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La Galati, de 1 9 ani încoace, în fiecare toamnă se râde. Se râde sănătos,
catarctic, su b emblema Festivalului Naţional de Comedie ( 1 4-2 1 octombrie,
în 2007), pe care Primăria m unicipiului şi Teatrul Dramatic "Fani Tardini" din
localitate îl organizează cu perseverenţă. E u n ul dintre evenimentele consacrate
şi aşteptate nu n u mai de urbe, care capătă o animaţie deosebită în săptămâna
reuniunii, ci şi de teatrele din ţară care au în repertoriu comedii. Oferta e
generoasă, întrucât, se ştie, comedia e calea cea mai sigură (nu şi cea mai
simplă!), către sufletul publicului. De aceea, alcătuirea unei selecţii şi a unui
program al festivalului n u e o treabă facilă. Pentru că la Galaţi trebuie să se
râdă . . . serios. Aşa că o echipă mică , dar eficientă, a trudit temeinic la găsirea
celor mai tentante spectacole de gen. Selecţionerul N atalia Stancu a u rmărit o
binevenită varietate a formu lelor de comic, alcătuind un progra m pentru toate
aşteptările şi gusturile: de la feeria încurcăturilor pe teme de dragoste din Visul
unei nopţi de vară de William Shakespeare (Teatrul "Maria Filotti" Brăila), la
feeria populară cu tentă politică din Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri
(Teatrul Naţional Bucureşti); de la umorul absurd din lonesco - cinci piese scurte
(Teatrul Odeon Bucureşti) şi Cântăreaţa cheală (Teatrul M u nicipal "Traian
Grozăvescu" Lugoj), la umorul cinic, uşor morbid din Suflete moarte după Gogol
(Teatrul "Mihai Eminescu" Botoşani); de la comicul spumos din Revizorul de
Gogol (Teatrul de Comedie, Bucureşti), la cel care ridiculizează ca să îndrepte
din Întâmplări dintr-un oraş cu proşti de Moshe G herşenzon (Teatrul Tineretului
Piatra N eamţ) ori la cel frust, de sorginte folclorică din Sperietoarea (Teatrul
Tandem Piatra N eamţ). S-a râs în doze şi în stiluri diferite: de la zâmbet abia
schiţat, la râs cu lacrimi, în cascadă . Dar de fiecare dată, d u pă ce declicul s-a
făcut, iar com icul şi-a epuizat efectul, simţeai în atmosfera sălii de spectacol
nevoia de meditaţie. Căci ce alt rost poate avea râsul dacă nu să relaxeze,
firesc, dar şi să provoace privitorul, să-I aducă în situaţia să gândească la ceea
ce a văzut şi să-şi pună întrebări în legătură cu ceea ce a văzut. Altfel, doar "ne
râdem" şi asta nu mai e suficient!
Teatrul-gazdă a deschis suita reprezentaţiilor cu premiera lmprovizaţia de
la Galaţi, "satiră teatrală după texte de Jean Giraudoux, Tasnadi lstvan , Moliere,
Shakespeare, Corneille şi Jean Variat", în direcţia de scenă a lui Victor Ioan
Frunză. Viciul fundamental al spectacolului e unul structural: scenariul croit de
V. l . Frunză e un colaj inegal pe momente, prea amestecat ca sustinere
dramaturgică. Fragmentele alese propun o introspecţie teatrală, u n soi de p rivire

pe care teatrul o trimite către sine însuşi . E o încercare de poetică a regizorului,
poetică elaborată apelând la texte din alte epoci, dar şi dintr-a noastră, care se
colează foarte bine pe realităţile de acum şi de aici, dovedind , destul de fatalist,
că mare lucru nu s-a schimbat în domeniu. Raporturile dintre artişti, dintre aceştia
şi stat/finanţator, dintre creatori şi critici , problemele învăţământului artistic sunt
toate abordate în spectacolul lui V. l . Fru nză. Din păcate pentru toată l umea, cu
prea multe lungimi (care vin din alcătuirea decupajului textual), cu monotonii,
cu inegalităţi deranjante între diferite secvenţe şi între actori (Alin Florea şi
Emilian Oprea au fost cei care-au strălucit).
Într-un top personal, în fruntea listei aş aşeza reprezentaţia Teatrului Odeon,
/onesco-cinci piese scurte de, evident, Eugen lonesco. I nventiv regizoral
(Alexandru Dabij a), l ucrat cu o minuţiozitate care merge până la accentul din
fiecare replică rostită şi până la fiecare gest al actorilor, spectacolul e o bij uterie
la care , ca privitor, râvneşti. Tonalitatea unitară, jocul bine strunit al interpreţilor,
ideea scenografică atât de generoasă în amenajarea spaţiului teatral, cele câteva
i ntervenţii ale muzicii Adei Milea conferă montării un "ceva" uşor straniu - doar
e teatru al absurdului! -, care i ndividualizează propunerea şi ţi-o livrează fără
artificii inutile.
"Chapeau bas!" celor ce au organizat Festivalul Naţional de Comedie
(directorului Vlad Vasiliu , secretarului literar Mona Sandu) care, în ciuda faptului
că sala proprie se află în lucrări de restaurare şi au j ucat într-un spaţiu de
împru mut (Casa Studenţilor), i-au răsfăţat pe gălăţen i şi pe invitaţi cu şapte
zile de comedie de cea mai bună calitate.

