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EDITORIAL
1

Occasioning December 1st. What’s a national theater good for?

Having Romania’s national day celebration in sight, the editor in chief of Scena.ro evaluates the impact of national ethos on 
creativity and the arts. Expounding Arjun Appadurai’s theory that the nation state is a political and social unit ill-equipped 

to deal with today’s globalized and digitized world, Cristina Modreanu invites readers to a debate on the issue of “What’s a 
national theater good for?”

scos deja?
***

În cartea sa Fear of small numbers1, profesorul Arjun Appadurai 

acest context alarmant?

1  Arjun Appadurai - Fear of small numbers. An essay on the geography of 
anger, Duke University Press, 2006 (Public Planet Books)

De 1 decembrie.

scenele teatrelor, în discursul 

general? 

celuilalt, a celui diferit, a 

2

cultural: la Budapesta, extrema 

redefinite în contextul global. 

La Paris, spectacolul lui Romeo 
Castellucci -Sur le concept du visage 

care a relatat de la Avignon Mirella 

2  Arjun Appadurai - Fear of small 
numbers.

s-au ridicat voci majore ale teatrului 

site-ul www.revistascena.ro

Fear 
of small numbers este tocmai 

reciproc.
***
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IInterview Karin Coonrod:
“Like Liviu Ciulei, I believe in beauty on stage.”

Cristina Modreanu asks New York director Karin Coonrod about the
years of apprenticeship with Liviu Ciulei, her former teacher at 

Columbia University. The fond memories of collaboration and 
friendship with the Romanian expatriate are at the root of her current 
involvement with Romanian theater. Karin Coonrod has been staging
in U.S. plays by Visky András, and will be directing a play by Charles 
Mee at the Hungarian National Theater in Cluj. 

Regizoarea Karin Coonrod

Ai studiat cu el, care a fost prima ta impresie despre Liviu 

cine este, eu eram foarte la început, aveam doar impresii puternice,

Bacantelee la Princeton. Am urmat sfatul lui 

Bacantele

realismul”. Ceea ce e real e

i-am urmat sfatul, ceea ce a fost o 

construirii unui nou univers, era

unui spectacol. La un moment dat, el

i-am spus... Apoi, în timpul 

unui perete din fundal, de unde ele

picioare, ceea ce a creat o schimbare

Interviu realizat de Cristina MODREANU
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spectacolele tale sunt foarte 
europene, ceea ce te face un caz 
aparte pe scena din New York. 

printre americani?

Apoi, am creat în Italia propria mea 
companie, am adus acolo actori 

limbaj corporal inspirat din 
commedia dell arte

peste timp. Cariera mea e foarte 

I killed my mother (Am 
omorât-o pe mama) la Chicago unde s-a jucat cu mult succes, iar în 

orice tip de public. În plus, e genul de dramaturg ce permite editarea 
A 

Visul unei 

Vorbind despre eclectism, una 
dintre pasiunile tale teatrale este 
Shakespeare, pe care tocmai l-ai 
montat cu succes la prestigiosul 
Public Theater din New York. Ai 

provocatoare, ai inclus toate 

într-un spectacol foarte 
newyorkez.

profunzimea lui, la felul în care 

publicul, cum spunea Artaud. Ceea 

costumele de exemplu au fost create 

multe ori, o admir enorm pentru ce 
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contact improvisation la 

Disfigure Study
propria sa companie, Damaged Goods

Goods solo site-
specific

solo-uri, Soft Wear Signs of Affection the fault lines
Miller. 

Interview Meg Stuart: “You can’t but 
evolve when you create together with 
people in whose approaches you always 
find yourself.”

who brought to Bucharest’s eXplore dance festival three 
performances, and also held a workshop. The Belgium based 
American dancer and teacher shares some insights into her 
pedagogy practices, and talks about her own training and 
aesthetics.
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pentru workshop-urile extrem de 

Care ar fi caracteristicile stilului 

stil coregrafic. Pentru aceasta, 
trebuie analizate impulsurile lor, 

nu le sunt familiare, în care nu se 
simt tocmai confortabil, cu scopul de 

dificil de interpretat, cu alte cuvinte, 

concret.

workshop

promiteau prea mult, s-au 
schimbat pe parcursul lucrului cu 

Eu discut foarte mult cu ei despre 
confruntarea cu propriile tabu-uri, 

teama de a nu transmite o imagine 

parcursul -ului, tocmai în 

deci am crescut în mediul teatral. Am 
studiat dansul modern, contact 
improvisation release technique

meu coregrafic are pe de o parte 

format, în ceea ce am studiat, pe de 

paradigmele.

table improvisation

considerabil soarta dansului contemporan european?
A fost un traseu care s-a petrecut de la sine. În timp ce eram în New 

Disfigure Study, în 

Damaged 
Goods

acestei companii. Ulterior, m-am mutat în Zurich, iar acum mai am 

performance
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Moving Romania, 

domeniul strict al dansului. S-a vorbit, de fapt, despre strategii de

perfomativ.
În cea de-a doua zi a dezbaterilor s-au format grupuri de lucru, care

Moving Romania a încorporat, pe 

extrem de relevante pentru ca un

semnificative din dansul 

acestui domeniu marginalizat în arta 

luat-o de prea multe ori de la zero 

Spectacolul care a avut premiera în
 - a fost

energizant al muzicii compuse de 

Matis.

Moving Romania

The dance festival Moving Romania 
that took place in Postdam in

September engaged the public with
performances, video installations, 
workshops, talks, and exhibitions.
Central issues of debate have been 
the presence and the impact of the 
performer in the contemporary art
world and the society at large. 

MOVING

Mihaela MICHAILOV
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mult?
Am ajuns la Academia din Mannheim

era primul pas spre libertate. Nu 

un focus puternic pe dansul clasic,

program de repertoriu cu coregrafi 

de ea.

Lucrezi cu una dintre cele mai
importante coregrafe din lume la

imprimi, ca dansator, unui 
spectacol creat de Sasha Waltz?

- ups!
exagerez din nou... Ei bine, în

validitate. Colaborarea cu Sasha

lucrez cu oameni extraordinari, cu

lumea. Compania este foarte

lumea dansului contemporan. Nu pot

dansatorii propun foarte mult

ramele propuse de Sasha Waltz.

Care a fost cea mai mare provocare în procesul de lucru cu

band
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construit spectacolul?
Am primit propunerea de a lucra cu Sergiu din partea celor doi 

Moving Romania

blind date

. În prima sesiune ne-am 
concentrat mai mult pe aspectul muzical al performance-ului, iar în 

muzical din spectacol?
Eu sper ca da 

în sunet tot ceea ce nu se poate reflecta cu ajutorul celorlaltor arte 

coregrafie, video). Mi se pare un 

mijloacele mele. Este, cred eu, o 

ego-ul compozitorului, iar ea nu se 

spectacolului, probleme majore care 

frumos, pe atît de costisitor interior. 

semioticii sonore 

este vorba) mai sus decît este ea 

umane a persoanelor cu care am 

care nu se poate face un spectacol. 

concept muzical?

decît cele vorbite este absolut 

spectacol sincretic, totul ar trebui sa 
fie acordat astfel încît expresia 

total, extrem de diferite ca lume 

Hermanis, Hamlet - Thomas 

kraut-rock-ului lui 

Castellucci a fost un eveniment care 
a zguduit ceva în mine. Lumea 

în mine noi papile gustative, iar la 
spectacolele lui Castellucci 

aspect al apetitului inexplicabil de a 
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Festivalul Moving Romania

tipuri de proiecte, nu doar spectacole propriu-

politice de care vorbeam.

Moving Romania

Moving Romania



11

cert, una care s-a remarcat prin nivelul ridicat al multora din 

regia Radu Alexandru Nica), enumerarea fiind, desigur, foarte 
 

 

spectacolul unui teatru invitat din 

Verde”, care m-a impresionat prin 

evident, spectacole bune. Anul viitor 
va fi un An Caragiale, mai mult ca 

ani de la moarte. Teatrele din 

dramaturgi, cu actori, autori de carte 

se cuvine unui festival. 

Medana WEIDENT

The Chekhovian universe and 

of the National Theater Festival in 
Bucharest

Under the title “Chekhovisions”, three Chekhov 
plays and a Bergman adaptation all directed 

Uncle Vanya, Three Sister, 
Ivanov, and formed the 

Medana Weident also mentions other notable 
shows produced by national theaters across the 
country, and narrates a discussion with critic Alice 
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nimic din ceea ce criticul Marian 
teatru de 

comunicare. Spectacolele erau, în 
schimb, teatru de , cu 

1

 

eliberatoare a publicului larg, care 

pe net.

2004, pag. 24

unul 

nedrept de expeditiv printre titlurile din festival.

thriller

á la

umplere de timp, ci ca protest mai în 

fost un gest la nervi, dar acum 

profund un singur spectacol pentru 

E drept, poate chiar în timpul 

majoritatea titlurilor bune din 

From Bucharest, with the best of intentions 
The National Theater Festival, Bucharest, the 
21st edition

productions are Bury me Behind the Baseboard, directed by Yuri 

Bocsárdi’s , and , directed by Peter Kerek. 

 
a XXI-a
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de 
, nu pe cel de comunicare

pathos care nu convinge pe nimeni. 

relative ale replicilor.

. Un scaun, 
un personaj, o poveste. Tipic ACT, 

film, care preia vizual spectacolul 
mental creat de monologul 

drama ultimelor clipe înaintea 

film, care ar fi putut exploata la 
maxim ocazia de a comenta, prin 
montaj de detalii, replicile rostite 

zel regizoral ale unora din filmele 

aceea de limbaj, prin devierile 

umor acolo unde stranietatea 

 

spectacolul celor de la Piatra curge 

dislike pentru scenele 
dialogate, regresive narativ, care 

materializate în aducerea de 
spectacole remarcabile care fie au 
existat iar eu le-am ratat, fie n-au 
fost iar eu le-am prins mai mult pe 
celelalte. Tot remarcabile...



Mirella NEDELCU-PATUREAU

în dulcele stil art nouveau

vintage
arhitecturii vieneze de la începutul 
secolului trecut, teatru care 

ultimului  semnat aici de 

tocmai pentru a continua ceea ce e 

imprevizibil. As you like it, domnule 

spun de asemenea de la bun început 

demarat deja la un bun nivel pentru 

din 

Atanor sau cuptorul alchimistului? 

14

Aligheri sau suprarealismul la 
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înainte de profesorul Ion Pop, eminent specialist al avangardei 

Insulei

, nu trebuie luat 
à la lettre). 

captat pentru televiziune, cu  considerat prima 

 Zenobia

ce va varia de altfel expresiile în 
spectacolele ce vor urma, dar în 

spus, spectacolul lui Alexandru 
. 

identitatea, nevestele... Cezar Bolliac 

iubire de patrie, de bigamie, de iubiri 

coregrafia acestui balet nebun dar 

piperul muzicii sale, într-un decor 

cu vitralii florentine ale poetului 
 la un soi 

de cinema de cartier, pe gradenele 

singura cale de a resuscita o 

 Insula
Naum, pe muzica Adei Milea, cu 
colaborarea Andreei Iacob pentru 

inima acestui arhipelag de 

sirene, de papagali sau de fantome. 
Ada Milea ne-a propus un concert, 
sau un spectacol muzical, unde 

Vineri, le bon sauvage, pe care Roby 

deja, pe Anca Hanu, Irina Wintze, 

 
First edition, October 7-9, 2011 – 
Encounter Gellu Naum

T Zenobia, The 
Island, and Florence is I 

exhibitions, and book launchings celebrating the Romanian 
surrealist author, were all part of a festival that lived up to 
its promises, writes Mirella Patureau. International 
Encounters, hosted by the Cluj National Theater, aims to 
continue its mission to forge a theater laboratory and 
encourage artistic adventures.
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Lista de spectacole1, spun gurile rele, 

festivalului în ochii unuia care n-a 

le voi analiza aici; un jurnal detaliat 

meritat aplauzele au fost mult mai 

aproape inexistente la Alba Iulia, în 

teatru de proiecte, de la Alba Iulia. 

Alba Iulia? Theater! 
“Stories” International 
Theater Festival

espite its lack of venues and local 
theater companies, the city of 

Alba-Iulia hosted the 6th edition of 
“Stories” International Theater 

was enthusiastically greeted by an 

Absolut!, British company 
Motionhouse’s Scattered, or Artisto! 
by the Belgian company Rirolarmes 
played to sold-out houses.

când mai vine...”

underground, teatru 

timp înainte de festival.

pomeneai înconjurat de gesturi, de obiecte aparent banale, de 
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festival de dans contemporan în 

puternic, pe care le reproduce în 

politicile implicate în aceasta.“ 

eveniment cît de cît legat de dansul 

un proiect artistic cu ceva istorie în 

teoretician, sau, cum zice el, 

textului despre care vorbim ca 
provenind din partea acestui birou al 

mare parte dintre proiectele în care 

provocarea cotidianului), iar pe de 

unul în viitorul previzibil, iar 

pentru care organizatorii au respins 

debutul propriului ei performance, 

sa, eXplore dance festival nu a primit 

Prezentat în prima zi de eXplore, spectacolul lui Nicole Beutler, 
1:Songs

al lui Eszter Salamon. Patru 

de program a festivalului de dans din capitala Turciei. Unde, trebuie 
spus, dansul contemporan 

concursul pentru tineri coregrafi, Eionometry

 

What else would there be to eXplore

Writing about Bucharest’s eXplore dance festival, Iulia Popovici 
condemns its rift with the local dance community. Presenting 

no other dance piece by Romanian choreographers besides the two 
entered in the competition section, one by Valentina de Piante and 

event illustrates the internal conflict plaguing the Romanian dance 
scene. Concerned with bringing to Bucharest shows already acclaimed 
at major European dance festivals such as ImPulsTanz Vienna, eXplore 
dance festival doesn’t face the questions of identity, and of how to be 
something else besides a copy of the West.

Iulia POPOVICI
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The body’s syntax and enunciation 

Pyear hosted by the eXplore dance festival. A Gesture that is 
, pointing to its investment in two different forms of communication, verbal and body 

language. Quoting the artists: “we approach the word like a physical body we expose to the laws of 
movement and of composition.”

În cadrul , organizat de 

prestigiosului premiu pentru dans contemporan,  
În cadrul programului au fost selectate 15 spectacole realizate de 

cadrul -uri 

Austria). 

portughezi 

19
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sale cotidiene. 

instrument al rostirii; manifestarea 

cantonarea într-un sens prestabilit.

spectacolul A gesture that is nothing but a 
threat

foneme.”

planuri de discurs. Ceea ce se petrece este o 

rezerve de sens. 

cuvintele din plasa unor sensuri consacrate, iar gesturile 

într-un discurs generat de legi care nu îi sunt proprii ar fi, 

pentru deblocarea zonelor încremenite în structura 
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CRONICA

apoi lumii întregi prin intermediul unei emisiuni de televiziune de 

vedere al editorului, de exemplu, confesiunea în direct la tv ar putea 
fi un extraordinar eveniment de marketing. 

faptei.

Chiriac, cu: Adrian Titieni, Vitalie 
Bichir, Medeea Marinescu, Lamia 

Atelier

de pe individul în sine pe contextul 
în care un astfel de exemplar uman 
poate exista nestingherit.

Amoralitatea ei ia forma unei 

ori cu catalepsia.

Singurul moment ratat din punct de 

lui Tomi Cristin.

a dezbaterii morale, metafizice, 

Violul este numai pretextul 

care spectatorul se vede total 
implicat. Un spectacol intens, care 

Purification

Aplaywright Petr Zelenk’s 
Purification staged at the 
National Theater in Bucharest. 

the dark story of a famous writer 
that rapes an 11 year old boy, and 
guilt ridden confesses during a 
TV show. Instead of receiving 
punishment, he ends up being 
universally acclaimed, reflecting 
society’s corruption and 
immorality.
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Silvia DUMITRACHE

trecut prin aceste roluri, imitînd ceea 

blocului sau în curtea casei) propriul 
univers casnic, mimînd severitatea 

mai des întîlnite atitudini parentale). 

omenie? Atunci, copiii, la rîndul lor, 

întrucît o societate în care copiii sînt 

declinului suprem. 

Acesta este fundalul pe care Vlad 

spectacol,  

sîrbe Biljana Srbljanovi

familie. Copiii nu mai sînt copii, iar 

îndobitocitoare, perpetuînd 

versus



CRONICA

distribuit-o în rolul feminin principal din Peer Gynt, Solveig, rol în 
care, tot ca în 

, pe un 

definitiv de un trecut iremediabil 
tarat. 

Mosorescu) din acest spectacol a 

reconstituirea atmosferei tipice 

demodat, întregesc imaginea pe care 

Cristache, Peer Gynt

nominalizat la Premiile Uniter pentru 

alegerea unui autor cum este Ibsen, 

recognoscibili, în numele unei 

contemporaneitate, în 

Family Stories – or how can 
one talk about communism 
and post-communism with 
aesthetic means

S Family Stories playing at 

war-torn, post-communist Yugoslavia, the 
games played by four children illustrate 
the imbedded violence and destruction 

singled out as part of the new wave of 
Romanian theater makers, addresses the 
staging to “those that feel they live in a 
ruined country, both socially and 
emotionally”.

familie

apreciat, de asemenea, filonul estetic 
inserat de Vlad Cristache în 

despre comunism sau despre 

familie

23



Theater via Skype: Long Distance Affair

Cplaywrights and nine actors from different countries engaging in one-on-one performances with audience members via Skype. 
Cristina Modreanu writes about the three pieces she witnessed and was part of, interacting with performers from Russia, Turkey, 
and Mexico, and ending with the question of how should art respond to technology’s constant attack upon the human condition?

CRONICA
24

the World” produs de grupul 
newyorkez The Internationalists, din 

distance Affair, un concept de Ana 

New York, cartierul general al 

un moment dat, femeia m-a rugat 

Cristina MODREANU

Brighton Beach era interpretat de 

partea de angajament. Sentimente 

femeia din Moscova, iar eu eram 

formula de spectacol - care nu putea 

Punctul slab al spectacolului 

umane?
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Cristina MODREANU

contact cu publicul fie la Festivalul de la Avignon, fie la acela de la 

BAM Next Wave 2011 a avut o 

concert al Quartet-ului Cronos 

la atacul de la World Trade Center. 

spectacolului Opera de trei parale de 
Bertolt Brecht, în viziunea lui Robert 

aflate la limita dintre genuri, ca o 

Opera de trei 
parale

I don`t 
believe in outter space

BAM Next Wave 2011: a new theatrical frontier 

C
trans-global and trans-disciplinary shows discussed are the Berliner Ensemble’s 
The Threepenny Opera directed by Robert Wilson, choreographer William 

I don’t believe in outer space, Ivo van Hove’s take on 
Whispers, and the collaborative  by Phantom Limb, Skeleton Key, and 
Kronos Quartet. 
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Skeleton Key

într-un concert special.

motion
celebrului regizor pe scena 

de montarea de la Berliner Ensemble. 

peisajului sonor al spectacolului. În 
afara minunatei muzici a lui Weill - 

Nô, pentru a sublinia anumite gesturi 

Peachum, care bea prea mult, 

personajului, care apare în scena de 
introducere în spectacol într-o 

un ”anti-erou” în termeni de gen, 

Mack the Knife ar fi epitomul 

spectatorului modern. Acest tip de 
alegeri se înscriu într-un ”text” 
comico-ironic al spectacolului, 

happy-end-ului, prin introducerea 

un deux-ex-machina împrumutat din 

spectacolul pe parcursul întregii seri, 

muzicale.
Muzica este, desigur, un element 
forte al spectacolului, cu 

genului. Aici, vocile nerafinate ale 

atare, efectul fiind acela de 

mai sus - devine în scurt timp ”sarea 
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spectacol separat. 

ecourile, ideologia transpare în mod subtil în celebrele ”finale” ale 

www.artactmagazine.ro).

versului ”And now you come from 

prin plasarea în laterala scenei a unui 

spectatorilor, un refugiu puternic 

un paradis. 

spectatorii între plictiseala gesturilor 
repetitive acumulatoare de tensiuni, 

perpetue în spectacolul de dans, I 
don`t believe in outter space 

gestului de a dansa în context 
contemporan, pentru ca în cele din 

bucurie de a dansa. 

 

prezentat 
la Theater Worskshop, Teorema
filmul lui Pier Paolo Passolini în 

Van Hove, director artistic al 
Toneelgroep, Amsterdam, a revenit 
anul acesta la BAM cu un spectacol 

 al lui 

, pentru 

moartea cineastului, în 2007. 
Ivo Van Hove a lucrat acest spectacol 

cum anume vede acest film, mai 

cele patru femei aflate în mijlocul 

tragediilor personale pe care le 



pasiunea regizorului flamand pentru 

general umane legate de ”misterul 

fac, în grade diferite surorile celei 

Anna). Momentul cheie ce face mai 

drum a corpului decedat este 

suportabilitate ale spectatorului. Pe 
parcursul acestui ritual, Anna se 

Stilistic, spectacolul este 

chinul ei este redat pe un ecran 

mijloc de un panou transparent ce 

care femeia va picta într-un ultim 

impulsurile artistice sunt exprimate. Cel mai cald dintre ele, cel menit 

toate realizate de artistul video Tal Yarden, care i-a ”împrumutat” 

Versweyveld. 

el, dar numai în calitate de reper cultural al unei noi aventuri 

din punct de vedere artistic. 

S

avangardiste 

experimentele sale cu marionete,  a colaborat pentru 

Harvey), rezultatul fiind un limbaj sonor ce poate fi asimilat ca fiind 
science-fiction

un alb dureros semnate de 

Performance

28
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Raluca POP

1989) 
Artistic and political dissidence and 
freedom of speech strategies 

Raluca Pop’s essay focuses on the activity of 

experimentation. In contrast to the institutionalized 
and mainstream theater, and even the productions of 
theater students, the amateur student groups provided 
an alternative environment where ingenious strategies 
of non-conformism were developed. 

mediului românesc din artele spectacolului din 

interesante. În acest sens, a te apleca 
asupra fenomenului artistic din 

procedee ingenioase de a trece un 

ultimul rând, de a forma un spirit 

spectacole sau performance-uri mai 
curajoase. În Ungaria, Laszlo Berczes 

la periferie, la margini. A fost parte a 

teatre de provincie, multe lucruri au 
fost permise, care ar fi fost de 
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Stage and the Carnival. Romanian 

ci grupurilor informale de la 

1. Anii 60 au 

libertate de expresie, dincolo de 
obiectivele partidului, dar au fost 

Laszlo Berczes distinge între 
, despre care el 

1  h
diverse2.html

distinge 

pamfletele sau scrierile sale politice din anii 50 asigura trecerea de 

experimentul, un mod nou de a realiza spectacole, singura 

2

distinge 

pamfletele
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de calitate în realizarea spectacolele de teatru, ajunse la o maturitate 

Ancheta

cu Establishmentul 

 

propriului demers de cercetare. Cu 
un timp redus pentru a investiga 

semnul certitudinii. Ce se desprinde, 

ceea ce descrie Radu Radoslav 

în textele alese!). Apoi, pe de o parte, 

care a coordonat trupa de amatori de 

ideologiei Partidului Comunist 

frecventele referiri la piese jucate în 

problema, cine a fost mai dizident: 

rezultate artistice sau critice 

de cercetare a unor materiale scrise. 

discutat.

meritat într-o istorie a practicilor 

 
www.revistascena.ro
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Înscenarea lui

frecvent dramatizate pe scenele de 

moment ce încununarea carierei 

 Idiotul  
Demonii  

cele mai lungi romane scrise 

strategiile cel mai frecvent folosite în 

efortul de a descoperi propriile mele 

Problemele poeticii lui Dostoievski 

lui Bahtin de roman polifonic e la 
sursa strategiei mele dramaturgice. 

dramatiza acest roman. 

 
 

în care autorul 

1. Versiunile Teatrului 

Demonii 
titlul 

Dostoyevsky-delirium-theatre-
adaptations

importante din ultimii ani include Demonii regizorului german Peter 
Stein, 
a romanului Idiotul Scrisori din 

al lui Robert Woodruff la Yale Repertory Theater. Nici 

 în stagiunea 2011, pe urmele modestului succes al 
spectacolului  la Lookingglass Theater în Chicago în 

pentru un romancier rus din secolul al XIX-lea? Michael Billington, 
criticul de teatru de la The Guardian

2 

puncte slabe legate de dramatizarea genului romanesc Billington nu 

pg. 14

Staging Dostoyevsky 

Noting the overwhelming number of 

strategies commonly employed to adapt 
the lengthy works for the stage. Making 
use of Mikhail Bakhtin’s concept of the 
polyphonic novel and of Hans-Thies 
Lehmann’s theory of the postdramatic, 
she also argues for a post-Aristotelian 
way of approaching the staging of 
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deoarece nu poate 

genul romanesc. 

sfaturi dramaturgice: 

reface cât se poate de mult romanul 

poate folosi un singur episod al 
povestirii, focalizarea servind 

teatrului. Aceasta a devenit o 

ales fiind Legenda Marelui Inchizitor, 
un capitol din . 
Printre regizorii care au înscenat 

unei povestiri originale, cu totul 

În , Richard 

modul în care la origine romancieri 

dramaturgia:

Piesele lui Beckett sau Pirandello nu 

 

dramatiza : 

poesis 
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unei singure voci vorbind in 

4

spre exemplu, se poate observa 

personajele din 

unui gen artistic monologic. 

dialogului ca nimeni altul”5. Un motiv 

de teatru pentru romanele lui 

este de egalitate cu restul vocilor 

stenografie. 

dramatizarea. Al doilea inculpat este 
ideologic: perceperea unui mesaj 
filozofic major. La întrebarea de ce se 

în miezul povestirii au de-a face cu 

14

6

incidente peste incidente acoperind sute de pagini. Acesta este 

cadrul romanului. Cu toate acestea, înscenarea întregului roman e 
Demonii lui Peter 

formele dramatice ale secolului XIX. Tragediile istorice, dramele 
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este cel mai teoretizat gen literar, notoriu pentru rigiditatea regulilor 

timpuriu. Romanele sale sunt citite ca tratatefilozofice sau romane 

principal de problemele ideologice 

mai statornice ale viziunii sale 

prin vocea unui protagonist al 

contradictorii, fiecare în parte 

sunt de fapt caracteristici definitorii 

mare de personaje, fiecare 

una împotriva alteia. 

în particular în Iluminism, a favorizat 
consolidarea principiului monologic 

sunt înlocuite de pluralism, lipsa de 

Weltanschauung

uneltele de abordare a polifoniei, 

 Conceptul lui Bahtin de roman 
polifonic e extrem de bogat, fiind în 

Semnele sale distinctive sunt 
multiplicitatea tonurilor, amestecul 

organice a materialului cerut de 

episoade singulare dar 
interconectate. Romanele au o 

35
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miezul romanelor. Termenul de 

ei apare deasemenea. Acest fapt îl 

sute de pagini ale 

conflictuale pot fi atinse numai prin dialog polifonic.

vocilor. 

egal cu restul.

deasemenea expus.

imediat urmat de un moment comic. 



Alina NELEGA

Invoking the recent passing away of renowned director Liviu Ciulei, Alina Nelega uses the opportunity to bemoan the lack of inter-generational artistic

legacies to be critically engaged with by current generations of theater artists. 
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Primul semn al unei culturi vii este dialogul cu valoarea. 

felul de cronicari transoceanici în articolele lor - ei, care habar 

Teatrull

de aur, lipsesc total - ba chiar violent din spectacolele mai tinerilor
creatori de teatru.

un rol din ce în ce mai subsidiar sau, în cel mai bun caz - 
complementar -, în crearea imaginii scenice. În care primordiale 

rafinarea la maximum a tehnicilor 

propagandistice. Astfel avem de-a

vizitarea textului antologic,
inatacabil, cu montarea “clasicilor”,

textelor realismului socialist ca fiind 

abordarea unui manierism declarat, 

inteligibil în piesa de teatru, un drum

desuete, speculativ-formale la nivel

valorii marelui artist, ceea ce doare 

revolut de a face teatru, încheierea

dialoga cu , cu
Visul... sau chiar cu 

, Ciulei nu va mai fi în

în dezacord. 



primele probleme1 ce se pot pune ar 
à la française, 

Versailles ar fi putut asista la un 
spectacol de teatru, pe vremea 

The terrrible “Pyrrrus, roi d’Epirrre”, or baroque 
theater nostalgia

Mtheater, more precisely about its rules of diction and acting 
style. With the typical extravagance of the age, Baroque actors 
accentuated the sounds, reveled in their uvular “R”, and pronounced 

were highly codified, amounting to a peculiar and singular acting 
style.

théâtre Décidemment, în ultima 

Spectacolele contemporane în acest 
stil sunt rare, privite cu simpatie dar 

38
NINSORILE

Mirella 
NEDELCU-PATUREAU

Trupa, 
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au redescoperit sau reinventat vechile reguli de joc, o anume stare 

Pyrrrus, roi de l’Epirrre, 

sale aveau alte reguli: gesturile, 

degetelor erau codificate, exact ca în 

indiene kathakali. Anumite gesturi 
sunt împrumutate din limba 
semnelor. În spectacol, lumina venea 

ce sublima chipurile actorilor 

jocul expresiv al privirii, al ochilor 

clar, explica regizorul în programul 

vocale pline de muzicalitate, legate 

Fabrica de teatru amesteca 
în mod fericit toate genurile 
dramatice, de la Andromaca de 

Tabarin, 

  

malgré lui, . Nimic 

unui astfel de spectacol, imaginea 

39
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Sadler’s Wells este unul dintre cele

de spectacol de la Londra, aici

Ballets Trockadero de Monte Carlo la

omagiu, de compania pe care a
condus-o, într-un turneu postum 

detalii. 

Irina Ionescu talks about Pina Bausch’s dance piece Iphigenia in Tauris that played at Sadler’s Wells Theater in London. An early performance originally s
Iphigenia in Tauris offers not only a lesson in dance

history, but also a poignant performance full of emotion.

Montarea a fost cea de-a doua în 

compania Wuppertal
finalul impresionantei cariere ce s-a 

care s-a dezvoltat ulterior. 

din estetica artei expresioniste, 

el. 
 reia legenda 

profunde. Nu povestea este cea care

Montarea se distinge prin dramatism 

expresie. Cadrul e fix, limitativ,

Irina IONESCU

, 

1

catharsis-

plus de umanitate.

1  Pina Bausch-Wuppertal Dance Theater, or, The art of training a, 



To shock the old American puritanism

A
Broadway. Ivo van Hove, 

41

de Broadway.

rezultate memorabile. Puritatea genurilor performative e un concept 
deja absurd.

showbiz-ului american. Surprizele pe care le-am avut recent au fost 

sunt spectacole de calitate, dar de un anume conformism care le

deja o obsesie cu China care e pe 

Regizoarea Leigh Silverman face o 

farsei.

Criticul Charles Isherwoord de la 

mai scrie cronici la piesele lui Adam 

absurdism uneori aberant, dar are 

sex de toate felurile: gay, straight,
inter-rasial, în trei, cu hermafrodit, 
incest etc.

probleme grave precum 

care publicul american avea nevoie.

problemele economice interne, cu 

moment. 
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Pe baza unei decizii a primarului 
Budapestei, unul dintre teatrele de 
repertoriu din capitala Ungariei are 

octombrie 2011. Propunerea lui de 

darmite acceptat. Mai mult un 

ideologia extremei drepte. Numirea 
acestui nou director artistic a 
provocat probabil cel mai mare 

Teatrul în chestiune, actualmente 

deoarece, conform propunerii 
noului director, ceea ce e nou nu e 

vreme ce, în procentaj foarte mare, teatrele budapestane au fost 

Budapestei, care este considerat cartierul evreiesc. 

nou director artistic al teatrului, 

teatrul condus de el va prelua acest 

de la alegerile din aprilie 2010. În 

Andrea TOMPA
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dramaturg maghiar contemporan, nu va fi jucat în teatrul lui 

întregului guvern, iar acesta este numai primul mic pas.”

actualul director al teatrului, István Márta. Primarul Budapestei 

a numit un asemenea director artistic cu un asemenea proiect 

numit colaborator. Scandalul 

, simbol 

este incompatibil cu spiritul acestui 
teatru. 

concesie: numele teatrului nu va fi 
schimbat. Ministrul culturii ar avea 
dreptul legal de a trage la 

foarte multe tensiuni, care includ 

Theater with a sword

The Budapest theater community is 
grappling with the biggest scandal 

in the past two decades, opinionates 
Andrea Tompa. An ultra-nationalistic 
and anti-Semitic project proposal 
was published on the Internet in 

appointed director of a major 
repertory theater. “Since the April 
2010 elections, there have been a lot 
of tensions in the Hungarian cultural 
world”, writes Andrea Tompa, “but 
such an ideology couldn’t have found 
its place before in a cultural 
institution in Budapest. Today though 
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Carmen Lidia VIDU

La semafor, pe Magheru, l-am

cuvine.

Mi-e foarte drag de el. Îmi place cum 

filmele cu cowboy regizate de el în 
colajele lui, sunt colorate, masculine 

perfecte. Îl admir.

e vorba în proiect. Lumea îi lua

un personaj carismatic. M-am

posterele din proiect). Au fost cele
mai frumoase momente. Nea Ion a

lume.

într-un film western.

ACarmen Lidia Vidu fondly writes about the intriguing persona of 
the artist, who found himself transformed overnight from a 60 year 
old Bucharest pauper to star of the European art world.
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Din nou în repertoriul
Teatrului German
de Stat Timişoara

Cu: Georg Peetz, Radu Vulpe, Silvia Török,
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Feminisme. Istori

See me as I am. Words and images of Roma women

In recent years, a wave of negative reactions against Roma population in general and Roma women in particular can be noticed in Romanian and
European mass media, thus confirming yet again that public opinion is still dominated by stereotypes and prejudice about Roma people. At the 

same time, recent studies show an increase in the level of intolerance of Romanian society towards Roma people. In this context, the presence of 
Roma women in the public European sphere continues to be a controversial topic. Relevant aspects of their lives are overlooked while traditional

This brochure is the result of cooperation between a mixed group of Roma and non-Roma women and it proposes an analysis of Roma women in
the Romanian and European culture and public space, looking at how this image and the processes by which it is constructed are connected to
the appearance of stereotypes and the practices of marginalization and exclusion, and looking also at the ways in which Roma women may come 
to build a space of their own, free from racism and prejudice, where they can have their voice heard.

0

ii, 

FEMINISMS. Reviewing concepts and affirming new positions

Weconomic justice, a project which aimed to be a place of reflection on different feminist practices in Romania and abroad, on those 
questions, actions, approaches and practices which questions situations considered “normal,” which create new spaces and enlarge 
perspectives, which engage our creativity and courage to believe that there are alternatives to the existing system, that there are freer, more 
democratic ways and dignified ways of living, and that finding these alternatives depends on the gestures and actions of each and every one



dintre acele cazuri clare de

este, pentru orice iubitor de teatru
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ipale în jucat rolurile princ

aberant.

sese construit de Teatru Nottara) fus

care clasa muncitoare nu putea trece 

ce s-a numit ”Teatralizarea teatrului”
Sfânta

Ioana sau . Plecat din 

conducerea Teatrului Bulandra 

spectacolului  în regia lui 

teatrelor Bulandra, sala ”Toma 

spectacolele lui publicate de cele mai
prestigioase ziare americane, 

mai prestigios premiu pentru teatru,
Tony Award, sunt reperele trecerii lui

Liviu Ciulei, unul dintre reperele

*

editat de Iglooprofil 

C nu recommends the book With thoughts and images, about ristina Modrea
rk of legendary director Liviu Ciulei. Covering his 60 years of the life and wo
s in text and photographs, from his activity in communist activity in the art
uccess in the Unites States and the return to Europe, WithRomania, to his su
ages rediscovers the man and the artist Liviu Ciulei, who thoughts and ima
way.recently passed aw
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În intervalul de 10 luni, bursierii vor beneficia de un stagiu de cercetare 

electronic, la adresa de e-mail: applications@nec.ro.
Subject

este 12 decembrie 2011. Nu vor fi luate în considerare 

applications@nec.ro

 

culturale ale grupurilor minoritare sunt în pericol. 
Scopul acestui concurs este de a consolida 

standardelor profesionale în domeniul artei în regiunile 

în sfera politicilor culturale. Eligibile sunt proiectele 
care au ca scop consolidarea culturii ca un pilon în 

continuu pe parcursul perioadei indicate în limba 

dbolganschi@osi.hu, 
tel: +

comunicat al organizatorilor.

al Irlandei. Premiul este atribuit unui autor pentru textul care a avut 
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