IX spre X
Ultima zi de festival e una aparte. Are straie de duminică, miros de primăvară-n vară, gust de cireșe proaspăt culese și un aer
de regret magic. Oboseala parcă dispare, există o anumită lentoare, vie de parcă s-ar sta la pândă. Se întâmplă despărțiri, se
schimbă numere de telefon.
A fost un festival intens, poate cel mai intens de până acum. Un fel de OLIMPIADĂ a culorilor, a imaginilor, a bunei dispoziții.
Și, în mod special, o întâlnire Coreea de Sud cu restul lumii. S-a creat o punte între culturi, un amestec de tradiții teatrale, o
fuziune de cea mai bună calitate.
O ediție de BABEL nu se sfârșește, de fapt, niciodată. Ea rămâne în amintire ca un tablou bruegelian, ca un caleidoscop. Și
imaginile din diverse ediții se amestecă într-un TOT. Aseară, la Vernisajul expoziției fotografice „In memoriam Sorin Radu” am
realizat că nu mai contează în ce ediție a venit o trupă, contează că a fost și că ne amintim.
Da, BABEL este o amintire continuă.
Puiu Jipa

LIVIU all around
De când a început Festivalul BABEL, Liviu Cheloiu nu apucă să dea interviu. „Bre, trebuie să rezolv cu video-mapping pentru cehi! Mai pe
seară, te rog!”. Sau: „Sunt rupt! Ce-ai întrebat? Stai, lasă-mă până mâine!”. Sau: „Gata! Hai! (îi sună telefonul) Alo! Da, du-te la cazări. Nu! Stai
că vin eu. Puiu, îți dau interviul când mă întorc.” Și așa mai departe. Acum aștept. Trimite mail-uri. Vine.
Reporter: Care este experineța ta în Babel?
Liviu Cheloiu: Experiența înseamnă trecutul și prezentul, viitorul înseamnă maturitate. Mi-aș dori să am mai mult timp pentru mine,
pentru că văd unde s-ar afla BABEL peste 2-3 ediții, dar nu mă văd pe mine, peste 2-3 ani.
Rep.: Adică?
L.C.: Pentru că fac parte din BABEL și BABEL face parte din mine.
(Îi sună telefonul, rezolvă un transport la aeroport)
Rep.: De când începi pregătirea unui festival?
L.C.: A doua zi după terminarea festivalului.
Rep.: Deci, ce vedem la anul?
L.C.: Fiind ediția aniversară, a X-a, pe lângă tema care va fi mai complexă, vom încerca să atingem un vârf. Va fi foarte greu, ținând cont
că am avut aici, în BABEL, companii ca Volksbühne, Kaze (Tokyo), Théâtre du Mouvement, Laterna Magika, Oskaras Korsunovas. Toate
aceste nume ne obligă să definim o ediție aniversară de top.
Rep.: Un festival înseamnă precizie. Cum se ajunge la această precizie?
L.C.:: Prin echipă. În spatele acestei precizii este o mare echipă care se ocupă de selecție, de organizare din punct de vedere logistic,
financiar și decizional. Cred că „MULȚUMESC!” este prea puțin spus pentru toți cei care se implică an de an în derularea evenimentelor
Festivalului BABEL.
(Îi sună telefonul. Rezolvă probleme legate de lumina pentru spectacolul de închidere)
20 de ore pe zi de muncă efectivă, iar în cele 4 ore rămase chiar nu știu dacă se doarme sau se stă pe perfuzii. Cert este că următoarele
20 de ore toată lumea e în priză, conectată la... Vera. Iar dacă ceva e în neregulă „întrebați la Vera”. În afară de muncă, muncă, muncă,
un festival înseamnă și atmosferă. Atmosfera fiind un criteriu țintă pentru fiecare ediție. Pentru că atmosfera creează idei, concepte,
comuniuni, practic, sensul viitoarelor ediții.
În speranța unei imagini reușite ne gândim deja la BABEL X.

A consemnat Puiu Jipa
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IMAGINI CONCLUDENTE
Am să concluzionez schematic ceea ce am văzut, simțit, trăit, în aceste zile de BABEL, la
finalul unui eveniment care tinde să devină de maximă importanță în peisajul nostru
cultural.
Așadar, am reținut pe retina memoriei:
1) Spectacolul rus „M FOR MAGRITTE”, al celor de la blackSKYwhite, cu o imagine scenică
puternică, senzorială, de maxim efect emoțional.
2) Parada BABEL, aducând pe străzile umede ale Târgoviștei bucuria, exuberanța și
spiritul de prietenie specifice marilor întâlniri sau reîntâlniri dintre oameni tinerivârstnici-bătrâni...
3) Grafica imagistică impecabilă a spectacolului lituanian „NOT A CHILDRENs GAME” al
Teatrului Alytus.
4) Superba punere în scenă a textului lui Lorca „ALBA” (Casa Bernardei Alba), de către
Théâtre du Mouvement, într-un spectacol non-verbal dus spre limita perfecțiunii
stilistice.
5) Oh, da! O primă descindere a teatrului ceh Laterna Magika în România, cu spectacolul
„CUBE”, care ne-a cam tăiat respirația! (Eveniment cu care puține festivaluri din lume s-ar putea lăuda)!
6) „SONATA KREUTZER” al Teatrului Tony Bulandra, cu rafinament plastic și cromatic, învăluind un poetic text tolstoian.
7) Eseul teatral coreean „FAMILY LEAR”, cu baia de lumini impecabil condusă scenic, punându-ne în temă cu
expresivitatea actoricească asiatică.
8) Emoționanta revedere cu fotograful SORIN RADU, prin intermediul sutelor de fotografii proiectate în lumina apusului,
făcându-ne să ne amintim cu nostalgie de edițiile anterioare ale BABEL-ului, dar și de faptul că nu ne mai putem bucura
de prezența lui...
9) Imaginea bucuriei coreenilor, algerienilor, indienilor, japonezilor, italienilor, belgienilor, slovenilor, târgoviștenilor...
Iar BABEL tocmai asta este: DESPRE PRIETENIE! Despre întâlniri între oameni diferiți, de întâlniri între culturi, între limbi sau
despre bucuria împărtășirii valorilor diferite! O nouă ediție este pe cale să se sfârșească, iar noi suntem deja cu gândul la
viitoarea ediție!...
BABEL este o minune. O minune care ni se arată în fiecare an la început de iunie, surprinzându-ne mereu. Iar ultima zi ne
poate aduce și alte surprize. Din Scoția lui Scott Johnston, din Anglia și Islanda, din Italia sau chiar din Teatrul Tony Bulandra.
Horațiu Mihaiu

DE LA VOLUNTARI CITIRE
Pentru mine teatrul este, ca orice altă formă de exprimare, o modalitate de a fi tu, transpus în ceva care te face pentru scurt timp să uiți
de tine, fie că eşti spectator sau actor. […] Până la urmă nu se pune problema unei comparații între pictură și teatru pentru că, în fond,
sunt de părere că orice formă de artă se poate abstractiza într-o lacrimă (fie de fericire, fie de durere sau alte sentimente) - ceva ce te
cutremură şi pe care îl laşi în urmă în cel mai firesc mod. De fapt, asta cred că este teatrul, un fel de colaj de lacrimi din care deşirăm
fiecare propriul înțeles.
Teodora Șupială
Pentru mine, Teatrul este încă o modalitate de a mă dezvolta ca artist și ca om. Teatrul nu doar că este o artă ce te ajută să te regăsești
pe tine însuți, este de asemenea și un loc ce îți poate deveni a doua casă. Teatrul Tony Bulandra este atât de călduros și primitor încât
nu îți vine să mai pleci de acolo. Mereu am întâlnit oameni faini aici și am foarte multe amintiri care și-au pus amprenta pe sufletul meu.
Fiecare emoție, fiecare conversație, fiecare gest, fiecare om din incinta teatrului m-au făcut să mă atașez de acest loc definitiv. Sunt
foarte bucuroasă că trăiesc și anul acesta emoțiile Festivalului, în fiecare an fiind totul mult mai intens.
Iulia Gălbenuș

Mc Ranin și forța de a stabili definiții. Sonata Kreutzer
„Sonata Kreutzer” este producția prin care Mc Ranin își etalează forța de a stabili definiții. Pentru a
deveni reper în teatru este necesar un act de pionierat, o nebunie ca a lui Pozdnîșev, ca a lui Lev
Tolstoi și, implicit, ca a lui Mc Ranin. Pozdnîșev este o victimă a propriei neputințe sau un vizionar
criminal. Un personaj ciudat – profet sau nebun – ales de Mc Ranin pentru un proiect regizoral unic în
teatrul românesc. Nuvela controversată a lui Tolstoi a fost cenzurată de autoritățile ruse de la apariția
ei în 1889 și până aproape de zilele noastre. Atât în Rusia cât și în alte țări. Opera autorului rus este un
studiu al efectului sexualității în viața de cuplu. Deși poate părea o simplă proză scurtă, personajele
„Sonatei Kreutzer” au devenit studiu de caz pentru părinții psihologiei moderne.
Primul element de care mă lovesc ca șobolan al galeriilor teatrului este scena, decorul. Totul este
imaculat. În dreapta un pian alb, alb ca laptele. Puritate. Vagonul este o casă cu fiecare colț bine
șlefuit, segmente și triunghiuri, ferestre și o bancă pentru călători. Piramida cu patru laturi este căzută cu vârful înainte. Cosmic. Vârful nu se
termină – el continuă cu o frescă extradimensională de un albastru a la Sabin Bălașa și am deja senzația de „sală a pașilor pierduți.”
Luminile clare, aprinse, obiectele în culori care dau senzația de mișcare, de acțiune, de viață. Nimic nuanțat, nimic gri, nu prevestește haosul
mental, lupta interioară a lui Pozdnîșev. Formele și culorile scenei îl reprezintă cel mai bine pe Truhacevski, interpretat excelent de Mircea Silaghi.
Elegant, amabil, detașat și cu o atitudine nobiliară, muzicianul devine el însuși instrumentul geloziei lui Pozdnîșev: „Femeile, mai cu seamă acelea
care au trecut prin şcoala bărbaţilor, ştiu foarte bine că discuţiile despre subiecte înalte sunt doar vorbe, şi că bărbatului îi trebuie trupul şi tot ceea ce
ajută să prezinte acest trup în lumina cea mai atrăgătoare. Şi ele tocmai asta fac. Căci dacă am da deoparte obişnuinţa pe care o avem faţă de această
neruşinare, care a devenit pentru noi o a doua natură şi am privi viaţa claselor superioare aşa cum este, cu toată neruşinarea ei, ne-am da seama că
toată societatea noastră nu e decât o casă de toleranţă.”
Aici Iulia Verdeș vine să confirme tot ceea ce avocatul, femeia și
negustorul dezbăteau despre condiția femeii între gări. Chiar dacă
regizorul târgoviștean renunță pe scenă la călători, ei se află în rândul
publicului. Natalia vrea libertate, Natalia repetă „vreau să trăiesc!”.
Frumusețe, dorință, temeri, neîmpliniri, suferință, dedicare. Un joc
perfect al Iuliei Verdeș. Mc Ranin pune în scenă „Sonata Kreutzer” ca o
devoalare a subiectelor tabu ascunse de societate de-a lungul
vremurilor. Și nu cred că este vorba despre curaj în cazul managerului
Teatrului Tony Bulandra, ci de atingerea unui înalt nivel artistic la care
poate afirma „am ales asta pentru că sunt Mc Ranin și îmi permit
licențe care în viitor vor deveni definiții.” În România nu știu să mai fi
fost jucată pe vreo scenă nuvela lui Tolstoi. Există un film mai vechi în
Rusia și două producții de teatru în Anglia. Hilton Mc Rae uzează de
textul original la Londra în 2012, cu un Pozdnîșev care începe să
discute prietenește despre tinerețe, dar tonul se schimbă în curând,
dezvăluind că a fost recent în închisoare și începe să descrie
sentimentele intense și iraționale pe care le-a simțit față de tânăra
soție și violonistul pe care credea că Natalia îl iubește. Decorul este
aproape clasic, cu același vagon din carte, dar presărat cu ceva
secvențe video la ferestre, astfel încât să atingă o performanță vie,
alături de muzica lui Beethoven. Mc Ranin, în schimb, are trei
povestitori: scena (o memorialistică nonverbală), însuși Lev Tolstoi
care încearcă să se delimiteze de personajul său și, Pozdnîșev care

afirmă că el este întruchiparea dorințelor și acțiunilor suprimate de
autorul rus.
La fel ca în sala pașilor pierduți, actorii ies din scenă sau stau ascunși
după culoarele care se vor atât uși cât și ferestre. Aici lipsesc
balamalele, deci totul este deschis către orice deznodământ.
Regizorul îți oferă senzația că povestea nu are nici cauză nici efect ci
este doar o exprimare a liberului arbitru din fiecare personaj și din
acțiunile acestuia. De-a lungul spectacolului toți trec prin aceste
galerii ale mentalului și ale subconștientului, deopotrivă. Pândesc, au
certitudini și îndoieli, totul ca într-un gang de unde nu pot fi văzuți,
așa cum mintea de cele mai multe ori, ne pune față în față cu zeci de
flash-uri diferite ale aceleași situații. Tot din aceste galerii, abia văzut,
Mihai Verbițchi acompaniază la vioară, atunci când nu se ceartă cu el
însuși sau cu Pozdnîșev. Actorul Teatrului Național îl interpretează pe
Lev Tolstoi, impunător. Muzica lui Beethoven nu lipsește pe toată
durata reprezentației, însă fără a da o notă muzicală spectacolului de
la Târgoviște, așa cum a fost creată producția din 2015 a Teatrului
Arcola din Londra. Nancy Harris a creat acolo un monolog al lui
Pozdnîșev în duet cu partea muzicală interpretată la pian și vioară.
Opiniile critice despre această realizare a Companiei Royal
Shakespeare nu sunt cele mai fericite, întrucât cele 95 de minute sunt
greu de suportat cu un duet de muzică și monolog.
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Revenind pe scena Teatrului Tony Bulandra, Ilie Iordan este de neînlocuit în rolul lui Pozdnîșev. Îți captează toată atenția cu figura lui inocentă și cu
exploziile de furie, de crize psihopatice. Aparent calm și nevinovat, în șosete roșii, își etalează nebunia cu mișcări bine conturate sub bagheta lui
Hugo Wolff, coregraful care colaborează cu Mc Ranin la această producție-școală. Hugo nu se dezminte și preia finalul reprezentației cu dansul
dintre Natalia și Trukacevschi, evidențiind încă o dată grația Iuliei Verdeș și eleganța lui Mircea Silaghi. Rochia Nataliei și bancheta trenului sunt
celelalte elemente de culoare roșie. Exact acelea pe care se construiește pasiunea, lupta și în cele din urmă curge sângele. 

Poți alege concepte de mise-en scene, coregrafii și expresivități diverse, dar nu devii reper în teatru. Mc Ranin își dă foc cămășii regizorale
alegând un Pozdnîșev arhinecunoscut dar care i-ar putea aduce faima și ar face ca „Sonata Kreutzer” să rămână etalon pentru generațiile
următoare, ca un punct de început al lucrurilor.


Cristi Iordache
Articol apărut și în publicația online Oficial Media

Spectacolul „Family Lear” al companiei coreene Gabyun Theater a reasamblat povestea bătrânului rege folosind imagini penetrante,
grotești și pe alocuri încărcate de violență, dar de una caricaturizată. Scena a devenit un fel de tablou care ne-a reamintit cu fiecare trădare, cu
fiecare luptă, cu fiecare mimare a vreunui act sexual că „somnul rațiunii naște monștri”. Au fost create contracpuncte cu scene de o mare
sensibilitate, folosind doar lumini și contururile actorilor, mai puțin cuvinte. Imaginea baloanelor de săpun a frizat genialitatea. Personajele se
luptau cu pistoale din care, într-un tir nebunesc, ieșeau plutitoare și multicolore balonașe. Viața e un balon de săpun care se sparge în contact cu
materia, cu pâmântul. Genială mi s-a părut și ideea ca Bufonul să interpreteze și personajul regelui Lear, adevăratul Lear fiind ținut în viață în mod
artificial, mereu în pragul ultimei suflări. Execuția actoricească a fost impecabilă, iar felul în care „au știut” să moară a lăsat ideea unui câmp de
măcel prin care bătrânul Lear trece fantomatic, întâlnindu-se în moarte cu toți cei care l-au trădat sau l-au iubit. Potecă de lumină înspre infinitul
neființei. Un mare spectacol s-a întâmplat.

Air for Lear, Vera Ștefan
Gabyun Theater's "Family Lear" performance has reassembled the story of the old king using penetrating, grotesque images and
sometimes loaded with violence, but with a caricature one. The scene has become a kind of painting that reminded us, with every betrayal, with
every fight, with every miming of some sexual acts, that " the sleep of reason raises monsters." Counterpoint scenes with great sensitivity were
created using only the lights and the contours of the actors, less words. The image of the soap bubbles touched the genius. The characters fought
with guns, out of which, in a mad shooting, floating and multicolored balloons came out. Life is a bubble of soap that breaks in contact with
matter, with the earth. Another brilliant idea was that the Bufon had also played the character of King Lear, the real Lear being kept alive
artificially, always on the verge of his last breath. The acting was impeccable and the way they "knew" how to die left the idea of a slaughter field
through which old Lear passes ghostly, meeting in death with all who betrayed or loved him. A path of light towards the endlessness of nonexistence. A great show has just happened.
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