
CRITICĂ

Sára Gábor: Orașul încape în teatru. Jurnal de călătorie despre festivalul REFLEX 
În reportajul său despre Festivalul Internațional de Teatru REFLEX de la Sf. Gheorghe, Sára Gábor 

încearcă, prin analize scurte ale producțiilor, să facă un rezumat al problemelor teatrale ridicate de prog-
ram, făcând referire şi la spectacole controversate, cum ar fi Rosmersholm al Teatrului Maghiar din Cluj. 
Părerea ei este că producțiile prezente în festival, atât de diferite din punct de vedere estetic şi formal, 
reprezintă moduri uneori radical diferite de abordare ale concepțiilor despre practica teatrală şi despre 
reprezentare. 

Nóra Ugron: TESZT-ul continuării. Raport despre ediția a 11-a a Festivalului TESZT 
Zoltán Gálovits, lunga activitate a căruia a definit până acum perspectiva evenimentului, a demisionat 

anul acesta din poziția sa de conducător artistic al Festivalului TESZT din Timişoara. Nóra Ugron scrie 
despre faptul că ediția recentă continuă abordarea de până acum, deşi cu o perspectivă şi o selecție 
a spectacolelor mai eterogenă, dar acordând atenție inițiativelor teatrale experimentale. În relatarea sa, 
Ugron tratează mai pe larg spectacolele Clasa noastră, Queendom, Jami District şi Norul cu pantaloni 
regizate de Kokan Mladenović.

Réka Hegyi: Farmecul discret al lipsei de gust 
Réka Hegyi scrie despre Burghezul gentilom, prezentat la Teatrul Maghiar din Cluj la sfârşitul stagiu-

nii. Ea este de părere că regia lui Mihai Măniuțiu aduce comedia lui Molière în contemporaneitate cu idei 
îndrăznețe, dar care rămân la nivelul de suprafață al interpretării, nu pătrund mai adânc în dezvoltarea 
problematicii, astfel că, din acest punct de vedere putem vorbi despre o producție distractivă, dar nu 
remarcabilă. 

AFRIM

Boglárka Gál: Contact pierdut 
Beție în regia lui Radu Afrim este ultimul dintr-un lung şir de spectacole realizate de el cu trupa 

maghiară din Tg-Mureş. Conform criticii scrise de Boglárka Gál, spectacolul realizat după un text de Ivan 
Vîrîpaev poartă semnele concepțiilor vizuale şi de construire de personaj caracteristice lumii lui Afrim, 
rămânând sensibil la accentuarea grotescă a situațiilor. Gál consideră că prima parte a spectacolului dez-
voltă mai complex problematica dramei, față de partea a doua, unde metaforicitate este mai simplistă. 

Andrea Zsigmond: Sandviș Afrim, cu propria mea maioneză
Andrea Zsigmond în acest eseu înşiră întâlnirile sale cu spectacole de Radu Afrim. În urma specta-

colelor din anii universitari, se concentrează pe spectacole în limbă maghiară, dintre acestea mai anumit 
la montarea sa Rabenthal de la Timişoara din stagiunea precedentă. Prin spectacolele semnate Afrim, 
textul articuleaza şi teme secundare, cum ar fi eficiența festivalelor de teatru.

STUDIU, ESEU

Ildikó Ungvári Zrínyi: Despre în ce cuşcă trebuie să-i poftim înăuntru pe prietenii noştri. 
Devenirea-animal pe scena lui Zholdak

In eseul său Ildikó Ungvári Zrínyi analizează prin practica creativă şi textele regizorului ukrainian Andry 
Zholdak, cum apare devenirea-animal în teatru, folosind termenul în contextul pedagogiei actorului din 
secolul 20-21. Problematica respectivă este elaborată prin analiza critică a structurii instituţionale a 
teatrului de repertoriu şi a teatrului regizoral. 

Árpád Levente Biró: Câte limbi vorbește teatrul maghiar din Transilvania?
În articolul său despre multilingvismul teatrelor maghiare din România, Árpád Levente Biró studiază 

acest fenomen aparte al spațiului european din mai multe perspective. El consideră că traducerile specta-
colelor, supratitrările, comunicarea multilinguală a instituțiilor, practicile administrației instituționale întăresc 
valorile multiculturale fără să contrazică politica identității minoritare. Biró rezumă în scris şi rezultatele 
mini-sondajului bazat pe chestionare realizat la teatrele din Transilvania. 



INTERVIU

Márta Fazakas: În teatru nu e nici o regulă pe care nu o poți rupe. Interviu cu regizorul-ac-
tor Balogh Attila 

Márta Fazakas a realizat un interviu cu Attila Balogh, care şi-a început cariera ca regizor şi momentan 
este actor al Companiei Szigligeti din Oradea. Cei doi discută despre experiența lui Balogh în privința di-
ferențelor şi asemănărilor dintre cele două profesii, dar şi despre diferențele dintre generații – legate chiar 
de cariere profesionale sau atitudini – care definesc spectacolul cu titlul Y, la care lucrează ca regizor.

Ágnes Karolina Bakk: Hoinăreală analoagă în lumi virtuale
Compania daneză SIGNA cunoscută pentru instalațiile-performance a creat şi a prezentat specta-

colul Das Heuvolk în cadrul festivalului Schillertage din Mannheim în 2017. În interviul realizat cu unul din 
conducătorii companiei, Ágnes Bakk îl întreabă pe Arthur Köstler nu numai despre producția concretă, 
dar şi despre genul spectacolelor realizate de ei şi despre caracteristicile teatrului imersiv. Legat de virtua-
litatea teatrală parțial elaborată în ceea ce priveşte interiorul şi performativitatea, vrea să afle de la Köstler, 
în ce măsură spectacolele SIGNA se apropie de jocurile video. 

RECENZII DE CARTE

Éva Székely: Odisee de promisiuni. Despre tetralogia lui Wajdi Mouawad 
Autoarea maghiară Éva Székely din Franța prezintă teatrologia lui Wajdi Mouawad intitulat Az ígéretek 

vére. Regizorului-autor de origine libanoneză au fost acordate numeroase premii. Piesele numite de auto-
are necruțător de frumoase: Partvidék (1999), Futótűz (2003), Erdők (2006) és Egek (2009). Din volumele 
franțuzeşti – Futótűz – este tradus şi jucat şi în limba maghiară.

Tünde Kocsis: La intersecția transformărilor de situații. Despre volumul Cumpăna amiezii 
al lui Paul Claudel 

Claudel a scris Cumpăna amiezii (Partage de midi) în 1906, dar, fiindcă a prelucrat în el o perioadă 
scandaloasă din viața sa, l-a făcut public doar peste patruzeci de ani. Drama a apărut în traducerea 
maghiară realizată de Melinda Székely în ediția comună din 2015 a Universității Reformate Károli Gáspár 
din Budapesta şi a editurii budapestene L’Harmattan. Autoarea recenziei este de părere că textul este 
preponderent metaforic, subtil, poetic, dar şi brutal de deschis, supărător de sincer, chiar  sentențios. 
Piesa care atinge coarde secesionsite, expresioniste şi romantice prezintă soarta, drama a patru oameni. 

IMAGINE GĂSITĂ

În columna Imagine găsită îl puteți vedea pe actorul Csongor Ferenczy în rolul titular al spectacolului 
Jurnalul unui nebun jucat la Sf. Gheorghe în 1970. Ágnes Lőrincz a adăugat un comentariu liber.

DRAMĂ 

Gianina Cărbunariu: Oameni obișnuiți
Drama Gianinei Cărbunariu, prezentată în 2016 la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu în regia 

autoarei, poate fi citită în acest număr în traducerea lui Éva Patkó. Firele acțiunii care se desfăşoară în 
două părți, în diferite țări, se leagă prin acelaşi fenomen: corupția. Mai exact, este vorba despre ceea ce 
se întâmplă atunci când un angajat descoperă un caz de corupție şi îl denunță, îl face public. Persona-
jele principale ale dramei lui Cărbunariu sunt „demascatorii”, aşa-numiții whistlebloweri, care de obicei 
sunt oameni obişnuiți. Iar drama prelucrează fapte reale, arhicunoscute din presă, din domeniul sănătății 
publice, al administrației sau al afacerilor internaționale. Scenariul acestor cazuri este asemănător în toate 
țările: după lupta cu superiori, colegi, diferite înlănțuiri de interesere şi rezistența generală a sistemului, 
urmează un lung şir de procese cu grave efecte emoționale, fizice şi financiare. Merită să lupți pentru 
adevăr? – întreabă drama Gianinei Cărbunariu şi ne dă răspunsuri diferite prin personajele cărora le dă 
voce. Între timp ne descrie foarte precis contextul contemporan al problematicii: sistemul de funcționare 
al birocrației care cuprinde instituțiile de stat şi private, proprietatea comună şi personală, sfera publică 
şi privată. 



REVIEWS

Sára Gábor: The Town Fits into the Theatre. Logbook about the REFLEX Festival in Sf. 
Gheorghe 

In her report about the REFLEX International Theatre Festival in Sf. Gheorghe, Sára Gábor attempts 
to summarize theatre issues raised by the program along the short analysis of productions, including 
professionally controversial performances, such as Rosmersholm at the Hungarian Theatre in Cluj. She 
considers that the aesthetically and formally different productions invited to the festival represent some-
times even directly opposed conceptions of theatre-making and theatrical representation. 

Nóra Ugron: The TESZT of Continuity. Report on the 11th TESZT Festival 
Zoltán Gálovits, whose long curatorial activity has defined the perspective of the event, resigned this 

year from his position as the artistic director of the TESZT Festival in Timişoara. Nóra Ugron writes about 
the fact that this edition continues the perspective of the festival with a more heterogeneous focus and 
selection of performances, devoting attention to the relation between theatre and society, as well as to 
experimental theatrical endeavours. In her report Ugron discusses in detail performances Our Class, 
Queendom, as well as Jami District and A Cloud in Trousers directed by Kokan Mladenovic.

Réka Hegyi: The Discreet Charm of Crassness 
Réka Hegyi writes a review about The Bourgeois Gentleman presented at the end of the theatrical 

season in Cluj. According to the reviewer, Mihai Măniuțiu’s staging brings Molière’s comedy to the present 
with clever ideas, which, nevertheless, stay on the surface-level of interpretation and do not dig deeper 
into the development of the problem – as a result we can speak about an entertaining, but not about an 
outstanding production.

AFRIM 

Andrea Zsigmond: Afrim-Sandwich with My Own Mayonnaise 
Andrea Zsigmond lists in her essay all her encounters with performances directed by Radu Afrim. 

After referring to his student-time early works, she deals mainly with Hungarian shows, especially with 
Rabenthal, presented at Timişoara in the last season. Along the Afrim-performances, the essay also 
discussed seemingly marginal issues, such as the utility of theatre festivals. 

Boglárka Gál: Lost Contact 
Radu Afrim’s The Drunks is the last in a long list of productions with the Hungarian company in Tg-

Mureş. Boglárka Gál’s review concludes that the performance based on Ivan Viripayev’s play carries the 
strong visual and character-building conceptions characteristic for Afrim’s world, preserving sensitivity for 
the grotesque exaggeration of situations. Gál considers that the first part of the performance develops 
the problems raised by the play in a more complex manner than the second part, the metaphorical quality 
of which is more reductionist. 

STUDY, ESSAYS

Idikó Ungvári Zrínyi: About What Kind of Cage Should We Usher our Actor Friends in. 
Becoming Animal on Zholdak’s stage 

In her essay Ildikó Ungvári Zrínyi analyses through the creative praxis and writings of Ukrainian director 
Andry Zholdak how the terms of animal and „becoming animal” appear in theatre, placing these terms in 
the broader context of the 20th and 21st century pedagogy of acting. The mentioned topic is elaborated 
through the critical analysis of the institutional construction of repertory theatre and directorial theatre. 

Árpád Levente Biró: How Many Languages does the Hungarian Theatre in Transylvania 
Speak? 

In his article about the multilingualism of Hungarian theatres in Romania, Árpád Levente Biró studies 
this phenomenon that is unique in Europe from various perspectives. He thinks that the translations and 
surtitles of shows, the multilingual communication of theatrical institutions and practices of administrative 
management enhance multicultural values without contradicting policies of preserving the identity of a 
minority. Biró also summarizes in writing the results of the fill-in mini-research conducted in Hungarian 
theatres.



INTERVIEW

Márta Fazakas: There Is No Unbreakable Rule in Theatre. Interview with Director-Actor 
Attila Balogh 

Márta Fazakas interviewed Attila Balogh, who started out as a director and who currently works as 
an actor at the Szigligeti Company in Oradea. The conversation deals with Balogh’s experience about 
the differences and similarities between the two professions, but also with the generation gap – related 
even to professional careers and attitudes – which defines the new performance, Y that he is directing 
at the moment.

Ágnes Karolina Bakk: Analogue Wandering in Virtual Worlds
SIGNA, the Danish company known for its performance installations created its performance entitled 

Das Heuvolk within the 2017 Schillertage Festival in Mannheim. Ágnes Karolina Bakk asks Arthur Köstler, 
one of the leaders of the company not only about the concrete production, but also about the genre of 
their performances, and the particularities of immersive theatre. Speaking about theatrical virtuality that is 
partially elaborate, on the level of the interior and performativity, she also asked Köstler about how close 
he thinks SIGNA performances are to videogames.  

BOOK REVIEWS

Éva Székely: Oddyssey of Promise. About Wajdi Mouawad’s Tetralogy  
Éva Székely, our Hungarian author from France wrote about Wajdi Mouawad’s Blood Promises cycle. 

The Canadian-Lebanese playwright-director has been rewarded with numerous prizes. The author con-
siders his four plays – Tideline (1999), Scorched (2003), Forests (2006) and Heavens (2009) – to be 
cruelly beautiful. One play from the French edition of the cycle has been translated to Hungarian and has 
been staged.

Tünde Kocsis: In the Cross-Section of Turns. About Paul Claudel’s Break of Noon
Claudel wrote Break of Noon (Partage de midi) in 1906, but, because he took the inspiration from 

a scandalous period of his own life, he let it out of his hands only forty years later. The Károli Gáspár 
Reformed University and the Budapest based L’Harmattan Publishing House published in cooperation, 
in 2015 the drama translated to Hungarian by Melinda Székely. The reviewer considers that the text 
is mostly metaphorical, refined, poetical, but also crudely outspoken, disturbingly honest, even judge-
mental. The play that strikes art-noveau, expressionistic and romantic chords presents the destiny and 
tragedy of four characters. 

FOUND IMAGE

In our Found Image column you can see the actor Csongor Ferenczy in the title role of the Diary of 
a Madman – performed in Sf.Gheorghe in 1970-ben. Ágnes Lőrincz wrote a free commentary to ac-
company the photo. 

DRAMA

Gianina Cărbunariu: Common People 
Gianina Cărbunariu’s play, which premiered with the author’s direction in May 2016 at the Radu 

Stanca National Theatre in Sibiu, appears in our issue in Éva Patkó’s translation. The two parts of the 
plot happening in different countries are connected by the same phenomenon: corruption. Or more pre-
cisely, by what happens when an employee discovers a case of corruption and reveals it to the public. 
The main characters of Cărbunariu’s drama are the so-called whistle-blowers who are usually common 
people. The drama deals with real-life events, made famous by the press as well, from the spheres of 
health-care, public administration and international business. The scripts of these cases are similar in 
different countries: the fight with employers, superiors and colleagues, with different entanglements of 
interest, with the general resistance of the environment are followed by long trial procedures which rep-
resent heavy emotional, physical and financial burden.  Is it worthwhile to fight for the truth? – This is the 
question posed by Cărbunariu’s drama, which gives different answers through its different characters. In 
the meantime, it gives an accurate description of the contemporary context of this issue:  the functional 
system of bureaucracy that permeates private and public institutions, personal and common property, as 
well as the public and private spheres.
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