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"Cea mai interesantli manifestare socio
artisticii din Polonia anilor 1980' - astfel au
fost calificate de mulţi spectacolele trupei
"Alternativa portocalie' din Wrocfaw.
Aceste spectacole, de regulă bappenjng
uri pe teme politice de actualitate, au fan
sat formula (ironicli, desigur)
"suprarealism socialist•, definind
modalitatea de abordare a subiectelor,
printre care s-au numlirat, de-a lungul
anilor, grevefe studenţeşti şi muncitoreşti,
avatarurile Pactului de fa Varşovia, ten
siunile etnice din URSS ori, mai modest,
evenimente precum "Ziua Mifiţianufui". In
ciuda interesului amtat de "Alternativa por
tocalie" taţii de serbiiri precum aceasta
din urmii (sau poate tocmai din cauza in
teresului), forţele de ordine au inteNenit
nu o da� fn desfişurarea spectacofelor,
aspect luat Fn calcul, de altfel, de ciitre
membrii trupei. Mai mult chiar, scontat.
PFnă acolo inert mai nou, odatli cu tot mai
la;ga democratizare a vieţii politice şi so
ciale poloneze, "Alternativa portocalie" Fşi
simte primejduitli existenţa: in lipsa con
flictelor cu mifiţia bappenjng-urile sale
şi-au pierdut substanţial din forţii şi sar
casm. Rău cu tău, dar... ?
•

in ultimul timp, critica polonezii de
specialitate constatii c·u satisfacţie
intoarcerea, nu la, ci clitre teatru a multor
prozatori, poeţi ori eseişti. Printre aceştia:
Maria Nurowska (Căsătorja Marjej
Kowalskal, S/awomir Lubinski (O zi de
yară ca altelel, Urszula Koziol (Mură la
m.mw ş.a. Una dintre cele mai recente
şi mai stmlucitoare "convertiri" - scriitorul
Woldzimierz Pazniewski cu piesa Mi

întorcîndată.

•

TEATRU
Ş I OPERĂ
Una dintre ultimele premiere ale anului
trecut la Opera din Frankfurt am Main
(după .62§mA de Puccini pusli Fn scenli de
Volker Schlăndorff cu Ileana Cotrubaş in
rolul Mimi) a fost Ascensiunea şi
decăderea oraşyluj Mahagonny de Kurt
Wef/1, opem al clirei libret este semnat de
Bertolt Brecht. Regia montliril - avFnd o
distribuţie intemaţionalii condusii dirijoral
de Steven Sioane - Fi aparţine lui Arie
Zinger, aflat la primul sliu spectacol de
operli. TÎnărul regizor israelian, care
lucrează de mai mulţi ani Fn Germania
(unde a fost, o vreme, asistentul lui Peter
Zadek), se "aliniază" astfel unei tendinţe
tot mai pronunţate de crtva timp: afluxul
spre opem al regizori/ar de teatru. Este,
s-ar părea, o colaborare avantajoasă
pentru ambele "părţi".
•

https://biblioteca-digitala.ro

SHAKESPEARE
"
1 N FESTIVAL ...
Inceputul stagiunii Fn Germania a mar
cat şi apariţia unui nou festival de teatru,
intitulat "Forme '90" şi dedicat exclusiv lui
Shakespeare. Douli mici oraşe de provin
cie, Braunschweig şi Wolfenbiittel, au
glizduit, timp de crteva zile, dezbateri,
conferinţe, expoziţii tematice şi,
bineinţeles, spectacole. De fapt, doar
patru. Dar două dintre ele au fost fwWna
lui Peter Brook şi Titus Andronjcys a/ lui
Peter Steinl
•
"

... S. I I N
REPERTO R I U
In numai douli luni, Fn Germania au avut
premiera cinci spectacole cu piese
shakespeareane: poyeste de jarnă la Ber
lin, Fn regia fui Luc Bondy, .l:::lim1§1 şi
Regele Leac fa Bremen, cel dintii in regia
fui Andras Fricsay, cel de al doilea (spec
tacol de teatru/balet) Fn regia şi coregrafie
fui Johann Kresnik, Bomeo şi Jylieta fa
Hamburg, Fn regia fui Michaef Bogdanov,
şi Macbetb (in prelucrarea lui Heiner
Miifler) fa Bonn, Fn regia fui Peter
Eschberg. Dacii le adiiuglim un spectacol
cu A douăsprezecea noapte fa Basef
(Elveţia), Fn regia fui Stephan Mii/fer,
putem conchide cii Shakespeare este
"bine reprezentat• Fn spaţiul germanofon.
•

A.G.

