tor şi dezinvolt din repertoriul universal
şi autohton 1 Hamlet şi NI pasta, Faust
ş i O noapte furtunoasi, O scrisoare pier

duti ) .

De astă dată, Horia Gârbea se rezumă
la un simplu exerciţiu în sti lul postmoder
nismul u i : extrapo larea unui incipient con
flict psihologic în ambianţă de comed ie

ocazia festivalului international la . care
Doar timpul şi publicul vor valida opor
participau şi care îi pusese în contact cu
tunitatea Teatrului I n oportun, ivit într-o
variatele modalităţi de a face teatru astă zi
seară de toamnă pe harta sentimentală a
bulevardieră prin aportu l unui perso
în lume.
i ubitorilor de teatru din capitală. locul de
naj-deus ex machi na, care-şi declară iden
Functionarul destinului - poate nu cea
naştere - albastra, cocheta Sală mică a
titatea «teatrală» şi are o prezenţă eva
mai reprezentativă creajie dramatică a tî
Palatu lui copi ilor - nu va fi sediul său
nescentă . Ceea ce îi şi permite - după
definitiv din simplul motiv că acest teatru · nărului Horia Gârbea, de forma�e ingi
ce aprinde scînteia sen zajionalului încer
ner, de vocajie· poet, critic, dramaturg
e ste itinerant. Un prim argument în favoa
cînd să dinamiteze obtu zitatea - să di s
-, fiind scri să special pentru acest înce
rea oportun ităţii apari ţiei sale ca non-in
pară, în lumina reflectoarelor ră �înînd
put de drum, a fost cali brată pe măsura
stituţie de mare flexibil itate organizatorică
doar cei doi soji abandonati unei absurde
mijloacelor materiale mode ste avute la
(în funcjie de sponsorii ce îşi vor oferi
i nerţii exi stenţiale, incapabi li să se aco
d i spoziţie.
sprijinul) şi repertorială (în functie de au
modeze � u relativitatea propri i lor lor sen-·
Demarind în manieră pirandel liană, dar
torii români şi străini ce vor fi aduşi la
timente.
cu racord apă_şat la actual itate (�n agent
rampă în insolite modalităti teatrale).
După ce a făcut proba talentului său
comercial î ş i debitează alb sloganurile pu
Discursul inaugural, rostit pe un ton de
pe scena Studioului Casandra, Felix Alexa
blicitare), «acjiunea» se deplasează din
fel protocolar de criticul Marian Popescu
debutează ca profesioni st orchestrînd
sală pe scena fără cortină unde este su
- vicepreşedinte al UN ITER, instituţie ca
( poate mult prea di scret) evoluţia actorilor
gerat din cîteva replici, cîteva elemente
re patronează această iniţiativă - a dez
Dana Dembinski, Torni Cristin şi Patrie Pe
de decor şi recuzită, un cămin conjuga!
văluit geneza londoneză a acestei trupe,
tre Marin, pe această partitură în cheie
al cărui echilibru se dovedeşte precar.
ai cărei membri fondatori (Gabriela Sârbu,
eclectică, menită, pe de o parte, să semObsedat de tri bulaţi ile cuplu lui, autorul . naleze estomparea afectivităţi i şi lipsa
manager general, Horia Gârbea, manager
i zbutea în Doamna Bovary sint ceilalti
l iterar, Marian Popescu, director artistic),
profunzimii, pe de altă 'parte să amendeze
aflaji în fara lui Shakespeare, au hotărît («Teatrul azi» nr. 3-4/1 991 ) un tur de forjă
practica simulacrului, a pastişei.
pri ntr-o ingenioasă tran sfocare a materi
că trebu ie să materiali zeze cît de curînd
ei conflictuale prel uate în chip surprinzăşi cît mai eficace experienta dobîndită cu
I R INA CORO I U

