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Circarii 
Soarelui 

Crezul artiştilor de la Cirque du Soleil 
este categoric: „Totul e posibil“. 

Chiar şi să-l faci pe Icar să cadă din 
cer în mijlocul pădurii amazoniene 
ce se înalţă pe scena Royal Albert 

Hall. De Diana-Florina Cosmin

V arekai, titlul spectacolului cu 
care trupa Cirque du Soleil s-a 
întors, după o absenţă de doi 
ani, la Londra, înseamnă, în 

dialectul Romani, „oriunde“� Pentru cei 
peste cincizeci de circari de 18 naţionali-
tăţi, „oriunde“ ar putea foarte bine să fie 
sinonim cu „acasă“� Pe scena înţesată de 
creaturile unui basm suprarealist, Varekai 
a recreat o altă „Arcă a lui Noe“� Dacă aş fi 
numărat şi toate naţionalităţile spectato-
rilor veniţi la începutul lunii februarie să-i 
vadă pe saltimbanci luptându-se cu forța 
gravitațională, înălțimea, echilibrul şi, în 
general, luându-l peste picior pe Newton 
cu toate legile fizicii, s-ar fi putut spune 
că Turnul Babel s-a mutat în celebra sală 

Royal Albert Hall� Între cele două „lumi“, 
două personaje create pentru hazul sau 
mai degrabă penibilul momentului se 
agitau printre spectatori, înainte de înce-
perea spectacolului, jucând rolul de plasa-
tori neîndemânatici� 

CHIPSURI ARTISTICE. Profitând de 
audiența pestriță, cei doi comici - austra-
lianul Steven Bishop şi canadianca Mooky 
Cornish - au îndrăznit mici glumițe de 
neconceput pentru publicul obişnuit al 
Royal Albert Hall: s-au aruncat în brațele 
unor spectatori, au f luierat doamne şi 
domnişoare, ba chiar au lipit peruci 
blonde pe capul unor domni onorabili 
trecuți de prima tinerețe� În pauzele dintre 

momentele de acrobație, cei doi aveau să 
revină, pe rând, în rol de magicieni neîn-
demânatici sau cântăreți fără talent� Deşi 
amuzante, scheciurile celor doi au părut 
intercalate ca nuca-n perete între momen-
tele de maximă tensiune ale circarilor� 
După o repriză de „dans în aer“ pe o sârmă 
aşezată la 20 de metri de sol, fără plasă de 
siguranță, imaginea lui Mooky Cornish 
încercând să-şi strecoare formele ruben-
siene printr-o rachetă de tenis îți lăsa o 
senzație similară cu cea de a��� ronțăi chip-
suri la un dineu cu fructe de mare şi foie 
gras� A nu se înțelege, însă, că inimita-
bila trupă Cirque du Soleil oferă altceva 
decât o experiență de divertisment pur! 
Aşa cum nu te duci la o piesă de teatru cu 
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