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„Oamenii nu 
trebuie judecaţi 
ca un tablou sau 
o figură, doar la o 
singură şi primă 
privire; întrînşii 
există o viaţă 
lăuntrică şi o inimă 
care se cuvin 
aprofundate. Vălul 
modestiei acoperă 
meritul, iar masca 
făţărniciei ascunde 
răutatea. Doar un 
foarte mic număr 
de cunoscători 
pot să discearnă şi 
sunt îndreptăţiţi să 
se pronunţe. […]” 
(Despre Judecăţi, 27).

(Jean de La Bruyère, 
Caracterele sau 
moravurile acestui veac).
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Christopher Hampton este dramaturg, scenarist, regizor și producător. 
S-a născut în 1946, în Portugalia, însă a copilărit în Aden, Egipt și Zanzibar 
pentru ca mai apoi să urmeze studii de franceză și germană la Universi-
tatea Oxford. Hampton a fost cel mai tânăr autor care a reușit să-și vadă 
pusă în scenă o piesă pe West End, iar în anii `60 a fost dramaturg rezi-
dent la Royal Court Theater. Printre scenariile sale adaptate se numără 
traduceri ale clasicilor – Casa păpușilor de Ibsen (1970), Tales from the 
Vienna Woods (1977), Tartuffe de Moliere (1984), dar și materiale pen- 
tru televiziune, cum ar fi The History Man pentru BBC, The Ginger Tree 
(1989) și Tales from Hollywood (1989).

În anul 1985 Hampton a scris piesa Legături primejdioase după romanul 
lui Choderlos de Laclos, pe care apoi a transformat-o în scenariu adaptat 

pentru filmul de succes Legături primejdioase, câștigător a numeroase 
premii la nivel internaţional. Alte lucrări mai includ traduceri ale piese- 
lor scrise de Yasmina Reza, precum și adaptări după Cehov și Odon von 
Horvath. De asemenea, a fost co-autor și a adaptat pentru scenă versuri-
le din Sunset Boulevard de Andrew Llyod Weber, iar scenariul său pentru 
filmul Atonement (2007) i-a adus o nominalizare la Premiile Oscar, la ca- 
tegoria „Cel mai bun scenariu adaptat”.

Cele mai recente opere ale lui Hampton numără piesele The Talking 
Cure și Appomattox (2002), musicalul Rebecca (2012), Stephen Ward 
the Musical (2013) și scenariile adaptate pentru filmele A Dangerous 
Method (2011), Ali and Nino (2012) și The Thirteenth Tale (2013) adaptat 
pentru BBC. 

CHRISTOPHER HAMPTON
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Pierre Choderlos de Laclos, sau după numele complet, Pierre Ambroise 
Francois Choderlos de Laclos (n. 18.10.1741, Amiens, Franţa - m. 5.09.1803, 
Taranto, Italia) a fost soldat francez, scriitor și autorul celebrului roman 
epistolar Legături primejdioase, considerat și unul din primele exemple 
de literatură psihologică. 

Choderlos și-a abandonat cariera de militar în favoarea celei de scrii-
tor cu gândul de a „scrie o operă care să răsune mult timp după ce va 
muri”. Astfel, odată cu Legături primejdioase - una dintre capodoperele 
secolului al XVIII-lea care explorează intrigile amoroase ale aristocraţiei 
franceze, acesta își va atinge scopul. 

În 1788, Laclos a părăsit armata, intrând în serviciul lui Louis Philippe 
d’Orléans, cu care și-a continuat o activitate diplomatică intensă, după 
izbucnirea Revoluţiei franceze. Capturat de republicani, l-a părăsit pe 
Louis Philippe pentru a obţine un post de comisar la Ministerul Războ- 
iului. Reorganizarea sa a avut un rol important în victoria francezilor de 
la Valmy. 

A studiat pentru ceva timp balistica, cu ajutorul căreia a inventat obuzul. 
În 1795, a cerut reintegrarea în armată, dar a fost ignorat. Încercările sale 
de a obţine o poziţie diplomatică au fost fără succes. În cele din urmă, 

Laclos l-a întâlnit pe Napoleon Bonaparte, și i s-a alăturat partidului aces-
tuia. Pe 16 ianuarie 1800, a fost reintegrat ca brigadier general în armata 
Rinului, luând parte în bătălia de la Biberach. 

Pus comandant general al armatei italiene (1803), Laclos a murit după 
scurt timp în fosta mănăstire a Sf. Francisc de Assisi, la Taranto, cel mai 
probabil de dizenterie sau malarie. 

A fost îngropat într-un fort care încă îi poartă numele (Forte de Laclos), 
din Isola di San Paolo. Ca urmare a reinstaurării casei de Bourbon în 
sudul Italiei, mormântul lui Laclos a fost distrus, iar oasele acestuia au 
fost aruncate în mare.

Legături primejdioase a fost publicată de Durand Neveu pe 23 martie 
1782, și a devenit un succes imediat (1.000 de copii vândute într-o lună, 
un rezultat excepţional pentru acea vreme). 

Romanul a apărut în patru volume sub titlul complet „Legăturile prime-
jdioase sau scrisori adunate într-o societate și publicate întru instruirea 
altor câteva“ și ilustrează psihologia erotică a societăţii artificiale și rafi-
nate a marii aristocraţii franceze (a vieţii „împotriva naturii”), din perioa-
da anterioară Revoluţiei franceze.

CHODERLOS DE LACLOS 
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Secolul al XVIII-lea. În Panteonul universal, cu deose-
bire în cel francez, își face apariţia o nouă zeiţă, din 
zi în zi mai adorată: Raţiunea. Adepţii ei sunt tot mai 
numeroși și mai vocali. Cei moderaţi elaborează o 
Evanghelie la zi, pe care o numesc Enciclopedia. Cei 
radicali ridică în pieţe altare dedicate ei – rămase în 
istorie cu denumirea de ghilotine – pe care sacrifică 
mii de „necredincioși”.

Ideea că mintea omenească poate cunoaște și 
stăpâni lumea (deloc străină vremurilor pe care le 
trăim acum) dictează și conduita protagoniștilor 
spectacolului nostru, un viconte și o marchiză. Re- 
voluţia lor nu urmărește, însă, pulverizarea unei or- 
dini statale tradiţionale, ci își propune să destrame 
un imperiu niciodată învins: cel al simţurilor. E o în-
treprindere similară ca scop, temeritate și radicali- 
tate cu cea a asceţilor, în cazul cărora erotismul e  

suprimat cu desăvârșire. Combatanţii noștri, dim-
potrivă, și-l asumă plenar, dar încearcă să-l „domes-
ticească”, să-l stăpânească raţional. Existenţa lor e 
îmbibată de senzualitate, nu-și refuză nimic din ceea 
ce simţurile le pot oferi, dar nu-și permit niciodată să 
ajungă la ceea ce numim beţia lor. 

Par, lângă oamenii obișnuiţi, doi mutanţi care au re-
ușit să-și sublimeze condiţia de „homo eroticus”. 
Doi semizei. 
Doi preoţi apolinici care oficiază în templul lui  
Dionisos. 
Doi îngeri cu sexuri erecte.
Va rezista imperiul asaltului lor? 

Regizor 
Cristi Juncu

Un imperiu 
niciodată învins: 
cel al simţurilor
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Ce mai poţi adăuga în 2019 peste ceva atât de finit 
și complex precum este Barocul? Răspunsul care 
a definit direcţia estetică a fost să nu mai punem 
nimic, ci să eliminăm. 

Bune maniere, opulenţă, bariere sociale și religioase, 
manipulare, ecoul din salonul înalt, crinolina volumi-
noasă, 35 de metri dublu-lat de rochie, 4 rânduri de 
ocheţi cu șireturi rigide, corsetul strâns cu oase de 
balenă și 2 kg de accesorii: era o adevarată provo-
care să te apropii de o femeie. 

Vorbim despre o epocă în care costumele impuneau 
o distanţă fizică între oameni și creșteau curiozităţile 
erotice. Statutul era redat prin volumul perucii și noul 
imprimeu floral apărut „ieri”. Imprimeurile noastre 
florale au migrat de pe costume în decor. Acest pro-
ces a permis inserarea materialelor contemporane, 

rigide și transparente (plasă, piele, metal, latex) pes-
te scheletul baroc al costumului și a transformat de-
corul într-o trenă detașabilă de 10 metri, care devine 
pe rând: masă de salon, catwalk, cavou.

Stilul vestimentar specific secolului al XVIII-lea, trece 
printr-un remix cu influenţe contemporane. Barocul 
este la picioarele personajelor, la propriu și la figurat, 
însă păstrează opulenţa în atitudinea costumului. 

Izolarea culorilor în lumină întreţine atmosfera 
clar-obscură, intimă, favorabilă desfășurării jocu-
rilor de putere și provocărilor sexuale. „Cărţile” sunt 
făcute de cei doi protagoniști, cu o miză foarte ridi-
cată: „decesul virtuţilor” victimelor colaterale.

 Scenograf 
Cristina Milea

Un univers  
rigid și artificial
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„Astfel, cutare om nu se poate defini aşa cum este el în fond  
şi în el însuşi: prea multe lucruri dinafara lui îl modifică, îl schimbă,  

îl răvăşesc; nu este chiar ce este sau ce pare să fie” 

(Jean de La Bruyère, Caracterele sau moravurile acestui veac)

„Complexitatea, frumuseţea,  
farmecul, forţa feminităţii  

sunt indescifrabile.  
Dar toate aceste atribute  

gândite sau negândite încă,  
se supun  și dictează aproape  

simultan un joc. Acel joc care stă  
la baza existenţei acestei specii  

pe pământ: jocul dragostei.  
Iar perversitatea acestui joc  
e un fel de selecţie naturală.  

«Câștigi sau mori,  
asta-i toată povestea»”.

Diana CavaLLioti
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„Femeie! Femeie! 
Creatură slabă 

și amăgitoare!... 
Orice fiinţă în astă 

lume e călăuzită 
de instinct; al tău 

este oare acela de a 
înșela?”

(Figaro, actul v,  
scena iii,  

nunta lui Figaro  
de Beaumarchais)
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„Că e de bine, că e de rău, un lucru e clar: 
dacă femeia suportă durerile nașterii,  

ea pare să fie capabilă să-i poftească  
la prânz pe toţi îngerii și pe Diavol. 

Lucrul cu Cristi a fost ca un cadou,  
pentru că m-a învăţat că ce e simplu și 

autentic poate deveni emoţionant și valoros. 
Plus că are o candoare rar întâlnită și un 

umor absolut dement. Mulţumesc, Cristi.  
Merg cu tine până la capăt. 

Tourvel a mea se dă mai deșteaptă decât 
poate duce și vorbește frumos ca să se apere. 

Se justifică și opune rezistenţă suficient cât 
să devină victima perfectă. Vorbește din 
cărţi în loc să fie autentică în faţa iubirii.  

Dar în momentul în care se deschide și 
devine vulnerabilă fără urmă de scorpie 

antipatică, devine propriul călău. Ironic, nu? 

„Când am ieșit în societate, înţelesesem deja 
că rolul la care fusesem condamnată, adică 

să tac și să fac ce mi se spune, îmi dădea 
șansa perfectă de a fi atentă. Am învăţat să 

zâmbesc plăcut, în timp ce pe sub masă, îmi 
înfigeam o furculiţă în podul palmei.”

aLina RotaRU
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„Într-o zi, Dumnezeu îl cheamă la el pe Adam:
–  Am pentru tine o veste bună și o veste proastă.  

Pe care vrei sa o auzi mai întâi?
– Vestea bună, spune Adam.
–  Ei bine, am creat două organe pentru tine. Primul din ele se 

numește creier și te va face inteligent, te va ajuta să creezi 
lucruri noi și să poţi purta conversaţii interesante cu Eva.  
Al doilea organ se numește cuc. El te va ajuta să te 
reproduci și să populezi planeta. În plus,  
Eva va fi încantată de acest al doilea organ al tău.  
Acum urmează vestea cea proastă.

–  O, Doamne, cât ești de generos!  Nu știu care ar putea fi 
vestea rea după niște vești așa de bune.

–  Ei bine, Adam, vestea proastă este că am creat aceste  
două organe astfel încât să nu poată funcţiona amândouă 
în același timp.”

ionUŢ viŞan

„Ne întrebăm dacă trebuie să iubim. Acest lucru nu se întrebă, se simte. Nașterea 
dragostei, ca orice naștere de altfel, este opera naturii. Știinţa de a iubi vine mai târziu.”

„În prietenie ca și în dragoste, nu ne întoarcem cu plăcere decât spre fiinţele  
cu care ne este îngăduit să fim noi înșine, fără trudă și fără minciună.” 

(andre Maurois,  Știinţa fericirii)
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„Am fost fascinată în primul rând de roman.  
De scrisorile unor femei pe timpul cărora 

comunicarea era foarte profundă, indiferent de 
categoria socială. 

Pe vremea aceea exista dorinţa de a pipăi sufletul. 
Chiar daca madame de Merteuille era o ticăloasă în 

fond, în ea se regăsește eternul feminin.

De altfel, sunt fascinată de toate actriţele tinere 
din distribuţie, ele se exprimă prin fragilitate, 

generozitate și discreţie și împreună cu  
Cristina Milea, ele creează un colectiv feminin 

în jurul lui Florin care dorește să scoată la iveală 
problemele eternului feminin.

Este un spectacol ce surprinde partea piperată  
a amorului. Juncu este delicat și pur în descrierea 

lumii pline de păcate.”

RoDiCa ManDaChe

„Conştiinţă! Conştiinţă! 
instinct divin, nemuritor 
şi voce cerească; călăuză 
sigură a unei fiinţe 
ignorante şi mărginite, 
dar inteligentă şi liberă; 
judecător infailibil al 
binelui şi răului, care îl 
faci pe om asemenea lui 
Dumnezeu, tu reprezinţi 
excelenţa naturii sale şi 
moralitatea acţiunilor sale; 
fără tine nu simt nimic din 
ceea ce m-ar putea ridica 
deasupra animalelor, 
decât tristul privilegiu de a 
rătăci din eroare în eroare, 
cu ajutorul unui intelect 
lipsit de norme şi al unei 
raţiuni lipsite de principii.”

(Jean-Jacques Rousseau,  
Émile sau despre educaţie)
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„Teroria feministă a preluat din teoriile lui Michel 
Foucault concepţia despre corp ca „suprafaţă 

inscripţionată și modelată de discursuri și practici  
ale puterii”. Așa, și Emilie devine o suprafaţă,  

un tampon între câteva dintre momentele 
importante care se întâmplă în  

«Legaturi primejdioase». 

   M-a marcat tare replica lui Azolan (Ionuţ Vişan): 
«Știţi mai bine ca mine că nu-i greu să le faci să  

facă ce vor să facă. Să le faci să facă ce vrei tu  
să facă, atunci te ia durerea de cap». Este cea  
care m-a urmarit pe tot parcursul repetiţiilor.

   Datorită lui Cristi Juncu, și a colegilor,  
am descoperit o lume unde puterea,  
dorinţa, iubirea și orgoliul pot forma  

o armă puternică, letală.

  O iubesc pe Emilie! Este ceea ce eu  
nu credeam că aș putea fi. M-a facut  

să îmi dau seama încă odată de ce  
iubesc această meserie”.

BeatRiCe PeteR
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„Un spectacol în care se 
conturează o lume extrem 
de puternică, misterioasă, 

periculoasă, în care dorinţa 
este pusă în prim-plan, 

sentimentele sunt pionii 
unui joc ascuns, iar reușita se 

dorește a fi garantată! Orgoliul 
și egoismul capătă parfum, 

viclenia are farmec,  
iar durerea este necesară 

pentru a completa un tablou 
care odată realizat, nu mai 
poate fi reconstituit a doua 

oară!

Sunt legaturi îndrăzneţe  
care te lasă să descoperi  

o lume altfel, care nu este  
foarte departe de acum...”

ana BianCa PoPesCU 

„A spune că omul  
este un amestec  
de putere  
şi de slăbiciune,  
de lumină  
şi de orbire,  
de micime 
şi de grandoare,  
nu înseamnă  
a-i face proces,  
ci a-l defini”.

(Denis Diderot)
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„Cu riscul de a fi patetic, am așteptat un an de zile, cu sufletul la gură  
să încep acest proiect. Nu știam dacă voi fi în el, dar știam că se va face.  

Și am așteptat și am așteptat și în capul meu mi-am imaginat de sute de ori 
cum voi lucra la repetiţii cu acești oameni și cum vom juca spectacolul. 

Pentru mine Cristi Juncu este regizorul cu care am relaţionat cel mai bine 
până acum. Am simţit mereu că mă curăţă de obiceiuri greșite și că mă 

ajută să mai pun o cărămidă la fundaţia formării mele ca actor. Întâlnirea la 
lucru cu Florin Piersic Jr și Diana Cavallioti era iarăși un obiectiv, o dorinţă 
arzătoare. Cu un an in urmă îl văzusem pe Florin într-un alt spectacol de-al 

lui Cristi Juncu, și nu cu mult timp în urmă o văzusem pe Diana în filmul 
„Ana mon amour”. Sunt doi actori de mare valoare, cu o tehnică incredibilă 

și un univers bogat, care parcă nu au nicio frică pe scenă. Am vrut foarte 
tare să lucrez cu ei, să îi văd cum construiesc, cum caută. Am vrut să fur 

de la ei cât mai mult, i-am urmărit cu lupa repetiţie după repetiţie. Dar 
lupa a zburat pe rând la fiecare dintre colegii mei, Silvana, Alina, Bianca, 

Bety, Ionuţ și doamna Rodica Mandache. Ce noroc am!  Sunt profund 
recunoscător pentru acest proiect și mă bucur că l-am  

făcut în Teatrul Mic, adică acasă.  
Sper să-l jucăm multe stagiuni”.

CezaR GRUMăzesCU
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