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Unul dintre cele mai fierbinţi subiecte afişate, de vreo doi-trei
ani încoace, la diverse colocvii şi reuniuni "de breaslă" este
teatrul alternativ. 1 se mai zice şi independent. Îşi mai zice şi alt
fel. Discuţiile în jurul acestui subiect capătă întotdeauna, fără
ca nimeni să ştie prea bine cum şi de ce, accente ascuţite; ochii
încep să scapere şi pumnii să se strângă.
e ce anume se ceartă pre
opinenţii? Nici mă<;_ ar acest
lucru nu e limpede. In ultimă
analiză, subiectul controversei (dacă
poate fi astfel numită o ciondăneală
obositoare şi fără finalitate) pare să
fie dorinţa reprezentanţilor "altfel "
ului de a li se acorda aceeaşi atenţie
ca şi "obişnuiţilor", atenţie care ar tre
bui să se concretizeze în subventii,
dotări etc., pe de o parte, şi po pu
larizare, prin presa scrisă şi audio
vizuală, pe de altă parte. Ce oferă ei
în schimbul acestor înlesniri pe care
le consideră fireşti şi de la sine
înţelese? Un număr (nu prea mare)
de mici spectacole amplasate în
"
" spaţii neconvenţionale (adică, în
99% din cazuri, la Teatrul Act sau la
Cafeneaua Green Hours) şi o canti
tate (disproporţionat de mare) de
ifose şi ţâfne. Li se răspunde, cam
întotdeauna, cu ton ezitant si fraze
bâlbâit-politicoase, de pe o 'stranie
poziţie defensivă. Vechile reflexe
inculcate de educaţia com unist
ceauşistă, combinate cu noile spaime
induse de obl igatoria "alin iere" la
dorinţele Europei (?!), dau, altoite pe
tradiţionala buimăceală autohtonă,
un amestec profund nefericit: oame
nilor cu autoritate recunoscută (spri
jinită sau nu pe funcţii oficiale) le e
jenă şi teamă că nu ştiu răspunde
adecvat turbulenţei agresive a cărei
ideologie se poate rezuma la " Scoa
lă-te tu ca să mă aşez eu!" .
M iscarea zisă alternativă benefici
az� de fonduri - mai su bstanţiale,
u neori, decât a visat vreodată cea
mai serioasă trupă stabilă - prove-
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nite de la diverse organ izaţii, funda
ţii, asociaţii etc. româneşti şi euro
pene, cărora li se adaugă subsidiile,
mai modeste, dar nu de tot neglija
bi le, cerute şi cam întotdeauna
pri m ite de la M i n isterul C u lt u rii,
precu m şi contribuţiile u nor spon
sori. Alternativii noştri nu ar avea,
aşadar, altă treabă decât să facă
spect acole; debuşeu pentru ele
există, dacă ar fi să ne gâ ndim chiar
şi numai la festivalul special izat "
" Aitfest de la Bistrita - si la cele
încă vreo două care le s u nt, mai
expl icit ori mai tacit, dedicate: Festi
valul " Atelier" de la Sfântu Gheor
ghe şi Festiva l u l I nternaţional de
Teatru de la Piatra Neamţ; în plus,
n ici un alt festival, oricât de "tra
diţional " şi de "învechit", nu ştiu să
le fi refuzat vreodată participarea,
când nu i-a invitat în mod expres.
Aici apare însă buba, dureroasă, am
i mpresia, pentru toată lumea, mai
puţin pentru aceia care o poartă: la
o adică, gălăgioşii noştri altfel-işti
nu prea au ce arăta. Câte o pro
ducţie, mai reuşită sau mai necăjită
(după cât îl ţine priceperea pe au
tor, întocmai ca şi în teatrul " ălă
lalt" ), este purtată de colo-colo, câte
doi ani la rând, târînd u-i pe specta
tori pri n pivniţe u mede şi coco
şâ ndu-i pe bănci de lemn în (aş, ce
taverne? ar fi bine!) hardughii în
gheţate, de u n de pleacă răciţi
zdravăn, dar mândri de sacrificiul
lor, deoa rece cred că au văzut
"
" altceva . Di ntre toate companiile
ce se perindă prin s u bsol u l
Teatru l u i Act - ca re, atenţie!, doar

găzduieşte, creând pa na acum un

singur spectacol, Cetatea soarelui-,
doar Teatrul I nexistent se poate
lăuda cu mai mult de o producţie pe
stagiune, aşadar în circa nouă luni
de zi le. L-o fi sti mu lat, prin contrast,
n umele.
Miezul chestiunii este însă altul, evi
tat cu grijă în toate pomenitele dez
bateri, când vedetă devine, sistema
tic, aspectul financiar. Ce oferă diferit
aceste t ru pe, în afară de şederea
incomodă? Cu alte cuvinte, prin ce
este tentat un potenţial spectator să
renu nţe la fotoliul comod de la
Teatrul Naţional, ca să se înăbuşe în
fum de ţigară la - să zicem - Green
Hours? Textele diferă de acelea puse
în scenă la unul ori altul dintre
teatrele " normale" doar prin faptul că
sunt, de obicei, mai scurte. Autorii nu
sunt alţii: Pinter sau Mrozek pot fi
văzuţi în orice teatru, Jarry a fost
montat chiar la un Teatru Naţional
(Craiova), până şi o proaspătă autoa
re ca Saviana Stănescu "există " si în
spectacolele unor teatre stab ile.
Actorii, barem, sunt riguros aceiaşi,
simpaticii tineri comedieni fiind câte
odată la fel de greu de auzit într-o
săliţă de 4x4 ca şi pe scena mare de la
TNB. Cât despre modalităţile regizo
rale ... Alexander Hausvater sau Mihai
Măniuţiu fac, după părerea mea, în
structuri dintre cele mai "tradiţiona
liste", un teatru mai alternativ decât
cei mai guralivi regizori socotiţi nova
tori. A văzut vreunul dintre aceştia un
spectacol al lui Aureliu Manea, de
pildă, ca să aibă măcar idee de ce va
să zică altceva?
Teatrul independent românesc pare
să fie urmărit de ursitoarea ironică ce
i-a vegheat naşterea: prima trupă
fără subvenţie de la stat care s-a ivit
în România postrevol uţionară j uca
(prost) comedii a la Robert Thomas.
Tşi mai a m i nteşte ci neva cum se
numea?
Alice Georgescu

