
CRITICĂ

Andrea György: Șobolani din Betleem
Primul spectacol al regizorului maghiar Sándor Zsótér, realizat în Transilvania cu trupa Tompa 

Miklós a Teatrului Național din Tg-Mureș, este Șobolanii – considerat de Andrea György un veritabil și 
incitant experiment teatral. György analizează spectacolul în primul rând din perspectiva instrumente-
lor regizorale, caracterizate mai ales de funcționarea unui sistem de semne specific, creat în distanța 
dintre text, imagine și jocul actoricesc. Spectacolul, care evocă și tradiția tabloului vivant, împletește 
contextele teatrului și ale creștinătății într-o critică socială și artistică. 

Tímea Papp: Întâlniri și neînțelegeri 
Criticul Tímea Papp scrie despre trei spectacole văzute la showcase-ul Teatrului Maghiar de Stat 

Csiky Gergely din Timișoara, fiind de părere că Hedda Gabler (r.: Tom Dugdale), La Comun (r.: Radu-
Alexandru Nica) și Mică neînțelegere cosmică (r.: Anna Csábi) au în comun perspectiva feminină în ex-
plorarea dorințelor, țelurilor și a posibilităților de decizie. Totuși, criticul nu este mulțumit cu interpretările 
recente ale operelor lor Ibsen și Thomas Vinterberg: în mare măsură actualizarea rămâne la suprafață, 
se limitează la nivelul aparențelor technice sau la caracterul de semn contemporan al costumelor, lă-
sând un spațiu limitat analizei aprofundate a problemelor ridicate de materialul dramatic și prin aceasta, 
interpretării nuanțate a caracterelor. Regia lui Anna Csábi constituie o excepție: spectacolul care tran-
scrie nuvelele lui András Forgách în monologuri feminine face, prin caracterul său ludic supra-realist, 
plutitor, prin realitatea sa magică, ca vocile feminine să fie adevărate și să provoace compasiune. 

Lilla Turbuly: Energii adăugate
Criticul Lilla Turbuly consideră că titlul spectacolului cu prima dramă, fără titlu, a lui Cehov, are 

valoare de semn: poate fi varianta mai neutră, Platonov sau Fără tată. Pentru regia sa de la Oradea, 
Bálint Botos a ales Fără tată, accentuând astfel relațiile dintre generații, dintre părinți și copii. Criticul 
consideră că spectacolul orădean conturează sensibil experiența unei lumi în tranziție și descompune-
re, dar cheia jocului este preponderent comic-ironică. 

Győrfi Kata: Zahărul este dulce și gustos, haios și distractiv 
Piesa lui Mike Leigh, Cheful lui Abigail a fost regizată de Árpád Barabás într-o coproducție a tea-

trelor din Gheorgheni, Miercurea-Ciuc și Odorheiu-Secuiesc. Din critica lui Kata Győrfi reiese că, în 
timp ce plasează cu sensibilitate caracterele lui Leigh în anturajul orașului de provincie din Secuime, 
construind cu precizie umorul situației de bază prin jocul grotesc hiper-realist, spectacolul nu are un 
cadru ideatic mai amplu, care să arate dincolo de situațiile comice. 

Bea Kovács: Bulina albastră pal
(In)Vizibil, spectacolul regizat de Leta Popescu la Teatrul Maghiar din Cluj este construit din mo-

mente de tip étude, care aduc pe scenă experiența realității contemporane (maghiare) din România. 
Criticul Bea Kovács consideră însă, că spectacolul bazat be textele unor autori și poeți români și 
maghiari contemporani nu reușește să aprofundeze tratarea problemei, și îi lipsește o idee bine funda-
mentată, care ar putea să organizeze mai intensiv flash-urile de scene și imagini. 

TEATRUL DUPĂ #METOO

Nóra Balázs: Regândind semnificația teatrului
La un an și jumătate după apariția primelor scandaluri #metoo, Nóra Balázs discută cu tineri cre-

atori teatrali despre învățămintele și provocările perioadei care a trecut. Partenerii de discuție – dra-
maturgul liber-profesionist, creatorul de teatru Panna Adorjáni, regizorul Bálint Botos și Emese Simó, 
actriță a Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara – își exprimă părerea despre situațiile 
limită care apar în creația teatrală, despre rezolvarea conflictelor și responsabilitatea creatorilor. Se 
mai discută și despre relația profesiei teatrale din Transilvania cu hărțuirea, și despre limitele teatrului 
regizoral. 



Monika Kwaśniewska-Mikuła: Ajunul schimbării? #metoo în teatrul polonez 
Monika Kwaśniewska-Mikuła face în articolul ei un rezumat al evenimentelor campaniei #metoo din 

Polonia, mai ales în mediul teatral. Prezintă spectacolele care s-au ocupat de campanie, sau de „an-
tecedentele” sale, schițând în același timp procesele care se desfășoară în instituții teatrale și de artele 
spectacolului, pe baza cărora autorul ajunge la concluzia că mișcările și diferitele gesturi revelatoare 
nu au avut ca rezultat schimbări profunde, parțial din cauza ierarhiei rigid betonate, dar și din cauza 
intimidării și a soluțiilor de fațadă. 

Igor Burić: #metoo în viața teatrală din Serbia 
În mediul teatral est-european campania #metoo care a demascat opresiunea sexuală și socială 

a femeilor a avut un impact redus, după cum reiese din reportajul criticului sârb Igor Burić, în care a 
întrebat despre această temă (mai ales) creatori teatrali femei: autoarea dramatică Tanja Šljivar, regi-
zoarea Anđelka Nikolić, dramaturgul Jelena Mijović, actrița Emina Elor și creatorul de teatru Attila Antal. 
Vorbitorii încadrează vulnerabilitatea creatorilor feminini în problemele sistemului social, mai ample de-
cât cele ale mediului profesional, accentuând că o schimbare de model ar putea fi inițiată în educația 
(profesională) eficientă, prin introducerea unor discipline de studiu care tratează etica profesională, 
psihologia proceselor creative și dinamica de grup.

ETICA PROFESIONALĂ

Imre Ungvári Zrínyi: De ce am renunța la orice speranță? 
Textul oferă o panoramă despre circumstanțele nașterii eticilor profesionale, precum și despre 

problemele etice provocate de noile domenii de cunoaștere profesională din secolului 20. Specialistul 
atrage atenția că soluționarea legală a încălcării demnității umane nu rezolvă problemele, de aceea 
sunt necesare organizațiile și camerele profesionale și fixarea standardelor profesionale. Autorul este 
de părere că regulile de comportament organizaționale merită regândite în lumina noilor experiențe. 

Zoltán Gálovits: Intrarea interzisă / Non-stop deschis
Tânăra regizoare româncă, Leta Popescu lucrează atât cu teatre românești, cât și maghiare, com-

panii de stat sau independente. Zoltán Gálovits a discutat cu ea despre chestiuni de etică profesio-
nală, despre modul în care astfel de probleme apar în practica de creație, despre felul în care cercul 
profesional mai restrâns și tradiția teatrală, sau publicul mai larg se raportează la ele. Cei doi vorbesc 
și despre învățământul superior, despre ezitări creative interne, modele de creație – precum și despre 
spectacolul (In)Vizibil regizat de Popescu la Teatrul Maghiar din Cluj. 

Boróka Parászka: Noi suntem sistemul. Interviu cu regizorul Theodor-Cristian Popescu 
Theodor-Cristian Popescu este preocupat de reprezentarea intereselor lucrătorilor teatrali, atât 

în sectorul de stat cât și cel independent. Regizorul consideră că interesele actorilor și regizorilor 
sunt specifice și diferite, dar există un numitor comun. Munca actorului este în primul rând creația, 
posibilitățile acesteia fiind limitate de reglementarea prea strictă – în locul căreia trebuie încurajată 
schimbarea practicii și a mentalității.  

DIN PERSPECTIVA PROCESULUI DE CREAȚIE

Éva Patkó: Gagici
Autoarea s-a confruntat cu vulnerabilitatea caracteristică pentru ceea ce numim silent generation 

(generația tăcută) prin biografia profesională a unor actrițe septuagenare. Textul cercetează relația 
dintre structura teatrală partiarhală și violența instituționalizată în cadrul teatrului, punând întrebarea, 
dacă prin dialogul social transformat după mărturia victimelor din ultima perioadă s-a creat limbajul sau 
forumul adecvat pentru exprimarea acestor probleme. 

Balázs Bodolai: Trezie
Articolul lui Bodolai Balázs tratează procesul de repetiții cu Rosmersholm al lui Zholdak, devenit 

deja notoriu. Actorul ne împărtășește mai ales experința sa proprie, plasată pe de o parte în contextul 



mai larg al metodelor regizorale, pe de altă parte în discuția care cercetează existența spectacolului 
după premieră. „Eu trebuie să știu, unde e limita” – formulează actorul, arătând spre cele mai esențiale 
probleme (etice) ale muncii regizorale în teatru. 

RECENZIE DE CARTE

Evelin György: Gusturi suedeze. Despre antologia de drame Urși polari
Editura Napkút din Budapesta a inițiat acum zece ani seria Regiuni dramatice (Drámatájak), în care 

prezintă câte un volum din dramaturgia diferitelor națiuni. Recenzia lui Evelin György ne prezintă volu-
mul Urși polari din această serie. Cartea conține șapte drame suedeze scrise de Lars Norén, Gunilla 
Boëthius, Kristina Lugn, Niklas Rådström, Jonas Gardell, Mattias Andersson și Lisa Langseth. 

Pál Böjthe: Povești grele într-o copertă voioasă. Despre volumul de dramaturgie dráMÁ-
zat IV. 2018 

Instituțiile care au anunțat dráMÁzat, poate cel mai popular concurs de dramaturgie din Transilva-
nia, au fost în 2017 Teatrul Tomcsa Sándor din Odorheiu-Secuiesc și Teatrul Szigligeti din Oradea. Dra-
mele premiate sunt publicate și acum (a patra oară) într-un volum, recenzat pentru revista noastră de 
Pál Böjthe. În volum găsim drame în limba maghiară scrise de Sári Oláh-Horváth, Erzsébet Scipiades, 
Dénes Krusovszky și András Hatházi, câte o dramă în limba română de Marian Popescu, respectiv 
Radu Popescu, și traducerea în limba maghiară a celei din urmă.

Beáta Péter: Mică istorie de teatru(popular) din Ciuc. Despre volumul Volt egyszer egy 
Népszínház (A fost odată un Teatru popular)... 

Cartea publicată ca ediție privată de Bíborka Maurer în 2016 la Budapesta este varianta editată a 
unui material pre-existent (articole din ziare, documente, fotografii etc.). Cartea trasează pe scurt cei 
aproape zece ani (1978—1987) ai Teatrului Popular din Miercurea-Ciuc când Bíborka Maurer, autoarea 
s-a aflat la conducerea instituției. Beáta Péter este de părere că existența Teatrului Popular a creat 
parțial necesitatea fondării unui teatru profesionist la Miercurea-Ciuc. 

 
IMAGINE GĂSITĂ

Andrea Zsigmond: Responsabilitatea călăuzelor
Mini-eseul din columna aceasta ne atrage atenția asupra faptului că direcția interesului nostru în 

spațiul cultural este definită în mare măsură de îndrumările unor specialiști (maeștrii). În cazul de față 
autoare se confesează despre felul în care a ajuns la recent decedatul Dezső Tandori, sau despre felul 
în care prin Tandori a găsit-o pe ilustratoarea de cărți pentru copii Írisz Agócs.

DRAMĂ

Dennis Kelly: Deșeu (Debris)
Prima piesă a dramaturgului și scenaristului britanic contemporan Dennis Kelly (1970) Debris poa-

te fii citită în limba maghiară cu titlul Dzsuva în traducerea dramaturgului Júlia Sándor. Drama a avut 
premiera la Theatre 503 din Londra în 2003. Conform interpretărilor, se înscrie în stilul așa-ziselor 
drame in-yer-face: acesta este termenul criticilor pentru tendința teatrală a anilor 1990 din Marea-Bri-
tanie, care încerca să impresioneze spectatorii printr-o retorică șocantă. Drama lui Kelly anbandonează 
într-adevăr finețea lingvistică sau tematică, dar explorează totuși cu fantezie teatrală și umor oroarea 
existenței umane. Cele două personaje ale dramei sunt doi frați: Michelle și Michael, care își tatonează 
propria copilărie disfuncțională cu limbajul fanteziilor horror, în care ficțiunea și realitatea se împletesc. 
Povestirea ne conduce înapoi spre începutul tragic al nașterii, unde a început – unde pare să înceapă 
întotdeauna – distrugerea. Fiindcă în drama lui Kelly, pe lângă caracterul sociografic al situațiilor pro-
vocate de pustietatea emoțională, de maltratare și alcoolism, experiența umană, și mai ales cea de 
copil, a vulnerabilității este la fel de puternică. Lupta imposibilă pentru viață într-un univers ostil până la 
măduvă – acesta este ceea ce personajele lui Kelly formulează în teatru. 



REVIEWS

Andrea György: Rats of Bethlehem 
The Rats, the first performance directed by Hungarian director Sándor Zsótér in Transylvania with 

the Tompa Miklós Company of the Tg-Mureș National Theatre, is – in Andrea György’s opinion – a 
real and exciting theatrical experiment. The reviewer interprets the performance – characterized by a 
peculiar sign-system of distances between text, image and acting – mainly along Zsótér’s directorial 
tools. Reviving also the tradition of the tableau vivant, the performance intertwines the contexts of the 
theatrical environment and Christianity with social and artistic critique. 

Tímea Papp: Encounters and Misunderstandings 
Critic Tímea Papp writes about three performances seen at the showcase of the Csiky Gergely 

Hungarian National Theatre in Timișoara. The reviewer thinks that Hedda Gabler (dir.: Tom Dugdale), 
The Commune (Kommuna) (dir.: Radu-Alexandru Nica) and A Tiny Cosmic Misunderstanding (dir.: 
Anna Csábi) have in common the female perspective in the investigation of desires, goals and deci-
sional opportunities. Papp, however is not satisfied with these present interpretations of Ibsen’s and 
Thomas Vinterberg’s creations: their actuality is mainly superficial, restricted to the level of technical ap-
pearances or the contemporaneity signalled in costumes, allowing less space for the deeper analysis 
of the problems suggested by the dramatic material and through this for more elaborate interpretations 
of the characters. The performance directed by Anna Csábi is an exception. The surreal playfulness, 
floating character and magical reality of the performance based on András Forgách’s short stories re-
written into female monologues make the women’s musical parts real and lifelike. 

Lilla Turbuly: Added Energies 
Critic Lilla Turbuly considers that the title chosen by creators for performances of Chekhov’s first, 

untitled play is symptomatic: it could be the more neutral Platonov or it could be Fatherless. For 
the Oradea performance director Bálint Botos has chosen Fatherless, emphasizing generational and 
parent-child relationships. The reviewer thinks that the performance sensitively traces the contours of 
the experience of a decomposing, transitional world, but the acting is in a more comic and ironic key. 

Kata Győrfi: Sugar is Sweet and Tasty, Funny and Entertaining 
Mike Leigh’s Abigail’s Party was directed by Árpád Barabás as a coproduction between theatres 

in Gheorgheni, Miercurea-Ciuc and Odorheiu Secuiesc. Kata Győrfi considers in her review that even 
though the performance places its characters sensitively in the environment of Sekler small towns and 
constructs the humour of the basic situation with precision, it lacks a more ample ideatic framing that 
would transcend the comic situations. 

Bea Kovács: Light-Blue Dot
(In)Visible, Leta Popescu’s performance directed at the Hungarian Theatre in Cluj, is constructed in 

etude-like moments, staging the experience of contemporary Romanian (Hungarian) reality. The critic 
Kovács Bea thinks that the performance based on texts by contemporary Romanian and Hungarian 
writers and poets, while applying multimedia tools, fails, however, to go to the depth of the problem 
and lacks a deeper thought that could more intensively organize the flashing images and situations. 

THEATRE AFTER #METOO 

Nóra Balázs: Rethinking What Theatre Is 
One and a half year after the outburst of the first #metoo-scandals, Nóra Balázs talks to young 

Transylvanian theatre artists about the learning and challenges of the recent past. Her partners of 
discussion – Panna Adorjáni, freelance dramaturge, theatre-maker; Bálint Botos, director and Emese 
Simó, actor at the Csiky Gergely Hungarian State Theatre in Timișoara – express their opinions about 
liminal situations in theatrical creative work, conflict-management, and the responsibility of artists. 
Subjects include the relationship of the Transylvanian theatrical profession with harassment and the 
boundaries of the director’s theatre.  



Monika Kwaśniewska-Mikuła: The Eve of Change? #metoo in Polish Theatre
Monika Kwaśniewska-Mikuła’s text summarizes mainly theatrical Polish events related to the #me-

too-campaign. It describes the performances which have dealt with the campaign and especially with 
its „antecedents”, and it presents processes in theatres and other institutions of performing arts, based 
on which the author arrives to the conclusion that the movement and different revealing gestures have 
not brought deeper transformations, both because of the cemented hierarchies, and also because of 
intimidation and facade-solutions. 

Igor Burić: #metoo in Serbian Theatrical Life 
The #metoo-campaign that pointed out sexual and social power-oppression of women had lit-

tle impact in Eastern-European theatre. This is the conclusion of Serbian critic, Igor Burić’s report, 
in which he talks to (mainly female) theatre artists: playwright Tanja Šljivar, director Anđelka Nikolić, 
dramaturge Jelena Mijović, actress Elor Emina and theatre-maker Attila Antal. The subjects frame 
female vulnerability within the problems of the social system, beyond professional circles, emphasizing 
the fact that a transformation of models might efficiently start at the level of (professional) education, by 
introducing study subjects dealing with professional ethics, the psychology of the creative processes 
and group-dynamics. 

PROFESSIONAL ETHICS 

Imre Ungvári Zrínyi: Why Should We Abandon All Hope? 
The writing offers a survey about the conditions of the birth of professional ethics, as well as about 

the ethical problems raised by the new professional fields of the 20th century. The expert in ethics calls 
attention to the fact that the legal settlement of the infringement of human dignity does not solve prob-
lems, therefore the existence of professional associations, chambers and the definition of professional 
standards are necessary. The author considers that the organizational rules of conduct need to be 
re-negotiated in the light of new experiences. 

Zoltán Gálovits: No Entry / Non-Stop Open. Interview with director Leta Popescu 
Leta Popescu is a young Romanian director, who works with Romanian and Hungarian, state-

funded and independent companies. Zoltán Gálovits talked to her about issues of professional ethics, 
about the way in which these problems arise in creative practice, as well as about the reaction of 
the more restricted professional circle, the theatrical tradition and the wider social environment. The 
discussion tackles higher education, inner creative hesitations, models of creation – as well (In)Visible, 
Popescu’s recent performance at the Hungarian Theatre in Cluj. 

Boróka Parászka: We Are the System. Interview with director Theodor-Cristian Popescu 
Theodor-Cristian Popescu deals with the question of representation of theatre workers, both in 

state-funded and in the independent sphere. The director thinks that actors’ and directors’ interests 
are particular and different, but there are common grounds. The actor’s work is mainly creation, the 
possibilities of which might be limited by excessively strict regulations – instead of this the change in 
mentality and practice should be encouraged.  

THROUGH THE LENSES OF THE CREATIVE PROCESS

Patkó Éva: Chicks
The author met the vulnerability characteristic for the silent generation while working with seventy 

years old actresses. The text deals with the connections between patriarchal theatrical structure and 
institutionalized violence in theatre and raises the question whether the social discourse changed by the 
latest confessions of the victims of harassment has created the language and forums of speaking up. 

Bodolai Balázs: Awakeness
Balázs Bodolai’s writing deals with the widely known Zholdak rehearsal process of Rosmersholm. 

The actor shares his own concrete experience and places it firstly within the wider context of directorial 



methods, secondly within the discussion tackling the afterlife of the performance. „It is I who has to 
know the limit”– phrases it the actor, while raising the most essential (ethical) issues of the theatrical 
work. 

BOOK REVIEWS

Evelin György: Swedish Tastes. About the Drama Anthology Jegesmedvék (Polar Bears)
Ten years ago the Napkút Publishing House in Budapest started its drama series (Drámatájak), 

which presents the contemporary dramas of one nation in a single volume anthology. Evelin György 
reviews the volume Jegesmedvék (Polar Bears) from this series. The book contains seven Swedish 
dramas, texts by Lars Norén, Gunilla Boëthius, Kristina Lugn, Niklas Rådström, Jonas Gardell, Mattias 
Andersson and Lisa Langseth. 

Pál Böjthe: Hard Stories in a Joyful Cover. About the Drama Volume dráMÁzat IV. 2018 
In 2017 the organizers of dráMÁzat – perhaps most popular Transylvanian drama competition – 

were the Tomcsa Sándor Theatre in Odorheiu-Secuiesc and the Szigligeti Theatre in Oradea. The win-
ning texts of the competition (for the fourth time in a row) were published in a volume, reviewed here 
by Pál Böjthe. The book contains Hungarian texts by Sári Oláh-Horváth, Erzsébet Scipiades, Dénes 
Krusovszky and András Hatházi, and Romanian dramas by Marian Popescu and Radu Popescu, with 
the Hungarian translation of the latter one.

Beáta Péter: Short (Folk-) Theatre History of Ciuc. From the volume Once upon a Time 
there was a Folk-Theatre.

Bíborka Maurer’s book, published in 2016 in Budapest as a private edition, is the edited version 
of an already existing material (articles, posters, photos etc.) The volume gives a short description 
of the ten years (1978—1987) of the Miercurea-Ciuc Folk-Theatre (Csíkszeredai Népszínház) during 
which Bíborka Maurer, the author of the book was leading the institution. Beáta Péter thinks that the 
existence of the Folk-

Theatre was partially responsible for the need to create a professional theatre in Miercurea-Ciuc.

FOUND  IMAGE

Andrea Zsigmond: Responsibility of the Guides
The mini-essay of the column draws attention to the fact that the direction of our interests in the 

cultural field is mostly defined by the guidance of certain professionals (masters). In this particular situ-
ation the author shares with us, who was her guide to the recently departed Dezső Tandori or how, 
through Tandori, she found the children’s books illustrator Írisz Agócs. 

DRAMA

Dennis Kelly: Debris
Dennis Kelly (1970), contemporary British playwright and scriptwriter’s first drama Debris, appears 

in this issue in the Hungarian translation of dramaturge Júlia Sándor. The drama was first presented in 
London, at Theatre 503, in 2003-ban. According to its interpreters, the text shows the stylistic features 
of in-yer-face dramas: this term was used by critics for the theatrical tendency of the 1990’s in Great 
Britain that tried to impress the audience with its shocking rhetoric. Kelly’s drama does not in any way 
resort to linguistic or thematic fineries, but still manages to explore the horror of human existence with 
refined theatrical fantasy and humour. The two characters of his play are the siblings Michelle and 
Michael, who approach their own dysfunctional childhood through the language of horror-fantasy, in 
which fiction and reality intertwine. Storytelling leads back to the traumatic origin of birth, where de-
struction has started – and apparently will always start. This is so because – next to the socio-graphic 
character of situations created by emotional void, aggression, alcoholism and poverty – the general 
human, especially childhood experience of vulnerability is equally strong. The impossible struggle for 
life in a world that is hostile to the core – this is what Kelly’s characters express theatrically.  
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