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i tie oare o simpli colnclden1i faptul ci
astiz l : cind - l a r i • l - u n război
(deocamdată doar de lnterH, nu '' ca
propor111) mondial zguduie omenirea;
cind zeci de mii de misiuni de lupti ale
avla11el aliate au ca efect (aecundar?l)
dlaparl11• firi urmi a unor piloti; cind
d ...rtul tnghlte, cu ace•••• Indiferenti,
'' rachetele aducătoare de moarte, dar ''
vle111• aviatorilor cizu11; aă tie oare o
simpli colnclden1ă , deci, premiera unei
opare ce are la bază cartea cea mal
cunoscuti a lui Antolne de Salnt-Exupery,
avlatorul dispărut fără urmă, citre afirfltul
trecutului rizbol mondial, intr-o zonă nu
foarte tndepirtati de aceea in care ••
d eafi ,oari ln prezent opera 1 1 u n l le
militare? A' apune, mal degrabă, ci
scrierea partiturii (cu vreo doi ani anterioară declal1fărll conflic
tului din Golf) .. montarea operei (.. ea, lncepută cu mult înaintea
declanfărll războiului propriu- zia) Intri in aceea.. aferă de
premonl111 in care M inscrie lnaăfl cartea lui Salnt-Exupery,
aubHmă parabolă a cuno-.terll, ce debutează cu un accident de
avion in d-.ert '' M afir...te cu o moarte care nu Hte altceva
declt pasul cel mal demn spre v1a1a v..nlcă.
Lui Antolne de Salnt-Exupery, "Patria recunoacătoare" 1-a
gravat numele, pentru eternitate, pe una din coloanele ce
sua11n Pantheonul Fran1e1; lui Antolne de Salnt-Exupery, arta
romineasci 1-a 1năl1at acum, pentru contemporaneitate, un
monument m uzical - ofrandă modestă, dar cu atit mal
semnificativă cu cit M adrHeazi oamenilor de miine: copiii
de azi. Cicl daci Micul Print al lui Salnt-Exupery eate o carte
mal cu ... mi pentru cel mari, opera compozitorului Vlad
Opran eate un spectacol mal cu Mami pentru cel miel. Ac
cHibllltatea extremă a muzicii (gen "Umbrelele din Cher
bourg"), slmpllsmul el afl..t au Impus astfel o tratare scenlcă
similară, pe care numai cunoscătorul •P!ctacolelor destinate
copiilor (de la "Creangă" la jindărlca") o poate aprecia la
justa el valoare. Surpriza Hte cu atit mal mare pentru spec
tatorul de operă avizat, cu cit regizorul Cristian Mlhălleacu după montirlle sale anterioare (Bărbierul din Sevilla, Don
Pasquale, Eliltirul dragostei), unde densitatea lnven1111or
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scenlce era cople,ltoare - conatrul..te alei un spectacol ce
•• remarci tocmai prin marea economie de miJloace ''
efecte. Ceea ce nu tnaeamnă ci fantezia artistului nu ••
regi...te ln citeva momente antologlce, cum atnt scena Vul
pii (i propoa: n-am ln1eiH . de ce compozitorul - care eate ''
Mmnatarul llbretulul - nume,te acest personaj "Vulpolul".
Numai pentru ci, In limba francezi, vulpea e băiat? Dar
atunci, de ce a scria rolul pentru voce de aoprană?ll),
legănată de doi copaci (bas '' barltonl) sau aceea a
Fluturelul, zburînd efectiv prin aer, a.. cum numai la Opera
Mare din Paria am mal văzut (acolo lnaă -·tn Silfida - zbura o
balerlni - nu o cintărea 1ă, '' chiar cintind!). Din nou,
colaborarea lui Cristian MlhăiiHcu cu scenografa Vlorlca
Petrovlcl .. doved..te fericită: decorurlle (cu plaatlcele sim
boluri ale întîlnirilor Micului Prln1, 1nil1ate rind pe rînd pe
flrmament) '' costumele (excelent mal alea acela al Be11vulul:
o urlafi sticlă pîntecoaaă, cu un brîu de buzunare din care
lea alte sticle) schl1eazi o auri de feerie. La fel de fericită a-a
dovedit, de altfel, ,1 colaborarea regizorului cu dlrl)orul Carol
Utvln, cu coregrafa Doina Andronache '' cu intreaga echipă
de lnterpre11: actorul Silviu Stănculescu, lntruchlpîndu-1 cu
Mnalbllltate '' dlscre11e pe Aviator; mlcu1a Alda Macrl (din
Corul de copil al RTV), luptîndu-ae aă-•1 învingă stîngăcia,
într-o ml,care... stinjeniti '' de cablul mlcrofonulul fără de
care vocea aa, '' a.. greu încercată pe parcursul unei par
tituri ample '' dificile, nu a-ar ti putut auzi in aală; cel mal
tineri aoll,tl al Operei Române (ci11va dintre el anga)a11 abia
astă toamnă), cu voci foarte bune ,1 veritabili înzestrare
actorlceaacă: aoprana Daniela Vlădeacu, mezzosoprana
Gabrlela Drăgu,ln, barltonul Dorin Mara, ba'll Sever Barnea,
Paul Baaacopol '' Mlhnea Lamatlc, în fine, aoprana Fellcla
Filip, care cu două zile înaintea premierei a inceput aă se
numească Fellcla Flllp-Mihăllescul
ŞI un ultim amănunt "monden": în sală, layremlera absolută
a acestei opere rornâne,u, .. afla o cintărea1i care a dus faima
,col ii române,u de operă pe toate mttrldlanele
contemporaneltă111� lleaha Cotruba,. •
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