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Drama Plešasta pevka spada med avantgardne, absurdne drame.V njej
se kažejo prvine samega nadrealizma. Ionesco se je za svoje delo odločil ob
prebiranju  učbenika  za  angleški  jezik.  V  njem  sta  prav  tako  nastopala
zakonca Smith s svojo služkinjo in pa zakonca Martin.

Ob  tem  se  je  odločil  napisati  dramo,  katero  je  sam  imenoval
antidrama.  Zanjo  je  značilno,  da  je  vse  nenaravno,  nepričakovano  in
presenetljivo, saj noben pogovor ne poteka, oziroma se ne konča tako, kot bi
morda predvidevali.

Tako  nas  pisatelj  že  na  samem  začetku  preseneti  z  dokaj  dolgim
pogovorom med zakoncema Smith, ki se pogovarjata o kosilu in o kakovosti
hrane v mestu in izven njega. V nadaljevanju nas ponovno zbega z zgodbo o
rodbini  Watson, katere vsi člani se imenujejo Bobby, neglede na to, da je
Bobby moško ime.

V četrtem prizoru  je opisan  pogovor  med zakoncema Martin,  ki  sta
prišla na obisk k Smithovim. Medtem, ko se zakonca Smith preoblačita, se
Martinova  pogovarjata  o  tem,  ali  sta  se  že  kdaj  srečala  in  če  se  morda
poznata. Po dolgem usklajevanju določenih krajev in dogodkov ugotovita,
da sta vendar mož in žena. 

Ko bralec bere ta prizor,  mu ni  popolnoma jasno,  ali  sta  Martinova
nora, ali pa se nora samo delata. Verjetno je bilo zbeganje bralca ob takšnih
prizorih tudi cilj avtorja samega.

V sedmem  prizoru  se  Martinovima  končno  pridružita  tudi  zakonca
Smith.  Skupaj  se  pričnejo  pogovarjati  o  čudnih  in  nenavadnih  stvareh  in
dogodivščinah.  To idilo  zmoti  zvonec  pri  vhodnih  vrati.  Služkinja  pohiti
odpret, vendar pred vrati ni nikogar. To se zgodi še enkrat. Med vsemi se
nato vname polemika, če je res nujno,  da je vedno,  kadar pozvoni,  nekdo
pred vrati.

Ko je  šla  služkinja  odpret  tretjič,  se  je  pred  vrati  vendarle  prikazal
gasilski  poveljnik,  ki  je  trdil,  da  je  prišel  gasit  požar.  Povabijo  ga,  naj
vstopi,  in  gasilec  jim  je  pričel  pripovedovati  najrazličnejše  zgodbice,  za
katere  pa  kaj  kmalu  podvomimo,  da  jih  je  res  sam  doživel.  Po  daljšem
pogovoru gasilec odhiti  gasit  naprej po vasi,  poslovita  pa se tudi  zakonca
Smith. 

Drama se nato začne znova, razlika je le v tem, da sta zakonca Smith
zamenjala vlogo z zakoncema Martin, in obratno.

Po  mojem  mnenju  je  drama  Plešasta  pevka  nekaj  popolnoma
posebnega.  Bralec  po  koncu  branja  še  vedno  ni  prepričan,  ali  je  to  bila



komedija, ali pa je šlo za kaj drugega. Prav nenavaden pa je tudi konec, saj
se lahko drama ponavlja v nedogled.


