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Ultima halt în Paradis – prima oprire
la Teatrul Dramaturgilor Români
Teatrul „Aureliu Manea” din Turda s-a aat la Bucureti în perioada 1-4 aprilie 2019,
cu ocazia turneului de promovare a trei dintre spectacolele producii proprii: Trix Show
(scenariul i regia Mihai Gruia Sandu), Ultima halt în Paradis (regia Andrei Mihalache) i
Visul unei nopi de var (regia Muriel Manea).
Ultima halt în Paradis a însemnat, în seara de 3 aprilie, prima ieire la public pe
scena Teatrului Dramaturgilor Români, a unei piese scrise de Valentin Nicolau i, totodat,
prima întâlnire a trupei turdene cu publicul, în acest Teatru. Regizorul Andrei Mihalache
a realizat o versiune scenic dinamic, ce amintete prin energie i spontaneitate de
memorabila adaptare pentru televiziune semnat de regizorul Alexandru Tocilescu în 2002
i nominalizat un an mai târziu la Premiile UNITER, avându-i în distribuie pe Florin Piersic,
Florina Cercel, Mariana Dnescu, George Ivacu.
Valentin Nicolau a scris un text vivace i plin de farmec, cu personaje pitoreti, care
cuceresc prin resc. În prim-plan, Mitic – o actualizare a gurii lui Don Juan pe plan
autohton, btrânul vicios i neastâmprat despre care se zvonete c ar  iubit de-a lungul
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vieii nu mai puin de 15 mii de femei. Îl descoperim internat într-un salon de spital, care va
deveni, metaforic, ultima sa „halt” în „paradisul iubirii”; iar întâlnirea cu tânrul i neexperimentatul Ionel se transform într-o posibilitate de a lsa motenire bogata sa experien
de via, predând tafeta donjuanismului unui viitor „Mitic”.
Între „legendarul” Mitic i banalul Ionel – dou tipologii perfect antagonice – se înrip o legtur maestru–discipol. Iar ritualul iniierii acestuia din urm în tainele cuceririi
femeilor capt dimensiunea unei lecii preioase despre iubire, despre misterioasele
raporturi de for dintre femeie i brbat, i despre viaa care merit gustat hedonistic, sub
toate aspectele frumuseii ei... feminine, mai ales. Autorul a creat un contrast comic savuros
între cei doi protagoniti. Dei aat la apusul vieii, Mitic se remarc printr-o for vital
molipsitoare, în timp ce mult mai tânrul Ionel se lamenteaz la ecare pas, convins c
viaa nu are rost fr Mimi a lui.
În rolul lui Mitic, actorul Marian Negrescu a cuprins esena personajului, în care se
combin virilitatea i voin neobosit de a tri cu virtuile cuceritorului autentic, cândva
sublimate la rang de art. Cu zionomia sa, desprins parc din picturile religioase ale
Renaterii, ce îmbin serenitatea i sobrietatea, Marian Negrescu este o prezen scenic
autentic, chiar memorabil. El i-a condus admirabil rolul, urmând cu acuitate declinul
personajului, de la lupta încpânat a pornirilor sale luntrice, cu trupul aproape ruinat de
btrânee i de viciu, care îl trdeaz la ecare micare mai vioaie, dar i elanurile sale
hedonistice temperate de inexiuni losoce. În nal, odat cu declinul denitiv al personajului, Marian Negrescu ne ofer o alt faet a expresivitii sale. Amnezic, imobilizat într-un
scaun rulant, cu privirea pierdut, el compune imaginea emoionant a gloriei în ruin,
a acelui Don Juan care, multiplicat în innitele avataruri ale eternului feminin, ne roag s îi
amintim, s îi spunem cine e Mitic. La polul opus, Ctlin Grigora i-a atribuit personajului
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Ionel stângcia i ridicolul cerute de partitur, îns le-a împins spre cote de bufonad. În
interpretarea sa, neiniiatul în ale vieii i ale iubirii se proleaz ca un autentic gogoman,
care încercând s imite trucurile maestrului su, eueaz lamentabil în micri, grimase i
onomatopei groteti, care stârnesc hohote de râs. În faa unui astfel de personaj, tentaia
de a arja este mare, iar actorul i-a cedat, pe alocuri, i a rmas monocord de la început
pân la nal, uitând s transmit subtila evoluie a lui Ionel pe drumul transformrii sale din
bufon imatur în brbat. În rolul Doctoriei, Dorina Neme a surprins cu graie prolul femeii
singure, încrunit vremelnic i care, aparent simulându-i dispreul fa de întreaga tagm
brbteasc, cedeaz, totui, în faa farmecului lui Mitic, în care descoper un tlmaci al
suetului feminin. Micile derapaje melodramatice i rostirea trenant i scrupuloas
a actriei au tirbit din fora feminitii autentice, pe care ar  putut s o ofere personajului.
Alexandra Dua, simpatic i convingtoare în rolul Asistentei, creeaz un contrapunct
comic binevenit sobrietii autoimpuse a Doctoriei.
Într-un decor simplu i sugestiv, Alexandru Radu a recompus, din câteva elemente
tipice, camera mizer de spital pe care Mitic-Don Juan o transform cu puterea imaginaiei într-un spaiu unde totul devine posibil.
Spectacolul realizat de Andrei Mihalache, alturi de actorii Teatrului „Aureliu Manea”
din Turda, readuce în atenia publicului una dintre acele piese care îi dovedesc perenitatea, vorbind cu mult umor despre lucruri serioase. Valenele textului lui Valentin Nicolau
sunt puse în valoare într-o versiune plin de prospeime, ritmat, bine condus actoricete
i regizoral.
Teatrul „Aureliu Manea” din Turda – Ultima halt în Paradis de Valentin Nicolau. Regia: Andrei
Mihalache. Scenograa: Alexandru Radu. Distribuia: Marian Negrescu (Mitic), Ctlin Grigora
(Ionel), Dorina Neme (Doctoria), Alexandra Dua (Asistenta), Maria Salc (Rocata), Raluca
Eremei-Bîrza (Bruneta), Doina oproni (Blonda), Miky Paicu, Valentin Oncu (Brancardieri). Data
reprezentaiei: 3 aprilie 2019.

