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L EON, ANTH O NY,
M I K E & COM P .
Constatlm oeu pllcere el, de la o vreme, programele De
partamentului Film-Teatru al Televiziunii s-au Tmbunitltlt sim
titor la capitolul spectacolelor strllne, unde ni se oferi mon
tlrl ale unor regizori Importanti, in dlstrlbutll 1 uneori) strl
luclte. Dar... - •clei este un insi•, vorba lui Caragiale pentru ca satisfactia noastrl si fie depllnl, ar trebui si se
gindeaKI cineva şi la faptul el textele acestor spectacole
1 adesea, opere clasice ale dramaturgie! universale) meriti
si albi parte de o traducere şi de un •dactllotltraj • mlcar
decente. Ceea ce, din plcate, se Tntimpll cam in doul cazuri
din zece. Urmlrlnd, de plldl, reprezentati• cu Crimă şi pe
deapsă 1 dramatiza re şi regie: J.ndrzej Wajda) in Interpreta
rea ansamblului de la Schaubilhne din Berlin, am incercat
si facem abstractie de sonoritatea nu tocmai agreabill, in
speti. a limbii germane şi si ne concentrAm asupra subtltlurl
lor, evident traduse dupl acelea frantuzeştl deja existente
pe casetl. ŞI multe ne-a fost dat si inghlflm! Trecem peste
•mlrunte• lnexactltltl de genul •au ucis-o• In loc de •am
ucis-o• şi altele asemenea, şi ne oprim la numele proprii.
CI Solon 1 legiuitorul atenian) devenise... Solomon 1 rege
le, probabil ) - treacl-meargl, nu-l putem pretinde traduclto
rulul ca - daci aşa griieK subtitlurile Imprimate - si
1 re) clteascl tot romanul spre a se llmurl despre cine ş i despre
ce povesteşte el. l i putem pretinde, in schimb, si albi, fatl
de Dostoievsk i, fafl de noi şi chiar fatl de propria sa meserie,
mlnlmu l respect de a se opri la cuvintele care incep cu l iterl
mare in carte 1 publicati in citeva editii) spre a deKoperl
el e vorba despre J.liona, iar nu J.lena, despre Llzaveta, Iar
nu E lisavieta, despre Porf ir!, Iar nu Porfir etc. Sau, poate,
preflcindu-ne strllnl de numele ruseşti o si aj ungem mai
repede in Europa! Daci-I aşa, atunci mlcar si fim tranşanti:
pinl clnd Lev, şi nu Leon Tolstoi, de ce Anton, şi nu J.nthony
Cehov sau Theodore Dostoievski! Ba, pentru lufirea procesu
lui de europeniza re, de ce si nu lanslm un Jean-Luc Caragiale
şi un Mike EmineKul
• A.G.

Editurile DJ.B ş i CJ.HOV J. din laşi a u atribuit, in . cadrul
unor intilniri cu publicul, desfişurate la Palatul Culturii, la
Teatrul National şi la Muzeul Teatrului,. o serie de premii
pentru actori, regizori şi alti oameni de teatru.
Premiul de spectacol, pentru anul t99t, a fost acordat mon
tlrll Teatrului Haflonal din laşi cu Serpentina, dupl piesa lui
Tankred Dorst, Tn regla lui Ovidiu Lazlr şi scenografia
Martei J.xentl, amlndol distinşi şi cu premii Individuale.
S-au acordat, de asemenea, premii pentru Interpretare ac
torilor Teodor Corban, Ion Sapdaru ş i Liviu Manoliu. Cu
prilej u l implinirii virstei de 60 de ani, actorul Teofil Vllcu
a fost distins cu un premiu special pentru lntreaga activitate
artlstlcl.
Doamnei Lucia Burada-Romanescu, fiica reputatulul istoric
de teatru T.T. Bura da, 1-a fost acordat un premiu special pentru
contributia adusi la dezvoltarea artelor de spectacol, precum
şi pentru aportul la imboglflrea fondului de documente al
Muzeul u i Teatrului din laşi.
•

P I RAND E L L O ERA ROMÂN !
Dar ce, parcă numai el! Şi Cehov, ba chiar şi Shakespea
re! Ori, cel puţin, cunoşteau cu toţii limba română, în care
au şi scris cîteva piese. Această cutremurătoare descoperire
aparţine secretariatefor literare ale cîtorva teatre şi este adusă
la cunoştinţa marelui public prin intermediul programelor
de sală la spectacolele T ICHIA CU CLOPOTEI (Bacău), CO
MED I I (Teatrul Odeon) şi ROMEO ŞI JULIETA (Studioul
Casandra). Tntr-adevăr, ce altceva se poate deduce din faptul
că amintitele publicaţii nu pomenesc nicăieri vreun nume de
traducător? Mai mult, secretariatul literar al «Casandrei» îm
bogăţeşte cunoştinţele noastre despre dramaturgia universală
anu nfindu-ne că in repertoriul teatrului figurează şi piese apar
fin ind lu i Michel de GUELDEROBE şi lui Peter SHAEFFERI Să
fie oare autorii in cauză u nii şi aceiaşi cu GUELDERODE şi
SCHĂFFER despre care e vorba in programul de sală urmă
tor, la O SĂRBĂTOARE PRINCIARĂ? Oricum, ţinînd seama
de vorba care spune că «numai cine nu munceşte nu
greşeşte», recomandăm celui (celor) ce redactează programele
foarte multă atenţie: dacă vreodată s-o intimpla să citim acolo
despre GHELDERODE şi Peter SHAFFER, am putea trage con
cluzia că, nemaigreşindu-se...
• A.G,

F O R M E T EATRAL E A L T ER NAT I VE N E S U B VE NT I ONAT E D E S TAT
•

La sfîrşitul lunii martie, UN ITER a or
ganizat o dezbatere profesională (mode
rator: Marian Popescu) privind stadiul ac
tual şi perspectivele formelor alternative
de teatru. Tntilnirea a fost apreciată ca uti
lă şi binevenită în primul rînd de către
directorii teatrefor particulare, care se
confruntă în clipa de faţă cu greutăţi foarte
mari, uneori ele dovedindu-se - practic
- insurmontabile. Faptul că UNITER, or
ganizînd această discuţie, se arată dispus
să-i sprijine (desigur, la nivelul propriilor
posibilităţi, limitate), le mai dă o rază de
speranţă, fiind foarte important - aşa cum
s-a spus - nu numai ajutorul strict ma
terial, ci şi cel moral sau publicitar.
Cei prezenţi au putut afla cum s-au con
stituit cîteva dintre principalele teatre par
ticu lare existente în Capitală şi care sînt
problemele lor comune şi specifice de fa

�

Tudor Popescu - directorul Teatrului ve
detelor, Dorina Lazăr - directoarea Com
paniei artistice «Bucureşti» (asociat, Traian
Ionescu), de la Va Ieria Seciu - directoa
rea Teatrului «Levant» şi de la Florin Va
siliu - directorul Companiei teatrale de
comedie ce-i poartă numele.
Au fost ascultate cu interes consideraţii
le referitoare la celelalte teatre indepen
dente, patronate de UN ITER, dar total sau
parţial subvenţionate, funcţionînd pe baza
efaborării u nor proiecte şi programe ca
re-şi găsesc propriii lor sponsori: Teatrul
franco-român, Teatrul I noportun şi Teatrul
de cameră.
.
1 nserarea unor anunţuri şi reclame in
Bu letinele informative săpt.§minafe pe ca
re UN ITER a inceput a le scoate inc.§ din
luna martie, sprijinirea teatrelor wt�el ;,r
- ,.n o
re la redactarea şi eri=•

şi afişelor de spectacol, prin partenariatuf
pe care U N I TER il are acum cu firma Rank
Xerox, sint desigur doar cîteva dintre pri
mele modalităţi de colaborare, ivite chiar
in cursul discuţiilor. Efe nu rezolvă ins.§
şi nu pot rezolva problema de ansamblu
a teatrefor particulare, care, in loc să fie
încurajate, sint practic obstrucfionate, fie
şi prin discriminările de care au parte în
raport cu celelalte instituţii teatrale, de
stat. Concluzia ce s-ar putea desprinde
- şi anume, aceea că guvernul e con
secvent cu sine în «sprijinirea» initiativei
particulare, oriunde s-ar ivi ea - nu e
de natură să impulsioneze apariţia l!fl.9L
f�rme alternative �e teatr.y... rşî s înt gata
z 1asmuf celor.,cfn 'e le nu numai bani, ci
;
��o nobilă dăru ire de sine, ce are dreptul
• V.P.
la stima şi preţuirea noastră.
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