MAI AVEM MULTE DE VĂZUT
Se apropie finalul festivalului și, ca de obicei, încerc să fac o sinteză a spectacolelor
văzute. Desigur, fără să întocmesc clasamente sau să exprim opinii tranșante. În orice
caz, ceea ce mă bucură întotdeauna la acest festival este atmosfera din jurul
evenimentului. Sau reîntâlnirea cu vechi prieteni și întâlnirea cu spectacole fresh, de
bună calitate.
Ediția din acest an a întrunit, iarăși, o diversitate de evenimente, care mai de care mai
interesante sau inedite. Cu riscul de a lăsa pe dinafară unele dintre ele am să mă refer
doar la câteva, care au constituit repere de neratat.
Primul ar fi controversata instalație a lui Castellucci „Al treilea Reich”. O mostră de
experiment, foarte greu de receptat, dar care, nu face altceva decât să ne pună în
contact cu o mare personalitate a teatrului contemporan, pe care a putut să o simtă și
publicul târgoviștean. Chiar dacă unora nu le-a plăcut sau au plecat de la eveniment
ușor dezamăgiți, sunt convins că audiența a resimțit din plin că se află în fața unei
lucrări de o estetică aparte și un rafinament stilistic impresionant.
„Evita” în viziunea lui Mc Ranin, a încântat publicul prin superbe tablouri vivante,
picturale, depășind cu mult forma unui teatru documentar și apăsând pedala
esteticului în dauna unui descriptivism textual de care autorul s-a ferit cu asupra de
măsură.
Filmul regizorului Tudor Chirilă „The World Is Well Done” s-a înscris perfect în tema
festivalului, limbaj, reamintindu-ne de un eveniment prezentat într-o ediție
anterioară a Babel-ului. Ceea ce la vremea respectivă a fost primit cu destulă
reticență, s-a dovedit, prin acest film, a fi un subiect senzațional de happening.
Modern. Subtil. Incitant. Pot spune „this film is well done”...
„Crimă și pedeapsă”, producție a Teatrului Tony Bulandra, ne-a arătat, prin
debordanta regie a lui Dumitru Acriș, că trupa teatrului târgoviștean se poate ridica la cote artistice de cel mai înalt nivel! Excepțional.
Teatrul I.D. Sîrbu din Petroșani a venit cu un spectacol de mare calitate. Rotund. Rafinat. Fără fisuri. Meritul le aparține actorilor, dar și
regizorului Sorin Militaru. „Moartea lui Ipu” a devenit o lectură teatrală incitantă, odată cu acest spectacol.
„HeimatLost” (Pierderea locului natal), un spectacol Germania-Turcia regizat de Serkan Salihoğlu, a surprins printr-o formă de showstrigăt, cu inserții punk peste o poveste parcă bazată pe un banc, transformată într-un basm trist. Cu o muzică transcendentă...
În sfârșit, reîntâlnirea cu senzaționalul teatru de stradă polonez, al trupei Biuro Podróży, a constituit un punct culminant al ediției din
acest an a festivalului Babel. „Eurydice” ne-a fermecat, ne-a zguduit, ne-a emoționat, prin suplețea, subtilitatea și minunatele tablouri
vizuale pe care artiștii polonezi ni le-au oferit! Magistral!
Cu marele risc de a nu fi enumerat și alte minunate spectacole și evenimente din festival, închei acest scurt excurs printre meandrele
spectacologice babeliene, în așteptarea ultimelor două zile de festival. Căci sunt sigur: mai avem multe de văzut!

[H.M.]
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INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PERFORMING ARTS AND RESEARCH (IAPAR), India
- Fall again, fly better – a solo performance written and performed by Aditi Venkateshwaran and directed by Vidyanidhee Vanarase.
The performance is an exploratory storytelling narrative of a dancer growing up around somebody who has lost control over her body.
It spins a thread along a path of vulnerability, exploring the relationship of a granddaughter with her strong-willed, big-hearted
grandmother and her subsequent illness for almost 22 years. The performance questions the nature of this fear, acknowledges its
experience and progresses deeper into triumph over it, along with experiencing the more positive aspects of human existence beyond
the physical body. Fall again, fly better is a piece that unveils human vulnerability and the strength within. And, also, a view into the
very personal life of Aditi Venkateshwaran, full of Indian flair and colours.
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- Darwin – another story by an Indian storyteller, Vidyanidhee Vanarase (Prasad), IAPAR, from almost 200 years ago… the voyage of a
young boy drawn to science by his intense interest in the diverse animals and plants that surrounded him. Who could have imagined
how significant his discoveries would be and how merely impossible it was not to be a changed person after demystifying mysteries?
Darwin is a profound performance, a narrative about science and evolution and about the unique way in which they transformed the
human life.

An impressive performance delivered by Caglar Yigitogullari at TTB last night
An actor who lost his homeland is looking for new
engagements. The search fails and the artist is torn apart. No
one can give him the necessary support anymore, his contacts
with his parents, par example, become stereotypes of his life...
He lives on the streets, his music fades away into nowhere. It
ends in self-denial and excremental petrification.

In a shaman/punk performance, Çaglar Yigitoğulları shows us a
deep and very personal insight into the life and emotional
world of an artist who can no longer perform in his beloved
homeland (Turkey).
Now he lives as a migrant in a pocket universe that creates its
own structures in which he is trapped. (Highly recommended!)
[Dieter Topp]
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Çaglar, așa ceva mai rar... / something less common
Un om cu o poveste scurtă. Trei spații delimitate cu bandă adezivă, o tobă, o chitară, o pisică pe
nume Nietzsche, un zid al durerii și al plângerii, un castron cu lut și Heimat.
Heimat știe să zboare. Nimeni nu îl crede. Heimat vrea să se întoarcă acasă. Heimat nu știe dacă are
casă. Heimat își strigă durerea de unul singur. Pisica Nietzsche îl consolează. Lumea e o arenă în
care nimeni nu mai zboară. Nimeni nu mai știe ce înseamnă zborul. Nimeni nu mai știe ce
înseamnă libertatea. Sau speranța. Arcuș pe chitară. Lutul primordial astupă văz, vorbire,
respirație, auz.
Poate de aceea clovnii sunt triști. Pentru că nu au casă. Pentru că nu au niciodată trecut.

A man with a short story. Three spaces delimited with adhesive tape, a drum, a guitar, a cat named
Nietzsche, a wall of pain and mourning, a bowl of clay and Heimat.
Heimat knows how to fly. Nobody believes him. Heimat wants to go home. Heimat doesn't know if he
has a home. Heimat cries out his pain. The cat named Nietzsche comforts him. The world is an arena
where no one flies anymore. Nobody knows what flight is anymore. Nobody knows what freedom means anymore. Or hope. A bow on guitar`
strings. The primordial clay covers the sight, speech, breath, hearing.
Maybe that's why clowns are sad. Because they don't have a home. Because they never have a past.
[P.J.]

Și a fost ziua VIII...
Presa a fost prezentă, ca de obicei, la „întâlnirile BABEL”. Apoi, Scott Johnston și-a
început workshop-ul de trei zile cu 36 de cursanți. După-amiaza, Vidyanidhee Vanarase,
din India, ne-a condus în lumea fascinantă a lui Darwin, la Sala Studio. La Sala Mare,
Çaglar Yigitoğulları ne-a arătat cum o anecdotă se poate transforma în spectacol.
Kazahstanul a fost prezent la Sala Sindicatelor cu un minunat spectacol: Lament of the
Queen.

”

Seara, după lăsarea întunericului,
Eurydice ne-a încălzit la propriu și la
figurat sufletele. Polonezii de la Biuro
Podróży au fost de-a dreptul magnifici.
Noaptea, Fiord... Club Fiord!

Mc Ranin: Una este să fii profesor și alta este să faci ceea ce spui
Prasad este și profesor la Universitatea din Pune și cred că a avut mari emoții să joace ieri. Una este să fii profesor
și alta este să faci ceea ce spui. Vreau să subliniez un lucru important pentru a înțelege cele trei spectacole
propuse de indieni. Noi am pierdut tocmai tradiția învățătorului, a maestrului, a profesorului din cultura noastră
europeană. A povestitorului, de fapt. De exemplu, în țările arabe este un povestitor în cafenea care spune
poveștile din 1000 și una de nopți. În Albania rurală, influențată de islam, există același povestitor și îl întâlniți în
romanele lui Ismail Kadare. Povestitul oral a pierdut în fața cuvântului scris. În Mahabharata regizată de Peter
Brook se aduce din nou povestitorul în față și se amestecă culturi, pentru că acest amestec este India. Prin urmare,
prezența acestor trei spectacole este un gest cultural, pentru că ne amintește simplitatea unui gest, care este mai
puternic decât cuvântul. Când Prasad îl juca pe Darwin ieri (și seamănă cu Darwin... mă refer la barbă – râde) a
făcut-o fără violență. Are un moment cântat în spectacol care îmi amintește de teatrul indian tradițional.
Amestecul între engleză și unul din dialectele limbii hindi face să rămână doar o puternică imagine teatrală, cele
două limbi devenind una, contopindu-se. Sunt de remarcat mijloacele extrem de esențializate ce au fost folosite.
(extras din intervenția de la Întâlnirile Babel de sâmbătă, 18 iunie)

Granițele de mătase ale Kazahstanului
„Tânguirea Reginei” (”Lament of the Queen”) de Sultan Raev, în regia lui Kuandyk Kassymov, producție a Teatrului Dramatic Kazah
Raimbek Seitmetov din Kazahstan s-a jucat vineri seara în Festivalul BABEL, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor.
Un spectacol-incantație, cu acompaniament continuu
precum pulsația unei inimi îndoite, „Tânguirea Reginei”
prezintă emoționanta poveste a lui Kurmanzhan Datka –
personaj istoric emblematic din istoria Kazahstanului din
secolul al XIX-lea, jucată încântător de Almagul
Undemesova.
În toiul unei nopți tulburătoare, Destinul, jucat cu forță și
precizie șamanică de Aidar Nauryzbaev, intră în scenă în
ritmul tobelor tradiționale kazahe. Decorurile și luminile
întăresc atmosfera magică a timpului conștiinței. Noaptea,
încărcată de ritmul șamanic al instrumentelor și vocilor
tradiționale, se transformă din timp în spațiu – un spațiu
magic în care conștiința femeii Kurmanzhan Datka este
sfâșiată între rolul său de regină și cel de mamă și soție. În
final, alege să pună soarta poporului kîrgâz deasupra
propriului său fiu.
Se dezvăluie un spectacol al alegerilor grele – între
sentimentul și intimitatea rolurilor și vieții personale și datoria față de țară, față de neam. Uneori nu ne gândim, dar mica noastră istorie
devine contemporană cu Marea Istorie – trăim și astăzi din nou în vremuri de mare încercare, cu războaie, populații dislocate, accelerări
tehnologice la limita incomprehensibilului social. Marea Istorie este acum, ca și atunci, iar eroii ei nu trebuie să aibă neapărat sânge
albastru. Vremea eroilor e a timpul în care fiecare dintre noi își înfruntă conștiința și Destinul în fața unor alegeri grele.
Este rolul artei și al teatrului să păstreze vie memoria acestor personaje pe care istoria le consemnează cu titlul de eroi, însă istoria
aparține fiecăruia dintre noi, iar conștiința dictează Marea Istorie.

[E.B.]

Ce vedem mâine
DUMINICĂ, 19 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
15:00 Centrul Vechi, Let`s Babel up this town!,
happening muzical cu Cvartetul Babel; 50 min.
16:00 Cinematograf Independența, Manifest FILM,
regia: Cornel Mihalache; 50 min.
18:00 Casa Sindicatelor, Doamna Escobar, un
spectacol de și cu Ana Maria Carablais, Teatrul Tony
Bulandra Târgoviște, România; 1h
19:30 Sala Mare TTB, Richard III, regia: Emmanuel
Ray, Théâtre en Pièces, Chartres, Franța; 1h 40 min.
21:10 Sala Mare TTB, Închiderea festivalului; 30
min.
21:30 Piața Mihai Viteazul, Let`s Babel up this
town!, happening interactiv; 1h
23:00 Clubul Fiord, Clubul Festivalului

