ceea ce urma era un soi de aplicare pe
a metodei, folosindu-se efectiv
primele şase lecţii, dar nu şi următoarele
şase. Ce facem cu imaginaţia? Asta e
ceea ce cred ci lipseşte foarte tare în aşa
numita Metodă, aşa cum a fost ea
practicată. Examinarea interioară nu se
poate limita la sine şi la felul în care
lumea eXterioară te afectează. Ea trebuie
să se extindă şi la identificarea cu
problemele altuia, la reflectarea ta în alţii ,
pentru ci existJ o legături între tine şi
univers. Sondarea în adîncul fiinţei tale, în·
sentimentele şi emoţiile tale prOprii e
folositoare doar în măsura în care poţi să
şi omimi ceea ce· ai descoperit acolo .
Dacă te sprijini doar pe introspecţie şf
nu-ţi pasă de restul lumii, atunci mai bine
fă-o la tine acasă. Doar dacă o faci cu
gîndul ci există o legături cu toţi oamenii
din lume, cu toată experienţa omenească ,
atunci ea îţi poate fi de folos şi capătă
valoare."
După o clipi de gîndire se apleacă
înainte zîmbind şi schimbă tonul. "Să vă
spun ce fel de teatru îmi place să fac: de
genul celui care îi face pe oameni să
reacţioneze aşa cum am văzut acum
două sau trei zile într-un bar unde mă
aflam tocmai cînd echipa Rangers cîştiga
al cincilea meci de baraj. Îmi place foarte
mult hockei-ul şi era uimitor să vezi ce se
întîmplă . Bărbaţii aceia, docheri, man
băutori de bere, erau ca nişte copii. O
emoţie atil de puternică nu vezi niciodată
într-o sală de teatru. Şi ar trebui s-o vezi .
mai ales pe Broadway, pentru că
pericolele cărora trebuie să le faci faţă
cînd te duci la teatru sînt reale! Dacă nu
poţi oferi publicului ceva care să fie mai
tulburător şi mai periculos decît ceea ce
vede cobonnd din metrou la Strada 42,
atunci de ce ar mai plăti 50 de dolari pe
un loc la teatru?"
"Bănuiesc că totul · se reduce la
asumarea acelui risc de care vorbeam
mai înainte" - meditează el, coborînd de
pe tribuna de o clipă. "Dorinţa de a -ţi
asuma riscul e ceea ce face teatrul palpitant. Iar atunci cînd faci o greşeală cu
adevărat mare, nu numai că publicul te va
ierta pentru ea, dar te va şi aplauda.
Aceasta este arta şi acesta e singurul
motiv pentru care oamenii merg la teatru
în ziua de azi." inci un zîmbet amendează
,1 această sentinţă. "Totul sună foarte
grav, dar Ideea mea despre a juca teatru e
doar cam 50 la sută gravi. Restul de 50 ia
aulA e al te simţi minunat. Este şi ceea ce
nfnvlţ pe elevii mei - sau măcar încerc - şi
anume el, da, e important, e grav şi nu e
UfOr. o.r ,1 ci meriti si o faci , pentru că
pur ,lalmplu te almţl minunat".
jumătate

- Cum v-aţi procurat revi~ta? (abonament, chioşc de difuzare a
presei, difuzori particulari).
- Urmăriţi cu oarecare regularitate publicistica teatrală?
- Ce articole v-au interesat in mod special in revista noastră? (interviuri, cronica dramatică, informaţiile externe).
- Aveti de formulat observaţii cu privire la: opiniile exprimatei stil,
ilustraţie~ grafică?

- Apreciaţi in mod deosebit contribuţiile unui anume autor?
- Ce subiecte aţi dori să trateze revista?
- Cit de des mergeţi la teatru?
- . Urmăriţi programul vreunui anumit teatru?
- Ce fel de spectacole v-ar interesa astăzi?
- Credeţi că revista noastră ar putea contribui la inviorarea vieţii
teatrale din ţară? in ce fel?
- Aveţi intenţia să vă abonaţi la .revistă? (În cazul in care doriţi s-o
faceţi, poziţia revistei in catalogul de abonamente este 116).
- Ce ocupaţie aveţi?
- Numele şi adresa dvs.

JIMO'QUINN
(Traducere de ANA SCARLA T
din •American Theatre")
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