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personaj câte un element definitoriu atât
pentru prima parte, în care aceste per
sonaje îşi caută cu disperare identita
tea, cât şi la final, când fiecăruia i se
dăruieşte ceea ce-şi dorea să-i împli
nească personalitatea. Copiii sunt con
duşi cu fineţe pe o . . cărare galbenă
(o fată simpatică şi vioaie care va fi, ca
într-o joacă de copi i şi Oz) spre mult
râvnitul ţinut al lui Oz, dar ei înţeleg, în
final, că Oz se află în fiecare dintre noi,
a ajunge la el, înseamnă de fapt a şti să
ajungi la tine însuţi, să te cunoşti, să
înţelegi că poţi fi mai bun, mai generos,
că-ţi stă în putere să-ţi ajuţi semenii şi
să fii i nteligent, să ai inimă şi curaj .
Aceste noţiuni abstracte capătă în spec
tacol o concreteţe accesibilă şi foarte
simpatică. Spectacolul le dă copiilor o
bună lecţie de morală fără strop de
didacticism, dimpotrivă, cu veselie şi cu
un firesc ce atrag participarea efectivă
şi afectivă a copiilor.
Fascinante costumele, luminile, sur
prizele pe care le trăiesc copiii împreună
cu micuţa Oorothy (Liliana Hărşan) şi
drumeţii ei, cu Sperietoarea de Ciori, un
lungan temător de chibritul aprins (Sergiu
Focşa), cu Omul de tinichea (bine jucat
şi el de Ion Costin) , cu Leul cel Fricos
(o mască simpatică, Daniel Făt) ce se
arată în final plin de curaj, cărarea şi
Oz (Cristina Cârcei, conturate diferit,
dar cu substanţă) . Contează foarte mult
chipul suav al Lilianei Hârşan care a fost
o Dorothy convingătoare, părând şi ea
o copiliţă din sală. Bună compoziţie şi
personaje convingătoare au construit
aparent cu lejeritate (dar noi ştim că
doar cu multă muncă) şi ceilalţi actori :
Wanda Farcaş, Bianca Fărcaş, Claudia
Ena şi câteva d a nsatoare ale căror nume
.

Povestea lui Frank Baum a cunoscut
succesul în România, în ulti m i i ani,
printr-o bună dramatizare semnată de
Ed uard Cova l i . De altfe l , în fiecare
scenă şi chiar replică se simte că
autorul dramatizării a lucrat efectiv în
teatru, deopotrivă scriind şi regizând.
Replica e vie, nervoasă, povestea are
limpezime şi simplitate, nelăsând loc
pentru echivoc şi confuzii. Fiindcă, oricât
am filosofa pe marginea unui spectacol
destinat copiilor, una dintre condiţiile
cele mai importante ca să le reţină
atenţia un spectacol este înţelegerea
de la început până la sfârşit a poveştii . .
Altminteri, ei s e plictisesc şi, si nceri
cum sunt, fie părăsesc sala de spec
tacol, fie se foiesc şi, nici o grijă, găsesc
ei cu ce să-şi ocupe ora aceea . . .
Alina Hiristea este o tânără regizoare
care a învăţat, spre onoarea ei, de la
profesoara ei, marea Cătălina Buzoianu,
nu numai cum să facă spectacole, ci şi
că trebuie să lucreze continuu, nepozând
în artistul leneş care are, pasămite, ne
voie de luni şi luni de "lene creatoare".
În decorul simplu, dar bine "croit" de
tânărul Adrian Buzaş (şi costumele de
efect, bine gândite, i ntens colorate ,
splendide pete de culoare), evoluează
cu har, dar şi îndru maţi cu precizie
milimetrică, o mică trupă de actori tineri .
Ei sunt veseli şi comunică excelent cu
copi i i . O fac însă cu măsură, şti ind
cât de uşor s e poate i nstala haosul î n
sa lă . Regizoarea
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găsit rentru

fiecare

nu le-am reţi nut (păcat că u n asemenea
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spectacol nu e însoţit de mici pliante
măcar cu date minime despre autor,
regie, interpreţi . Să fie oare teatrul chiar
atât de sărac încât să nu-şi permită să
ofere informaţii minime despre specta
col sau e numai o neglijenţă? Nu ştim.).
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Când teatrele sunt nevoite să se ia
la întrecere cu vremea tocmai bună de
plajă, sunt puse în situaţia de a căuta
(şi a găsi!) comedii bune, comedii si
gure, eventual muzicale, la care totuşi
publicul să vină în sălile reci. . .
Teatrul Maghiar din Oradea n u face
excepţie. Şi a recurs la unul dintre cele
mai sigure succese ale tuturor timpurilor,
cum se spune. Ei, nu chiar, dar oricum,
cu o biografie impresionantă, cu un des
tin de-a dreptul fabulos. Şi o mare
su rpriză pentru cât de obscu r este
autorul, Thomas Brandon (1 848-1 91 5).
După o statistică U N ESCO, comedia
a întrunit, de la premiera londoneză
din 1 892, peste 500.000 de reprezen
taţii, în 22 de limbi. O performanţă, să
recunoaştem, care întrece chiar şi titluri
cu mult mai celebre.
Spectatorul dornic să se distreze cu
adevărat două ore, să râdă cu poftă, o
poate face liniştit la genul acesta . . .
"descreţiv", cum îl numea, uşor ironic,
un regretat cronicar. Râsul în cascade
este declanşat din numeroase încurcă
turi care mai de care mai hazlii, toate
legate de prezenţa obligatorie a unei
mătuşi necunoscute, la întâlnirea unor
studenţi cu iubitele lor. Mătuşa, nesosind

Altfel, îl felicităm pe domnul Anton
Tauf, directorul instituţiei, pentru preocu
parea permanentă de a "creşte" spec
tatori ai teatrului de mâine. O face profe
sionist şi pentru aceasta merită toată
stima noastră.
de prin Brazilia la vreme, e inlocuită cu
succes de unul dintre amicii băieţilor,
student şi el şi mare amator de . . . roluri
în travesti. Încurcăturile se înteţesc de
abia când îşi face aparitia mătuşa auten
tică. Între timp însă, aflându-se că e
bogată, se îndrăgostesc de ea, sincer
sau din interes, tot felul de Don Juani,
mai mult sau mai puţin tineri. ..
lată o comedie care, agrementată
cu muzică bună (cântece devenite şla
găre ) , atât de pe gustul publ icu l u i
maghiar, poate aduce lume în sală. A
fost şi dorinţa celor doi conducători ai
trupei "Szigligeti", directoarea Marton
Elisabeta şi şeful de secţie Meleg Vilmos.
Acesta din urmă încumentându-se chiar
să regizeze (nu e prima dată) specta
colul, argumentul fondurilor reduse des
tinate producţiei fiind suficient pentru a
găsi ideea . . . benefică.
Reţeta reuşitei e imbatabilă pentru
acest gen de spectacole. Un decor sim
plu dar de bun gust, aici faţada unei co
chete căsuţe englezeşti , cu două apar
tamente . . . siameze (bun prilej de a
încurca uşile identice), costume elegante,
purtate de logodnice cu feminitate şi , în
cazul "şturlubatecului" student traves
tit, cu umor şi şăgălnicie, iar a englezilor
cu britanică scorţoşen ie . . . Autoare:
Maria Haţeganu.
Regizorului i-a revenit sarcina, destul
de ingrată de altfel, de a găsi actori ca
pabili să se joace şi să joace cu veselie

