USCA, O COLABORATOARE
Emisiunea de teatru tv. a prezentat, in
martie, montarea Nationalului
craiovean cu Unchiul Yaoea de Cehov, fn
regia lui Mircea Comişteanu. Spectacolul
se număriJ printre reuşitele solide ale ultimilor ani, astfel fncTl preluarea sa de ciitre
Televiziune ni s-a pArut un gest intru totul
lăudabil. Firesc, daciJ nu chiar obligatoriu.
Mai puţin fir~sc m~ s-a părut, insiJ, anuntul
de generic: "spectacol realizat in
colaborare cu Teatrul Naţional din
Craiova•. Ce fnseamnA, fn acest caz,
colaborare? Sigur cA inregistrarea unui
spectacol nu se face oricum, cA existA o
regie şi pentru aceastA operatie, artistică
şi ea. De aici, însă, pînă la a considera
spectacolul imprimat •o colaborare" cu
teatrul care 1-a creat (nici măcar o

/un~

TEATRUL STRADAL
comerţ stradal, avem politică de
avem (??) seNiciile salubritătii pe
stradiJ, de ce n-am avea şi teatru stradal?
Mai ales că fn felul acesta s-ar putea rezolva şi problema crizei de spectatori in sălile
de teatru. Adică, dacă nu vine Mahomed
la munte, vine muntele la Mahomed. Dacă
nu vine ·S pectatorul/a teatru, vine teatrul/a
spectator, dă buzna peste el pe stradă, il
calcă pe picioare şi uneori chiar pe

Avem

stradă,

bătături.

Ce minunat ar fi pentru codangiii
amatori să-şi /ase rind la
sau la ... , sau la ... şi să
vizioneze, pe rind, cite o parte din spectacol. Restul timpului petrecut la coadă ar
fi foarte plăcut, instructiv şi educativ,
fiindcă s-ar elabora şi o documentată şi
spirituală cronică teatralA.
in ceea ce priveşte locul de desfăşurare
a spectacole/or,- cred că Piaţa Universităţii
ar fi cea mai potrivită: ultracentrală,
spatioasA, îmbunătăţiri, multiple dependinţe (vezi autobuzele de pe străzile
laterale) şi, in plus, nu am strica nici
stereotipii/a celor care, au - n-au treabă, la
şapte trecute fix vin la Piata Universităţii.
Nu mă refer la cei care, venind acolo, cred
- ce cred - cind cred - dacă cred, ci la
aceia care au fAcut din Piaţa Universităţii
un loc de şezătoare mondenă.
Primul regizor care ar face un
asemenea spectacol s-ar acoperi de
glorie eternă şi s-ar putea plimba apoi prin
toată lumea fălindu- se cu (re)descoperirea descoperirilor: teatrul in agora,
remediu excelent impotriva agorafobiilor,
dar şi, din păcate, posibilă cauză a
agorafiliilor, maladie cu mult mai greu de
tratat decTl prima.
Scenografii ar avea însă de luptat din
greu cu natura (atîta cTlă a mai rămas in

profesionişti sau
ouă, ·sau la pui,

zonă), cu
manifestă

arhitectura (atîta şi cum se
ea in clădirile moderne, mai
ales), cu intemperiile (atitea şi cum
hotărăşte Cel de Foarte Sus).
Actorii ar fi cei mai avantajaţi. Cei foarte
aplaudati ar putea să împartă un număr
mai mare de autografe şi de bezele, cei
aplaudati ar putea rămîne undeva la
vedere făcînd diverse giumbuşlucuri
pentru a fi foarte aplaudaţi, iar cei
neaplaudaţi s-ar putea pierde, discret, in
mulţime.

Pentru repertoriu ce alegem? Comedii
ca să ridem, sau tragedii ca sA plingem?
Este adevărat că, după felul in care sint

colaborare a teatrului cu televiziunea) distanta ni s-a părut cam mare.
La fel de ambiguă ni s-a părut şi o altfl
menţiune a genericului: "colectiv distins
cu Marele Premiu al Uniunii Teatrale•. Care
colectiv? Al teatrului? Al acestui spectacol?
Pentru ce a primit Marele Premiu? Din cTle
ştim noi, nu e un premiu pentru bună purtare şi nici "pentru intreaga activitate", ci
exact pentru ~ spectacol cu .lJo.Qb.iJd
~ Se mai impune, deci, o intrebare:
de ce n-o fi luat şi Televiziunea acelaşi
premiu, de vreme ce montarea era rodul
unei colaborări?
Dacă am fi răi (dar incercAm să nu fim)
am spune că această "colaborare" ne
aminteşte o alta: traditionala colaborare a
muştei la campania agricolă.
• C.D.

uneori monrate şi jucate, putem păţi şi invers: să ne pufneasciJ risul/a traJJedii şi sA
ne vină să plingem la comedii. In ceea ce
mă priveşte, am o singuriJ dorinţă: decTl
să alegem piese proaste de autori străini,
mai bine să alegem piese bune de autori
români, sau striJini, sau extratereştri,
numai bune să fie.
Cu piesele sexy, mult dorite şi aşteptate
(de cine!?), trebuie să aşteptăm să vină
vara, căci dacă se îmbolnăvesc actorii,
unde ÎÎ internăm? DacA-i internăm, cu ce-i
tratăm? DacA sint trataţi, cine-i tratează?
Dacă ii tratează cine ÎÎ tratează, cu ce ii
tratăm pe cei care ii tratează?
Poate veti obiecta că avem deja spectacole pe strAzi. Da, intr- adevăr, am avut
şi avem spectacole pe străzi; dar de circ.
Eu .prefer, totuşi, teatrul.
ROXANA PiRVĂNESCU
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