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Bal etu l co n stănţean

ru•neşi

a începutul verii,
la
Teatml de Balet Clasic şi
"Oleg
Contemporan
Danoyski'' din Constanta era
mare fierbere, mare. Subiectul,
intens dezbătut pe plan local, a
rJzbit şi în media centrale. Pe
scurt, în urma tumi concurs,
postul de manager a fost ocu
pat de Ana-Maria MLmteanu,
fostă directoare a Teauului liric
înainte de 1989. Prin proiectul
prezentat, aceasta i-a devansat
pe Oleg Danovski jr. - fiu, şi
Ana-Gabriela
Danovski
văduvă a maestrului, precum şi
pe D. DrJghici, directorul
administrativ en-titre.
Reacţia trupei a fost extrem de
agresivă, s-au citit proteste, s-a
ameninţat cu demisia în bloc,
au apărut personaje sforăitorprovidenţiale, s-au spus despre
Ana-Maria Munteanu lucruri
deloc măgulitoare, la care
aceasta nu a răspuns nicicum.
O dată cu decizia Ministerului
Culturii de a valida concursul şi
a o instala la cârma teallului,
lucrurile au căpătat altă tumură .
În faţa inevitabilului, membrii
trupei
şi-au
reconsiderat
poziţiile, iar situaţia a început să
se detensioneze.
Măltwisesc că m-am aflat prin
tre cei sceptici şi că am
bombănit în sinea mea citind
proiectul managerial câştigător,
căruia îi găseam o seamă de
neajunsuri. Am fost de aceea

se ele
: să văd ce s-a întâmplat între
timp.
: Ce se vede cu ochiul liber ?
j Agenţia de bilete e în renovare,
: la sediu birmuile au fost deja
refăcute, de la zidătie până la
mobilier, în sala de balet s-au
rnontat
aparate
de
aer
condiţionat, totul e vopsit
proaspăt şi igienizat. la Casa de
Cultură a Sindicatelor, unde au
loc de regulă spectacolele, s-a
refăcut instalaţia de sunet şi cea
. de lumină, s-a pornit reconsti
tuirea decorurilor.
Ce nu se vede, dar se ştie ?
: Trupa se antrenează într-un
ritm susţinut, motivat de per
: spective
profesionale
proaspete; prin concurs, a fost
readus ca factotum-coregraf
: Călin Hantiu, oficial încă dir-ec
al
baletului
Operei
: tor
constăntene; au f ·t iniţiate mai
. multe proiecte care, dacă vor fi
şi puse în practică, vor putea
: răspunde atât unor dorinţe ale
: publicului larg, cât şi nevoilor
de reorientare profesională ale
dansatorilor
crepusculari:
şcoală de balet, cursuri de dans,
antrenamente în dotnenii fizice
conexe (aerobic, arte marţiale
etc.).
Dacă ajung banii pentru toate
acestea ? Oh, banii nu sunt o
problemă ! Există o subventie
de stat, care necesită doar o mai
. judicioasă redistiibuire, plus
: � retetei de încasăii de la
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. Constanta e un oraş bogat, cu
: multi sponsori potenpali ...
• Cât despre proiectele repertori
: ale, treptat se va ajunge la
: sp..-ugerea monopolului de familie şi la colaborarea cu creatori
: români sau străini la modă şi de
. succes garantat. Momentan se
: lucrează intens la pregătirea
viitoarei premiere, comandată
: de impresarul care asigură
: turneul occidental anual al tru
Esmeralda.. Deşi există
: pei
atât înregistrări ale versiunii
: semnate de Oleg Danovski sr.
: cu deceriii în umlă la O. .R,
: cât şi dansatori din vechea dis
: tribuţie care pot fi solicitati să
: reconstituie
rolurile
(Ioan
Tugearu, Ştefan Bănică), actu
: ala versiune va fi semnată de
: Oleg Danovski jr., cu asistenta
: Gabrielei Danovski. După un
conflict aparent ireconciliabil,
: Ana-Maria Munteanu, profe
: sionistă în ale muzicii, apreciază
; rezultatele acestei reconstituiri
: coregrafice drept neaşteptat de
: bune.
• În contextul Lmei instalări de
tipul "dacă voi nu mă vreţi, eu
vă vreau", ea are marele avan
taj de a şti cu precizie ce anume
i se reproşează şi ce trebuie să
contracareze, astfel încât îşi
. poate pune la bătaie întreaga
: diplomaţie şi experientă de
: conducere în mod eficient.
: În curând, trupa îşi va sărbători
: 20 de ani de existentă printr-un
spectacol susţinut la locul
înflintării: Biblioteca Americană
din Bucureşti. Teatrul de Balet
"Oleg Danovski" îşi consumă în
pas alert mica sa 11-anzitie
autonomă, la capătul căreia
luminita a căpătat dimensiunile
unui reflector.
Dacă doriti să o întâlniti pe
Ana-Maria Munteanu, puteti s-o
căutap la teatru începând cu ora
5 a.tn. Mi s-a spus despre ea:
"Este un vulcan de energie în
eruptie" . . .
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Vivia Săndulescu

https://biblioteca-digitala.ro

