
Cea mai nouă piesă pusă în scenă la Teatrul „Sică
Alexandrescu” din Brașov, „Fluturii sunt liberi” de Leonard
Ghershe, este un spectacol care a avut un mare succes şi
pe Broadway, la Booth eatre, unde a fost jucat (din 1969)
de 1128 de ori, apoi subiectul a fost adaptat (în 1972) şi
pentru film. La Braşov a fost regizat de Ion Mircioagă, iar
rolurile au fost interpretate de actorii Vlad Pavel (în rolul lui
Don), Simona Pop (Jill), Bianca Zurovski (mama lui Don)
şi Bogdan Nechifor (Ralph, regizor) şi cred c-o să aibă ace-
laşi succes şi la sub Tâmpa, fiindcă are tot ce-i trebuie – şi
mesaj, şi subiect, şi stare, şi atmosferă, iar actorii îşi joacă
rolurile impecabil. E piesa cu care s-a încheiat stagiunea
dinainte de vacanţa de vară (cînd am putut să vedem avan-
premiera) şi iată că noul sezon teatral s-a deschis tot cu
acest spectacol interesant şi frumos (premiera a avut loc
pe 11 septembrie 2016). 

Don Baker, un tînăr orb din naştere, nu mai rezistă să
stea sub tutela mamei sale, posesivă şi exagerat de iubitoare
– cam ca orice mamă, pînă la urmă –, şi-şi ia zborul, se
mută singur într-o garsonieră dintr-un cartier sărac din zona
hippie a oraşului (acţiunea are loc în perioada flower power).
Înţelegerea lor e să-l lase în pace două luni, dar femeia nu
rezistă şi năvăleşte peste el după doar o lună. Numai că
Doni al ei nu mai e băiatul care a plecat de acasă. Omul se
descurcă perfect şi în casă, şi în stradă, are garsoniera pe
care o închiriază mai curată şi mult mai ordonată decît a
vecinei sale, cu care leagă o relaţie scurtă, dar foarte intensă.
Fata are 19 ani, a trecut printr-o căsnicie de 6 zile la 16 ani,
iar acum a plecat din oraşul ei ca să devină actriţă (zice că
se simte liberă ca un fluture, de aici şi titlul piesei). Mama
lui Don îi „prinde” chiar după prima lor noapte de dragoste
(şi de cunoştinţă). Noapte în care aflăm biografiile celor
doi tineri, cu toate problemele şi durerile şi bucuriile lor. 

Textul e foarte sensibil, fiind vorba de revolta unui orb,
un text existenţial(ist), care e ba dramă, ba comedie. Ac-
torii îşi joacă foarte-foarte bine rolurile, începînd cu
tînărul Vlad Pavel, care şi-a intrat incredibil de bine în rol
(dacă s-ar face şi film după piesa asta – rolul ar trebui să
fie al lui!), Simona Pop (pe care o văd în primul ei specta-
col la teatrul din Braşov, dar n-ai spune că-i debutantă!),
Bogdan Nechifor, căruia i se potrivesc perfect rolurile în
care trebuie să fie ironic, sarcastic sau chiar snob, şi, fireşte,
Bianca Zurovski, pe care o cunosc absolut toţi admiratorii
teatrului de sub Tâmpa. 

„Fluturii sunt
liberi” de Leonard
Ghershe, în regia
lui Ion Mircioagă,
este o piesă intensă,
pe care v-o reco-
mand cu drag, mai
ales dacă se joacă la
sfîrşit de săptămînă
– o să vă relaxaţi şi o să vă distraţi, chiar dacă tema spec-
tacolului e foarte, foarte serioasă. 

În perioada următoare, colectivul teatrului braşovean
ne promite o stagiune plină de evenimente. În afara pieselor
care se joacă deja, în luna noiembrie vom putea admira o
nouă premieră realizată de cunoscutul regizor Claudiu
Goga, fostul director al teatrului. Apoi, pentru trupa TSA,
toamna teatrală mai înseamnă şi participarea la o serie de
festivaluri importante din ţară, dovadă că spectacolele tea-
trului braşovean sînt apreciate de către specialişti şi lumea
teatrală. Îi vom putea urmări şi la Festivalul Naţional de
Teatru din Bucureşti, Festivalul Zile şi Nopţi de Teatru de
la Brăila (organizat de Teatrul „Maria Filotti”), FESTin pe
Bulevard (organizat de Teatrul „Nottara”). Toate detaliile
despre spectacole, despre celelalte evenimente ale teatrului,
precum şi programul lunar le puteţi accesa pe pagina de face-
book şi pe site-ul teatrului (www.teatrulsicaalexandrescu.ro),
de unde puteţi descărca gratuit monografia teatrului. Lec-
tură plăcută şi vizionare utilă! 

„Fluturii sunt liberi” de Leonard Ghershe, Brașov, Teatrul
„Sică Alexandrescu”, 2016. 

În distribuție: Vlad Pavel, Simona Pop, Bianca Zurovski,
Bogdan Nechifor. Regia: Ion Mircioagă. Scenografia: Oana-
Letiția Grigore. 
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