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Culture’s cardiac arrest?

Cristina Modreanu explains the high stakes in the fiery debate in Germany ignited by 
the recent study Der Kulturinfarkt: Von Allem zu viel und überall das Gleiche. Eine 

Polemik über Kulturpolitik, Kulturstaat, Kultursubvention\\ Culture’s Cardiac Arrest: Too 
Much from All and Everywhere the Same. A Polemic on Cultural Policy, State Culture, State 
Funding. On the footsteps of this debate questioning the very role of the arts in 
contemporary society, Modreanu argues for the necessity of a similar reevaluation of 
state spending and cultural policies in Romania. 

Anul trecut o carte a stârnit anxietatea 

. Într-un interviu 
pentru emisiunea Talking Culture, regizorul 
Thomas Ostermeier explica, provocat 

decenii bune de aplicare a unui sistem de 

Radialsystem V (un respectat centru 

http://www.amazon.de/Der-Kulturinfarkt-
Kulturpolitik-Kulturstaat-Kultursubvention/

de Tobias Rapp: http://www.spiegel.de/
international/germany/declines-in-funds-and-

cu fonduri private, fiind casa mai multor 

hardware
software
hardware

folosesc diferite software-uri. 

spectacole inovatoare se nasc, de fapt, 

în acest sens Teatrul Hebbel am Ufer 

Lilienthal, s-a dezvoltat devenind un 

teatrul Ballhaus Naunynstrasse, fondat 

Maxim Gorki care aduce texte clasice în 

de nevoile locale. E motivul pentru care 

acest proiect nu ar fi fost posibil. 

Infarctul 
culturii?
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craft

didirerectctoro s and heads off insn tituutions 
(i(incn luudding of places thaat t welccomed 

with playwrights that were introduced
to the Romanian public through the 
Contemporary Text Laboratory of 

that initiated translations of three 

article interviews consecrated l i

were staged in Romania. The dossier is 
completed by articles about Thomas 

Ostermeier’s Hamlet leftleft indellible t
marks a few years bars back in Romania
after its perfoafter its perforrformances in Craiova andormances i C

wwhere audiences will be able to 
experience Continu (see the insider
view provided by Romanian dancer 

coordonated by Cirpian Marinescu and 
made possible through the Goethe-

attention. 

TEATRUL GERMAN 
CONTEMPORAN. 

în revista Scena.ro

despre teatrul german contemporan. 

(vezi Arta directorului de teatru
eseu despre meseria de dramaturg 

german, interviuri cu directori de teatre 

Laboratorului de text contemporan
de UNATC, pentru care au fost traduse 

Herr Paul al lui 
Fernando Krapp 

mi-a scris aceast  scrisoare al lui 
view 

în lumea regizorului Thomas 

colaborator constant al coregrafei 

coordonat de Ciprian Marinescu.



Arta directorului de teatru

depind de conducerea teatrului. 

TEATRUL GERMAN CONTEMPORAN

, un 
compendiu colorat care face exact ceea ce 

Între timp, ceea ce Matthias Lilienthal, pe 

a îmbina entertainment-
glamour-ul cu profunzimile filosofice, 

contopit de mult. 
hulitul magazin mixt!

 

Halle (regia Martina Eitner-Acheampong, 

teatrului de acolo sau recentele scandaluri 

publicului. 

de râs. 

bord. 

de mare ar fi efortul, succesul nu mai e atât 

teatrul berlinez pe drumul cel bun. Apoi a 



TEATRUL GERMAN CONTEMPORAN

intact din punct de vedere social, care nu 

nimeni înaintea sa. 

într-un loc uitat de lume, dar care, sub 

transformat în mândria locuitorilor, având 

directorul teatrului. 

Neuss, unde lucrase anterior. Acolo, era de 

atunci, alimentam pofta de clasici, antici 

Un teatru de stat e de succes atunci când 

cadrul teatrelor profesioniste, trupe de 

open-air, se încheie contracte colective 

tribut hiturilor teatrale. 

politic. 

directorului, creativitatea sa la conceperea 
programului, îndemânarea sa la 
descoperirea de talente, la formarea unei 

program orientat spre conservatorism, 

de la Heidelberg la Karsruhe. Factorul 
subiectiv! 

aude aproape nimic. 

din Neustrelirz. Ani la rând, directorul 

deliciul de care au avut parte. 

 



directorul artistic al Badisches 
Staatstheater din Karlsruhe, 

pentru care regizorul Manuel 

TEATRUL GERMAN CONTEMPORAN

Jan Linders, directorul

„România e o terra incognita 
pentru germani”

în locul potrivit” de David Schwartz 

Jan Linders a colaborat aproape 
zece ani ca dramaturg independent 
cu teatrele HAU Hebbel am Ufer, 
Sophiensaele, Maxim Gorki Theater 

personal al lui Robert Wilson la 
Teatrul Thalia din Hamburg. Înainte 

teatrului din Karlsruhe, Jan Linders 

artistic al bursei de piese de teatru 
Heidelberger Stückemarkt.

un mit decât un prezent dinamic. În 

întreaga Germanie de sud, spre exemplu 

Cunosc bine teatrul HAU, am lucrat 

Europa? 

între timp am depus cu succes o cerere 
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am cunoscut-o pe Monica Marinescu, 

est-europene?
 

personal, România este un caleidoscop 

 
Înainte de Berlin am fost dramaturg la 

am colaborat la realizarea mai multor 

 

foarte bine care sunt nevoile într-un astfel 

. Mi se pare important 

iar asta mi se pare foarte interesant. 

se petrece între zidurile unui palat.

Christina Zintl:

Festivalului Theatertreffen. 

Bursa de teatru Stückemarkt Berlin este o manifestare cu 
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par aspecte interesante în munca lui. 

cerere? 
Dezintegrarea 

, citat din 

 

textele pe care le-am discutat tot timpul 
cel mai mult au fost cele engleze. 

 

 

m-am preocupat mai mult de oamenii 

nu mai sunt la primul pas în ale 
scrisului, ci la doilea sau al treilea. 

Eu

 sunt pe scen

Tu e
ti scena

El este pe scen

Ea este pe 
sc

en

Noi to
i su

ntem
 pe s

ce
n
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Many Years After... din 

 

cu teatru românesc, pentru care am 

foarte interesante, care au stat la baza 
... 

spectacolele de teatru selectate, „Clear 

 
Nu acesta a fost criteriul, ci acela de a 

trecerea de la un regim la altul. Am 

politic european tocmai când diverse 

camuflate sub multe alte lucruri, dar de 

defini spectacolele ca fiind doar teatru 

temele abordate, de la un punct încolo 

Holocaustul din Transnistria are foarte 

Curatoarea Aenne Quiñones:

 

noua curatoare de teatru la HAU 

conduse de Annemie Vanackere. 
Înainte, a lucrat ani de zile la teatrul 

precum René Pollesch, Gob Squad, 
Schorsch Kamerun, Gintersdorfer/
Klaßen, Stefan Pucher, Forced 
Entertainment, Jacques Palminger 

directorul artistic al Festivalului 
Favoriten din Dortmund.  

 
 

Unele lucruri aflate la ordinea zilei aici 

 

prin diversele sisteme sociale, socialismul 
atunci, capitalismul acum, s-a stabilit 

rudele mele din vest, acolo nu existau 

paradoxuri, alte perspective, care 

mergi mai departe, altfel decât atunci 
când mizezi totul pe continuitate. 
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Anne Habermehl

Heilbronn. A studiat Scriere 

din Berlin. Piesele ei au o 
sensibilitate aparte, care se poate 

 

la unu, totul e un amestec din toate.

 

Ei m-au trimis mai departe, iar la un 
moment dat am nimerit brusc pe strada 

 

 
Ba da, este, în orice caz, dar întâi de toate 

biografiile oamenilor, ci construiesc 

 

momentul în care scriu sunt atât de 

alte piese pe care le-am scris mai demult 

caut de fapt pe mine, dar în momentul 

le-ai scris? 

face pe textele proprii. „Daddy”, 
„Narbengelände”, „Luft aus 
Stein”, „Letztes Territorium” sunt 
câteva din titlurile pe care le 
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pozitive, nu zic nu, dar nici nu s-a mai 

 

tot timpul prinse între lumi, împinse 

 

 
Mi-am dorit asta dintotdeauna. 

la început ca un lucru la un spectacol 

care m-au împlinit cel mai tare. Acest 
sentiment de împlinire nu îl mai pot 

 

 

când e vorba de scris. Ceea ce am încercat 

presiunea timpului nu mai merge nimic. 

 
La organizarea propriului 

 Philipp Löhle

pe care a promovat-o foarte mult 

care a fost directoarea bursei de teatru 
Stückemarkt din cadrul Theatertreffen 
Berlin (echivalentul german al Festivalului 

german cu un interviu, Nis-Momme 

rezident la Teatrul de stat din Mainz. 
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exagerarea, extrapolarea aspectelor reale, 

 

 

asta e parte din a face teatru. 

 

pare în continuare. Ar fi desigur 

 

 
Eu de cele mai multe ori pornesc de la un 

 

au construit la vremea aia un zid mare 

vreme ce în spate se proiectau imagini 

toate ideile sunt atât de diferite. 
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 Teatrul
ca laborator sociologic

constrângerilor sistemului capitalist. 

viziunii sale despre teatru ca instrument de

laboratorul sociologic al lui Ostermeier.

între care sunt închise, ca într-un acvariu, 

Electra

montarea cu piesa Crave

***

întrebat recent Thomas Ostermeier
într-o emisiune de televiziune

succes regizor german al momentului.

unul dintre teatrele berlineze cu cele 

nelipsit din marile festivaluri de pe 

prizonier de lux al nevoilor culturale 

caracterului ei individual. În celebra sa
ca spectacolca spectacol, sociologulsociologulll

Erving Goffman observa cum viziunea 

sale întrebarea 

Ostermeier, care a debutat ca regizor în

parte este recunoscut drept unul dintre
suporterii noii dramaturgii europene, în

cu contemporaneitatea. El a fost primul
care a lansat, montându-i, dramaturgi 

cu piesele lui detalii comportamentale

nervozitatea sau falsa fericire, încercând 
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lucreze cu un grup mare de dansatori. 

transformat rapid într-unul dintre cele 

cartier din fostul Berlin de Est, din 

drum în istoria dansului, în paralel cu 

balete, avându-l în centrul lor chiar pe 

culturale actuale a Berlinului.

grup mare de dansatori, acestea fiind 

de model de integrare, prin disciplina 

Una dintre strategiile coregrafice 

materialului, acesta fiind compus din 
 

obiecte ce pot fi trecute de la un corp 

umane prin dans extenuant. În versiunea 

al grupului ce trece prin diferite ritualuri 

cu compania Sasha Waltz & Guests. În 
prezent este masterand al programului 
de Master- Solo Dance Authorship la 
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Tankred Dorst:

Ceva de speriat! 

gestionezi. Am început într-un teatru

pentru care am scris primele mele cinci
piese. Una dintre ele a avut premiera în

ocazional. 

cadrul genului respectiv. Eu am avut noroc 
cu regizorii care mi-au montat textele. 

important în cariera mea. M-a obligat 

texte germane noi sau de a promovat t i d
autorii tineri.

teatrelor, dar apoi a devenit un model



 

respectiv spectacolele selectate. Mereu 

 

artele, sculptura. Ne-am cunoscut când 

asta. 

 

fac ceva pe cont propriu, de ce trebuie 

se dedice proiectelor comune. Voiau mai 

 

sertar? 

principiu de organizare pentru proiecte 

mine la fel de vii ca acelea care au fost 
puse pe hârtie. 

 

în numele onoarei lor, nu-mi vine nimic în 

 

 Mereu mi-am imaginat 

TEATRUL GERMAN CONTEMPORAN
Herr Paul
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Un om care zace ani de zile, bolnav de 

mea lume, citeam foarte mult. Ca cititor, 

 

de oameni de care spectatorii din Bochum 

dintr-un roman. Friedrich Luft a scris 

 

dreptate. 

 

stabilisem un program bogat, care 

a tergiversat proiectul. Atunci am primit 
vizita lui  Manfred Beilharz, pe atunci 
directorul teatrului din Bonn, care ne-a 
povestit de planul lui de a organiza o 

acea vreme. 

drum. 

minunate, palpitante. La Bialystok, în 

 

Münchner Kammerspiele, spectacolul 

munca acolo era foarte grea, iar presiunea 

prizonier al americanilor. A fost eliberat 

primele texte pentru un teatru 

mai mare, pentru marile scene. A 

printre altele prestigiosul premiu 

germani, cu piese ca „Die Kurve”, 
„Toller”, „Herr Paul”, „Eiszeit”, 
„Korbes”, „Ich Feuerbach”, „Merlin oder 
das wüste Land”. A scris, de asemenea, 

Nibelungilor”, la Bayreuther Festspiele. 
Este co-fondatorul bienalei „Piese noi 

sa, Ursula Ehler. 

de Elise WILK.
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loc o extindere a sferei de activitate. 

dramaturgie, provenind din grecul 

a fost extins cel târziu de la Lessing 

a unui text în sensul mai larg, arta de a

cererea devine din ce în ce mai mare. Nu 

fie într-un departament al teatrului, al 

pentru repertoriul teatrului, promovarea

scenografilor sau a altor colaboratori 

prescurtate, munca de documentare,

este responsabil pentru organizarea

este, de cele mai multe ori, implicat în
procesele decizionale ale conducerii.

produc spectacole de dans, precum

Cu toate acestea, teatrul produce în
general spectacole bazate pe text.

dramaturgii care sunt respoonsabili de 

specializare. Tocmai acest llucru m-a

pe postul de dramaturg, ppedagog

de serviciu, începând dee la lecturarea 
textelor, dramaturgia sppectacolului, 

pentru spectacoolele din stagiunea

Mai târziu, ss-a conturat ideea de a 
pune pe piccioare un festival de teatru
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european propriu, s-au discutat puncteleeuropean p

avut un rol important în luarea deciziilor.av

lansate spectacolelor din Germania, 

planificarea turneelor pentru acel an. 

festivaluri europene, de exemplu la

din România. Ca manager de proiroieoiect, 

privesc dramaturgia de speectacol. În

români cu care am m lucrat crat erau sceptici 

drama nu în sala dematurgugului e la birou, nu 

de teatru pe parcursul stagiunii. texte d

urgi în teatre, unii dintre ei, caca dramaturgi în teatre, unii dintre ei, ca

de dramaturgie pentruconcursuri de ru a

tare precum Heidelbede prezent erger 

estivalului Berliner Theacadrul fefestivalului Berliner Theatertreffen,cadrul fe

teva dintre ele. Lista câteeva dintre ele. Lista dramaturgilorcâte
germani contemporani devinge evine din
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Texte germane contemporane

, 
 

unor piese de teatru contemporan, care 

 

teatru contemporan sub forma unor 

dezbateri pe teme din dramaturgia 

texte care nu au mai fost prezentate în 
România, diseminarea textelor în alte 

spectacolului din România, crearea 

protestul sugrumat sau explicit asumat, 
revolta împotriva unor reguli arbitrar 
impuse, controversele în familia 

Textul devine astfel un context 

prezent în cadrul Laboratorului de 

Cervantes - Contra progresului, Contra 

iubirii, iei (traducere 

Unite ale Americii, Venezuela, Chile. 

progres al lumii civilizate, generozitate 

 

proiecte de viitor colective, constituie 
tema unificatoare a pieselor celor trei 

, 
Corsarii

. 

familiei explodate într-o societate care 
devine o 

În 

anulînd orice posibilitate de a refacere 

În Corsarii

opri. În 
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Daddy de Anne HABERMEHL

 
©Rowohlt Theater Verlag 

chestii pe care le faci. Uite, 

ciudat felul în care te-ai tras 

mine. 

pentru tine. 

 

Omul care mânca lumea de 

 
© schaefersphilippen Theater und 
Medien GbR  

tace. Se aude un suspin din dulap.

Fiul 
încuiat în dulapul meu.

voi!

s-a-ntâmplat. Tare ciudat. 
Cum s-o fi întâmplat nu 

Fiul 

din dulap.

Fiul 

dreapta, stânga.

care mi le faci.

Fiul 

iertare pentru tot.

Fiul 

Fiul 

pentru tot.
Fiul 

Corsarii 

© Verlag Autorenagentur 

de copil. Care dormea, 

atunci când au vorbit ea 

O fi vreun burete, se gândea, 

Animelele mele, se gândea 

acolo. 

nimic. 

Hai înapoi în pat, a spus. 
atunci el s-a întors spre ea.

privirea aia. Ca un nebun. Ca 
un zombie. 

morman. 

Cât vezi cu ochii nici un 

 

All rights whatsoever in this plays are 
strictly reserved. No performance may be 
given unless a licence has been obtained. 
This translations were sponsored by 
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The Testament of May starring 

FBroadway scene, writes Cristina Modreanu. 

after Colm Toibin’s novella, The Testament of Mary 
is a retelling of the New Testament from an original, 
and often surprising, perspective. Recurrent ideas 
about the birth of a new world connect the show to 

asks Modreanu.

Ce are de spus mama lui Iisus?
„Testamentul Mariei” 

britanicul Colm Toibin sub forma unei 

umane ca fiind sursa tuturor bucuriilor 

baza unui edificiu controversat dar 

despre transformarea apei în vin la nunta 

glorificare a faptelor fiului ei, ba chiar 
tonul ei critic, sceptic, cu privire nu la 

privitorul, deschizând un nou unghi din 
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a pune în scris bazele mitului unei noi 
religii. La momentul povestirii, amintirile 

spectacolului, ACUM. Mai exact, la 

***

chiar prin acest nou spectacol. Fiona 

în care întregul ei corp, altfel bine înfipt 

drept un regizor loial textului, dar 

generate de colaborarea cu Fiona 

Testamentului 
Mariei a debutat cu o descindere pe 

antice, amintindu-le pe cele în care a 

mari, negre, pe care le deschidea de 
câte ori cineva se apropia prea mult de 

figurau de fapt posteritatea momentului 

a unei noi religii, ci a unei noi lumi. 

capacitatea de a se minuna, iar ordinea 
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prin feresterele imense ale studioului de la 

 al lui Rashaun Mitchell, 

screen-saver. Ferestrele 
de obicei acoperite cu perdele negre erau 
acum special descoperite, astfel încât 

Merce Cunningham, de care a fost 

exprimare alternativ pe parcursul unei 

care atinge un teritoriu rar explorat 

interpretarea dansatorilor în dansul 

piesele de dans contemporan axate 

facies-ul dansatorului sunt aduse aici 

exasperare sau amuzament pe chipurile 

conform unui algoritm anume, asemeni 

reale încercate de performeri, devine 
deci subiectul principal al Interfaces. 

noi de cercetare în spectacologia 

atingerea unui înalt grad de empatie a 

contemporan de un regizor ca Richard 

alb, într-un stil minimalist ce exclude 

al expresiei verbale, generând un 

Interfaces

performerului. Este el doar un vehicul 

Mitchell a beneficiat pentru realizarea 
Interfaces

este generozitatea cu care un mare 

a unui coregraf care tocmai pune 

 Interfaces 

Theater and dance, movement and 

Interfaces explores the possibilities of 
choreographing facial expressions. 
Rashaun Mitchell’s dancers combine 
as separate elements face movements, 
emotions, and body movements. 

 



Diary of a Madman

about imagination, about a productive 

says director Felix Alexa quoted by Anca 

story by the same name, Diary of a 
Madman stars actor Marius Manole along 
with composer and violinist Alexander 

PROFIL

 
unui nebun

Marius Manole (cu care a lucrat la nu mai 

care a colaborat la spectacolul Livada de 
 de la TNB. Aventura a devenit astfel 

prestabilit de regizor, în care muzica 

nivel cu textul, dar nu în conflict cu el. 

Marius Manole, în care cei doi performeri 

cei trei a antrenat mai multe paliere de 

spune Marius Manole. Una dintre aceste 
descoperiri a fost comicul textului, care 
este ascuns, la prima citire, de tragismul 
discursului principal. În spectacol, 
comicul devine un discurs paralel cu 

de vedere, cu cea a muzicienilor, egali 
din punct de vedere al valorii artistice, 

de un band leader, 
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prima parte, notele unui sentimentalism 

gesturi prin 

aplauze 
de pe platourile show-urilor de televiziune. 

asta e una care ne place, pe care nu ne 

scrie piese ca Hamlet sau The Tempest, 

de ale Cei 
doi gentlemeni din Verona

vechi, iar floarea de love-in-idleness era 

 Cei doi gentlemeni... sparge, 

de stors glande. Oameni pozând pe 
catwalk. Trotinete. Joint-uri. Cafenele. 

pisicos. Valentin (Cristian 

 erotic 

Ada Lupu’s staging of Two Gentlemen of Verona playing at the National Theater 

displaying itself, and admiring its own reflection on glassy surfaces.

 
într-un mall
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Se questo è un gioco
(Mai este oare acesta un joc?)

un augmented reality kit
, e, de 

.

obicei, în media de orice fel, monocrom, 

de a reprezenta fidel lucrurile pe care o 

Acesta nu 

dintru

media provocate de markerele 

all inclusive a 

care au rolul precis de a se distra cu 

produci

suplinirea sau augmentarea imaginilor 

pierderea privirii periferice, toate acestea 

Acesta nu este un 

Acesta

doar pe femeile implicate direct, ci pe 

etilist

am putea deprinde abilitatea de a fi mai 
umani mai mult tocmai prin 

awareness

tehnologii extraterestre sau mesianism 

Eu unul nu m-am prins de un lucru când 

amazoanele 

Acesta nu este 
 is precisely a game, 

which you get to play with technologies. Using a 
white van and a hotel room, This is not a Game asks 

their rapport vis-à-vis prostitution.
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/ DANCE REVIEWThis is concrete

This is concrete, choreographed by 
and starring Jefta and Thiago 

Granato, alludes questions of verbal 

and rock-n-roll, concludes Mara 
Nedelcu, or it may be concretely about 
dance. 

This is concrete:

Ne referim de multe ori la dansul 

contemporan s-a deschis din ce în ce 

spectacolele într-o colaborare dintre 

Muzica, efectele vizuale, fotografia 

un moment colectiv de catharsis.

 care face o promisiune în alb 

si performance : Jefta van Dinther si 
Thiago Granato; designer lumini: Jan 
Fedinger, designer sunet: David Kiers 

cursive, sofisticate dar lente, unduite, 
aproape lascive, iar corpurile lor se 

sau mai precis poate la o petrecere în 
Berghaim, celebrul club tehno-electro 

corpurile dansânde, transformându-se 

are accente din ce în ce mai prezente, 

un context, un loc de întâlnire pentru 

distorsionate, monstruoase, într-un 

dansatorilor se unduiesc ca algele pe 



CRONICA DE TEATRU
/ THEATRE REVIEW

documentar nominalizat anul acesta 
How to Survive a 

Plague

atunci când Tony Kushner scria dipticul 
Angels in America

ani de când Kushner a primit premiul 
Îngeri în America, el 

, prin prisma 

tot mai multe state americane. Evident, 

unde minoritatea homosexualilor este 

Îngeri 
în America

montat-o la Toneelgroep Amsterdam, 
prezentând-o apoi în turneu, iar Krzysztof 

prezentat-o cu succes la Avignon. Anul 
Îngeri în 

America

Angels in America

Because of the big differences in the gay 
community’s lifestyle and relationship 

to mainstream society in America twenty 
years ago from today, playwright Tony 
Kushner himself considers Angels in 
America of a different world, writes 

orientation in Romania remains taboo. 



Îngeri în America a fost 

Teatrul Metropolis. În fapt, e vorba 

propunând spectatorului o privire mai 

asupra actorilor cu care a lucrat, punând 
excelent în valoare patosul autentic cu 

câteva roluri mici extrem de diferite, 

primele sale roluri complexe, extrem de 
solicitante. În special cuplul Louis (Adrian 

drag 
queen 
drama celor doi, care îi sunt prieteni, cât 

CRONICA DE TEATRU
/ THEATRE REVIEW

în felii separate prin panouri desenate, 

privire la natura acestei arte efemere.
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devine de interes acum deoarece coincide

singurului program dedicat exclusiv

operatorilor culturali din Europa, mai

În 
dezvoltarea publicului este 

publiculu

cazul Barometrului de Consum Cultural,

realizat studii profesioniste de public.

al actului managerial, subiectul publicului

atitudine, de abordare a publicului, 

actul artistic sau cultural, adaptarea
nu doar a programelor artistice, dar 

noile deziderate de luare în considere

considerarea actului cultural drept

Consum Cultural (publicat anual, între 

formelor de întâlnire cu actul cultural 
drept

prin ansamblul de comportamente prin

infrastructura 
un termen mult prea general pentru

separat cultura de tip elitist cultura de

 
marketing cultural
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adresându-se unei categorii mult mai

diverselor forme artistice.

de participare al publicului

ci intervine la nivel teoretic mai larg, prin

public. John Holden observa într-o 

unui individ, dar capitalul cultural în sine 

cuvinte, neparticiparea la actul cultural 

 devine în primul 

actul artistic. „Abilitatea de a aprecia

familiei, în mediul informal, în timpul 

la 

. 
În Europa, ideea de a 

decât de a schimba programul artistic

implicit legat de oferirea unor programe 

de dezvoltare a publicului, întrucât ia
la modul autentic în considerare faptul

practici clasice de marketing cultural, 

la actul cultural?

La nivel discursiv, acolo unde limba 

explicativ termen de participare limba 

verbul to attend

value baseed decision, not 

This study on audience development 
as appliied to Romania, signed by 

importance of the field in the context of 
changes inn European policies and 
financing reegarding the cultural sphere. 
The pragmaatic turn in European Union 
policies acccentuates the economic
impact and the social relevance of arts 
and entertainment industries, analyzing
them from the perspective of audience 

ways of connceptualizing the relationship
between cuultural institutions and the 
public, andd describe the lacunae in
Romanian ccultural policies addressing 
the audiencee. 
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conectate la un impact a priori asumat de 

instrumentarul legislativ. În anul 

a accesului publicului la spectacole 

an mai târziu modele-cadru pentru 

în caietul de obiective formulat de 

a altor categorii de beneficiari, în acord 

portret al publicului prin ochii textelor de 

unor practici incluzive de dezvoltare a 
publicului prin instrumentele pe care 

pentru a face o evaluare în acest sens. 

to participate, 

în care publicul devine co-creator sau 

ocazia întâlnirii sub forma, de exemplu, 
a programelor interactive, a site-ului, a 

la actul cultural, decât acolo unde este 
vorba de termeni specifici domeniului 

sau un muzeu, a merge la un concert. 

fondurilor publice sau pentru evaluarea 
managementului cultural, numai 

conceptul de . 

evaluarea rolului artei în societate se face 

evenimentelor cultural-artistice a fost 

prin transformarea Consiliului Culturii 

website-ul www.revistascena.ro
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prin teatru

The 
Feminine Mystique, cartea lui Betty 

feminist, Friedan a pornit de la o cercetare 

moment între parametri care stabilesc 

comportamente aparent absurde. 

Motto: 

Betty Friedan, The Feminine Mystique

I can though I am

Raluca Bibiri complements her review of 
SHOT—a show at Green Hours consisting 

of five short pieces written by Theresa Rebeck 
and directed by Andreea Bibiri—with useful 
information on feminist thought and practice 

societatea i-l concede cu generozitate 

autoritatea nu este decât o mimare a 

de altfel, a comportamentului isteric.

senzorial, ne-o introduce subtil pe sub 

l-am creat, unde nu am fost acolo de la 

piesele ei de teatru se înscriu în ceea 

ce numim écriture féminine. Mai exact, 
textul scris de o femeie-dramaturg 
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vreuneia dintre aceste verigi feminine, 

sugestii subtile, pe care spectatorul le 

spectatoarea le resimte la nivel epidermic, 

acest spectacol

nu poate fi exprimat este simptomatizat 

merit de a putea articula inarticulabilul.

din primele clipe compasiunea. Ea, nu. 

. 

copii - într-un cuvânt - prizonierat. 

Ne punem atunci întrebarea, 
parafrazând-o pe Lucinda Rosenfeld, 
Why are women frenemies?

de ne-am asociat automat cu drama 

riscul de a deveni frenemies

cu propriile gânduri. E o femeie care 

 

contradictorii care traduc balastul 

subiectului
obiectul subiectul 

obiectul nu. Obiectul 

moneda de schimb a prostituatei 
sunt banii, în cazul femeii casnice e 
calitatea de subiect. Este dreptul de a 
dori - nesubstituibil dreptului palid de a 

Raluca Bibiri s-a specializat în studiul 

vizuale sub îndrumarea Griseldei Pollock 

serialele documentare Al Doilea Sex în 

ambele realizate pentru TVR Cultural. 



Mdebates surrounding the national 
theater awards, focusing especially on 
the institution’s incapacity to include in
their assessments the independent
theater scene.

SCENELE PUBLICULUI

din acel an. Mai rar din acel deceniu. 

istoria acelei

mod de a crea, interpreta etc. Cine faced

asupra propriului timp, a propriei epoci. 

subiectivitatea

ia în considerare teatrele sau grupurile 

în mai multe feluri, în mai multe locuri, 
pentru mai multe categorii de public.

grupurile de dans, de la circuitul oficial 

sau grupului independent, problema 

modul în care nu numai a cheltuit banul

dezvoltat publicul. Nu e acesta cel care

sunt atâtea altele, nu aura de centru

de consum decât pentru dezvoltare.

/ AUDDIENCES' STAGES
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/ YESTERDAY'S SNOW

Robert Lepage a prezentat recent pe
scena de la Atelierele Berthier a Teatrului

Jeux 
.

traversa Europa. Nu vom putea evita, 

Hamlet,t Elsineur,

revistei canadiene Jeu,intitulat
, 

era normal ca mai devreme sau mai tîrziu 

de compania Ex Machina, Québec

peuplée d’écrans”, dosar realizat de 

televiziune sau de calculator, au explorat
printre primele magia electronilor în 

companie, Ex Machina, cu care produce 
cîteva spectacole exemplare, printre care
Circulations La trilogie des dragons, 

Elsineurrr Elsineur

Shakespeare, contemporanul nostru... Lepage

Hamlett

nebuniei ar putea fi supus unui scaner 
sau am putea avea pe un ecran imaginea 
encefalogramei sale... Robert Lepage

greci, la descoperirea perspectivei ce a
à l’italienne, de

MRobert Lepage’s Jeux de cartes: 
Pique
show universally talked about in terms 
of technological magic. Lepage’s work 
is used as a platform to introduce a 
larger historical discussions about 
theater, technologies, and mechanical
and digital revolutions. For Lepage,

mechanic, it’s the machine that 
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Elsineur nu era o 

unelte tehnologice moderne.

Geometria miracolelorrr Zulu
Time, 

mecanism în structura unei povestiri, în
organizarea imaginilor scenice, în crearea 

machina sau de 
méchané, aceste cuvinte au toate un dublu 

médomai, i
care în greaca veche însemna mai întîi a
imagina, a concepe, a inventa, înainte de 

Machina, trebuie luat în acest dublu

Ota

Robert Lepage, Quelques zones de liberté,

imagini al lui Robert Lepage care vine
spre tehnologie pe calea metaforei.

 ni se promitea un spectacol

ale music-hall-ului sunt confruntate aici 
savoir-faire

alte secrete ale recuzitei sunt asociate 
tehnicilor video cele mai sofisticate pentru 

cu nostalgie aici la un articol de Liviu Ciulei

scenic la Teatrul Bulandra pentru Cazul 
Oppenhemer Nu sunt turnul Eiffell

Contemporanull

scenogaful Jean Hazel este un cerc în care

à l’italienne

ce impune matematica sa într-o lume 

În podeaua cercului se deschid trape, din 

«L’Ecran de la pensée ou les écrans dans le 
théâtre de Robert Lepage», in Les Ecrans 

halucinante ale americanului Hopper.

... M-am întrebat 

mai mult decît avem parte în filme sau 

al scenei centrale, alte cîteva aluzii despre 

spade

caro, diamondd
club

culoarele subterane, subteranele secrete,
dar poate cele mai interesante în acest 



Connections with Chekov and his 
plays abound in Broadway and

off-Broadway theaters, observes 

explain the phenomenon by

Guillermo Calderón, and Annie Baker.

în 

sale a devenit unul din vehiculele care 

ca Guillermo Calderón, tinere talente în

M-am întrebat de multe ori de ce

În primul rând, dramele lui Cehov, explorând

real-estate
cu tipologiile aferente, cu visurile lor
neîmplinite, proiectate ba în trecut, ba în

paradigma familiei americane

mit rusesc hott
inspira mai mult pe scriitori decât pe 

sale în trecutul capitalismului idealist, 

NEW YORK PUZZLE

în viitor. Nu, nu la Moscova, la Moscova, 

method 
acting
Michael Chekhov, actor rus-american,
nepot al lui Cehov, student favorit al lui

pieselor lui Cehov pe Broadway. Nu.

ei piese neo-realiste (The Flick, Aliens

buzz
Neva, traducerea

piesei chileanului Guillermo Calderón, în

Cronicile proaste au subliniat natura

Vanya 
and Sonia and Masha and Spike. Având în 

Eu sunt un
 devine 

ducându-se la petrecerea ce constituie

o infuzie de pozitivism american. O face

veteran al marilor scene americane. La 



Mihaela Michailov talks about her 

conducted as volunteer at the Mosen 
Rose home for the elderly. The goal is

image and sense of personal worth, as
well as to regain respect for the elders
in a society where to get old means to
become useless, inefficient, and of 
surplus value.

POSTFORMA

 au

investit succesiv cu o valoare care o

arhiva istoriei neoficiale, alternative, 

povestitorii-martori la evenimentele ei,

istoriei prin intermediul mai multor voci 

de istorizare diferite, contradictorii

de Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, 

vizionate au creat un cadru de apropiere 

evenimente de
, astfel încât actul de a

povesti a devenit un act de reprezentare 

reprezentat un gest social de consolidare 

aflate pe parcursul interviurilor, am 
structurat primul atelier de memorii 
mobile (amintiri care ating evenimente 

un atelier 

primului spectacol de teatru comunitar 
Moses Stories. Este important de spus 

de a-i reprezenta pe actorii naratori ai

a pornit de la obiectele-povestitori pe

Miza atelierului a fost descoperirea 
acelor obiecte care au o valoare

sincopate
Textele scrise în cadrul atelierului au fost
reunite în spectacolul , 

O 
, despre
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VOICE OVER

facilitarea unei întâlniri cu deschidere 
spre prezent, practici cotdiene, asumarea 

asumat cu zâmbetul pe buze. Modul de 

stabilirii unui punct de vedere personal, 
bazat pe argumente, aceste unelte 

în stil autoritar, cu o progresie a nivelului 

oameni. Fiecare avem câte 
un tag antifurt, acel plastic 
rotund, alb, prins pe hainele 

vor piui. În tot mall-ul. Nu 

toate sistemele antifurt.

Alexandru. Mixând arhivele personale 

predominante de putere existente în 

.

Pedestru, Alexandru Berceanu, mindbomb.

pe site-ul www.anticenzura.ro.



VOICE OVER
A

GURUGURU

teatral emergent, utilizarea ustensilelor
media vs. consumerism media.

video este disponibil la Facultatea de Teatru

revistei Art Act Magazine , promovarea 
pe Facebook a evenimentului, crearea 

diktator-the-nostalgic-guru-a-post-dramatic-
interpretation-of-the-revolution.html

 mediului

 actului artistic nedublat

indignare identificate sunt în cea mai 

admitere a profesorilor departamentului

artist monumentalist client al 



cartografie cu propriile noastre corpuri, cu

 spune 

unui program complex de doi ani, în

VOICE OVER

between dance artists from six European countries. 

dezvoltat proiecte noi, individuale sau 
colaborative, sau au intrat în contact

anterior, festivalul E-Motional a încercat

multe ori invizibile, ale unor procese

acela al experimentului. Într-un context

,finit, festivalul a celebrat ideea de 

E-Motional a reprezentat în sine un 

un risc asumat cu succes. Ceva s-a

matching artists.

cu radioul, la descoperirea ritmului unui

Festivalul E-Motional a încheiat 
proiectul european de mobilitate 

dansului contemporan - E-Motional 

p pspectacole de dans contemporan din 

experimentului artistic au reprezentat
elemente cheie în viziunea proiectului.

domeniul artelor performative. Festivalul 



actor?? Alege!

CASTING TOOLKIT

g

deschise, mici scene realizate de cei de

din anii terminali sau cei de la master.  

la nevoile lor, ale tinerilor creatori. În

de text din teatrul românesc în versuri,
neargumentând deloc care era scopul

transmis exact lipsa de entuziasm, mai

în care studentul este bombardat cu 

cu entuziasm. Este vorba despre acel

care vin spre teatru, dar îmi dau seama

film sau ale celor de la master. Ar fi fost

departamente diferite.

deschise de la UNATC au fost pline

precum spectacolul Zic Zac al Andreei c

devii student la UNATC, mai întâi du-te

facultate pe care îi vei avea de parcurs.

Florentina Bratfanof’s Casting Toolkit continues with a report from the National University of Theater and Cinematography’s annual

Florentina BRATFANOF



.

avea tema De la vorbe la cântec, volumul s-a constituit
într-un excelent acompaniament teoretic pentru seria de 

impactul muzicii asupra esteticii regizorale a unora dintre cei

entre-deuxx

.

pe care le-au generat marii dramaturgi ai lumii  - 

Nebunia

/ BOOKS YOU NEED TO TALK ABOUT

cena.ro recommends De la vorbe la cântec// From words to song, edited by George Banu, and
.
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