
Marius Manole: "Nu am fost beat"
Marius Manole, actorul care s-a urcat baut pe scena la inaugurarea cortului multifunctional de la Cazarma
90 vorbeste intr-un interviu acordat in exclusivitate ZIARULUI de Sibiu  despre incident. El spune ca nu
a fost atat de baut pe cat s-a spus, ca e constient de gravitatea actiunii lui, dar ca trebuia sa faca ce a facut
in semn de protest pentru tot ceea ce se intampla prost in teatrul romanesc. In plus, actorul ar fi trebuit sa
se intoarca la Sibiu. Nu pentru o noua reprezentatia in spectacolul  "Romania povestilor albastre" , ci
pentru ca a fost invitat la Gala Premiilor UNITER. Nu va ajunge insa, pentru ca va juca intr-o piesa la
Braila. Mai crede ca la 22 de ani, incidentul de la Sibiu nu ii poate dauna in cariera. Dealtfel el a ramas
deopotriva apreciat si contestat pe forumul ZIARULUI de Sibiu. Gestul lui nu a fost in niciun caz
ignorat.
  Reactiile cititorilor la prestatia actorului Teatrului National din Bucuresti, Marius Manole, au vizat atat
faptul ca acesta s-a urcat baut pe scena, cat si faptul ca exista oarecare diferente de opinii intre modul in
care este vazuta cultura in Sibiu si la Bucuresti.  "Sibian"  crede ca  "Pentru asa un mahalagiu nu este loc
in Sibiu!!! Sa faca fitele astea la ei in mahalaua lor de Bucuresti imputit. Doamne ce invidie pe ei chestia
cu capitala culturala la Sibiu. Inca o data s-a dovedit tembelicia bucuresteana si aroganta lor fata de asa
zisi " provinciali" . Ce bine era pe vremuri cand Sibiul mai era oras liber (inainte de 1918) si nu la
ciripiciul nesimtitilor de la Curulesti (zis si Bucuresti)" , in timp ce " Imhotep"  vine in apararea
actorului: " Sibienilor care se arata indignati de prestatia actorului Marius Manole (pe care cineva l-a
numit aici la comentarii " bucurestean cu fite" ), le recomand sa vina la Bucuresti sa vada spectacole
magistrale tinute pe umeri de Marius Manole, atunci cand actorii " veterani"  uita cum se joaca. Si le mai
recomand sa ii vada si spectacolele din provincie, spectacole in care joaca cu aceeasi daruire si talent.
Marius Manole nu e un actor de Bucuresti, e un actor roman, universal. Gestul lui nu este decat rezultatul
faptului ca a clacat psihic. Inainte sa-l judecati ca actor, amintiti-va ca e om. Felicitari Marius pentru tot
ce insemni tu!" . In plus, un alt cititor, semnat " sibianul"  considera ca " acest betiv trebuie dat la stirile
televiziunii: nu ne reprezinta orasul si nu stiu de ce l-a chemat la sibiu" . Si discutiile continua.
  
  Scuze oficiale 
  
  Dincolo de polemica iscata de acest subiect, relizatorii spectacolului  "Romania povestilor albastre"  au
decis week-end-ul trecut sa il inlocuiasca pe Marius Manole din spectacol, considerand ca prestatia sa a
adus un grav prejudiciu intregului eveniment. " Marius Manole a urcat scena intr-o stare violenta de betie
denaturand grosolan toate momentele prezentei sale in spectacol. Abaterea de la traseele regizorale si
intercalarea in text a unor comentarii personale care manifestau dispretul vehement fata de propriul rol de
interpretat" , se arata in comunicatul de presa al organizatorilor spectacolului.
  
  Pur si simplu imi era rusine sa mai joc
  
  Reporter: Ai facut toate improvizatiile acelea pentru ca erai beat?
  Marius Manole: Nu eram foarte beat. Daca chiar eram foarte beat nu puteam sa fac tot ce am facut
pentru ca am continuat spectacolul, am facut piruete. Stiu exact ce am spus si ce am facut. Stiam ca fac
ceva foarte grav si stiam ca fac ceva care nu-i permis.
  Rep.:Si atunci de ce ai facut-o?
  M. M.: Intr-un fel m-am si facut ca sunt mai beat decat eram pentru a spune tot ce aveam de spus. Eu
impotriva spectacolului am ceva. Dincolo ca au fost jugniti colegii mei si publicul si ca a fost frig si ca s-a
jucat in acele conditii e vorba ca incurajam in continuare regizori care nu au nimic de spus si facem
spectacole care nu spun nimic. De-a lungul carierei am mai fost pus in situatii de genul asta si s-au
adunat. Trebuia sa ma gandesc la Capitala Culturala si la imagine, acum realizez asta. Am stat dupa si
m-am gandit la ce am facut dar pur si simplu am zis ca trebuia sa o fac.
  Rep.: La Bucuresti ti s-a reprosat invreun fel sau ti-a spus cineva ceva legat de ce s-a intamplat la Sibiu?
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  M. M.: Au fost oameni care mi-au reprosat, altii m-au felicitat. Ma gandesc ca daca nu eram beat poate
ar fi fost si mai grav.
  Rep.: Dar nu crezi ca iti afecteaza cariera gestul asta?
  M. M.: Acum ce cariera mare am eu? Am 22 de ani, am toata viata inainte si daca e, cariera poti face si
la Iasi, la Braila. Nu cred ca ma afecteaza in niciun fel. Sau poate doar la nivel personal, uite, asta la Sibiu
s-a intamplat in 11 si eu in 13 am jucat in  "Burghezul gentilom" . Am avut la spectacolul asta cele mai
mari emotii din viata mea. Erau in sala 600 de oameni care vazusera la televizor ce s-a intamplat la Sibiu
si aveam impresia ca toata lumea se uita la mine si ca trebuie sa joc de doua ori mai bine pentru a fi bine.
Ma simteam de parca toata lumea ar zice  "uite-l si pe betivul de Manole" . Dupa, am jucat in alt
spectacol,  "Gandirea"  in care chiar trebuia sa beau in scena si vedem oamenii in sala ce reactii au.
  Rep.: Dar tu nu o stiai pe Anca Bradu dinainte de spectacolul asta?
  M. M.: Auzisem despre ea, stiam ca face niste porcarii de genul asta. Pur si simplu imi era rusine sa mai
joc.
  Rep.: La repetitii nu ai vazut cum iese spectacolul, de ce nu ai zis nimic de atunci?
  M. M.: Am spus si la repetitii ca nu se intelege nimic. Am avut inainte o previzionare la Bucuresti si
toata lumea ne-a spus ca nu se intelege nimic din spectacolul asta, ca nu ajunge mesajul la public. S-au
ascuns multe lucruri. M-am certat de multe ori cu regizoarea.
  Rep.: De ce nu ai plecat inca de atunci?
  M. M.: Pentru ca sunt un om slab si prost si pentru ca s-au rugat de mine colegele mele, ca hai, mai stai,
ca o sa iasa bine si pana la urma ati vazut ce a iesit. Pana la urma nu a fost vorba despre spectacolul asta
de la Sibiu. A fost pentru tot ceea ce se intampla in teatrul romanesc. M-am gandit la repercusiuni dar
aveam dreptul sa fac asta.
  Rep.: Mai vii la Sibiu?
  M. M.: Acum sunt invitat la Gala Premiilor UNITER, tot in cort, si nu o sa vin pentru ca nu pot, am alte
proiecte, in 23 joc la Braila. Dar in Sibiu cu siguranta o sa mai vin, imi place orasul, am colegi acolo,
apreciez teatrul din Sibiu.
  Stefan DOBRE
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