festivaluri

U m o r ...
f

enul care a invadat piaţa artelor

G

vizuale, ba ch iar şi literatura -

horror-ul - nu putea să rămână

in afara sălilor de teatru. Unicul festival
internaţional de acest fel, cum ţin să ne
asigure organizatorii, găzduit de Teatrul
"Bulandra" la sfârşitul lunii octombrie, ii
acordă chiar consacrarea.
perspectivă,

opţiunea

morror,

organizat

Connex

GSM,

Din această

Festivalului

şi

Hu

sponsorizat

de

plauzibilă,

iar

devine

alătu rarea pe afişul secţiunii Teatru, de
care ne ocupăm acum, a titlurilor respec
tive, posibilă. Vom incerca, in cele ce
unmează, să le căutăm nu legătura pe ori
zontală,

ci

mai

degrabă motivarea in

raport cu extrem de labila temă generică
a festivalului.

Tacâmuri

de

pui,

o

foarte

dură

"emanaţie" a realităţilor estice de dinainte
şi de după căderea Cortinei de fier, pare
a avea cea mai strânsă inrudire cu umorul
negru. Acest azil de noapte al vremurilor
noastre, imaginat de dramaturgul ungur
Spir6 Gyorgy cu ajutorul recuzitei proprii
existenţei in societatea comunistă, care
poartă ca emblemă "tacâmurile de pui" simbolul unei vieţi având acces doar la
periferia bunăstării -, ne plasează in plin
umor

negru.

Pentru

că

degradarea

morală are aspecte ilare şi substrat tragic,
pentru

că

sistemul

care

a

egalizat

neşansele şi a legitimat crima îşi expune
cu dezinvoltură natura dublă,

condiţia

"Bulandra" a fost înscrisă şi o reprezen
taţie cu

tămădu itor.
Eugen Ionescu şi

Lecţia

ne plasează in

al

a

1 794,

invocare plină de tâlc actu

Revoluţiei

franceze,

care,

ca

şi

zona farsei tragice, a absurdului care,

Noaptea Sfântului Bartolomeu, ilustrează

incriminând mecanismele ucigătoare ale

ororile istoriei din ţara cu cea mai aleasă

vieţii, invocă necesitatea explicaţiilor freu

subţirime de spirit.

diene

ce

ne

e l i berează

de

atâtea

Proiecţia in viitor a spaimei noastre faţă

coşmaruri. Totuşi, nu-l putem jigni pe

de manifestările mai noi ale bestialităţii a

marele dramaturg cu eticheta de autor

lipsit ce-i drept din acest festival. Slavă

Gellu Naum,

invadat încă scenele.

horror, la fel de inadecvată şi piesei lui

Poate, Eleonora.

..

, pagină

Domnului, literatura science-fiction n-a

suprareal istă grăitoare pentru modul in

Din confuzia privind noţiunile ne-au scos,

care poate fi pulverizată logica in favoarea

cum era de aşteptat, tot arta şi criteriile ei

visului polemic şi reconfortant.

de gust, prin premiul conferit cu această

Festivalul a beneficiat şi de o premieră,

ocazie spectacolului

Levantul

după Mircea Cărtărescu in regia

Tacâmuri de pui,

in

regia lui Gelu Colceag, şi interpretului

Cătălinei Buzoianu, poem sublim despre
un timp şi un spaţiu evanescente, care

Ar mai fi de observat că tenta de mon-

caută cu frenezie un fir al Ariadnei prin

denitate dată manifestării a fost uneori

istorie. Destinul Valahiei se intru pează

nepotrivită, chiar dacă, in ansamblu, ea a

nemilos in decor de lsarlâc jucând mereu

contribuit

feste jobenului

relansarea unor spectacole in medii mai

european

arborat cu

speranţă. Unde e râsul, unde e plânsul in

- ca şi tot festivalul - la

puţin "teatrale".

această mărturie cutremurătoare a unui

Doina Papp

poet tânăr, care n-a vrut, de fapt, decât să
ne pună pe gânduri

?

În finalul paradei HumorTor de la Teatrul

P.S. Preşedintele juriului la acest inedit
festival a fost H.R. Patapievici.

ufl ete d e pe n d e nte

S

lui Alexandru Tocilescu nu

ă nu

titlul însuşi fi ind, ·totuşi, un inceput de reclamă !

!

Să nu spună nimeni că numele Cătălinei Buzoianu, asociat cu

Să nu spună că ideea de "teatru instrumental", cu totul

acela al lui Mircea Cărtărescu, nu constituie o garanţie de va

este o garanţie de valoare sau, măcar, de atracţiozitate

nouă la noi, nu ar stâm i interes in rândul spectatorilor
totuşi

Bizarmonia,

!

Şi

un spectacol încântător de teatru-dans

loare sau, măcar, de atracţiozitate ! Am fost la un spectacol cu

Levantul, semnat de aceşti

doi autori i m portanţi, către sfârşitul

muzică, pe care-I semnează regizorul Alexandru Tocilescu,

lui noiembrie, la nici o lună de la premieră: sala - pe jumătate

compozitorul Nicolae Brânduş şi coregrafa Raluca lanegic (sub

goală. Motivul, acelaşi.

auspiciile ARCUB) risca la un moment dat să se suspende

Despre reclamă se spune că e sufletul comerţului. Într-un

(poate că s-a şi suspendat) din lipsă de public. Motivul: absenţa

univers coca-colistic (poate chiar coca-coleric), sufletul artei

publ icităţi i. Într-o lume in care, de la târgu rile de carte şi auto

depinde şi el, intr-o măsură din ce in ce mai mare, de sufletul

mobile până la "Pampers" şi prezervative, totul este depen

comerţului. După cum s-a văzut, nu e bine să despărţim cele

dent de publicitate, o lume bombardată de reclame 25 de ore

două suflete.

pe zi din

24,

un spectacol, oricât de bun, riscă să se scufunde

in anonimat. Spectatorii virtuali habar n-au de

�
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Bizarmonia,
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