SEMNAREA MEMORANDUMURILOR
În ultima zi a Festivalului Babel s-au semnat încă două Memorandumuri de cooperare între Teatrul Tony Bulandra și două
instituții de spectacol din India și Kazakhstan, respectiv IAPAR – Asociația Internațională pentru Arte Performative și Cercetare
din Pune, reprezentată de directorul fondator, Vidyanidhee Vanarase, pe de o parte, și pe de altă parte, Teatrul Dramatic și
Muzical Turkistan din Raimbek Seitmetov, reprezentată de directorul adjunct, Marayim Nurbolat. În continuarea protocolului
de cooperare semnat cu Asociația Teatrelor din Coreea de Sud, pentru schimburi culturale, co-producții internaționale și
organizarea unui Festival Asia-Europa începând cu anul 2023, seria celor 3 Memorandumuri pun bazele primelor cooperări
internaționale formale cu Teatrul Tony Bulandra din Târgoviște.
La ultima conferință de presă a celei de-a zecea ediții a Festivalului Babel a fost anunțată și tema următoarei ediții – FORME
(FORMS).
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On the last day of the Babel Festival, two more Memoranda of Understanding were signed between the Tony Bulandra
Theater and two theatre institutions from India and Kazakhstan, namely IAPAR - International Association for Performing Arts
and Research, represented by its founding director, Vidyanidhee Vanarase, on the one hand, and on the other hand, the
Raimbek Seitmetov Turkistan Music and Drama Theater, represented by the Deputy Director, Marayim Nurbolat. Following
the cooperation protocol signed with the South Korean Theater Association, for cultural exchanges, international coproductions and the organization of an Asia-Europe Festival starting with 2023, the series of 3 Memoranda lays the
foundations for the first formal international cooperations with the Tony Bulandra Theater in Targoviste for the organization
of these future events.
The theme of the next edition of the Babel Festival was also announced at this last press conference - FORME (FORMS).

Și a fost ziua IX...
„Întâlnirile BABEL” au parfumul zilei de ieri și privirea spre viitor. Teatrul la/cu Cutie continuă să încânte copiii în Piața Mihai
Viteazul. Scott Johnston își numără cursanții de la workshop: 45. Ieri fuseseră 37. Centrul Vechi găzduiește, ca în fiecare zi,
Cvartetul BABEL. Pe după amiază, algerienii de la „Knight of Stage Association” ne dezvăluie o Antigonă inedită, cu puternice
accente dramatice, în limba berberă,. Seara IX se încheie cu două momente extraordinare: „Romeo și Julieta”, plin de forță și
de curaj, al deja celebrului Hugo Wolff și plin de misterul „Kaspar” al trupei poloneze Biuro Podróży. Apoi, Fiord... Club FIORD!

Monstrul din noi
Richard al III-lea, adaptarea după Shakespeare a lui Carmelo Bene, în regia lui Emmanuel Ray, producție a Théâtre en Pièces,
Chartres (Franța), se joacă în ultima seară a Festivalului Babel la sala mare a Teatrului Tony Bulandra.
Este, așa cum declară regizorul spectacolului, Emmanuel Ray, un spectacol centrat pe profunzimea spiritului uman și pe
natura și esența monstrului din om. Monstrul din noi este un motor, o forță, un spațiu al libertății absolute. Fără acceptarea și
asumarea monstrului din noi, esențialul spiritului uman nu poate ieși la suprafață. Nu există bine sau rău, bune sau rele – totul
e una, în acest spectacol – durere, bucurie, extaz, efort, desfătare, groază. Câte putem cuprinde, cât putem întrupa, cât de
intimi putem fi cu propriul monstru, cu propria monstruozitate, pentru a ajunge la vârf? Acestea sunt întrebările și neliniștile
lui Richard III și acestea sunt ale noastre ale tuturor.
În versiunea bine-cunoscutului artist italian avangardist, Carmelo Bene, ne aflăm în fața unui Richard III înconjurat de femei –
un personaj în monolog, văzut prin ochii femeilor din jurul său. Întregul sistem regal dispare, rămâne o esențializare a
spiritului uman întrupat monstruos și privirile pătrunzătoare ale ochiului feminin. Oare ele creează monstrul sau doar îl
observă pasiv? Aceasta e întrebarea și această amputare a operei shakespeariene, această reducție la esența spiritului, cu un
final deschis, în care Richard III nu moare, pentru că monștrii nu mor niciodată, este ceea ce face piesa lui Carmelo Bene
originală și răscolitoare pentru public.
Avem surpriza de a îl vedea pe Emmanuel Ray însuși, regizorul spectacolului, în rolul reginei Margareta – un rol în travesti, dar
nicidecum caricatural sau desuet – un rol de femeie esențialmente masculină, întrupat de un actor care încearcă să redea
această esență masculină capitivă.

The Monster Within
Richard III, Shakespearean adaptation of Carmelo Bene, directed by Emmanuel Ray, produced by Théâtre en Pièces, Chartres
(France), is presented on the last night of the Babel Festival in the great hall of the Tony Bulandra Theater.
It is, as stated by the show's director, Emmanuel Ray, a production focused on the depth of the human spirit and the nature
and essence of the monster within. The monster in each of us is an engine, a force, a space of absolute freedom. Without the
acceptance and embracing of the monster within, the essence of the human spirit cannot come to the surface. There is not a
matter of good or bad, evil or sacrifice - everything is one, in this show - pain, joy, ecstasy, effort, delight, horror. How much
can we comprehend, how much can we embody, how intimate can we be with our own monster, with our own monstrosity,
to get to the top? These are the questions and anxieties of Richard III, and they are in a way ours as well, in our common lives.
In the version of the well-known Italian avant-garde artist, Carmelo Bene, we find ourselves in front of a Richard III
surrounded by women - a character in a monologue, seen through the eyes of the women around him. The whole royal
system disappears. What remains is an essentialization of monstrousity embodied in the human spirit and the penetrating
gaze of the female eye. Do these women in fact create the monster or just observe him passively? This is the question and the
essential amputation of Shakespeare’s play, this reduction to the essence of the spirit, with an version of the story in which
Richard III never dies, because monsters never die. This is what makes Carmelo Bene's play original and troubling for the
audience.
We are surprised to see Emmanuel Ray himself, the director of the show, in the role of Queen Margaret - a transvestite role,
but not a caricature of womanhood, but an emodiment of an essentially masculine woman, brilliantly portrayed by an actor
trying to bring to the surface this woman’s captive masculine essence.

Și va fi/este ziua X...
De dimineață, la „Întâlnirile BABEL”, un alt moment istoric: semnarea Memorandumului Teatral dintre Teatrul Tony Bulandra și
IAPAR - International Association for Performing Arts și, respectiv, Raimbek Seitmetov Turkistan Music and Drama Theater.
La ora la care citiți aceste rânduri, Ana Maria Cucută și-a pus deja păpușile în cutie, iar Scott Johnston și-a încheiat workshopul cu cei 50 de actori. La fel și Cvartetul BABEL, în Centrul Vechi. Filmul MANIFEST va fi rulat deja la Cinema Independența.
Mai rămân de văzut emoționatul spectacol al Anei Maria Carablais depre viața Doamnei Escobar, la ora 18:00, Sala
Sindicatelor, și incitantul „Richard III” al francezilor de la Théâtre en Pièces, la Sala Mare, ora 19:30. Apoi Fiord... Club FIORD!
Apoi Ziua X din Ediția X se va stinge ușor, căutând energia pentru Ediția XI.

Spectacol de excepție: „Romeo și Julieta”
Spectacol de excepție în cea de-a noua zi de Festival Babel la Târgoviște! Compania de Teatru-Dans „Microbis” din Sibiu,
printr-o abordare diferită față de ceea cu care era obișnuit publicul, a pus în scenă, la Casa Sindicatelor, piesa „Romeo şi
Julieta” a lui William Shakespeare. De data aceasta a fost vorba de un spectacol non-verbal, care a combinat mai multe forme
de expresie teatrală, actoria a fost combinată cu pantomimă, dans teatral și teatru fizic. Temele consacrate ale piesei
shakespeariene au fost exprimate printr-un mimetism grotesc – cu măști, muzică modernă, ritmuri de club și de foarte multe
elemente de corporalitate.
S-a dorit a fi un spectacol energic, ancorat în realitățile contemporane. Și așa a și fost. O interpretare originală în viziunea
celebrului coregraf -scenograf Hugo Wolff.
„Romeo și Julieta”, cea mai cunoscută poveste de dragoste din lume, care se poate întâmpla oricui, oriunde… Un spectacol
de teatru-dans construit în jurul dragostei juvenile, pasionale, pline de aventură şi erotism. Coregraful Hugo Wolff a reușit să
reliefeze un univers violent, uneori degradant, dar care explodează într-o tandrețe aparte, imaginea sensibilă a substratului
profund care se naște în urma durerii traumelor din copilărie. Un spectacol care arată că pentru noi trăirile și gesturile
personajelor sunt mai importante decât toate hologramele și programele existente, de aceea susținem pariul cu divinitatea
vrând să demonstram că relațiile interumane, compasiunea, idealurile supreme nu sunt niște himere controlate prin satelit
sau drone, ci lucruri palpabile, reale, pline de sentimente, cu atât mai necesare pentru o societate sănătoasă și civilizată.
Romeo şi Julieta, acești îndrăgostiți sublimi şi eterni, ce distrug barierele, sfâşie plasa complicată și complexă a convențiilor și
normelor şi deschid o breșă către libertatea individuală. Prin dragoste, prin exasperanta ei imposibilitate, ceva deosebit şi mai
presus de lume se deschide şi arde.
Așadar, o viziune şi o interpretare inedită a unei piese shakespeariene celebre, apreciată și aplaudată îndelung de publicul
numeros care a umplut aseară sala de spectacole a Casei Sindicatelor.
[Ana Maria Popescu ]
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Eurydice la Biuro
Dacă nu te întorci în lumea copilăriei, nu poți trăi în prezent. Să faci ochii mari la oamenii pe picioroange, să urmărești cu
capul pe spate, baloane cu luminițe înălțându-se-n văzduhul nopții, să te minunezi de magia focului care scrie povești, să...
câte și mai câte. O mașinuță albă trasportă personaje din alte vremuri și legende, din lumea viilor în lumea morților și înapoi.
Orfeu și Eurydice se caută și se pierd în tărâmuri halucinante, populate de ființe de vis sau de coșmar. Totul e viu, e făcut pe
loc, cu sânge și sudoare. Dar e atât de simplu pentru actorii polonezi. Nimic nu e lăsat la voia hazardului sau a improvizației
inutile. Eurydice e un spectacol despins dintr-un mit, adus în actualitate cu un firesc ce depășește înțelegerea imediată. Abia
după câteva ore realizezi că ceea ce ai văzut e mai mult decât un simplu „văzut”, e ceva ce te va urmări multă vreme.

Biuro-ul lui Kaspar
Se spune că un anume Kaspar Hauser (și chiar există documente) a apărut de niciunde într-un mic oraș. Era murdar, needucat,
era aproape un animal. Orășelul l-a adoptat, l-a curățat, l-a educat, dar nu l-a desprins de copilărie, de inocență. Tocmai acea
inocență care îl făcea îndrăgit de toți l-a făcut pe mai-marele orașului să-i însceneze sfârșitul.
Asta ar fi, pe scurt, povestea. Trupa de la Biuro Podróży ne-a adus în Piață un spectacol extrem de incitant prin amestecul de
„medieval” și contemporan. Lumea de început de secol XIX este re-creată din lucruri mici: un lighean, frânghii de rufe, perii,
mături, case mici ridicate pe sârmă, căluți de lemn, rufe, o icoană mobilă.
Actorii sunt profesioniști desăvârșiți, întruchipează cu dramatism, dar și cu inocență, personajele epocii. Mai puțin
spectaculos de cât „Eurydice”, „Kaspar” e o poveste concepută pentru a fi înțeleasă perfect. Inocența, puritatea pot fi distruse
oricând. Sufletul îmbătrânit, închistat în setea de putere și mărire va incendia mereu/oricând spiritul tânăr, aducător de
schimbare și adevăr.
Pe scurt: un alt spectacol memorabil, de povestit nepoților.
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Ruxandra Vera Ștefan, Elena Belciu și Puiu Jipa vă mulțumesc pentru atenție. BABEL XI, ai legătura!

