
CRITICĂ

După spectacolul din Szeged, Attila Keresztes regizează a doua oară drama Hedda Gabler 
de Ibsen. Realizat în condiții de studio, spectacolul plasează povestea într-un interior modern, 
o lume idilică cu tonuri coloristice de bomboană, accentuând astfel și mai mult contrastul dintre 
mediul orb și anost al personajelor și poveștile umane tragice. În cronica sa realizată cu o analiză 
detailată Andrea György susține că spectacolul trupei mureșene este remarcabil prin utilizarea 
cu sens a proporțiilor dintre tragic, grotesc și comic, raportându-se în ansamblu în mod critic la 
lumea pe care o evocă. 

Regizoarea Anca Bradu a lucrat a doua oară cu Compania Szigligeti din Oradea. După Clasa 
noastră a montat recent Cercul de cretă caucazian de Bertolt Brecht. În critica sa Krisztina Kiss 
susține că spectacolul se concentrează mai ales asupra narației poveștii Solomon, punând în 
centrul atenției figura lui Gruse, cea care salvează copilul abandonat. Kiss menționează universul 
vizual al spectacolului, care evocă porturi populare balcanice, precum și coreografia premeditată.

Spectacolul de revelion din repertoriul teatrelor din Transilvania, care favorizează cu precăde-
re genuri populare de divertisment, dar realizează producții la nivele diferite, are o importanță de-
osebită și din punctul de vedere al comunității. Concepția de teatru-artă a Teatrului Tamási Áron 
din Sf-Gheorghe este oarecum  diferită de tradiția divertismentul ușor, spectacolul de revelion 
este totuși parte integrantă a repertoriului prin exigența sa, scrie Erika Fám în critica sa.  Cu toate 
acestea Gâlcevile din Chioggia în regia lui Sardar Tagirovsky nu este un spectacol fără neajunsuri: 
se bazează prea mult și fără temei pe muzică, pe hiturile anilor 1970-1980, în timp ce nu reușește 
să adâncească tema comediei.

Tradiția spectacolelor de revelion și așteptările publicului față de teatrul muzical sunt puter-
nice la Satu-Mare. În critica sa Eszter Kovács scrie despre producția de la finele anului 2017: 
analizând Mătușa lui Charley are obiecții mai ales la calitatea realizării scenice. Părerea sa este 
că tradiția spectacolelor de revelion ar trebui să fie  dislocat nu neapărat din perspectiva genu-
rilor abordate, ci mai curând din cea a exigenței regizorale-interpretative, din cadrul suficient al 
divertismentului gratuit. 

INTERVIU

Crearea de valori, încurajarea oamenilor să gândească, mai ales acum, când lumea tinde 
să sufoce astfel de activități – în asta vede rostul teatrului conducătorul Teatrului Figura Studio 
din Gheorgheni. Melánia Pethő a discutat cu István Albu despre profesie, spectatori, dificultățile 
conducerii unei instituții  și rolul teatrului experimental. 

Zoltán Gálovits  a discutat cu producerul liber profesionist Zenkő Bogdán despre manage-
ment cultural, instituții de învățământ românești și maghiare din Transilvania, aspectele teoretice 
și practice ale profesiei. Zenkő Bogdán vorbește despre experiența sa din teatrul de stat, struc-
tura instituțională, ierarhie, precum și despre experiența acumulată ca manager de proiecte în 
Ungaria și SUA. Pe lângă toate acestea descrie și circumstanțele întemeierii propriei sale firme, 
dificultățile în gestionarea sa și viziunea despre viitor. 

STUDIU, ESEU

În eseul său Csaba Szilágyi-Palkó scrie despre un grup de dans artistic – Trockadero sau Trocks –, 
caracterizat de travesti, sensibilitate și „ tupeu” queer și camp, estetică androgină și divertisment 
profesionist. Membrii săi bărbați au nume de scenă feminine și biografii fictive și prezintă coreo-
grafii parodistice pe muzică clasică. Toți au și alte activități profesionale în afară de Trockadero.

În impresiile despre ediția 2017 a Festivalul Sipelart organizat bianual, Eszter Biró scoate 
în evidență angajamentul politic al evenimentului teatral din München. În focarul ediției recente 
s-a aflat teatrul progresiv din Africa de Sud și cel din Asia de Sud. Tema recurentă a specta-
colelor a fost corul, diferitele posibilități ale individului și ale comunității, precum și experiența 
primordială a întâlnirii cu alteritatea, cu străinului. Din programul festivalului Biró evidențiază 
spectacolul MDLSX al Silviei Calderoni, care vorbește despre intersexualitate printr-o poveste 



personală; spectacolul eseu Experiment despre gimnastică al lui Oliver Zahn, care tematizează 
aplicarea gimnasticii-spectacol  în politică prin prezentarea istoriei  acestui gen; performance-ul 
teatral coral Imnul iubirii de Marta Górnicka, care cercetează problema identității; performan-
ce-ul Think Much. Cry Much al lui Rima Najdi, cu origini lebaneze din Berlin, precum și spec-
tacolul lui Milo Rau, creat cu protagoniști cu sindromul Down, Cele 120 de zile ale Sodomei.  

RECENZII DE CARTE

Conferințele, interviurile și scrierile lui Thomas Ostermeier au apărut în 2016 într-un volum în 
limba română datorită lui George Banu și Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. În recen-
zia scrisă de Éva Patkó aflăm despre metodele de lucru ale lui Ostermeier, noua sa concepție 
despre Ibsen, despre relația dintre teatru și politică, precum și despre opinia lui Ostermeier des-
pre teatrele convenționale, despre performance și teatru postdramatic.

Volumul autorului belgian de limbă franceză Paul Emond a apărut în limba maghiară la editura 
budapestană Napkút în 2014, în traducerea realizată de Judit Károly.  În volum sunt trei drame de 
un act, situate undeva pe axa comedie/tragicomedie/burlesc/farsă, dar funcționând și ca parodii 
ale acestor genuri. Autorul recenziei consideră că au în comun faptul că acțiunea lor se întâmplă 
în spații publice, personajele fiind oameni mărunți ratați, care trăiesc în monoloage interminabile, 
problema lor principală fiind singurătatea și imposibilitatea fericirii în dragoste. Societatea este 
parțial de vină pentru asta, dar principalii vinovați sunt ei înșiși prin meschinăria, lipsa de empatie 
și egoismul lor.

După ce trasează metodele creative ale regizorului-dramaturg francez, recenzia prezintă trei 
adaptări de povești ale lui Pommerat. Scufița roșie (2005),  Pinochio (2008) și Cenușăreasa 
(2012) au apărut la editura franceză Actes Sud, în volume separate fiecare, la un an după scrierea 
și premiera lor. Autoarea recenziei crede despre adaptările în limba franceză că se încadrează în 
realitatea prezentului nostru, în măsura în care chestionează raportarea noastră la lume și meca-
nismul relațiilor noastre familiale.

IMAGINE GĂSITĂ

În seria Imagine Găsită dramaturgul István Örkény și soția lui, Zsuzsa Radnóti după premiera 
cu spectacolul Familia Tót la Tg-Mureș, în data de 8 martie 1968. Fotografia făcută de József 
Marx provine din arhiva Teatrului Național din Tg-Mureș. Alăturat se poate citi un fragment din 
interviul realizat cu István Örkény în numărul din martie 1968 al revistei Utunk. 

DRAMĂ

Dramaturgul german Anne Lepper s-a născut în 1978 la Essen. Drama sa intitulată Seymour 
poate fi citită în acest număr în traducerea lui Eszter Biró: premiera absolută a avut loc în 2012 
la Schauspiel Hannoverben, iar în 2016 Balázs Bodolai  a regizat un spectacol lectură la Teatrul 
Maghiar de Stat din Cluj. Seymour spune povestea a cinci copii grași care participă la o dietă 
specială într-un sanatoriu din munți, urmând regulile precise ale doctorului Bärfuss. Speră mereu 
ca doctorul să apară și să certifice succesul tratamentului, ca ei să se întoarcă acasă. Acest lucru 
însă nu se întâmplă niciodată și ei, blocați definitiv pe vârful transformării dorite, primesc un mesaj 
de la părinți că au fost înlocuiți cu copii mai slabi. Povestea cu tâlc grotescă a lui Lepper țintește 
perspectiva despre individual a societății de consum prin idealul corpului acceptabil, tolerat și 
considerat folositor. Deși personajele sunt copii, problemele și confesiunile lor reflectă lumea 
adulților: lupta nesfârșită și neproductivă pentru atingerea idealului, dorința de a se conforma, 
sentimentele de bază ale lipsei de iubire și ale substitubilității.



REVIEWS

After the one in Szeged, Attila Keresztes directs Ibsen’s Hedda Gabler for the second time. 
The studio performance places the story in a modern interior, in a candy-frosting coloured, idyllic 
world, enhancing by this the contrast between the narrow-minded blind environment and the 
tragic human stories. According to Andrea György’s detailed analytical review, the Tompa Miklós 
Company created an outstanding performance, which uses proportions of tragedy, comedy and 
grotesque meaningfully, while relating on the whole critically to the universe it conjures. 

Romanian director Anca Bradu has worked together for the second time with the company 
of the Szigligeti Theatre in Oradea: after Our Class she has directed Bertolt Brecht’s Caucasian 
Chalk Circle. In her review Krisztina Kiss states that the performance focuses mainly on the 
narration of the Solomon-story, bringing to the front Gruse’s figure, who saves the abandoned 
child. Kiss highlights the visual world of the performance, evoking Balkan folk costumes and the 
elaborate choreography of the show.

The New Year’s Eve premiere of the Transylvanian theatres has an outstanding importance 
from the perspective of the community as well, since there is a preference mainly for the popular 
entertaining genres, but accomplished in productions of varying qualitative levels. The art-theatre 
conception of the Sf-Gheorghe theatre is somewhat far from the tradition of light entertainment, 
so the New Year’s Eve performance is usually an organic part of the repertoire on account of 
its exigency, writes Erika Fám in her review.  However, Brawling in Chioggia directed by Sardar 
Tagirovsky is not without faults: it relies excessively and gratuitously on music, on the Italian hits 
of the 1970s and ’80s while it fails to reveal the depths of the comedy.

The Satu-Mare theatre has a strong tradition of New Year’s Eve productions and a high pub-
lic expectation of musical performances. Reviewing the production that bid farewell to the year 
2017 Eszter Kovács disapproves mainly the quality of the staging. Her opinion is that the tradi-
tion of New Year’s Eve performances should be innovated not from the point of view of genres, 
but rather from that of the directorial-creative exigency, within the satisfying framework of sheer 
entertainment. 

INTERVIEW

Creating value, urging people to think, especially now, when the world tends to repress 
these activities – this is what the leader of Gheorgheni based Figura Studio Theatre thinks is the 
purpose of theatre. Melánia Pethő talked to István Albu about the profession, spectators, the 
difficulties of leading an institution, and the role of experimental theatre. 

Zoltán Gálovits interviewed freelance producer Zenkő Bogdán about cultural management, 
Romanian and Hungarian educational institutions in Transylvania, and the theoretical and practi-
cal aspects of the profession. Zenkő Bogdán speaks about her experience in state owned the-
atres and hierarchy, as well as about her experience gathered while working in Hungary and the 
USA as project manager. In the meantime she also presents the circumstances of founding her 
own business, the difficulties in maintaining it and her vision of the future.

STUDY, ESSAY

In his essay Csaba Szilágyi-Palkó writes about a dance group – the Trockaderos, or Trocks 
– characterized by cross-dressing, queer and camp sensitivity and „insolence”, androgynous 
aesthetics and professional entertainment. Its male members have female stage names and 
fictitious biographies and they present professional, parody-like choreographies with classical 
music. They all have other works beside Trockadero.

Eszter Biró wrote about the 2017 edition of the bi-annually organized Spielart Festival, point-
ing out the political engagement of the Munich theatrical event. South-African and South-Asian 
progressive theatre were in the focus of the latest edition of the festival, with the recurring theme 
of the chorus, the various possibilities of correlations between the individual and the commu-
nity and the primordial experience of meeting otherness and strangers. Biró highlights Silvia 



Calderoni’s  MDLSX performance, which speaks about intersexuality through a personal story; 
Oliver Zahn’s essay-show Experiment About Gymnastics (Versuch Über das Turnen), dis cussing 
the political application of gymnastics through the history of gymnastics; Marta Górnicka’s the-
atrical chorus performance Hymn to Love, investigating the theme of national identity; Berlin 
based Lebanese creator, Rima Najdi’s performance Think Much. Cry Much, as well as Milo Rau’s 
performance with actors with  Down-syndrome 120 Days of Sodoma (Die 120 Tage von Sodom).

BOOK REVIEWS

German director Thomas Ostermeier’s collected conference talks, interviews and writings 
were published in Romanian in a volume in 2016 due to the efforts of the Sibiu International 
Theatre Festival and George Banu. In her review about the book Éva Patkó writes about 
Ostermeier’s working methods, his new interpretation of Ibsen, the relationship between theatre 
and politics, as well as, about Ostermeier’s opinion about conventional theatre, performance and 
postdramatic theatre. 

French-Belgian author Paul Emond’s drama volume was translated by Judit Károly and pub-
lished by Napkút publishing house in Budapest in 2014. The volume contains three one-act 
plays, situated somewhere on the axis of comedy/tragicomedy/burlesque/farce, but also func-
tioning as parodies of these genres. The reviewer considers that their common features are that 
they are set in public places, their characters are failed ordinary people living their lives in endless 
monologues, their main problem being loneliness and the impossibility of ever reaching happi-
ness in their love life. Society is partially to blame for this, but most of all it is their fault: their pet-
tiness, lack of empathy and selfishness.

After surveying the creative methods of the French playwright-director, the review presents 
three drama adaptations of tales by Pommerat.  Little Red Riding-Hood (2005), Pinocchio (2008) 
and Cinderella (2012) were published by the French publishing house Actes Sud, in separate vol-
umes, in no more than one year after their writing and stage premiere. The reviewer thinks about 
the French tale-adaptations that they are embedded in the reality of our present, because they 
question our relationship to the world and the mechanism of our family relations.

FOUND IMAGE 

In the Found Image series you can see Hungarian playwright István Örkény and his wife, 
Zsuzsa Radnóti after the premiere of The Tót Family (Tóték) at Tg-Mureș, on the 8th of March 
1968. The photo shot by József Marx is the property of the archive of the Tg-Mureș National 
Theatre. In the caption you can read a fragment from an interview with István Örkény, published 
in March 1968 in the literary magazine Utunk. 

DRAMA

Anne Lepper is a German playwright born in 1978 in Essen. Seymour, her drama, can be 
read in Eszter Biró’s translation in our issue: the world premiere of the text was in 2012 at 
Schauspiel Hannover, and in 2016 Balázs Bodolai directed a reading performance of the text 
at the Hungarian Theatre of Cluj. Seymour tells the story of five obese children who participate 
in a special diet-cure in a high-mountain sanatorium following the precise rules of Dr. Bärfuss. 
They keep hoping that the doctor will finally appear to certify the success of the cure and they 
can go home. But this never happens, and when they get stuck forever on the mountain-top of 
their desired transformation, they get a message from their parents that they have been replaced 
by slimmer children. Lepper’s grotesque morality targets the perception of the individual in a 
consumer society, through the ideal of the acceptable, tolerable and useful body. Although the 
characters are children, their words and problems reflect the world of adults: the endless and 
fruitless struggle for the ideal, the desire to meet expectations, the basic emotions of loveless-
ness and exchangeability. 
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