Deschiderea BABEL și a limbajului spre orizonturi nebănuite /
The openning of BABEL and of the language to unexplored horizons
foto credit: Mihaela Ene

”After two years of being lost in pandemic it fills our hearts
with joy and makes us curious of meeting people and
friends, of making new friends and of course of breathing
fresh air from music, film, book launch, exhibitions and
theatrical events. Finally, artists from different parts of
Romania, Europe and the world are going to gather again
to bring some colourful cultural entertaining light to TTB
and all over the city of Târgovişte. To meet people, to enjoy
arts together is what we missed, is what we need and what

După doi ani de pierderi în pandemie, ne umple inimile de
bucurie și ne face curioși să întâlnim oameni și prieteni, să
ne facem noi prieteni și, bineînțeles, să respirăm aer
proaspăt: muzică, film, lansări de carte, expoziții și
evenimente teatrale. În cele din urmă, artiști din diferite
părți ale României, Europei și lumii se vor aduna din nou
pentru a arunca raze de lumină culturală, relaxantă și
colorată asupra TTB-ului și asupra întregului oraș
Târgoviște. Să cunoaștem oameni, să ne bucurăm de arte
împreună este ceea ce ne-a lipsit, este ceea ce avem
nevoie și ceea ce vom sărbători la Babel X, în această
perioadă de război și pandemie. Iată cum va rezuma aceste
timpuri actrița de origine greacă, Despoina Sarafeidou în
rolul „Kassandra”, din spectacolul ei omonim: reinventând

we will celebrate at Babel edition X during this time of war
and pandemic. Here's how Greek actress Despina
Sarafeidou as «Kassandra" will sum it up during her
performance: reinventing the myth of the past to turn a
hilarious reimagining of ancient Greek tragedy into standup tragedy.» Looking at the reality of the present with a
winking eye, bringing the past (the destruction of Troy, the
love affair with Agamemnon, the savage murder of
Clytemnestra) into the present, merging myth and present
and staying positively alive in a very strange but wonderful
way to look into the future. Euripides and Bugs Bunny,
Abba, Manchester United and Scarlett O'Hara, Tragedy and
Humor... Maybe that could be the solution: The world is
rarely sunny, but we are all Bugs Bunny!”
DIETER TOPP, Board Member,
Theatre Networking Specialist, Journalist

un mit din trecut pentru a obține o re-imaginare hilară a
tragediei grecești antice, transformând-o în „tragedie
stand-up”. Făcând cu ochiul realității prezentului, aducând
trecutul (distrugerea Troiei, povestea de dragoste cu
Agamemnon, uciderea sălbatică a Clitemnestrei) în
prezent, îmbinând mitul și prezentul și rămânând în viață
pozitiv într-un ciudat, dar minunat mod de a privi spre
viitor. Euripide și Bugs Bunny, Abba, Manchester United și
Scarlett O'Hara, tragedie și umor. Poate că aceasta ar putea
fi soluția: „Lumea este rareori însorită, dar toți suntem Bugs
Bunny!”
DIETER TOPP, Membru în Board,
specialist rețele de teatru, jurnalist

Și a fost ziua I
Castellucci înainte de orice. Clar-obscur, fețe umbrite, culori sumbre, mișcări stranii. Proiecție. Cuvinte. Toate cuvintele. Până
la sațietate. Tulburător.
Deschiderea festivalului. Cinema Independența. Cuvinte, cuvântări, plăcerea regăsirii, aplauze, Mc Ranin, Liviu Cheloiu,
Scott Johnston, Jeungwoo Son, Dieter Topp, Vidyanidhee Vanarase, public numeros, coreeni, costume coreene, scoțieni,
turci, algerieni, fotografi, camere de luat vederi, iar aplauze, mereu aplauze, voluntari, actrițe, actori, fotografii din toate
unghiurile, Irina-Margareta Nistor, Paul Chiribuță, Tudor Chirilă, Cornel Mihalache, mesaj UNITER, lume, popcorn, popor.
Vernisaj Ioan Tămâian. Cuvinte alese, opere alese, sticlă-poem, metal-metaforă, filigran, artă cu suflet, nemișcarea mișcării,
aer, statuete de admirat de jur-împrejur, magnific.
Ooups! Piața Mihai Viteazul, beat-box, râs, râs, bună-dispoziție, lume multă.
Parada BABEL. Culori, artificii, motociclete, lumini, voluntari, voluntari, voluntari, muzică, tobe, alămuri, veselie maximă.
Club festival Fiord. Restul e tăcere... sau nu!

Dansând cu (Hugo) Wolff / Dancing with the Wolff, Hugo Wolff
Reporter: Ești neobosit. De unde ți se trage puterea de
a lucra?
Hugo Wolff: Diversificarea. Oameni noi. Provocări
noi. Scop comun. Toate converg la anumite
elemente care îți aduc bucurii și împliniri.
Rep.: Fiecare paradă a ta în BABEL arată altfel. Cum
faci?
Hugo: Sunt două motive foarte clare. Unul este
subiectul propus de domnul Ranin și doi, oamenii
noi, voluntarii, care aduc energie și mă inspiră.
Rep.: Ai făcut multe coregrafii la Teatrul Municipal
„Tony Bulandra”. Ultima este la „Evita-Tango”.
Hugo: În urma pandemiei, informațiile, acțiunile
erau limitate. Acest fapt îți dă altă energie, altă
imaginație, care explodează la un moment dat. Asta
s-a întâmplat la „Evita-Tango”. O explozie de
imaginație susținută de colegii mei actori, care, la
rândul lor, erau constrânși de izolarea pandemică și
dornici de un nivel mai înalt decât de obicei.
Rep.: Apropo de pandemie. Care este diferența
lucrului cu actorii înainte și după pandemie?
Hugo: Diferența este că procesul de conștientizare
al lucrului pe care îl pierzi este atât de important,
încât devine mai importantă creația decât
problemele cotidiene. Nu mai intervin problemele
mici, te duci la ce este mai important: cine suntem
noi și ce trebuie să facem concret? Diferența dintre
cotidian și perspectiva de a nu apuca să faci lucruri
pe care ți le dorești, asta îți oferă o putere uluitoare,
indiferent de rezultat, ținând cont că, totuși, la final,
ajungi în situația de a rafina și de a alambica
rezultatul muncii tale, printr-un filtru al bunului simț și al profesionalismului.
Rep.: Ce înseamnă pentru tine tema acestui festival, „limbajul”?
Hugo: Pentru mine, orice gest al dans-actorului înseamnă, uneori, și o mie de cuvinte.

Reporter: You are tireless. From where does your power to work come from?
Hugo Wolff: Diversification. New people. New challenges. Common purpose. They all converge on certain elements that
bring you joy and fulfillment.
Rep.: Every parade of yours in BABEL looks different. How do you manage to do so?
Hugo: There are two very clear reasons. One is the subject proposed by Mr. Ranin and two, the new people, the volunteers,
who bring energy and inspire me.
Rep.: You did a lot of choreographies at the "Tony Bulandra" Municipal Theater. The last one is at "Evita - Tango".
Hugo: Following the pandemic, the information, the actions were limited. This gives you a different energy, a different
imagination, which explodes at some point. That's what happened to ”Evita-Tango”. An explosion of imagination sustained
by my fellow actors, who, in turn, were constrained by pandemic isolation and eager for a higher level than usual.
Rep.: About the pandemic... What is the difference between working with actors before and after a pandemic?
Hugo: The difference is that the process of becoming aware of what you are losing is so important that creation becomes
more important than everyday problems. No more small problems, you go to the most important thing: who are we and
what do we have to do concretely? The difference between everyday life and the prospect of not being able to do the things
you want, this gives you an amazing power, regardless of the result, considering that, however, in the end, you end up in the
situation to refine and still work, through a filter of common sense and professionalism.
Rep.: What does the theme of this festival, "language", mean to you?
Hugo: For me, any gesture of the dance-actor sometimes means even a thousand words.

AUTOINTERVIU AL ACTRIȚEI MARA OPRIȘ
CINE SUNT?
NU ȘTIU.
DE UNDE VIN?
HABAR N-AM!
UNDE VOI AJUNGE?
DUMNEZEU ȘTIE!
Reporter: Lăsând gluma la o parte, dar nu de tot, cine ești tu și ce cauți în
festivalul nostru?
Mara OPRIȘ: Emoțional răspunzând, m-am întors acasă, după 16 ani, alături de
colegii mei pe care îi iubesc. Și mulțumesc că mă pot bucura încă și încă o dată
de acest festival, de toate evenimentele artistice, de toate întâlnirile fabuloase,
cu oamenii de teatru, de film, artiști plastici, vizuali, pe care Babel îi dăruiește
comunității. Convențional răspunzând, particip în festival cu două produse
culturale, primul fiind spectacolul Evita-Tango, din 11 iunie, ora 19:00, și filmul
„Manifest. Scrisoare către un prieten și înapoi către țară”, regia Cornel
Mihalache, text Ruxandra Cesereanu, imagine Dan Constantinescu jr., montaj
Roxana Elekes, în data de 19.06, ora 16:00, la Cinematograful Independența.
Rep.: Ce înseamnă Evita pentru tine?
Mara OPRIȘ: O mare bucurie. Pentru detalii, întrebați.

TE ÎNTREB: A FOST CHIN?
NICIDECUM!
A FOST TAINĂ?
ESTE TAINĂ. DĂRUITĂ.
CA PENTRU NOI, ACTORII.
APLAUZELE SMULG LACRIMI?
APLAUZELE SUNT PARTE DIN MAGIA

PE CARE O OFERĂ SPECTATORUL
ACTORULUI.
ALĂTURI DE, POATE,
CEL MAI PREȚIOS MOMENT
AL COMUNIUNII ACTOR-SPECTATOR:
TĂCEREA.

CE VEDEM MÂINE
DUMINICĂ, 12 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, Metoda de acțiune prin studiu în
crearea rolului după K. Stanislavski, workshop Dumitru
Acriș; 3h
16:00 Foaier TTB, Florica Ichim și istoria unui proiect
cultural unic – revista Teatrul azi, comemorare și lansare
de carte susținute de Ioana Anghel și Irina Zlotea; 1h
17:00 Sala Studio TTB, Beckett, Facultatea de Teatru și Film,
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România; 1h
17:30 Centrul Vechi, Let`s Babel up this town!, happening
muzical cu Cvartetul Babel; 50 min.
18:00 Foaier TTB, Vernisajal Salonului de Artă Babel,
sculptor Decebal Crăciun; 20 min.

18:30 Foaier Cinematograf Independența, Tegument de
Radu Dinulescu, lansare de carte, moderator prof. Ionuț
Cristache; 30min.
19:00 Cinematograf Independența, Lumea e bine făcută –
Partea a 2-a Europa, regia: Tudor Chirilă, film documentar
de lung-metraj; 1h 15 min.
20:00 Piața Mihai Viteazul, Ooups!, mișcarea scenică: Jordi
L. Vidal, Jordi L. Vidal Company, Bruxelles, Belgia; 55 min.
20:30 Sala Mare TTB, San Chak: Viața și povestea de
dragoste a lui Sin Chae HO, regia: Sunduck Han,
Compania de Teatru Profesionist „Sae Buyk”, Daejeon,
Coreea de Sud; 1h 30 min.
21:30 Piața Mihai Viteazul, Incomica, Eccentrici Dadarò,
regia: primul spectator Mario Gumina, Caronno Pertusella,
Italia; 50 min.
23:00 Clubul Fiord, Clubul Festivalului

Parada Let’s Babel Up This Town

