Festivalul Babel este, în sine, foarte special şi vă mulțumesc pentru asta
Interview with Aditi Venkateshwaran (India)
Rep.: Is there a difference between the festival show and the
normal theater show?
Aditi Venkateshwaran: As long as there is a show I don't think
there is any difference; the difference is in the ambiance, is in the
interaction, but if it is a show, it might be in a festival, it might be
an independent show, but it is a show. What changes is the
atmosphere, the idea of celebration, of coming together, that
happens when the show is a part of a festival. So, when you
perform in a festival, yeah, you do your 100% on stage, but
offstage you do a lot of many things like what we are doing right
now.
Rep.: What is the extra that the festival brings to the show?
Aditi Venkateshwaran: The idea of celebration, that is what I feel,
that feeling of people coming together from different parts of the
country, from different parts of the world to share their own
artistic expression, get the feedback from the people; for example
we have performed this show today, yesterday was another team,
we have seen their performance, we'd like to talk to them and ask
them for a feedback to our show, so that is something that
happens in a completely different perspective. When we played
this performance in our own culture and context, there is a
specific response that we get, but people from different countries... how they work and it can give some amazing artistic
insights, That is why I think that is a major contribution of a festival to a show.
Rep.: Are the imaginary and the imagination fusing in your show?
Aditi Venkateshwaran: I think this is a question that has to be answered by the audience. Because we feel that we created a
performance in which images come out of our imagination. If they can't come together, they can't go on stage, that is what I
feel. So, yes, to me: yes, but, actually, the audience has to answer this question, how they get it. Because if you create
something and it doesn't go across you, can't say the audience wasn't good enough, because they did not understand, you
have to find out what was missing in the artistic expression and other times it gets like I'm not very confident on my work and
the audience says it was fantastic, so it works both ways.

Rep.: Există vreo deosebire între spectacolul „de festival” şi cel de la sediu?
Aditi Venkateshwaran: Da, este foarte diferit. Astăzi, sincer, am simțit că a fost un spectacol foarte special,
foarte frumos datorită publicului, chiar dacă noi nu am putut s-o vedem mereu a fost o conexiune şi deşi eu
simt că ceea ce am făcut noi are legătură cu India am simțit şi că este ceva de aici, de la voi toți. A fost foarte
diferit față de alte spectacole, deci cred că Festivalul Babel este în sine foarte special şi vă mulțumesc pentru
asta.
Rep.: Ce aduce festivalul în plus spectacolului?
Aditi Venkateshwaran: Cred că faptul că suntem diferiți plecând de la cultură, limba vorbită, istoria, religia,
politica, mâncarea pe care o mâncăm zi de zi, hainele pe care le purtăm şi faptul că suntem toți împreună
face această experiență minunată.
Rep.: Imaginarul și imaginația se contopesc în spectacolul vostru?
Aditi Venkateshwaran: Da, foarte mult. Pentru că dacă te uiți la ceea ce am făcut pe scenă este ceea ce
vedem în jurul nostru pe străzile din India, deci există o legătură strânsă cu imaginile. Adică dacă mă uit la
cineva, mă uit la felul cum stă, dar ceea ce face, ceea ce gândeşte depăşeşte imaginea, atingând imaginația
şi, de fapt, acest punct de contopire a imaginii cu imaginația a fost centrul spectacolului nostru.
A consemnat Teodora Şupială, elevă, „Liceul de Arte Bălașa Doamna”

Julius Caesar
Interview with Okbaoui Cheikh (Algeria), director of `Julius Caesar`
Rep.: Is there a difference between a festival show and a regular show?
Okbaoui Cheikh: In my country, we have a different kind of theatre. "Julius Caesar" is
specially played for Festival Babel, because the theme is the Image. I wanted to come with
something that is full of images, pictures just as this play.
Rep.: Do the imaginary and the imagination combine in your show?
Okbaoui Cheikh: I think they do.
Interviu cu Okbaoui Cheikh, regizor al spectacolului „Julius Caesar”
Rep.: Există o deosebire între spectacolul „de festival” și cel de la sediu?
Okbaoui Cheikh: În Algeria, teatrul este diferit. „Iulius Cezar" este un spectacol jucat
special pentru Festivalul Babel. Deoarece tema este Imaginea, am vrut să vin cu un
spectacol plin de expresivitate, de imagini, așa cum este „Iulius Cezar”.
Rep.: Imaginarul și imaginația se contopesc în spectacolul vostru?
Okbaoui Cheikh: Eu consider că da.

Un spectator ne zice
Rep.: Care este imaginea preferată din acest spectacol („Julius Caesar”)? Ce moment te-a marcat cel mai mult?
Spectator: Paralela dintre trecut şi prezent: apa curge, pietrele rămân.
Rep.: Spectacolul a trezit o amintire în mintea dumneavoastră?
Spectator: Imaginea unei prietenii eşuate, cel mai probabil.
Rep.: Cu ce sentimente plecați de la spectacol?
Spectator: Cu entuziasm, voie bună.
A consemnat Ştefania-Raluca Bobeică, elevă, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”

Interview with Don Juan
Scena Kalejdoskop, Polonia
Rep.: Is there any difference between doing a show at a festival and doing
one back home?
This festival is a very different thing for us, mostly because it is not a classic one.
We are a street theatre from Poland and BABEL is indeed a very surprising and
exciting place for us to perform at.
Rep.: What does the festival add to the show?
This show is very different being played here, at a festival, from being played
back home. The topic of the performance as well, the love between a man and
a woman, is a game of language, which basically corelates to the meaning of
the word BABEL itself. Love is obviously an universal term understood and
perceived by every single person around the world, even if differently.
Rep.: Do the fantasy and the imagination merge into your show?
We use classical drama and the authentic text of Molière, but we do it in a very modern and contemporary way. That includes using fantasy and
using our imagination because we are trying to mix several theatrical languages and different ways of expression. I believe that both the
imagination and the fantasy are necessary for doing such a performance.

Alt spectator ne zice
Rep.: Care este imaginea preferată din acest spectacol?
Spectator: Imaginea preferată din spectacol a fost aceea în care cuplul a dansat, la final. Am adorat felul în care cei doi s-au armonizat, deși erau
urcați pe picioroange.
Rep.: Ce moment v-a marcat cel mai mult?
Spectator: M-a marcat momentul în care s-a descoperit faptul că Don Juan însuși a fost înșelat, deoarece chiar a fost o întâmplare neașteptată. În
ciuda neînțelegerilor de la începutul relației dintre protagoniști, eram convinsă că iubirea lor urma să înflorească într-o relație de durată.
Rep.: Cu ce sentimente plecați de la spectacol?
Spectator: Plec cu un sentiment de bucurie deoarece, la sfârșit, cei doi au rămas împreună, protagonistul alegând să treacă peste tot ceea ce s-a
întâmplat, astfel dovedindu-și dragostea adevărată. Neînțelegerile ce au urmat căsătoriei celor doi au fost, totuși, bine primite, din moment ce și
ele au contribuit la antrenul spectacolului, realizând comicul de situație care a făcut spectacolul mult mai interesant.
Rep.: Spectacolul a trezit o amintire în mintea dumneavoastră?
Spectator: Mi-am amintit de „Carmen”, spectacolul Teatrului Tony Bulandra, deoarece personajul omonim al acelei piese a făcut o greșeală
similară protagonistei din „Inima lui Don Juan”, înșelându-l pe bărbatul pe care îl iubea cu adevărat.
A consemnat Clara Ioana Mornea, elevă a Colegiului Național „Ienăchiță Văcărescu”

FOTOGRAFUL FOTOGRAFIAT
Reporter: Ce urmărești când captezi o imagine fotografică?
Maria Ștefănescu: Să surprind sinceritatea acelui moment.
Rep.: Imaginea are sentiment?
M.Ș: Cu siguranță. E sinceritatea acelui moment, a actorului, a regizorului și vreau să
cred că și a fotografului.
Rep.: Cum pregătești o ședință foto?
M.Ș: Fotograful de teatru nu pregătește. Vine la „de-a gata”. De pregătit, a pregătit
regizorul, actorul și scenograful. El, fotograful, trebuie doar să fie atent la tot ce se
întâmplă pe scenă și să-și aleagă momentul și locul. Locul însemnând decupajul din
scenă.
A consemnat Puiu Jipa

DIN „BIBLIOTECA BABEL’’
The remarkable gesture
This on-going fight, to strengthen the supremacy of culture, through which the population’s level of conscience is raised, is
weary. Maybe that’s because our time, ours, the mortals, is not long enough, so waiting for change is in vain. However, we make
remarkable gestures, which seem to be so, because this is how we’ve been educated… When you have gardeners in your family, you
know very well that you won’t see an Oak Tree fully grown, planted by your own hand, but nowadays children can see it and their
descendants also. The gesture of planting stirs an unexplainable joy in words, as if your body will be playing the next character under
the tree’s spell. You make the gesture without wondering too much, you ignore this thought.

An image
The image expresses something in its discontinuity… meaning that it is more than it seems. Starting from a picture you can weave a
story… your story, which does not resemble the one of the other even if he sees the same image.
You fill the void with “imaginary”, the inspired imaginary of the moment… after some time you have the impression that you’ve
understood and then you are betrayed by the same image through which you’ve been manipulated to believe in something fake. So,
your story changes again, and you are overwhelmed by the various moods and meanings. The image gets away because it is alive.

Mc Ranin

Gestul exemplar
Lupta asta continuă pentru a afirma supremația culturii prin care se ridică nivelul de conștiință al populației, este
istovitoare. Poate fiindcă timpul nostru, al muritorilor, nu este suficient de lung și atunci așteptarea schimbării e
vană. Și totuși, facem gesturi exemplare, ce par a fi în sine, pentru că așa am fost educați... Când ai grădinari în
familie, știi precis că nu vei vedea un stejar ajuns la maturitate, plantat chiar de tine, dar îl vor vedea copiii de acum
sau copiii copiilor lor. Gestul plantării îți produce o bucurie inexplicabilă în cuvinte, ca și cum trupul tău s-ar afla în
viitorul personaj dominat de copac. Faci gestul fără să-ți pui prea multe întrebări, alungi gândul.

O imagine
Imaginea afirmă ceva în discontinuitatea ei... adică este mai mult decât ceea ce pare a fi. Plecând de la imagine poți
țese o poveste... povestea ta, care nu seamănă cu a celuilalt care vede aceiași imagine. Umpli golul cu „imaginar”,
imaginarul inspirat al momentului... peste un timp ai impresia că ai înțeles și atunci ești trădat de aceeași imagine
prin care poate ai fost manipulat să crezi într-un fals și atunci povestea ta se schimbă din nou, iar tu te lași copleșit
de multitudinea stărilor și sensurilor. Imaginea fuge pentru că este vie.

DE LA VOLUNTARI CITIRE
Ce înseamnă teatrul pentru mine?
 Teatrul este un loc extraordinar unde poți participa la diferite evenimente şi diferite opere ale unor mari compozitori şi creatori de nuvele,
romane etc.
 Teatrul este locul în care te poți relaxa , informa (în legatură cu unele piese de teatru care te pot ajuta la bac, prin vizionarea lor), dar şi
locul unde îți poți dezvolta imaginația. Înveți să îți exprimi sentimentele mai ușor și scapi de stresul excesiv.
 Teatrul este important atât pentru noi elevii, adolescenții, cât și pentru adulți și bătrâni.
Andrei Mânguță, elev, Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”

MâiNe vedem, 6 iunie...
Not from the emotions inside but from the images outside
de / by Atsushi Kakumoto, Japonia / Japan
12:00 - Sala Oglinzilor / Mirror Hall
Un atelier despre tehnica respirației, mișcările fizice și utilizarea
spațiului. Un mod de a construi personaje mai axat pe construirea
de imagini colective pe scenă, mai degrabă decât construirea de
emoții în interiorul propriei ființe.
Atsushi Kakumoto a absolvit Universitatea din Tokyo în 2002. A studiat la Facultatea de Drept (și Științe
Politice), concentrată în principal pe studiul istoriei gândirii politice europene și a Legii romane. Influențe
majore provin de la profesorul KOBA Akirași de profesorul Fukuda Arihiro.

Alba după / after Federico Garcia Lorca
18:00 - Sala Mare / Main Hall
Théâtre du Mouvement, Franța / France
Realizat într-o scenografie impresionantă cu negrul dominant,
forța poetică a gesturilor și imaginilor aduce jocul de constrângeri
și frustrări în lumină deplină. Puțin câte puțin, un afișaj de
jaluzele și voaluri expune vina, gelozia, dorințele nerecunoscute. O creație intensă, exactă, senzuală.
Regia / Directed by: Yves Marc
Distribuția / Cast: Bernarda: Yves Marc, La Poncia: The maid: Mélanie Devoldère, Adela: Silvia Cimino,
Martirio: Elsa Taranis, Angustias: Véronique Muscianisi, Magdalena-Amélia: Alexandra Antoine

Nunta / The Wedding
19:00 - Centrul Vechi / Old City Center
Spectacol-procesiune, care nu se bazează pe o piesă, ci pe un
eveniment-fenomen: nunta așa cum este ea. Cu mire, mireasă,
părință nebuni, invitați, foști iubiți ai mirilor, care încearcă să
împiedice nunta, cu orchestră și ritualurile obligatorii, care
ajung până la grotesc.
Regia / Direction: Kiril Vîtoptov
Distribuția / Cast: Teodora Colț, Ioana Farcaș, Maria Nicola, Cosmina Lirca, Delia Lazăr, Radu Câmpean,
Ilie Ghergu, Cristian Olaru, Florin Georgescu, Mihai Bălăceanu
Pasărea de Foc / The Firebird
21:00 Piața Mihai Viteazul / Mihai Viteazul Square
Teatrul Tony Bulandra, Romania
Spectacol de teatru de umbre corporale și de păpuși, creat pe
muzica lui Igor Stravinsky, o adaptare liberă a poveștii „Pasărea
de foc și Kaschei, magicianul cel rău”. Un spectacol original în
care lumina și întunericul se întâlnesc pe ecranul de pânză pentru a da naștere unei lumi fascinante și
efemere.
Un spectacol de / A show by Irina Niculescu
Muzica / Music: Igor Stravinsky
Scenografia / Scenography: John Lewandowski
Cu / With: Ana Maria Cucută, Cristina Dumitra, Teodora Antal, Mihai Bălăceanu, Cosmin Cosma
Voice-over: Sebastian Bălășoiu

Esquilibrio
20:00 - Piața Mihai Viteazul/ Mihai Viteazul
SquareJonathan Marquis, Italia / Italy
Spectacolul „Esquilibrio” îmbină arta jongleriei și a acrobației cu
spectaculosul focului. Trucuri amuzante și momente de
interacțiune cu publicul îi fac pe spectatori să participe la
virtuozități de circ și jocuri hilare; publicul devine protagonistul, asigurând stimuli pentru improvizație și
noi numere care vor face ca show-ul să fie unic, o experiență irepetabilă.
Regia/Directed by: Jonathan Marquis
Fumând ca un bărbat / Smoke Like a Man
bazată pe viața Fridei Kahlo / based on Frida Kahlo’s life
21:30 – Amfiteatrul Liceului nr. 2
Yafit Levi - Independent production, Israel
Acest spectacol de teatru fizic dezvăluie fațete din viața unei
femei complexe, sociabile, independente și rebele. O femeie care
a încălcat codurile normelor sociale, s-a confruntat cu probleme de identitate și de gen, de la politică la
artă și a pregătit calea pentru multe femei în anii următori.
Regia / Directed by: Mickey Yonas
Dramaturgia / Dramaturgy: Yafit Levi
Decorul și costumele / Set and Costume Design: Tal Kilshon
Cu / With: Yafit Levi

