IMAGINAR-REAL INDIAN
The first frame in "In Transit" is a static frame in which each of the
three actresses holds her hands in a different way, as if suggesting
the role they will play. The movement starts slowly and sends to the
idea of giving birth, presenting your own entity to the world. Aditi
Venkateshwaran, Maitreyee Joshi and Tanvi Hegde danced both
synchronously and individually. The performance, though nonverbal, has evolved from the enthusiasm to discover, to inner and
outer conflicts, to acceptance and, finally, to cyclical return to the
primordial state.
The show cannot be told by an uninitiated, as I am, in the secrets of
Indian dance and theater. I should have known the significance of
each gesture executed with care and clarity by each of the three
interpreters. Their movements do not compare to anything we see in
the choreographic and dance-theater performances we have met in
recent years. The moment the actress describes a curve of the hand,
well-known to those in the theatre field, is rapidly evolving towards a
totally different kind of gesture, as a trampoline towards a complex
and meaningful movement.
We could identify animal representations, for example, a snake. The
serpent in Indian culture is not a symbol of exclusively negative
significance. First of all, it is a divine-protective creature. It symbolizes
rebirth, transformation going to the idea of an umbilical cord linking
human beings to the motherland. Fire element, bearing also the idea
of sexual passion. What is important is that what we saw on stage
during the IAPAR Indian company show was something we do not
think can be easily seen in other cultures: we saw how you can
handle an invisible puppet. For, indeed, this is the feeling given by
the fluidity of their movements... hands, bust, shoulders, hips, legs,
soles, fingers describe another outline, "handled" with great care. An
extremely coherent contour, malleable, that's why very present. The
invisible puppet is an outward-looking aura, somehow detached
from the body that carries it and generates it to act as a creative
energy of new images, much more comprehensive energy images
than if they were retained only in physical matter. If this energy
contour modeled by each actress would have been dropped in color,
I am convinced that it would have been very clear we are dealing
with an impenetrable presence that does not contain matter but is
simply the form of the spirit.
The show was a harmonious whole, where silence alternates with
Indian music, a blend of flow and accent. The energy game has the
gift of acting like a spell, and you realize it's over when the start-up
image returns. You have the feeling that the show will start again and
again, nothing lets you go from the chair, so if the performance starts
once more you would not have the power to go out. The sensation is
one of a loop of time, in which seconds do not pass to form the river
of hours and hours that measure our lives. And yet if the primordial
image is cyclical, why do we perceive that the show has ended? Why
do we have this thought? When you have confirmation of the cycle,
you have the confirmation of infinity. I would not call Aditi
Venkateshwaran, Maitreyee Joshi and Tanvi Hegde actresses (no
negative connotation at all), but aura puppeteers, which in fact
should be any actor anywhere in the world. The puppeteer of that
invisible puppet created from his own energy. The Über-Marionette,
much dreamed of director Edward Gordon Craig, exists... in the
Indian theater.

Primul cadru din „In transit” este un cadru static în care fiecare dintre
cele trei actrițe își ține mâinile într-un fel diferit, ca și cum ar sugera
rolul pe care îl va avea de jucat. Mișcarea începe lent și trimite la
ideea de naștere, de prezentare a propriei persoane în fața lumii.
Aditi Venkateshwaran, Maitreyee Joshi și Tanvi Hegde au dansat atât
în sincron, cât și individual. Reprezentația, deși non-verbală, a evoluat
de la entuziasmul de a cunoaște, de a intra în rând cu lumea, la
conflicte interioare și exterioare, la acceptare și, în final, la întoarcerea
ciclică în starea primordială.
Spectacolul nu se poate povesti de către un neinițiat, precum mă
aflu, în tainele dansului și teatrului indian. Ar fi trebuit să cunosc
semnificația fiecărui gest executat cu atenție și claritate de către
fiecare dintre cele trei interprete. Mișcările lor nu se compară cu nimic
din ceea ce vedem în spectacolele coregrafice și de teatru-dans cu
care ne-am întâlnit în ultimii ani. Momentul în care descrie o curbă a
mâinii, binecunoscută celor din domeniu, evoluează repede către cu
totul alt tip de gestualitate, ca o trambulină spre o mișcare complexă
și încărcată de sens.
Am putut identifica reprezentări animaliere, spre exemplu, un șarpe.
Șarpele, în cultura indiană, nu este un simbol cu semnificație exclusiv
negativă. Mai întâi de toate este creatură divin-protectoare.
Simbolizează renașterea, transformarea mergând până la ideea de
cordon ombilical care leagă ființele umane de Pământul mamă.
Element de foc, poartă și ideea de pasiune sexuală. Important este că
ceea ce am văzut pe scenă în timpul spectacolului propus de
compania indiană IAPAR a fost ceva ce nu cred că se poate vedea cu
ușurință și în alte culturi: am văzut cum poți mânui o marionetă
invizibilă. Pentru că, într-adevăr, aceasta este senzația pe care ți-o lasă
fluiditatea mișcărilor lor... mâinile, bustul, umerii, șoldurile, picioarele,
talpa, degetele descriu un alt contur, exterior lor, „mânuit” cu mare
grijă. Un contur extrem de coerent, de maleabil, tocmai de aceea
foarte prezent. Marioneta invizibilă este aură exteriorizată, dezlipită
cumva de corpul care o poartă și o generează pentru a acționa ca
energie creatoare de imagini noi, imagini energetice mult mai
cuprinzătoare decât dacă ar fi fost reținute doar în materia fizică,
corporală. Dacă acest contur de energie modelat de fiecare actriță în
parte ar fi fost picurat în culoare, sunt convinsă că s-ar fi văzut foarte
clar că avem de-a face cu o prezență imponderabilă, care nu conține
materie ci pur și simplu e forma spiritului.
Spectacolul a fost un tot armonios, unde liniștea alterna cu muzica
indiană, o îmbinare între curgere și accent. Jocul de energie au darul
de a te purta ca într-o vrajă și îți dai seama că s-a terminat când revine
imaginea de început. Ai senzația că spectacolul va mai începe o dată
și încă o dată și simți că ceva te ține în scaun,
astfel încât și dacă ar începe din nou nu ai avea putere să ieși.
Senzația este de buclă a timpului, în care secundele nu trec spre a
forma râul de ore și ore care ne măsoară viața. Și totuși, dacă
imaginea primordială e ciclică de ce noi percepem că s-a sfârșit
spectacolul? De ce conținem și acest gând? Când ai confirmarea
ciclicității, ai confirmarea infinitului. Pe Aditi Venkateshwaran,
Maitreyee Joshi și Tanvi Hegde nu le-aș numi actrițe (fără nicio
conotație negativă), ci mânuitoare de aură, ceea ce ar trebui, de fapt,
să fie orice actor de oriunde din lume. Mânuitorul acelei marionete
invizibile create din propria energie. Supramarioneta mult visată de
regizorul Edward Gordon Craig există... în teatrul indian.
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Free, da!
Să te apuci să o joci pe Frida Kahlo după ce filmul cu Salma Hayek a spart box-office-ul e o întreprindere care necesită puțină
inconștiență. Și totuși, actrița israeliană Yafit Levi, alături de regizorul Mickey Yonas și scenograful Tal Kilshon au reușit să rupă (și
ei) gura Festivalului printr-o reprezentație uluitoare. Lăsând la o parte asemănarea izbitoare a actriței cu celebra pictoriță, am
remarcat intensitatea jocului, în tușe fine sau grotești, cu priviri gata să spargă orice i-ar fi stat în cale. Vocea modulată în așa fel
încât Sala Studio să vibreze magic, a fermecat cei 70 de spectatori care au avut de suportat o căldură de peste 40 de grade. Dar
performanța actriței Yafit Levi a făcut ca totul să fie „îndurat” cu plăcere, aș putea spune.
Chiar dacă spectacolul a fost „vorbit”, imaginile au fost copleșitoare și cred că vor rămâne multă vreme în amintirea norocoșilor ce
au văzut „Smoke like a man”.
Puiu Jipa
INTERVIEW WITH YAFIT LEVI AKA FRIDA KAHLO
Reporter: If you were to describe the "image" of Babel Festival, what would it look like?
Yafit Levi: It would look like a big tower filled with lots of cultures and a lot of colour. I also tend to think about mess, but a
beautiful, spectacular mess.
Rep.: What were the images that stuck with you when you first took part in Babel?
Yafit Levi: I believe the people were the first thing that really stuck with me when I first came here, at Babel. They are very
welcoming, helpful and loving. A lot of languages are spoken here, at Babel.
Rep.: What do you think makes the artists communicate so well with each other and feel as if they are one big family?
Yafit Levi: I think the life that we, actors, have chosen to live is the thing that really glues us together. What I mean by that is
that we do not make a lot of
money and we have sacrificed a lot
of things to tell our truth and
to show what we believe in. We can
just look each other in the eyes
and totally understand what the
other is thinking without
saying a word. I believe that art is
just our way of life. When I see
other actors from other countries I
just know that they see things
the same way I do – from a very
similar perspective, even if they
are Turkish, Arabic or any other
nationality. And that is just
what really brings us all together
and what makes us feel as if we
are a big, happy family.

INTERVIU CU YAFIT LEVI
Reporter: Dacă ar fi să descrieți „imaginea” Festivalului Babel, cum ar arăta aceasta?
Yafit Levi: Ar arăta precum un turn uriaș, plin cu diferite culturi și extrem de colorat. Atunci când spun Babel mă mai gândesc
și la haos, dar la un haos frumos, chiar spectaculos.
Rep.: Ce imagini v-au rămas întipărite în minte din primele momente de Babel la care ați participat?
Yafit Levi: Cred că imaginea care mi-a rămas întipărită în minte prima oară când am venit la Babel a fost imaginea oamenilor
pe care i-am cunoscut. Toți cei cu care am făcut cunoștință au fost extrem de primitori, receptivi și iubitori.
Rep.: La Babel se vorbesc multe limbi ale Pământului și se regăsesc multe culturi, precum în binecunoscutul Turn. Ce îi
face pe artiști să comunice atât de bine și să se simtă ca într-o familie?
Yafit Levi: Probabil că viața pe care noi, actorii, ne-am ales-o este acel lucru care ne apropie cel mai mult. Ce vreau să spun
este că nu câștigăm mulți bani și că am făcut multe sacrificii pentru a spune adevărul și a arăta ceea ce credem. De cele mai
multe ori noi, actorii, ne înțelegem dintr-o simplă privire. Arta este literalmente viața noastră. Atunci când văd artiști străini
îmi dau seama că aceștia percep realitatea aproape la fel ca mine, chiar dacă vin din Turcia, Arabia Saudită sau din orice altă
țară. Prin intermediul acestor sentimente reușim să ne unim mai ușor și să formăm o „familie” numeroasă și fericită.
A consemnat Clara Ioana Mornea, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu"

Interview with Vidyanidhee Vanarase
Reporter: Can you describe the image of Babel Festival?
Vidyanidhee Vanarase: It feels like a family, very lovable people.
Rep.: What were the images that stuck with you from the very
beginning?
Vidyanidhee Vanarase: The empty stage, the paintings here, the
walls.
Rep.: What do you think makes the artists communicate so
well with each other and feel as if they are one big family?
Vidyanidhee Vanarase: I think that for an artist the first
connection happens here, pointing to the heart and once that
happens it doesn’t matter what language we speak. It is about
looking at each other feeling something here, in your heart,
creating something and looking at something that has already been created.

Interviu cu Vidyanidhee Vanarase
Rep.: Cum ați descrie ceea ce simțiți la Babel?
Vidyanidhee Vanarase: Mă simt ca într-o familie. Oamenii sunt iubitori.
Rep.: Ce imagini v-au rămas întipărite în minte din primele momente de Babel la care ați participat?
Vidyanidhee Vanarase: Scena goală, picturile de aici, pereții.
Rep.: Ce îi face pe artiști să comunice atât de bine și să se simtă ca într-o familie?
Vidyanidhee Vanarase: Cred că pentru un artist prima conexiune se formează aici, în inimă și odată ce se întâmplă aceasta,
nu contează ce limbă vorbim. Este despre a ne uita unul la celălalt, simțind ceva aici, în inima ta, creând ceva și uitându-ne la
ceva ce a fost deja creat.
A consemnat Andreea Tatiana Ivan, Liceul de Arte „Bălașa Doamna”

DIN „BIBLIOTECA BABEL’’
Cu referire la Craig, citat din Utopia lui Craig și teatrul pe computer de Marian Popescu în Revista Secolul 21: „Actorii noului teatru nu vor mai «arăta»,
ci «vor indica» printr-o gestică simbolică. «Astăzi ei impersonează și interpretează, mâine ei vor trebui să reprezinte și să interpreteze și, în a treia zi,
ei trebuie să creeze.» «Supramarioneta» este numele acestui nou tip de Actor care nu va mai copia realitatea sau adevărul, ci le va sugera. Pentru
că, afirmă Craig, corpul actorului este considerat «instrumentul» esențial al artei sale, acest «instrument», ce rezistă mereu «supunerii» față de
comenzile minții, nu este instrumentul adevărat al artei creatoare întrucât nu poate fi stăpânit pe deplin.
Actorul trebuie să rămână «în afara rolului» pentru a fi deplin stăpân pe puterile sale și pentru a-și controla instinctul.”

INTERVIEW WITH YVES MARC (Thèâtre du Mouvement)
Reporter: If you were to describe the "image" of the Babel
Festival, how would it look like?
Yves Marc: Babel Festival is really ”tasty”, we were just setting the
show and playing, but it's scheduled to see anything you want.
Rep.: Which are the images that remained in your mind, during
the first moments of Babel?
Yves Marc: The first time at Babel, we felt a connection with the
public, through our show.For us it's like a party, we like what we 're
doing here.
Rep.: What makes artists to communicate so good and to feel as
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in a family?
Yves Marc: I think Babel is a very big family, starting with the theater, actors, who come here. Many cultures and languages
found only in one week. Babel is really great!
A consemnat Mario-Alexandru Tătăranu, Colegiul Economic „Ion Ghica”

LUCRÂND LA IMAGINEA IMAGINII
Ei bine, nu mă voi referi în cele ce urmează la tema festivalului: IMAGINEA.
Nu mă voi referi la IMAGINEA primei zile de festival și nici la IMAGINEA paradei de deschidere care sfida ploaia. Nici despre puternica IMAGINE a
spectacolului rus „M means Magritte” nu vreau să vorbesc. La fel, las la aprecierea publicului frumusețea IMAGINILOR unor mâini indiene feminine,
încărcate de sens, mister și senzualitate mascată. Nimic despre spectacolul algerian fără de IMAGINE. Nimic despre IMAGINEA actorilor polonezi
înconjurând cu spectacolul lor IMAGINEA incert sculptată a domnitorului nostru Mihai... IMAGINEA ploii coreene o voi lăsa pentru „After” dată, iar
despre impecabila folosire a IMAGINII din spectacolul lituanian „not A Children`s Play” voi vorbi mai târziu. S-au adunat deja IMAGINI cât pentru
jumate de festival și mai urmează încă o dată pe-atât IMAGINI... IMAGINI...
În schimb, trebuie să vorbesc, că tot veni vorba în acest festival despre IMAGINE, despre un lucru care se face, iată!, ediție de ediție, aici la BABEL: se
lucrează la... IMAGINE, chiar prin foaia aceasta. Prin FOAIE.R...
Anul acesta, Corneliu Jipa – înconjurat de o mână de colaboratori inimoși – lucrează chiar la IMAGINEA IMAGINII... Se potrivește, nu? Asta fac ei de
9 (nouă) ediții ! Aduc spectatorilor IMAGINEA fiecărei zile de festival, surprind IMAGINI inedite, IMAGINEAZĂ pe hârtie cronici, interviuri sau
momente inedite, pentru ca nu care cumva să le scape participanților vreun moment (vreo IMAGINE) la care nu au putut participa... E o muncă
nevăzută, greu de prins în IMAGINI, fiindcă Puiu Jipa își IMAGINEAZĂ articolele imediat după fiecare spectacol, iar apoi, le trece „pe curat” în
IMAGINEA scrisă. Oricum, IMAGINEA lui Puiu, alergând pe holuri, prin birouri să-și caute un locșor pentru scris, inoportunând-o pe Vera-noastrăcea-de-toate-zilele, căutând fotografi pentru o poză sau stresându-se că nu-i ajunge timpul e o IMAGINE... E o IMAGINE a fervorii din festival. O
IMAGINE a neastâmpărului, a căutării și a nesomnului, pentru a aduce IMAGINEA completă a BABEL-ului în ochii spectatorilor!
Să-i mulțumim lui Corneliu Jipa și colaboratorilor lui. Ei completează o IMAGINE care face cât o mie de cuvinte...
Horațiu Mihaiu

MâiNe vedem, 8 iunie...

Sonata Kreutzer / Kreutzer Sonata după / after Lev Tolstoi
17:00 - Sala Mare / Main Hall
Teatrul Tony Bulandra, Romania
Este o poveste despre gelozie, dar mai ales despre condiția
femeii, despre limitările sufletești pe care le impune o viață

casnică.
Un spectacol de / A show by Mc Ranin
Distribuția / Cast: Tolstoi – Mihai Verbițchi, Natalia – Iulia Verdeș, Poznicev – Ilie Iordan,
Trukacevski – Mircea Silaghi
Esquilibrio
20:00 - Piața Mihai Viteazul/ Mihai Viteazul Square
Jonathan 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

Familia Lear / Family Lear de / by William Shakespeare
19:00 - Casa Sindicatelor
Gabyun Theater Company, Coreea de Sud/South Korea
Regele Lear dorește să le lase moștenire celor trei fiice ale sale tronul și să trăiască
restul vieții în grija lor. Lear le cere acestora să-i spună cât de mult îl iubesc, ca să
împartă regatul în trei părți egale pentru fiecare copil.
Regie / Direction: Sunggu Lee
Distribuția / Cast: Jungsoon Park, Changoan Moon, Jaemin Gong, Jisoo Kim, Jieun Kim Eunmi Noh, Nina
Son, Kyungmi Lee, Moonseok Lee, Hojun Lee, Jungeun Lim, Byoungdu Jung
Vernisaj de fotografie „In Memoriam” Sorin RADU
21:00 - Piața / Square Mihai Viteazul
Sorin Radu a avut onoarea să imortalizeze personalități marcante ale
istoriei, de la conducători de țări la oameni de artă, printre care îi
amintim pe: Altețele Sale Regele Mihai și Regina Ana, Ronald Reagan,
Paul Goma, Eugen Ionescu, Noel Bernard, Salvador Dali, Vladimir Orloff, Mariana Nicolescu.
Cu participarea trupelor The Handpan Project și Nomad Flames

