PSEUDO-ESEU
„1000 de cuvinte nu fac cât o imagine”. Așa o fi? Atunci, ce te faci cu: „Hai să-ți povestesc, ca să-ți faci o imagine!” Ambele
sunt valabile. Când îți amintești ceva, ai în fața ochilor minții un fel de captură de ecran care cuprinde și vorbe (mai curând
tonalități) și culori. O imagine... ciudată, în care contururile feței sunt blurate. Și totul se desfășoară foarte repede, senzorial.
Ca o dâră de parfum.
Pe de altă parte, imaginea este stare. Copilul foarte mic știe imaginea unui obiect, dar nu îl denumește. Relațiile lui cu cele din
jur sunt legate preponderent de imagini. Desigur și sunete. Pe măsură ce copilul crește, imaginile devin cuvinte, sunete.
Imaginile se estompează, limbajul înlocuiește „văzutul”, degetul nu mai arată obiectul. Și totuși, imaginile se stochează, iar
când apar (din urmă, cum s-ar zice) produc nostalgii, bucurii sau alte stări.
Teatrul trăiește prin imagini în mintea spectatorului, nu prin texte ample, ci prin „pictura” decorului, costumelor, prin
grimasele actorilor. Imaginile dintr-un film le poți revedea, tehnologia te ajută. Dar un spectacol de teatru este irepetabil,
chiar dacă îl vezi de mai multe ori. Și atunci, rămâi doar cu o „captură de ecran” sau mai multe.
Și mă gândesc la faptul că fiecare ediție din BABEL are, pentru mine, o imagine specifică.
Sper că și pentru dumneavoastră.
Puiu Jipa

Fără IMAGINE nu există ARTĂ!
Imaginea. Ce are de-a face cu teatrul?
Tema festivalului este îndrăzneață, provocatoare, poate naște confuzii. Nu mă refer la cultul imaginii, care domină lumea de
azi, nici la departamentul din instituție ce vizează marketingul, adică promovarea ei, ci la imaginea din artă.
Cu o inteligență rafinată și o ironie delicată, domnul manger al Teatrului “Tony Bulandra”, Mc Ranin, împreună cu echipa sa,
lansează tema festivalului ce ține exclusiv de limbajul filmului, știind totodată că nu există teatru cinematografic. Iată,
capcana! Marele om de cultură a ales tema gândindu-se probabil la “civilizația imaginii” – o expresie lingvistică de mare
carieră, formulată prima oară de către René Huyghe, în “Puterea imaginii”.
Managerul teatrului mai știe că teatrul nu poate schimba lumea, dar poate arăta prin teatru cum este ea. Atrăgând atenția
asupra pericolului care macină orice comunitate astăzi: obsesia imaginii de pe telefon sau de pe tabletă, care nu are legătură
cu imaginea din artă, teatrul rămâne o alternativă de a educa lumea.
Arta este gândire în imagine
Tema ediției festivalului este o provocare frumoasă, incitantă și excitantă. Ca să fac diferența între kitsch și artă, precizez că
am văzut prin alte părți spectacolele unor regizori, care, pierzându-se printre actori și decor, ieșeau în evidență prin ce n-au
putut să arate în scenă, iar la final, își descriau “opera” ca o “mare creație” de “teatru vizual”, exprimare care intra în
contradicție și cu definiția teatrului. Imaginația salvează scena de la demonstrațiile ieftine doar prin imaginile scenice propuse
de un regizor cu har.
Domnul Mc Ranin demonstrează de fiecare dată prin festivalul pe care-l organizează alături de colectivul teatrului că poate
crea un teatru ideal al imaginației care aduce publicul în sală, pentru o veritabilă lecție de teatru. Merită aplauze pentru
efortul de a organiza un festival internațional, de a convinge regizori din întreaga lume să vină să monteze în teatrul
târgoviștean poveștile lor spuse prin imagini scenice.
Cuvântul imagine, așa cu spunea Martin Heidegger în „Timpul imaginii lumii” trimite cu gândul la reproducerea a ceva:
“Imagine nu exprimă nici copie, ci acel lucru care se aude în vorbirea comună: <<avem de-a face cu o imagine>>”. Studiat
mult de romanticii germani, termenul a primit și ipostaza de “imagine interioară”. Excelent a definit-o Gottlob Frege în studiul
“Sens și semnificație”, ca o informație, un sens cu care ne este redată o anumită realitate sau obiectul prin care se înțelege
semnificația.

Imaginea este întotdeauna “a ceva”, dar a ceva care are o
substanță materială sau este un raport ontic pe-o parte, iar pe
altă parte există realități care nu au substanță materială, adică
sunt imaginate, cum ar fi utopia sau ficțiunea.
Albert Camus, în „Mitul lui Sisif” se referă la conștiință și
precizează: “conștiința seamănă cu un aparat de proiecție care
se fizează dintr-o dată pe o imagine. Diferența constă în faptul
că în acest caz nu există niciun scenariu, ci doar o ilustrare
succesivă și inconsecventă”. Multe dintre imaginile iscate din
om nu sunt imagini în sens strict, ci proiecții, cum ar fi vedeniile.
Imaginea reflectantă sau propulsivă, adică iscată din imaginație
sau fantezie trece ca un abur dacă nu se întrupează într-o
materie sensibilă. Gândindu-mă și la ceea ce spunea Albert
Camus, dau exemplu concret filmul, care nu-i altceva decât
imaginea în mișcare. Să nu uităm că teatrul și filmul sunt două
arte cu estetică proprie.
“Arta este gândire în imagine” o spune Harkov în 1905 când se
pun bazele structuralismului în Rusia, cu cele două curente
OPOIAZ și SKAZ și se referă la literatură. Citatul poate fi valabil și
pentru teatru sau film. Tot atunci, Sklovski identifică două tipuri de
imagine: imaginea ca mijloc de gândire și imaginea poetică.
Pentru a aduce imagini în scenă, mai întâi avem nevoie de o piesă de teatru. Dacă stăm bine și ne amintim, cu niște secole în
urmă, Shakespeare, care era un vizual, nu s-a gândit la celebritatea lui când și-a scris opera. Dramaturgul vedea mai întâi
scena cu ochii minții, apoi o scria. Pe scena minții lui viața își avea mișcarea ei. Totul trebuia să treacă cu repeziciune prin fața
ochilor, altfel piesa de teatru n-ar fi avut succes. Piesele lui de teatru au devenit între timp și filme. Caragiale trăia cu
intensitate tot ceea ce urma să scrie. Își vedea pe scena minții personajele jucând în scenă, care după un timp prindeau viață
pe hârtie.
Cuvânt-imagine. Trecerea de la cuvânt la imagine
Sloganul festivalului „BABEL F.A.S.T.” 2019, de la Târgoviște: “O imagine face cât 1000 de cuvinte!” sună bine, pare interesant
și percutant. Acest lucru îmi amintește de o obsesise veche transformată într-o revelație după multe lecturi ale
semioticienilor, că de multe ori, nu există trecere de la cuvânt la imagine. Cuvântul poate fi imagine. Stilul în scriitură mă
trimitea spre istoria epitetului și folosirea lui în frază. Acesta poate genera imagini poetice ce pot fi aduse cu ușurință în scenă.
Un exemplu de cuvânt-imagine este termenul “icon” frecvent folosit, de către autorii de scrieri semiotice pentru a desemna
un semn verbal care se referă în semnificația curentă ca la ceva vizual, în special la imagine. În limba română mai avem și
temenul “icoană”, care, în mintea oricărui om, aduce tabloul strălucit ce iradiază sfințenie cu dimensiuni metaforice și
simbolice.
Pentru mine, în teatru, geniul imaginii scenice rămâne regizorul care devine un creator după modul cum topește un “scenariu
propriu” transformând original cuvintele în imagini scenice. Tot spectacolul devine un șir de imagini vii în scenă, despre care
unii s-ar exprima greșit cu sintagma: “teatru de imagine”. O exprimare care intră în contradicție cu definiția teatrului. Lumea
scenică se dezvăluie prin limbajul care o defineşte: imaginea scenică, iar concluzia e optimist de clară: fără imagine nu există
teatru, nu există artă!
Monica Andrei, critic de teatru
Reporter: Care este imaginea preferată din spectacolul „M means Magritte”? Ce moment te-a marcat cel mai mult?
Spectator: Imaginea mea preferată, dar și unul dintre momentele care m-au marcat cel mai mult din spectacolul din această
seară, a fost apariția acelui personaj cu mască albă, în momentul în care „se juca” cu luminile, dându-mi o senzație de groază.
Rep.: Cu ce sentimente plecați de la spectacol?
Spectator: Într-un fel confuz, la început am crezut că acest show îmi va da o senzație de neliniște în mine, tocmai prin acel joc
de lumini.
A consemnat Mario-Alexandru Tătăranu, Colegiul Economic „Ion Ghica”
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„M MEANS MAGRITTE” încheagă o ultimă petrecere, o sărbătoare foarte asemănătoare cu
înmormântarea noastră. De altfel, descrie cadrul perfect al dezumanizării. Aparent singure,
personajele intră succesiv în cușcă, însă durerea, bestia revenită din epoci diluviene se
așează greoi peste scenă. Poate că această bestie a fost creată de personaje.
Trupul vorbește un limbaj articulat, iar spectatorul devine prizonier într-o capcană a
emoțiilor. Dansul lor trăiește într-un zgomot dezorganizat, sălbatic, trist. Masca
impenetrabilă, atitudinea justă, gestul precis (imposibil de imitat) trimit la mecanicizarea
societății. În coloana sonoră se identifică zbucium, disperare. În mod obscur, am înțeles că
toți tindem la aceeași atrofiere a sufletului. În același timp, suntem închiși. Imaginile noastre
nu încetează să încerce să evadeze, epuizându-se. Astfel, traseul omenirii culminează prin
moarte.
Cronichetă de Irina Ștefan, studentă Anul I Teatrologie, UNATC
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The body speaks an articulated language, and the spectator becomes a prisoner in a trap of
emotions. Their dance lives in a disorganized, wild, sad noise. The impenetrable mask, the right
attitude, the precise gesture (impossible to imitate) send to the mechanization of society. In the
soundtrack we identify turbulence, despair. Obviously, we understand that we all tend to the same
atrophy of the soul. Our images never stop trying to escape, running into exhaustion. Thus, the path
of mankind culminates in death.
Foto: Augustina Iohan

Mini-chronicle by Irina Ștefan, Theatrology student

DIN „BIBLIOTECA BABEL”
„An ex-libris is to the book what a collar is to the dog”
„Perhaps one of the chief distinctions between a Drama for Marionnettes and a Proper Drama is this... that whereas a Proper
Drama has to be vague and roundabout in its movements, a Marionnette Drama had always better be direct and rapid and
even obvious... A Marionnette is not at all clever – not subtle. He must fit the character like a hand fits a glove, or all is undone.
Therefore when we make a character in one of our Dramas we make the Marionnette to fit it. And so it comes about that a
Marionnette does not play a number of parts, he plays only one... that is himself. I believe in the time when we shall be able
to create works of art in the Theatre without the use of the written play, without the use of actors.” (Edward Gordon Craig)

FROM ”BABEL LIBRARY”
„Ex-librisul este pentru carte precum lesa pentru câine.”
„Probabil una dintre cele mai importante diferențe între un spectacol pentru marionete şi un spectacol dramatic propriu-zis
este aceea că, dacă un spectacol de teatru trebuie să fie vag și să aibă gesturi largi, generalizatoare, spectacolul de teatru cu
marionete a fost dintotdeauna, în context pozitiv, direct şi rapid şi chiar evident... O marionetă nu este întru totul inteligentă
sau subtilă. Trebuie să se încadreze în caracterul personajului aşa cum mâna intră în mănuşă, altfel rămâne incert și totul este
în zadar. Aşadar, când alcătuim un personaj într-una dintre piesele noastre, facem marioneta care să i se potrivească perfect.
Căci aşa se ajunge la conceptul că o marionetă nu joacă mai multe fețe ale aceluiași rol, joacă una singură... care este el însuşi.
Cred în momentul în care vom fi capabili să creăm opere de artă în Teatru fără să mai fie nevoie de partea scrisă, de piesa
efectivă, fără actori.” (Edward Gordon Craig)

PLOAIA
NU
A
PARADIT
PARADA

Când e să plouă, plouă. Dar... când e să paradă, paradă. Cineva, acolo sus, a oprit ploaia și a dat drumul Paradei
BABEL. Ieri, la 21:20, ploua. La 21:21 se oprea și Parada se pornea.
Timp de o oră, sute de voluntari înarmați cu baloane și costume care mai de care mai fistichii, nuntași teatrali,
tarafuri populare, cimpoieri medievali, dubași din Deva, pyromani franțuzești, actori de pe sute de continente și
milioane de galaxii, cai negri, căruțe bulgărești din Sârbi, Liviu Cheloiu îmbrăcat în kilt și tobă, Hugo cu pălărie și
vestă, Johnston îmbrăcat în Scott, Mc Ranin dirijând taraful, Horațiu Mihaiu fără pipa lui Magritte, mulțime,
trecători, girofaruri, televiziuni, jandarmi, alergători.
Pe scurt: BABEL în Paradă!
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MâiNe vedem, 5 iunie...

După/ After
18:00 - Sala Mare / Main Hall
Sangsangchangkko (Imaginary House),
Coreea de Sud / South Korea

Fiecare duine / (Fiecare om)
19:00 – Centrul Vechi / Old City Center, Piața
/ Square Mihai Viteazul
PASS Edinburgh College, Scoția / Scotland

„După” este o poveste despre dezvoltarea
personalității unui bărbat pe nume Liu. El a fost
marcat de încercarea tatălui său de a-și ucide
familia, de aceea este suprimat psihologic, fiind
fascinat de păsări și trăind ca un om al păsărilor.

„Fiecare om” este un spectacol de teatru fizic care
explorează piesa moralizatoare „Everyman”.

Regia / Directed by: Kim So Jung,
Muzica / Music by: Kim So Jung
Distribuția / Cast: Liu – Kang Ju Sung, Child
(Copilul) Liu – Jang Se Hyun, Bean – Lee Yeong Ja

Regie, Costume și Interpretare /
Directed, Costumes and Cast:
Rhona O’Donnell, Amie Huckstep, Stacyanne Smith,
Bronte Mellors, Jazmin Gilham, Rachel Heller,
Zazu Klebba and Joel Anderson
Muzica / Music by: Joel Anderson

Operativi!
19:30 - Piața Mihai Viteazul /
Mihai Viteazul Square
Eccentrici Dadarò, Italia / Italy

Nu-i un joc de copii / Not a children’s game
de / by Herkus Kunčius
20:30 - Casa Sindicatelor
Alytus City Theater, Lituania / Lithuania

Trei clovni-soldați, supraviețuitorii războaielor
istoriei vin să ridice un monument comemorativ al
fiecărui război și să-și amintească câtă prostie a fost
de-a lungul istoriei.

O caricatură a familiei moderne surprinsă de
regizorul Albertas Vidžiūnas și de unul dintre cei
mai scandaloși scriitori lituanieni – dramaturgul
Herkus Kunčius.

Scenariul / Dramaturgy:
Production Eccentrici Dadaro,
Regia / Directed by: Mario Gumina
Decorul și costumele / Set design & costumes:
Alessandro Aresu, Gianni Zoccarato,
Mirella Salvischiani
Muzica / Music: Marco Pagani
Cu / With: Dadde Visconti, Andrea Ruberti,
Umberto Banti

Regia / Directed by: Albertas Vidžiūnas
Scenografia / Scenography: ArturasSimonis
Muzica / Music: Antanas Jasenka
Cu / With: Egle Kordiukovaite,
Andra Kavaliauskaite,Jonas Gaizauskas,
Vidas Vaskius, Vaidas Praspaliauskas,
Ona Gudaityte, Eugenijus Rakauskas,
Egle Juskaite, Vincas Vaiciulis

