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Maria SÂRBU

Unul dintre cele mai longivive festi
valuri de teatru din ţară Săptămâna
Teatrului Scurt de la Oradea a d�
monstrat prin cea de-a X l i i-a e diţie
( desfăşurată în perioada 24-30 sep
tembrie) depăşirea oricărei crize. După
25 de an i, manifestarea, care are loc
din doi în doi an i, a ocolit rutina, do
vadă fiind selecţia spectacolelor, buna
o rgan i zare, precu m şi " p ăstrarea"
publicului. În pofi da denumirii de "teatru
scurt", s-a reuşit într-un sfert de secol,
menţinerea strateg i i lor art i stice ş i
manageriale, cul minân d c u ediţia re
centă gândită şi realizată la nivel pro
fesionist. La zidirea acestu i festival au
participat, cu rare întreruperi , aceiaşi
oameni - piloni de rezistenţă ai culturi i
orădene. Acum 25 de ani, i deea Săp
tămânii Teatrului Scurt s-a n ăscut în
sânul revistei de cultură "Famil ia", unde
era un trio de redactori: Dumitru Chirilă,
M i rcea B ra du ş i Stel ian Vas i lescu,
susţinuţi de Valentin Silvestru, care sta
biliseră promovarea teatrului scurt. La
acea vre me, scenele ţării nu-şi propu
neau spectacole de mici di mensiuni, cu
toate că texte existau. Astfel, iniţiativa
orădenilor a prins repede contur.
R e marc a b i l pentru Săptămâna
Teatrului Scurt este şi faptul că festi
valul şi-a p ăstrat caracterul competitiv
ceea ce îi conferă o altă intensitate,
teatrele fiind i mpulsionate, astfel, de a
aduce la rampă şi piese scurte. Adesea
sunt prezentate nu numai spectacole
de teatru scurt, ci spectacole scurtate.
-

Şi pentru ediţia din acest an, selecţia a
fost operată de criticul de teatru Mircea
Murariu, care a izbutit, cu siguranţă, s ă
p u n ă juriul de multe ori în dificultatea
de a decide, pentru că multe spectacole
erau foarte apropiate di n pu nct de
vedere valoric. Evi dent, selecţionerul a
ţinut cont ca Săptămâna Teatrului Scurt
s ă reprez i nte o s ărbătoare teatra l ă
pentru comunitate, în aşa fel încât
publicul să vadă teatre nu întotdeauna
apreciate de critica de special itate, dar
care se g ăsesc actua l mente "într-o
creastă a val u lui", vorba l u i M i rcea
Morariu. Publ icul orădean, competent
şi foarte selectiv, totuşi, preferă însă şi
el vedetele, acestea fiind mai multe în
Capital ă. De aceea, în timpul festiva
lului, teatrele bucureştene provoacă o
aglomeraţie de spectatori în frumoasa
sal ă a Teatrului de Stat din Oradea.
Dovadă a acestui fapt a fost şi pri mul
spectacol din cadrul Săptămânii. . . Operele complete ale lui WLM ŞXPR

în regia l u i Petre Bokor, realizat de
Teatrul "Nottara", interpreţi i celor trei
roluri Mircea Diaconu, Emil Hossu şi
Constantin Coti manis fiind aplaudaţi la
scenă deschisă, obţinând de altfel şi
Premiul de popularitate.

Orădenii au ştiut s ă mulţu mească
seară de seară şi pentru prezenţa în
sal ă a lrinei Petrescu, preşe di ntele
juriului, din componenţa căru ia au mai
făcut parte Dumitru Chirilă, Ion Parhon,
Octavian Saiu şi Ion Mol dovan.
A i mpresionat publ icu l , prin ver
siunea regizorală inedită şi prestanţa

TEATRLIL-r
interpreţilor, Nunta Însângerată dup ă
Federico Garcfa Lorca, regia B6csardi
Laszlo - Teatrul "Ta m asi Aron" din
Sf. Gheorghe, care s-a ales pe bună
dreptate cu Premiul pentru cel mai
bun spectacol. La această categorie
j u ri u l a nominalizat, de asemenea,
spectacolele Medeea de Euripi de ,
regia Ion Sapdaru - Teatrul de Stat din
Oradea şi Bekkanko de Asaya Fujita,
regia Cristian Juncu - Teatrul "Mihai
Eminescu" di n Botoşani . O creaţie ce
a confi rmat calităţile deosebite ale
regizoarei Mona Chirilă a fost Memo
du p ă texte di n ava ngarda l iterară
română ( Premiul special al juriulw) , cu
doi actori aflaţi pe o balanţă artistică
de invi diat - Miriam Cuibus şi Dragoş
Pop. Au adus prospeţimea şi firescul
textului lui Slawomir Mrojek realizatorii
şi i nterpreţii spectacolului Emigranţii al
Eurotheater Central din Bonn (Premiul
lntet1erenţe al revistei "Familia"). Tema
acestei l ucrări dramatice a avut o
abordare di ntre cele mai speciale toate persoanele implicate în montare
sunt emigranţi: regizorul Tomory Peter
e n ăscut la Cluj-Napoca; actorul Dmitri
Aleksandrov a aju ns în Germania din
Rusia, u nde făcuse parte di n trupa
MHAT-ului, iar cel de-al doilea interpret,
Daniel Andone, este din Sighişoara şi
a absolvit Şcoala de Teatru di n Freiburg.
Alte dou ă producţii, atribuite cu ade
vărat teatrului scurt, au fost Un cadou
special după schiţa lui Ellie Wiesel
(Teatrul "Lu ni"), regia Liana Ceterchi,
în care Roxana Guttman a demonstrat
o performanţă actoricească ( Premiul
pentru interpretare feminina) şi Apropo,
aţi chemat pompierii? după Telegrama
de Aldo Nicolaj (Teatrul de Stat din Arad),
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cu Zoltan Lovas ( Premiul pentru in
terpretare masculina) . A avut mare
succes şi spectacolul Teatrului "Sică
Alexandrescu" di n Braşov, Cerere În
căsătorie de Cehov, regia Clau di u
Goga ( Premiul pentru regie) . Intere
sante transpuneri sce nice au oferit
Teatrul Maghiar "Cs fky Gergely" din
Timişoara - Evanghelia după Toma de
R a du Macri n ici , regia Anca Maria
Colţeanu; Teatrul de Stat di n Oradea 
Medeea de Euripide, ş.a. Au fost se
lecţio nate în festival şi dou ă frumoase
spectacole pentru copii ale Teatrului
pentru cop i i şi t i n e ret Arcadia di n
Oradea - Aventurile celebrului baron
Munchhausen, regia Alina H iristea,
şi Prinţul fericit de Oscar Wil de, regia
Varga lbolya. S-a prezentat în concurs
şi spectacolul Agenda de Jean Claude
Carriere, regia Ovi diu Laz ăr (Teatrul
Naţional di n laşi), cu doi actori remar
cabili - Florin Mircea şi Cati nca Tudose.
Doar textul nu a fost pe m ăsura regizo
rului şi a i nterpreţilor. În afara co ncursu
l u i , s-au programat Tragedia omului,
scenariu şi regia Varga Vilmos (Trupa
"Szigl igeti" a Teatru l u i de Stat di n
Oradea şi Stu dioul "Kiss") şi Puşca de
vânătoare, regia Liana Ceterchi (Teatrul
"Luni").
În cadrul manifestării a avut loc şi
lansarea volumului Teatrul românesc la
Oradea. Perspectivă monografică, apă
rut la Editura revistei "Familia" şi realizat
de cinci redactori - oameni de teatru:
Elisabeta Pop (re dactor coordonator),
Dumitru Chirilă, Mircea Murariu, Stelian
Vasilescu şi regretatul Lucian Drimba.
De asemenea, a fost prezentat şi
volumul Istoria dramaturgiei române
contemporane de Mircea Ghiţulescu.

