Bouton (Adario),  Andrei  Fermeșanu (Damon),  George 
Cojocariu (Don Alvar), Lăcrămioara-Maria Hrubaru-Roată (Zima).
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Odată  cu  reinventarea  barocului  muzical, 
cu  toată  cavalcada  nebună  a  orchestrelor 
cu instrumente vechi, cu dirijori proveniți 
mai degrabă din muzicologi care răscoleau 
arhivele  palatelor  decât  din  sălile  de 
concerte de muzică  clasică,  după  șocurile 
numite  Monteverdi  sau  Haendel,  după 
reconsiderarea  lui  Bach,  a  urmat  rapid și 
necesar  recuperarea  muzicii  baroce 
franceze. Jean-Philippe Rameau nu a lipsit 
nici din repertoriul lui Philip Herreweghe, 
poate cel mai uman interpret al lui Bach, 
atât de departe de clasicismul inuman al lui 
Karajan,  dar  atât  de  aproape  ca  sumă  a 
bucuriilor oferite de Leonhardt, Koopman, 
Gardiner,  Bruggen  -  încă  din  1984  apare 
discul său de suite orchestrale extrase din 
opera  Les  Indes  Galantes.  Iar  după  alte 
tatonări  discografice,  în  tot  felul  de 
compilații  care  ne  făceau  să  ascultăm 
muzica  aceea  atât  de  veche  cu  aceeași 
uimire cu care rămâneam la prima vizită la 
Versailles  și  Tuilleries,  la  Prado  sau  la 
Residenz,  în  1992  Wil l iam  Christie 
înregistrează  versiunea completă  a operei, 
în studio.
Acum 22  de ani,  îmi  aduc aminte  așa  de 
bine!, călătoream cu un tren de noapte, în 
care nu se putea dormi, mergând de la Iași 
la București ca să văd pe viu un spectacol 
de teatru cum nu se mai văzuse niciodată 
în România: Trilogia Antică. Andrei Șerban, 
revenit  în  România,  într-o naivitate  de  o 

excepțională  frumusețe  ne  arăta  atunci 
tuturor  ce  înseamnă  cu  adevărat  teatrul. 
Că nici Medea, nici Troienele și nici Elektra 
nu au nevoie neapărat de o traducere din 
greaca  veche  ca  să  le  înțelegi  mult  mai 
profund decât citindu-le, fiind o muscă pe 
tavanul intrigilor din palatul regal, sau un 
martor  neputincios  al  agoniei  Troiei,  sau 
chiar un adevărat spectator din amfiteatrul 
antic.  Niciodată  arta dramatică  nu a  fost 
ma i  pa lpab i lă ,  ma i  mater i a lă ,  ma i 
adevărată.
Iar acum, după  atâția ani,  mă  simt la fel, 
făcând  drumul  invers,  de  la  București  la 
Iași,  însoțit  de  CD-urile  amintite  mai 
devreme, ca să văd din nou o creație a lui 
Andrei Șerban. Contextul e aproape ideal: 
Teatrul  Național  din  Iași,  acolo  unde  se 
cântă și o parte dintre spectacolele Operei 
Naționale,  abia  a  fost  renovat,  un  bun 
prilej de a redescoperi splendoarea acestei 
clădiri,  iar producția lui  Șerban a făcut o 
impresie foarte bună la Paris cu ceva ani în 
urmă, imaginile de pe DVD-ul de la Palais 
Garnier mă fac să anticipez cu ochii minții 
ce  va  urma  peste  numai  câteva  ore. 
Premiera  a  fost  deja  ieri,  n-am  citit 
cronicile  (în  caz  că  s-ar  fi  scris  vreuna), 
pentru mine premiera va fi azi, la al doilea 
spectacol.  Și  peste o lună,  minunea se va 
întâmpla ,  Tr o i e n e l e ,  poate  cea  mai 
spectaculoasă  parte  din  Trilogie,  va  fi  din 
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nou  în  România,  aici,  la  Iași,  oare  câți 
studenți bucureșteni vor veni s-o vadă?

***
Am fost! Am văzut! Și parcă nu-mi vine să 
cred că s-a terminat!

În primul rând, Teatrul Național din Iași, 
după  8  ani  de restaurări,  8  ani  nesfârșiți, 
arată de parcă ar fi așteptat în acest timp 
chiar muzica barocă a lui Rameau.

Impecabil  este  cuvântul  cheie  al  acestei 
reinventări.  Nu  există  nici  cea  mai  mică 
urmă  a  vreunei  imprecizii,  a  vreunei 
delăsări,  totul  este  pus  la  punct  până  la 
ultimul amănunt, astfel încât parcă ar fi din 
altă civilizație, din altă cultură europeană. 
Și  când te  gândești  că  a  durat  mai  puțin 
construcția  lui  (doar  doi  ani:  1894-1896) 
decât restaurarea...

Les Indes Galantes a fost compusă în 1735, iar 
în 1736, la o revizie, a fost adăugat ultimul 
act.  Denumirea  de  operă-balet  diferă 
întrucâtva  de  cea  de  operă  așa  cum  o 
cunoaștem  noi  astăzi:  actele,  denumite 
intrări, aveau subiecte și personaje diferite, 
singurul lucru comun fiind mesajul, ideea. 
Între intrări existau mai mereu momente 
de balet. Rameau a compus opera după ce 
a  asistat  la  vizita  unor  amerindieni  la 
curtea  regelui  Ludovic  XV și  a  ales  ca 
exprimare muzicală un drum străbătut deja 
cu  aproape  40 de  ani  în  urmă  de  André 
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Campra,  cu  opera-balet  L'Europe  Galante. 
Campra își  plasa  acțiunea celor  4 intrări, 
toate niște povești de dragoste, în Franța, 
Spania, Italia și Turcia, aceleași țări pe care 
le  regăsim  în  catalogul  lui  Leporello  un 
secol mai târziu, într-un cu totul alt fel de 
dragoste  și  într-un  cu  totul  alt  fel  de 
muzică.  Rameau  în  schimb  și-a  ales  ca 
destinații libretist-muzicale Turcia, Persia, 
Peru  și  America  de  Nord.  Cine  a  avut 
curiozitatea  să  asculte  Indiile  galante  a 
putut constata că subiectul primei intrări, 
denumită  Turcul  generos,  (care  în  această 
seară  a  schimbat  locul  în  program  cu 
intrarea  a  doua,  Incașii  din  Peru)  nu  este 
altceva decât povestea Răpirii din Serai a lui 
Mozart. Dacă diferența dintre durata unui 
act  de  operă-balet  și  cea  a  unui  singspiel 
este  de  la  30  de  minute  la  două  ore,  în 
schimb între muzica lui Rameau și cea a lui 
Mozart  este  mai  mult  de  un  secol  de 
evoluție, este o eră, este o lume. O lume pe 
care  astăzi  o  înțelegem  tot  mai  puțin. 
Pentru  că  a  redescoperi  muzica  barocă  a 
secolului XVIII din Franța este una, iar a 
te identifica emoțional cu ea este cu totul 
altceva. Este imposibil. Ceea ce acum 300 
de ani era o mare noutate astăzi este doar 
o istorie pe care nu o înțelegem. Forțând o 
comparație,  este  ca  și  cum  am  privi  la 
primele  fotografii  alb-negru  reprezentând 
niște  peisaje  montane  banale.  Ceea  ce 
acum 100 de ani era o mare noutate astăzi 

ne provoacă  cel mult un zâmbet ironic și 
ușor nostalgic.
Ori tocmai aceasta este esența producției 
lu i  Andrei  Șerban.  Cu  un  efort  de 
imaginație,  am  putea  descrie  ceea  ce 
înfiora de plăcere publicul contemporan lui 
Rameau: un decor minimal, dominat de o 
pânză  pictată  plină  de efecte trompe l'oeil, 
soliști și balerini îmbrăcați în hainte grele 
și  complicate,  fandosind discret  mișcările 
unor  menuete.  Doar  un  istoric  ar  mai 
putea  vibra  la  o  asemenea  imagine. 
Publicul actual - în nici un caz. Alegoriile 
despre zeițele care revarsă îndemnuri spre 
dra goste  sau  război ,  așa  cum  sunt 
per sona je le  Pro logu lu i ,  poate  că 
în f i e rbântau  per uc i l e  pudrate  a l e 
a r i s tocra ț i e i  f r anceze  d in  epoca 
iluminismului,  azi  însă,  perucile  nu  mai 
există și pentru ca un meloman obișnuit să 
suspine epuizat la capătul unei arii veriste 
t rebu ie  mul t  ma i  mul t  decât  o 
reconstituire  a  barocului.  În  cazul  lui 
Andrei  Șerban,  artificiul  de  succes  este 
intruziunea.  Corurile  cântă  printre 
spectatori,  eroii  din operă  coboară  de pe 
scenă  pentru a  urca în lojele  teatrului,  la 
balcon,  pe  culoare,  astfel  încât  să-i  poți 
atinge, să fii parte din spectacol alături de 
ei.
Dar mai mult și, poate, mai presus de toate 
aceste  rezolvări  regizorale,  ceea  ce 
transmite  producția  de  la  Paris  din  1999 
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(nu 2003, așa cum s-a scris greșit, în mod 
repetat ,  în  ș i r u l  in terminab i l  a l 
avancronicilor  din  presă)  este  o  subtilă 
tandrețe.  Zâmbetul  ironic  este  alăturat 
autenticităț i i .  Costumele  de  epocă 
dansează balet modern pe muzică barocă. 
Iar muzica se relevă  deodată  ca fiind una 
dansantă,  așa  cum observa  chiar  William 
Christie  în  documentarul  care  însoțește 
DVD-ul  spectacolului  de  la  Paris.  Așa  se 
pot  explica  toate  momentele  acestui 
fabulos  spectacol.  Prin  tandrețe  și  prin 
ironia înțelegătoare.  Dar trebuie văzut în 
primul rând,  comentariul  este insuficient. 
Trebuie văzut minaretul umblător, trebuie 
văzută  corabia  din  vârful  perucii,  trebuie 
văzute  caricaturile  turcilor,  valurile 
elicoidale ale furtunii (care m-au făcut să le 
compar  cu  pânza  lui  Lepage  de  sâmbăta 
t recută ,  a  Fu r t u n i i  de  l a  Met ) , 
minimalismul à  la  Peter Brook al  bețelor 
din Prolog și din ultima intrare, caricatura 
travestiului, comedia umană a baletului de 
la  sfârșitul  Prologului,  sarafanul  de  fetiță 
cuminte  al  lui  Emilie,  balerinul  din 
ghiveciul de flori și adevăratul concert pop 
dat de Zima în ultima parte. Toate acestea 
trebuie  văzute,  lăsându-te  sedus  ca  în 
copilărie  de  lista  de  atracții  ale  bâlciului 
care tocmai și-a întins tabăra pe strada ta, 
ca  să  poți  înțelege,  ca  să  te  poți  bucura, 
până la urmă, tot ca un copil.

Producția  de  la  Iași  este  reluarea  în 
proporție  de  90%  a  celei  de  la  Palais 
Garnier,  de  acum  13  ani.  Dacă  Intrarea 
florilor a fost prezentată doar ca fragmente, 
spre deosebire de Paris, iar prima și a doua 
intrare  au  fost  inversate,  în  schimb,  am 
avut  surpriza  să  constat  că  a  fost  reluată 
coregrafia excepțională semnată de Blanca 
Li  în  spectacolele  din  1999/2003.  Eram 
înfrigurat  de  gândul  că  ar  fi  putut  fi 
schimbată la Iași și am răsuflat ușurat când 
am realizat că voi asista "pe viu" la aceleași 
secvențe  de  dans  de  la  Paris.  Ideea  de  a 
folosi  elemente  de  balet  modern  într-o 
operă barocă a funcționat ca o minune în 
conceptul  lui  Andrei  Șerban.  Intermezzo-
urile  dintre  intrări  au  fost  cele  mai 
amuzante  scene  de  dans  pe  care  le-am 
văzut vreodată și m-am surprins în timp ce 
mergeam  spre  hotel  cum  îmi  venea  să 
dansez  plesnind  din  degete  exact  ca 
marinarii care-i duc înapoi acasă pe Emilie 
și Valère...
Comentariile  muzicale  sunt  de  prisos. 
Chiar dacă aș putea remarca un solist sau 
altul, n-o voi face, pentru simplul motiv că 
în seara aceasta muzica s-a întors la origini, 
înainte de orice star system. De la orchestră 
și până la ultima voce din cor, totul a fost 
perfect.
Important este că niște români melomani 
au  văzut  pe  viu  o  producție  de  operă 
apreciată în Occident. Au văzut-o acasă la 
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ei, la un preț infim. Apoi, e o operă rară, 
înainte de a fi frumoasă. Din 1952 și până 
în  2012  cred  că  au  existat  vreo  4-5 
producții ale Indiilor galante în toată lumea. 
Mai mult, e o clipă doar, cu care nu se știe 
dacă ne vom mai reîntâlni vreodată. Toate 
acestea  sunt  argumente  pentru  un  mare 
entuziasm, indiferent de ce tip. Sper că ați 
fost  la  spectacol .  Sunt  convins  că , 
indiferent câte defecte ar fi avut, n-o să-l 
uitați niciodată.
Aceasta  este  feeria  copilărească  a  lui 
Andrei  Șerban.  Aceasta  este  galanteria 
României după 20 de ani: revenirea lui cu 
(abia) a doua producție de operă la noi. Ce 
mult îmi doresc ca România să rămână la 
fel de galantă în continuare...

Pe  lângă  impresia  puternică  pe  care  am 
încercat  s-o  păstrez  în  mine  încă  puțin 
scriind  acest  articol,  mă  simt  dator  să 
completez  și  cu  câteva  observații  despre 
cum s-a cântat în seara în care am asistat la 
această reprezentație. Desigur, toată lumea 
a reușit foarte, foarte bine în ceea ce și-a 
propus.

În  primul  rând,  am  remarcat  prestația 
Orchestrei Operei Naționale Iași conduse 
de Gabriel Bebeșelea. Sigur, nu avea cum 
să sune la fel de crispy precum o veritabilă 
orchestră  barocă ,  precum  Les  Arts 
Florissants sau Orkest van de Achttiende 
Eeuw, sunetul a fost mai "moale", specific 
unei  falange  clasice,  dar  oglindind  de 
minune spiritul operei lui Rameau, ba mai 
mult, corectitudinea a fost înaripată de un 
veritabil  entuziasm  general  pe  care  și 
publicul  l-a  împărtășit.  Mi-a  mai  plăcut 
Cristina  Grigoraș  în  rolul  zeiței  Hebe,  o 
voce  delicată  dar  plăcută  și  care  s-a 
descurcat  foarte  bine  în  registrul  acut  al 
rolului.  Apoi,  clar  Rodica  Vică,  foarte 
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s igură  pe  ea  ș i  pe  bună  d reptate 
și Lăcrămioara-Maria Hrubaru-Roată  -  o 
Z ima  i rez i s t ib i lă ,  cu  o  coregraf i e 
impecabilă  alăturată  unei interpretări fără 
nici  o  slăbiciune.  Același  entuziasm 
contaminant  l-au  împărtășit  și Jean-
Kristof Bouton și Daniel Mateianu, ambii 
părând  (mai  a les  pr imul )  foar te  în 
elementul  lor.  Repet  însă,  minusuri  n-am 
văzut,  poate  și  din  cauză  că  muzica  nu 
punea dificultăți extreme soliștilor.

In somma,  spectacolul  de la Iași  nu a fost 
mai prejos de cel original de la Paris, care a 
beneficiat  de-a  lungul  timpului  de  voci 
foarte  consacrate  (Danielle  de  Niese, 
Patricia Petibon, Natalie Dessay) sau de un 
dirijor expert în (dar și limitat la)  muzica 
barocă.
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* Iată o selecție a cronicilor de care a avut parte acestă producție a lui Andrei Șerban, 
la  Palais  Garnier.  Titlul  articolului  justifică  astfel  parafrazarea  (cu  reverența  plină  de 
admirație și umilință) titlului unui ciclu de emisiuni radio care mie unuia mi-au înseninat 
viața acum mulți  ani,  Teze  și  antiteze  la  Paris,  celebra cronică  a  artelor semnată  Monica 
Lovinescu la Radio Europa Liberă. Cu explicația necesară că am ales cuvântul "picant" mai 
mult  pentru  latura  sa  "înțepătoare"  decât  pentru  cea  gastronomică.  Pentru  că  aceste 
cronici sunt diverse, unor cronicari le-a plăcut foarte mult producția, altora deloc. La fel, și 
publicul  a  fost  împărțit  în  opinii.  Cu  siguranță  însă,  nimeni  n-a  rămas  indiferent,  iar 
detractorii de la început au mai înmuiat tonul pe parcurs, un semn clar al acceptării unei 
idei regizorale de anvergură.
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* După  ce Indiile  au  intrat  în  uitare 
după  un  ultim spectacol  în  1773,  abia  în 
1952 ,  tot  la  Pala is  Garnier  au  fost 
resuscitate  de  o  producție  a  regizorului 
Maurice Lehmann care a rezistat până  în 
1961, această punere în scenă fiind practic 
unica referință pentru mulți ani.

Lucienne Jourfier - L'Amour în producția lui  
Maurice Lehmann (1952)

* Producția semnată de Andrei Șerban a 
fost  inaugurată  în  1999,  într-un  efort  pe 
undeva naționalist de a reînvia, ca parte a 
curentu lu i  genera l  p ro -prec la s i c , 
compozitorii naționali francezi. Trei opere 
de Rameau au fost  puse  în  scenă  atunci, 
Les Boréades, Les Indes galantes și Les paladins 
(aceasta din urmă la Théâtre du Châtelet), 
regia fiecăreia dintre ele fiind încredințată 
unui mare regizor. În 2003, producția este 
reluată cu un succes încă și mai mare decât 
la premieră,  lumea se mai obișnuise și  cu 
muzica și cu punerea în scenă și în timpul 
acelor seri s-a filmat conținutul unui DVD 
lansat în 2005.

* Dacă  opinii le  despre  producț ie 
contrastează  prin  două  poziții  clare, 
entuz ia smate  sau  de -a  dreptu l 
respingătoare,  în  schimb  analizele  prin 
care se ajunge la cele două  concluzii sunt 
foarte  asemănătoare,  ceea  ce  diferă  cu 
adevărat  este  perspectiva  asupra  muzicii 
compuse de Rameau. Pe de o parte, există 
o  opinie,  pe care o împărtășesc și  eu,  că 
In d i i l e  ga l a n t e  a re  o  muzică  foar te 
frumoasă,  luminoasă,  dansantă  chiar,  
totuși  lipsită  de  profunzimea  unui  Stabat 
Mater  al  lui Pergolesi,  compusă  cu 10 ani 
mai devreme (1726) sau de geniul celei a lui 
Mozart,  de  care-l  desparte  nici  măcar  o 
jumătate  de  secol.  De  aici,  ideea  că  o 
punere  în  scenă  dinamică ,  în  afara 
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regulilor, ar face ca spectacolul să aibe ritm 
și să nu plictisească audiența. Dimpotrivă, 
cei  care  apreciază  că  Rameau  posedă  o 
subtilitate care scapă profanilor, că muzica 
lui ascunde în realitate idei și psihologii de 
mare  valoare,  vor  considera  o  astfel  de 
producție drept un fiasco.

Costum de femeie indiancă pentru Les Indes galantes (1735)

* Vă  invit  așadar  să  citiți  traducerea 
articolelor criticilor din presa muzicală de 
la Paris, toate un model de discurs critic, 
din care nu contenesc nici eu să învăț. Am 
eliminat  din  text,  atât  cât  s-a  putut, 
pasajele despre performanța interpretativă 
a  soliștilor  de  operă  din  Franța,  care,  în 
cazul spectacolului de la Iași,  nu prezintă 

relevanță.  Cu  toate  acestea,  invit  cu 
înflăcărare  pe  oricine  a  fost  la  Teatrul 
Național  din Iași  în zilele Indiilor  să  facă 
rost de DVD-ul de la Paris, amintirile unor 
nopți  de  toamnă  superbe  se  vor  păstra 
astfel, fie și prin această formă de surogat, 
pentru mai multă vreme. Așadar, bucurați-
vă de o beție de cuvinte! Nu înainte de a vă 
spune  că  toate  articolele  au  fost  traduse 
după  versiunile  în  limba  franceză  de  pe 
site-ul http://operabaroque.fr.

Opéra Garnier - 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 
27, 28, 29 septembrie, 1, 2, 4, 5 octombrie 
1999  -  Choeur  et  Orchestre  des  Arts 
Florissants  -  dirijor  William  Christie  - 
regie  Andrei  Șerban  -  decoruri,  costume 
Marina Drăghici - lumini Robert Wierzel - 
coregrafie Blanca Li - cu
(1)  Natalie  Dessay  (Hébé,  Fatime,  Zima), 
Heidy  Grant  Murphy  (Emilie,  Zaïre), 
Malin  Hartelius  (Phani),  Gaëlle  Méchaly 
(Amour), Nathan Berg (Osman, Ali), Yann 
Beuron (Valère,  Damon),  Laurent  Naouri 
(Huascar,  Alvar ) ,  Nicolas  Caval l ier 
(Bellone),  Iain Paton (Carlo),  Paul Agnew 
(Tacmas), Nicolas Rivenq (Adario),
(2) Malin Hartelius (Hébé, Phani, Fatime), 
Heidy  Grant  Murphy  (Emilie,  Zaïre), 
Natalie  Dessay  (Zima),  Gaëlle  Méchaly 
(Amour), Nathan Berg (Osman, Ali), Yann 
Beuron (Valère,  Damon),  Laurent  Naouri 
(Huascar,  Alvar ) ,  Nicolas  Caval l ier 
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(Bellone),  Iain Paton (Carlo),  Paul Agnew 
(Tacmas), Nicolas Rivenq (Adario)

Opéra International - noiembrie 1999

Cu Indiile  galante,  Rameau  a  creat  un 
obiect a cărui identificare este delicată:  o 
operă  de  mare  spectacol  (o  operă-balet 
într-un  Prolog  și  patru  "intrări"  și  nu 
"acte",  cu  personaje  numeroase,  coruri 
puternice, mijloace  scenice  ample, 
dansuri  omniprezente),  pur  decorativă 
(nici cea mai mică urmă de intrigă) și care 
exprim gândirea estetică a compozitorului 
cartezian  (amestecând Cogito cu Teoria 
Pasiunilor). Andrei  Șerban  a  remarcat 
aceste lucruri și a jucat cu primul termen 
de  mai  sus:  producția  sa  este  un  mare 
spectacol și necesită prezența a aproape o 
sută  de "actori" -  cântăreți soliști, coriști, 
dansator i  ș i  mimi  -  pe  scenă ;  e l  a 
interpretat în felul său al doilea termen și l-
a  ignorat  complet  pe  al  treilea.  Dacă 
Șerban  reușește  cu  ușurință  să  miște 
mulțimile  care  populează  scena,  el  nu 
reușește  să  mențină  atenția  vizuală.  El  a 
ales să-și așeze munca pe locuri comune - 
rea le  sau  presupus  adevărate  -  a le 
vocabularului  estetic  pe  care-l  propune 
libretul,  sau  care  ține  de  ceea  ce  este 
deseori calificat drept univers "baroc". Din 
păcate,  nu  le  tratează  decât  în  registrul 
jocului și al ironiei, plecând de la afectarea 

sinceră  și  exprimată  direct  de  unele 
personaje. Și dacă Șerban posedă un spirit 
glumeț, imaginativ generos, însă dornic de 
a  aduce  pe  scenă  universurile  vizuale  și 
simbolice cele mai bălțate, sistemul său se 
epu izează  r epede ,  f i e  d in  l ipsa 
sentimentelor profunde, fie din lipsa însăși 
a  idei i  -  chiar  paradoxale  -  a supra 
Frumosului, și de asemenea pentru că regia 
sa  în  ceea  ce  privește  actorii  strălucește 
prin absență  totală,  lăsând deseori soliștii 
naufragiați pe scenă, cum s-a întâmplat în 
a treia intrare. Pentru că, mai ales pornind 
de  la  această  a  treia  intrare,  din  tot 
comicul nu mai rămân decât câteva gaguri 
greoaie  și  căzute  în  platitudine  -  până  la 
car icaturizarea  dansului  imbeci l  a l 
indienilor din Les Sauvages -,  iar Rameau 
ar fi sfârșit aproape prin a merita criticile 
celor care-l intimidau și găseau că această 
operă  este  bună  numai  pentru  Les  Folies-
Bergère.  Iubitorii de Rameau vor continua 
să  afirme  că  Les  Indes  galantes  este  un 
manifest radical ce enunță și demonstrează 
o Teorie a Plăcerii și a Frumosului.
Din  fericire,  realizarea  muzicală  oferă 
multe  satisfacții.  [...]  Laurent  Naouri 
realizează,  în  mod  special,  un  Huascar 
convingător:  el  reușește,  în  ciuda  lui 
Șerban, să exprime sentimentele ceva mai 
complexe ale rolului. [...]
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Concerto.net - 17 septembrie 1999

Sigur, cei mai exigenți vor judeca faptul că 
după  Rameau  cel  juvenil,  impertinent, 
rațional și subtil susținut de Minkowski și 
Pelly acum câteva luni pe aceeași scenă, cel 
al  lui  Christie  și  Șerban  ar  părea  mai 
convențional. Semn revelator: domeniul de 
aplicare al gestului coregrafic. Cel al Laurei 
Scozzi, în Platée, strălucea de originalitate, 
de erotism și de îndrăzneală; Blanca Li, în 
Les Indes galantes, aderă la extrema eleganță 
rar locuită de vreo necesitate interioară, cu 
excepția cutremurului din intrarea Incașilor 
și a câtorva momente din intrarea Florilor. 
A acuza  latura  patchwork  a  operei  ar 
însemna să o calomniem: structura Indiilor 
galante  este  una  dintre  cele  mai  coerente 
posibil, sintetizând de la o intrare la alta, 
cu un amestec surprinzător de sinceritate 
și  de  ironie,  patru  limbaje  cardinale  ale 
secolului al XVIII-lea francez: melodrama 
sentimentală,  tragedia,  comedia feerică  și 
idila  pastorală.  Pe  bună  dreptate,  Șerban 
insistă asupra efectelor simetriei dramatice 
care  asigură  continuitatea  între  toate 
tablourile.  El  eșuează  doar  în  a  degaja 
specificitatea  stilistică  a  primelor  două 
intrări,  după  un Prolog mai preocupat de 
actualizarea albumului cu imagini moștenit 
de  la  Maurice  Lehmann  (căruia  îi  face 
savuros cu ochiul uneori) decât de punerea 

în  perspectivă  a  codurilor  operei-balet  la 
îndemâna spectatorului contemporan. Dar 
produc ț i a  Mar ine i  Drăgh ic i  e s te 
răvășitoare  și  umorul  de  bună  calitate 
captează  atenția de la un capăt la altul al 
spectacolului .  [ . . .]  Drama  este  clar 
încorsetată (Les Incas - din nou), dar surâsul 
- irezistibil (Les Sauvages - mereu).[...]
[...] Fără a transcende limitele sale inițiale - 
g ra ț i a  extremă  nereuș ind  să  scape 
întotdeauna  de  amabilitate  -  producția  a 
părut evident mai rodată la capătul acestei 
serii  de reprezentații.  Jocul de scenă  este 
mai  viu,  mai  investit  (oare  Șerban  a  mai 
reptat  cu trupa sa?).  La  căderea  cortinei, 
"Bill"  (n.n.  William  Christie)  la  braț  cu 
Natalie Dessay antrenează toată trupa într-
un Dans  al  Sălbaticilor  îndrăcit.  Asta  nu-i 
scuză  lipsa de pasiune și  de nebunie,  dar 
încheie  pe  aceeași  linie  acest  spectacol 
teribil de simpatic.

Opéra Garnier - 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 26, 27 septembrie 2000 - Orchestre et 
Chœurs  des  Arts  Florissants  -  dirijor 
William  Christie,  regie  Andrei  Șerban, 
decoruri  și  costume  Marina  Drăghici, 
lumini  Robert  Wierzel,  coregrafie  Blanca 
Li  -  cu :  Prolog -  Annick Massis  (Hébé), 
Christophe Fel (Bellone),  Gaëlle Méchaly 
(L'Amour)  -  Prima  intrare  -  Nicolas 
Cavallier (Osman),  Anna-Maria Panzarella 
(Emilie),  Paul  Agnew  (Valère)  -  A doua 
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intrare  -  Nathan Berg (Huascar),  Patricia 
Petibon (Phani), Iain Paton (Don Carlos) - 
A treia  intrare  -  Paul  Agnew  (Tacmas), 
Nathan Berg (Ali), Anna-Maria Panzarella 
(Zaïre),  Annick Massis (Fatime)  -  A patra 
intrare  -  Nicolas  Rivenq  (Adario),  Iain 
Paton  (Damon),  Nicolas  Cavallier  (Don 
Alvar), Patricia Petibon (Zima)

Opéra International - noiembrie 2000

De la premiera sa de anul trecut, aspectul 
scenic  al  acestei  producț i i  nu  ne-a 
schimbat  părerea.  În  ciuda  faptului  că 
gustăm  prea  puțin  estetica  lui  Andrei 
Șerban, această reluare oferă o față net mai 
plăcută. Precedenta acumulare sistematică 
a  unor  locuri  comune,  împrumutate 
ima ger ie i  baroce ,  p recum  ș i  a 
pleonasmelor  vizuale,  rezultate  din 
cuvintele  libretului  lui  Fuzelier,  obosea, 
dacă  nu  chiar  irita.  Astăzi,  ceea  ce  era 
recepționat drept un amestec plictisitor și 
gratuit de evenimente evocă  o sărbătoare 
ritmată,  căreia  îi  observăm  diferitele 
niveluri  de sensuri.  Modificările  aduse de 
Șerban,  și  pare-se  că  și  de  Blanca  Li, 
constau într-o distanțare, într-o netezire în 
raport cu acele sisteme prea rigid aplicate. 
Decurgând  o  mai  mare  flexibilitate,  o 
energie  calmă,  un fel  de  spirit  aiurit.  Un 
număr de decoruri și de costume au fost de 
asemenea refăcute; de data aceasta totuși, 

spectatorul  nu  se  mai  gândește  nici  o 
secundă  la  mijloace  impozante,  din  toate 
punctele de vedere, de care ar avea nevoie 
o  asemenea  producție.  Altfel,  Blanca  Li 
pare să  se fi bucurat de o mult mai mare 
libertate  de  acțiune  pentru  coregrafia  sa, 
aptitudinea  ei  de  a  trece  de  la  dansurile 
imitative (și  tradițional atașate coregrafiei 
baroce)  la  mișcări  și  forme  totalmente 
contemporane  este  demnă  de  elogii. 
Rămâne un ușor regret:  regia  relaxată  cu 
care Andrei Șerban își coordonează actorii 
nu  îi  împiedică  deloc  pe  cei  buni  să 
înflorească  (Paul Agnew, Patricia Petibon, 
Nicolas Rivenq sau Nicolas Cavallier), dar 
îi  abandonează  pe  alții  (în  special  Lain 
Paton). [...]

Al t a m u s i c a   :  " In d i i l e  fără 

condimente" - 18 septembrie 2000

Creată  în  sezonul  precedent  la  Opera 
Garnier,  Les  Indes  Galantes  de  Rameau  în 
producția lui Andrei Șerban se bucură de o 
invenție aproape constantă pe scenă, care 
contra s tează  v io lent  cu  l ipsa  de 
angajament a lui William Christie în fosă. 
Un  eșec  pe  care  frumoasa  distribuție 
vocală nu îl compensează suficient.
Opera-balet  a  fost  la  un moment dat  un 
gen foarte în vogă în Franța, unde a văzut 
lumina zilei la sfârșitul secolului al XVII-
lea, la instigările lui Lully. Particularitatea 
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sa este de a se baza pe o temă și nu pe o 
intrigă, ceea ce dă curs liber imaginației și 
c reat i v i tăț i i  compoz i tor u lu i  ș i  a 
libretistului.  Opera-balet  este deci  un tip 
de  operă  cu  geometrie  variabilă ,  un 
spectacol complet unde totul este permis 
pentru  a  distra  publicul:  este  și  cazul 
Indiilor galante - a cărei temă este aceea a 
"Moravurilor  amoroase  la  sălbatici". 
Astăzi,  dificultatea  este  de  a  compensa 
absența  unui  solid  argument  dramatic 
printr-un spectacol  capabil  să  țină  pe loc 
spectatorul de la un capăt la altul. În ciuda 
unei mise en scène mai degrabă reușite a lui 
Andrei  Șerban  -  colorată,  dinamică,  ce 
amestecă  artele  circului  și  ale  dansului 
contemporan  cu  intervenția  percuției  pe 
scenă - Indiile galante nu reușesc să-și atingă 
obiectivul  inițial:  acela  de  a  distra. 
Platitudinea  letargică  a  orchestrei  "Les 
Arts  Florissants"  a  lui  William  Christie 
împiedică  orice  fuziune  între  acțiunea 
scenică și muzică. [...]
Deloc  flamboyante  aceste  Indii,  deci.  În 
afară  de  final:  orchestra  se  trezește  subit 
livrând un "dans al sălbaticilor" dezlănțuit. 
Buchet  final:  la  bis,  Christie  se  urcă  pe 
scenă  și  schițează  câțiva  pași  de  dans 
alături de toată trupa. Ne-ar fi plăcut să se 
descheie  la  nasturi  câteva  ore  mai 
devreme...

ConcertoNet - 13 septembrie 2003

Pentru  această  a  doua  reluare,  producția 
Indiilor  galante  în  punerea  în  scenă  a  lui 
Andrei Șerban și  sub direcția lui  William 
Christie e necesar mereu același entuziasm 
din  partea  publicului.  Cele  trei  ore  și 
jumătate  ale  spectacolului  trec  foarte 
repede,  atât  de  inventivă  este  regia, 
luminoasă și plină de mici detalii dificil de 
apreciat  într-o  singură  reprezentație.  În 
paralel,  Les  Arts  Florissants  și  cântăreții 
susțin  acest  proiect  ambițios  fără  să  își 
scadă  meritele,  ci  chiar  cu  mare  clasă. 
Această mise en scène,  ca majoritatea celor 
ale  lui  Andrei  Șerban,  fie la  teatru,  fie la 
operă, este foarte colorată. Pentru episodul 
Turcului  generos ,  el  plasează  evident 
acțiunea pe un fel de plajă și Emilie apare 
culcată  pe  o  cochilie  albastră.  În  fundul 
scenei, niște spirale de un albastru deschis 
se  învârt  astfel  încât  să  evoce  marea  și 
valurile agitate, valuri în care se zbenguie 
sirene  și  alți  pești.  Iluzia  ar  fi  completă 
dacă Andrei Șerban n-ar fi decis, la finalul 
episodului,  să  dezvăluie  toată  mașinăria 
utilizată,  destrămând un pic visul.  Pentru 
Incașii  din Peru,  culorile roșu și  portocaliu 
sunt  privilegiate  în  fața  decorului  și  a 
luminilor,  conferind  astfel  o  atmosferă 
destul  de  ireală  și  sacră.  Pentru  falsa 
explozie a vulcanului sunt folosiți un fel de 
bureți.  A treia  intrare  este,  cu  siguranță, 
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cea mai reușită din punct de vedere scenic. 
A doua parte este compusă esențialmente 
din scene de balet și Blanca Li nu ezită să-
și îmbrace dansatorii cu frunze sau cu flori 
și să-i plaseze în ghivece de unde aceștia ies 
pentru a executa figuri coregrafice. În fine, 
pentru   Sălbatici,  cântăreții  și  coriștii 
sunt acoperiți de pene și de veșminte lungi, 
în timp ce acei doi îndrăgostiți occidentali 
ai Zimei sunt dublați de excentricitate prin 
toaletele  lor.  Numeroase  idei  interesante 
jalonează  această  producție:  pentru  a 
anunța titlurile intrărilor, regizorul creează 
o  nouă  formă  de  subtitrare  încredințând 
unor personaje un carton în formă de nor 
pe care este inscripționat titlul. O anume 
coerență  se  instalează  în  măsura  în  care 
accesoriile  Prologului  sunt  aproape  toate 
niște perne în formă de nor. Andrei Șerban 
încearcă  să  facă  din  Indiile  Galante  o 
ilustrație vastă  a diverselor forme pe care 
le  îmbracă  iubirea  și,  în  mod  particular, 
scoate  în  relief  rolul  lui  Hébé,  un  fel  de 
ghid  care  urmărește  buna  desfășurare  a 
poveștilor  amoroase.  În  timpul  uverturii, 
în mijlocul scenei se depliază un panou, un 
fel de uolumen, și multe elemente de decor 
uti l izate  de-a  lungul  reprezentaț iei 
traversează  scena  (corabia  Turcului,  focul 
Sălbaticilor...).  La  sfârșitul  operei,  același 
panou  se  pliază,  dând  unitate  întregii 
opere.  Un  loc  foarte  mare  este  lăsat,  în 
această  operă,  baletului,  iar  Blanca  Li 

exploatează  la  maxim resursele  dansului. 
Chiar  dacă  figurile  coregrafice  cu  idei 
ilustrate te fac să te gândești de o manieră 
foarte  precisă  la  baletul  din  Platée,  din 
producția lui Laurent Pelly, ea utilizează de 
minune ”pauzele”  muzicale  pentru a  crea 
mici istorii: pentru aceasta, utilizează cinci 
cupluri  de  dansatori  care,  pe  rând, 
simulează dragostea, buna înțelegere, apoi 
disputa, adulterul, gelozia...[...]
La  momentul  aplauzelor  finale,  artiștii 
reiau  în  cor  faimosul  dans  al  Sălbaticilor, 
conduși de un William Christie dezlănțuit, 
care  nu  ezită  să  se  joace  el  însuși  de-a 
indienii și să se plieze exigențelor punerii 
în scenă.  Acest mic joc reușește, pe bună 
dreptate, să declanșeze delirul publicului.

Opéra Garnier  -  13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 
24,  25,  27  septembrie  2003  -  Les  Arts 
Florissants  -  dirijor  William  Christie  - 
regie  Andrei  Șerban,  Niky  Wolcz  - 
decoruri,  costume  Marina  Drăghici  - 
lumini Robert Wierzel - coregrafie Blanca 
Li - cu Prolog - Danielle de Niese (Hébé), 
João  Fernandes  (Bellone),  Valérie  Gabail 
(L'Amour ) ,  Prima  intrare  -  Le  Turc 
généreux  -  Nicolas  Cavallier  (Osman), 
Anna  Maria  Panzarella  (Emilie),  Paul 
Agnew (Valère) - A doua intrare - Les Incas 
du  Pérou  -  Nathan  Berg  (Huascar),  Jaël 
Azzaretti  (Phani),  François  Piolino  (Don 
Carlos),  A treia  intrare-  Les  Fleurs,  Fête 
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persane - Richard Croft (Tacmas), Nathan 
Berg  (Ali),  Gaëlle  Le  Roi  (Zaïre),  Malin 
Hartelius  (Fatime),  A patra  intrare  -  Les 
Sauvages  -  Nicolas  Rivenq  (Adario) , 
Christoph Strehl (Damon), Christophe Fel 
(Don Alvar), Patricia Petibon (Zima)

Altamusica:  "Condimente  din  Indii"  - 
13 septembrie 2003

Opera-balet  este  prin  excelență  arta 
marelui  spectacol  al  secolului  XVIII:  din 
cooperarea  perfectă  dintre  regizorul 
Andrei  Șerban,  coregrafa  Blanca  Li, 
creatoarea  decorurilor  și  costumelor 
Marina  Drăghici  s-a  născut  o  feerie 
jubiliară  plebiscitată  larg  de  un  public 
entuziast. Dansul se integrează aici în mod 
idea l  cu  opera ,  e v i tând  capcane le 
reconstituirii  laborioase  a  autenticității, 
dar  și  pe  cea  a  modernității  în  afara 
subiectului, cum a putut fi cazul coregrafiei 
stranii a Boreadelor: rafinament, umor și à-
propos   sunt  cuvintele  cheie  -  baletul 
florilor  din Sărbătoarea  Persană  va  rămâne 
astfel un moment de antologie. [...]
 
LES INDES GALANTES

COMPOZITOR:  Jean -Phi l ippe 
RAMEAU/ LIBRETIST: Louis Fuzelier
ORCHESTRĂ:  Les  Arts  Florissants/ 
DIRIJOR: William Christie

REGIE:  Andrei  Șerban/  DECOR  / 
COSTUME: Marina Drăghici/  LUMINI: 
Robert Wierzel
Hébé:  Danielle  de  Niese/  Bellone:  João 
Fernandes/ Amour: Valérie Gabail/ Osman: 
Nicolas  Cavallier/  Emilie:  Anna  Maria 
Panzarella/  Valère:  Paul  Agnew/  Huascar: 
Nathan  Berg/  Phani:  Jaël  Azzaretti/  Don 
Carlos: François Piolino/ Tacmas: Richard 
Croft/ Ali: Nathan Berg/ Zaïre: Gaëlle Le 
Roi/  Fatime:  Malin  Hartelius/  Adario: 
Nicolas Rivenq/ Damon: Christoph Strehl/ 
Don Alvar: Christophe Fel/ Zima: Patricia 
Petibon
DATA ÎNREGISTRĂRII:  septembrie 
2003/ 
LOCUL  ÎNREGISTRĂRII  :  Opéra 
Garnier/ 
EDITOR: Opus Arte/ 
DISTRIBUȚIE: Codaex/ 
DATA PRODUCȚIEI:  25  august  2005/ 
NUMĂR DE DISCURI: 2 (cu un bonus 
"Chanter Rameau")/ 
FORMAT:  6:9  -  Sunet  DTS  Surround  / 
LPCM Stereo/ 
DISPONIBILITATE: Toate zonele/ 
SUBTITRARE ÎN FRANCEZĂ: da.

Classica - noiembrie 2005 - nota 8 / 10

Rameau,  mare  privilegiat  al  erei  Gall  la 
Opera  din  Paris,  actul  II:  iată  de  acum 
înainte,  pe  video,  Les  Indes  Galantes,  care 
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urmează DVD-ului cu opera Les Boréades a 
lui Carsen. Apaludăm fără rezerve această 
adăugare  la  patrimoniu,  pe  care  numai 
Parisul  o  poate  oferi  astăzi  într-un  mod 
atât de specific. [...]
Ei (n.n.  artiștii)  au  fost,  în  plus,  investiți 
formidabil într-o producție scenică despre 
care  se  poate  spune  că,  deși  a  divizat 
amatorii  între  clasici  și  moderni,  nu 
înseamnă că nu a trecut foarte bine către 
ecran  pr in  moder n i ta tea  nudă  a 
decorurilor și a efectelor mașinilor, departe 
de barocul încărcat à la Pizzi sau împănat, 
ca  la  Alfredo  Arias.  Sigur,  subtilitatea, 
echilibrul,  sensul  însuși  al  situațiilor  sunt 
aici de o altă factură decât respectul, cum e 
cazul  baletului  semnat  de  Blanca  Li,  cu 
ritmuri foarte puțin clasice. Dar concepția 
lui  Andrei  Șerban  este  ludică  înainte  de 
toate, jonglând bine cu o operă care, altfel, 
se voia universalistă și didactică la timpul 
ei.  E  puțin  plictisitoare,  având  în  vedere 
durata  operei,  prin  lipsa  de  profunzime, 
dar  perfect  în  acord  cu  spiritul  epocii 
noastre. Oare va îmbătrâni frumos? Nu se 
știe. Atunci să profităm repede. Semnalăm 
și materialul ajutător al unui bonus de 50 
de  minute ,  “Chanter  Rameau” ,  cu 
interviuri ale lui Christie, Petibon, Rivenq, 
Agnew, Li și Șerban.

Classics Today France

Această somptuoasă reluare a spectacolului 
pus  în  scenă  de  Andre i  Șerban  ș i 
coregrafiat de Blanca Li pentru L'Opéra de 
Paris  nu  pune,  de  fapt,  decât  o  singură 
întrebare: până unde se poate merge când 
vine vorba despre delirul și  inventivitatea 
scenică  și  vizuală  înainte  de  a  cădea  în 
clișeul too much? După obiceiul său, Șerban 
nu se zgârcește de la nici un simbol, de la 
nici o imagine puternică, de la nici un gag. 
De toleranța față  de un spectacol  un pic 
nebun va depinde aprecierea fiecăruia.
Acestea  fiind  spuse,  ar  putea  urma  fie  o 
foarte lungă analiză, fie câteva idei simple 
și  evidente  pe  care  să  le  dezvoltăm  pe 
subiectul acestui spectacol. Să alegem calea 
scurtă.  E  vorba  despre  o  seară  de  operă 
rară și prețioasă, vizual somptuoasă, foarte 
amuzantă,  în  ciuda  kitsch-ului  deseori 
forțat.  [...]  Cât  despre  balet,  acesta  este, 
alături  de cel  din Platée,  printre cele  mai 
reușite  dintre  reprezentațiile  ramiste  ale 
ultimilor ani, mult mai bun decât cel al lui 
Edouard Lock din Les Boréades. [...]
Pe scurt, echipa scenică și muzicală impun 
împreună  un  ritm  și  un  spirit  adecvat 
acestei  imense capodopere care  ar  trebui 
să  fie  cunoscută  fără  întârziere  prin 
intermediul  unui  DVD, eliberând o mare 
bucurie, pentru că ansamblul este filmat la 
perfecțiune,  cu  o  definiție  ideală ,  o 
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compresie a imaginii și lumini perfecte. Un 
bonus  foarte  interesant  (cu  interviuri  ale 
protagoniști lor )  vine  să  încoroneze 
întregul. Ce mai e de spus în plus?

Télérama - apreciere ffff

A doua operă lirică a lui Rameau, Les Indes 
Galantes  celebrează  triumful  dragostei 
asupra geloziei, de la Atlantic până în Urali, 
de la Incașii din Peru până la Persanii din 
Sărbătoarea  florilor.  Această  operă-balet 
rezervă  un  loc  de  onoare  dansului,  iar 
William  Christie,  magistral  dirijor  al 
orchestrei  Les  Arts  Florissants,  are  toate 
motivele să afirme că Rameau, înaintea lui 
Ceaikovsky  și  Stravinsky,  este  primul 
compozitor de muzică de balet.
Inaugurată în 1999, producția de la Opera 
Garnier  a  fost  răsfățată  cu  o  reluare  în 
2003,  înregistrată  pentru  acest  DVD. 
Coregrafia împrăștiată  și  legată  în  același 
timp  semnată  de  Blanca  Li  a  câștigat 
definitiv  de  partea  ei  pariul  cu  umorul 
deca la t ,  de  o  inso len ță  p l ină  de 
virtuozitate.[...]  Nu ratați,  mai  ales,  după 
salutul  publicului,  rondo-ul  Sălbaticilor 
bisat  de  întregul  platou,  euforic  și  hilar. 
Costumată  într-o squaw-majoretă  nebună, 
percuționista Marie-Ange Petit își conduce 
lumea bătând tamburul. O bucurie atât de 
comunicativă,  o  sărbătoare  a  inteligenței 

atât de veselă sunt lucruri rare pe o scenă 
de operă.

ConcertoNet

Iată,  în sfârșit,  DVD-ul  uneia dintre cele 
mai reușite producții ale erei Gall, Les Indes 
Ga l a n t e s  de  Jean -Phil ippe  Rameau! 
Punerea  în  scenă,  colorată,  acidulată, 
ironică a lui Andrei Șerban este magnifică, 
iar  coregrafia  lui  Blanca  Li  ilustrează  cu 
multă  imaginație  numeroasele  scene  de 
balet ale operei. [...] Aplaudăm în mod egal 
documentarul de 50 de minute, constituit 
în  principal  din  interviuri  cu  Christie  și 
Șerban, care prezintă opera în profunzime. 
Un DVD remarcabil!

Diapason - octombrie 2005 - nota 3 / 5

Viața  e  nedreaptă.  Harmonia  Mundi  n-a 
publicat  decât  coloana  sonoră  a  Indiilor 
împănate de către Arias la Aix-en-Provence 
acum 15 ani, dar tocmai producția din 1999 
de la Palais Garnier e cea care are onoarea 
unui DVD -  mai exact reluarea din 2003, 
per total superioară, în ciuda înlocuirii lui 
Natalie Dessay. Cu ochii închiși apreciem 
foarte  mult  luxul  acestei  distribuții  -  un 
singur  solist  are  rol  dublu  din  cele  17 
personaje.  Deschizând  galeria  acestora, 
suferim  un  prim  plan  pe  caracterele 
majuscule ale acestor Dindes gavantes  (n.n. 
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joc  de  cuvinte  intraductibil:  expresia 
rimează cu Les Indes Galantes dar înseamnă 
Curcani Umpluți ) (dixit Eric Dahan). Vastul 
"Imperiu  al  mărilor"  al  lui  Emilie  nu are 
mai  mul t  impact  decât  "F luture le 
nestatornic"  al  lui  Fatime:  Andrei  Șerban 
dezamorsează  fiecare  situație  dramatică, 
desconsideră  personajele,  mergând pe de-
alăturea de acest  genial  "rezumat al  artei 
lirice  în  patru  lecții".  Peste  tot  aceeași 
naivitate  nătăfleață  a  decorurilor  și  a 
accesoriilor  (cercuri,  baloane,  măști,  drag 
queen,  culori  primare...),  izmeneli,  iar  în 
chip de balet - gimnastică ritmică. Hugues 
Gall  ar  fi  vrut  un  remake  al  faimoaselor 
Indii  în  maniera  music-hall  a  lui  Maurice 
Lehmann  (Garnier,  1952),  dar  a  obținut 
unul dintre cele mai proaste spectacole din 
timpul mandatului său - alături de un Ote)o 
al  aceluiași  Șerban.  Cu  toate  acestea, 
DVD-ul  rămâne  prețios  pentru  coloana 
sonoră ,  care  se  pune  în  topul  unei 
discografii  modeste  și  justifică  nota 
acordată  (una  medie ) .  Ș i  reporniț i 
televizorul  pentru  ultimele  10  minute: 
Petibon este aproape genială în felul ei la 
sfârșitul  scenei  Sălbaticilor,  iar  William 
Christie nu dansează rău deloc!

Le Monde de la Musique - septembrie 

2005 - nota 3 / 5

A pune  în  scenă  "intrările  de  balet" 
succesive  care  compun  Les  Indes  Galantes 
nu este o afacere simplă. Din 1952 până în 
1961,  celebra  producție  a  lui  Maurice 
Lehmann a transportat les Folies Bergère pe 
scena  operei  din  Paris,  în  sunetul  unei 
partituri  remaniate  de   Paul  Dukas  și 
Henri  Büsser.  La  Festivalul  de  la  Aix-en-
Provence din 1990, Alfredo Arias ne-a dus 
la circ, cu jongleuri și nasuri de clown. [...]
La Palais  Garnier  din 1999 până  în  2003 
(reluarea  din  2003  este  cea  care  a  fost 
filmată), Andrei Șerban a optat pentru un 
exotism decalat,  de  maineră Tintin  et  les 
Picaros (n.n.  din  păcate  n-a  fost  editat 
acest volum în România).  Nu sunt decât 
vulcani  de  mucava  (a  doua  intrare  -  Les 
Incas du Pérou), fete-flori în culory flashy (a 
treia intrare - Les Fleurs ou la Fête persane), 
Piei-Roșii ca în albumele cu Lucky Luke (a 
patra intrare - Les Sauvages). Oare nu chiar 
benzile desenate și desenele animate sunt 
cele care ne-au produs toată dezorientarea, 
în locul contemporanilor lui Rameau care 
ar  fi  trebuit  să  meargă  să  cerceteze 
poveștile exploratorilor?
Spectacolul,  bălțat  și  acrobatic,  ar  fi 
suficient  de  plăcut  dacă  n-ar  fi  atât  de 
uniformă  coregrafia  lui  Blanca  Li,  cu  tot 
acest  parti-pris  al  parodiei  permanente. 
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Am  fi  tentați  încă  să  închidem  ochii  și 
acolo  pentru  a  aprecia  mai  bine  umorul 
mult mai subtil pe care Rameau l-a pus în 
muzică  și  pentru  a  scăpa  de  aspectul  de 
superioritate a ceea ce ne este prezentat. 
Această  prăpastie  între  ceea  ce  vedem și 
ceea ce auzim este cu atât mai adâncă cu 
cât Christie și-a maturizat interpretarea și 
cântăreții  reușesc  să-și  execute  impecabil 
părțile ce le revin, în același timp reușind 
să  se  conformeze  și  farselor  impuse  de 
punerea în scenă. [...]

Ars Musica

Regia este modernă, cu o latură "Rameau 
pentru  grădiniță"  (culori  vii,  cercuri, 
baloane,  panouri  scrise  de  mână,  nori  de 
plastic,  ghivece  de  flori  uriașe...  acestea 
fiind spuse, avem de asemenea surpriza să 
vedem traversând scena și  o drag queen), 
coregrafia  amestecă  un  pic  din  toate 
(schițe  ale  unor  adevărați  pași  de  dans 
baroc, gesticulații diverse & variate...), ne-a 
plăcut  sau  am  detestat,  dar,  global, 
rezultatul  este  mai  simpatic  decât  în  Les 
Boréades;  o  mențiune  specială  tabloului 
Sălbaticilor,  unde  Patricia  Petibon  face 
minuni  în  chip  de  fiică  de  șef  indian;  la 
rubrica "suplimente", avem dreptul la note 
biografice  despre  William  Christie  și 
orchestra  sa,  precum  și  la  o  secvență 
"interviews" de 50'18" în care majoritatea 

intervievaților  se  exprimă  în  engleză  (se 
parafrazează  mult  opera  și  spectacolul  - 
multe  extrase  - ,  cu  o  doză  bună  de 
autosatisfacție; mai e și o micuță secvență 
interesantă  de  la  repetiții,  cu  Nicolas 
Rivenq și Patricia Petibon); în fine, cu titlu 
de  comparaț ie ,  ediț ia  CD  din  1991 
propunea 3h 13 min. de muzică, aici avem 
dreptul la 3h 46 min. de spectacol (ceea ce 
poate  surprinde,  căci  e  clar  că  există 
tăieturi, cum ar fi scena 6 a Sălbaticilor sau 
al 2-lea menuet pentru războinici și amazoane, 
dispărute de tot!).
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* Mi-am făcut un obicei să scriu un articol despre discografia unei opere, după cronica 
unui spectacol pe care l-am văzut live (sau aproape live, cum e cazul transmisiunilor HD de 
la Metropolitan Opera).  Motivul este evident:  raportarea acelui spectacol la o scară  de 
valori general acceptată (evit cuvântul ”unanim", până la urmă, fără subiectivitate n-aș mai 
găsi nici o plăcere în a scrie). După La bohème de la Teatro alla Scala, am scris despre cele 
mai  frumoase  discuri  ale  operei  lui  Puccini,  după  La  traviata  de  la  Opera  Națională 
București am trecut în revistă cele mai atașante soprane care au intrepretat rolul Violettei 
Valéry, în fine, după  Ote)o de la Met in HD,  nu am putut trece peste amintirea marilor 
tenori care s-au încumetat să fie pe scenă, sau în studio, maurul din Veneția.
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* De  data  aceasta,  după  L es  Indes 
Galantes  a  lui Jean-Philippe  Rameau,  nu 
prea am ce să scriu din mai multe motive. 
O  dată  din  cauză  că  discografia  acestei 
opere  este  redusă,  doar  două  înregistrări 
integrale în studio (Jean Francois Paillard și 
William  Christie),  pe  lângă  multe  alte 
discuri  cu  suitele  din  operă  (cele  mai 
celebre fiind ale lui Philippe Herreweghe și 
Frans Bruggen) sau cu reducții pentru pian 
(Christophe Rousset). Apoi, spectacolul de 
la  Iași  nu  poate  fi  comparat  cu  aceste 
d i scur i  pentr u  s implu l  mot iv  că 
performanța soliștilor nu a fost pe primul 
plan,  calitatea  interpretării  fiind  oricum 
excelentă.  Muzica  lui  Rameau  nu  are 
profunzimi psihologice insondabile,  astfel 
încât interpretarea subiectivă a unui tenor 
sau  a  unei  soprane  să  devină  esențială 
pentru  înțelegerea  operei.  La  urmă,  pot 
mărturisi cât se poate de senin că nici eu 
nu am ascultat foarte multe înregistrări ale 
operei lui Rameau.

* Drumul la Iași mi-a dezvăluit însă, pe 
lângă  ocazia,  probabil  unică,  de  a  vedea 
producția  lui  Andrei  Șerban  (nu  cred  că 
există mai mult de două-trei producții ale 
In d i i l o r  ga l a n t e  în  în t rea ga  lume ) , 
redescoperirea clădirii  Teatrului  Național, 
restaurată superb. În foaierul de la primul 
etaj  există  o  placă  pe  care  sunt  trecute 
numele  arhitecților  care  au  proiectat 

această  minunată  clădire,  doi  arhitecți 
austrieci: Ferdinand Fellner Jr. și Hermann 
Helmer.  Așa că  vom scrie despre imagini 
mai degrabă decât despre sunete. Teatrele 
vor lua locul discurilor de data aceasta.

* Mai  întâi  a  fost  seniorul  Fellner 
(1815-1871),  tot  Ferdinand,  arhitect  și  el, 
liberal, de stânga (așa era în secolul XIX, 
liberalismul  era  de  stânga) ,  o  minte 
implicată în modernizarea Vienei. Povestea 
începe  în  1857,  când  împăratul  Franz 
Joseph I publică Es ist Mein Wi)e, decizia de 
a  demola  legendarele  ziduri  ale  Vienei, 
asediate odinioară de Soliman Magnificul, 
și  a  construi  o  centură, Ringstraße,  de-a 
lungul căreia s-au ridicat apoi multe dintre 
atracțiile turistice ale capitalei Austriei de 
azi. Fellner a beneficiat astfel de o ocazie 
importantă de a proiecta o serie de clădiri 
publice în stilul celor mai noi curente din 
arhitectură,  numite  apoi  Historismus, 
printre  care  și  câteva  teatre  -  Thalia, 
Treumann și Ronacher, numai ultimul (și cel 
mai frumos în același timp) supraviețuind 
(azi  se  joacă  mai  ales  musical-uri  acolo). 
Cum  bătrânul  Fellner  avea  o  sănătate 
fragilă (era cardiac), el l-a luat drept ajutor, 
în  1866,  pe  fiul  său,  Ferdinand  Jr.  După 
moartea lui Fellner senior, fiul se asociază 
cu  un  fost  coleg  de  școală,  Hermann 
Helmer, înființând un birou de arhitectură 
specializat  în  construcția  de  teatre.  Nu 
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numai  prietenia  lui  Fellner  cu  directorul 
Burgtheater,  Heinrich  Laube,  sau  cu 
Gustav Klimt l-au propulsat către această 
categorie  specială  de  clădiri,  cât  mai  ales 
noul  boom  al  industriei  de  consum  al 
sfârșitul  secolului  XIX și  al  începutul 
secolului  XX: cinematograful.  Cererea de 
entertainement crescuse atât de mult într-un 
imperiu care semăna mult mai mult cu o 
federaț ie  decât  cu  o  autocraț ie,  un 
embrion al UE dacă vreți, încât antrepriza 
celor doi prieteni a devenit un standard al 
proiectării  de  teatre.  Bilanțul  este  de  nu 
mai puțin de 48 de clădiri de acest gen, mai 
toate răspândite în spațiul  Imperiului,  nu 
numai  în  Austria,  ci  și  în  provinciile  din 
Europa Centrală sau din Balcani, dar și în 
Germania  sau  Elveția,  mergând  până  în 
Moldova și Rusia.

Ferdinand Fellner Jr. (1880)

* Cel  mai  important  proiect  a  fost 
Volkstheater  din  Viena  (1889),  rămas  și 
astăzi  unul  dintre  centrele  culturale 
importante ale Europei. Sala era, așa cum 
vă așteptați, superbă.
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Volkstheater Viena

* Orice  teatru  are  nevoie  de  lumini 
spec ia le ,  i a r  îna intea  inventă r i i 
electricității,  lămpile  cauzau  deseori 
incendii  care mai  de care mai  dramatice. 
Astfel,  au  apărut  tot  felul  de  norme  de 
siguranță  care  au  afectat  forma  acestor 
clădiri. În primul rând, scena trebuia să fie 
un volum separat de cel  al  publicului,  iar 
foaierul  teatrului  trebuia  să  fie  izolat  de 
sala  de  spectacole.  Respectând  aceste 
norme stricte, multe din ele fiind gândite și 
propuse  chiar  de  Fellner,  toate  teatrele 
proiectate de biroul despre care vorbim au 
multe asemănări datorate nu numai stilului 
arhitectonic neobaroc: o fațadă cu un corp 
central  foarte  frumos  ș i  două  aripi 
simetrice,  iar  sala  propriu-zisă  cu  o 
decorațiune flamboyantă.

Volkstheater Viena

* Ca  organizare  a  firmei,  Fellner  se 
ocupa  în  mod  special  de  contracte  și 
management dar și de socializare, în timp 
ce  Hermann  Helmer  lucra  mai  mult  la 
birou. În timp, lucrurile au luat amploare 
și  amândoi  au  ajuns  să  aibă  o  echipă 
întreagă, formată din 20 de arhitecți, unii 
dintre aceștia ajungând mai târziu renumiți 
în arta lor.
Să  ne  întoarcem la  muzică.  Mai  exact  la 
Theater  am  der  Wien,  pe  care  cei  doi 
arhitecți  l-au  restaurat,  adăugându-i  un 
apartament în care artiștii invitați  puteau 
fi  găzduiți.  Contribuția  arhitecților  nu  e 
poate  majoră,  dar  moștenirea  istorică  a 
acestui  teatru  este  imensă:  Emmanuel 
Schikaneder este cel care l-a comandat în 
1798, după succesul său și al lui Mozart cu 
Flautul fermecat. Apoi Beethoven a locuit în 
această clădire, unde au fost prezentate în 
premieră  mondială  opera sa Fidelio,  dar și 
Simfoniile a II a, "Eroica", "a Destinului", 
"Pastorala",  superbul  său  concert  pentru 
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vioară, Fantezia corală și minunatul Concert 
pentru pian Nr. 4. Opereta are și ea istoria ei 
aici, Liliacul  lui Strauss și Văduva veselă  a 
lui Lehar au fost create pe această  scenă, 
devenită  după  război,  între  1945-1955, 
sediul  Operei  de  Stat  vieneze,  a  cărei 
c lădi re  fusese  a fecta tă  de 
bombardamentele aliate. Maria Cebotari a 
noastră,  una  dintre  cele  mai  importante 
soprane  de  dinaintea  Mariei  Callas,  a 
cântat aici o importantă parte a carierei ei.

Theater an der Wien

*

Din lista celor 48 de teatre merită să mai 
amintim  măcar  câteva,  devenite  foarte 
importante, și, rămânând la operă, trebuie 
să privim și spre Berlin, la Komische Oper, 
denumirea actuală a fostului Theater Unter 
den  Linden (devenit  apoi  Metropol-Theater 
în  1898  și,  după  naționalizarea  național 
soc ia l i s tă  d in  1934 ,  St a a t l i c h e s 
Operettentheater),  construit  în  numai  doi 
ani,  1891-1892,  după  planurile  celor  doi 
arhitecți  austrieci.  Denumirea  actuală  a 
fost adoptată  la a doua naționalizare,  cea 
comunistă,  din  1947,  după  ce  fațada, 
complet distrusă de bombardamentul aliat 
din 9 Martie 1945, a fost reconstruită într-
un  stil  modern.  Mai  important  însă  este 
faptul că acest teatru de operă a fost casa 
spirituală  a  lui  Walter  Felsenstein,  unul 
dintre cei mai mari regizori de teatru din 
Germania, recent redescoperit.

Komische Oper Berlin

* Toate aceste teatre fiind construite la 
sfârșitul  sec.  XIX,  după  1870,  nu  au  în 
pa lmaresu l  lo r  premiere  mondia le 
răsunătoare, așa cum e cazul la Teatro a)a 
Scala,  de  exemplu.  Vom  descoperi  însă 
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punctul de intersecție al eficienței utilitare 
cu  eleganța:  decorațiunile,  oricât  de 
complicate,  nu  au  întârziat  lucrările 
niciodată, nici o clădire a biroului F&H nu 
a fost construită în mai mult de 3 ani.
E și cazul celebrei Opernhaus Zürich, azi 
unul  dintre  bastioanele  producțiilor 
moderne  de  operă,  dar  și  locul  unde 
carierele  unor  mari  artiști  au  început  să 
strălucească :  Jonas  Kaufmann,  Piotr 
Beczala  sau  ieșeanca Elena  Moșuc. 
Această clădire a fost construită pe locul în 
care  exista  înainte Aktientheater,  unde 
Richard  Wagner  dirija  Beethoven  și 
propriile  sale  opere  în  timpul  exilului  la 
Zürich (1849 - 1858). Lucrarea a trebuit să 
f i e  executată  câ t  ma i  repede , 
căci Aktientheater a ars în 1890. Austriecii 
noștri n-au pierdut vremea și au reluat un 
proiect  mai  vechi ,  a l  teatr ului  din 
Wiesbaden, astfel încât în 1891, după doar 
un an, noul Stadttheater, azi Opernhaus, era 
gata. Fațada cunoscută a acestui teatru nu 
pare  să  semene  cu  cea  a  teatrului  din 
Germania,  dar  e  vorba  doar  de  imaginea 
din cărțile poștale:

Opernhaus Zürich

De sus se poate observa însă mai bine:

Opernhaus Zürich

Vorbim practic de același proiect.

Opernhaus Zürich
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* Același ca la Wiesbaden, al teatrului în 
care  au  fost  directori  de  orchestră 
permanenți  cel  puțin două  nume celebre: 
Otto Klemperer (1924 - 1927) și Wolfgang 
Sawalisch (1958 - 1960).

Staatstheater Wiesbaden

*
Următoarea oprire o facem la Praga, unul 
dintre  cele  mai  importante  orașe  ale 
Imperiului, unde F&H Büro construiește, 
în  numai  20  de  luni, Opera  de  Stat, 
botezată  la  data  inaugurării  (1888) Neue 
Deutsche Theater.  Am avut plăcerea să  văd 
La Traviata aici, acum câțiva ani. Seamănă 
destul de mult cu Teatrul Național din Iași, 
da r  e s te  mul t  ma i  mare  ș i  ma i 
spectaculoasă,  mai  ales  în  interior.  Dacă 
spectacolul mi-l amintesc din ce în ce mai 
vag,  nefiind  unul  memorabil,  în  schimb 
frumusețea sălii n-o voi uita ușor.

Praga - Opera de Stat

* Succesul firmei este evident, ea capătă 
un  monopol  al  acestui  tip  de  lucrări  în 
Europa  Centrală  și  de  Est.  Teatrele 
Naționale  din  Bratislava,  Zagreb,  Rijeka, 
Szeged,  Timișoara,  Cluj,  Oradea  sau 
Cernăuți  sunt construite repede,  în acest 
apogeu cultural  al  Imperiului.  Toate  sunt 
atât de frumoase! Atât de frumoase încât 
un  pictor  contemporan  croat  a  găsit  de 
cuviință să realizeze o pictură cu portretele 
a 500 de colegi și profesori ai Academiei de 
Artă  pe  care  a  absolvit-o,  plasați  toți  în 
scaunele  Teatrului  Național  Croat  din 
Zagreb.  Nu  mă  pot  împiedica  să  mă 
gândesc  că,  într-adevăr,  Opera  este  oglinda 
unei  țări,  așa  cum  îmi  spunea  recent  un 
mare tenor al lumii, Vasile Moldoveanu...
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The Great Diplomatic Painting

* Pe la 1880, Europa Occidentală, cea la 
care România a aspirat vreme de peste 50 
de ani după terminarea războiului, era mult 
mai aproape de noi. Imperiul austro-ungar 
avea  granițele  estice  chiar  pe  munții 
Carpați.  Spiritul  cosmopolit  al  elitei 
culturale ieșene își găsea ușor răspunsul la 
întrebări  în  soluțiile  aflate  la  doar  câteva 
sute de kilometri distanță. După ce Teatrul 
cel  Mare  din  Copou  a  fost  distrus  de 
banalizatul de-acum incendiu care pare să 
însoțească  arta  dramatică,  în  anul  1888, 
arhitecții  austrieci  sunt  chemați  să-l 
reînvie,  de  astă  dată  într-un  loc  mai 
central,  în  spatele  Palatului  Roznovanu, 
actuala primărie. În numai doi ani, 1894 - 
1896, Teatrul Național este gata. Azi ni se 
pare  surprinzător  de  puțin  timp.  Atunci, 
dorința  de  occidentalizare  era  imensă  și, 
odată  ce  modernizarea  începuse  dinspre 
Rusia  țarului  Petru  cel  Mare  (denumirea 
Teatrului  din  Copou nu  e  întâmplătoare, 

vine  de  la  stereotipul  Bolșoi),  iată-ne 
pendu lând  des tu l  de  repede  că t re 
civilizația  Europeană  autentică,  fără 
originalități țariste. O poveste culturală pe 
care  o  va  repeta  și  Bulgaria,  Teatrul 
Național din Sofia fiind construit în 1909. 
Iar faima arhitecților Fellner und Helmer 
ajunge inevitabil și la Est, la Odessa, unde 
construiesc o splendidă Operă.
* În  fine,  după  moartea  lui  Ferdinand 
Fel lner,  în  t impul  Primului  Război 
Mondial, în 1916, afacerea este continuată 
de  pr ie tenu l  său  Hermann ,  ca re - i 
supraviețuiește 3 ani, până în 1919.

Hermann Helmer (1880)
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* Pacea de după Primul Război Mondial 
nu  aduce  însă  înapo i  bună s ta rea . 
Comenzile altădată atât de numeroase nu 
mai vin, iar biroul renumiților constructori 
de  teatre  se  închide  discret,  odată  cu 
sfârșitul unei lumi... În urma lor rămâne o 
listă de clădiri care mai există și azi ca să 
ne farmece.

Teatrul Național Iași

* Cât  despre  Teatrul  din  Iași,  nu  pot 
decât  să  salut  restaurarea  acestei  clădiri 
istorice  a  celui  mai  important  oraș  din 
Moldova. Și  să  mă  bucur că  am asistat la 
redeschiderea lui  cu producția  lui  Andrei 
Șerban,  a  Indiilor  galante  a le  lui 
Rameau,  știind  sigur  de  data  aceasta  că 
România n-a plecat niciodată din Europa. 
Măcar  atâta  vreme  cât  acest  teatru  a 
continuat să existe, oricât de delabrat ar fi 
fost  din  cauza  neiubiri i  din  partea 
autorităților.  Un  teatru  care  merită  o 
poveste.  De  ce  nu,  poate  chiar  aceasta: 
Fata din Roșia Montană....

Teatrul Național Iași

Teatrul Național Iași

Teatrul Național Iași
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Teatrul Național Iași

Teatrul Național Iași

Teatrul Național Iași (c) Tudor Ghioc

* O  cont inuare  a  aces te i 
discuții despre Teatrul Național din Iași, 
una  dintre  cele  48  de  capodopere  ale 
biroului de arhitectură  Fellner & Helmer, 
ar  t rebui  să  ducă  spre  arhi tectura 
Bucureștiului,  influențată  de  un  alt 
arhitect,  celebru  doar  în  România,  un 
aventurier  minunat  care  a  adus  aici  ceva 
d in  e legan ța  Par i su lu i .  Este  vorba 
despre Albert  Galleron  cel  recomandat 
chiar  de  către  Charles  Garnier,  autorul 
Operei  din  Paris  (unde a  fost  prezentată 
pentru  prima  dată  producția  lui  Andrei 
Șerban a Indiilor Galante, în 1999), să facă 
planurile  pentru  construcția  Ateneului 
Român  (1886  -1888).  A rezultat  o  clădire 
extraordinară,  restaurată  și  aceasta recent 
(2000 -  2004),  care s-a redeschis în 2005 
cu  ocazia  Festivalului  "George  Enescu". 
Auditoriumul de sub cupola Ateneului, pe 
mine  unul,  continuă  să  mă  fascineze  și 
astăzi.
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* Albert  Galleron  a  lăsat  României  și 
Palatul  BNR și  multe  case  private,  un 
model de eleganță și stil într-un București 
mai  cosmopolit  ca  niciodată  la  sfârșitul 
secolului  al  XIX-lea.  Printre  locuințele 
particulare proiectate de el amintesc chiar 
casa lui,  aflată  în spatele Ateneului  (unde 
astăzi  funcționează  o  cafenea  care  se 
numește chiar așa: Grand Cafe Ga)eron), dar 
și  superbul  Palat  Ghika  de  la  Comănești 
(județul  Bacău),  ridicat  în  1890.  Un palat 
care după naționalizare a fost abuzat în fel 
și chip, la un moment dat găzduia chiar o 
grădiniță (oare câți dintre copiii care s-au 
jucat  acolo,  înăuntru,  au  ridicat  privirile 
uimite  spre  trofeele  de  vânătoare  ale 
foștilor  exploratori  în  Africa,  sau  au 
admirat  bunul  gust  care-i  înconjura 
protector în ciuda tristeții abandonului?).

Palatul Ghika - Comănești

* Această  incursiune  în  memorie  are 
însă  alt  scop.  Parabola  arhitecturii  mi  se 
pare potrivită, și iată cum:

Pentru cei foarte puțini care l-au mai prins, 
pentru  cei  încă  prea  puțini  care  știu  de 
exsitența lui, imaginea unui anume muzeu 
de artă din București a rămas întipărită în 
memorie,  plină  de  admirație  în  fața 
frumuseții lui neobișnuite, mai ales într-un 
oraș  așa  cum e  Bucureștiul,  care  parcă  a 
pierdut  câte  ceva  în  fiecare  an  în  ultima 
jumătate  de  secol.  Din  păcate  însă,  sunt 
din ce în ce mai mulți cei care nu știu, nu 
au aflat, în mare parte pentru că  nu prea 
aveau de unde,  de Muzeul  Simu.  Această 
c lădi re  neoc la s i că  poar tă  numele 
donatorului  său,  un  mare  filantrop, 
Anastase  Simu,  care  și-a  dăruit  casa 
statului  român  în  1927.  Acest  Muzeu  se 
găsea  în  locul  în  care  astăzi  ne  ferim 
privirile  dezgustate  de priveliștea  fostului 
magazin Eva.

Muzeul Simu

* În fața  acestei  superbe  clădiri  exista 
un pavilion expozițional care a suferit un 
incendiu  în  anii  '50,  într-o  zi  cu  vreme 
frumoasă, cu multă lume ieșită la plimbare 
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pe  bulevardul  Magheru.  Deși  fumul  și 
flăcările  văzute  de  multă  lume  au  fost 
povestite de-a lungul și de-a latul orașului, 
a  doua  zi  presa  comunistă  nu  a  scris  un 
rând măcar despre ccea ce azi am numi un 
breaking  news  de  la  care  televiziunile  ar 
transmite  live  coverage  în  cel  mai  isteric 
mod  cu  putință.  Știrile  despre  mărețele 
victorii ale comunismului în România și în 
lume au continuat să se reverse triumfalist 
din paginile cotidienelor ca și  cum nimic 
nu s-ar fi  întâmplat. Apoi, degradat de la 
un  an  la  altul,  neglijat  de  statul  român - 
proprietar nestingherit de nimic al clădirii 
-  și  petrecut  de  privirile  dezolate  și 
neputincioase ale oamenilor, Muzeul Simu 
a fost demolat în 1960, pentru a fi aproape 
complet uitat.

* Din păcate,  România s-a obișnuit cu 
această  adevărată  boală  ruș inoasă  a 
ignorării voite sau nesimțite. Paul Goma e 
un  exemplu  mai  mult  decât  vinovat  de 
ignorare,  fiind  practic  capul  unei  liste 
aproape interminabile care poate continua 
cu  rezistența  anticomunistă  din  munți  și 
multe altele. Dar boala s-a extins dincolo 
de  rescr ierea  i s tor ie i ,  a jungând  în 
actualitatea  românească  să  fie  scuzată  de 
rating.  Așa  dispare  de  lângă  noi  presa 
cu l tura lă ,  dacă  nu  d in  cauza 
consumismulu i ,  a tunc i  d in  cauza 
politizării. Azi vedem din ce în ce mai rar o 

c ron ică  de  spectaco l  în  presă . 
Mondenitatea  atotcuprinzătoare  exclude 
aproape  total  cronica  unei  premiere  de 
operă ,  care ,  într-o  țară  europeană 
occidentală, reprezintă un deliciu cultural. 
În  România  artiștii  de  operă,  oricât  de 
buni,  oricât  de  tari  sufletește  ar  fi,  sunt 
aproape  ignorați,  lăsați  pradă  blazării, 
așteptând  parcă  uitarea,  așa  cum  i  s-a 
întâmplat  și  Muzeului  Simu.  Pe  lângă 
faptul că  acesta este unul dintre motivele 
pentru  care  scriu  acest  blog,  mă  bucur 
foarte  mult  că  spectacolul  de  la  Iași  cu 
Indiile galante de Rameau, pus în scenă de 
Andrei  Șerban,  a  avut  parte  de  câteva 
cronici, mai ales în presa locală, continuate 
apoi cu invidioasă culpabilitate și în presa 
"centrală".  Nu  contează  calitatea  lor, 
suntem într-un moment în care cantitatea 
este  atât  de  firavă  încât  primează  asupra 
oricărei estetici.
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