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După mai multi ani de reparaţii

ale trecutului - sunt

a fost redată circuitului teatral

punctate de Louise

bucureştean

sala

Teatrului

Foarte Mic, printr-un spectacol
inaugural

regizat

de

Louise

jucării

Ionescu

alteori

Oanleni

"suav-

cristaline" ale unei

Dănceanu, cu o piesă de Tina
Demetrian.

cu

Dănceanu
sunetele

mecanice;
se

evi

de zăpadă prezintă destinul

denţiază caracteml

unui cuplu de "pelerini ai dan

tragicomic al lumii

sului"

bâlciului prin frag

care,

aflat

la

"vârsta

dintr�

reproşurilor", îşi spune liniştit

mente

povestea, pe marginea scenei,

melodi

fără să provoace nici râs, nici

ală cu accente fol

plâns ci, în cel mai bun caz,

clorice.

final, căsătoria sim

lizatorilor, un aspect de parodie

câteva scurte momente de sus

bolică a celor două suflete efe

tristă, ce ne aduce arninte că

pans . Din când în când, actorii

mere şi curate "ca zăpada" este

anumite texte se pretează mai

Elena Albu Veroiu şi Claudiu

urmarea firească a ideal1..Jrilor

bine teatrului radiofonic, care le

meridion

În

Istodor ex:emplifică întâmplările

pe care le-au avut în viată, în

scuteşte de prezenta coregrafi i

de care au avut parte (reme

ciuda tuturor celor petrecute:

sau de scenografti simbolice.

morare acum) sau izbucnesc în

libertate,

accese de furie, folosindu-se de

Dincolo d

gestwi largi. Amintirile cele mai

sau

dramatice - momente decisive

colul a căpătat, fără voia rea-

respectiv

dragoste.

dovneria, falsitatea

I rina Ionescu

"alintul" actorilor, specta
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Dame de Pic

Coregrafia şi interpretarea:
Karine Ponties
Impregnat
stranie,

de

o

olo-ul

atmosferă
lui

Karine

Ponties transmite spectatorilor
emoţii

şi

sentimente

variate,

recunoaşterea lor de către pu
blic ftind determinată de modul
propriu fiecămia dintre noi de a
le

recepta.

Spectacolul,

bine

deosebită a braţelor lu i Katine

dului din noi şi din afara noas

Ponties, materializată în mişcări

tră .

fascinante, într-un "uimitor dia

comunicare mai mult aparentă.

log gestual" (Christille Prouvast,

Dansul

"Le Soir",

degrabă o suită de improvizaţii

1997).

însă

mai

bazate pe mişcări haotice exe
cutate în ritmuri sacadate.
Neînţelegând ei înşişi dansato

· propuse.

Santinelele: naftalină
Coregrafia:
Kari ne Ponties

rii-personaje

ce

interpretează,

totul pare ininteligibil.
O

dată

cu

schimbarea

cheii

rnuzicale, aceste marionete se
transfonnă în fiinţe ce par a
conştientiza prezenţa celor de

Realizat în colaborare cu tinerii

log lăuntric fu. crescendo trans

dansatori

români

Ioana

format, în finalul spectacolului,

Popovici,

Eduard

Gabie,

eagu,

Co min

într-o acceptare, o împăcare cu

Romulus

propriul demon.

Manolescu,
mobilitatea

este

Un spectacol straniu şi frumos

continuitate, dezvoltând un dia

este

lor

prin însuşi straniul atrno ferei

structurat, beneficiază de ritm şi

Remarcabilă

Patru ftinţe se află într-o

lângă ei. Abia acl..Un. dialogul
are într-adevăr loc. Evident este
doar haosul lor lă1..mtric.

Santinelele: naf

Raluca Hârtu

talină este o proiectie a absur-
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