„Declar
Declar deschis Festivalul Babel. Ora
Orașul
șul vă aparține”
aparține
Mc Ranin
Într-o
o atmosferă destinsă și prietenoasă, Festivalul a început printr-o
printr o deschidere. Domnii Mc Ranin și Liviu Cheloiu au
mulțumit
țumit pe rând tuturor celor implicați, ba chiar și celor care nu sunt implicați deloc. Au fost prezentate personalitățile care
fac parte din
in Board
Board-ul Festivalului.
Domnul Ranin a deschis festivalul, dar domnul Cheloiu ll-aa închis pentru a-l
a redeschide și el însuși.

Scott Johnston
Raluca Rădulescu

Oleg Loevski
Dieter Topp

IMAGO
(direct de pe masa de lucru a Directorului Festivalului / right from the Festival Director`s
Director`s office)

Imaginea ll-aa fascinat pe om înaintea vorbitului sau scrisului. Imago ar fi imaginea strămoşului (pe un suport de ceară)
pe care romanii o puneau în atrium pentru a i se închina.
În zilele noatre ss-aa instaurat un cult al imaginii. Imaginea ţine locul oamenilor şi instituţiilor, tot aşa cum în modă unele
produse surogat ţin locul celor veritabile. Cultul imaginii şi credibilitatea pe care aceasta a căpătat
căpătat-o în ultima vreme sunt
semne de revenire mascată a gândirii magice... o gândire care convine artistului.
Pornind de la Bergson, Albert Camus face următoarea precizare privind natura conştiinţei: „Conştiinţa seamănă cu un
aparat de proiecţie care se fixează dintr
dintr-o
o dată pe o imagine. Diferenţa constă în faptul că în acest caz nu există nici un
scenariu, ci doar o ilustrare succesivă şi inconsecventă”. Se poate spune că, într-un
într un fel sau altul, imaginea corpului şi, în mod
special, a chipului a reprezentat tot timpul o obsesie pentru om.
Dacă civilizaţia Renaşterii a fost a cărţii, civilizaţia noastră stă sub semnul imaginii. Imaginea acoperă acea
disponibilitate a omului către fantasm şi reverie. Imaginea este o oglindă... o oglindă magică, precum în Albă ca Zăpada sau
Alice în Ţara Minunilor
unilor.
Mc Ranin
The image has fascinated man before speaking or writing. Imago would be the image of the ancestor (on a wax
support) that the Romans placed in the atrium to worship him.
In our days, a cult of image was established. The image holds the place of people and institutions, just as some
fashion surrogate products took place of the real ones. The cult of the image and the credibility that the image
got into lately are signs of a masked comeback of magical thinking ... a way of thinking that suits the artist.
Starting from Bergson, Albert Camus makes the following statement on the nature of consciousness:
"Consciousness resembles a projection device that suddenly attaches itself to an image. The difference lies in the
fact that in this case there is no scenario, but only a successive and inconsistent illustration". It can be said, in one
way or another, that the image of the body and, in particular, of the face has always been an obsession for man.
If the Renaissance civilization was the civilization of Book, our is under the sign of the Image. The image covers
that man's availability for fantasy and reverie. The image is a mirror ... a magical mirror, like the one in Snow
White or in Alice in Wonderland.

CRIME, PEDEPSE, NUNTA
NUNTAȘI
ȘI în ZIUA ACEEA. IMPRESII
„Nunta” în stradă a bucurat publicul târgovi
târgoviștean
ștean ieșit la promenadă. Traseul nuntașilor a fost îmbibat cu voie bună și cântece
care-ți declanșează
șează în mod automat dorința de a dansa. Simțul ludic a cuprins Piața Mihai Viteazul. Oameni de toate vârstele
au intrat în
n hora care a unit destinele celor doi tineri, astfel to
toți
ți cei prezenți la nuntă au făcut parte din spectacol.
Rep.: Care este imaginea preferată din acest spectacol?
Spectator: Mi-aa plăcut cel mai mult imaginea tuturor nunta
nuntașilor
șilor
năvălindu-se
se asupra pa
patului și plimbându-ll dintr-o
dintr o parte în alta. Chiar
m-a amuzat.
Rep.: Ce moment v
v-a
a marcat cel mai mult?
Spectator: Am fost marcată de momentul de mare suspans în care
Djeany era hotărât să o omoare pe mireasă. Eram curioasă de ceea
ce se va întâmpla în cont
continuare.
Rep.: Cu ce sentimente rămâneți de la spectacol?
Spectator: Plecând de la acest spectacol îmi dau seama că noi,
românii, chiar suntem ni
niște
ște oameni cu tradiții interesante, deși
piesa a fost dusă la extrem.
Rep.: V-a trezit vreo amintire în mintea dumneavoastră?
d
Spectator: Da. Muzica, în special, mi
mi-a adus aminte de
momentele de când eram mică și mergeam cu părinții mei la
diferite nunți
ți și de cât de mult mă distram.

Cristian Olaru aka Djeany
Rep.: Există o deosebire între spectacolul „„de festival" și cel
de la sediu?
Cristian Olaru: Sigur că există. Spectacolul „de festival” se
adresează unui public mai liber, unui p
public
ublic care nu se regăsește
regăse
în sala
ala de teatru, fiind totul mult mai suprinzător.
Rep.: Ce a adus spectacolul în plus festivalului?
festivalu
Cristian Olaru: Faptul că „Nunta” s-aa realizat datorită festivalului BABEL i-a
i adus un plus de viață,
ță, de imagine și de bucurie.
Rep.: Imaginarul și imaginația se contopesc în spectacolul dumneavoastră...
dumneavoastră
Cristian Olaru: Bineîn
Bineînțeles.
țeles. Mai ales că tot ceea
ceea ce se întâmplă pleacă de la un fapt real și evoluează într
într-o
o imagine mult dusă
la extrem.
În direct de la „Nunta”, Clara Ioana

Experiența
ța workshop
workshop-ului coordonat
rdonat de regizorul rus Kiril Vîtoptov
Vîtoptov a fost prima de acest gen pentru mine și cu toate
acestea simțindu
țindu-ma
ma nespus de liberă, de relaxată,
relaxată, zona aceasta de improvizație
improvizație și interacțiune cu publicul oferindu
oferindu-mi
mi mie,
personal,
rsonal, o senza
senzație
ție de adrenalină de care nu mă pot sătura.
sătura. Miza a fost de a reuși
și în numai 5 zile să scoatem un spectacol de
tip performance
ormance stradal, tema fiind nunta. O nuntă specifică zonei de provinciei
provincie rusești și,i, implicit, române
românești.
ști. O nuntă
pamflet, ce trebuie tratată ca atare. Cu tipologii atât de diferite și bine conturate
conturat în
n cel mai hazliu mod (de la costumele
kitschoase, până la conflicte de anvergură ce fac deliciul
ciul publicului). Ce se întâmplă atunci când lucrurile degene
degenerează
rează la un
astfel de eveniment? Ei bine, știm cu toții,
ții, un haos de un comic extraordinar. O libertate
libertate extraordinară de a crea, de a ne
arunca cu totul îîn toată nebunia aceea. Și credeți-mă,
credeți
nu există nimic mai frumos pentru un actor decât totala libertate de a
se exprima. Mul
Mulțumesc tuturor
turor celor ce au făcut posibilă realizarea acestui workshop și sper d
din tot sufletul să avem
oportunitatea
tunitatea de a ne găsi mai des în astfel de momente, împreună,
împreună, toți
toți pentru unul și unul pentru toți.
Teodora „Mireasa” Colț
Col

„Ziua aceea” , un spectacol care construie
construiește și
dărâmă concepții
ții despre oameni, despre simțuri
simțuri,
despre tot ceea ce consideri că înseamnă binele
sau răul. Vocile care se imprimă în ti
tine
ne însuți
însu
pentru câteva momente te fac părtașș la acțiunile și
decizile personajelor. Imaginarul și imaginația se
contopesc, regizorul alegând să dea via
viață
marionetelor prin
rin intermediul actorilor. A fost un
joc al oamenilor mari, iar jocul gre
greșeală
șeală așteaptă.
„Greșeala”
șeala” celor mulți este neputința de a se
înțelege
țelege pe sine și de a se accepta. Este un joc al
îndrăznelii care ne cere să fim treji. Într
Într-o
o lume preocupată de mărunțișurile
măru
cotidiene uităm și, câteodată, refuzăm să trăim
așa
șa cum inima ne conjură.
Ștefania Bobeică

VIAȚA
ȚA MEA ÎN TEATRU
TEATRU'
LU
LU' EREMIN
Hai să o spun pe a dreaptă. După 40 de ani de
teatru, nu știam cu ce se m
mănâncă
ănâncă
Laboratoarele
atoarele Teatrale. Nici la workshop-uri
uri nn
am prea băgat nasul. A
Așa a fost săă fie. Am fost
luat în distribuții
ții pe princ
principiul „văzut-plăcut”
plăcut”
sau pe „pile” (adică
adică regizorii mă știau și aveau
nevoie de unul cu barbă și se gândeau repede la
mine. Asta în ultimii 20 de ani).
Boon! Gata cu
u gluma! Am fost introdus într-un
într
astfel de laborator. În incon
inconștiența
știența mea mereu
juvenilă, credeam că o să treacă repede totul,
că vor fi lucruri relativ ușor
șor de făcut,
făcut, că o să am timp să fac și FOAIE.R-ul.
ul. Aiurea!! A
fost o nebunie. Dar nu orice fel de nebunie,
nebunie, ci o NE
NE-BU-NI-E (spusă așa,
șa, cu ochii
sticlind și apăsând
ăsând pe fiecare silabă –încercați
ți asta acas
acasă, în fața oglinzii!).
Într-un ritm „dimineață-seară
seară-noapte”,
noapte”, unde nu mai știai dacăă plouă sau e
transpirație,
ție, a ieșit un spectacol din care am ieșit ud. Ud de emoție.
ție. De felul meu nu sunt ușor de emoționat. Îmi place mai mult
să transmit emo
emoție.
ție. Dar, de data asta, am comis-o.
comis
Am uitat și de FOAIE.R, am uitat și de ccățelul Șumi care nu măă mai
recunoștea și măă lătra când ajungeam la miezul nop
nopții pe acasă.
„Lucrul” (dacă pot să
să-i zic așa)
șa) cu Oleg Eremin a fost o plăcere.
plăcere. Înzestrat cu o inteligență
inteligen Sankt-Petersburgiană
Petersburgiană ie
ieșităă din comun
șii cu un master făcut cu Bob Wilson la New York, regizorul a scos din mine nebănuite stări și conflicte. M
M-am
am lăsat pe mâna lui
fără să întreb inutil, fără să mă fo
fofilez,
filez, fără să îmi ușurez
ușurez treaba pe principiul „am o vârstă”.
vârst ”. Pe deaspura, nu mai înjurasem
niciodată pe scenă. Ei bine, aam făcut-o. Și nu mi-a
mi fost rușine. Așa
șa cum spunea și marele actor Boris Petrof
Petroff: „Nu-mi
mi plac
înjurăturile
njurăturile pe scenă, dar astăzi n-am simțit
țit niciun pic de disconfort
disconfort în a le asculta. Au fost la locul lor!”
Bine, nu despre înjurături a fost „spectacolul”, ci despre o lume re
re-creată
creată în care fiecare personaj avea dublura sau triplura sa,
vorbind deodată acelea
aceleași cuvinte, dând naștere
na
unei polifonii
fonii mai ceva ca orchestra filarmonicii când îîși
și acordează
acordeaz
instrumentele.
Să nu o mai lungesc! După 3 victorii ale Simonei Halep și douăă finale la fotbal, „spectacolul” lui Oleg Eremin Ziua aceea a primit
cel
el mai mare premiu: aplauze
aplauzele sincere ale spectatorilor.
Puiu Jipa

LABORATOR DE IMAGINE SCRISĂ
(NEW PLOUGOUSHOR)
Învârtește,
ște, soro, fusu
fusu`
Că ne-aa pus la muncă rusu
rusu`
Avem text, avem păpu
păpuși,
S-aa umplut teatrul de ru
ruși.
Cinci actori , patru actri
actrițe,
Numai fumuri, fițe!
țe!
În 3 zile și o noapte
Facem, zău, spectacol, frate!
Păpușele, jucărele,
ărele,
Recuzită, caramele.
Avem tot, avem de toate,
Mai avem o zi și noapte.
Ține
ine ritmul, fii pe fază...
Uite-ai
ai mai sărit o frază!

Ăsta-ii teatrul de concept
Când mai tare, când încet.
Verdeșș vine din spital,
Dar e rolul principal.
Dacă e să-ții rupi aripa
Strigă după Puiu Jipa.
Pentru Carablais nu am găsit rimă.
Nu e Lache, nu e Mache,
E colegul Asanache.
Simpatic ca și Nețoiu
E colegul Bălășoiu.
Bighe și Iordan și Varga
Ăștia
știa au fost luați cu targa.
Ne-am
am jucat, am învățat,
învă
rusu` chiar ne-aa lăudat.
de cuplul umoristic Bălă și Bighe

MâiNe vedem, 4 iunie...

În Tranzit / In Transit
18:00 – Sala Mare / Main Hall
International Association For Performing Arts and
Research (IAPAR), Pune, India
„În Tranzit”,”, în regia lui Aditi Venkateshwaran, este un
spectacol teatral de dans non
non-verbal care examinează
reprezentarea mişcării sistemice
emice şi subiective în perspectiva
culturală contemporană a corpurilor în mers, pe străzile din
India. Spectacolul studiază intensitatea mişcărilor şi
momentelor pe care le trăim pe stradă.
Regia / Directed by: Aditi Venkateshwaran
Decorul și costumele / Set and Costume Design
Design: Aditi
Venkateshwaran & Radhika Rathod
Muzica / Music by: Udayan Dharmadhikari
Cu / With: Aditi Venkateshwaran, Maitreyee Joshi, Tanvi
Hegde

Iulius Cezar / Julius Caesar de / by William Shakespeare
19:30 - Casa Sindicatelor
Forssane el Rokeh (Knights of the stage for the Performing Arts),
Algeria
Conspiratorii îl conving pe prietenul lui Cezar, Brutus, să se alăture
complotului lor de asasinat. Pentru a-l
a l împiedica pe Cezar să câștige
câ
prea
multă putere, Brutus și conspiratorii
rii îl ucid în timpul Idelor lui Marte. Marc
Antoniu luptă împotriva conspiratorilor și îi izgonește din Roma. Brutus și
prietenul său, Cassius, pierd și se sinucid, lăsându-ll pe Antoniu să
guverneze Roma. Veți
Ve vedea această piesă într-oo lectură modernă, unde
u
aceleașiși evenimente se reflectă în realitatea politică pe care o trăim astăzi.
Regia / Directed by: Okbaoui Cheikh
Scenograf / Scenographer: Cheddad Bezia
Actori / Actors: Mechmeche Hamza, Mihoubi Sofaine, Fellag Malek,
Benchernine Idris, Belayel Rayel, Saidoun Amirouche, Ouhab Adel,
Bouguerra Walid

Inima lui Don Juan / The Heart of Don Juan
21:00 Piața
ța / Square Mihai Viteazul
Scena Kalejdoskop, Polonia / Poland
Inima lui Don Juan este un spectacol magnific, bazat pe legenda infamă a
lui Don Juan, un iubit seducător și necredincios, ale cărui cuceriri sexuale
au provocat atât de multă confuzie și indignare, cât și gelozie. Povestea îl
descrie pe Don Juan ca pe un om pasional și, totuși, un singuratic în
căutarea sentimentelor adevărate. ÎÎn acelașiși timp, el pare a fi un om
impulsiv și impetuos, care nu va recunoaște niciodată înfrângerea.
Încăpățânarea
țânarea lui este cea care duce în cele din urmă la căderea lui și îl va
duce în iad. Va reușiși să
să-ii convingă pe persecutorii săi de moralul său?
Scenariul și regia / Script and directed by: Piotr Kulczyk

