
CRITICĂ

Erika Fám: Aici, Radioul Sfântul Feromon! Salut! Bună dimineața!
Noul spectacol al lui Radu Afrim, realizat la Teatrul „Tamási Áron” din Sfântu Gheorghe, face su-

biectul criticii de teatru a lui Erika Fám. Spectacolul Un copil spune o poveste pe fond albastru este 
adaptarea modernă, inspirat de teatrul liber, a dramei Pantoful de sticlă de Ferenc Molnár, a cărei 
sistem de trimiteri se adresează publicului local într-un mod inedit și în cadrul căreia Afrim combină 
teatrul său caracteristic, vizual, cu dramaturgia asociativă. Păstrând esența acțiunii dramei lui Molnár, 
spectacolul abordează problematica iubirii și a căminului propriu, în sens concret, dar și metaforic.

Anikó Varga: O a doua natură
În critica sa a regiei lui Jakab Tarnóczi, realizate la Oradea, a piesei Visul unei nopți de vară, Anikó 

Varga își construiește interpretarea pe ideea conform căreia reprezentarea generală, de inspirație an-
tropologică, a complicațiilor amoroase, însoțită de imaginile atracției erotice, sexuale și emoționale, 
respectiv ale căsătoriei și relației de cuplu, sunt asociate cu perspectivele ecologice ale reproducerii 
– ilustrate cu o mare bogăție de trimiteri vizuale, dar și verbale. Chiar dacă perechile de opuși natural/
uman și dat/construit apar în spectacol, limitele lor se întrepătrund, rămânând într-o nesiguranță pro-
ductivă, din punctul de vedere al spectatorului.

INTERVIU

Péter Tasnádi-Sáhy: Lumea viselor – lumea instinctelor
În interviul lui Péter Tasnádi-Sáhy cu Jakab Tarnóczi și Zsófia Kukk – regizorul, respectiv drama-

turgul spectacolului Visul unei nopți de vară, prezentat în premieră la Oradea în toamna anului curent 
–, tinerii autori – Tarnóczi fiind student în ultimul an la secția de regie a Universității de Arte Teatrale 
și Cinematografice din Budapesta, iar Kukk, absolventa recentă a aceleiași facultăți, de la secția de 
dramaturgie – recapitulează cele mai importante idei ale realizării spectacolului în privința unor aspecte 
precum spațiul, costumele, muzica, dramaturgia sau combinarea anumitor roluri. Regia lui Tarnóczi 
prezintă povestea complicațiilor amoroase, apropiind cele două planuri: al oamenilor și al zânelor, pla-
sându-le într-o atmosferă resemnată și melancolică, a putrezirii și deteriorării.

Nóra Balázs: Acum sunt aici
Nóra Balázs l-a intervievat pe Balázs Bodolai, actor al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj. Convorbi-

rea celor doi conturează mai ales efectele experienței teatrale propriu-zise, care au modificat atitudinea 
lui Bodolai referitor la jocul actoricesc, eficiență și calitate, față de anii de început de carieră. În viziu-
nea lui Bodolai, nu există o rețetă universală pentru munca teatrală. Fiecare proces de repetiții diferă 
și nu există doi regizori care să fie la fel, fiecare stabilind cadre ideatice, stilistice și ficționale diferite, 
care influențează inclusiv modul în care actorul își construiește rolul. Mathias Langhoff, Tom Dugdale, 
Silviu Purcărete și Andriy Zholdak: iată câțiva dintre regizorii despre care actorul povestește pe baze 
experienței sale de lucru, de 12 ani, de la teatrul din Cluj.

Katalin Deák: Teatrul nu poate fi mai bun decât societatea din care face parte
Ce presupune, de fapt, meseria de dramaturg și care este motivul pentru care acest rol lipsește din 

tradiția teatrului transilvănean, atât din punct de vedere cultural, cât și instituțional? Care sunt sarcinile 
și poziția dramaturgului în teatrul literar de factură clasică și în ce fel modifică aceste practici tradiționale 
ștergerea granițelor dintre diferitele funcții, din teatrul contemporan și din cadrul creației teatrale co-
munitare? Ca tânăr dramaturg, Katalin Deák dialoghează despre aceste teme cu András Visky, practic 
singurul reprezentant al meseriei sale în contextul teatrului maghiar din România.

ESEU, STUDIU

András Visky: Neguțătorul din Cluj sau Jessica este liberă. Din notele unui dramaturg
Scriitorul-dramaturg-profesor András Visky colaborează cu regizorul Gábor Tompa de mai mulți 

ani. În acest eseu, își prezintă câteva dintre ideile formulate în legătură cu ultima lor producție comu-
nă, despre problemele punerii în scenă a Neguțătorului din Veneția, întrebările ridicate de piesa lui 



Shakespeare și fenomenele (ne)acceptării alterității, cu adânci rădăcini istorice. Cum poate fi abordat 
antisemitismul și Neguțătorul din Veneția după Holocaust? Cum se încadrează acest text în epoca 
noastră contemporană, punând în lumină raporturi actuale, ideologice, lingvistice și de putere? Și cine 
este Jessica? Interesantul eseu al lui Visky ne invită la o adevărată aventură de gândire.

Cecília Hausmann: Spectacolul intermediarității. Participare, prezență și corporalitate la 
cea de a 57-a ediție a Biennalei din Veneția

Cecília Hausmann abordează ediția de anul trecut a Biennalei din Veneția din perspectiva 
performativității. Tendința pe care o remarcă la nivelul celor mai importante creații prezentate constă 
în implicarea prezenței, a acționării și a corpului artistului și/sau a spectatorului. După introducerea 
istorică, în vederea exemplificării creațiilor contemporane participative, autoarea analizează în detaliu 
instalația Faust de Anne Imhof, situată la punctul de intersectare dintre performance și happening.

Imola Nagy: Performativitatea privirii
La 14 km de Bruxelles, o femeie zace la pat, complet paralizată, singura acțiune de care este ca-

pabilă fiind să privească. Ea va fi personajul principal al operei Orfeu și Euridice al operei lui Castellucci, 
inclusiv prin transmisie live. Studiul lui Imola Nagy problematizează conflictul între realitate și ficțiune, 
surprinzând performativitatea privirii prin analiza unor fenomene precum recunoșterea mediului, proce-
sul medierii și confruntarea spectatorului cu sine însuși.

Gábor Beretvás: Cultură clasică și icoane populare în teatru 
Teatrul din Oradea organizează anual festivalul „HolnapUtán” (Poimâine). În ediţia de anul aces-

ta a fost inclus și spectacolul Cum vă place, în regia lui Attila Vidnyánszky Jr., realizat cu participarea 
studenților de la actorie ai Universității de Arte Teatrale din Budapesta. În opinia lui Gábor Beretvás, 
acesta a fost unul din spectacolele cele mai reușite ale festivalului. În analiza sa, autorul subliniază 
și apreciază faptul că regia evocă mediul filmic și muzical, precum și cel online, al tinerilor actuali. În 
continuare, autorul trasează o paralelă cu anumiți regizori români. Potrivit aprecierii sale, Radu Afrim 
lucrează cu un instrumentar similar, mobilizând însă elementele culturii pop ale unei epoci precedente, 
în timp ce creațiile regizorale ale lui Silviu Purcărete reflectă mai puțin influența mediului filmic și mai 
mult cea a artelor plastice.

FESTIVAL, WORKSHOP

Eszter Tompa: Radikal Jung 2018 – fragmente de jurnal
Jurnalul subiectiv al lui Eszter Tompa prezintă ediția actuală a festivalului din München, care oferă 

posibilitatea prezentării unor regizori tineri și la ale cărui ediții precedente a participat, alături de alții, 
trupa HoppArt din Ungaria și Teatrul-Spălătorie din Moldova. Dincolo de prezentarea structurii eve-
nimentului și a criteriilor curatoriale, Tompa se oprește asupra două spectacole pe care le consideră 
importante: Romeo și Julieta de Pınar Karabulut și performance-ul Not Letting It In, de șapte ore, al lui 
Jason Danino Holt.

Emese Simó: Unde mă aflu acum? Și unde aș vrea să fiu mâine?
Actrița trupei Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara, Emese Simó, a participat 

pentru a doua oară la workshopul regizorului și terapeutului psihodramatician sloven, Tomi Janežič. 
În acest text, autoarea prezintă condițiile de realizare a workshopului lui Janežič. Regizorul sloven 
și-a construit rezidența artistică într-un sătuc sloven, aproape de natură, care găzduiește cursurile de 
formare, atelierele și activitatea sa creatoare, dar și viața cotidiană a lui Janežič și a familiei sale. Ate-
lierele integrează instrumentele psihodramei în așa fel încât regizorul este, de fapt, sceptic în ceea ce 
privește credința totală în metodele respective. Abordarea sa sintetizează, mai degrabă, într-un mod 
holistic, identitatea creatoare și umană a participanților. În acest sens, Simó observă faptul că noua 
cale oferită de aceste workshopuri ar putea fi concepută, mai degrabă, ca un fel de terapie constantă, 
profesională și personală.

Ágnes Fekete: Teatrul de bebeluși din Taiwan. Experiențele unei rezidențe artistice
Cum se raportează la teatrul de bebeluși un mediu care nu cunoaște acest gen? Cu ce fel de 

provocări se confruntă creatorul în asemenea condiții, trecând prin fazele individuale de lucru, în con-



textul unei rezidențe artistice din Taiwan? Ágnes Fekete dezvoltă toate aceste teme într-o relatare care 
prezintă inclusiv diferențele culturale și situațiile diferite de receptare.

IMAGINE GĂSITĂ

Fotografia publicată în rubrica „Imagine Găsită” înfățișează o păpușă, textul asociat fiind comen-
tariul liber al lui Zsuzsa Ozsváth pe marginea acestei piese din decorul spectacolului Kapufa és öngól 
(Bară și autogol) al Teatrului Szigligeti din Oradea. 

DRAMĂ

Mihaela Michailov: Profu’ de religie
Piesele lui Mihaela Michailov, dramaturg și critic de teatru român, născut în 1977, care predă la Uni-

versitatea de Artă Teatrală din București, pot fi citite și în limbile bulgară, franceză, germană, spaniolă 
și maghiară. Seria traducerilor din operele autoarei continuă acum cu Profu’ de religie, tradus în limba 
maghiară pentru revista noastră de către Johanna Bertóti, care ne invită în mediul școlar românesc, 
populat de elevi de clasă primară, profesori și părinți. Această lume se deschide apoi, cu complicarea 
evenimentelor, spre mediul social mai larg, pentru a oferi o imagine despre reprezentarea mediatică, 
senzaționalistă și scandaloasă, a unei povești incerte de abuz. Oare profesorul a mângâiat într-adevăr 
coapsa fetiței de 12 ani? Și dacă a mângâiat-o, atunci care este semnificația gestului? Ce înseamnă, 
de fapt, în această situație, abuzul? Cine este victima? Ce este adevărul? Textul nici pe departe nu ofe-
ră răspunsuri clare și univoce, ci prezintă tocmai nesiguranța formulării răspunsurilor la nivel lingvistic, a 
discursului despre aceste teme și a interpretării evenimentelor, atât din perspectiva copilului, cât și din 
cea a personajelor adulte, prezentând inclusiv modul în care problema victimizării este complicată și de 
publicitatea mediatică, dar și o schiță ironică a sistemului de relații specific românești, dintre biserică, 
religie și educație.

REVIEWS

Erika Fám: It’s Saint Pheromone Radio! Hi and good morning!
Erika Fám’s critical essay reviews Radu Afrim’s latest project, staged at the Tamási Áron Theatre of 

Sfântu Gheorge. An Illegitimate Child Tells Stories in Front of a Blue Background is the contemporary, 
free theatrical adaptation of Ferenc Molnár’s Glass Shoe. The reference system of this production ad-
dresses the local public in an exclusive manner. Afrim combines his signature visual theatre with an 
associative dramaturgy. While maintaining the core of the original story, the performance thematises 
the topics of love and home, both metaphorically and literally.

Anikó Varga: A Second Nature
In her critical review of Jakab Tarnóczi’s staging of A Midsummer Night’s Dream in Oradea, Anikó 

Varga builds her interpretation on the idea that the general, anthropologically oriented presentation of 
the amorous intrigues, accompanied by images of erotic, sexual, and emotional attraction, marriage 
and relationship, is associated with the ecological perspective on reproduction, richly suggested, both 
visually and verbally, by the play. Although the opposites of natural and human, the given and the con-
structed do make their appearance, their proportions and borders are uncertain and blend into each 
other productively, from the viewer’s point of view. 

INTERVIEW

Péter Tasnádi-Sáhy: Dreamworld – Instinct World
Answering the questions of interviewer Péter Tasnádi-Sáhy, the director and the dramaturg of the 

recent Oradea staging of A Midsummer Night’s Dream, the young theatre makers, Jakab Tarnóczi – 
who is currently in a senior student in the directing class at the University of Theatre and Film Arts in 



Budapest – and Zsófia Kukk – a recent dramaturg graduate of the same university – touch upon the 
central ideas of the performance, concerning space, costume, music, dramaturgy, and the merging of 
some roles. Tarnóczi’s mise-en-scène tells the story of the amorous complications by bringing together 
the two planes, of humans and fairies, placed in an atmosphere of resignation and melancholy, cor-
ruption, and decay.

Nóra Balázs: Now I’m Here
Nóra Balázs has interviewed Balázs Bodolai, actor of the Hungarian State Theatre of Cluj. Their 

conversation outlines the ways in which, compared to the first years of his career, his theatrical experi-
ence transformed his relationship to acting, artistic efficiency, and quality. According to Bodolai, there 
is no universal recipe for theatrical work: each rehearsal process is unique, and each director outlines 
different – ideal, stylistic, and fictional – frameworks, also affecting the actor’s work. Mathias Lang-
hoff, Tom Dugdale, Silviu Purcărete and Andriy Zholdak are theatre directors about whose methods 
Bodolai, with his experience of 12 years at the Cluj theatre, also has quite a few stories to tell.

Katalin Deák: Theatre Cannot Be Better than Its Society 
What does a dramaturg actually do? And why is the dramaturg missing from the Transylvanian 

theatrical tradition, both culturally and institutionally? What were his (her) tasks and position within 
the classical literary theatre, and how were these duties rewritten within contemporary theatre, as a 
result of the boundaries being blurred by joint creation processes? The young dramaturg Katalin Deák 
discusses these issues with András Visky, who is practically the sole representative of his profession in 
the Hungarian theatre of Romania.

STUDY, ESSAYS

András Visky: The Merchant of Cluj or Jessica is free. From the Notes of the Dramaturg
Author-dramaturg-teacher András Visky has now been collaborating with director Gábor Tompa 

for many years. In this essay, he presents his ideas about their latest production, elaborating on the 
issues surrounding the staging of The Merchant of Venice and on the phenomena of the (non)ac-
ceptance of alterity, with deep historical roots. How can antisemitism and The Merchant of Venice be 
approached after the Holocaust? How does this text fit into our own age, shedding a sharp light on its 
ideological, linguistic, and political relations? Who is Jessica? Visky’s fascinating essay invites readers 
on a real adventure in thinking.

Cecília Hausmann: The Spectacle of Intermediarity. Participation, Presence, and the 
Body at the 57th edition of the Venice Biennale

The author approaches last year’s Venice Biennale from the perspective of performativity. Haus-
mann analyses the tendency of the major artworks to operate with the physical presence, the activity, 
and the body of the creator and/or the viewer. After a historical introduction, she focuses on Anne 
Imhof’s Faust as an example of contemporary participatory creations, found at the crossroads of per-
formance art and happening.

Imola Nagy: The Performativity of the Gaze
At 14 kilometres from Bruxelles, a woman lies tied to her bed completely paralyzed. Gazing is the 

only action she is capable of taking. She will be the protagonist of Castellucci’s opera, Orpheus and 
Eurydice, via live transmission as well. Imola Nagy discusses in her study the powerful conflict between 
reality and fiction, capturing the performativity of the gaze through the analysis of such phenomena as 
medium recognition, the mediation process, and the confrontations of the viewer with him- or herself.

Gábor Beretvás: Classical Culture and Popular Icons in Theatre 
The theatre of Oradea organizes its festival HolnapUtán (Day after tomorrow) annually. This year’s 

program included Attila Vidnyánszky Jr.’s As You Like It, staged with the drama students of the Buda-
pest University of Theatre. For Gábor Beretvás, this was one of the most outstanding performances 
of the festival. His analysis emphasizes as a valuable feature of the production that it invokes the cin-
ematic, musical, and online media popular with the current youth. He also draws parallels with some 



Romanian theatre directors. Radu Afrim uses a similar theatrical toolkit, but the elements of the popular 
culture of a previous time, while the performances of Silviu Purcărete show the influence of fine art.

FESTIVAL, WORKSHOP

Eszter Tompa: Radikal Jung 2018 – Diary Fragments
Eszter Tompa’s short and subjective diary fragments present the 2018 Radikal Jung festival of 

München, offering young theatre directors the opportunity to introduce themselves, with the Hungar-
ian HoppArt company and the Moldavian Teatru Spălătorie among the participants at former editions. 
After presenting the structure of the event and the criteria of the curators, the author elaborates on two 
performances, considered important in different ways: Pınar Karabulut’s Romeo and Juliet and Jason 
Danino Holt’s seven-hour performance, Not Letting It In.

Simó Emese: Where Am I at Now? Where Will I Be Tomorrow?
Emese Simó, actor of the Hungarian theatre of Timișoara, participated for the second time at the 

workshop of Slovenian theatre director and psychodrama therapist Tomi Janežič. She recounts her 
experiences and describes the conditions of the workshop organized by Janežič, who has built his 
artistic residency in a small village, in the closeness of nature, as a place for his trainings, workshops, 
creative work, but also as a space of the everyday life of his family. Although his workshops apply the 
tools of psychodrama, he is sceptical about investing complete faith in them. In fact, his approach 
brings together holistically the creative and human identities of the participants. According to Simó, 
the path offered by the workshops could best be assimilated to an ongoing professional and personal 
therapy.

Ágnes Fekete: Baby Theatre in Taiwan. The Experiences of an Artistic Residency 
How is baby theatre perceived by a cultural medium that is unfamiliar with this genre? What chal-

lenges does the creator face in such conditions and while experiencing the various phases of the 
creative work in the framework of an artistic residency? In her account of her experiences in Taiwan, 
Ágnes Fekete addresses all these issues, while also providing a description about the various situa-
tions determining the theatrical reception.

FOUND IMAGE

The “Found Image” section of our journal includes photograph of a puppet from the stage scenery 
of the performance Kapufa és öngól (Near miss and own goal) by the Szigligeti Theatre from Oradea, 
to which Zsuzsa Ozsváth has written a commentary.

DRAMA

Mihaela Michailov: The Religion Teacher
Mihaela Michailov is a contemporary Romanian playwright and theatre critic born in 1977, who 

also teaches at the Caragiale Academy of Theatrical Arts of Bucharest. Her plays have been translated 
in several languages, including Bulgarian, French, German, Spanish and Hungarian. This impressive 
list is now continued with Johanna Bertóti’s Hungarian translation of Profu’ de religie (The Religion 
Teacher). Michailov’s play invites us to the world of Romanian institutional education, populated by the 
characters of the primary school pupils, teachers, and parents, but gradually – with the complication of 
the events – opening up toward a wider social framework, in order to provide a more comprehensive 
view of the sensational and scandalous media coverage of an abuse story. Did the religion teacher 
touch the thigh of the 12-year old girl? What does it mean in fact if he did? What does abuse itself 
mean in this case? Who is the victim? What is the truth? The author does not provide us with any 
clear-cut solutions. Her aim is rather to show how unsure our language and our various discourses, 
the adults’ and children’s interpretations might be in this case, along with complex ways in which the 
media transforms the issues of victimhood, while also presenting an ironic image of church, religion, 
and education in Romania.
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