Numele pe care îl porți este lupta ta
Numele cuiva sau a ceva este o particulă a limbajului încărcată de o anume energie, de un mesaj. Este asemenea unui cod
care dictează structura. La fel se întâmplă cu festivalul nostru – BABEL, pe care l-am gândit cu sens schimbat – un turn multilingvistic, dominat însă de înțelegere și deschiderea spre diverse tipuri de comunicare.
Conceptul festivalului l-am exprimat astfel: Mitul biblic al turnului Babel capătă înțelesul dorinței omului de a cunoaște
Absolutul, de a atinge perfecțiunea din care el însuși este o „bucățică”. Totodată, Babel este momentul zero al diversității.
Babel-ul teatral și artistic este un mod de a atinge Cerul nu printr-o construcție din cărămidă sau din betonul care a devenit
principalul mediu înconjurător, ci prin ceva mult mai trainic: prin comuniune sufletească. Exprimarea artistică este limba
sufletului în al cărei dicționar apar mereu noi și noi cuvinte.
Dorința noastră și toată energia pe care o investim urmăresc mereu sensul pozitiv, dar numele Babel conține și șocul
primordial avut de oameni în momentul în care, brusc, nu s-au mai putut înțelege. Conține și neînțelegerea, frustrarea,
angoasa separării de celălalt, nemulțumirea, blamarea aproapelui... Pentru că purtăm acest nume, ne confruntăm, din când în
când, și cu încărcătura lui negativă, dar, cu fiecare obstacol depășit, reușim să dovedim încă o dată în plus că festivalul nostru
este unul al prieteniei, reușim să ne depășim natura, reușim să elevăm sensuri ce păreau a fi adânc împământenite,
prestabilite.
Numele pe care îl porți este lupta ta!
Babel este mai mult decât un festival! Este un moment prielnic pentru conștientizare și îmbunătățire.

The name you bear is your struggle
The name of someone or something
is a particle of language loaded with
a certain energy, a message. It's like a
code that dictates the structure. The
same happens with our festival BABEL, which we envisioned with a
different meaning – a multi-linguistic
tower,
but
dominated
by
understanding and openness to
various types of communication.

moment of diversity. Theatrical and
artistic Babel is a way to reach
Heaven, not through a brick or
concrete construction that has
become the main environment, but
through something much more
enduring: through soul communion.
Artistic expression is the language of
the soul in whose dictionary new and
new words always appear.

We expressed the concept of the
festival as follows: The biblical myth
of the Tower of Babel acquires the
meaning of man's desire to know the
Absolute, to reach the perfection of
which he himself is part of. At the
same time, Babel is the primordial

Our desire and all the energy we
invest are always chasing positive
meanings, but the name Babel also
contains the primordial shock that
people had at the moment when,
suddenly, they could no longer
understand each other. It also

contains the misunderstanding, the
frustration, the anxiety of separating
from the other, the dissatisfaction,
the blame of thy neighbour ...
Because we bear this name, from
time to time, we are confronted with
its negative connotations, but once
again, our festival is one of
friendship. We manage to overcome
our nature, we manage to elevate
meanings that seemed to be deeply
grounded, predetermined.
The name you bear is your struggle!
Babel is more than a festival! It is an
opportunity for raising awareness
and improving ourselves.
[RVS]

DON JUAN sau mirosul pestilențial al patimii
Greu să te împarți ca spectator între Undercloud și Babel, între premiere nenumărate și evenimente din orașul propriu. Greu
să alegi, să stabilești priorități. Dar cum un vis rostit la un ceas aniversar era să văd un spectacol în toate teatrele din țară, cum
Reșița nu e foarte aproape, am ales să ating două obiective. O după amiază la Târgoviște în energia debordantă marcaa Babel
Fast și un spectacol cu Teatrul de Vest din Reșița, DON JUAN de Molliere în concepția dlui Mc Ranin.
Montarea este dinamică, modernă, cu un iz de actualitate și tinerețe adus de o echipă energică și proaspătă care trăiește
textul și evoluează în diferite roluri cu un minim de accesorii. ROBERT DANCI în Don Juan prestează un joc deschis, declarativ,
cu fața la public. Publicul pare o oglindă sau un partener de dialog care este obligat să aprobe conduita protagonistului.
Frumos, expresiv, histrionic, Robert își prezintă eroul ca pe o persoană duală, complexă, căruia nu i s-a pierdut orice urmă de
moralitate, care poate fi sincer cu el însuși. Ochii lui cerșesc empatie către Sganarell și către public. Rece și distant în relațiile
cu personajele de gen feminin, înfricoșat de bătăile lugubre ale morții, actorul surprinde în mod rafinat personajul care se lasă
în voia libertății(sau libertinajului) cautănd pasiunea în orice femeie.
În rolul valetului Sganarell, actorul ALEXANDRU MOLDOVAN punctează cu umor bine
dozat situațiile ridicole: nu știe ce să-i răspundă Donnei Elvira, dezvăluie obrăznicia
stăpânului său,dar se teme pentru slujba sa, ar vrea să îl trădeze, dar este prea laș. Cu iz de
Sancho Panza pare timid și reticent în încercările sale declarate și patetice de a-l conduce
pe protagonist pe calea binelui. Privirile către spectatori cer îngăduință și aprobare.
Efortul lui Sganarelle de a acoperi greșelile stăpânului său, împreună cu monologurile
sale interioare, deznădejdea, asumarea credinței chiar șoptit fac din personajul aparent
secundar egalul personajului eponin.
Dona Elvira, DENISSE MOISE, are prestanță și eleganță scenică.Monologurile ei adresate
lui Don Juan, primul iritat, angoasat, revoltat în tușe prea groase, al doilea blând, iertător,
spășit sunt senzuale și incisive. RUSALINA BONA interpretează trei personaje și trece lejer
de la unul la celălalt, performând în ipostaza negustorului. MARIUS TUDOR are
consistență tragică în ipostaza cerșătorului, IOANA DOBREA și ANDRADA SAMOILĂ par a
fi cuplul Mița Baston și Didina Mazu, iar SORIN FRUNTELATĂ completează inspirat, chiar
într-un rol episodic o distribuție închegată și generoasă unul către celălalt.
Montarea împrumută elemente din commedia dell'arte italiană(superba scenă între Pierrot și Charlotte). Don Juan al lui
Molière a fost de fapt etichetat ca o dramă giocoso, o dramă jucăușă sau comică, care combină elemente tragice și comice,
departe de seriozitatea dramei franceze din acele vremuri. Pe măsură ce acțiunea progresează, personajele provoacă publicul
care devine partener în poveste, comentator și judecător.
Regizorul Mc RANIN mizează pe lumină și culoare, renunțând la încărcarea scenei cu elemente concrete de decor. Draperiile
imense, consistente, sunt luminate diferit, în funcție de stările și sentimentele personajelor. Lumina devine pe rând un
lupanar amoros, un cavou, o mare deschisă, un câmp, ea definind iubirea, călătoria, tristețea, nostalgia, frica, moartea.
Costumele nu doar îmbracă personajele, ci le definește. Cei din sfera aristocrației au haine luxuriante, grele, baroce. Țăranii
sunt îmbrăcați stilizat, cu trimteri la mediul agrar, materialul folosit fiind pânza aspră de sac. Perucile sunt apanajul celor din
clasa superioară, un fel de „o treaptă mai sus”. Superb, ca întotdeauna, universul sonor, uneori dramatic, alteori ludic, mereu
adecvat și purtător de mesaj.
La final realizăm că ne-am amuzat în colțul gurii cu religia, medicina, moralitatea, ipocrizia. De fapt cum este Don Juan? Erou,
răufăcător, șarlatan sau numai un biet om sub vremi și sub patimi?
P.S. În drum spre casă, în mașină, am răsfoit o cărticică de epigrame a lui Dimitrie Jega. Peste ce am dat?
Don Juan în dialog cu Moartea
Azi când viața mea se-ncheie
Dintre toate câte-alintă
Tu ești singura femeie
Care-aș vrea să mă mai mintă.

Alina Mariana Maer
Scene și cuvinte

Bună dimineața, Târgoviște! Bună dimineața, Babel!
Numele meu este Jinyoung Youn din Coreea de Sud și sunt aici la Babel F.A.S.T. alături de Compania Sae Byuk.
știu că în anii trecuți, festivalul a fost vizitat de alte trupe coreene care au prezentat diverse spectacole și anul acesta a venit
rândul Companiei Sae Byuk.
Inițial, am fi dorit să mergem în Rusia înainte să venim aici, însă după cum știți, am întâmpinat dificultăți cu acest plan. Și
domnul Son, președintele Asociației Teatrelor din Coreea de Sud, ne-a recomandat acest festival, deci iată-ne aici. Aș dori să îi
mulțumesc în mod special d-lui Ranin, Directorul teatrului Tony Bulandra, lui Liviu, selecționerul festivalului, și Verei,
administratorul festivalului. Grație eforturilor lor, am vizitat acest frumos oraș, Târgoviște, și frumosul lui Teatru.
Parada a fost fantasticăși o experiență inedită pentru mine. Eu conduc Festivalul International de Teatru de la Daejeon și sunt
mereu în căutare de noi modalități de a implica publicul în festival, iar în timpul parade am văzut multe lucruri interesante și
mi-am luat notițe.
Teatrul Tony Bulandra și Asociația Teatrelor din Coreea de Sud au o relație foarte apropiată iar excelentele spectacole
Doamna Escobar și #NuEu vor participa la festivalul din daejeon în septembrie. Sunt foarte fericit că le pot lansa această
invitație.Teatrul Tony Bulandra și Asociația Teatrelor din Coreea vor deschide noi orizonturi.
Acum spectacolul nostrum s-a terminat. Dar spectacolul trebuie să continue și Babel F.A.S.T. la fel.
Vă mulțumim tuturor.
Jinyoung Youn
Asociația Teatrelor din Coreea de Sud.

Good Morning Targoviste! Good Morning Babel!
My name is Jinyoung Youn from S. Korea and I am here at Babel
F.A.S.T. with theater company Sae Byuk this year.
I know some Korea companies visited this festival in previous years
and have presented various dramatic works, and this year, theater
company Sae Byuk visited beautiful Targoviste.
Our team actually wanted to go to Russia first, but as you know better than we do, there were some difficulties with that plan
And Mr. Son, the President of the Korea Theater Association, recommended this festival for us, and finally we are here now. I
would like to especially thank Ranin, the director of the Tony Bulandra Theater, Liviu, the selectionner of the festival and Vera,
the administrator of the festival. Thanks to their kind efforts, we were able to visit this beautiful city, Targoviste, and this
wonderful theater, the Tony Bulandra Theater.
The parade was really fantastic and a totally new experience to me. I am in charge of the Daejeon International Theater
Festival and am always thinking about how to get regular laypeople to participate in the festival, and when I was in the
parade, I saw some very interesting scenes from the beginning to the end of the parade and I made some notes for our own
festival.
The Tony Bulandra Theater and the Korea Theater Association have a very intimate relationship, and the excellent work of
Tony Bulandra: : Lady Escobar - and well not me - will participate in the Daejeon International Theater Festival this
September. I am very happy to invite them to our festival. The Tony Bulandra Theater and Korea Theater Association will
opens new horizons for both organizations from now on.
Now our show is finished. But the show must go on and Babel F.A.S.T. must go on forevermore.
Thank you everyone.
Jinyoung Youn
Chief, Daejeon Theater Association

Ce vedem mâine
VINERI, 17 iunie
11:00 Foaier TTB, Întâlnirile Babel (actori, presă, invitați; deschise publicului)
12:00 Sala Oglinzilor, Starting Points - Adventures in Devising Theatre, workshop susținut de profesorul
Scott Johnston, Edinburgh College, Scoția; 3h
16:00 Sala Studio TTB, Darwin, regia: Vidyanidhee Vanarase (Prasad), IAPAR, India; 1h 15 min.
18:00 Sala Mare TTB, HeimatLost (Pierdut de casă), regia: Serkan Salihoğlu, Çaglar Yiğitoğulları Project,
Germania, Turcia; 55 min.
19:30 Casa Sindicatelor, The Lament of the Queen (Plânsul reginei), regia: Kuandyk Kasymov, Raimbek
Seitmetov Turkestan Music and Drama Theater, Kazahstan, 1h 15 min.
21:30 Piața Mihai Viteazul, Eurydice, regia: Paweł Szkotak, Teatr Biuro Podróży, Poznań, Polonia; 1h
23:00 Clubul Fiord, Clubul Festivalului

