Memorandum of Understanding
Moment important, miercuri, 15 iunie, în cadrul festivalului BABEL F.A.S.T! Teatrul Tony Bulandra a
semnat un memorandum cu Asociația Teatrelor din Coreea de Sud. Este vorba despre un acord care
pune bazele unor coproducții cu artiști coreeni și români și care își propune să reglementeze
organizarea unui festival de teatru euro-asiatic.
Directorul Teatrului Tony Bulandra, MC Ranin a subliniat că, prin acest acord, se urmărește dezvoltarea
relațiilor de colaborare oficializate în 2017, tot în timpul BABEL.
Propunere pentru un festival de teatru Asia-Europa ca o platformă interactivă pentru artiști din Asia și Europa. Sunt
două regiuni cu cea mai veche istorie a Artelor Spectacolului din lume. Teatrul este considerat cel mai bun loc în care să
căutăm valorile universale ale umanității pe scena unui astfel de festival Asia-Europa, a precizat JeungWoo Son,
președintele Asociației Teatrelor din Coreea de Sud.
"Asia-Europe Theater Festival"
The President of the Korean Theater Associations, GEO Jeungwoo Son, and Mihai Constantin Ranin, director of the Tony
Bulandra Theater, Târgoviște, Romania, agreed on this major project.
Cooperation and artistic exchange in different formats are on the agenda. It pis primarily about large-scale networking.
KulturForum Europa expressly welcomes this undertaking, which deserves support. [Dieter Topp]

Și a fost ziua V…
O zi mai „scurtă”, dar densă. După întâlnirile cu presa, Paul Chiribuță s-a ocupat de rezolvarea blocajelor profesionale ale
cursanților de la workshop-ul său, trecând și prin „Identitatea structurii artistice”. Casandra Topologeanu l-a întors pe Beckett
pe toate părțile , alături de Andreea Tănase în #nuEu-l găzduit de Sala Studio. Apoi, polonezii de la Scena Kalejdoskop s-au
jucat cu curcubeiele în Piața Mihai Viteazul. lui Maxim Gorki s-a furișat în Sala Sindicatelor cu tot cu distribuția Teatrului
Satiricus din Chișinău, sub oblăduirea lui Dumitru Acriș. Iar, pe final de zi și început de noapte VI, Fiord… Club Fiord !

Polonezii povestiți pe terasă
Și cum stăteam eu pe una din terasele teatrului, aud cum cineva, nu spui cine, povestea despre spectacolul polonezilor de la
Scena Kalejdoskop:
„Măi, la polonezi a fost ceva... wow! Era cu păpuși, din alea mari, cu capul mare, și aveau ca efect sonor tunete. Și a tunat din
difuzor și, în clipa aia, a început să plouă. Dar să plouă pe bune. Câteva momente doar, a fost extraordinar. Și apoi, a apărut
curcubeul. Și după aia încă un curcubeu. Magic. A fost extraordinar. Înțelegi... două curcubeie. Și povestea, da, cu tărâmul
magic, cu pădurea, cu legendele alea vechi. Iar muzica... Ceaikovski... știi, Heruvicul, Imnul. Minunat pentru copii, minunat.
Mai unul și astăzi, tot în Piață. De-abia aștept.”

foto: Augustina Iohan

Where we come from, everyone says...
1. How does theatre impact your personal life?
Before I started acting, I was very introverted. Everything changed, I became more open to humans. I've never really been
introverted, but I wasn't very good with people, so it taught me lots of things - because on stage you live lives you've never
had so you learn even if you didn't experience it in real life.
2. How do you react to the constant changes in the theatre?
We embrace them – in one way we're open to change, and in another because we're not
specialized in acting: we just do it because we're passionate about it. We also love
traveling and meeting new people and new characters.
3. What language do you use on stage the most?
We use pretty much each one: we sing, we speak. Especially body language, we believe
that's the base of theatre – mainly body language and facial expressions. For example,
we watched "Crime and punishment" yesterday and we understood everything and
nothing at the same time.
4. What made you choose this career?
It chose us, we didn't choose it. Where we come from, society doesn't see us as being
"good" women. It's a misogynistic society so it is very disadvantageous to be an actress,
but the feeling that we get on stage makes us forget it all. When you're on stage, you get to be yourself even if you're in
somebody else's shoes – nobody will judge you.
5. Do you have a ritual before a performance?
Where we come from, everyone says "shit" instead of saying good luck – "merde" in French.
6. Do you let your emotions dominate you on stage?
Sometimes yes. Depends on the character you're playing, the degree of sincerity – sometimes you're playing some parts that
you relate to so much that you're just yourself.
Interview with: Rachel Ikheddanchene and Melissa Sekhi
Reporter: Elena Diandra Țîncu

Creativitate, imaginație, spirit, libertate / Creativity, imagination, spirit, freedom
Ieri am avut ocazia de a participa la un eveniment intitulat ,,Teatrul post-pandemic", susținut de
profesorul sud-coreean Jeungwoo Son. Deși la început titlul de "prelegere" m-a făcut să mă aștept la
discursuri lungi, aparent interminabile, am avut plăcuta surpriză de a mă înșela amarnic. Dans, mimă,
mimică, respirație, piruete. Activitatea s-a dovedit a fi mai apropiată de un atelier decât de o prelegere și,
pășind încet, încet, desculți pe covorul roșu al foaierului, am început să ne dăm frâu liber imaginației.
Lucrând în echipe de câte doi, am învățat să ne coordonăm, să ne lăsăm respirațiile să ne ghideze fiecare
mișcare, să dansăm fără a ne atinge și fără a avea idee de dinainte care va fi următorul pas. Dans, dans,
dans. Creativitate, imaginație, spirit, libertate. Cu siguranță o zi de care îmi voi aduce aminte cu fericire și
un exercițiu pe care îl voi repeta și în viitor.
Yesterday, I had the opportunity to attend an event called
"Post-Pandemic Theater" by South Korean professor
Jeungwoo Son. Although, at the beginning, the title
"lecture" made me expect long, seemingly endless
speeches, I was surprised that I had been mistaken.
Dancing, face expressions, mime, breathing, pirouettes.
The activity turned out to be closer to a workshop than a
lecture, and, stepping slowly, barefoot on the red carpet of

the foyer, we began to free our imagination. We worked in
teams of two, we have learned to coordinate, to let our
breaths guide our every move, to dance without touching
each other and without having any idea in advance what
the next step will be. Dance, dance, dance. Creativity,
imagination, spirit, freedom. Definitely a day that I will
happily remember and an exercise that I will repeat in the
future.
[Alexandra Cristea]

Gânduri către Andreea Tănase
Draga mea, Andreea,
Ce-a fost cu tine în seara aceasta? Ai vrut să îți pui sufletul și trupul pe tăvile ruginite din mințile noastre ca să vezi
cine înfige primul cuțitul? Știi, oamenii sunt, suntem răi și ne speriem repede. Iar când ne speriem, încercăm să
ucidem ceea ce nu înțelegem, nu să înfruntăm deschis.
Te-ai jucat cu sufletul nostru și așa praf și cenușă, făcându-l să îți trăiască copilăria învăluită în tăcerea micii sirene,
să iți judece fricile, să emită judecăți morale despre moralitatea ta. Ți-ai dezgolit trupul riscând să fie văzut cu
ochi hulpavi și cinici. Nu îl iubești? Oho! Suntem mulți-multe în aceeși barcă. Dar, nu uita, și ochii tăi blânzi și
atoatevăzători sunt parte a trupului tău, și mâinile, mâini cu care te-ai rugat, ai cerșit, te-ai luptat, te-ai frământat,
ai ales, ai dăruit.
Ai fost o Nină Zarecnaia cu credință, dar care știa că joacă bine pe scenă. Ai avut putere, nerv, intuiție. Și ai reușit
incredibil, în final, să întorci timpul înapoi comprimând povestea în câteva mișcări și gesturi. Te-ai luat la trântă
cu Beckett, i-ai refuzat triumful Morții asupra Vieții, chiar dacă Viața se compune și recompune din căderi
repetate. Tu nu „vei rămâne singură pe lume cu vocea ta”, pentru că ne-ai cedat-o nouă, care îți spunem
povestea mai departe. Nu ai fost mută, doar că mestecai și înghițeai cuvintele ca pe hrană celestă, transformată
în bol de lumină.
nuEU? Dar, cine, Andreea? Noi? Poate sau mai degrabă și tu, și noi, și alții, toată umanitatea care trăiește pe
nisipuri mișcătoare de pixeli, care își construiește adăposturi fragile precum hârtia, care se refugiază în izolare
neștiind că nu se pot izola de ei înșiși, care au pierdut darul așteptării.
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Sfârșit de partidă, Andreea! Ai câștigat, ne-ai câștigat pe toți de partea ta. Definitiv și irevocabil precum sentințele drepte date de Dumnezeul tău
cel bun.

Alina Mariana Maer

New theatrical experience at BABEL Festival
Stage director Dumitru Acriș presented two of his latest performances, "Crime and Punishment" after Dostojewski with an
excellent trained cast of Tony Bulandra Theatre, Târgoviște. "The House" after Gorki has been presented by T.N. Satiricus from
Chișinău, Republic of Moldova, with an outstanding acting cast. The audience was seated on the stage and the actors played
in a few corridors between. So, the spectators were kind of witnesses of the play. They were caught in a trap of the story
without any chance to leave the venue or slip out of the happening. A very new experience for mostly all of the participants,
the audience and the actors. This form of spectacle resembles a "theatre in raw format". For some it was pure excitement, for
others it was like "sausage without skin". It remains to be seen whether this form of theatre will endure or whether it is only
another possibility among many others. [Dieter Topp]
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„Casa” văzută dinăuntru
„Este un spectacol dur, neobișnuit și, în același timp,
foarte emoționant, consideră regizorul Dumitru ACRIȘ
(Moscova). Un spectacol care plasează cu temeritate în
prim-plan personalitatea și visele sale. De fapt, ce sunt
visele? Le are, cu prisosință, fiecare dintre noi. Și toți își
doresc să și le vadă realizate. Dar ce urmează atunci când
visele se destramă ca un fuior de praf, când nu mai există
nici puteri, nici dorință de a merge înainte, când constați
că pentru orice vis trebuie să plătești un preț, uneori mult
prea mare? Iar fericirea începe să se asocieze mai mult cu
un „mit” – frumos, dar intangibil.
Posibil ca atunci oamenii să se transforme în animale și,
hămesiți și lacomi, devin capabili să-l sfâșie pe oricine,
numai să-și satisfacă această foame malefică și să-și
umple golul din interior. Și cine ajung să fie victimele lor?
Poate chiar cei mai apropiați? Tocmai cei care ar fi trebuit
să fie apreciați mai mult decât propria lor viață? Rudele și
prietenii cei mai buni. Și ce va fi atunci când se va vărsa sângele lor? Mai este posibilă o revenire la începuturi, în care să ne înstăpânim
dorința arzătoare de distrugere și să revenim la căutările unei fericiri iluzorii?”
Mi s-a părut interesant conceptul sălii, sub formă de cub, cu 4 intrări/ieșiri. Experiența spectatorului e „imediată” și extrem de apropiată
de actori, practic se identifică cu personajele, cu timpul în care se joacă spectacolul (fie prezent, fie al autorului), cu energia și emoțiile
teribile emanate de actori, cu „aerul” scenei, câteodată irespirabil din cauza proximității spectatorilor. Totul și toți suntem foarte
apropiați, ceea ce garantează mereu o sală plină și, implicit, o atmosferă cvasi-unică.
Spectacolul e absolut remarcabil!

[Simion Buia, www.romanianactors.com]

De văzut mâine
JOI, 16 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
16:00 Sala Mare TTB, Is God a Taoist?, regia: Vidyanidhee Vanarase (Prasad), IAPAR, India; 45 min.
17:30 Sala Studio TTB, Kassandra, regia: Despoina Sarafeidou și Evangelia Andritsanou, Compania de Teatru 1+1=1, Atena,
Grecia; 1h
17:30 Piața Mihai Viteazul, Glossolalia, regia colectivă, Performing Arts Studio Scotland (PASS) at Edinburgh College, Scoția;
45 min.
19:00 Casa Sindicatelor, Moartea lui Ipu, Teatrul Dramatic „I.D. Sîrbu” Petroșani, România; 2h 20 min. (fără pauză)
21:30 Piața Mihai Viteazul, T&S Duel, regia: Sadouki Abdessamed, Knight of Stage Association, Adrar Algeria; 50 min.
23:00 Clubul Fiord, Clubul Festivalului

