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TEORIE, ART , ESTETIC

50 de ani ai Teatrului Na ional de Oper i Balet

OPERA NA IONAL N ULTIMUL DECENIU AL
SECOLULUI AL XX-LEA

THE NATIONAL OPERA IN THE LAST DECADE
OF THE XX th CENTURY

Aurelian D NIL ,
doctor n studiul artelor, conferen iar universitar,

pre edintele Uniunii Teatrale din Moldova

The last decade of the century which ended not long ago was very difficult for our
country as well – „the republic- sister” separated from the immense empire – the Soviet
Union.

The activity of the National Theatre of Opera and Ballet in that period actually
constituted an exam for survival, of difficult trials which proved till the end that the
theatrical art (and not only) is capable of overcoming any economical difficulties if this art
is genuine, of valour and professional.

There weren’t many stagings done in this period. But the staging of some older
plays was overtaken. Many young soloists appeared in various roles who got public
recognition and love in a short time.

It was important the fact that many impresarios from abroad liked the new plays
(„Nabucco”, „Bohema”, „Rigoletto”, „Aida”, Lucia de Lammermoor”). The theatre
started to travel to more countries, being appreciated even by a „spoilt” public. The
International Festival „Maria Biesu invites You” has had an important role in the
maitainance of the Theatre in a certain artistic form.

Pentru Teatrul de Oper i
Balet din Chi in u, ca, de altfel, i
pentru existen a artei na ionale n
general, odat cu ultimele „respira ii”
ale regimului sovetic, veneau vremuri
incerte, extrem de complicate. De i se
intreprindeau ac iuni surprinz toare,
nemaiv zut de ndr zne e ac iuni
pentru f urirea unui „socialism cu
fa a uman ”, de acum la nceputul
anului 1991 se sim ea c at t de
a teptata democratizare a societ ii ar
putea duce la destr marea imperiului
numit URSS. Cl tinarea uria ei
cor bii se f cea resim it n toate

domeniile de activitate, primele fisuri
observ ndu-se n ideologia comunist ,
dup a c rei pr bu ire a urmat i
distrugerea mecanismului economic
creat pe principii marxiste. Apari ia
noilor state (din „republicile –surori”)
s-a dovedit a fi un lucru deosebit de
dificil, dat fiind c se voia un sistem
democratic, bazat pe economia de
pia , dar ce o fi asta prea pu in lume
tia. Moldova, dup 27 august 1991,

devenise liber i independent  ( ntr-
un fel), dar i s rac lipit  p m ntului.
n noile condi ii economice era

nevoie de a supravie ui. Acum putem



8

constata, cu oarecare m ndrie (poate
i nedumerire), c Opera mb tat
mb tat moldoveneasc , organism

deosebit de complicat i costisitor, a
rezistat tuturor greut ilor n cei mai
anevoio i ani.

Dar s revenim la nceputul
lui 1991. Ne propunem o trecere n
revist a spectacolelor de oper .

Se sim ea nevoia de a monta
ceva grandios, interesant. Teatrul, la
acel timp, dispunea de interpre i
valoro i, iar evenimentul prea mult se
l sa a teptat. Opera „Don Carlos” de
G.Verdi fusese montat (1985) de
excep ionalul G.Tovstonogov, iar n
rolurile centrale erau angaja i cei mai
de vaz arti ti ai liricului moldove-
nesc. De data aceasta, capodopera
italianului a fost pus n scen de
E.Platon (mai bine spus, readus n
scen viziunea lui G.Tovstonogov),
iar la pupitrul dirijoral, n locul
maestrului A.Samoil , care p r sise
teatrul n favoarea Turciei, se afla
M.Secikin. Scenografii r maser
aceia i: V.Ocunev i E.Press. Surpri-
za spectacolului a fost noul Don
Carlos n interpretarea t n rului
c nt re N.Busuioc, absolvent al
Conservatorului din Odesa, artist
despre care pu in ce se tia, dar
c ruia, n urma evolu rii n cauz , i se
prorocise un frumos viitor (ceea ce s-
a i nt mplat, de fapt). ntr-un nou
rol, i nu f r succes, se produse
I.Paulencu-Regele Filip al II (la
premiera din 1986 I.Paulencu
interpreta rolul Marelui Inchizitor ).
A fost, ntr-un fel, observat i
N.Manuilenko n rolul Eboli,
c nt rea ce n-a z bovit prea mult la
Chi in u. Desigur, figura central a
spectacolului a fost M.Bie u n rolul
Reginei Elisabeth (cu ncepere de la
01.01.1991), care imprima ntregii

reprezenta ii o inut cu adev rat
profesionist , caracteristic teatrelor
lirice cu elevate tradi ii europene.

Dup „Don Carlos” de
G.Verdi, la 17 aprilie Opera
chi in uean prezint ntr-o nou
redac ie spectacolul „Bohema”.
Aceast oper puccinian se voia
montat din nou pentru c ceea ce
alt dat fusese ticluit, se considera
demodat, decorul i costumele nu mai
puteau fi prezentate publicului,
inclusiv din cauza uz rii lor, dar nu
mai pu in important era i faptul c n
teatru ap ruser i c iva interpre i
mai proaspe i c rora le veneau bine
eroii din romanul lui H.Murger
„Scene din via a boemei”.

Spectacolul a fost nscenat de
A.Mocealov (conduc tor muzical i
dirijor), E.Platon (regizor), A.Krivo-
ein (scenograf), A.Movil (maestru

de cor), n caietul de sal mai figurau
i doi secunzi: N.Dohotaru (al dirijo-

rului) i M.Timofti (al regizorului).
Ultimii doi aveau s creasc n recu-
noscu i, N.Dohotaru devenind chiar
director muzical al teatrului.

n acest spectacol, publicul a
aplaudat-o pe L.Brum n rolul lui
Mimi, care ast zi nu mai pu in
aplaudat i apreciat este n
Germania, unde c nt rea a a plecat n
acele timpuri c nd „acas ” un t n r
talent pur i simplu pierdea din ceea
ce i-a dat Dumnezeu. i S.Strezeva,
tot Mimi, a plecat i... nu s-a mai
ntors. A r mas fidel teatrului nostru

doar L.Aga, i ea o bun  t lm citoare
a rolului n cauz . Din trei Muzette,
E.Gherman, E.Gudzi, G.Niconov-
scaia, numai prima a r mas n teatru
i, foarte bine, pentru c e cea mai

bun . Al turi de M.Muntean, care la
acea vreme era o vedet de m rime
european , n rolul poetului Rudolf se
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prezentase t n rul N.Busuioc. De i
aflat la mic distan dup „Don
Carlos”, c nt re ul f cuse un salt
calitativ aproape de invidiat. Artistul
se impunea publicului prin vocea-i de
un timbru pl cut, demonstr nd i
anumite calit i actorice ti. Un bun
Rudolf a fost i S.Homov, care tot
„r t ce te” pe undeva. Pe pictorul
Marcel publicul l-a v zut i ascultat
n t lm cirea deosebitului bariton

V.Drago , care i-a avut ca dublori pe
A.Donos i V.Cisteakov, ce au
realizat rolul n limita talentului lor.
n spectacol s-au mai produs I.Cvas-

niuc, B.Materinco, N.Ba catov, I.Pa-
ulencu, V.Zavolokin, V.Cojocaru,
N.Covaliov, V.Zgardan, I.Geil,
V.Cheptenaru.

Promi nd publicului c dup
„Liliacul” straussian vor mai urma i
alte spectacole ale genului, teatrul a
prezentat doar o „sear de operete”
(premiera n 7 mai), care constituia
un colaj din cele mai populare crea ii
n viziunea regizorului M.Timofti i a 

dirijorului V.Dum nescu, dansurile
fiind montate de E.G rne . Despre
scenografie vom evita s vorbim,
pentru c  a fost partea cea mai slab a
spectacolului, dat fiind c decorurile
au fost improvizate din toate r m -
i ele ce s-au g sit n depozit. Acela i

lucru se refer i la costume. Pentru
mul i soli ti a fost un prilej de a se
ar ta publicului ntr-un gen mai pu in
exploatat, dar care, „luat n serios” a
bucurat spectatorul, o anumit pl cere
primind n i i interpre ii (A.Buruian ,
I.Makarenko, T.Ciornaia, E.Gher-
man, aplauda i au fost i al i interpre i
n capodoperele lui Kalman, Lehar,

Strauss .a.)
Operete la Opera Na ional

nu s-au mai montat.

Urm torul eveniment n
Teatrul de Oper i Balet a avut loc la
mai pu in de o lun dup declararea
independen ei rii: Festivalul inter-
na ional (abia la a doua edi ie) „V
invit Maria Bie u”. n acea perioad
de dezl n uire a patimilor politice,
c nd totul devenea invizibil, c nd
lumea era n pragul destr m rii unui
diabolic imperiu, n a doua jum tate a
lui septembrie 1991 la Chi in u se
adunase un ir de cunoscu i interpre i
din Rom nia (V.Dum nescu, D.Oha-
nesean), Armenia (S.Markirosean),
Italia (P.Morandini), Estonia
(K.Korb), Lituania (V.Iansons), din
alte ri, care mpreun cu colegii lor
din Moldova au evoluat cu mult
succes n „Otello”, „Rigoletto”,
„Nabucco”, „Aida”, n alte crea ii,
transform nd Festivalul ini iat de
primadona Operei noastre ntr-o
adev rat  s rb toare a muzicii i
dansului. Despre importan a Festiva-
lului „V invit Maria Bie u” s-a
scris, dar se va mai scrie nc mult,
pentru c abia acum se contureaz
locul deosebit pe care l ocup
aceast faimoas  s rb toare muzical
n palmaresul culturii noastre

na ionale.
Anul 1992 a nceput mai mult

cu fr m nt ri n scute de trezirea la
con tiin na ional . „ mb tat ” de o
presupus democra ie, lumea (inclu-
siv cea teatral , bine n eles) p ea
spre un viitor (s nu-l numim cumva
„luminos”), nutrind speran a c
independen i vom reu i s facem mai
multe, mai bine, mai civilizat. Nu
prea mul i i d deau seama c nu
este u or s schimbi un sistem politic
pe altul, ncep nd cu un mecanism
economic distrus, ne tiind cum
trebuie s func ioneze cel nou, pe
care, mai mult din auzite, l vroiam
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„de pia ”. Anume economia sau mai
bine zis, lipsa ei, ne-a dus la multe
gre eli, la imposibilitatea finan rii
institu iilor bugetare, printre care, nu
n ultimul r nd, cel din domeniul

culturii. i dac e s vorbim de teatre,
multe din care o perioad nu mai erau
n stare s existe, ca i, de altfel,

Filarmonica sau colectivele artistice
de la Palatul Na ional, „supravie u-
irea” Operei Na ionale din Chi in u
(p n la 7 februarie 1992- Teatrul
Academic de Stat de Oper i Balet
„A.S.Pu kin”) este o enigm . S-ar
p rea c un colectiv de 650 de
persoane care produce o art at t de
complex , de dificil i costisitoare,
nu ar fi putut s existe n condi iile
materiale create i men inute mai
mul i ani la r nd.

Dar dac totu i ncerc m s
c ut m ni te explica ii cum de a
trecut Opera moldoveneasc prin cei
mai grei (s sper m) ani de via
pentru t n rul nostru stat, am pune n
capul mesei calitatea arti tilor no tri,
care au fost ( i s nt) primi i i
aprecia i ntr-un ir de ri europene,
unde, chiar dac nu i remunera i ca
occidentalii, au demonstrat c un
„Bal mascat” sau „Traviata”, „Paia-
e”, „Cavaleria rustican ”, sau

„Turandot” pot fi interpretate nu mai
r u dec t alte teatre din Vest.

n 1992, pe scena Operei
Na ionale se mai montau, (re)montau
spectacole de acum cu perspectiva
unor turnee peste hotare. Ap reau
solicit ri din Italia, Fran a, Spania,
Belgia, dar erau condi ionate i
denumirile reprezenta iilor. n acest
context, apare la sf r itul lui mai
spectacolul „Cavaleria rustican ”
(oper de F.Cilea) ntr-o nou
montare a regizorului E.Constantino-
va, care mpreun cu scenograful

V.Ocunev, dirijorul L.Gavrilov i
maestrul de cor A.Movil , a propus
publicului, spre deosebire de prima
nscenare, o viziune s rb toreasc

mai pronun at , ceea ce se ridica
deasupra evenimentului tragic din
ac iune, dar f r a diminua drama-
tismul din libret i partitur .

Al turi de interpre ii de acum
cunoscu i (V.Calestru, B.Materinco,
I.Mi ura, I. ulga, S.Burghiu), n noua
nscenare sau produs tineri arti ti
ndruma i de neobosita E.Constan-

tinova, arti ti ce au bucurat publicul
nostru nu numai prin frumoase
performan e, dar i prin nsu i faptul
c teatrul are grij de noi genera ii,
adic de viitorul s u. A pl cut
T.Ciornaia n rolul Santuzzei (mai
ales, interpretarea roman ei), reu it a
fost considerat debutul lui
I.Macarenco n rolul lui Turiddu, iar
N.Busuioc, n acest rol, a demonstrat
nc o dat  c , n persoana lui, teatrul

a c p tat un tenor dramatic de bun
calitate. Un alt c nt re care a produs
o impresie surprinz toare a fost
baritonul P.Racovi , posesorul unei
voci frumoase i puternice, cu un
fizic de invidiat, c nt re ce a dat
„na tere” unui Alfio pe m sura
nivelului teatrului nostru, dac
excludem unele mici „p cate” ce in
de lipsa de experien scenic . O alt
t n r interpret a fost apreciat n
rolul Lolei: A.Rodrighes, o mezzo-
sopran , care era foarte necesar
teatrului, dar, spre regret, de i
absolvent a Conservatorului din
Chi in u, a plecat de la noi. Presa
timpului men iona n cronicile
consacrate acestui spectacol drama-
tismul cu care anun a artista corului
M.Zaharia „La marginea satului a
fost ucis Turiddu!” – ultima fraz a
dramei. Acest strig t nsp im nt tor
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i disperat, interpretat neobi nuit de
inspirat pe o not acut , ncheie
spectacolul. A avut dreptate K.S.Sta-
nislavski, c nd a afirmat c nu exist
roluri mici...

Spre vara anului 1992, de
Opera moldoveneasc se interesau
mai mul i dirijori din diverse ri.
Vroiau s monteze, vroiau s mearg
cu teatrul n turnee, al ii s
experimenteze .a.m.d. Spre exemplu,
t n rul dirijor D.Pacitti (care,
probabil, se vroia ef de orchestr n
ara sa) a propus teatrului nostru o

nou redac ie a spectacolului „Paia e”
de R.Leoncavallo, ca apoi s -l
prezinte n cadrul unui turneu prin
Italia. La 16 iunie a avut loc premiera
(printr-o coinciden , exact peste 100
de ani de la premiera absolut , ce a
avut loc la Milano). Regizorul
E.Platon, n urma comunic rii cu
D.Pacitti, a ticluit un spectacol clasic
ntr-o nou viziune - nu am putea s -i

spunem modern , dar oricum, se
sim ea o prospe ime n noua t lm cire
a istoriei tragice din via a unui artist.
La „respira ia” general a spectaco-
lului, la estetica lui, n mare m sur
au contribuit scenografii V.Ocunev i
I.Press, care pentru a c ta oar i
reconfirmau harul deosebit.

A pl cut L.Aga (Nedda), care
era pe atunci ntr-o form  artistic din
cele mai bune, cre nd un chip veridic,
nzestr ndu-l cu un caracter inedit,

artista d nd dovad de subtile calit i
actorice ti. Maestrul M.Muntean
(Canio) a str lucit atunci, dar i p n
n ziua de azi, artistul hipnotizeaz

sala prin cu totul deosebita inter-
pretare a rolului s u. Baritonii A.
Donos (prologul) i P.Racovi
(Tonio) meritau s fie asculta i chiar
i de Italia. Maestru de cor a fost

A.Movil .

Dup turneele din var prin
Italia, Fran a, Elve ia, la sf r itul lui
septembrie teatrul organizeaz o
conferin de pres la care se vorbe te
despre evolu rile n str in tate,
despre muzica clasic nu prea dorit
la Chi in u (M.Muntean), despre
planurile de viitor i despre premiera
din luna urm toare, octombrie,
„Nabucco” de G.Verdi, pentru prima
dat nscenat la Opera moldove-
neasc . Important, ns , este s
re inem c la acea conferin s-au
f cut aprecieri deosebite. n pofida
timpurilor foarte dificile, „teatrul
dumneavoastr (adic de la Chi in u
– A.D.) constituie o for pe care
nimeni nu o are p n la grani a cu
Ungaria...”. Dirijorul ef de atunci al
orchestrei Operei chi in uene, V.Du-
m nescu de la Cluj, c ruia i apar in
cuvintele citate1, mai afirma c  „ n
ultimii patru ani marea majoritate a
teatrelor din aceast zon , inclusiv
cele din Bulgaria, s-au dezagreat, au
plecat din ele principalii dirijori,
soli ti,etc. Aici acest m nunchi de
oameni pe care i cunoa te i foarte
bine continu  s serveasc arta”. (De
altfel, maestrul V.Dum nescu a jucat
un rol de neimaginat n p strarea
echilibrului muzical al teatrului
nostru ntr-o perioad nsp im nt tor
de dificil ).

Revenind la conferin , mai
amintim c V.Vaso, directorul
Teatrului Liric din Timi oara, a „g sit
la Chi in u o trup formidabil ”, pe
care a invitat-o la festivalul „Timi-
oara muzical ”, consider nd c

Opera de la Chi in u „totalizeaz
for ele artistice din toate cele cinci
teatre de oper i nc vreo apte
muzicale din Rom nia...”

Dar iat  c a venit i „Na-
bucco”... A venit mai mult din soli-
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citarea unui impresar francez, care,
purt nd vara teatrul nostru cu „Tura-
ndot” prin ora ele Fran ei i Elve iei,
inten iona s angajeze trupa moldo-
veneasc ntr-o nou deplasare, de
data aceasta cu „Nabucco” de G.
Verdi. Nu ie ise ceva la socoteal ,
turneul n-a mai avut loc, dar opera
„Nabucco” a fost montat cu mult
interes, mai ales, dac se are n
vedere i faptul c , la acel moment,
nici ntr-un teatru din fosta URSS nu
se nscenase aceast crea ie. Maestrul
V.Dum nescu mai declarase, printre
altele, mai n glum , mai n serios c
„dac dorim s  c ut m neap rat
motivele pentru care a fost inclus n
repertoriu (opera „Nabucco”- A.D.)
am mai putea g si unul, s spunem
speculativ: acela c subiectul religios
al lucr rii atrage publicul contempo-
ran”.2 Poate da, poate nu, ad ug m
noi.

Presa timpului, speciali tii, dar i
publicul, dup spectacolele de
premier din 16,17 i 18 octombrie s-
au referit la mai multe reu ite ale
colectivului Operei moldovene ti
(remarc nd de fiecare dat  c numai
ntr-un regim democratic s-a putut

monta un „Verdi–lupt tor”). Mai
nt i, se vorbea de V.Calestru, n rolul

fiicei regelui Nabuccodonosor,
Abigaille. „Cu mereu alte i alte
lovituri de gra ie, i explozii ce se
consum dinamic n ac iunea scenic ,
ar fi putut s -i „fr ng ” vocea
interpretei partidei sale, nu i a
Valentinei Calestru, care a parcurs
inspirat i cu abilitate demn de toat
lauda, marele arcuri melodice,
cascadele de flori, de glissando i
cantilene ale eroinei sale”.3 Se mai
spunea n acel ziar c inspirat i
dornic de afirmare a fost i echipa
tinerilor soli ti, baritonul P.Racovi

(Nabucco), tenorul N.Busuioc (Isma-
il), soprana E.Gherman (Ana), basul
V.Cojocaru (Marele preot), care au
bucurat spectatorii no tri prin a
convinge c ,chiar n acele timpuri,
din ce n ce mai grele pentru arta
noastr  ( i numai pentru art ), la
Opera Na ional exist un poten ial
vocal ce poate fi invidiat de multe
teatre lirice, dac i mai amintim i pe
V.Drago  (Nabucco), L.Aga (Fene-
na), A.Arcea (Abdaillo), I.Paulencu
(Zaharia), pe al i soli ti neangaja i n
acest spectacol.

Adev ratul protagonist n
„Nabucco”, dup cum nu o dat a fost
afirmat de cei n m sur s-o fac , este
corul, cea mai splendid pagin a
operei fiind interpretat anume de el.
Desigur, e vorba de corul evreilor
du i n robie: „Va pensiero...”.
Aceast genial muzic , pe care o
c nt toat Italia, n sunarea extrem de
nsufle it a cori tilor no tri, ndru-

ma i de A.Movil , se auzea n sal nu
doar ca un c ntec patriotic, ci ca o
rug ciune c tre Dumnezeu, s ne
ajute n aspira iile noastre de a fi
liberi, de a fi de sine st t tori n
fruntea viitorului nostru dup cum l
dorim, dup cum l merit m.

„Bagheta inspirat a
maestrului Victor Dum nescu, - scria
ziarul citat, – care semneaz direc ia
muzical a spectacolului a fost
eficient , mai ales n scenele de
ansambluri, prezen a sa la pupitru,
sobr i stimulatoare n acela i timp,
asigur nd desf urarea n bune
condi ii a discursului muzical”.

Scenograful V.Ocunev, ca
ntotdeauna, a fost la n l ime. Nu au

avut preten ii nici acei care au
apreciat costumele (pictor I.Press).

Nu se poate afirma c totul a
fost pus la punct. Pronun area textului
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( n limba italian ) l sa mult de dorit,
regia (E.Constantinova), de i, n
general mul umitoare a avut unale
cli ee n reluare, s-a observat
decalajul (uneori) dintre soli ti i
orchestr ,-iat doar c teva observa ii
i neajunsuri indicate la premier ,

care cu timpul, mai mult sau mai
pu in, au fost nl turate.

Opera „Lucia di Lammer-
moor” de G.Donizetti a cunoscut
grandioase succese n montarea
multor teatre din Europa. S fie
prezentat chi in uenilor i-a venit
r ndul ntr-o perioad cumplit de grea
pentru Liricul nostru, perioad  c nd
nu se mai d deau, practic, concerte la
Filarmonic , c nd institu iile din
domeniul culturii abia mai supra-
ve uiau n condi ii financiare mize-
rabile. Publicul, s rac i el, dar nc
dornic de evenimente culturale, la
nceputul lui 1993 era n a teptarea

unei premiere la Opera Na ional .
Aceasta a avut loc la 20 februarie.
Chiar dac speciali tii nu ntotdeauna
au formulat opinii favorabile teatru-
lui, au fost i cazuri, c nd presa a
numit succesul triumfal.4 A a sau
altfel, prin noua premier Opera
Na ional demonstra c este un
colectiv cu adev rat profesionist, bine
nchegat i rezistent la vremuri grele.

„Lucia di Lammermoor” a
fost o lucrare montat de regizorul
M.Timofti. O viziune tradi ional a
pove tilor de dragoste ale clasicilor
din secolele apuse ( n cazul de fa e
vorba de romanul lui V.Scott
„Logodnica de Lammermoor”), care
a dat posibilitate spectatorului s
urm reasc con inutul operei f r
sofistic ri regizorale de dragul
modernului, cei prezen i n sal fiind
mai mult cuceri i de frumuse ea
vocilor c nt re ilor no tri. Splendid a

fost V.Drago  (Enrico), care, pe l ng
vocea de inedit belcanto, nc o dat
a demonstrat incomparabilul s u
temperament actoricesc. I.Paulencu
i-a reiterat m estria interpretativ n

rolul lui Bidebent, iar t n rul
S.Homov (Edgar) a impresionat
publicul prin timbrul frumos al vocii,
dar i prin jocul actoricesc destul de
inspirat. Protagonista spectacolului,
S.Strezeva (Lucia), a excelat at t de
reu it, nc t unii afirmau chiar c
avem de a face cu o artist
excep ional , care mai are multe „de
spus” pe scena liric .

Printre dirijorii anilor 1990,
care vroiau s se prezinte n fa a
publicului occidental cu colective
talentate din fosta URSS, dar aproape
r mase pe drumuri, se num r i
maestrul A.Neve din Belgia. mpre-
un cu cunoscutul regizor rom n
N.Ciubuc, maestrul de cor A.Movil
i scenografa I.Press, dirijorul belgian

se ncadreaz n montarea sau, mai
exact, n readucerea pe scena Operei
Na ionale a spectacolului „Carmen”,
cu scopul prezent rii acestei capodo-
pere de G.Bizet publicului din ara sa.

La Chi in u premiera a avut
loc la 3 iunie 1993. Un singur
spectacol. Sala arhiplin , ova ii, flori,
felicit ri, nu numai pentru un specta-
col reu it, dar i pentru c orice
eveniment cultural (foarte rar n acea
perioad ) era a teptat. Pentru rolul
titular a fost invitat din Statele Unite
mezzo-soprana I.Mi ura, solist a
Operei noastre, stabilit de cur nd n
America i cunoscut de acum de
dirijorul A.Neve n urma evolu rii
c nt re ei la Bruxell, cu Liricul
moldovenesc, n rolul Azucenei din
opera „Trubadurul” de G.Verdi.
„Irina Mi ura a realizat o performan
vocal cert , pun ndu- i n valoare i
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talentul actoricesc. Profund , ad nc ,
dar i de o sonoritate senin , aspr ,
ns i suculent , vocea protagonistei

a sus inut cu brio pasajele de
virtuozitate, de la prospe imea i
bog ia emo ional a notelor
supraacute la transparen a lucrat a
celor grave, impetuoas , aproape
autoritar ...”.5 Spectatorii i-au admi-
rat pe reputatul c nt re E.Pelaghei-
cenko (invitat din Belorusia) n rolul
lui Hose i pe t n rul solist al Operei
noastre P.Racovi „ce ne-a nf i at
un Escamillo ambi ios i plin de
farmec; a c tigat aplauze i Larisa
Brum (ea a interpretat-o pe
Micaela); a r sunat i un inevitabil
„Bravo!” dup evoluarea Anastasiei
Buruian , a Elenei Gherman, a lui
Anatol Arcea i Vasile Cheptenari,
ale c ror aptitudini vocale s-au mani-
festat plenar n celebrul cvartet ce
anun dezl n uirea ac iunii scenice”.6

Dup turneul din Occident,
spectacolul „Carmen” a fost de mai
multe ori aplaudat la Chi in u av nd
interpre i noi

n toamna anului 1993
(premiera a avut loc la 13 octombrie),
regizorul M.Timofti, dirijorul I.Iana-
che i scenografa I.Press monteaz
opera „Peter Pan”, care nu s-a inut
prea mult n repertoriu. Evenimentul
s-a produs la 23 decembrie, c nd
t n rul dirijor- ef Iurie Florea, regi-
zorul Eugen Platon i scenografii
F.Bessonov, I.Press, maestrul de cor
A.Movil i maestrul de balet E.G r-
ne prezint publicului un nou „Rigo-
letto” (de la prima premier pe scena
moldoveneasc trecuser 26 de ani).

„Tinere ea fiind prin defini ie
subversiv , „periculoas ”, treze te
suspiciunea mediocrit ii i chiar a
talentului deja afirmat, ns prea plin
de sine”,7– afirma atunci Cezar

Antoniu referindu-se la premiera
spectacolului n cauz . Autorul
cronicii mai relev  c , n felul acesta,
„se dezl n uie (...) un r zboi
nedeclarat, pe care uneori l c tig
at t cei care mai cred c au viitorul n
fa , c t i cei care au l sat n urm un
trecut frem t nd de iluzii”.8 Dar
principalul e s  c tige publicul,
ad ug m noi. n cazul nostru chiar a
c tigat, pentru c , pe l ng acei
extraordinari interpre i din rolurile
principale (S.Strezeva, S.Homov,
I.Paulencu), au evoluat n acelea i
roluri „cu o nalt cot de profe-
sionalism” E.Gherman (Gilda),
A.Donos (Rigoletto), V.Cheptenari
(Ducele), interpre i mai tineri, mai
proaspe i, dar care au i „obligat”
publicul s fie sigur pentru „ziua de
m ine” a teatrului. Sau, cum ncheie
articolul men ionat C.Antoniu, „pro-
pun ndu-ni-se o revenire la trecutul
glorios al muzicii, ni se creaz
impresia c avem viitorul n fa ”.
Era, de fapt, un vis al autorului
cronicii, dar i al arti tilor, bine-
n eles. Pentru c realitatea de atunci

nu putea s -l fac pe oricine foarte
optimist. Nici chiar pe recent numitul
ef de orchestr Iu.Florea, care era

nevoit s monteze c teva spectacole
impuse de impresarii str ini, spec-
tacole ce urmau s fie prezentate la
Roma sau alte c teva ora e italiene.
Situa ia material de atunci te f cea
s prime ti anumite condi ii. Acela i
Iu.Florea m rturisea printre altele:
„S fiu sincer, am pornit pe calea cea
mai pu in pl cut , sacrific ndu-ne
onoarea de muzicieni pentru cei 15-
20 de dolari de persoan la fiecare
spectacol sus inut n Vest. Ace tia
echivaleaz cu salariul nostru lunar
de aici. Se nt mpl cu noi ceea ce s-a
nt mplat deja n alte ri din fostul
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sistem socialist: s ntem nevoi i s ne
vindem foarte ieftin marfa, numai s
supravie uim, s nu fim mpin i n
anonimat, care ar nsemna pentru
teatru decesul s u artistic. Cu alte
cuvinte, mp rt im destinul celor
s raci...”.9 Nu am afirma c la aceast
or arti tii au devenit cu mult mai
boga i, de i schimb ri n bine, cu
mult st ruin , se observ , Iu.Florea
r m n nd n cele din urm optimist,
miz nd pe „capacit ile interioare ale
artistului de voca ie, care nu capi-
tuleaz n momentele de criz ci,
dimpotriv , i concentreaz ntreaga
energie n asemenea situa ii”.

n 1994 nu s-a montat nici o
oper . Doar la 12 iunie s-au
interpretat dou lucr ri celebre:
Simfonia N 4 de G.Mahler i ora-
toriul „Carmina Burana” de Carl
Orff. Bravo dirijorului Iu.Florea i
maestrului de cor A.Movil . A fost o
modalitate de a lucra serios cu dou
colective importante pentru a le
men ine la un anumit nivel artistic.
Neav nd nici o surs de a monta
vreun spectacol nou i afl ndu-se ntr-
o stare material dezastruoas , Opera
moldoveneasc era pe cale de
destr mare. Prin turneul de la sf r itul
anului, Teatrul a opus acelui timp
vitreg prima rezisten . Arti tii no tri
au sus inut peste patruzeci de
spectacole („Aida”, „Traviata”, „Ri-
goletto”) n Spania (Madrid,
Barcelona, Saragosa, Vadalahara etc.)
i Portugalia (Porto, Braga .a). A

fost un examen al Liricului chi in -
uean n fa a Occidentului, examen
sus inut cu brio i n urma c ruia, de
acum mul i ani la r nd, arti tii
moldoveni s nt solicita i n diverse

ri ale lumii. S-ar putea vorbi mult
despre p r ile pozitive i negative ale
acestor turnee, dar nu ne-am propus

de la bun nceput s ne preocup m de
activitatea Teatrului n deplasare,
ceea ce, dup  p rerea noastr , ar
constitui o tem  aparte.

Pe parcursul anilor, reper-
toriul teatrului era constituit, n spe-
cial, din crea ii ale compozitorilor
italieni i ru i, uneori se montau
opere ale autorilor contemporani. De
un Wagner sau de un alt compozitor
german nici nu se discuta, barem.
E, probabil, explicabil fenomenul:
Latinitatea i mediul n care exis-
t m. Dar iat  c n 1995 se face auzit
i la Chi in u clasica austriac .

Dirijorii V.Dum nescu i M.Secikin,
mpreun cu regizorul E.Constanti-

nova aduc pe scena noastr „Nunta
lui Figaro” de Mozart. La Chi in u,
n perioada sovietic , aceast ferme-

c toare muzic a mai fost admirat n
1956 la Studioul de Oper al
Conservatorului, c nd maestrul B.Mi-
liutin depuse mult efort pentru a
prezenta, n interpretarea studen ilor,
un spectacol destul de reu it pentru
acele vremuri.

Lucrul asupra „Nun ii” s-a
dovedit a fi extrem de dificil. Se
cerea o viziune, o interpretare cu totul
deosebit de ceea ce constituia
repertoriul teatrului p n atunci. Era
evoie de mult precizie n executarea
orchestrei, a ansamblurilor, c nt re ii
trebuiau s nsu easc anumite
maniere, stiluri, s joace o comedie
„galant ”, regizorul E.Constantinova
propun nd multe solu ii ingenioase de
crea ie ca spectacolul s fie vesel,
ingenios i departe de banalit i. A
fost apreciat i scenografia semnat
de pictorul G.Condrea din Rom nia,
c ruia i-a reu it s creeze o atr -
g toare atmosfer adecvat epocii. n
ac iunea general s-au nscris reu it
at t corul (A.Movil ), c t i baletul
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(M.Caftanat). Orchestra suna diferit
sub baghetele dirijorilor aminti i, dar
aprecierile erau f cute, de cele mai
multe ori, n func ie de gusturile sau
preg tirea criticului. Important este
c , n fine, se vorbea despre o
orchestr bun , care se acomodeaz
u or la exigen ele oric rui dirijor,
„mai ales dac maestrul mai e i
talentat”.

La succesul spectacolului au
contribuit din plin soprana A.Bu-
ruian , care n rolul Susanei a
demonstrat o bun coal vocal i
har actoricesc. n rolul Figaro s-au
produs experimentatul B.Godin i
t n rul P.Racovi . Contele lui
I.Cvasniuc, ca i Contesele (L.Aga,
G.Grin), au pl cut publicului, inter-
pre ii depun nd toat st ruin a s se
ncadreze c t mai natural n diverse

scene. S amintim i reu ita evoluare
a arti tilor N.Kurbatova i V.Cojo-
caru (I.Paulencu) n duetul Marcelina
–Bartolo, precum i a lui V.Micu a n
rolul lui Basilio. Au fost buni
N.Covaliov i V.Zgardan (Antonio),
S.Donica (Barbarina) i I.Macarenco
n Don Curzio.

„Pentru nimic n lume nu m-
a fi ncumetat s montez opera lui
F.Cilea, care nu m intereseaz ca
lucrare, dac n-a fi fost absolut sigur
c anume actri a Adriana Lecouvreur
trebuie s descopere pe scen chipul
contemporanei noastre Maria Bie u,
i nicidecum invers”, m rturisea n

timpul unei repeti ii regizorul
Iu.Alexandrov. Venise la Chi in u
pentru o nou nscenare a operei
„Adriana Lecouvreur”. Dup doispre-
zece ani. Venise ca s declare c vrea
s monteze „un spectacol cu Bie u i
despre Bie u”, despre „o c nt rea
care i-a dedicat ntreaga via scenei,
c nt tea ce devenise legend ”.

Premiera a avut loc n deschiderea
celei de-a aptea edi ii a Festivalului
Interna ional „V Invit Maria
Bie u”, festival despre care vom mai
vorbi, f r  s uit m i de „Adriana
Lecouvreur”.

Anul 1997 a fost vid de
evenimente culturale. Din p cate, nici
o premier . Se ntocmeau acorduri
pentru noi turnee, n caz contrar,
s r cia putea s ne lase f r teatru.
Abia n 1998, cu dificult i enorme,
dirijorii V.Dum nescu (Rom nia) i
N.Dohotaru, regizorul E.Platon,
scenografii V.Ocunev i I.Press,
maestrul de cor A.Movil i maestrul
de balet E.G rne propun publicului
nostru un spectacol nou: opera
„Otello” de G.Verdi. Premiera a avut
loc la 21 iunie 1998. Tot ce se
nt mpla pe scen inea de lucruri

tradi ionale. Interesau evolu rile
eroilor centrali. n rolul titular excela
o stea de prim  m rime: M.Muntean.
Experien a, talentul, intui ia, harul
actoricesc, temperamentul s nt doar
c teva din calit ile artistului, care a
ie it n fa a publicului ca un maestru
al scenei, al vocalului, ca un original
t lm citor al crea iei verdiene. ntr-o
form vocal frumoas ap ruse i
O.Cobzeva (Desdemona), care avea
s se impun i prin joc actoricesc,
chiar dac uneori emo iile „treceau
pragul”. Un Iago str lucit, pe m sura
talentului interpretului B.Materinco.

n urm torii ani nu s-a montat
la Opera Na ional niciun spectacol
nou. Preocupat  s ias din s r cie,
trupa ntreprindea turnee peste hotare
i abia n anul 2000, la 15 mai,

publicul chi in uean a aplaudat
arti tii no tri ntr-un concert
consacrat unei mari personalit i ai
neamului, Mariei Cebotari, concert
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regizat de E.Constantinova i dirijat
de N.Dohotaru.

Un rol greu de supraevaluat
n men inerea Operei Na ionale ntr-o

form artistic , uneori chiar bun , l-a
jucat Festivalul Interna ional „V

Invit Maria Bie u”, festival nceput
n 1990 i care s-a desf urat pe

parcursul unor ani destul de vitregi
pentru cultura noastr na ional
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