Fiecare cu cubul său
Legenda a poposit pentru prima oară în România, la Târgoviște. Laterna MAGIKA a ajuns în Babel. După (doar!) doi ani de
negocieri Mc Ranin, Horațiu Mihaiu și Liviu Cheloiu au făcut posibil imposibilul. Pentru că Laterna MAGIKA are planificate
turneele și prezența în festivaluri cu ani și ani înainte. Câteva sute de oameni au urmărit vrăjiți „Cubul”. Este un spectacol greu
de descris, o desfășurare de tehnică și balet, acrobație, echilibristică, fără a deveni spectacol de circ. Balerini de diferite
naționalități plus personajul „cubul”, video-mapping pe 3 trei ecrane, filmările în 3D s-au contopit într-un spectacol greu de
uitat.
Laterna MAGIKA s-a născut acum 61 de ani și continuă să se nască la fiecare spectacol nou pe care îl produce.
The legend arrived for the first time in Romania in Târgovişte. Laterna MAGIKA arrived in Babel. After (only!) two years of
negotiations. Mc Ranin, Horaţiu Mihaiu and Liviu Cheloiu made the impossible possible. Because Laterna MAGIKA is planning
its tours and presence in festivals many years before. Several hundred people were charmed by„The Cube". It is hard to
describe the performance, the sound, the lights and ballet elements, acrobatics, balancing, without becoming a circus show.
Eight dancers of different nationalities plus „the cube" character, video-mapping on 4 screens, 3D filming merged into a show
that is hard to forget.
Laterna MAGIKA was born 61 years ago and continues to be born in every new show.
Puiu Jipa
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A GAME WITH MANY FACES
Alexandr Sadirov, dancer, Laterna Magika
Reporter: So what does the Cube actually mean to you?
Alexandr Sadirov: The Cube means, for me, a game with its face and imagination, so, thinking, imagining how our life goes,
because people were made with a playful, dancing life, I can say. We were inspired by photographers and our director's line,
our coregraphers. They wanted to show in a playful way something that comes from our own lives. Rather enjoyable, or
scary, or angry, and yeah, in the CUBE you can see different pictures or some rooms, some spaces, where we play or where we
just have fun. So, I enjoy very much playing together with my colleagues.
Rep.: Is the festival bringing something extra to your show?
Alexandr Sadirov: I'm for the first time in Romania, and we are for the first time here, at Babel Festival, so we are really happy
because of what we could see and for meeting new people, new cultures, so it's very nice to see different styles of new
theatre expression, we can further share.
Rep.: What makes artists communicate so well with each other and feel as a family?
Alexandr Sadirov: For sure, as far as I am concerned, it's what we do, what we love, so it connects, it's an universal language,
the dance, or expression not just by words, but by means and other things, you know what I mean?! So it is very inspiring to
be with your friends, to talk about different experiences, different opportunities. It's always very interesting to share and
connect different types of art, of artistic expression.
A consemnat Ioana-Teodora Brezoi-Mirică, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”

Un festival al imaginilor și al imaginației
Au trecut 6 zile de festival și am adunat un mozaic de impresii din evenimente, întâmplări și întâlniri… Îmi rămân fotografiile, amintirile și
nostalgiile. Reiterând mozaicul meu de impresii minunate din festivalul imaginilor și al imaginației, duc cu mine în gând senzaționalul spectacol
„M means Magritte”, în regia lui Dimitry Aryupin, al companiei „blackSKYwhite”, din Rusia, pentru forța vizualității, ca stil.
Cuvintele tac și gesturile vorbesc, povestea curge lin în imagini, în spectacolul „Alba”, al Thèâtre du Mouvement, din Franța, în regia lui Yves Marc.
O libertate infiltrată în organizarea gesturilor din tehnicile de yoga în spectacolul încărcat cu o vibrație aparte, cu ritm, respirație și energie bună
rămâne în „In transit”, în regia lui Aditi Venkateshwaran, IAPAR, Pune, din India.
Alte spectacole ale imaginilor și ale imaginației unde actorul este semn în scenă, pe care nu le pot uita: „Physical – The Imaginary House”, Masan,
Coreea de Sud și „Medea Fantasy”, în regia lui JeungWoo Son, The Nomad Production, Seul, Coreea de Sud.
Am înțeles de unde vine succesul mondial uimitor în acțiunea care devine semn în construcția vizuală marcată de modul de a îmbina perfect
tehnologia 3D cu mișcările coregrafilor în: „CUBE”, în regia lui Pavel Knolle, Teatrul Național din Praga, al faimoasei trupe „Laterna Magika” din
Cehia.
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Se înscriu în poezia imaginii teatrale și spectacolele de stradă cu mare succes la public, mai ales „The Heart of Don Juan”, în regia lui Piotr Kulczyk,
Scena Kalejdoskop, Krakowia, din Polonia și Parada „Babel”.
Un spectacol pe care l-am văzut la premieră și îl recomand călduros este și „Sonata Kreutzer”, după Tolstoi, în regia lui Mc Ranin, al Teatrului „Tony
Bulandra” din Târgoviște, (din programul de azi) pentru osmoza între „idee” și „imagine”. Nu e numai un spectacol ce se bazează pe o bucată
muzicală sau poetică, ci are rădăcini adânci în zona psihologică, dar și în cea sociologică. Toată opera lui Tolstoi e un adevăr al imaginației și o
imagine a adevărului, cu toată liniștitoarea și binefăcătoarea capacitate de a visa.
Pentru antrenamentul spiritual, expresivitate, puterea de a crea imagini în scenă, precum și pentru libertatea de a fi și de a experimenta a
actorului, îmi doresc să văd și în edițiile viitoare spectacole create în minunatele „Laboratoare ImaGO!” În lucrul cu regizorii ruși, actorul roman a
avut ocazia să abandoneze clișeele și să descopere noi posibilități în munca sa cu sine însuși.
Excelent este workshopul „Yoga pentru artiști”. Recomand ca programul să se deruleze zilnic doar o oră, în cursul dimineții sau spre seară, nu trei
ore începând de la prânz. Yoga nu este o gimnastică și nu poate fi comparată cu alt sport. Tehnicile de respirație și posturile numite asane
antrenează tot sistemul energetic al corpului. Nu se lucrează în forță, deoarece se pot întâmpla accidente grave. Nu mă refer la faptul că pârâie
încheieturile, troznesc oasele, ies ochii din orbite când cineva îndreaptă cu un ghiont o cocoașă, ci la faptul că în spitalul de nebuni se ajunge ușor
și se iese greu. Recomand programul pentru sănătatea de oțel de care are nevoie actorul în drumul lui în teatru. Nu este vorba doar despre
sănătatea fizică, ci și cea psihică precum și echilibrarea întregului sistem energetic.
Așa cum spunea Dostoievski: „Omul tăiește doar datorită exemplelor frumoase”, iar Festivalul BABEL le oferă an de an, prin producțiile valoroase
estetic aduse din lumea întreagă la Târgoviște. E un festival original, internațional, cu temă, unde se creează punți de energie între Orient și
Occident. E o șansă de a comunica și de a ne îmbogăți spiritual. Pentru că, așa cum spunea tot scriitorul rus, numai „Frumusețea va salva lumea”.
Felicitări organizatorilor! Să ne vedem cu bine în 2020! Trăiască, BABEL!
Monica Andrei

NE SCRIE UN OM CU BULETIN
În BABEL FAST, am fost pusă în fața unor culturi diferite și a diverși
oameni, am reușit să-mi îndepărtez o parte semnificativă din emoții
(comparativ cu anul precedent) și am învățat lucruri importante din
spectacole și de la invitați. Pe de altă parte, am petrecut timp de calitate
cu persoane dragi, am revăzut câțiva amici, am luat parte la furtuna cu
cele mai multe fulgere din ultimul timp și m-am lovit cu capul de ușa de
la taxi.
Lorena Iordache, 14 ani

Mutter ALBA și copiii săi
„Nu-i nimic feminin sau masculin în gestul lui Mutter Courage” de a-și târâ după ea căruța cu
provizii, copiii, încleștarea de a supraviețui. Este gestul oricărui om pe care războiul îl
dezumanizează.
Nu-i nimic feminin sau masculin în felul în care Bernarda Alba își condamnă fetele la opt ani de
doliu. Aceleași vechi frici, constrângeri, preconcepții, vicii, biciuiri de sine, regrete. Și nimic mai
omenesc în comportamentul fetelor de a striga mut, conformându-se, cu dinții strânși, cu pumnii
încleștați, la viața în negru în care rochia de mireasă devine un vis țesut cu praf din ce în ce mai
mult și pânză de păianjen.
Pentru Théâtre de Mouvement au fost necesari „doar 40 de ani de muncă” pentru ca ceea ce fac
ei să devină TEATRU. Indiferent de spațiu, bagaj cultural, limbă, timp, vârstă. În „ALBA” vorbim
despre semnul esențializat, despre gestul purificat, despre emoția trecută prin hârtia de turnesol
a imaginii.
În rest, aceleași vechi păcate de când lumea, frici, frustrări, căldură înăbușitoare, fiorii primului
amor, violență, constrângere... Și o mamă-pasăre de pradă trăgând după sine, parcă pentru
eternitate, cinci fiice legate de sfoara doliului. Una se salvează. Moartea e doar o eliberare. „Ferice
de ea că l-a iubit”. Ferice de toți acei spectatori de aici, din Babel, de oriunde, care pot fi împreună
cu Théâtre de Mouvement.
Ana-Maria Nistor, teatrolog

I have a Dream...
Am făcut o piesă și am scris prima parte și ultima parte. Mijlocul nu. De fapt, am mai făcut acest lucru de trei ori: în Târgu Mureș, Scoția
și Irlanda, dar mijlocul a fost creat în timpul repetițiilor, cu distribuția. În prima parte e vorba despre nașterea copilului, iar ultima parte
este despre azi, acum. În mijloc este vorba despre viața personală: părinți, ce vrei să faci în viitor, ce simți în această lume. Și despre
social-media, pentru că este interesant și pentru tineri, dar și pentru vârstnici. Sper că piesa/spectacolul este captivantă pentru toate
vârstele, pentru că toți suntem, în fond, tineri. Bineînțeles, lumea s-a schimbat, dar tânăr fiind, oriunde ai fi în lume, ai aceleași
probleme, bucurii, tristeți.
Înainte de a veni aici i-am pus să scrie despre toate astea. Surpriză mare. Fiecare a scris în engleză (foarte bună engleză!) ceva
important. Am întrebat ce îi face fericiți, triști, despre școală, părinți, prieteni. În total, 40 de pagini. A rămas doar una. O pagină care
cuprinde ideea.
Tinerii cu care am lucrat sunt foarte curajoși, pentru că nu sunt actori, dar au o voce, o voce interesantă care trebuie ascultată cu inima.
Scott Johnston, regizor și profesor

Interview with JeungWoo Son
Reporter: How do you feel at this festival?
JeungWoo Son: Babel Festival is wonderful. I'm grateful that I'm here with the Romanian people , because they are so kind
and generous. I'm honored to be here.
Rep.: A lot of artist are here from all over the world. How do you comunicate?
JeungWoo Son: At the Babel Festival come people from all around the world, and we communicate by heart through theatre.
Rep.: If you have to describe the image of the Babel Festival, how would it look like?
JeungWoo Son: What I like at Babel is that every year they bring a new subject. This year the main subject is Imagine, so that
is what I like. As you can see ,this year there are some oriental creations like Korean theatre. That's very beautiful.
Interviu cu JeungWoo Son
Reporter: Cum te simți la acest festival?
JeungWoo Son: Festivalul Babel este uimitor. Sunt onorat că sunt aici împreună cu românii, pentru că sunt atât de buni și generoși.
Rep.: Sunt o mulțime de artişti din toată lumea. Cum comunicați?
JeungWoo Son: La Festivalul Babel au venit oameni din întreaga lume și comunicăm cu inima, prin teatru.
Dacă trebuie să descrieți imaginea Festivalului Babel, cum ar arăta?
JeungWoo Son: Ceea ce îmi place la Babel este că în fiecare an tema se schimbă. Anul acesta este Imaginea; asta îmi place. După cum puteți
vedea, în acest an există unele creații orientale precum teatrul coreean. Este frumos.
A consemnat Andrei Mânguță, Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”

O

are viața trebuie trăită asemeni unei piese de teatru? De fapt, ce este teatrul: o clădire, un eveniment, o artă? O expresie, un gest? Dacă
am da un search rapid pe Google, Wikipedia ar defini teatrul ca un eveniment real sau imaginar prezentat în fața unui public. Observabil
este că acest articol (de pe net) „are mai multe probleme”, iar noi putem contribui la rezolvarea acestui „ciot”. Eu cu ce soluție aş putea
veni? Ce înseamnă teatrul pentru mine?Răspunsul este… aaaatât de complex: DA, viața trebuie trăită asemeni unei piese de teatru.
Această artă este o expresie pură a vieții, surprinsă în cele mai mici şi nesemnificative detalii. E un subiect pe care îl pot aborda cu uşurință, având
în vedere admirația şi pasiunea mea pentru teatru și film... Dacă nu aş fi fost atât de timidă, probabil că aş fi fost actriță. Sau măcar aş fi încercat.
A consemnat Ştefania-Raluca Bobeică, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”

HandPan Project - Focul celor care cuvântă
Rep.: Dacă ar fi să descrieți imaginea festivalului Babel, cum ar arăta aceasta?
Artur Pasecinic: Diversitate multă, diversitate culturală. Intersecția dintre cultură și artă.
Ștefan Ecliserescu: Multe culori, carnaval, oameni pe picioroange, veselie și multe țipete.
Rep.: Care sunt imaginile care v-au rămas întipărite în minte, în primele momente de Babel la care ați participat?
Artur Pasecinic: Finalul paradei atunci când s-au făcut 2-3 hore și toată lumea a dansat timp de 30-40 de minute, timp în
care noi cântam. Asta este o energie supremă.
Ecliserescu Ștefan: Parada. Am participat la paradă și am rămas fix cu imaginea de acolo.
Rep.: Ce îi face pe artiști să comunice atât de bine și să se simtă ca într-o familie?
Artur Pasecinic: Paradoxal, se regăsesc toți în lucrul care i-a făcut să se individualizeze, să le dea un scop. Cu toții ne-am
regăsit. Mai multe drumuri ce duc în același loc.
Ecliserescu Ștefan: Cred că fiind între artiști, te simți în largul tău, nejudecat și într-un mediu în care te poți exprima liber.
A consemnat Camelia Tudose, Liceul de Artă „Bălașa Doamna”

MâiNe vedem, 9 iunie...

între 16 și 19 ani.

Suntem făcuți din praf de stele / We are made of star dust
17:00 - Sala Mare / Main Hall
Teatrul Tony Bulandra, Romania

Hamlet de / by William Shakespeare
18:30 - Curtea Domenască / Ruins
Brite Theater, Anglia-Islanda / UK-Iceland

Regizorul și profesorul de teatru de la Edinburgh College, Scott
Johnston, realizează un spectacol special pentru Festivalul BABEL
2019, doar cu voluntari ai Teatrului Tony Bulandra, cu vârste cuprinse

Brite Theatre reinventează din nou spectacolul shakespearian cu
o adaptare a lui Hamlet regizată de Kolbrún Björt Sigfúsdóttir.
Emily Carding îl joacă pe Hamlet, iar voi, publicul, sunteți

personaje ce sosesc la Elsinore.

Regia / Directed by: Scott Johnston (Scoția / Scotland)
Regia / Directed by: Kolbrún Björt Sigfúsdóttir
Cu / With: Anca Gabriela Vezeteu, Ioana Teodora Brezoi-Mirică, Iulia Elena Stroie, Camelia Elena Barbu, Distribuţia / Cast: Emily Carding
Ștefania Beatrice Stelea, Dariana Rebeca Zamfir, Anca Elena Bălaș, Maria Emma Istrate, Remi Iulian Dobre,
Horia Mihai Rizescu, Robert Iamandi, Andrei Vlad Vasile, Dariana Irina Vasile, Ștefania Nițescu, Elena Bălan.
Esquilibrio
20:00 - Piața Mihai Viteazul/ Mihai Viteazul Square
Jonathan Marquis, Italia / Italy

Othello după / after William Shakespeare
21:00 - Curtea Domnească / Ruins
Teatrul Tony Bulandra, Romania

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.

Lumea lui Othello prinde viață prin viziunea regizorului armean
Suren Shahverdyan care, prin montarea sa, înfățișează „cum
invidia și gelozia îl pot distruge pe om, cum, atunci când dragostea
se transformă în ură, tristețea întunecă mintea și sufletul, care scăpate de sub control, conduc spre un final
tragic al ființei.”

Regia / Directed by: Jonathan Marquis

Regia / Directed by: Suren Shahverdyan
Distribuția / Cast: Othello – Liviu Cheloiu, Desdemona – Andrada Fuscaș, Iago – Mircea Silaghi,
Emilia – Ela Ionescu, Cassio – Daniel Nuță, Bianca – Ioana Farcaș, Roderigo – Radu Câmpean

