Acum XX ani nu se gândea nimeni în Târgoviște că va exista un teatru al locului, cu actori ai și de-ai locului, cu
spectacole „ca la București”. Și s-a făcut!
Acum XV ani nu se gândea nimeni în Târgoviște că va exista un festival de teatru al locului, cu trupe din
străinătate, cu spectacole „ca la Edinburgh sau Avignon”. Și s-a făcut!
Astăzi credem că X este numărul perfect de ediții ale BABEL FAST, pentru a se ajunge la XXV sau L sau C.

4 întrebări pentru 10 BABEL
Interviu cu Mc RANIN, directorul festivalului
Reporter: A X-a ediția a Festivalului Artelor Spectacolului Târgoviște – BABEL. Cum priviți
retrospectiv?
Mc RANIN: De fapt, este ediție pilot pentru că mă bântuie fricile începutului, legate de
posibilitatea desfășurării unui Festival în condiții normale. Adică, a unei relații publicartiști, teatru-comunitate, revenirea din pandemie este ca și când ar trebui să înveți să
mergi și să privești, asculți.
Rep.: Cum se schimbă limbajul teatral?
Mc RANIN: S-a schimbat și este în continuă schimbare. Problema este ce înseamnă
„limbaj teatral”. Încerc să răspund: limbă, corp, text, imagine, muzică, relația directă cu
spectatorul, indirectă cu frumosul, relația directă cu politicul și relația indirectă cu
divinitatea, sexismul, feminismul, socialismul, LGBTQ+, rasismul, altruismul.
Rep.: Și se regăsesc toate astea în Babel?
Mc RANIN: Din nefericire, nu. În BABEL se regăsește disponibilitatea umană pentru frumos și sensibil, pentru emoție și
exuberanță, prin diferitele limbaje, artiștii încearcă să se întoarcă la omul care a construit primul turn Babel, de data aceasta în
limbaj al înțelegerii și armoniei.
Rep.: Cum se încadrează spectacolele teatrului nostru în această a X-a ediție?
McRANIN: Spectacolele Teatrului „Tony Bulandra” demonstrează diversitatea tipurilor de limbaj prin care trecutul operează
în spațiul public, accentuând diversitatea.

4 questions for BABEL 10
Interview with Mc Ranin, Festival Director
Reporter: The 10th edition of the Târgoviște Performing Arts Festival - BABEL. How do you look back?
Mc RANIN: In fact, it is a pilot edition, because I am haunted by the fears of the beginning, related to the possibility of holding
a Festival under normal conditions. That is, of a public-artist relationship, a theater-community. The return from the
pandemic is like learning to walk and watch, listen again.
Rep.: How does theatrical language change?
Mc RANIN: It has changed and it is constantly changing. The problem is what "theatrical language" means. I try to answer:
language, body, text, image, music, direct relationship with the viewer, indirect relationship with beauty, direct relationship
with politics and indirect relationship with divinity, sexism, feminism, socialism, LGBTQ +, racism, altruism.
Rep.: And can we find all of these in Babel?
Mc RANIN: Unfortunately, not. BABEL represents the human availability for beauty and sensitivity, for emotion and
exuberance, through different languages, artists try to return to the man who built the first tower of Babel, this time in the
language of understanding and harmony.
Rep.: How do the performances of our theater fit into this 10th edition?
Mc RANIN: The performances of the "Tony Bulandra" Theater demonstrate the diversity of the types of language through
which the past operates in the public space, emphasizing diversity.

Festivalul nu este al teatrului, este al orașului.
O campanie a ta și a Teatrului Tony Bulandra
Reporter: De când începe un festival?
Liviu CHELOIU: Din preselecția festivalului anterior. Adică, stabilim că
reprezentațiile care nu pot veni la o ediție, să vină la următoarea.
Rep.: Se întâmplă des?
Liviu CHELOIU: Face parte din concept.
Rep.: Cum faci selecția spectacolelor?
Liviu CHELOIU: Selecția se face pe o temă prestabilită, cu un an înainte și
se realizează fizic și virtual. Fizic, prin vizionări directe ale spectacolelor și
virtual prin înregistrările pe care le primim. Asta este regula. Selecția se
realizează împreună cu Directorul Festivalului, Mc Ranin.
Rep.: Ce spectacole recomanzi pentru un spectator grăbit?
Liviu CHELOIU: Toate, dar toate spectacolele au fost atent selectate, toate
evenimentele sunt UNICE, prin structură. La o primă vizionare și participare,
la toate evenimentele, poți observa că nu există unul care să semene cu
altul. De la spectacole „de sală”, la cele „de stradă”, de la o expoziție la alta,
de la un workshop la altul, de la o carte, la alta, de la conferință, la
conferință. Toate evenimentele se recomandă prin varietate, creând
unicitatea Festivalului BABEL.
Rep.: Care este tema următoarei ediții?
Liviu CHELOIU: Se lucrează în trei schimburi, 24/7. Veți afla în curând. For now, let`s Babel up this town!

The festival is not about the theater, it is about the city.
A campaign of yours and the Tony Bulandra Theatre
Reporter: When does a festival start?
Liviu CHELOIU: With the pre-selection of the previous festival. That is, we establish that the performances that cannot come
to one edition, to come to the next.
Rep.: Does it happen often?
Liviu CHELOIU: It is part of the concept.
Rep.: How do you select shows?
Liviu CHELOIU: The selection is made on a predetermined theme, a year in advance and is made both physically and
virtually. Physically, through live viewings of the shows and virtually through the recordings we receive. That's the rule. The
selection is made together with the Festival Director, Mc Ranin.
Rep.: What shows do you recommend for a hurried spectator?
Liviu CHELOIU: All, but all the shows have been carefully selected, all the events are UNIQUE, through structure. At first
glance and participation, at all events, you can see that there is no one who looks like another. From "hall" shows to "street"
shows, from one exhibition to another, from one workshop to another, from one book to another, from conference to
conference. All events are recommended by variety, creating the uniqueness of the BABEL Festival.
Rep.: What is the theme of the next edition?
Liviu CHELOIU: We work in three shifts, 24/7. You'll find out soon. For now, let`s Babel up this town!

Întrebări și răspunsuri despre THE THIRD REICH
1. Care este relația dintre titlu, The Third Reich (Al treilea regat) și conținutul acestei instalații/acestui performance?
Romeo Castellucci: Aici, Al Treilea Reich este comparat cu limbajul, care funcționează ca o mașină totalitară. Instalația video se bazează pe o
reprezentare a tuturor substantivelor din dicționar, proiectate unul câte unul pe un ecran gigant pe peretele din spate al unui spațiu mare și
întunecat. Spectatorul este obligat să citească ceea ce vede. Spectatorul este forțat să asimileze ceea ce vede.Al Treilea Reich este o imagine
alegorică a unei forme de comunicare insuflate, obligatorii, a cărei violență este egalată doar de pretenția sa de egalitate.
2. Ce reprezintă succesiunea frenetică a cuvintelor?
Romeo Castellucci: Viteza cu care sunt proiectate generează un efect percutant. Ea stabilește legea, cu felul ei, de nimic condiționat, de a ocupa
orice spațiu posibil de reflecție și de a elimina orice distanță critică între un cuvânt și altul. Secvența frenetică a cuvintelor face ca unele dintre ele
să rămână întipărite în cortexul vizual al fiecărui spectator, în timp ce altele – majoritatea – se pierd. Spectatorul, expus acestui tratament, este
supus limbajului uman în termeni de cantitate pură. Aceasta este dictatura comunicării. Nu „ce-ul” contează, ci „cât”. Amestecul convulsiv de
substantive nu lasă loc pentru alegere sau discernământ.
3. Spectatorii vor fi, cu siguranță, confuzi… cum le recomandați să reacționeze?
Romeo Castellucci: Luați în considerare nevoia noastră de o întrerupere critică, una care să suspende fluxul automat al acțiunilor noastre
cotidiene și aspectele lor cele mai elementare, cum ar fi limba vorbită. Aici, cuvintele, în marea lor cantitate, asediază totul, până la cea mai mică
pauză, din cauza modului nediscriminatoriu în care încearcă să se infiltreze și să ocupe orice spațiu, chiar și cea mai mică liniște. Prin urmare, în
această instalație/performance, muzica joacă un rol foarte important. Sunetele au fost compuse de muzicianul american Scott Gibbons, care a
creat un format auditiv care durează doar câteva milisecunde pentru fiecare sunet. O ușă care se deschide, un râu, un câine, un ciocan, o fereastră
care se închide, vântul, un motor în funcțiune... totul este prea repede pentru a înțelege. Nu există vorbire, nici cânt, nici voci umane. Fără cuvinte
și fără „muzică”, doar obiecte. Este foarte direct.
4. În spectacolul Bros, acțiunea prevalează asupra gândirii: ce este acțiunea?
Romeo Castellucci: În ceea ce privește acțiunea din Al Treilea Reich, înainte de proiecția percutantă a 12.000 de cuvinte preluate dintr-un dicționar
italian, există o scurtă acțiune simbolică în care o figură umană „aprinde”, în mod ceremonial, limbajul. Unele figuri sunt în mod clar legate de
conceptul de lumină și sprijin și se luptă cu furtuna iminentă de cuvinte pe cale să fie emanate. Sunetul – poate adevăratul protagonist al acestei
instalații – este activat cu o sincronie punctuală, precisă cu fiecare cuvânt, parcă pentru a da impresia că sunetul a fost cel care a creat cuvintele în
dicționar, în zorii timpului...
5. Sunt curios de „mașinăria” teatrală pe care o folosiți cu o originalitate inegalabilă... Ce relație există între frumusețea a ceea ce se vede
și conținutul pe care vreți să-l transmiteți?
Romeo Castellucci: O „mașinărie” teatrală este un dispozitiv conceput pentru a face ca fiecare priveliște să corespundă unei viziuni. Teatrul, de la
origini, este legat de vedere. Ceea ce se vede este tocmai o mașinărie, care lucrează pentru a produce senzații și emoții. Conceptul de frumusețe
este generos, deoarece include și lucruri neplăcute și dureroase, nu doar pe cele frumoase sau atrăgătoare. Mașinăria teatrală cuprinde foarte bine
toate aceste forțe. Și asta este misterios. Este misterios cum se poate spune că și ceva obiectiv urât este „frumos”. Când spunem „frumos”, ceea ce
probabil vrem să spunem, de fapt, este „adevărat”, sau poate, ceva mai dezinvolt: „așa este”, „tocmai așa este”, când ceva ne atinge și ne pune
profund la îndoială pe fiecare dintre noi.
6. În ce direcție se îndreaptă creativitatea dvs.? Sau mai degrabă, de ce (subiecte, teme, viziuni) vă simțiți atras în acest moment?
Romeo Castellucci: Un spectacol este o reprezentare a ideilor... ce pot fi văzute. Chiar dacă textul există, teatrul nu este logocentric. Nici nu este
pur și simplu vizual. Teatrul este un spectacol de idei. Ideile sunt arătate, se fac văzute. Există așa ceva ca o vedere profundă, îndepărtată,
atmosferică, care nu devine niciodată un discurs direct despre un anumit subiect. Nu pot nega că un anumit tip de teatru vrea să comenteze
realitatea, și reușește să aibă o anumită valoare, dar nu este cazul în lucrările mele. Toate gândurile încep când spectacolul se termină. Depinde de
noi să ducem spectacolul până la capăt. Acesta este cel mai dificil lucru, pentru că a-l duce la capăt înseamnă a-l livra.

Questions and Answers on THE THIRD REICH
1. What is the relation between the title, The Third Reich, and the content of this installation/performance?
Here, the Third Reich is compared to language, which functions like a totalitarian machine. The video-installation is based on a representation of
all the nouns in the dictionary, projected one by one onto a giant screen on the back wall of a large, dark space. One is forced to read what one
sees. One is forced to assimilate what one sees. The Third Reich is an allegorical image of an instilled, compulsory form of communication, whose
violence is equalled by its claim of equality.
2. What does the frenzied succession of words represent?
The speed at which they are projected in a sequence has a percussive effect. It lays down the law, with its unconditional way of occupying every
possible space for reflection and eliminating any critical distance between one word and another. The frenetic sequence of words makes some of
them remain imprinted in the visual cortex of each spectator, while others – the majority – are lost. The spectator, exposed to this treatment, is
subjected to the human word in terms of pure quantity. This is the dictatorship of communication. It is not the ‘what’ that counts, but the ‘how
much’. The convulsive jumble of nouns leaves no room for choice nor discernment.
3. Spectators will certainly be confused… how do you recommend they react?
Consider our need for a critical interruption, one that suspends the automatic flow of our everyday actions and their most elementary aspects,
such as spoken language. Here, the words, in their sheer quantity, lay siege to the slightest pause, due to the indiscriminate way they try to
infiltrate and occupy everything, even the smallest silence. Therefore, in this installation/performance, music plays a very important role. The
sound was composed by American musician Scott Gibbons, who created a frame lasting only a few milliseconds for each sound. A door opening, a
river, a dog, a hammer, a window closing, the wind, an engine running… it’s all too fast to understand. But there is no speech, no singing, no
human voices. No words and no “music”, just objects. It’s very direct.
4. In Bros, action prevails over thought: what is the action?
As regards the action in The Third Reich, before the percussive projection of 12,000 words taken from an Italian dictionary, there is a brief symbolic
action in which a figure ceremonially “ignites” language. Some figures are clearly related to the concepts of light and support, and grapple with
the impending storm of words about to be emanated. The sound – perhaps the real protagonist of this installation – is activated with a punctual,
precise synchrony with each word, as though to give the impression that it was sound that created the words in the dictionary, at the dawn of
time...
5. More generally, I’m curious about the theatrical machine that you use with unparalleled originality… What relation is there between
the beauty of what is seen and the content you wish to convey?
A theatrical machine is a device designed to make every sight correspond to a vision. Theatre, as of
its origins, is linked to seeing. What is seen is precisely a machine, that works to produce sensations
and emotions. The concept of beauty is generous, because it also includes things that are
unpleasant and painful, not only those that are beautiful or appealing. The theatrical machine
encompasses all these forces, very well. And this is mysterious. It is mysterious how one can say that
even something objectively ugly is “beautiful”. When we say “beautiful”, what we probably actually
mean is “true”, or perhaps, a bit more casually: “this is what it is”, “that’s precisely how it is”, when
something touches and deeply questions each of us.
6. In what direction is your creativity headed? Or rather, what (topics, themes, visions) do you
feel attracted to at the moment?
A performance is a representation of ideas that can be seen. Even if a text is present, theatre is not
logocentric. Nor is it simply visual. Theatre is a performance of ideas. Ideas are shown, they make
themselves seen. There is such a thing as a deep, distant, atmospheric sight, which never become
direct discourse about any given topic. I cannot deny that some theatre wants to comment on
reality, and manages to have a certain value, but this is not the case in my works. All thoughts begin
when the performance ends. It is up to us to bring the performance to its end. This is the most
difficult thing, because to bring it to an end means to deliver it.

