Onoraţi oaspeţi, dragi prieteni!
Am ajuns la cea de-a treia ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru „Interferenţe”,
care – în acest an – coincide cu aniversarea a 220 de ani de la
înfiinţarea Teatrului Maghiar de Stat din Cluj. După ce trupa noastră a reuşit să ducă faima
culturii clujene peste mări şi ţări, pe mai toate continentele lumii, nu cred, că acest moment
aniversar ar putea fi sărbătorit mai demn, decât prin a găzdui câteva dintre cele mai
interesante tendinţe ale teatrului universal contemporan. Tema principală a festivalului din
acest an o constituie relaţia dintre teatru şi muzică – „Dialog intre voci”(titlu sugerat, în mod
inspirat, de către George Banu).
Una dintre aspiraţiile artei teatrale moderne este redefinirea relaţiilor dintre genuri. În
acelaşi timp, structura muzicală se regăseşte şi în forma dramatică, iar structura teatrală, pe
care personal o îndrăgesc, seamănă foarte mult cu structura unei opere muzicale,
presupunând, că nu „povestea” este importantă, ci însăşi partitura, precum şi modul ori
maniera reprezentaţiei în sine. Teatrul arătându-se astfel, ca o artă sintetică şi totală,
această năzuinţă putând fi desăvârşit identificată printre aspiraţiile teatrului contemporan.
Atunci, când am alcătuit programul acestei ediţii a festivalului, am avut în vedere producţii
remarcabile, ale căror creatori însă nu sunt exclusiv oameni de teatru, aceştia numărându-se
şi printre creatorii muzicali de excelenţă. În acelaşi timp, am ţinut cont şi de producţiile, care
caută să redefinească relaţia acestor două forme de artă – de fapt, dintotdeauna unite.
Astfel de producţii, incluse în programul festivalului sunt: Max Black - producţia
elveţiană a compozitorului-regizor Heiner Goebbels, Hand Stories – un spectacol în care
muzica are un rol mai degrabă narativ, realizat de şi cu Yeung Faї, maestru-păpuşar chinez.
Revine la Cluj şi Josef Nadj, coregraf-regizor de renume internaţional, cu producţia Les
Corbeaux, concepută ca un dialog scenic cu artistul percuţionist, Ákos Szelevényi. Dar veţi
avea parte şi de spectacole de operă: compania Volksbühne, de la Berlin, vă va prezenta
Wozzeck, de Alban Berg, în versiunea regizorală sfidătoare şi originală a lui Márton Dâvid.
Folosind muzica vie, contemporană, Teatrul Naţional de la Praga prezintă O zi nebună sau
nunta lui Figaro, după Beaumarchais, în regia lui Michal Dočekal. Dintre producţiile de peste
ocean aş menţiona spectacolul pansori al lui Jaram Lee, intitulat Ukcuk-ga – o adaptare
după piesa Mutter Courage, de Brecht. Acest spectacol va fi prezentat de către o companie
binecunoscută în Europa, care a purtat mari succese la Paris, la Berlin, şi la Festivalul din
Avignon.
Mă bucură în mod special faptul, că teatrul nostru a reuşit să readucă pe scenă opera
lui Puccini, Gianni Schicchi, în regia lui Silviu Purcărete, în care marea majoritate a rolurilor
de operă sunt cântate de actorii companiei noastre. În afara spectacolului deja citat, teatrul
românesc mai este reprezentat şi de producţia Teatrului „Radu Stanca”, din Sibiu, Călătoriile
lui Gulliver – realizat tot sub bagheta regizorală a lui Purcărete – prezentată cu mult succes
şi la Edinburgh, precum şi reprezentaţia Naţionalului clujean, cu Insula de Gellu Naum, în
regia Adei Milea.
Concertul Blutopia susţinult de saxofonistul american Alex Harding şi de pianistul Lucian
Ban, lansarea volumului eveniment, în limbile română şi maghiară despre muzica de scenă,
semnat George Banu, şi multiplele evenimente-off întregesc oferta bogată pe care v-o
propune festivalul nostru.

Cel mai de seamă eveniment teatral internaţional din Cluj oferă publicului de toate
vârstele din oraşul nostru posibilitatea unei scurte incursiuni în câteva dintre cele mai
importante aspiraţii ale teatrului mondial contemporan. Pe de altă parte, festivalul face şi un
periplu în jurul noţiunii interferenţelor, încercând să extindă sfera definiţiilor – de la
interferenţa culturilor, la interferenţa muzical-teatrală prezentă... şi, poate, şi mai departe – la
una dintre posibilele subiecte ale ediţiilor viitoare: relaţia teatrală dintre sacru şi profan,
respectiv rolul sacralităţii în spectacolul de teatru.
Aşadar, veţi putea viziona multe spectacole bune într-un timp relativ scurt, iar noi
nădăjduim, că mulţumită acestui eveniment să vă apropiaţi de limbajul teatrului
contemporan, să faceţi cunoştinţă cu alte culturi teatrale şi cu producţii realizate în limbi
străine. Aceste deziderate fiind, de altminteri, şi unul dintre rolurile şi sarcinile cele mai
importante ale teatrului – o reală punte de legătură între diverse culturi.
Mulţumindu-le instituţiilor care ne-au sprijinit financiar – Ministerul Culturii şi Cultelor
şi Primăria Oraşului Cluj-Napoca, precum şi sponsorilor care au făcut posibilă această nouă
întâlnire, doresc tuturor participanţilor la acest festival seri de teatru pline de bucurii.
Fiţi bineveniţi!

Gábor Tompa
Directorul Festivalului Internaţional de Teatru „Interferenţe”

Festivalul Internaţional de Teatru
INTERFERENŢE 2012
„Dialog între voci”
27 noiembrie – 9 decembrie 2012
Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Directorul festivalului: Gábor Tompa

Marți, 27 noiembrie
17.00 – Teatrul Maghiar de Stat Cluj, Foaier
Deschiderea expoziţiei RITMURI: SPAŢIU – TEXT – SUNET
Instalaţie acustică pornind de la compoziţiile lui Vasile Şirli
DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI
18.00 – Sala studio – Yeung Faï: HAND STORIES
Regia: Yeung Faï, Théâtre Vidy-Lausanne, Elveția
spectacol de păpuși
1 h fără pauză
20.00 – Sala Mare – MAX BLACK
Regia: Heiner Goebbels, Théâtre Vidy-Lausanne, Elveția
Spectacol în limba franceză, cu supratitrare în maghiară, română şi engleză
1 h 15’ fără pauză
23.00 – Casa TIFF
Party: DJ Goranga
Miercuri, 28 noiembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolelor HAND STORIES și MAX BLACK
15.00 – Casa TIFF
Proiecție spectacol de operă

18.00 – Sala studio – Yeung Faï: HAND STORIES
Regia: Yeung Faï, Théâtre Vidy-Lausanne, Elveția
spectacol de păpuși
1 h fără pauză
20.00 – Sala Mare – Giacomo Puccini: GIANNI SCHICCHI
Regia: Silviu Purcărete, Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România
Spectacol în limba italiană, cu supratitrare în română şi engleză
1 h 20’ fără pauză
23.00 – Casa TIFF
Concert: Koszika
Joi, 29 noiembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolului GIANNI SCHICCHI
15.00 – Casa TIFF
Proiecție spectacol de operă
19.00 – Sala Mare – LES CORBEAUX
Un spectacol de Josef Nadj și Akosh S.
Centre Chorégraphique National d’Orléans, Franța
spectacol de teatru-dans
1 oră fără pauză
21.00 – Sala studio – JULIE, JEAN ȘI KRISTIN, după Strindberg
Regia: Margarita Mladenova, Theatre Laboratory Sfumato, Bulgaria
Spectacol în bulgară, cu supratitrare în maghiară şi română şi traducere la cască în
engleză
1 h 20’ fără pauză
23.00 – Casa TIFF
Party oferit de TIFF

Vineri, 30 noiembrie
10.30 – Casa TIFF
Vernisaj expoziție și lansare de carte: Mihaela Marin: Cehov, Shakespeare,
Bergman văzuți de Andrei Șerban, Editura ICR
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolelor LES CORBEAUX și JULIE, JEAN ȘI KRISTIN
13.00 – Strada Kogălniceanu, nr. 3-5
Inaugurarea plăcii memoriale cu ocazia aniversării a 220 de ani de existență a
Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca
15.00 – Casa TIFF
Proiecție spectacol de operă
18.00 – Sala studio – August Strindberg: DOMNIȘOARA JULIE
Regia: Felix Alexa, Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Spectacolul în limba maghiară, cu supratitrare în română şi traducere la cască în
engleză
1 h 40’ fără pauză
Interzis spectatorilor sub 14 ani!
20.00 – Sala Mare – Alex Harding: BLUTOPIA
concert de jazz
23.00 – Casa TIFF
Concert: Quartum Jazz Band
Sâmbătă, 1 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolului DOMNIȘOARA JULIE și şi cu interpreţii BLUTOPIA
15.00 – Casa TIFF
Proiecție spectacol de operă

20.00 – Sala studio – LEONIDA GEM SESSION, adaptare după Caragiale în cădere liberă
Regia: Gábor Tompa, Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Spectacol cu supratitrare în maghiară şi română şi traducere la cască în engleză
1 h fără pauză
Interzis spectatorilor sub 14 ani!
23.00 – Casa TIFF
Concert: Formația de actrite A.K.T.
Duminică, 2 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolului LEONIDA GEM SESSION
12.00 – 14.00 Casa TIFF
Conversație despre Muzică și Lumea Sonoră în teatru - atelier Vasile Șirli
15.00 – Casa TIFF
Proiecție spectacol de operă
19.00 – Teatrul Maghiar de Stat Cluj, foaier
Lansarea revistei „Teatrul azi” şi a volumelor editate de Fundaţia Culturală „Camil
Petrescu”:
Anca Mocanu: Avram Goldfaden şi teatrul ca identitate
Edward Gordon Craig: Despre arta teatrului
Dramaturgie ungară contemporană
20.00 – Sala Mare – Eugène Ionesco: REGELE MOARE
Regia: Silviu Purcărete
Les Arts et Mouvants, Franța
Spectacol în franceză, cu supratitrare în maghiară şi română şi traducere la cască în
engleză
1 h 35’ fără pauză
Interzis spectatorilor sub 14 ani!
23.00 – Casa TIFF
Concert: Jazzybirds

Luni, 3 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolului REGELE MOARE
18.00 – Strada Kogălniceanu, nr. 3-5, sala György Harag
ZECE
spectacol scris şi regizat de studenţii Universităţii “Babeş-Bolyai”, Secţia Maghiară,
Master anul I
20.00 – Sala Mare – ANAMNESIS
Regia: Viktor Bodó
Teatrul Katona József în coproducţie cu Szputnyik Shipping Company, Ungaria
Spectacol în limba sârbă, cu supratitrare în maghiară şi română şi traducere
cască în limba engleză
1 h 50’ fără pauză
23.00 – Casa TIFF
Concert: Trupa actorilor 2 AM

la

Marți, 4 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolului ANAMNESIS
17.00, 21.00 – Sala studio – WOZZECK, după Georg Büchner și Alban Berg
Regia: Dávid Márton
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin, Germania
Spectacol în limba germană, cu supratitrare în limba română şi engleză
1 h 20’ fără pauză
19.00 – Sala Mare – Igor Štiks: SCAUNUL LUI ELIAS
Regia: Boris Liješević, Teatrul Dramatic Iugoslav, Serbia și Festivalul MESS,
Sarajevo, Bosnia și Herțegovina
Spectacol în limba sârbă, cu supratitrare în maghiară şi română şi traducere
cască în limba engleză
1 h 40’ fără pauză
Interzis tinerilor sub 16 ani!
23.00 – Casa TIFF
Concert: Trupa sZempöl
Miercuri, 5 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolelor WOZZECK și SCAUNUL LUI ELIAS
16.00, 20.00 – Sala studio – Henrik Ibsen: HEDDA GABLER
Regia: Andrei Şerban, Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Spectacolul în limba maghiară, cu supratitrare în română şi engleză
2 h 40’ fără pauză
23.00 – Casa TIFF
Party: Dj Dzsakko with Julcsi – Balkan dub & electro swing – with live percussion
Joi, 6 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolului HEDDA GABLER

la

12.00 – Casa TIFF
Lansare de carte: George Banu: De la vorbire la cântec, Editura Koinónia
17.00 – Casa TIFF
Uniferenţe – atelier de pictură muzicală adresat muzicienilor si actorilor (prezentare)
18.00 – Sala studio – Liam Clancy, Mary Reich, Yolande Snaith, Shahrokh Yadegari, Gábor
Tompa: RUINS TRUE REFUGE
Regia: Gábor Tompa, Teatrul Maghiar de Stat Cluj
spectacol de teatru-dans
1 h fără pauză
Interzis tinerilor sub 12 ani!
20.00 – Sala Mare – UKCUK-GA, după Mutter Courage de Bertolt Brecht
Regia: Nam Inwoo
LG Arts Center în coproducție cu Uijeongbu Arts Center și Pansori Project ZA,
Coreea de Sud
Spectacol în limba coreeană, cu supratitrare în maghiară, română şi engleză
2 h 20 cu o pauză
23.00 – Casa TIFF
Open Mike & Karaoke Night
Vineri, 7 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolelor UKCUK-GA și RUINS TRUE REFUGE
19.00 – Sala Mare – CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER
Exerciții scenice inspirate din opera lui Jonathan Swift
Coordonator: Silviu Purcărete, Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu
Spectacol în limba română, cu supratitrare în maghiară şi engleză
1 h 20’ fără pauză
Interzis tinerilor sub 14 ani!
21.00 – Sala studio – Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Bo Hr. Hansen: ANIVERSAREA
Regia: Robert Woodruff, Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Spectacol în limba maghiară, cu supratitrare în română şi traducere la cască în
engleză
1 h 30’ fără pauză

Interzis tinerilor sub 16 ani!
23.00 – Casa TIFF
Nugi (Chonghee) - Becherovka Party

Sâmbătă, 8 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolelor CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER și ANIVERSAREA
14.00 – 17.00 Casa TIFF
Muzica scenică – atelier pentru actori condus de compozitorul Iosif Herțea (prezentare)
19.00 – Sala Mare – Shay Pitovski & Shahar Pinkas: ŢARA FĂGĂDUINŢEI
Regia: Shay Pitovski
Teatrul Național Habima, Israel
Spectacol în ebraică, cu supratitrare în maghiară şi română şi traducere la cască în
engleză
1 h 20’ fără pauză
21.00 – Sala studio – Homage à Danilo Kiš: TURBO PARADISO
Regia: Urbán András, Teatrul Kosztolányi Dezső, András Urbán Company, Serbia
Spectacol în limba maghiară, cu supratitrare în română şi engleză
1 h 15’ fără pauză
Interzis tinerilor sub 16 ani!
23.00 – Casa TIFF
Party: Dj Danilov
Duminică, 9 decembrie
11.00 – Casa TIFF
Dialog cu creatorii spectacolelor ŢARA FĂGĂDUINŢEI și TURBO PARADISO
17.00 – Teatrul Național Cluj-Napoca – INSULA, după Gellu Naum
Spectacol concert de Ada Milea, Teatrul Național Cluj-Napoca
Spectacol în limba română, cu supratitrare în limba engleză
1 h fără pauză

19.00 – Sala Mare: Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais: O ZI NEBUNĂ SAU NUNTA
LUI FIGARO
Regia: Michal Dočekal, Teatrul Naţional Praga, Cehia
Spectacol în limba cehă, cu supratitrare în limba maghiară şi română şi traducere la
cască în engleză
2 h 20’ fără pauză
23.00 – Casa TIFF
Party oferit de TIFF

HAND STORIES
Sala studio 27 noiembrie, ora 18:00
28 noiembrie, ora 18:00

Foto: Mario del Curto

Théâtre Vidy-Lausanne, Elveţia
Spectacol de teatru de păpuşi
1 oră fără pauză
Teatrul Public Jeune din Strasbourg– CDN Alsace în coproducţie cu Teatrul de
Marionete din Geneva. Cu sprijinul Institutul Internaţional de Marionete – CharlevilleMézières.
Scenografia şi design păpuşi:
Muzica:
Video design:
Asistent:
Luminile:
Outside view:
Consilier artistic:
Lumini și regizor tehnic:
Sunet și video:
Manager de turneu:
Regia şi interpretarea:

YEUNG FAÏ
COLIN OFFORD
YILAN YEH
YOANN PENCOLE
CHRISTOPHE KEHRLI
PAULINE THIMONNIER
THIERRY TORDJMAN
ADRIEN GARDEL
PATRICK CIOCCA
SYLVAIN DIDRY
YEUNG FAÏ

„Sunt urmașul a cinci generații de păpușari chinezi și ultimul păpușar pe linie directă
din tată-n fiu. Vreau să împărtăşesc tuturor experienţa mea în ceea ce înseamnă
continuitatea în această artă, iar acest spectacol spune atât povestea familiei mele
(familia Yeung), cât şi pe cea a teatrului chinez de păpuși – una universală și
atemporală.“ (Yeung Faї)
Spectacolul Hand Stories ne invită în universul unei familii cu o istorie specială, prin
prizma unui realism imaginar. Prezentate sub forma unor poeme vizuale şi
sonore, aceste poveşti de viaţă sunt unice și complexe, intime și universale.

MAX BLACK
Sala Mare 27 noiembrie, ora 20:00

Foto: Mario del Curto

Théâtre Vidy-Lausanne, Elveţia
Spectacol în franceză, cu supratitrare în limbile maghiară, română şi engleză
1h 15’ fără pauză
Regia, muzica şi adaptarea scenică:
Decorul şi light design-ul:
Pirotehnica:
Costumele:
Sound design:
Colaborator muzical și live-sampling:
Dramaturgia:
Asistent de regie:

HEINER GOEBBELS
KLAUS GRÜNBERG
PIERRE-ALAIN HUBERT
JASMIN ANDREAE
WILLI BOPP
MARKUS HECHTLE
STEPHAN BUCHBERGER
KATJA ARMKNECHT

Texte de: PAUL VALÉRY, GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG,
LUDWIG WITTGENSTEIN, MAX BLACK
Cu:

ANDRÉ WILMS

Regia tehnică:
Light manager:
Sound design:
Live-sampling:
Scenă:
Manager turneu:
Conducător tehnic:

NICOLAS BRIDEL
ROBY CARRUBA
WILLI BOPP
MARKUS HECHTLE
PIERRE KISSLING
ELIZABETH GAY
MICHEL BEUCHAT

În spectacolul Max Black, jocul actorului se materializează în lumină (foc), imagine
(acțiune)și muzică (sunet). Muzica, formată din sunete și zgomote, este redată și
creată de actor. Scena devine un laborator al ideilor, iar spectatorul poate urmări
traseul transformării lor; André Wilms prezintă mostre de sunete înregistrate anterior.
Prin apropierea de poezie, limbajul devine muzică pentru ca, mai apoi, să se dizolve
în abstract (asemeni unei formule matematice care se transformată în muzică sau
aşa cum un sunet poate fi folosit în orice context muzical).
Heiner Goebbels foloseşte în spectacol texte scrise, în franceză și engleză, de către
Paul Valéry, Georg Christoph Lichtenberg, Ludwig Wittgenstein și Max Black.

GIANNI SCHICCHI
Sala mare

28 noiembrie, ora 20:00

Foto: István Biró

Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România
Spectacol în limba italiană, cu supratitrare în limbile română şi engleză.
1 oră 20’ fără pauză
Giacomo Puccini
Regia:
Dirijor şi conducător muzical:
Decorul:
Costumele:
Dramaturgia:
Asistent de regie:
Regia tehnică:

SILVIU PURCĂRETE
KATALIN INCZE G.
HELMUT STÜRMER
LIA MANŢOC
NOÉMI VAJNA
LEVENTE BORSOS
IMOLA KEREZSY

Cu: ÁRPAD SÁNDOR, EMŐKE KATÓ, JÓZSEF BÍRÓ, ANDREA
VINDIS, TÜNDE SKOVRÁN, ADORJÁN PATAKI, ZSOLT
BOGDÁN, FERENC SINKÓ, LORÁND FARKAS, HILDA
PÉTER, CSILLA ALBERT, ENIKŐ GYÖRGYJAKAB, RÓBERT
LACZKÓ VASS, RITA SIGMOND, ANIKÓ PETHŐ, FARKAS
BOGDÁN, ERVIN SZŰCS, SZABOLCS BALLA, KATI
PANEK, MELINDA KÁNTOR, RÉKA CSUTAK, CSILLA
VARGA, BALÁZS BODOLAI, GÁBOR VIOLA, ZSOLT VATÁNY, ÁRON
DIMÉNY, MIKLÓS BÁCS, ANDRÁS BUZÁSI, ALPÁR
FOGARASI, LEVENTE MOLNÁR

Orchestra: SÁNDOR BARABÁS, FLORIN
BUCOVESAN, †IMRE DULA, ANDRÁS BALOGH, SZABOLCS DIMÉN,
MÁRTON TÖRÖK, ENIKŐ GÁBOS SZÖVÉRDI, ADORJÁN SZABÓ,
MIKLÓS DEÁK, LUCIAN MARCU, TIBOR PORA, LEVENTE GOMBÁR,
ZOLTÁN RÉMAN, ALEXANDRU CRACIUN, ILMA KÖNCZEI, ATTILA
LÁSZLO BAKK, OANA PRISACARIU
Opera compusă cu măiestrie de Giacomo Puccini, ascunde o farsă impecabilă.
Se zvoneşte că răposatul Buoso Donati şi-a lăsat întreaga avere unei mănăstiri.
Alaiul rudelor îndoliate în loc să-l bocească, plânge după moştenirea pierdută.
Nepotul nutreşte speranţa că va putea – cu ajutorul banilor răposatului – să o ia de
nevastă pe fiica lui Gianni Schicchi, vestit pehlivan din provincie. Zvonul se
adevereşte. Speranţele rudelor şi visele tinerilor îndrăgostiţi se spulberă. În casa
mortului soseşte între timp Schicchi care speră într-o partidă profitabilă pentru fiica
sa. Analizând situaţia ivită se hotărăşte „să ajute” familia aflată în necaz. Şi precum
ştim, totul are un preţ…

LES CORBEAUX
Sala mare

29 noiembrie 19:00

Foto: Rémi Angeli

Centre Chorégraphique National d’Orléans, Franţa
Spectacol de teatru-dans
1 oră fără pauză
Producţia: Centre Chorégraphique National d'Orléans
Coproducţia: Théâtre Forum Meyrin - Switzerland
Cu suportul Scène Nationale d'Orléans
Spectacolul a primit sprijin special pentru creaţia artistică de la oraşul Orleans, pentru
participarea la Festivalul din Avignon.
Un spectacol de Josef Nadj şi Akosh Szelevényi
Coregrafia:
Muzica:
Light design:
Decorul:
Sunetul:
Luminile:
Regia tehnică:

JOSEF NADJ
AKOSH SZELEVENYI (saxofonist)
RÉMI NICOLAS, asistent: CHRISTIAN
SCHELTENS
CLEMENT DIRAT, JULIEN FLEUREAU,
ALEXANDRE DE MONTE
JEAN-PHILIPPE DUPONT
CHRISTIAN SCHELTENS
SYLVAIN BLOCQUAUX

„Cu spectacolul Les Corbeaux, Josef Nadj și Akosh Szelevényi, un muzician care
cântă la mai multe instrumente, mai ales la saxofon, îşi continuă dialogul întorcânduse încă o dată la natură şi la locurile natale. Aşa cum sugerează şi titlul, acest
spectacol este rezultatul unei observări amănunţite a ciorilor, respectiv, a momentului
în care ele ating pământul, atunci când trec de la zbor la mers. Un al treilea partener
este invitat să se alăture acestui dialog dintre dans și muzică, „să acționeze liber“, să
dea glas tăcerii lui: o pictură neagră, strălucitoare, care dincolo de firul muzicii şi al
gesturilor, lasă urme, ca o mărturie a trecerii ciorilor.“ (Myriam Bloedé)

JULIE, JEAN ŞI KRISTIN
Sala Studio 29 noiembrie, ora 21:00

Foto: Simon Varsano

Theatre Laboratory Sfumato, Bulgaria
Spectacol în limba bulgară, cu supratitrare în maghiară şi română şi traducere la
cască în limba engleză
1h 20’ fără pauză
Interzis spectatorilor sub 15 ani!
după Strindberg
Regia și adaptarea:
Decorul și costumele:

MARGARITA MLADENOVA
DANIELA OLEG LIAHOVA

Julie:
Jean:
Kristine:

ALBENA GEORGIEVA
HRISTO PETKOV
MIROSLAVA GOGOVSKA

„Când Strindberg abandonează „dialogul în stil franţuzesc“, el permite „minților să
lucreze fără nici o regulă, exact așa cum se întamplă în realitate, când în nici o
discuție nu este dus subiectul până la final, dar mințile se stimulează unele pe altele
cu tentații asupra cărora se năpustesc iar și iar“. (…) Teatrul Sfumato a dat un nou
titlu spectacolului, care este, în general, construit în jurul actriței din rolul principal.
Scena este dominată de mobila metalică și rece de bucătărie; aceasta este
dezinfectată în mod excesiv asemeni unui laborator sau spital. Curățenia este
terifiantă. Apa fierbe în oale pentru a spăla murdăria. Apa din canalizare curge printrun șanț aflat în prim plan. Sfumato pune în scenă spectacolul într-o atmosferă
aproape clinică.“ (J.P.T)

DOMNIŞOARA JULIE
Sala Studio 30 noiemrie 18:00

Foto: István Biró

Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România
Spectacol în limba maghiară, cu supratitrare în limbile română şi traducere la cască
în engleză
1h 40` fără pauză
Interzis spectatorilor sub 14 ani!

August Strindberg
Regia:
Decorul şi costumele:
Light design şi ilustraţie muzicală:
Dramaturgia:
Regia tehnică:

FELIX ALEXA
CARMENCITA BROJBOIU
FELIX ALEXA
NOÉMI VAJNA
ZSOLT GYÖRFFY

Domnişoara Julie:
Jean:
Kristin:

ANIKÓ PETHŐ
ZSOLT BOGDÁN
EMŐKE KATÓ

„Domnişoara Iulia este o piesă de o modernitate tulburătoare care provoacă astăzi la
fel de mult ca atunci când a fost scrisă. De o senzualitate stranie, un cinism ce dă
fiori, piesa este străbătută de o cruzime specială, de un rafinament aproape oriental.
O cruzime proprie lumii în care trăim.“
Felix Alexa

ALE0X HARDING: BLUTOPIA
Sala Mare

30 noiembrie, ora 20:00

Foto: Cornel & Catalin Lazia

Concert de jazz

Cu:
ALEX HARDING (saxofon)
LUCIAN BAN (pian)
CHRIS DAHLGREN (contrabas)
JOHN BETSCH (percuţie)
Trupa Blutopia a fost înființată în anul 2003 de către unul dintre cei mai apreciați
saxofoniști ai jazzului modern – Alex Harding. El l-a invitat pe pianistul Lucian Ban,
originar din Transilvania, să îi fie partener în noua formație. Împreună au colaborat cu
cațiva dintre cei mai buni muzicieni de jazz din New York. Alex Harding este
considerat unul dintre cei mai originali bari-saxofoniști din ziua de azi și este în mod
constant votat în revista Down Beat Magazine ca unul dintre cei mai buni muzicieni.
Lucian Ban a lansat 7 albume ca șef de formație în SUA & Europa și a fost de curând
nominalizat pentru “Cel mai bun muzician de jazz din Europa“ de către Organizația
Hans Koller din Austria.
În muzica lor pot fi regăsite ritmuri de pulsating blues, ritmuri New Orleans, ritmuri de
post bop, funk grooves și izbucniri de jazz liber, dar sunetul formației merge dincolo
de toate acestea și are propria personalitate.

LEONIDA GEM SESSION
Sala Studio 1 decembrie, ora 20:00

Foto: István Biró

Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România
1 oră fără pauză
Interzis spectatorilor sub 14 ani!
Spectacol în limba maghiară, cu supratitrare în română şi traducere la cască în
engleză
Adaptare după Caragiale în cădere liberă
Versiunea scenică de Gábor Tompa şi András Visky
Regia:
Decorul şi costumele:
Dramaturgia:
Muzica:
Mişcare scenică:
Asistent de regie:
regia tehnică:

GÁBOR TOMPA
CARMENCITA BROJBOIU
ANDRÁS VISKY
VASILE ŞIRLI
FERENC SINKÓ
ISTVÁN ALBU
BORSOS LEVENTE, NAGY YVONNE

Cu: ANDRÁS HATHÁZI, ZSOLT BOGDÁN, MIKLÓS BÁCS, GÁBOR VIOLA,
LORÁND FARKAS, SZABOLCS BALLA, RÓBERT LACZKÓ VASS,
KATI PANEK
„Se pare că, în zilele noastre, celebrele lupte politice prezentate în operele lui I. L.
Caragiale nu se mai termină cu tradiționalul “pupat Piața Independenței”. Adversarii
tind spre discreditarea și nimicirea celuilalt, iar vârtejul puterii îi absoarbe într-atât
încât se comportă precum împărații romani care, convinşi fiind că sunt descendenții

zeilor, au revendicat și înhățat puterea și privilegiile. În ziua de azi, partidele politice
nu cred că a rămâne fidele programului lor ar fi o virtute şi preiau, fără scrupule,
lozincile celor mai înverşunaţi duşmani, dacă lucrul acesta îi ajută să acapareze
puterea. Legile și constituția au devenit în mâinile lor asemenea unor jucării pe care
le pot schimba după bunul plac, convinși fiind că sunt deasupra acestora.
După 23 de ani de la schimbarea din 1989, se întețesc întrebările la care în zadar am
căutat răspuns în toată această perioadă şi fără de care probabil că vom pierde și
ultima sansă de a ne rezolva problemele existențiale. Dacă evenimentele care au
avut un rol în trecutul apropiat nu devin total transparente, atunci putem considera
”schimbarea de regim” un fel de rebeliune de pe strada lui Conu’ Leonida, adică un
spectacol regizat de putere. Acest lucru demonstrează, de fapt, că niciodată nu va
exista o revoluție adevărată.
Cui îi mai este frică în zilele noastre de I. L. Caragiale, acest profet al teatrului care ar
privi stupefiat evenimentele de azi şi şi-ar cumpăra, din nou, un bilet doar “DUS”
spre Berlin?
Este oare Caragiale depăşit? “
Gábor Tompa

REGELE MOARE
Sala Mare 2 decembrie, ora 20:00

Foto: Jayne Morley

Les Arts et Mouvants, Franţa
Spectacol în franceză, cu supratitrare în limbile maghiară şi română şi traducere la
cască în engleză
1h 35’ fără pauză
Interzis spectatorilor sub 14 ani!
Un spectacol de Les Arts et Mouvants, Cie à l’endroit des mondes allant vers
(Franța) în co-producție cu Scène Nationale de Bayonne Sud-Aquitain (Franţa) / Ex
Ponto Festival Kulturno Društvo B-51 (Slovenia) / Théâtre d’Esch (Luxembourg) /
Slovene National Theatre Drama Ljubljana (Slovenia) / Festival International de
Théâtre MOT (Macedonia) / Théâtre de Vienne Scène conventionnée - Scène Rhône
Alpes (Franţa).
Eugène Ionesco
Regia:
Muzica:
Asistent de regie:
Decor și lumini:
Asistent:
Costumele şi machiajul:
Sunetul:
Regia tehnică:
Luminile:

SILVIU PURCĂRETE
VASILE ŞIRLI
STEPHANE RAVEYRE
SILVIU PURCĂRETE
MARC CHIKITOU
JAYNE MORLEY
ARNAUD ROLLAT
HERVÉ HOLTZ
MARC CHIKITOU/NICOLAS COHEN

Cu: JACQUES BOURGAUX, MARIE CAYROL, DAPHNE MILLEFOA,
KARELLE PRUGNAUD, LAURENT SCHUH, VOJKO ZIDAR
Dacă ne gândim la titlul original al piesei regizate de Silviu Purcărete ca la un joc de
cuvinte, Regele moare (Le Roi se meurt) poate fi de asemenea citită ca și Le Roi
Semeur, care în limba franceză înseamnă, Regele Semănător! Ce fel de sămânță
seamănă omul care este pe moarte? În momentul în care viața se dezintegrează,
orice poate fi un bun pretext pentru joacă, așa cum copiii se joacă cu întreaga lor
colecție de simboluri. Ceea fascinează este, mai degrabă, bucuria jocului, mai mult
decât jocul în sine. Scenariul în sine nu este o surpriză. Este ca și cum nu este prima
oară când se întâmplă acest lucru. Mai mult, ne recunoaștem foarte bine unii pe alții
în el – este în totalitate despre noi! Regele nu este un rege, bineînțeles, el este unul
dintre noi, rege al propriei vieți. Iar spectacolul nu este nici el spectacol, ci un
experiment pentru a face mai prietenesc acest eveniment comun, dar extraordinar și
tulburător, care ne leagă pe toți: moartea, necesară pentru ca viața să poată
continua.

ANAMNESIS
Sala Mare

3 decembrie, ora 20:00

Foto: Szaffi Kékes

Teatrul Katona József / Szputnyik Shipping Company, Ungaria
Spectacol în limba maghiară, cu supratitrare în limba română şi engleză
1 oră 50’ fără pauză
Regia:
Decorul:
Costumele:
Luminile:
Muzica:
Dirijor:
Versurile:
Dramaturgia:
Asistent de regie:
Manager internaţional:
Traducere supratitrări:
Efecte sunet:

VIKTOR BODÓ
JULI BALÁZS
FRUZSINA NAGY
TAMÁS BÁNYAI
KLAUS VON HEYDENABER
DÓRA HALAS
BARÓTHY
JÚLIA RÓBERT
JUDITH TÓTH
ILDIKÓ SÁGODI
BALÁZS BUJNA (engleză)
GEO VOLCEANOV (română)
GÁBOR KERESZTES

Cu: ISTVÁN DANKÓ, GÁBOR FÁBIÁN, KÁROLY HAJDUK, ADÉL JORDÁN, PÉTER
JANKOVICS, TAMÁS KERESZTES, LEHEL KOVÁCS, VILMOS KUN, BENCE
LAJKÓ, ANDRÁS LAJOS, FERENC LENGYEL, BÉLA MÉSZÁROS, ÉVA
OLSAVSZKY, HANNA PÁLOS, ZOLTÁN SZABÓ, ROZI SZÉKELY, ÁGI SZIRTES,
FERENC SIMON TÓTH, VILMOS VAJDAI

Spectacolul Anamnesis, o coproducție a Teatrului Katona József și a Companiei
Szputnyik Shipping, adaptează pentru scenă situația sistemului public de sănătate
din Ungaria, pornind de la câteva povești ale unor pacienți și pe baza mărturiilor unor
doctori din diferite domenii. Spectacolul este absurd, extrem de amuzant și cu un ritm

alert. Foarte profund, şi totuși frivol. Cu o interpretare minunată, cu un decor uluitor și
o regie extrem de liberă, spectacolul are drept temă centrală un subiect care ne
atinge pe fiecare dintre noi: boala; moartea; vindecarea; pierderea unui prieten
apropiat sau a unei rude. Tragedia neașteptată și anomaliile sistemului de sănătate.
Corupție. Publicitate. Moartea ca afacere... Sânge și disecţie. Angajaţi epuizaţi ai
sistemului de sănătate atingând recorduri pentru lungile orele de program. Pacienţi
mutilaţi. Malpractis. Doctori care fac miracole...

WOZZECK
Sala Studio 4 decembrie, ora 17:00
4 decembrie, ora 21:00

Foto: Thomas Aurin

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin, Germania
Spectacol în limba germană, cu supratitrare în maghiară, română şi engleză
1h 20’ fără pauză
după Georg Büchner şi Alban Berg
Regia:
Adaptarea muzicală:
Scenă, costume:
Dramaturgia:
Lumini:
Sunet:
Video:
Manager tehnic turnee:
Manager turnee:

DÁVID MÁRTON
SIR HENRY
CAROLINE RÖSSLE HARPER
AMELY HAAG
FRANK NOVAK/TORSTEN KÖNIG
WILLIAM MINKE/JÖRG WILKENDORF
JÖRG STERNBERG
SVEN NICHTELERIN
ANKE BUCKENTIN

Cu: YELENA KULJIC, MAX HOPP, SIR HENRY
Wozzeck, profund umilit, o întreabă pe Marie: „Poate fi păcatul mortal atât de
frumos?” Marie, înfidela, îl iubește pe Wozzeck şi îi răspunde: „Multe vede cel care
are doi ochi și nu este orb, atunci când soarele străluceşte.“ Wozzeck, înconjurat de
persoane aparent realiste, vede, aude și simte “prea mult” – el este incapabil să
evadeze din spațiul claustrofobic al percepției lui, care, mai apoi, se transformă în
infernul singurătății sale. „Omul este un abis, amețești când te uiți în el”.
Bert Neumann a creat un spațiu care amintește de scena iniţială de la etajul al
treilea. În apropierea acelui spațiu, punerea în scenă a lui David Marton reușește să
transpună cântecul agitat al lui Alban Berg pe textele sensibile ale lui Georg Büchner.

SCAUNUL LUI ELIAS
Sala Mare

4 decembrie, ora 19:00

Foto: Emma Szabo

Teatrul Dramatic Iugoslav, Serbia și Festivalul MESS, Sarajevo, BosniaHerţegovina
Spectacol în limba sârbă, cu supratitrare în limba maghiară şi română şi traducere la
cască în limba engleză
1h 40’ fără pauză
Interzis spectatorilor sub 16 ani!
Igor Štiks
Adaptarea și regia:
Dramaturgia:
Decorul:
Costumele:
Muzica:
Textele:
Regia tehnică:
Sufleur:

BORIS LIJEŠEVI
BRANKO DIMITRIJEVI
GOR IN STOJANOVI
MAJA MIRKOVI
ALEKSANDAR KOSTI
LJILJANA MRKI -POPOVI
VANJA JANKETI
DRAGANA SEKULA

Cu: SVETOZAR CVETKOVI , VLASTIMIR - ĐUZA STOJILJKOVI , MAJA
IZETBEGOVI , JELENA TRKULJA, RENATA ULMANSKI, BANE JEVTI

„Căutarea originilor – care, într-o anumită măsură, capătă o dimensiune mitică și

universală în această piesă – aduce în prim-plan problema identităţii personale, atât
de des abordată astăzi în teatru. Tema centrală care stă la baza spectacolului este
cea a „identităţii rănite”, o problematică de actualitate astăzi, devenită aproape un

fenomen universal, ca urmare a traumelor acumulate în timpul războaielor ce au
marcat istoria ultimului secol.
Acest text extrem de emoţionat, spune poveste unui om prins între problemele firești
ale vieții de zi cu zi și crudul „clește al istoriei" şi este construită pornind de la mărturia
despre evenimentele șocante din Sarajevo, de la începutul anilor nouăzeci.“
Ana Isaković

HEDDA GABLER
Sala Studio 5 decembrie, ora16:00
5 decembrie, ora 20:00

Foto: István Biró

Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România
Spectacolul în limba maghiară, cu supratitrare în română şi engleză
2h40’ fără pauză
Henrik Ibsen
Regia:
Decorul şi costumele:
Colaboratoare la regie:
Dramaturgia:
Lumini:
Sound design:
Regia tehnică:
Asistenţi:

ANDREI ŞERBAN
CARMENCITA BROJBOIU
DANIELA DIMA
ESZTER BIRÓ
SÁNDOR MAIER, ALPÁR NAGY
ZSOLT KEREKES
IMOLA KEREZSY
James Rutherford, Alexandru Gherman,
Emily Gleeson, Anda Saltelechi, Alexandra
Felseghi, Emily Gleeson, Anda Saltelechi

Cu : IMOLA KÉZDI, ZSOLT BOGDÁN, ENIKŐ GYÖRGYJAKAB / ANIKÓ
PETHŐ, ANDRÁS HATHÁZI, ERVIN SZŰCS, CSILLA VARGA, RÉKA
CSUTAK
„Într-o lume în plină criză economică, în care se vorbeşte doar de salvarea prin bani,
de frică să nu-şi piară statutul social, unde lipseşte dragostea iar relaţiile conjugale
sunt dezastruoase, în care nu există alte interese decât grijile materiale, tot ce le
rămâne personajelor e să încerce să dea un sens vieţii crezând în aceste pseudo-

valori. De fapt, ei sunt oglinda omului din ziua de azi, drama potenţialului uman
rămas neîmplinit. Întrebarea piesei: se poate trăi fără idealuri?“
Andrei Şerban

RUINS TRUE REFUGE
Sala Studio 6 decembrie, ora 18:00

Foto: István Biró

Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România
Spectacol de teatru-dans
1 oră fără pauză
Interzis spectatorilor sub 12 ani!
Liam Clancy, Mary Reich, Yolande Snaith, Shahrokh Yadegari, Tompa Gábor
Regia:
Coregrafia:
Muzică originală:
Decorul:
Costumele:
Asistent de regie:
Regia tehnică:

GÁBOR TOMPA
YOLANDE SNAITH
SHAHROKH YADEGARI
IAN WALLACE
JAYMEE NGERWICHIT
LEVENTE BORSOS
LEVENTE BORSOS

Cu: ENIKŐ GYÖRGYJAKAB. CSILLA ALBERT, FERENC SINKÓ,
KRISTÓF DIMÉNY
„Povestea răstignirii este reliefată clar de punerea în scenă (cel puţin ca una dintre

naraţiunile posibile). De la începutul până la sfârşitul spectacolului trecem de la o
performanţă individuală compusă din acţiuni juxtapuse, cu referire prin metonimie la
dorinţe nedefinite, la o imagine metaforică a naraţiunii occidentale şi creştine prin
excelenţă: cea a răstignirii, a supunerii faţă de voinţa tatălui. În termeni laici şi
lacanieni am putea spune că individul îşi găseşte parcursul, povestirea sa
fondatoare, supunerea sa legii tatălui şi simbolicului. Lumea imaginară a individului,
relaţia de simbioză pe care o are cu mama în etapa preverbală, se transformă în
cursul acestei traversări a oglinzii (la Tompa aceasta corespunde traversării flăcărilor
la sfârşitul partidei) într-o relaţie simbolică cu limba şi cu legea tatălui.
Înaintea răstignirii, bărbatul se afla în faza unei experienţe preverbale, nu avea
nevoie de cuvinte, era în simbioză cu mama lui; părăsind lumea imaginarului, el intră

acum în cea a simbolicului, a legii tatălui, a „nu-ului/numelui”(non/nom) tatălui – o
lume în care copilul nu mai este singur cu mama lui, o lume pe care trebuie s-o
împartă cu alţii, cu nevoile, dorinţele şi temerile altora. În dorinţa sa inconştientă,
subiectul va căuta totdeauna de acum înainte obiectul pierdut al dorinţei, absenţa,
mama – aşa cum a cunoscut-o în timpul experienţei preverbale.
Dacă admitem că povestirea identificării prin stadiul oglinzii descrie (fie şi parţial)
parcursul acestei puneri în scenă, ne rămâne să examinăm cum este interpretat prin
jocul actorilor şi al scenei. “ (Patrice Pavis)

UKCUK-GA
Sala Mare 6 decembrie, ora 20:00

LG Arts Center în coproducție cu Uijeongbu Arts Center și Pansori Project ZA,
Coreea de Sud
Spectacol în limba coreeană, cu supratitrare în maghiară, română şi engleză
2 ore cu o pauză
după Mutter Courage de Bertolt Brecht
Regia:
Texte și muzica:
Regia tehnică:
Decorul:
Costumele:
Plan de lumini:
Sunet:

INWOO NAM
JARAM LEE
JIMYEONG KIM
YEOJUNG WON
JUNGHWA KANG
YUJIN LEE
TAESOON JANG

Interpret pansori:
Muzicieni:

JARAM LEE
HYUCKJOE JANG, HONGSIK KIM,
HYANGHA LEE

Pansori, originar din Coreea secolului XVII, este un gen de povestire muzicală
prezentată doar de un cântăreţ și un toboșar. Această tradiție populară, caracterizată
printr-o puternică și vibrantă intonare, o recitare dramatică și stăpânirea naraţiunii şi a
gestului, se adresează, deopotrivă, elitelor şi maselor.Pornind de la Mutter
Courage, Pansori Project ZA a transformat spectacolul intitulat Ukcuk-ga într-o
versiune pansori complet nouă. Jaram Lee a scris scenariul, a compus cântecele şi
interpretează peste cincisprezece personaje. Spectacolul spune povestea unei
inocente femei coreene, Sun-Jong Kim (nume care înseamnă „ascultător“), mamă a
trei copii, care devine o femeie de afaceri viciată.

CĂLĂTORIILE LUI GULLIVER
Sala Mare 7 decembrie, ora 19:00

Foto: S. Marcovici
Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, România
Spectacol în limba română, cu supratitrare în maghiară şi engleză
1 oră 20’ fără pauză
Interzis spectatorilor sub 14 ani!
Exerciţii scenice inspirate din opera lui Jonathan Swift
Coordonator:
Scenografia şi light design:
Muzica:
Asistenţi de regie:
BILCIU
Asistent mișcare scenică:
Consultant scenariu:
Traducere şi adaptare texte:

SILVIU PURCĂRETE
DRAGOŞ BUHAGIAR
SHAUN DAVEY
SANDA ANASTASOF, CRISTA
ATTILA BORDÁS
LIA BUGNAR
CRISTA BILCIU

Cu: VERONICA ARIZANCU, DIANA FUFEZAN, RALUCA IANI,
TOMOHIKO KOGI, ALEXANDRU MALAICU, ADRIAN MATIOC,
SERENELA MUREŞAN, ADRIAN NEACŞU, EDUARD PĂTRAŞCU,
CĂTĂLIN PĂTRU, OFELIA POPII, CRISTINA RAGOS, NATALIE SIGG,
CIPRIAN SCURTEA, CRISTIAN STANCA, PALI VECSEI, CORINA
VIŞINESCU, ALEXANDRU NICOARĂ, TEODORA CÎRCIUMARU
Seria de meditaţii performative coordonate de regizorul Silviu Purcărete îşi propune o
abordare inedită a operei lui Jonathan Swift în care fantezia se împleteşte cu o aspră
satiră politică. O serie de tablouri – prezentate pe muzica originală a lui Shaun Davey
– explorează teme precum călătoria, visul, exilul, imigraţia, emigraţia, singurătatea şi
convieţuirea. Purcărete foloseşte o serie de tehnici de teatru – jocul de umbre,
păpuşiile vii – într-un joc al dimensiunilor, o estetică a corpurilor subdezvoltate sau

supra-dezvoltate. Un spectacol eseu, construit şi înţeles în logica viselor, ce aduce
laolaltă imaginarul lui Jonathan Swift şi fantezia răscolitoare a scenografului Dragoş
Buhagiar, coordonat cu intuiţie mizantropică de Silviu Purcărete, în jurul temei
principale a degradării umanităţii.

ANIVERSAREA
Sala studio 7 decembrie, ora 21:00

Foto: István Biró

Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România
Spectacol în limba maghiară, cu supratitrare în română şi traducere la cască în
engleză.
1h 30ʹ fără pauză
Interzis tinerilor sub 16 ani!
Thomas Vinterberg – Mogens Rukov – Bo Hr. Hansen
Regia:
Dramaturgia:
Decorul şi costumele:
Muzica:
Coregrafia:
Imagini video:
Asistent de regie:
Regia tehnică:

ROBERT WOODRUFF
ANDRÁS VISKY
CARMENCITA BROJBOIU
ZSOLT LÁSZLÓFFY
FERENC SINKÓ
ATTILA SOÓS
SIMON HANUKAI, ANDREJ VISKY
YVONNE NAGY, ZSOLT GYÖRFFY

Cu: ERVIN SZŰCS, IMOLA KÉZDI, GÁBOR VIOLA, ANIKÓ PETHŐ,
ZSOLT BOGDÁN, EMŐKE KATÓ, RÉKA CSUTAK, ANDRÁS BUZÁSI,
CSILLA ALBERT, ENIKŐ GYÖRGYJAKAB, FERENC SINKÓ, BALÁZS
BODOLAI, LEHEL SALAT, ATTILA ORBÁN, ANDREA KALI, LORÁND VÁTA,
TÜNDE SKOVRÁN, ZOLTÁN HORVÁTH, SZABOLCS BALLA, ALPÁR
FOGARASI, TIBOR MOLNÁR, ILDIKÓ ANDERCÓ, ALIA MARIA MATEI,
MIHAI IOSIF ACONSTANTINESEI
„Mă simt atras de spectacolele care abordează extremele comportamentului uman,
şi Aniversarea este un astfel de proiect. Adeseori familiile, ca şi societăţile, se

bazează pe minciuni, secrete şi adevăruri parţiale. Aceste minciuni, adânc îngropate
în ADN-ul grupului se reflectă pe faţa încordată a familiei sau a întregii culturi. Este o
tensiune ascunsă. Este o mască a prefăcătoriei. Comportamentul unui grup aflat sub
pactul tăcerii reflectă această suferinţă – şi prin urmare devine agresiv, bolnav,
sălbatic. Aniversarea înfăţişează puterea nemaipomenită, îndrăzneaţă a faptelor
individuale care tind să rupă codul tăcerii. Frumuseţea curajului care aruncă lumina
adevărului asupra vieţilor noastre individuale şi asupra culturii noastre.“
Robert Woodruff

ŢARA FĂGĂDUINŢEI
Sala Mare

8 decembrie, ora 19:00

Foto: Gerard Allon

Teatrul Național Habima, Israel
Spectacol în ebraică, cu supratitrare limbile în maghiară şi română şi traducere la
cască în limba engleză.
1h 20ʹ fără pauză
Shay Pitovski & Shahar Pinkas
Regia:
Decorul:
Costumele:
Muzica:
Coregrafia:
Regia tehnică:
Luminile:

SHAY PITOVSKI
KINERET TOPAZ
KINERET TOPAZ
HILIT ROZENTAL
SHARON GAL
DROR MENDELSON
ZIV VOLOSHIN

Cu: NAAMA ARMON, ODED ERLICH, LEA GELFENSTEIN, HAREL MORAD,
ELINOR RAZ, SHAHAR RAZ, YUVAL SHLOMOVITCH
Într-un spaţiu încadrat de bariere – frontiere, garduri – spectacolul pune în lumină
viaţa grea a trei sudanezi, refugiați de război în Israel. În text, sunt inserate
monologuri ale israelienilor care își exprimă mânia față de dominația străină
asupra țării lor.
La sfârșitul spectacolului The Promised Land, tinerii actori pășesc în fața
publicului șI își spun propriile povești: bunicii lor au emigrat în Israel de teama
Holocaustului și a Gulagului sovietic. „Noi cu toţii suntem refugiați“, declara regizorul
Shay Pitovsky în încheierea dialogului cu publicul. (www.focus.de)

TURBO PARADISO
Sala Studio

8 decembrie, ora 21:00

Foto: Evard Molnar

Teatrul Kosztolányi Dezső / Compania lui András Urbán, Serbia
Spectacol în limba maghiară, cu supratitrare în română şi engleză.
1h 15ʹ fără pauză
Interzis spectatorilor sub 16 ani!
Homage à Danilo Kiš
Regia:
Costumele:
Coregrafia:
Corepetitor:
Coproducător:
Finanțator:

ANDRÁS URBÁN
Când suntem trezi nu selectăm.
MARIN JARAMAZOVI
IRENA KOVA EV
ASOCIAȚIA MASZK
FONDUL CULTURAL AL UNGARIEI

Cu: MÁRTA BÉRES, ÁGOTA SZILÁGYI, KINGA MEZEI, ELEK MIKES IMRE,
ÁRPÁD MÉSZÁROS, GÁBOR MÉSZÁROS
Frică blândă fără pauză.
Raiul nu glumește.
“Un spectacol care, pe zi ce trece, devine tot mai actual. O reprezentaţie despre noi
și despre ei. O întrebare fundamentală ca și cetățean al unei țări - de ce anume mă
tem? …ceva despre care merită vorbit…” András Urbán

INSULA
Teatrul Naţional Cluj-Napoca

9 decembrie, ora 17:00

Foto: Nicu Cherciu

Teatrul Naţional Cluj-Napoca, România
Spectacol în limba română, cu supratitrare în limba engleză.
1 oră fără pauză
după Gellu Naum
Scenografia:
Asistent de regie:

VALENTIN CODOIU
ANDREEA IACOB

Cu: CĂTĂLIN HERLO, MIRON MAXIM, ANCA HANU, ADRIAN CUCU,
RAMONA DUMITREAN, CRISTIAN GROSU, IRINA WINTZE, ADRIANA
BĂILESCU, ROMINA MEREI, SILVIUS IORGA
Mabolo, regele canibalilor / tobe: CRISTIAN RIGMAN
Chitară:
ADA MILEA
Spectacol concert de Ada Milea
Insula muzicală a Adei Milea aduce pe scenă povestea lui Robinson, cel al lui Gellu
Naum, un Robinson singur pe o insulă pustie, dar plină de oameni. Joaca serioasă
din piesa de teatru cu acelaşi nume a poetului şi dramaturgului suprarealist român
Gellu Naum este un puzzle de întâlniri şi situaţii cu personaje exotice, precum o
sirenă, un pirat, un beduin, dar şi numeroşi membrii ai familiei pierdute a lui
Robinson. Căutările, urmăririle, regăsirile şi, din nou, despărţirile, toate rapide şi
aproape mecanice, au în comun singurătatea, la rândul ei pierdută şi apoi regăsită.
Ada Milea construieşte, astfel, un concert 100% teatral al singurătăţilor aduse
împreună de Gellu Naum, cu vocile şi prezenţa actorilor Teatrului Naţional din Cluj.

O ZI NEBUNĂ SAU NUNTA LUI FIGARO
Sala Mare

9 decembrie, ora 19:00

Foto: Martin Špelda

Teatrul Naţional din Praga, Cehia
Spectacol în limba cehă, cu supratitrare în limba maghiară şi română, şi traducere la
cască în engleză
2h 20ʹ cu pauză
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Regia:
Decorul:
Costumele:
Dramaturgia:
Muzica:
Cu:

Muzicienii:

MICHAL DO EKAL
DAVID MAREK
KATEŘINA ŠTEFKOVÁ
DARIA ULLRICHOVÁ
LEŠ BŘEZINA, pornind de la teme muzicale de
W. A. MOZART
MIROSLAV DONUTIL, KATEŘINA WINTEROVÁ,
RICHARD KRAJ O, PAVLA BERETOVÁ, JANA
BOUŠKOVÁ, MILAN STEHLÍK, JANA PIDRMANOVÁ,
MILOSLAV KÖNIG, VLADISLAV BENEŠ, JAN
NOVOTNÝ, FILIP RAJMONT
MONIKA KNOBLOCHOVÁ, MARCEL ŠINDELÁŘ, PETR
VALÁŠEK, FILIP HIMMEL, OLEG SOKOLOV

Adaptarea scenică Daria Ullrichova.

Această comedie clasică franceză nu are vârstă. În ziua nunții sale, servitorul Figaro
își apără iubita Susanna împotriva avansurilor amoroase ale Contelui Almaviva, care
îşi arogă dreptul la prima noapte cu tânăra mireasă. Ne amuză stângăcia și șiretenia
lui Figaro și aplaudăm curajul lui de a întreba emfatic: care este raţiunea pentru care
există o clasă privilegiată care răpeşte drepturile celorlalţi? După mai bine de două
secole, latura socială a acestei piese redevine actuală.

Instalaţie acustică de Vasile Şirli

RITMURI: SPAŢIU – TEXT – SUNET
„În discursul de estetică de teatru contemporan noţiunea de ritm a dobândit o
semnificaţie specială. Textul scris, devenit vorbire în spectacol, face parte mai
degrabă din structura muzicală a expresiei scenice, iar muzica de scenă nu este o
simplă ilustraţie sonoră a situaţiei dramatice, şi nu deserveşte umplerea golurilor
temporale datorită schimbărilor de decor în semi-întunericul scenei. Nu este deci un
mediu acustic distinct al spectacolului, ci un constituent organic al limbajului scenic.
Vasile Şirli, unul dintre compozitorii cei mai importanţi al teatrului contemporan, în
toate creaţiile lui scenice se raportează la întreaga compoziţie scenică, dezvoltânduşi o expresie muzicală inconfundabilă, fără de care nu putem înţelege spectacolele
devenite emblematice în ultimii ani. Muzica lui Vasile Şirli izvorăşte dintr-un dialog
foarte generos cu toţi participanţii la naşterea spectacolului: regizorul, scenograful,
actorii, dramaturgul. Expoziţia, minimalistă în apariţia ei vizuală, este un portret
acustic al compozitorului de teatru, care invită şi vizitatorul la un dialog intim, în
decursul căruia, ascultând compoziţiile scenice selectate de compozitor, el însuşi
este invitat să-şi imagineze spectacolele în toată complexitatea lor.
La realizarea instalaţiei acustice au participat Carmencita Brojboiu, Levente Molnár,
Tibor Tenkei, Levente Borsos și Zsolt Kerekes.”
(András Visky)

Muzica scenică
Workshop pentru actori condus de compozitorul Iosif Herțea
Workhopul întitulat „Muzica scenică” se va desfășura în cadrul festivalului, între
3-8 decembrie (între orele 14.00 – 17.00) sub conducerea compozitorului consacrat
Iosif Herțea, fiind destinat actorilor tineri și oamenilor de teatru din teatrele membre
UTE.
“Muzica de scenă poate organiza durata şi ritmul spectacolului teatral, conferind relief
spaţiului şi timpului scenic, poate media recuperarea eficienţei magice a semnelor,
fiind capabilă să contopească inteligibilul cu sensibilul, să stimuleze degajarea de
semnificaţii şi, în cele din urmă, să amplifice emoţia atât a spectatorilor, cât şi a
actorilor. În acest sens intenţionez să dezvălui rolul important pe care îl are actorul în
realizarea muzicii de scenă live şi mijloacele de producere a acestei muzici de la cele
mai simple – adesea arhaice– cu instrumente inspirate din tradiţiile culturale
străvechi, până la modalităţi de expresie muzicală modernă” – declara Iosif Herțea
despre acest workshop.
Iosif Herțea a absolvit la Academia de Muzică din București în 1960. Între
1960-1980 a lucrat la Institutul de Etnografie și Folclor din București, după care a
urmat un stagiu de cercetare științifică la Muzeul Etnografic din Cluj. Din 1990
trăiește în Germania. Își desfășoară activitatea ca compozitor de muzică teatrală din
anul 1968 și a colaborat cu regizori de talie mondială ca Andrei Belgrade, Cătălin
Buzoianu, Ion Caramitru, Dinu Cernescu, Ildikó Kovács, Mihai Măniuțiu, Cătălin
Naum, Silviu Purcărete și Gábor Tompa.

Teatrul muzical contemporan
Atelier condus de regizorul András Almási-Tóth
„Opera pusă în scenă de către regizorii de teatru a iscat întotdeuna
numeroase dispute. Cu toate acestea, regizorilor nu li se poate contesta faptul că au
dat un suflu nou spectacolelor de operă și că au atras către acest gen artistic și o altă
categorie de public, sensibilă la povestea spusă muzical. Schimbarea care se poate
observa este, în primul rând, la nivelul cântăreților care au început să se raporteze
diferit la arta interpretativă și la prezența scenică. Cursul îi va ajuta pe participanți să
descopere noile tendinţe în spectacolele de operă și să se familiarizeze cu
mecanismele complexe ale punerii acestora în scenă.
Nu îmi propun să fac o panoramă a operei contemporane. Voi încerca să aduc
o nouă perspectivă asupra spectacolului de operă, privit uneori de publicul larg cu
reticență. Îmi propun să le dezvălui participanților la curs modul în care realitatea de
zi cu zi poate fi pusă în relație cu poezia abstractă a operei. Dacă ieșim din cadul

istorico-muzeal al genului, vom putea descoperi o poveste de viață în fiecare operă.”
(András Almási-Tóth)
András Almási-Tóth a absolvit Universitatea de Teatru şi Film din Budapesta în
anul 1997, secția Regie de teatru, la clasa profesorului László Babarczy. Între anii
1997–2011 a fost asistent la clasa de regie şi estetica teatrului contemporan a
profesorului László Babarczy, de la Universitatea de Teatru şi Film din Budapesta. În
perioada 1998–2003 a predat actorie la catedra de canto a Universităţii de Muzică
„Liszt Ferenc”, unde a început să studieze relația dintre muzică şi teatru. Astfel, a
elaborat o nouă metodă de predare pentru formarea cântăreţilor, cu care a lucrat
pentru spectacolele de absolvire. Începând cu anul universitar 2010-2011 a fost
numit coordonator al Secției Operă din cadrul Universităţii de Muzică „Liszt Ferenc”
din Budapesta, loc unde activează și astăzi. În anul 2006 și-a luat doctoratul, la
Universitatea de Teatru şi Film din Budapesta, tema sa materializându-se, mai apoi,
într-un manual intitulat Opera - egy zárt világ (Opera – o lume închisă) care
abordează problemele fundamentale ale spectacolului de operă.

Lansare de carte

GEORGE BANU: DE LA VORBIRE LA CÂNTEC
Editura Koinónia
„Într-o dimineaţă, la o selecţie pentru Teatrul Naţional, organizată de Andrei Şerban,
am resimţit emoţia trecerii de la cuvinte la cântece. Emoţia ivită din tranziţia subtilă
de la comunicarea lingvistică la implicarea muzicală. Apoi, în cadrul Academiei
Experimentale a Teatrelor din Paris, am invitat, împreună cu Michèle Kokosowski,
istorici şi artişti pentru a evoca tradiţii vechi – de la greci la elisabetani – şi practici
recente care se consacră acestei mobilităţi poetice plasată sub semnul unei fraze
devenită celebră a lui Heiner Müller: „Ceea ce nu mai putem spune, trebuie să
cântăm”. Regizori sau actori reputaţi se reunesc aici pentru a mărturisi împreună
plăcerea produsă de voiajul neîntrerupt între vorbe şi cântece. Din această iubire se
naşte logodna lor scenică. Cartea îi confirmă perenitatea.” (Georges Banu)

PROGRAMUL OFF
După zece ani de succese ale Festivalului Internaţional de Film Transilvania – TIFF,
organizatorii festivalului au lansat un nou proiect de mare anvergură prin întemeierea
Casei TIFF. Acest centru cultural situat în inima oraşului are ca obiectiv să
promoveze educația prin cinema prin formarea unui public cu spirit deschis şi
exigent, interesat îndeosebi de film, fotografie, teatru şi alte domenii ale artelor
vizuale, un public pentru care frecventarea programelor în cinematografe şi alte
instituţii culturale devine o parte a vieţii cotidiene.
Casa TIFF oferă un spaţiu ideal pentru proiecţii de film, concerte şi alte manifestări
culturale, precum şi pentru seminarii, workshopuri şi alte evenimente educaționale.
În 2012, TIFF este – prin intermediul Casei TIFF – partener oficial al Festivalului
Internaţional de Teatru INTERFERENŢE 2012. Ea va găzdui numeroase evenimente
importante şi va servi ca loc de întâlnire pentru participanţi. Aici vor avea loc
evenimentele programului Off: dialoguri cu artiștii, workshopuri, proiecţia unor
reprezentaţii de operă, lansări de carte, conferinţe şi spectacole. După spectacolele
de la teatru, publicul festivalului este invitat cu mult drag la concertele care vor
începe la orele 23:00, cu concursul unor artişti precum Koszika, grupul de actriţe
A.K.T., Formația Szempöl, Formația actorilor 2 AM, Kalapos Band şi Jazzy Birds,
precum şi DJ Goranga, DJ Dzsako şi DJ Danilov.
În cadrul programului Off va fi organizat de asemenea un atelier de pictură muzicală
pentru muzicieni şi actori (Uniferenţe), la care vor participa studenţii Academiei de
Muzică Gheorghe Dima şi studenţii de actorie ai Facultăţii de Teatru şi Televiziune
din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

