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Cădere liberă
rintr-un concurs de împre
jurări, trăind într-o ţară absolut
imprevizibilă, în care directorii
de teatre şi programele directoriale
(oricum încropite în ultima clipă) se
schi mbă de azi pe mâine, mi-au
apărut în program două luni libere.
Am contactat unul dintre teatrele cu
care intenţionez să colaborez în
această stagiune, un teatru prestigios,
având în trupă cel mai mare procent
de actori tineri di ntre teatrele
româneşti. Informaţia pe care con
silierul artistic al acestui teatru mi-a
dat-o, la începutul lunii septembrie
a.c., a întrecut cele mai pesimiste
aşteptări: în cursul anului 1 999, deci în
cele patru luni care au mai rămas ·din
acest an, nu se va mai produce nici un
spectacol nou în respectivul teatru. Se
aşteaptă anul 2000.
în faţa unui astfel de fapt, nu ne mai
putem preface că nu observăm colap
sul sistemului institutional
teatral
'
românesc. E clar că ne apropiem cu
paşi mari de finalul funcţionării unor
instituţii supradimensionate şi risipi
toare, cu oameni plătiţi execrabil şi
care au o dorintă din ce în ce mai mică
să muncească intr-un loc în care văd
cu ochiul liber cum totul se
prăbuşeşte. Teatrele de stat, aşa cum
sunt ele astăzi, vor înceta în curând să
mai existe. Care va fi noul model?
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Să privim puţin în j ur. Societatea
românească tot caută, din 1 990, un
model. Nu mai intru în detalii, dar
mie nu mi se pare că 1-a găsit. Dacă
aproape 50 de ani românii s-au inte
grat cu voioşie în tot felul de forme
fără fond pe care le i nventau în
"plenare" d iverşi activişti comunişti
(mulţi, rămaşi şi prin teatre pe pos
turi de şef de personal, contabil-şef
sau director economic, căci, nu-i aşa,
ne trebuie specialişti şi ei sunt aceia),
acum par a fi în căutarea altor forme
pe care să le adopte gata vidate.
Toată lumea e copleşită de pletora
de com itete şi comisii, consilii şi
organizaţii care-şi împa rt, până la
diluare, responsabilităţile. Dar mo
delul, cadrul, principiul organizator
rămâne obscur. Nu-mi vine în minte
modelul nici măcar al u nei singure
instituţii româneşti de stat în care
l ucrurile să funcţioneze calm, fluid,
organizat, în care personalul să nu
fie nici insuficient, nici supradimen
sionat, calificat exact în profesia pe
care o exercită şi înţelegând exact
scopul funcţionării acelei instituţii în cazul unui teatru acesta fiind pro
ducerea de spectacole şi n u, cum
crede majoritatea personalului
tehn ica-admin istrativ
de
prin
birouri, în reg istrarea de hârtii şi
deconturi.

Normalitatea, în opinia mea, ar fi ca
noul model teatral să includă o mică
fracţie din actuala abundenţă de per
sonal administrativ si tehnic, iar cel
artistic să aibă ca formă de angajare
contractul temporar şi negociabil. Iar
d irectorii să câştige, prin concurs,
bugete pe care să fie li beri să le
administreze întru real izarea pro
gramelor pentru care au fost numiţi, şi
nu scheme fixe de personal.
Dar aceasta ar fi o operaţiune care ar
presupune imaginaţie şi multă, multă
responsabilitate.
Într-o societate sufocată de forme
care-şi aşteaptă, ca în întreaga istorie
modernă româneaşcă, fondul, teatrul
românesc e în situatia unui fond
autentic care nu are s uficientă imagi
naţie pentru a-şi crea o nouă formă.
Deocamdată, imaginea ce-mi revine
constant în minte este un desen ani
mat difuzat de televiziunea croată
atunci când a început destrămarea
fostei lugoslavii. Animaţia înfăţişa
diferiţi politicieni sârbi tăindu-şi cu
voioşie craca de sub picioare, în timp
ce întregul copac se afla în cădere
liberă. Atunci, imaginea mi s-a părut
crudă. Azi, realitatea a dovedit că acei
artişti croaţi au intuit corect şi, din
păcate, realitatea a fost cu mult rnai
rea.
Theodor-Cristian Popescu
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anii pentru cultură sunt greu de găsit, chiar şi acolo
unde bugetul nu este de avarie". lată cum arată
"
suferinţele unui italian la Paris.
Faţada colorată a teatrului C�medie-ltalienne din Rue de la
Gaîte este drapată în negru. Inchis pentru public de peste
patru luni, sediul commediei dell'arte de la Paris este
ameninţat, din motive financiare, cu dispariţia. Schimbarea
de statut, impusă de administraţie în 1 997 - asociere eulturală în antrepriză generală - a grevat conturile acestui
teatru mic cu datorii de peste un milion de franci.
Fondatorul şi actualul său director, Attilio Maggiulli, este un
maestru al commediei dell'arte, încurajat la începuturile
sale de Giorgio Strehler, Jean-Louis Barrault şi Samuel
Beckett, iar acum este pus în situaţia de a face demersuri
pentru a atrage atenţia puterilor publice asupra situaţiei
critice prin care trece instituţia.
La început, Attilio Maggiulli a publicat �,Le Monde", 1 5 septembrie) o solicitare adresată preşedintelui Republicii,

Jacques Chirac, şi prim-ministrului Lionel Jospin, cerâf!d
statut de teatru de artă". Cu alte cuvinte, subvenţie. In
"
absenţa răspunsului, a început, pe 1 4 septembrie, o grevă
a foamei în sală. Nu înţeleg, explică el, suntem singurul
"
teatru din Franţa care perpetuează tradiţia comediei ita
liene. Oamenii vin din străinătate ca să ne vadă. Demersul
nostru se înscrie în contextul european actual. Totuşi, eu
mă cert de 26 de ani ca să obţin subvenţii pentru
funcţionarea acestui teatru cu o sută de locuri şi cu nouă
actori permanenţi" �,Le Monde", 26-27 septembrie 1 999).
N-am mai aflat dacă italianul de la Paris a început să
mănânce şi din banii cui. Un lucru se poate afirma cu certi
tudine: în România nu s-ar simţi atât de singur, ar afla că
poţi muri de foame şi când există subvenţie, iar datoria de
un milion de franci I-ar propulsa în cea mai bună societate,
alcătuită din bancheri şi industriaşi, unii, deputaţi, alţii, senatori. Aici artiştii nu apucă să facă asemenea datorii.
M.B.
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