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o

de muze şi de premii la toate ediţiile, tacol al festivalului, adjudecat uneori ex
Theodora Dinulescu. Şi era - fiecare mo aequo, ca acum (şi la prima ediţie, în
1 992) sau separat (Constanţa - 1 993,
ment având sclipirea lui de fantezie şi
1 996, Ploieşti - 1 994, 1 995, 1 997), după
gust. Un decor din pânze albe care, în diferite combinaţii şi efecte de lumină, în- . cum aflăm din excelenta monografie a lui
chipuie orice, ca într-o feerie; costume de : jean Badea "Fantasio 40".
o rafinată eleganţă şi bogăţie de culori; E o criză a teatrelor de revistă ? E, bineînbalet de păsări măiastre, expresiv şi dina- ţeles, ca în toate celelalte domenii, determic. Mi-am zis, văzând acest spectacol, că minată de meandrele tranziţiei. Un stima
bil compozitor vorbea despre "debanda
se poate vorbi de un stil al revistei, sinte
tizând superlativele de mai sus. Mai e po dă de sus până jos", noul director al Teasibil un alt stil, la superlative apropiate? : trului "Constantin Tănase", Alexandru
Următorul spectacol, al teatrului-gazdă, Arşinel, se plângea că "dacă faci un spec
Hotel Fantasio. ne-a demonstrat că da. tacol în limita legii, trebuie să aduci bani
Numit "revistă muzicală", el a fost conce de acasă" (şi a promis că va participa la e
diţiile viitoare şi Teatrul "C. Tănase", ab
put şi reg1zat de un scriitor profesionist al
genului, Aurel Storin, pe o linie de gran sent în ultimul timp). E nevoie de forţe
noi, cultivate, ŞI în această privinţă e de
doare modernă. amintind parcă (din cele
văzute în copilărie şi aflate mai târziu din salutat iniţiativa înfiinţării unei clase de
presă) de spectacolele de la Alhambra. musical la Universitatea de Artă Teatrală
Profesionalism, fast, ţinută.
şi Cinematografică (dar de ce s-a desfi
"Publicul ne iubeşte şi vine", spunea di inţat aceea de la "Fantasio", a Universităţii
toate momentele muzicale şi cu balerine rectorul teatrului din Ploieşti, Lucian Sa Hyperion ?).
cu gabarit depăşit. Asta, în ciuda unor , bados. Aşa aş spune şi eu, după cele trei S-a acordat premiul naţional de revistă
prezente notabile - soliştii Maria spectacole menţionate aici şi proba de a actorului jean Constantin, diplome de
Magdalena Cotro, Alexandru jula, Ionel fluenţă a publicului constănţean. În ava excelenţă pentru contribuţia excepţiona
Miron - şi a unei sclip1ri de har într-un
lanşa de producţii vulgare de divertis lă la dezvoltarea şi afirmarea teatrului de
cuplet Paul Buţă, "Ghiţă moldoveanul".
ment, care adună mii de spectatori în Ca revistă unui număr de zece personalităţi.
Festinul artistic a început în a treia seară, se de cultură şi pe stadioane, cu şuşanele Juriul, prezidat de Draga Olteanu-Matei, a
o dată cu prezentarea spectacolului A in deocheate şi de prost-gust, teatrele de distribuit râvnitele premii în mod echili
trat.. o gară-n tren de către secţia de re
revistă n-au decât să-şi menţină identita brat. răsplătind valoarea - la cel de mai
vistă a Ansamblului artistic al Armate1 din tea artistică prin "resurse prop rii de pro sus adăugându-se premiile pentru regie
Cluj-Napoca. S-a conturat o idee (călă fesionalism, concepţie şi atitudine faţă de
(Marcela Ţirniraş). scenografie (Ovidiu
tori în tranziţie), o ambianţă care s-o sus actul creator" (l-am citat iar pe Lucian Sa Pascal, Theodora Dinulescu), coregrafie
(ex-aequo Alin Şuteu, Marcela Ţimiraş),
ţină plastic, muzica s-a auzit bine şi plăcut. bados). Publicul va veni, chiar dacă nu
momentele comice aveau ingeniozitate şi sunt nume ademenitoare pe afiş. Ce ve pentru cel mai bun actor (ex-aequo Paul
haz. Un ochi aruncat în caietul-program dete are teatrul din Plo1eşti ? Trei cunos Buţă, Rorin Zăncescu), cea mai bună
mi-a oferit şi una dintre explicaţii: numele cuţi solişti de muzică uşoară: Aurelian Te actriţă (Mirela Pană), cântăreţii Aurelian
scriitorului Cornel Udrea ca autor al mişan, Daniel lordăchioaie, Sanda Ladoşi. Temişan, Nicoleta N iţă, dansatorii
spectacolului (pe care-I numeşte "caram Dar teatrul însuşi e o vedetă, pnn Ingenio Marinela Cobzaru, Adrian Căligă, pentru
bol artistic"). Şi tot el, în seara următoare, zitatea spectacolelor sale. Ce vedete are text - Cornel Udrea, cea mai bună piesă
semnează "super-showul" Spital ... extre teatrul din Constanţa ? Pe Mihai Sonn Va muzicală, ex-aequo, Dumitru Lupu şi Vio
mă urgenţă, prezentat de Teatrul de re silescu, actor complex de comedie şi cân rel Gavrilă. S-a propus înfiinţarea Societă
vistă "Majestic" din Ploieşti. Fascinant ! tăreţ 1nspirat (pe care n-am avut şansa să-I ţii teatrelor de revistă din România. O
Impresie rezultată nu numai din valoarea văd în Falstaff), Ileana Ploscaru. actriţă de biect de activitate: spectacolul 'in casca
textului, dar şi din fantezia excepţională a forţă dramatică şi rafinament. ş1... alte dă". pentru turnee, compus din cele mai
scenografiei (Ovidiu Pascal - decor, arh. nume de rezonanţă locală (Fionn Zănces bune numere ale celorlalte spectacole.
Theodora Dinulescu - costume), a bale cu, Mirela Pană, Maria Lupu, balerinii Ce-ar mai fi ? O cugetare călduţă, ferită
tului original. precum şi din ritmul şi Marinela Cobzaru, Adrian Căligă); dar de vântul funos al mării din ultimele zile:
măsura montării (coregrafia şi regia: teatrul produce vedete, prin exigenţa pro "Dumnezeu îţi dă (talentul), dar în traistă
Marcela Ţimiraş). Ceva de basm ! "Re- fesională şi ambiţia de a cultiva consec- nu-ţi pune" (Draga Olteanu-Matei).
vista trebuie să fie o explozie de fru- vent bunul-gust. Nu întâmplător aceste
museţe", spunea într-un interviu una din- două colective concurează de la primele
Constantin Paraschivescu
tre doamnele mai sus pomenite, alintată ediţii la premiul pentru cel mai bun spec"

ublicul ne iubeşte, dar nu vine",
spunea dramaturgul Aurel Sto
rin la colocviul de la Constanţa
pe tema "Teatrul de revistă şi publicul".
După primele două seri, la Festivalul naţi
onal al teatrelor de revistă, organizat aco
lo de Teatrul "Fantasio" ( 1 S-2 1 noiembrie
1 998, ediţia
a VIl-a), aş fi
spus că pu
blicul are
d re pt at e .
Ansambluri
cu tradiţie
din Galaţi şi
Piteşti ne-au
p reze n t at
spectacole
anoste, cu
înşiruiri de
n u m e re
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