nica semnată de L. Dolgova şi apărută in
despre
ziarul
„Zapoliarnaia " : ...„Vorbind
montare dorim să subliniem truvaiul ori
ginal al regizorului si anume scena muta
eu care începe fiecaie act al spectacolului.
Fiecare din aeeste scène are valoarea unu:
6imbol : tôt ce e prezentat în piesă aparţine trecutului, a fost uitat si n u va mai
reveni niciodată... Spectacolul lasă o impresie plăcută, publicul urmărind eu plăcere această comecïie plină de glume sp>
rituale care satirizează muşcător corupţia
şi urîţenia societăţii burgheze".

O grădină 2toologica / u n autor
clasic şi o gorilă

pricina lipsei de activitate, se culeau, grădina se ilumina féerie, în t.mp ce nume
roase reclame electrice îmbiau publicul să
asiste în număr cît mai mare la specticolele shakespeareene. Treaba a mers cam
un an. Pînă cînd conducerea gradin i s-a
sezisat într-o zi de faptul că pierderile de
pe urma spectacolelor teatrale întrec pe
celé pricinuite de lipsa de vizitatori. In
aceeaşi zi, improvizatul teatru în aer liber
îşi închise porţile. Deoarece problema popularităţii grădinii rămînea totuşi nerezolvată.
conducerea a hotàrît cumpărarea unei gorile, care, după părerea specialistilor, este
în măsură să recîştige mai eficace decît
Shakespeare interesul
toledanilor
pentru
grădina lor zoologică.
V. D.

Ce legătură poate exista între o gradinà
zoologică, u n autor clasic şi o gorilă ?
Cît priveşte grădina zoologică şi gorila,
corelaţia pare evidentă şi chiar firească,
dacă luăm în considerare specificul si obiectivul educativ al unui asemenea parc zoo
logie. Mai putin contingente eu această
lume a mamiferelor, ierbivorelor etc. sînt
fără îndoială, personalitatea artistică
şi
opéra dramatică a unui scriitor ca Sha
kespeare. Mărturjsim
eu vinovăţie
lipsa
noastră de perspicacitate, odată eu recunoştinţa pe care o nutrim faţă de municipalitatea oraşului Toledo din Statele Unité,
care spre ruşinea noastră ne-a dovedit că,
totuşi, între o grădină zoologică, o gorilă
şi Shakespeare exista o strînsă legătură.

Puţine zile ne mai despart de marea
sărbătoare a celei de a 40-a aniversări a
Marii Revoluţii Socialiste din Octombr^e.
Alături de întregul popor sovietic, care se
pregăteşte a marca jubiliara
sărbătorire
prin noi succese în munca p a ş n x ă , activiştii din domeniul teatrului trăiesc în
aeeste zile agitaţia febrilă din p.-eajma
zilelor festive. Ultimele repetiţii... ultimele
indicaţii regizorale, mai exigente ca or>
cind, mai aies fiindcă se refera la spectacolele eu care teatrele sovietice cinstesc
această sărbătoare a oamenilor muncii din
întreaga lume.

Oraşul Toledo are o grădină zoologică.
Adevărat, jncompletă, d a ; totuşi o grad'.nă
în care vieţuiesc numeroase specii aie
regnului animal. De la o vreme însă numărul vizitatorilor scădea vertiginos, ceea
ce afecta veniturile grădinii şi implcit aie
municipalităţii. Situaţia devenise atit de
grava, încît conducerea giadinii fu pusà
în situaţia de a lua măsuri hotărîtoare.
Astfel se face că, anul trecut. din in.iţiativa comitetului de conducere al grădinii
zoologice din Toledo, a fost organizat un
festival Shakespeare, intitulât : La
lumina
stelelor.
Scena descoperită, cît şi teatrul
in aer liber erau situate în cadrul natural
şi fără îndoială pitoresc al grădinii. Seara.
oînd pensionarii patrupezi, pllctisiţi cTin

Teatrul Mare al Uniunii Sovietice va
prezenta în zilele sărbătoririi opéra Marna
de T. Hrenikov. precum si baletul Gaiane
de A. Haciaturian.
Teatrul muzical „K. S. Stanislavski si
V. I. Nemirovici-Dancenko" a inscris în
repertoriu opéra Război şi Pace de S. Prokofiev.
Teatrul Mossoviet montează trei piese
noi : una semnată de N. Virta şi dedicată
vieţii colhoznice, a doua, intitulată Faţâ
în faţă de G. Nikolaeva şi S. Radzinski,
în care este dezbătută pe diferite planuri
problema raporturilor dintre muncitori şi
ingineri, iax a treia, o dramatizare după
Infrîngerea
lui Fadeev.
Teatrul Comsomolului leninist a înscris
pe afişul său festiv pJesa unui tînăr dramaturg débutant. Mark Sobol. Piesa, inti-

In cinstea marii sârbâtori
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