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Coules ondeniali
dan IF'iaris

impotriva Statelor (Mite"
"B raine us

fis aceastà lunâ Centrul Georges Pompidou dire Paris
iMplineste 20 de aut. lettre manifeetârile artistice tare
marcheazâ aces( juhileu st numârâ si piesa de tealru
"Brânceisi impotriva Stalelor Unite" . - pe !mea textelor
celebrului protes, triduse in Franta pentru P rima oarà - in
regia IM Eric Vigner, directorul Centrulue dramatic din
Bretania - Teatnal Lorient.

Sa' ne amintim putin faplele de acum (exact) 70 de ani,
substanta insâ0 a pie.;ei in cauz.l. Ïn anal 1927, fotograful
arntrican Edward Steichen aduce in SUA n variantâ in teronz
(se pare 'Mima) a "Pàs:trii in vaecluh", pe tare o eurnpârase
(eu cloar 6(19 de dolaril) eu un an inainle de ka Brâneu0 la
Paris. %e arne0i americani refeizâ scuthea de taxe prevazulà
pentru operele de artâ, asimilând 9cu1ptura eu o inarfa
oarecare vi aplicându-i lariful de 40% din valoarea...
industriala. Drâncusi dà în judecara Direclia Vântilor din
Statele Unite - de aici incepe conflietul: real si tealral.
Peetru prima oarâ un trihunal este chemat sâ se promette
dacâ o scuipturâ nefigurativâ poate fi consideratâ operâ de
artâ. Martorii Vâmii sunt seulptorii americani Ingersoll Allken
0 Thomas H. Tunes, tare jurâ cï "Pasàrea vârdule" nu este
nld operà de artâ, nici i'seelpturr, "este un abuz...., nu
t'One sensul frumusetii". Alarlorii lui Brancusi declarà ca
"luenirile suret prodwul specific al unti aciivitâti crealoare
unice, eare gâsit propriul mod de expresie.(William

Henry Fox); "Pasârea in vâzdule" "sugereazâ zbortd,
nâzuinta, vinoaree (Frank Crowinstield). Ceca ce îl lace pe
pragtnalicul judcdlor Waite sa-1 intrebe pè cel mai de seamâ
sculplor al \nglici, Jacob ri:pstein, care pleda pentru Brâncusi:
"Dacâ ati vedea-o in pâtture ati Irae in ear in sfârsit, s-ar
pulea spune multe, proccsul fâcând valvâ in opinia publia
arnericanà si sporiad presligiul lui Brancusi. Mâ rezurnnumai
h câteva spicuiri din coocluziile Tribunalului. "Pasïrea
v;iedute"... e frumoasâ si simetricâ in infâtipre - si, cu toate
câ ne întlmpin( o oare-care dificultelc store z o asemiti cu o
pasàre, e plâcutâ la vedere si intr-un înalt grad omarnentalâ.

cairn este, d ^vedit rà faax parte din pnittuctia nriginalâ a
unui sculpter profesienist si câ este de fapt o sculpturâ
eperâ de artâ, conform persoanelor eu aulorilate la care
ne-am referit, adrnitem coxtestatia i în consecintâ objectait
are I iberâ trecere"...

Regizond Eric Vigner tercâ pe scenà - cu ajutorul unor
adore la TreâIlitnea rolurilor - pe to(i acesti arligli, criticl si
istoriel de arlâ, avocaU si negustori, intr-o confruntare
eprecialâ de "L'Express" ca "dem-11U si pasennantr; pentru
''a defini no(iunca de uperà de ;trie, completeara
Figaro". Trupa Tealnitui Lorient clin Bretagne preeintâ acest
spectacol - in mai 'nuite centre - pâma pe 27 inartic.
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