VĂ VEDEM, NE VEDE
VEDEȚI
Prima zi a Festivalului Babel FAST cunună Teatrul Tony Bulandra cu zâmbete și entuziasm. Imaginația devine forul
interior care provoacă mintea să proiecteze imagini ce se vor metamorfoza în acțiuni,
acțiuni, ca mai apoi în amintiri. Fiecare om este
est
predispus impres
impresionării. A-ll impresiona pe spectator înseamnă a găsi ordinea și ritmul firesc al întâmplării. Este neîndoios că
emoția
ția poate fi redată în mod natural prin intermediul imaginii. Aici se plasează momentul întâlnirii gândurilor, momentul
găsirii elementelor îîn
n comun care, ulterior, vor construi fiecare amintire în parte.
Astăzi, „Laboratoarele
Laboratoarele BABEL
BABEL-IMAGO”
IMAGO” aduc în fața
ța publicului târgoviștean, de toate vârstele, trei lumi diferite, trei
modalități
ți de a construi un univers trainic într
într-un
un timp foarte scurt. Dacă
Da în șapte zile Dumnezeu a creat lumea, atunci și cei
trei regizori ruși
și ne vor aduce lumea lor, creată în șapte zile, dar mai ales nopți.
Nunți
ți cu strigături, păpuși, fum, topoare, căței artiști se amestecă în teatru și în jurul lui, trecând dintr
dintr-una într-alta
alta ca o
matrioșkă
șkă bine colorată de spiritul rusesc. Kiril, Oleg și Dima își imaginează imagini noi cu actori (par
(parțial noi) într-o ediție
ție nouă
a unui festival ve
veșnic nou, BABEL FAST.
Irina Ștefan
tefan

TREI ÎNTREBĂRI CAPITALE PENTRU IMAGINEA UNUI FESTIVAL
Rep.: Care este imaginea Teatrului Tony Bulandra astăzi?
Mc Ranin: Este imaginea unui teatru de repertoriu cu o echipă de actori profesioni
profesioniști,
ști, exersată la școala
realistă și, în general, surprinde prin interpretarea temelor clasice în cheile te
teatralității
ții moderne.
Rep.: Care este imaginea Festivalului Babel la a IX
IX-a
a ediție?
edi
Mc Ranin: În momentul în care teatre precum Laterna Magika (teatru(teatru-imagine prin excelență,
ță, pentru a
respecta tema festivalului), înființat
înființat de Josef Svoboda, Théâtre du Mouvement din Franța, Teatrul IAPAR
din India și trei teatre din Coreea de Sud, conduse de mari regizori,
regizori, vin la Târgovi
Târgoviște,
ște, aceasta înseamnă că
festivalul nostru devine un Carrefour al teatrului mondial,
mondial, un loc de întâlnire unde po
poți
ți vedea lucruri noi
și, mai ales, îți
ți dorești să fii văzut. Așa că Babel-ul
Babel își
și atinge ținta de a fi o construcție spirit
spirituală
uală în care, în
ciuda amestecării limbilor și a spațiului, dincolo de neînțelegerea generată de cuvinte, reușește să
contrazică mitul biblic prin imagine – deci prin limbaj teatral – șii să construiască un mit contemporan, ca
să nu spun în mod vulgar „brand”.
„bran
Rep.: Teatrul de imagine este un trend?
Mc Ranin: Nu cred că este un trend atâta timp cât vedem copii de trei ani cu telefonul în mână și
telefonul este o prelungire a propriului corp, atâta vreme cât televizoarele noastre smart ne ajută să găsim ce ne interesează pe noi ca
indivizi (știri,
știri, ficțiuni, documentare), care nu mai sunt impuse de o televiziune anume, atâta vreme cât putem schimba peisaj
peisajul
ul mioritic
cu un peisaj tropical în câteva ore, atunci și teatrul este altceva. De fapt, imaginea poate semnifica
semnifica mai mult decât cuvântul și e
sufiecient să ne gândim la icon
icon-uri
uri sau la omulețul
omulețul ICON care grafiază o stare ce ar trebui altfel descrisă în multe cuvinte. Pornind de la
aceste simple exemple putem afirma că suntem devoratori de imagini, dar și creatori
atori de imagini în egală măsură, indiferent de
pregătirea noastră estetică sau de vârstă.
Acest teatru--imagine, deși
și e impropriu spus, pentru că teatrul a conținut mereu elementul imagine, scoate spectatorul din propria
singurătate și îl aduce în mijlocu
mijlocul acțiunii,
țiunii, pentru că, în loc să i se comunice o idee prin cuvinte, este dus într
într-un
un mod aproape invizibil
într-o
o zonă ritualică în care comunicarea este înlocuită cu comuniunea pe care numai teatrul poate să o facă. A vorbi despre teatrul
clasic ca despre un lucru desuet este un gest pe care îl fac doar regizorii teribiliști.
teribiliști. Uităm că Moliere, Shakespeare și Caragiale au scris
teatru contemporan. Un artist de azi are datoria, prin urmare, să
să-ii aducă pe acești
acești autori la nivelul percepției contemporane cu
mijloacele estetice ale zilelor noastre, fără a utiliza în exces tehnologia, dar nu ignorând-o.
mijloacele
ignorând
A consemnat Puiu Jipa

LABOARATOARELE BABEL - IMAGO
OLEG EREMIN:

„Doctorii salvează vieți,
ți, iar noi doar suferim și cheltuim banii statului.
Dar dacă nu ar exista arta, toate celelalte lucruri ar fi lipsite de orice sens.”

Rep.: Dacă Dumnezeu a creat lumea în șapte zile, tu ce ai făcut în aceste șapte zile?
Oleg Eremin:: La fel ca și Dumnezeu.
Rep.: Cum?
O.E.: Ca întotdeauna, cu greutate. Întotdeauna e un stres, e pu
puțin
țin timp, actorii, teatrul, limba îmi
sunt necunoscute și trebuie să am grijă și de stresul artiștilor. Adevărul este că e puțină plăcere... nu
știu
tiu de ce toată lumea crede că ar trebui să vadă un rrezultat.
ezultat. Dumnezeu a avut multă vreme, pentru
că timpul avea alte dimensiuni și temele lui erau diferite. Îmi face plăcere să fac aceste laboratoare,
dar este cumva la minimum. Cea mai mare plăcere în laboratorul de la Târgoviște
Târgoviște este că am întâlnit
oameni noi, pentru că teatrul este, în fond, un fleac. Oamenii sunt baza. Noi ne ocupăm de fleacuri.
Doctorii salvează vie
vieți,
ți, iar noi doar suferim și cheltuim banii statului. Dar dacă nu ar exista arta, toate
celelalte lucruri ar fi lipsite de orice sens.
Oleg Eremin
Rep.: Cum ai lucrat?
O.E.: Nu știu cum să numesc asta, pentru că în
mine sunt combinate școli de teatru foarte diverse (am lucrat cu morți:
mor
Stanislavski, Cehov, Meyerhold, Les Kurbas, Grotowski, Artaud, Nekrosius și
cu vii:: Veniamin Filstinski, Krystian Lupa, Theodoros Terzopoulos, Valery
Fokin, Kama Ginkas, Andrei Moguci și Robert Wilson, cu care am făcut un
masterclass la New York. La repetiții
repetiții lucrez în două direcții: din interior spre
exterior și invers. Ceva nou ce am încercat aici în Târgoviște a fost luc
lucrul
rul cu
păpușile.
șile. Pentru mine este o experiență cu totul și cu totul nouă. De asta
cred că actorilor le-a
le a fost foarte greu să lucreze cu mine. Pentru că eu
însumi am mers „în orb”.
Oleg Eremin a studiat Actorie și Regie de teatru la Academia de Teatru din Sankt Petersburg și a făcut un masterat la New York cu
regizorul Robert Wilson. Între 2006 și 2016 a lucrat la Teatrul Național Aleksandrinsky din Sankt Petersburg, iar din 2016 și-a
ș
înființat
țat propriul teatru: Noul Teatru Imperial.
A consemnat Puiu Jipa

LABOARATOARELE BABEL - IMAGO
KIRIL VÎTOPTOV:
VÎTOPTOV „Am
Am găsit costume foarte nebune și combinația dintre ele și regulile
teatrului de stradă le-a
le a dat actorilor o mare libertate.”

Kirill Vîtoptov - regizor de teatru, actor și pedagog. S-a
S a născut în Kazahstan în anul 1984. În 2011 a absolvit
Facultatea de Regia la Universitatea de Teatru din Moscova (GITIS). Montează spectacole în Moscova, dar și în
alte orașe
șe din Rusia și în străinătate, pe texte de Cehov, Pușkin,
Pușkin, Ostrovski, Brecht, Becket, Wilde și autori
contemporani. Participă la laboratoare de teatru și ateliere în toată lumea.

Rep.: Dacă Dumnezeu a creat lumea în șapte zile, tu ce ai făcut
în aceste șapte zile?
Kiril Vîtoptov:
Vîtoptov: Nu prea mult, pentru că spre deosebire de
Dumnezeu, eu nu apuc să fac nimic în aceste șapte zile.
Rep.: Totuși,
Totuși, ce ai făcut în aceste șapte zile?
K.V.: Am încercat să facem o mică echipă care înva
învață
ță să existe în
condițiile
țiile străzii și încercăm să descoperim cum se petrece teatrul
în stradă, pentru că, pentru actori, asta e o experien
experiență
ță total nouă.
Încercăm să creăm lumea noastră, numai că lumea asta trebu
trebuie
ie să
se situeze în stradă, într-un
într
spațiu
țiu deschis. Acest spațiu nu este ca
la teatrul cu patru pereți,
pereți, iar scopul nostru este să ne adaptăm și
să observăm cum legile știute din teatru nu funcționează și cum,
pe de altă parte, apar alte legi noi.
Rep.: Cum
um au răspuns actorii la această „metodă”?
K.V.: În primul rând, cu neîn
neînțelegere.
țelegere. Ei nu au mai făcut așa ceva, dar cum eu am experiență în lucrul cu actorii în stradă, le-am
le
spus cel mai important fapt: „„Teatrul
Teatrul de stradă nu funcționează
funcționează ca teatrul psihologic”.
psiholo
Așa
șa că am început să ne jucăm niște
jocuri de copii simple și, dintr-o
o dată, actorii au simțit
simțit un fel de fericire, bucurie. Am pus în funcțiune niște principii de mișcare
în scenele de stradă și abia după aceea am început să vorbim despre personaje. Am găsit costume foarte nebune și
combinația
ția dintre ele și regulile teatrului de stradă le
le-aa dat actorilor o mare libertate. După o săptămână, pentru noi e
important să men
menținem
ținem atmosfera de bucurie și deschidere ca să nu transferăm totul într-o
într o structură tehnică. Și asta pentru
că actorul își
și dă seama repede de acest proces și începe să
să-l re-prezinte
prezinte, nu să-ll facă pe bune. Actorii spun că le place ceea ce
fac. Îmi place că ei se comportă după ni
niște
ște legi mai excentrice și pot să treacă foarte repede de la o stare la alta, de la o
situație
ție la alta. Nu ca actorii italieni (râde).
A consemnat Puiu Jipa

LABOARATOARELE BABEL - IMAGO
DUMITRU ACRIȘ:
ACRI „Mă readuc oamenii buni şi oamenii „nebuni” care vin la Babel
aduşi an de an de domnul Mihai Constantin Ranin. Sunt oameni cu diagnoză fixă:
iubire faţă de teatru.”

Dumitru Acriș
Acri s-a
a născut la 22 iunie 1983 în Republica Moldova. În 2004 a absolvit actoria, la
Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice din Chișinău,
Chișinău, iar în 2012 un master de regie la
AMTAP. A fost 12 ani actor la Teatrul Luceafărul din Chișinău,
Chișinău, din 2006 fiind Maes
Maestru
tru în artă al
Republicii Moldova. În 2017 a absolvit regia la cea mai prestigioasă școală de teatru din Rusia:
Universitatea Națională
Națională de Artă Teatrală GITIS din Moscova, clasa profesorului L. Heyfets. A
montat texte de Gorki, Cehov, Bulgakov, Dostoievski,
Dostoievski Soljenițîn,
țîn, Ostrovski, Brecht, Shakespeare,
Goethe, în teatre din Rusia, dar și din România. Spectacolele montate de Dumitru Acriș în Rusia
sunt nominalizate anual la cel mai prestigios festival de teatru "Masca de Aur" din Moscova.
Participă în Laboratoarele
Laboratoarele de regie organizate de Oleg Loevski în Rusia.

Rep.: Eşti invitat în cadrul festivalului precum o chemare
„acasă”.Spune-mi,
„acasă”.Spune mi, ce te readuce aici an de an?
Dumitru Acriș:
Acri : Mă readuc oamenii buni şi oamenii „nebuni” care
vin la Babel aduşi an de an de domnul Mihai Constantin Ranin.
Sunt oameni cu diagnoză fixă: iubire faţă de teatru. Mă readuc aici
actorii cu care am lucrat şi cu care lucrez, iar chimia asta nu poate
fi întreruptă. Cu 11 ani în urmă s-a
s a produs prima întânire, iubire la
prima vedere,
re, iar de atunci...
Rep.: Dragostea a rămas. Spune
Spune-mi
mi câteva cuvinte despre laboratorul pe care îl lucrezi acum, în cadrul festivalului.
D.A.:: Eu sunt foarte ataşat de Dostoievski, este a doua oară când mă întâlnesc cu acest autor. Am ales „Crimă şi pede
pedeapsă”.
apsă”.
Este o provocare. Noi am construit o schiţă făcută în câteva zile. Întâlnirea cu Dostoievski mă bucură mult deoarece este
posibil, în timp, să se nască un spectacol.
Rep.: Se spune că Dumnezeu a Creat lumea în șapte zile. Tu ai reuşit să construieşti o lume în șapte zile?
Dumitru Acriș:: Noi suntem nişte furnici mici şi avem menirea să învăţăm. Învăţ foarte multe lucruri de la oamenii care sunt în
jurul teatrului, în teatru. Dumnezeu se întâlneşte în lucrurile frumoase, în iubire.
A consemnat Irina Ștefan

MâiNe vedem, 3 iunie...
Teatru Indian - O călătorie de la Local la Global - Masterclass de Vidyanidhee Vanarase
12:00 - Foaier
Acest workshop va oferi o introducere în evolu
evoluția
ția Teatrului Indian și practicile teatrale contemporane din India. Limba în care se va preda va fi
engleza.
Vidyanidhee Vanarase (Prasad). La vârsta de 16 ani, a fondat propriul său grup - Abhijaat Rangabhoomi, Pune în 1985. De atunci a regizat mai mult de
50 de spectacole în diferite limbi. SS-a
a implicat în Teatrul Stradal și de asemenea a montat aproape 350 de spectacole stradale fondate pe probleme
relevante sociale.

M vine de la Magritte / M means Magritte

Piatra din casă / The Burden of the House de / by Vasile Alecsandri

18:00 - Sala Mare / Main Hall
blackSKYwhite, Rusia / Russia

19:30 - Casa Sindicatelor
Teatrul Toma Caragiu,, România / Romania

Un altfel de spectacol, plin de referințe:
referin de la cadrul inspirat de
obsesia lui Magritte pentru cuști,
ști, la procedeele artistice
(proiecții
ții neregulate și deformate, folosind un corp drept
cadru în Decalcomania și Viitorul Statuilor),
Statuilor la imagini concrete
împrumutate.
Dramaturgie / Dramaturgy
Dramaturgy: Teatru fizic nonverbal / Nonverbal Physical Theatre
Regia / Directed by: Dimitry Aryupin
Muzica / Music by: blackSKYwhite
Decor și costume / Set and costume design
design: blackSKYwhite
Cu / With: Marchella Soltan, Ksenia Aryupina

Comedia Piatra din casa satirizează obiceiul micii boierimi din Moldova
mijlocului de secol XIX de a transforma căsătoria într
într-un
un schimb, fiind privită
ca o înțelegere
țelegere între părinți cu privire la împărțirea zestrei, fără a ține cont de
părerea copiilor, deși
de în discuție este viitorul
torul lor. În jurul subiectului se conturează momente în care, prin
comic de situație,
situație, de limbaj și de caracter, se dezvăluie personalitatea protagoniștilor și mentalitățile acelei
perioade.
Regia / Directed by:
by Alexandru Dabija
Scenografia / Scenography:
Scenography Mihai Androne
Distribuția
ția / Cast: Cristina Moldoveanu, Theodora Sandu, Clara Flores, Bogdan Farcas, Ioan Coman,, Karl
Baker, Andrei Radu

