Gigi din "Traian" (Doru Nica), este
destul de nepotrivită chiar şi pentru o
mulţime pestriţă, de cârciumă: limbajul
şi dilemele lui Hamlet (Călin Stanciu)
sunt prea... cu pretenţii, în timp ce
argoul de "puşcăriaş" (apropo, specta
colul se mai joacă şi într-o închisoare) e
haios, dar uneori in inteligibil. Producţia
are un păcat capital (în afară de rezul
tatul, neomogen, al celor două texte şi
situaţii aflate la antipod): se petrece pa
ralel cu spectatorii; face abstracţie de
ei; îi ignoră total. Ne aflăm, doar, la un
pahar cu bere. Oamenii vor să fie
băgaţi în seamă, tnăcar aici. Sunt sigură
că într-un asemenea cadru ar fi avut
mai mult succes one-man-show-ul lui
Zoltan Lovaş.

Singura reprezentaţie pe care am
urmărit-o în sala mare a teatrului a
fost Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte de Eduard Covali,
regizată de Ştefan lordănescu, o pre
mieră a stagiunii trecute. Drama
tizarea şi spectacolul sunt mai curând
pline de ritualuri şi obiceiuri din
moşi-strămoşi decât de acţiune. Deşi
sala era plină de adolescenţi, după
murmurul şi zumzetul permanent nu
părea că aceştia ar fi interesaţi de o
poveste care în primul rând pe ei,
aflaţi mai aproape de vârsta bas
melor, ar fi trebuit să-i incite. Apoi, nu
am înţeles de ce, spre exemplu,
Dorde (Costin Găvază), Făt Frumos
ul, se zvârcolea pe jos, aproape tot

Transformarea.

timpul, fără vlagă. Tn altă ordine de
idei, l-am remarcat pe Ioan Peter
(Murgu) care înviora atmosfera ori de
câte ori cânta.
Gândindu-mă la cele trei producţii,
fiecare cu propria categorie de pu
blic, îmi spun că, în afară de un pro
gram managerial adecvat, şansa
Teatrului de Stat de a se face indis
pensabil arădenilor şi cunoscut în
Bucureşti este tocmai comunicarea.
Ce îşi doreşte prezumtivul ocupant al
scaunului din stai? Propun ca obiec
tiv (evident, fără concesii făcute gus
tului îndoielnic), sloganul "specta
torul nostru, stăpânul nostru".
M i rona Hărăbor
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inci "podari" de vârste diferite
(Cătălin Naum - profesor, regi
zor, dar mai ales sufletul din
totdeauna al Teatrului "Podul", lesif
Herţea - compozitor, Eugen Drăghin 
actor, de astă dată, însă, în ipostază
de dramaturg, Dragoş Bucur - actor,
acum în calitate de coregraf, Andreea
Bucur - studentă la Scenografie) s-au
întâlnit la Focşani pentru a zămisli,
împreună cu actorii Teatrului Muni
cipal din localitate, un spectacol pen
tru cei mici, intitulat Licuriciul. Sau
poate că nici nu trebuia să se
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numească spectacol, constituind mai
mult o "călătorie" către desluşirea
unor taine ale artei teatrului şi, mai
ales, a unor modalităţi de lucru - pen
tru artiştii focşăneni, către regăsirea
unui trecut, poate socotit pierdut pentru "podari", către descoperirea
adevărului, binelui, modestiei . . . pentru public.
Capătul drumului - adică reprezen
taţia - a însemnat, cu siguranţă,
împlinire pentru toată lumea, dar
mai cu seamă pentru i nterpreţi.
Aceştia - şi ei din generaţii diferite -

au fost "obligaţi" să se strecoare prin
alveolele unui decor extrem de inco
mod, alcătuind un fel de colivie
labirint, cu mai multe niveluri, să
cânte la tot soiul de instrumente,
să-şi sincronizeze fiecare gest, să ros
tească replicile ca pe nişte pasaje
muzicale; într-un cuvânt, să se
supună unui a ntrenament serios,
funcţionând, până la urmă, toţi ca
unul. Şi totul trebuia să se trans
forme în poveste.
Marinela Ţep u ş

Bacău

Dublu directorat
u c e te poţi alege în urma unei singure zile d e fes
tival, mai ales că pentru asta ai părăsit un altul,
aflat la 60 de kilometri distantă? Cu destul de
mult, dacă ai putere de discernământ!
Tntâi, am ajuns într-un loc necunoscut mie, aşa că am
avut prilejul de a întâlni chipuri noi. Pe urmă, am putut
sesiza care este atmosfera. Destinsă, agreabilă. Gazda
noastră, Calistrat Costin, director al Teatrului de
Animaţie din Bacău (de puţină vreme, şi director interi
mar al Teatrului Bacovia), era desăvârşit de amabilă.
M-am simţit răsfăţată, eu, cea "răpită" pentru o zi de la
Piatra Neamţ, spre a putea fi cât de puţin martoră şi la
Festivalul Naţional " I on Creangă", al Teatrelor de Păpuşi,
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Marionete şi Animaţie. Am primit fotografii, caiete-pro
gram, afişe ale manifestării. Am putut vedea două spec
tacole. Unul - Stan Păţitu', d ramatizare d u pă Ion
Creangă de Bogdan Ulmu (Teatrul de Păpuşi "Puck" din
Cluj) -, sprinţar, realizat cu multă fantezie de către
Bogdan Ulmu şi jucat cu intensă bucurie, celălalt Făt
Fru mos d i n lacrimă de Al. T. Popescu după Mihai
Eminescu, regia: Stelian Stancu (Teatrul "Gulliver" din
Galaţi) -, mediocru.
Dar lucrul cel mai important a fost, cred, faptul că am
putut arunca o privire în "curtea" celor două teatre
băcăuane. E adevărat, cu ajutorul directorului lor. lată ce
am aflat:
-
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