Și a fost ziua IV...
După tradiționala întâlnire cu presa, actorii de la workshop-ul lui Dumitru Acriș sau declarat învinși de energia lui, dar și extrem de mulțumiți. A urmat prelegereaworkshop a lui Jeungwoo Son, cu respirări adânci și multă mișcare. În Piața Mihai
Viteazul, studenții scoțieni ai lui Scott Johnston au descrețit frunțile spectatorilor
și au alungat norii. Foaierul teatrului a fost gazdă primitoare pentru Ministrul
Culturii Lucian Romașcanu, care a participat la re-vernisajul expoziției lui
Carmen Olteanu și la lansarea romanului O seară la Rialto de Alexander
Hausvater. Finalul a aparținut cutiei negre din scena Sălii Mari, în care XRaskolnikov evoluau în Crimă și pedeapsă, regizat de Dumitru Acriș. Apoi,
Fiord... Club Fiord!

Last night I was invited to hold an opening
speech: Exhibition of Carmen Olteanu's works
in presence of Romanian Minister of Culture,
the Mayor of Târgoviște, Mc Ranin (Head of
Tony Bulandra Theatre, Festival Director), Liviu
Cheloiu (executive director of the festival) and
many more ...
As I didn't want to repeat what has been said
quite often about her art, I did the following
interpretation in the frame of the theatre
venue where the works are shown:
When I first came in contact with the pictures
and objects by Carmen Olteanu, immediately
the story of Alice in Wonderland came into my
mind. I saw the colours and the many faces of
beings, that weren’t real. Or they seemed to
have sprung from another reality.

I'm sure you all know the wonderful world that
Lewis Carroll described. Again and again, there
were and are new interpretations. Sometimes
in film, sometimes as a book, sometimes on
paper and canvas.
The respective author deals with the fantastic
world around Alice in his or her very own way.
What about Carmen Olteanu? Look at the
numerous wonderful figures and faces. Isn't it
always about Alice? And like in a fairy tale,
Alice's counterpart suddenly appears in the
third dimension. She has sprung from the twodimensional narrowness of the picture into the
third dimension of space. She turned from a
fairy into a doll and smiles at us.
"I want to fill the anthropomorphic forms of
content by revealing them without stylistic

prejudices of the human, so namely of the
HUMAN NATURE, beyond which I consider the
human form to be emptied of the essential
sense with which nature or God has endowed
the material body with spirit,” says the artist.
And for me, this side of the artist, which is
primarily to be seen here and now, is this spirit.
A spirit that enchants us and, through Alice,
takes us into the wonderful world of Carmen
Olteanu.
„My works are motivated by characters
configuring a specific concrete world that
crawls through my critical eye.“ (Carmen
Olteanu)
Dear guests, let us be enchanted together
tonight.
[Dieter Topp]

Ministrul Culturii, LUCIAN ROMAȘCANU, la BABEL
Aseară am fost invitat să susțin un discurs de deschidere:
Expoziția lucrărilor lui Carmen Olteanu în prezența Ministrului
Culturii Lucian Romașcanu, Primarul Municipiului Târgoviște
Daniel Cristian Stan, a lui Mc Ranin (managerul Teatrului Tony
Bulandra și directorul festivalului), Liviu Cheloiu (executive
director), și mulți alții. ..
Pentru că nu am vrut să repet ceea ce s-a spus destul de des
despre arta sa, am făcut următoarea interpretare, în contextul
spațiului teatral în care sunt prezentate lucrările:
Când am intrat prima dată în contact cu picturile și obiectele lui
Carmen Olteanu, imediat mi-a venit în minte povestea Alice în
Țara Minunilor. Am observat culorile și multele fețe ale ființelor
care nu erau reale. Sau ele păreau să fi izvorât dintr-o altă
realitate.
Sunt sigur că știți cu toții lumea minunată pe care a descris-o
Lewis Carroll. Din nou și din nou au existat și există noi
interpretări. Uneori în film, alteori în cărți, alteori pe hârtie și
pânză. Fiecare autor tratează lumea fantastică din jurul lui Alice
în felul său.

Dar Carmen Olteanu? Priviți numeroasele minunate figuri și
chipuri. Nu-i așa că este întotdeauna despre Alice? Și ca într-un
basm, omologul lui Alice apare brusc într-o a treia dimensiune.
Ea a răsărit din bidimensionalitatea imaginii în cea de-a treia
dimensiune a spațiului. S-a transformat dintr-o zână într-o
păpuşă şi ne zâmbeşte.
„Vreau să umplu formele antropomorfe de conținut,
dezvăluindu-le fără prejudecățile stilistice specifice omului, mai
exact NATURII UMANE, dincolo de care consider forma umană a
fi golită de sensul esențial cu care natura sau Dumnezeu a
înzestrat materia: cu spirit”, spune artista.
Și pentru mine, această latură a artistului, care trebuie văzută în
primul rând aici și acum, este acest spirit. Un spirit care ne
încântă și care, prin Alice drept interfață, ne poartă în lumea
minunată a lui Carmen Olteanu.
„Lucrările mele sunt motivate de personaje care configurează o
lume concretă ce se insinuează în realitate prin ochiul meu
critic.” (Carmen Olteanu)
Dragi oaspeți, să ne lăsăm fermecați împreună în această seară.

Carmen Olteanu

Irina-Margareta Nistor

„Eu dansez când pictez”

„Aproape că faci febră musculară după ce vezi acest spectacol”
Rep.: De unde atâta joc și joacă în
pictura ta?
Carmen Olteanu: Unii din noi ne-am
îngropat joaca/jocul, ocupați cu
munca, banii, cu luatul lucrurilor prea
în serios. Eu, când am ajuns la lucruri
serioase, dureroase, m-am întors la
copilărie, să caut acele lucruri care să
mă pună în echilibru, să am o
perspectivă mai bună, mai frumoasă.
Inocența unui copil este fantastică,
pentru că nu judecă dacă plouă, dacă
e soare. Lucrurile îi sunt așa cum sunt.
Nu vede răul din ele. Practic m-am

întors la inocență.
Rep.: E multă tinerețe în pictura ta...
C.O.: Când te întrebi „câți ani am?” sau „când a trecut timpul?”
realizezi că e mult mai bine să te întorci într-un fel de trecut. Și eu
sunt rămasă cu sufletul și spiritul în altă vârstă... aceea mai de
demult.
Rep.: Ai avut un ministru la vernisaj. Ți s-a mai întâmplat?
C.O.: (Râde) Am mai avut și ambasadori, prinți, personalități mari și
m-a bucurat prezența lor, dar și ei au fost foarte bucuroși de
întâlnirea cu pictura mea. Erau oameni de cultură care înțelegeau cu
adevărat arta mea.
Rep.: Viața comunică cu penelul pictorului?
C.O.: Obligatoriu. Dacă nu comunică, nu e nimic. Creierul uman, deci
și al meu, are două emisfere: cea logică și cea a creativității. Când te
apuci te pictat esști tu cu tine, ești tu cu Dumnezeu. Și atunci este
comunicarea mea cu mine (indiferent de temă). Și te detașezi de
creator, multiplicându-ți eul. Portretul cuiva pe care îl privești are și
caracteristicile tale, ale privitorului. Și mai vine altcineva și descoperă
părți din el însuși în acel portret ș.a.m.d. Se multiplică totul, ca în
oglindă. E vorba de nivelul de vibrație.
Rep.: Cânți când pictezi?
C.O.: De unde știi?! (Râde) Chiar și dansez!

(după divorț)

„Crimă și pedeapsă ” e un spectacol ușor voyerist. Ai impresia tot
timpul că le intri în casă sau că te uiți pe geam, exact ce mi se
interzicea în copilărie: Nu treci pe lângă casele care au geam la
subsol și te uiți în casele oamenilor! Asta a fost senzația pe care
am avut-o. Parcă îți este un pic jenă că asiști la toate scandalurile
lor și, pe de altă parte, te gândești dacă ai putea să oprești
vreuna dintre drame sau oare chiar îți dorești să oprești vreuna
dintre drame? Sau te descoperi că ești mai rău decât credeai că
ești?
Oricum, cred că este complicat de urmărit pentru cei care nu știu
textul. Pentru că, faptul că personajul principal este interpretat
practic de toate celelalte personaje – dacă nu știi esența poveștii
e foarte complicat. Dar, pe de altă parte, el vine după ce îl
văzusem pe cel de la Teatrul Bulandra și atunci eu aveam o bază
relativ recentă, față de momentul când am citit textul inițial. Sunt
actori de generații foarte diferite care funcționează perfect între
ei. Acest fapt mi s-a părut marele câștig – bineînțeles, este
talentul lui Acriș – dar este și talentul vostru (interlocutor Puiu
Jipa, actor în spectacol) de a funcționa... nu pe principiul „eu joc
de-o viață, am mai multă experiență” sau „eu am luat deja
premii, eventual chiar un Gopo, deci sunt cel mai tare” sau „eu
sunt bine-cunoscută”. Îți dai seama că toată lumea își dorește să
iasă bine spectacolul, să fie halucinant și cuceritor, în același
timp, să te prindă așa într-o sarabandă care, una peste alta este
greu de urmărit, dar care, până la urmă, te face să ai un moment
la final când nu știi – s-a terminat, nu s-a terminat?!
Mi s-a mai întâmplat la fel la București, la un spectacol al lui
Andrei Șerban, după un Shakespeare, care pentru prima dată era
un spectacol scurt. Este vorba despre piesa Zadarnicele chinuri
ale dragostei și toată lumea s-a întrebat: „O fi pauză, nu o fi
pauză, plecăm, aplaudăm, ce facem?” La fel s-a întâmplat și
aseară și este o modalitate de a ne prinde într-o capcană. Cred că
este foarte greu pentru fiecare în parte să treacă de la un
personaj la altul și să treacă cu atât de multă intensitate, pentru
că intensitatea o simți... aproape că faci febră musculară după ce
vezi acest spectacol.

Numele meu este Rodion Romanovici Raskolnikov. Sunt student. Păcatul meu este absența.
„Crimă și pedeapsă”, în adaptarea și regia lui Dumitru Acriș, montat la Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște s-a jucat luni seara
în Festivalul BABEL, pe scena mare a teatrului transformată în blackbox, cu o capacitate restrânsă de doar o sută de spectatori.
Prima intrare în scenă este a publicului însuși. 10, 11, 23, 45, 79, 88, 89, 95, 100, anticipând o numărătoare parcă ce avea să
vină. Nu e nici o cortină, nici o perdea, nici o ușă convențională, nici un decor. Se închide cubul! Ne vedem unii pe alții, e
incomod, suntem foarte aproape – atât de aproape că ne auzim unii altora liniștea. Intrarea actorilor se lasă așteptată –
suficient răgaz să-ți dai seama că nu mai poți să ieși. Nu mai ai pe unde. Cubul e ermetic, negru, sec. Nici o ieșire.
Intrarea actorilor e furtunoasă și tensionată – sunt peste tot, în fața ta, în dreapta ta, în spatele tău. Se prezintă – prenume,
patronim, nume, două vorbe și... păcatul. Tristețea, mândria, trufia, zgârcenia, lăcomia, desfrâul, mânia, beția... Te prezinți și tu
în gând, prenume, nume, două vorbe, păcatul – ți-l știi?! Îl știi!! Și spațiul e atât de strâns că acum ești convins că îl știu și
ceilalți. Conștiința lui Rodion Romanovici Raskolnikov a intrat în scenă chiar înainte ca Bogdan Farcaș să îi dea primul glas. Pe
rând toți ceilalți actori se prezintă Alionei Ivanovna ca fiind deopotrivă Raskolnikov, fost student.
Dumitru Acriș face imposibilul cu această montare – o „Crimă și pedeapsă” fără actor în rolul lui Raskolnikov. Pentru că toți
actorii sunt Raskolnikov, pe rând, la un loc, devin Raskolnikov, absorb în identitatea personajelor lor amprenta pe care
Raskolnikov le-a lăsat-o. O demonstrație de forță a actorilor Teatrului Tony Bulandra într-o montare care te solicită emoțional,
intelectual, moral, o montare în care regizorul readuce în centrul spectacolului cel mai important element al teatrului
dintotdeauna – ACTORUL! Și Bogdan Farcaș a fost Raskolnikov, și Andrada Fuscaș a fost Raskolnikov, și Ana Maria Carablais a
fost Raskolnikov, și Iulia Verdeș a fost Raskolnikov, și Cristina Dumitra a fost Raskolnikov, și Liviu Cheloiu a fost Raskolnikov, și
Teodora Filip a fost Raskolnikov, și Andreea Tănase a fost Raskolnikov, și Corneliu Jipa a fost Raskolnikov, și Daniel Nuță a fost
Raskolnikov, și poate și noi în sală… și noi în liniște, cu sufletul la gură…
Numele meu este Rodion Romanovici Raskolnikov. Sunt student. Păcatul meu este omniprezența.

[R R R]

BABEL e și la FIORD
Acum aproape 20 de ani am dat de Târgoviște. Mai jucasem în oraș, la
Sindicate, pe vremea cînd eram actor la alte teatre, în turneu. Fusesem, în
școala generală, la Turnul Chindiei, în excursie cu școala mea ploieșteană.
Cam atît. A! Îmi cumpărasem două cămăși de pînză topită de la „Muntenia”,
prin 1988, într-un turneu.
În 2003 am început să joc aici, la „Tony Bulandra”. A doua „instituție” pe care
am cunoscut-o a fost „Terasa Valahia”, la cîteva zeci de metri de teatru. Se
mînca bine și ieftin. Se bea la fel de ieftin. Nu mai e… Am întrebat colegii unde e un bar pe-aproape, să schimbăm mirosul de
mititei cu mirosul de fum de țigară. „Păi, la FIORD!” Încă vreo cîteva zeci de metri.
Nici o firmă (sau n-am văzut-o eu), pe o străduță, așa, cam
după colț. Deschid ușa. Led Zeppelin. Stairway to Heaven.
Bere ieftină. Lume pestriță. Am rămas pînă spre dimineață.
A fost prima zi, sau… noapte. Mai avusesem baruri
preferate, mai „locuisem” în astfel de locante, în alte orașe.
Dar ca FIORD nu era nici unul. Era (este…) un amestec
ciudat de mobilier, lumini și oameni, mai ales oameni. Se
legau prietenii cu o rapiditate uluitoare (prietenii care
rezistă și acum). În sărăcia noastră de actori beam și pe
datorie. Nu eram dojeniți dacă mai întîrziam cu banii.
Deveniserăm prieteni cu Neamțu și cu Doamna Mariana, cei
care păstoreau locul. Dar de plătit, plăteam.

Apoi, pentru o prea scurtă vreme, din păcate, au fost și
spectacole de teatru, apoi au apărut concertele, apoi… nu
mai conta. Am mai fost și prin alte baruri, n-a mers. M-am
întors repede în FIORD. Am devenit „fiordean”. Și încă sînt.
FIORD face… mulți ani. S-a schimbat mult, de cînd îl
„inspectez”. S-au schimbat și generațiile de clienți. Dar
muzica bună este mereu acolo. Și oamenii buni. Cei mai
vechi clienți aproape că nu-și vorbesc, se privesc, se salută
scurt, zîmbesc. Într-un fel, la FIORD parcă sînt acasă. Acea
„acasă” de care ai nevoie dacă ești un pic artist.
P.S. Demult, prin 2004-2005, a existat o idee: „FIOR D`art”.
Ideea încă plutește pe-acolo! (Puiu Jipa)

De văzut mâine
MIERCURI, 15 iunie
11:00 Foaier TTB, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitați; deschise publicului)
12:00 Sala Oglinzilor, Identitatea structurii artistice și rezolvarea blocajelor profesionale,
atelier de actorie susținut de conf.univ.dr. Paul Chiribuță; 3h
16:30 Sala Studio TTB, Fall again, fly better (Cazi din nou, zbori mai bine),
regia: Vidyanidhee Vanarase (Prasad), IAPAR, India; 1h
18:00 Sala Mare TTB, Don Juan, regia: Mc Ranin, Teatrul de Vest Reșița, România; 1h 40 min. (fără pauză)
20:30 Piața Mihai Viteazul, Charcoal Burners (Cărbunarii), Scena Kalejdoskop, Cracovia, Polonia; 45 min.
23:00 Clubul Fiord, Clubul Festivalului

