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hiar dacă problemele de
ordin financiar nu sunt

mici, iar binefacerile
unei refonne mereu atnânate
nu se prea arată, teatrele
încearcă
o
"reabilitare"
a
noţiunii de turneu. În acest con
text, bucureştenii au putut fi nu
demult mattorii unei rnicrosta
giuni organizate de Teatrul "Sică
Alexandrescu" din Braşov care,
vreme de cinci zile, a căutat să
ne convingă de oportunitatea
unui asemenea demers (cu si
guranţă,
costtsttor,
dar şi
reprezentativ pentru instituţia
amintită !).
Cele cinci spectacole văzute cu
acest prilej au stat sub semnul

Lmui

program coerent, care ne
face să credem că venirea la
conducerea teatrului a regizom
lui Mircea Cc?rnişteartu a fost de
bun augur. Astfel, s-a putut
obsetva atenta alegere a unor
texte variate (nu atât ca gen,
comedia părând să fie semiml
distinctiv al repertoriului acestei
tagiuni, cât ca saiitură): come
dia clasică, prezentă prin Încer
carea de Marivaux (într-o exce
lentă traducere semnată de
Romulus Vulpescu), o comedie
dulce-arnat"ă despre sensurile
vieţii de aici şi ele . . . apoi,
apatţinând lui Du.San KovaeeviC
Tărânml celălalt, două
comedii contemporane "bule-

vardiere", una glisând uşor către
suprarealism (Terasa de Jeart
Claude
Caniere),
cealaltă
mustind de un mnor pur
englezesc (Chinezii de Michael
Frayn) şi Lm veritabil text post
modem prin care Dum.ittu
Solomon face o concurenţă
absolut loială mai tinerilor săi
confraţi împătimiţi de moda
intertextualităţii (Horia Gârbea,
Alina Mungiu). Este vorba de

Repetabila
lui (premiul

scenă

a

balconu

UNITER pentm

cea

mai bună piesă a anului 1995).
Urmează a recunoaşte, apoi,
grija cu care s-a optat pentru
directorii de scenă
trei regizori
de un incontestabil profesiona
lism, cu o matură experienţă
încununată de succese remarca
bile:
Alexandm
Colpacci
do� � Terasa), Horea
-

flasb

Şcoal - pr1 m ară

pentru ziaristi
�

e impune înfiinţarea învăţământului primar - fie şi seral pentru ziariştii decişi să se dedice cronicii dramatice şi
comentariului cultural, în pofida temperamentului, încli
naţiilor psihologice, talentului, logicii şi cunoştinţelor personale.
Motivele ? lată: într-un cotidian de mare tiraj a apărut, negru

pe alb, o trimitere la "faimoasa piesă ionesciană" Aşteptându-1

pe Godot, fiind frustrat astfel de dreptul său de autor bietul
Samuel Beckett. 1 n alt cotidian de mare tiraj se consemna
solemn premiera piesei Azilul de noapte a lui Gogol,

rămânând ca deposedatul Maxim Gorki să fie eventual împro
prietărit cu o Livadă de vişini. La postul naţional de televiziune
se anunţau repetiţiile la Pălăria florentină de Teodor Mazilu,

Labiş ? oricum, nu are importanţă) o fi scris el Moartea
căprioarei, dar de unde până unde o comedie cu o pălărie ? La
fel, Lungul drum al zi lei către noapte a făcut un drum incom
parabil mai scurt, în paginile unui săptămânal, de la Eugene
O'Neill la Tennessee Williams.
Dacă nu se înfiinţează grabnic acest curs elementar pentru jur
naliştii culturali, riscăm puneri ilegale în posesie, încurcături
juridice, scandaluri pe tema dreptului de autor şi a plagiatelor
literare, dezbateri parlamentare interminabile cu privire la
garantarea proprietăţii intelectuale. Ca să nu mai spunem că
am putea citi mâine-poimâine în vreun ziar ştirea că lliada a
fost scrisă de lliescu...

întrucât autorul informaţiei considera probabil că Labiche (sau
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