Arad

Animatorul Dan

Al

n vocabularul teatrului de ani
maţie există cuvinte ca păpuşar,
mânuitor, marionetist, mai puţin
(sau mai puţin întrebuinţat) cel de
animator. Ei bine, Dan Antoci, di rec
torul Teatrului de Marionete din
Arad, este ceea ce se poate numi un
animator, în linia Margaretei Nicu
lescu, a M i haelei Ton itza şi a lui
Cristian Pepino, un însufleţitor sau,
mai exact, sufletul şi însufleţitorul
acestui teatru şi al Festiva lului
Internaţional " Euromarionete", care
se desfăşoară la începutul lui mai la
Arad. Dan Antoci nu este păpuşar,
este actor, unul dintre cei mai buni
actori pe care îi are Teatrul de Stat
din Arad, un actor de forţă şi profun
zime, care a ales să se dedice teatru
lui de marionete şi copii lor. Felul
familiar, cald şi partenerial în care
discută la fiecare spectacol cu pu
blicul, ceea ce presupune alocuţiuni,
întrebări, răspunsuri, un dialog de la
om la om (sau, literal vorbind, de la
OM la om, de la Mare la mic, adică),
este, după părerea mea, unic şi
exemplar. El nu-şi spune eu, ci Dan,
aşa, la persoana a I II-a, micii specta
tori îi spun şi ei Dan şi îl urmăresc cu
atenţie, cu dragoste, îl aplaudă, ca pe
un prieten aflat într-o poziţie vremel
nic avantajoasă, nu fiindcă e actor
sau director de teatru, ci, pur şi sim
plu, fiindcă stă în picioare în faţa
scenei, printre ei, şi e mai înalt. Şi încă
ceva: el nu e un funcţionar artistic, el
joacă, ba chiar joacă admirabil, aşa

cum l-am văzut în Spărgătorul de
nuci, excelentul spectacol al lui

Cristian Pepino; el aduce regizori din
tre cei mai buni, şi nu numai din
teatrul de păpuşi - Victor Ioan Frunză
este unul; el poartă de grijă teatrului
pe care-I conduce şi publicului. U n

o m care iubeşte teatrul şi copiii. U n
animator c u m am vrea s ă descope
rim în fiecare teatru. Când l-am întâl
nit la festival, era răguşit, pe cale să-şi
piardă vocea. Şi totuşi n-a tăcut...
Dumitru Solomon

Biruinta povestii
�

entru cei mai mici locuitori ai
Aradului luna mai este luna
cadourilor. Căci atunci per
sonajele din poveşti îşi dau întâlnire
pe malurile Mureşului, la " Euromario
nete", ţinându-i pe copii nemişcaţi în
scaunele sălii de spectacol. Ei urmă
resc cu ochii măriţi şi �u " sufletul la
gură " păţanii le eroilor. In căutarea râ
setelor şi feţelor lor luminoase, trupe
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de actori d i n Botoşani, Galaţi, Con
stanţa, Timişoara şi Bucureşti, din
Ucraina, Moldova, Bulgaria şi Ungaria
au pornit la drum, într-o caravană a
păpuşilor. O dată ajunşi aici, au în
ceput jocul. Aveau să pri mească
aplauze nu doar de la cei mai noi
susţinători, ci şi de la cei mai _vechi
iubitori ai animaţiei, de la cei care au
adus la Arad primele poveşti: Elena

�

Gherdan, Puica Marin, Ioan Tanzer.
Aceştia au văzut cum arta lor este
dusă mai departe cu talent şi origi
nalitate de către artiştii unei noi ge
neraţii, care, în deschiderea festival u
lui, au prezentat Albă ca Zăpada scenariul şi regia: lldik6 Kov;ks.Trei
"
" copii (Adina Doba, Nuţi Roman şi
Alex Csizmas) aflaţi în podul buni
cului se joacă de-a "Albă ca Zăpada"
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