ALEXANDRU
DABIJA:
La virsta de 36 de ani, 15 ani de experienţă regizorală pe
scena din Bucureşti, Piatra Neamţ, Cluj, laşi cu spectacole al
căror n umitor comun ar putea fi «unitatea in diversitate»
sau, mai concret,capacitatea de a rezona inteligent şi profund
la adui!litate prin inedite, incitante viziuni scenice. Reperele
carierei: debutul la Piatra Neamţ cu Riifuiala de Massinger
apoi, la Studioul Casandra
Avram Iancu, piesa colegului
său Mihai Măniuţiu; in 1982 I n somnie de Adrian Dohotaru; in
1989·(decembriel) Burghezul gentilom de Moliere, ambele
la Teatrul Nottara. A tras deopotrivă de frenezia jocului comic
1 O noapte furtunoasii , D'ale carnavalul ui, Cum vii place. Coa
na Chirifa, Baba H îrca, S capino) ca şi de filigranul desenului
psihologic 1 Doi tineri din Yerona, Jocul de-a vacanfa, lfl
genia, Taifun, Ospiif ul lui Baltazar) .
Să porţi un dialog cu o persoană care declară că din su
perstiţie nu se hazardează in declaraţii de p erspectivă şi că
d espre sine nu-i place să vorbească, nu e uşor. «Merită să
faci să se poată tocmai ceea ce pare, la prima vedere, im
posibil» - uzind de chiar acest principiu pe care, se pa
re, Alexandru Dabija il aplică de mult, iată o convorbire despre
noua sa postură de director al Teatrului «Odeom>:
- A fost un act îndelung gîndit - propunerea datează
de astă toamnă şi a venit de la Vlad Mugur care m-a numit
prim regizor urmînd să preiau şi direcţia artistică a Sălii Ma
jestic. Tn septembrie '90 încă mai exi sta euforie şi entu
ziasm. Din partea l u i l A doua oară, prin decembrie-ianuarie,
cînd V lad Mugur l ipsea, s-a pus din nou problema să vin
să împac diferitele tabere-curente. Ca un fel de Hohenzol lern
care să termine cu domnitorii băşti naşi i
Am acceptat pentru a-i prelua lui Vlad Mugur gînduri le
şi ideile despre acest teatr u, în condiţi i le în care are, în con
tin uare, angajamente în străinătate, iar actori lor trupei le este
foarte frică de programul propus. Vlad Mugur este regizorul
teatrului şi director onorific şi chiar acum repetă Mincinosul
de Goldoni cu trupa tînără,' plus Papai ani, Florin Z·amfires
cu, Horaţiu Mălăele şi un foarte bun actor de la Braşov, Mircea
A n dreesc u . Deocamdată este important ca acest proiect de
teatru să se materializeze. Pentru că pînă azi - ca un blestem
- s-au repetat din greu mai multe piese, iar în prag de pre
mieră, şi din zeci de cau ze obiective, n-au ieşit. Acum, că
am scos din teatru două oglinzi ciobite, uriaşe, poate ... C u l mea
e că toată trupa nu vrea decît să lucreze. Şi chiar s-a lu
crat! . . .
N u de un program d u c e l ipsă teatrul - m ă feresc s ă
afirm aşa ceva.
Pri mul pas, în să , este premiera M incinosului! Să se spargă
ghinionul. Pentru că este un teatru unde 90 % din spectacol e
n-au ieşit. De cînd a m venit eu, d e două săptămîni· (data con
vorbirii : 8 i unie), a fost adus la rampă doar spectacol ul Arta
comedie! de Eduardo De Fil ippo, preluat de Tudor Mărăscu
de la Cristina l oviţă. Sper să fie ultimul cu bucluc!
Tn l i n i şte ş i pace se pregăteşte Retro de A lexandr Gali n
în regia l u i Gelu C olceag. E un spectacol fără «i stori e», care
la începutu l l u n i i i u l i e trebuie să aibă premiera. Tn toam
nă, Dragoş Galgoţiu şi Vittorio Holtier vor ataca Faust-u l lui
Marlowe. Cel puţi n titlurile şi autorii arată un repertoriu încl inat
spre texte serioase, de cultură •şi din zone literare valoroa
se: dramaturgia italiană şi rusă, renaşterea englez ă . Tncercăm
să nu alunecăm spre «bul evard» ! Tn ceea ce priveşte dramatur
gia românească, exi stă în plan Hotel Corona de 1 osii Na
ghiu, un text care îmi place foarte m u lt. Aş vrea să-i pot oferi
condiţii extraordi nare Cătălin ei Buzoianu pentru un proiect ex
traordinar: Levantul lui Mircea Cărtărescu; aş vrea să facem
un B laga şi un Caragiale; şi aş mai vrea ca tinerii dramaturgi
existenţi sau potenţiali să obosească tot scri ind la gazete şi
să Iacă efortu l de a scrie ... piese. Să deschidem «Odeonul»
tinerilor - actori, regizori, dramatu rgi .
-

