dinainte de revoluţie, care, din
câte se observă, sunt în continuare
fideli teatrului.
Am discutat cu spectatori de. la
Teatrul Naţional, de la Odeon şi
"Nottora". Ancheta noastră confir
mă că principalul criteriu pe core
bucureşteanul îl ore în alegerea
spectacolelor este distributia. Ea
constituie o regulă mai ales pentru
constanţii amatori de teatru, în
pragul pensiei, core urmăresc de
mult cariera anumitor interpreti-

.
N

vedete. Unii, spre exemplu, preferă
Teatrul Naţional şi "Bulandro" pen
tru că aici sunt moi multi actori con
sacrati decât tineri (o se citi:
necunoscuţi).
Majoritatea celor întrebaţi ştiu aşa cum era de aşteptat - că există
o diferenţă între termenii piesă (cu
referire la text) şi spectacol (defi
nind transpunerea scenică a textu
lui). În schimb, multi vorbesc despre
o predilectie pentru autorii clasici
(oare asta nu ne spune nimic?) din
tre care cei străini sunt
favoriţi. În rest, se vine
la teatru la recoman
darea prietenilor şi
mai puţin a criticii, sau
pur şi simplu pentru că
"teatrul e singura artă
core moi persistă în
ziua de azi" (măr
turiseşte cu gravitate o
spectotoare de la
"Nottora").
Se pare că afişul
joacă un rol destul de
"oarecare" în alegeri
le publicului. El este
considerat mai putin
artă şi moi ales sursă
de informaţii. Dar nu
determină hotărîrea
de o vedea specta
colul.
Toată lumea recunoaş
te că pretul biletelor e
prohibitiv. Din cauza
aceasta, se merge

doar la spectacolele despre core a
circulat zvonul că "se merită".
Nimeni nu se aventurează la o
montare nemediotizată (îţi pui şi
întrebarea cum se face, atunci, că
există public la o anumită parte o
teatrului şi cum se explică aplauze
le în picioare acolo unde te aştepţi
mai curând la fluierături). Unii din
tre interlocutori privesc problema
mai cu îngăduinţă: pe scenă sunt
"oameni core muncesc". Tot acest
din urmă motiv îi determină să
treacă cu vederea, fără exigenţă,
momentele neplăcute când au fost
înşelaţi în aşteptări şi să spună
despre artişti că "poate au avut o
zi proastă".
La întrebarea dacă îşi amintesc de
investijii care nu ou meritat banii,
sunt
sancţionate
spectacole
berechet (nu le pomenim, din deli
catete). Un spectator de la
Naţional a precizat că nu e vorba
de bani, ci de timpul pierdut.
Cineva a subliniat că o montare nu
include numai textul şi actorii, ci şi,
mai ales, "mâna regizorului" (cum
spune spectatorul cu pricina). lată
ce îi stârneşte, în plus, pe români
să meargă la teatru, individuali
zându-1 ca artă în rândul celorlalte:
regizorul te ajută să nu-ti iroseşti în
van prezenta la un spectacol
căruia puteai foarte bine să-i afli
acţiunea acasă, citind piesa.
Mirona Hărăbor

Incident e

epotrivirea dintre cerere şi
ofertă se exprimă nu doar
prin săli cu multe - prea
multe - locuri goale, ci şi prin situ
aţii discordante ca aceea relatată
în Evenimentul Zilei" (26 mai) într
"
un reportaj de la spectacolul T ES
cu Băieţii de aur (în distributie:
Radu Beligan şi Ion Lucian): "0
sută de elevi de la Liceul 1 2 CFR
ou provocat un adevărat dezastru".
Ei au izbutit să creeze un spectacol
paralel celui de pe scenă: de cum
au intrat în sală au început să
"
înjure, să scuipe pe jos, să fluiere
(...) să aplaude ostentativ, să insulte

şi să facă remarci obraznice, pre
cum Stai ios, baba! (...)câţiva s-au
urcat b balcon şi în loje, de unde
au strigat BUG Mafia, Sunt băiat
de cartier, Sunt băiat-băiat". Este
evident că nimeni nu s-a obosit să-i
întrebe pe elevi dacă vor să vodă
spectacolul la care li s-au cumpărat
bilete, nimeni nu le-a explicat codul
de comportare într-o sală de spec
tacol.
Asemenea incidente nu sunt o ca
tastrofă. În amintirile oricărui actor
există asemenea episoade. Doar
că ele se petreceau în zone izolate
şi se dotorau neînţelegerii, nu osti-

lităţii. Nici un fel de reformă curi
culară nu poate scuti şcoala de
obligaFa de a le prezenta elevilor
varietatea ofertelor ·intelectuale.
Numai după aceea poate fi incri
minat refuzul lor. În absenţa oricărei
reclame din partea serviciilor spe
cializate ale teotrelor şi o oricărei
pregătiri din partea şcolii, teatrele
vor rămâne frecventate de babe,
iar după dispariţia lor pe cale na
turală, scenele vor fi ocupate de
BUG Mafia.
M. Boiangiu
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