LIMBAJUL CORPULUI / BODY LANGUAGE
Arta contemporană pune un accent deosebit pe corp. Cuvintele au
ajuns să fie sublimate prin gesturi. Poveștile aproape că sunt scrise cu
liniuță, romanele nu mai sunt la modă. Corpului i se testează limitele,
i se pun întrebări. În arte, el nu mai este adulat ca în Renaștere, ci este
pus în dificultate, este „atacat” pentru a i se vedea reacțiile care fac
deliciul publicului. Și nu este vorba doar de acel deliciu estetic, artistic
sau psihologic, ci și de o exorcizare a propriei agresivități. Cruzimea
este o cură spre tămăduire, spre întoarcerea la puritate. Prin corp se
întâmplă toate căderile în păcat. Din câte cunoaște omenirea, sufletul
fără corp nu poate păcătui. Corpul, în prezent, este expus mai mult
brutal, aproape grosolan. Vinovăția omenirii pare să devină din ce în
ce mai apăsătoare și se răsfrânge toată asupra corpului. Critica unui
corp se extinde asupra tuturor corpurilor pentru a face critica vieții în
general. Mă refer aici mai ales la ceea ce se întâmplă cu corpul în
artele performative și la curente precum: teatrul cruzimii, cel impus
de Marina Abramović care a adus în fața observatorilor confruntarea
cu durerea, cu sângele, cu limitele fizice ale corpului. Performanceurile ei nu au fost prezentate, în principal, pe scene de teatru, ci în
galerii de artă, ca și cum corpul iese din rama tabloului și trăiește în
afara lui ca o hologramă. Se pune semnul egal între descoperirea
corpului și a face operă de artă.
Corpul înseamnă Prezență, pentru că este nevoie să fim prezenți în
prezentul vieților noastre, asemenea actorilor pe scenă care umplu

spațiul gol cu aura corpurilor lor. E important să nu ratăm întâlniri!
Tăcerea uimită, tăcerea meditativă, tăcerea ușor indignată din sala de
teatru reprezintă fundalul celor mai importante întâlniri. Două lumi,
văzută și nevăzută, se întâlnesc la jumătatea drumului, pe teren
neutru, unde „ciocnirea” dintre ele e o joacă, un dans, un tablou.
Corpul este, la rândul lui, un tablou de bord pentru mecanismele
sufletului, care locuiește în el. Corpul a devenit un fel de alfabet
Braille, citit cu terminațiile nervoase din buricele degetelor.
În cartea O mie și una de definiții ale teatrului de Olivier Py, director al
Festivalului de Teatru de la Avignon, am găsit un gând. El sună așa:
„Teatrul nu face materia inteligibilă, ci inteligentă.” Aceasta cred că
este cheia care deschide toate posibilitățile Corpului. Corpul e
materie, dar veniți să-l vedeți pe scenă. Ce poate face și câte poate
exprima?! E vasul prin care, folosit corect, curge inteligența
Universului. Corpul trebuie salvat de la deriziunea în care îl aruncă în
mod inconștient sau manipulator mass-media. El este obiect de artă
sau unealtă care are capacitatea să cioplească în Frumos. Corpul este
„inspirațiune ingenioasă”, vorba personajului care, într-o noapte
furtunoasă, ar fi avut nevoie să-i fie corpul invizibil. Greu lucru, căci
corpul nu poate fi despărțit de Prezență, care paradoxal, râmâne
acolo pentru un timp, cum râmâne fumul avioanelor – cărare pe cer.
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Autor/Author: Mc Ranin
Contemporary art places a special emphasis on the body. Words came to be sublimated by gestures. Stories are almost written with bulletpoints,
novels are no longer fashionable. The body is tested for limits, questions are asked. In the arts, it is no longer adored as in the Renaissance, but is
put in difficulty, it is "attacked" to see the reactions that delight the public. And it is not only about that aesthetic, artistic or psychological delight,
but also about an exorcism of one's own aggression. Cruelty is a cure towords healing, towords a return to purity. It is through the body that all
falling into sin happens. As far as mankind knows, the soul cannot sin without a body. The body is now exposed more brutally, almost rudely.
Mankind's guilt seems to be getting heavier and heavier, and it's all through the body. The critique of one body extends to all bodies, to a critique
of life in general. I am referring here especially to what happens to the body in the performing arts and to currents such as the theater of cruelty,
the one proposed by Marina Abramović who brought before the observers the confrontation with pain, with blood, with the physical limits of the
body. Her performances were not presented mainly on stage, but in art galleries, as if the body came out of the frame of the painting and lived
outside it like a hologram. An equivallence is made between the discovery of the body and the making of a work of art. The body means Presence,
because we need to be present in the present of our lives, like the actors on stage who fill the empty space with the aura of their bodies. It's
important not to miss encounters! The astonished silence, the meditative silence, the slightly indignant silence in the theater are the background
of the most important encounters. Two worlds, the seen and the unseen, meet halfway, on neutral ground, where the "clash" between them is a
game, a dance, a painting. The body is, in turn, a dashboard for the mechanisms of the soul that dwells in it. The body became a kind of Braille
alphabet, read with the nerve endings of the fingertips. In the book One Thousand and One Definitions of Theater by Oliver Py, director of the
Avignon Theater Festival, I found a thought. It sounds like this: "Theater does not make matter intelligible, but intelligent." I think this is the key
that opens up all the possibilities of the Body. The body is matter, but come and see it on stage. What can it do and how much can it express?! It is
the vessel through which, when used correctly, the intelligence of the Universe flows. The body must be saved from the mockery of unconscious
or manipulative media. It is an object of art or a tool that has the ability to carve into the Beautiful. The body is "ingenious inspiration", in the
words of the character who, on a stormy night, would have needed his body to be invisible. Hard thing, because the Body cannot be separated
from Presence, which paradoxically, stays there for a while, like plane-trails – a path in the sky.

The world is not often sunny, but we are Bugs Bunny! / Adesea, lumea nu este însorită, dar noi suntem Bugs Bunny!
Rewriting the Myth … last night at Babel Festival in Târgoviște, a gorgeous Despina Sarafeidou as Kassandra by Sergio
Blanco, a character “in-between” …
When Sergio Blanco (1971, Montevideo, Uruguay) in April 2008 was in Athens, he found another face of the city, a meltingpot of ethnic groups and languages, the reality of drug, crime, prostitution. Starting from this contemporary and unusual
Athens, Blanco creates Kassandra, a very witty rewriting of the mythical figure from the ancient Greek tragedy, a monologue
that seems to have been made for Despina Sarafeidou.
This “stand-up tragedy” is played in a cafe bar, a pub, … and there is Kassandra, waiting for sex-customers and talking about
the past (the destruction of Troy, the love affair with Agamemnon, the wild murder by Clytemnestra). Myth and
contemporary time merge into each other in a very strange, but wonderful way: Euripides and Bugs Bunny, Abba,
Manchester United and Scarlett O`Hara, tragedy and humour. All the monologue is in broken, elementary English, full of
mistakes, but this solution provides an utmost and powerful expressiveness to every word.
A transgender character floating in an “in-between” condition at many levels (i.e. myth-reality, ethnic, linguistic and also
sexual identity), Kassandra feels foreigner in a foreign body, selling herself for pocket money … but nevertheless hoping for a
better future. … The world is not often sunny, but we are Bugs Bunny!
[Dieter Topp]
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Rescriind mitul… aseară la Babel Festival din Târgoviște, o superbă Despina Sarafeidou în rolul Kassandra, din piesa omonimă
de Sergio Blanco, un personaj „între lumi”… Când Sergio Blanco (1971, Montevideo, Uruguay), în aprilie 2008, a fost la Atena,
a descoperit o altă față a orașului, un amestec de grupuri etnice și limbi, realitatea drogurilor, criminalității, prostituției.
Pornind de la această Atenă contemporană și neobișnuită, Blanco creează Kassandra, o rescriere foarte spirituală a figurii
mitice din vechea tragedie greacă, un monolog care pare să fi fost făcut pentru Despina Sarafeidou. Această „tragedie standup” se joacă într-un cafe-bar, într-un pub, … și acolo este Kassandra, care așteaptă clienții sexuali și vorbește despre trecut
(distrugerea Troiei, povestea de dragoste cu Agamemnon, asasinarea sălbatică a Clitemnestrei).
Mitul și timpul contemporan se contopesc unul în celălalt într-un mod foarte ciudat, dar minunat: Euripide și Bugs Bunny,
Abba, Manchester United și Scarlett O`Hara, tragedie și umor. Tot monologul este într-o engleză stricată, elementară, plină de
greșeli, dar această soluție oferă expresivitate maximă fiecărui cuvânt. Un personaj transgender care plutește „între lumi” din
mai multe puncte de vedere (adică relația mit-realitate, identitatea etnică, lingvistică și, de asemenea, sexuală), Kassandra se
simte străină într-un corp străin, vânzându-se pe bani puțini... sperând, totuși, la un viitor mai bun.
… Adesea, lumea nu este însorită, dar noi suntem Bugs Bunny!

Și au fost zilele VI și VII…
În ziua VI, după inevitabilele întâlniri cu presa, BABEL a continuat cu workshop-ul domnului Paul Chiribuță, urmat de Is God a
taoist?, sau cum poate fi filosofia amuzantă? – spectacol al indienilor de la IAPAR. Pe seară, întâlnirea cu Don Juan-ul Teatrului
de Vest din Reșița, spectacol regizat de Mc Ranin, s-a lăsat cu aplauze furtunoase. Întunericul a fost mantaua sub care Scena
Kalejdoskop ne-a adus Cărbunarii, aprinși, în fața ochilor. Apoi Fiorrrrrrd!
Ziua VII: Depășim în viteză întâlnirea cu presa pentru a încheia cu aplauze workshop-ul conf.univ.dr. Paul Chiribuță. Ajungem
din nou în India cu Fall again, fly better, o dramă personală, pusă în scenă cu multă emoție de Vidyanidhee Vanarase. Pe la
17:30 am avut de ales între minunatul spectacol al companiei 1+1=1 din Athena și Glossolalia studenților din Edinburgh.
Seara s-a încheiat cu răvășitorul spectacol al lui Sorin Militaru, Moartea lui Ipu. Apoi, Fiord... Club Fiord!
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Poveștile cele mai frumoase se creionează cu ajutorul mișcărilor și al expresiilor noastre /
The most beautiful stories are drawn with the help of movements and of our expressions
Festivalul Babel a reușit și ieri să anime orașul, cu ajutorul echipei de studenți din Scoția, care a jucat pentru a doua oară
Glossolalia. Un spectacol despre puterea atingerii, despre limbajul corpului și despre cum acesta poate trece peste barierele
lingvistice. Echipa scoțienilor ne-a oferit un spectacol fascinant, cu o coregrafie aparte, care a captivat spectatorii cu totul.
Priveam plini de curiozitate fiecare mișcare, nerăbdători să vedem ce urmează să aducă următorul pas și punând cap la cap
fiecare secvență ca pe un puzzle. Prin mișcările lor ne-au arătat că nu avem nevoie de cuvinte pentru a transmite sentimente,
pasiune, durere, fericire. Am înțeles, astfel, (sau, mai degrabă mi s-a confirmat) că poveștile cele mai frumoase se creionează
cu ajutorul mișcărilor și al expresiilor noastre.
[Alexandra Cristea]

The Babel Festival also managed to liven up the city yesterday, with the help of a team of students from Scotland, who played
Glossolalia for the second time. A show about the power of touch, body language and how it can overcome barriers of
communication. The Scottish team gave us a fascinating show, with a special choreography that captivated the audience
completely. By their movements they showed us that we do not need words to convey feelings, passion, pain, happiness, so I
understood (or, rather, it was confirmed to me) that the most beautiful stories are drawn with the help of movements and of
our expressions.

Ce vedem mâine
SÂMBĂTĂ, 18 iunie
11:00 Foaier TTB, Întâlnirile Babel (actori, presă,
invitați; deschise publicului)
11:00 Piața Mihai Viteazul, Teatrul la cutie,
happening teatral pentru copii, Teatrul Tony
Bulandra Târgoviște; 1h
12:00 Sala Oglinzilor, Starting Points - Adventures
in Devising Theatre, workshop susținut de
profesorul Scott Johnston, Edinburgh College,
Scoția; 3h
16:00 Centrul Vechi, Let`s Babel up this town!,
happening muzical cu Cvartetul Babel; 50 min.

18:00 Sala Mare TTB, Antigona, regia: Okbaoui
Cheikh, Knight of Stage Association, Adrar
Algeria;1h 30min.
20:00 Casa Sindicatelor, Romeo și Julieta, regia:
Hugo Wolff, Compania de Teatru Dans Microbis,
Sibiu, România; 1h
21:00 Piața Mihai Viteazul, Kaspar, regia: Paweł
Szkotak, Teatr Biuro Podróży, Poznań, Polonia; 50
min.
23:00 Clubul Fiord, Clubul Festivalului

