CU JACK LANG
MINISTRUL CULTURII
DIN FRANT• Â
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Un scurt interviu
lung de o
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Am avut de cîteva ori plăcerea (pentru că este
o reală plăcere) să discut cu Jack Lang, ministrul
francez al culturii. De fapt, C<discutie» este mult
spus, eu fiind doar cel care asculta. Am fost în
situaţia de a povesti mai multe atunci cînd a venit
vorba despre Sighi~oara. De ce? Pentru că ora~ul
Blois, al cărui primar este dl. Lang, e înfrăţit cu
Sighi~oara. De această dată însă, cu prilejul turneului Naţionalului bucure~tean cu Trilogia antici
în r.egia lui Andrei Şerban, discuţia s-a purtat doar
în jurul acestui eveniment. (A~a I-au numit în unanimitate toţi cronicarii, a~a 1-a socotit ~i publicul
din Paris.) Dar să luăm întrebările ~i răspunsurile
pe rînd. ,
-Vara, în Franţa, este o perioadă a festivalurilor de artă. De ce aţi socotit necesar ~i acest
C<Ouartier d'ete», Festivalul de vară al Parisului?
- Prea multi ani, o dati cu venirea verii, Parisul se golea spiritual. Culmea, vara, Parisul are
cel mai mare aflux de turiJti Ji tot vara rimîn
în Paris milioane de oameni. Pentru toti aceJtia
Parisul trebuia si rimîni Paris în cea mai splenddi acceptie a lui. Tmpreuni cu cîtiva colaboratori ne-am gîndit la necesitatea acestei manifestări, meniti si atragi mari forte artistice din întreaga lume, ne-am gîndit la o stagiune cu nimic
mai prejos decît cea din restul anului. lntr-adevir,
poti oare concepe arta în ... vacantA! Parisul treb.aia si respire arti, indiferent de temperatura
sezonului. Festivalul înseamnă: teatru, dans, muzici, marionete, seri muzeale, excursii pe itinerarele culturii, mari reprezentatii în spatiile vechi
Ji noi ale oraJului, în piete Ji în fata unor monumente celebre.
-Deci s-a definit imaginea generală. A~ putea
să vă rog să trecem la spectacolul pe care l-aţi
văzut?
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- - E normal! TI cunosc pe Andrei Şerban de
mult, i-am urmirit ascensiunea, i-am vizut cîteva
montiri ale tragediilor antice realizate în întreaga

lume. Au fost toate pline de vitalitate, de o veJnici tinerete. AJ spune insi d, datorită interpretării exceptionale a actorilor români, cele trei momente Ji-au gisit o noui ordonare. Sînt foarte
b.acuros ci Teatrul National din BucureJti a fost
prezent la Paris cu spectacolul lui Andrei, un mare
om de teatru, un artist de prim plan, care,
cred, a marcat prin personalitatea sa teatrul mondal. Mi se pare minunat faptul d în România
existi un specialist de asemenea anvergurA în
fruntea unui teatru cu actori atît de extraordinari.
- Frumoase cuvinte ...
- Nu ştiu daci sînt frumoase, dar sînt adevărate. România este o tari pe care o iubim
mult! Aveti multi artiJti şi creatori remarcabili! Socotesc o mîndrie faptul d am putut contribui cu
ceva de-a lungul anilor pentru a-i face cunoscuti,
pe.ntru a-i sprijini. Fi cînd-o în continuare, pot
afirma ci în acest fel se contribuie la cresterea
schimburilor culturale Ji artistice, la crearea unor
noi posibilităti de cooperare franco-români Ji pe
acest plan al valorilor spiritului. Chiar recent am
găsit cîteva modalităti concrete care si permiti
unui număr mai mare de actori francezi si vini
în România Ji unui numir şi mai mare de actori
români si ·J i demonstreze realizările în Franta.
-Ar fi posibil să daţi cîteva detalii?
- (Zîmbet) Nu mai lăsim cîte ceva pentru viitorul interviu!
O întrebare la care reporterul nu poate rezista
ispitei de a stabili data următoarei întîlniri. Deci
a fost un interviu cu ...
-va urmaAlexandru Stark
Paris, 25 iulie 1991, în seara primului spectacol
prezentat în splendidul spaţiu expoziţional C<La
Villette», de Teatrul Naţional din Bucure~ti cu Medeea, Troienele ~i Electra.

