
CRITICĂ

Urbán Balázs: Sub funie 
Balázs Urbán scrie despre premiera coproducției dintre Teatrul Tamási Áron din Sf. Gheorghe 

și Jocurile în Aer Liber din Szeged (Szegedi Szabadtéri Játékok). Este a doua montare după un 
text de Brecht a lui László Bocsárdi, fapt considerat surprinzător de către critic, deoarece el cre-
de că istețimea brici a autorului, forma stilizată și teatralitatea expresivă se potrivesc de minune 
în lumea lui Bocsárdi. Deși spectacolul redefinește lumea piesei, Opera de trei parale ne lasă cu 
sentimentul că ceva lipsește, mai ales în ceea ce privește interpretarea regizorală mai îndrăzneață 
și nivelul fluctuant al jocului actoricesc. 

Katalin Ágnes Bartha: Cine ești, Lulu? 
În recenzia sa despre spectacolul regizat la Cluj de Enikő Eszenyi, Katalin Ágnes Bartha ajun-

ge la concluzia că, deși, a rezultat un spectacol de efect datorită mise-en-scenei cu un tempo 
alert și cu soluții scenice puternice și frapante, acest Lulu, realizat pe baza textului originar al lui 
Wedekind nu a reinterpretat problematica feminină dintr-o perspectivă contemporană. Analiza 
sugestivă a lui Bartha tratează detailat interpretarea dramaturgică, jocul actoricesc și mai ales 
performanța actriței Éva Imre în rolul lui Lulu. 

Kinga Boros: Exerciții de realitate 
Kinga Boros a scris despre Oreste în Mosul, spectacolul lui Milo Rau, care a avut premiera 

în 2019 și poate fi văzut în mai multe locuri în Europa. Recenzia tratează contextul ars poe-
ticii NTGent, adică a Teatrului Național din Gent, plasând spectacolul în acest context: într-o 
concepție teatrală care se delimitează radical de teatrul artistic și își definește rolul prin conexiu-
nile sale sociale. Primul spectacol al lui Rau bazat pe un text clasic este o regândire liberă a dra-
mei. Creat în orașul irakian Mosul, eliberat de sub ocupația ISIS, împreună cu actori și muzicieni 
locali, spectacolul împletește într-un mod complex poveștile personale ale creatorilor și condițiile 
procesului de creație cu tragedia clasică. 

WORKSHOP

Gábor Viktor Kozma: Alternative la pregătirea din domeniul artelor spectacolului. 
Relatare despre două ateliere

Viktor Kozma Gábor scrie despre două ateliere din domeniul artelor spectacolului. Worksho-
pul lui Vladimir Granov de la Centrul Cultural SÍN din Budapesta nu se bazează pe transmiterea 
studiilor clasice ale biomecanicii lui Meyerhold, ci pe însușirea principiilor acestei tehnici prin 
alte exerciții: exerciții de coordonare simple și complexe, exerciții individuale, în perechi și în 
grup, acrobatică, luptă scenică, activități cu propriul corp, corpul altora și cu obiecte. Atelierul 
din Belgrad, legat de un festival, a avut ca scop cunoașterea tehnicii Cehov prin experiență: în 
locul evocării experiențelor personale ale performerilor, metoda se bazează pe angajarea activă 
a imaginației.

Beáta Adorján – Attila Lestyán: Rețetă nu este, ingrediente sunt
Beáta Adorján, dramaturg de scenă și actorul Attila Lestyán au participat amândoi la work-

shopul organizat de Asociația Teatrală Shoshin la Mera, condusă de actorii de la Odin Teatret, 
Donald Kitt și Kai Bredholt. Discuția dintre Adorján și Lestyán are ca temă experiențele acumulate 
la workshop, inclusiv evenimentul teatral organizat în comun cu sătenii din Mera. 



DURABILITATE 

Catherine Diamond: Patru femei în pădure: privire ecofeministă asupra pădurii ca 
locuință

Studiul lui Catherine Diamond analizează patru personaje feminine din drame premoderne 
din perspectiva relației lor cu pădurea. Autoarea susține, că, în timp ce dramele clasice, inclusiv 
textele lui Shakespeare sau literatura sanscrită au interpretări feministe, ele nu au atras atenția 
criticii ecologiste. Prin urmare, studiul impune o perspectivă eco-feministă, bazată pe analiza 
critică a presupozițiilor conform cărora femeile, în opoziție cu bărbații, manifestă capacități și 
sensibilitate înnăscute în relația lor cu natura. În același timp studiul face analiza critică a surselor 
comune din care izvorește opresiunea căreia sunt expuse în egală măsură femeile și natura, 
datorită valorilor tradiționale partiarhale și ierarhice. Titania și Rosalinda, drama elisabetană sau 
Sita și Sakuntala, figurile iconice ale literaturii din sudul și sud-estul Asiei își petrec mare parte din 
timpul lor dramatic în păduri. Interacționează cu creaturi non-umane și își exprimă sentimentele 
față de pădure, față de existența în pădure. Prin alăturarea experiențelor lor și prin folosirea unei 
perspective eco-feministe – cu scopul de a înlătura interpretarea dominant masculină a relației 
lor cu pădurea, cu animalele sale, cu soții lor –, acest studiu susține că relația femeilor cu natura 
din jurul lor nu este nici univocă, nici asemănătoare. Cu toate acestea, atitudinile studiate pot fi 
interpretate ca posibile răspunsuri la micșorarea distrugerii excesive a mediului din zilele noastre. 

Emőke Péter: Teatru liber versus teatru standardizat
În eseul său, Emőke Péter caută răspunsul la întrebarea, dacă este vreo asemănare între 

mediul teatral și cel corporatist, în privința eticii profesionale. Este de părere că, deși munca cre-
ativă necesită un anume grad de libertate, totuși, ar fi folositor pentru angajați să fie mai atenți la 
contractele lor colective și individuale, precum și că ar fi bine pentru conducătorii instituțiilor tea-
trale să cunoască sistemele de management organizațional, cum ar fi standardele de controlul 
calității (ISO9001), sistemul de management de mediu (ISO14001) și standardele de sănătate și 
securitate ocupațională (ISO45001).

DRAMATURG

Katalin Deák: „Nu prea cunoaștem dramaturgi de scenă faimoși” – despre aprecie-
rea dramaturgilor de scenă 

În 2018 Katalin Deák a realizat mai multe interviuri și discuții-focus de grup cu dramaturgi de 
scenă și actori activi din Transilvania. Cititorul poate să cunoască acum partea cercetării care se 
ocupă cu nivelul de apreciere al dramaturgilor de scenă. Întrebările principale ale eseului sunt: 
cum este influențată relația de lucru cu actorul de către discursul public curent despre drama-
turgul de scenă? Ce se ascunde în spatele lipsei de încredere față de dramaturgul de scenă? 
Dramaturgul de scenă poate deveni creator egal în procesul de repetiții teatrale? Și în final: care 
sunt implicațiile dintre aprecierea de sine a dramaturgului de scenă și aprecierea/deprecierea 
financiară a muncii sale?

RECENZIE DE CARTE

Annamária Kófity: Gusturile emigrării
Editura Selinunte din Budapesta a publicat în 2018 un volum de dramaturgie maghiară con-

temporană cu texte care tratează problema emigrării. În drama Ultonia de Péter Kárpáti putem 
urmării drumul unui vapor în drum spre America la începutul secolului al 20-lea. Cealaltă piesă a 
lui Péter Kárpáti din acest volum, Trans-simfonia Moscova-Peking (A Moszkva—Peking transz-



szimfónia ) tratează în termeni mai abstracți tema marii călătorii, în care alunecăm încet din reali-
tate spre o lume a viselor. În Galoși (Kalucsni) al lui György Dragomán, o familie de intelectuali ar 
vrea să plece din România anilor 1980, dar sistemul din care ar dori să scape nu le dă drumul. 
În drama Diggerdriver (Diggerdrájver) sacrificiile aduse pentru o viață liberă par să dea rezultate 
– așa spune într-un monolog personajul principal, mecanic de utilaje grele emigrat din Ungaria în 
Marea Britanie. Piesa a cincea, a lui Szabolcs Hajdu Ernelláék Farkaséknál (varianta de film a cir-
culat în România cu titlul: Nu vă dați jos papucii) nu se mai ocupă cu problemele create în familie 
de emigrare, ci de cele create de întoarcerea în țară.

Krisztina Kiss: Epoca de aur a Institutului de Artă Teatrală Szentgyörgyi István 
Autoarea recenzează un volum editat de János Lázok și Ildikó Ungvári Zrínyi. Cartea publi-

cată în 2018 se ocupă cu o epocă din existența instituției din care s-a dezvoltat Universitatea 
de Arte din Târgu-Mureș. Titlu este: Educația actoricească universitară maghiară la Târgu-Mureș 
1954–1991. Istoriile Institutului de Artă Teatrală Szentgyörgyi István. II. 1962–1976. Cei doi editori 
și co-autorii lor, Mária Albert, András Balási, Zoltán Csép și Levente Kovács încearcă să ofere o 
imagine de ansamblu a atmosferei dintre 1962-1976.

IMAGINE GĂSITĂ

Eszter Nagy: Compostare? Bineînțeles! 
Eseul scurt ne prezintă obiceiurile de fertilizare ecologică ale „ghetoului cultural” din Sf. 

Gheor ghe, adică al „Asociației pentru Compostul Natural Secuiesc” (Székely Minőségi Komposzt 
Társaság). Putem citi despre obiceiurile ecologiste și grădina de legume comună a locuitorilor 
din strada Țigaretei din Sf. Gheorghe (actori și nu numai). Într-una din fotografiile anexate putem 
vedea câinele numit Bizsu, admirator entuziast al compostării. 

DRAMĂ

Gianina Cărbunariu: De vânzare/For Sale
De vânzare/For Sale, textul Gianinei Cărbunariu a avut premiera în 2014, în regia autoarei 

în cadrul proiectului internațional Hunger For Trade, într-o colaborare dintre Teatrul Odeon din 
București și Deutsches Schauspielhaus, Hamburg. La fel ca celelalte texte de spectacol ale 
autoarei, De vânzare/For Sale tratează probleme sociale: opoziția între interesele marilor inves-
titori autohtoni și străini din domeniul întreprinderilor agricole și micii proprietari de pământ, prin 
cazurile de achiziționările dubioase de teren agricol. Punctul de pornire al poveștii îl constituie 
interviurile și discuțiile cu locuitorii unor sate din județele Cluj, Ialomița și Călărași, precum și cu 
antropologi, sociologi și activiști. Materialul documentarist este construit de Cărbunariu în jurul 
unui conflict între o societate anonimă, care fentează drepturile de vânzare ale terenurilor date în 
chirie și locuitorii unui sat, proprietarii de drept. Încheierea este o scenă cu caracter de baladă, 
care arată efectele evenimentelor asupra oamenilor obișnuiți. Statul și legile nu numai că nu sunt 
în stare, să apere gospodarii exploatați de strategiile de piață ale producției globale, dar se pare 
că nici nu au interes s-o facă. Textul a fost tradus în maghiară de Éva Patkó. Traducerile lui Patkó 
după textele Gianinei Cărbunariu vor fi publicate într-un volum de drame în 2019.



REVIEWS

Balázs Urbán: Under the Rope
Balázs Urbán writes about the premiere of a co-production between the Tamási Áron Theater 

in Sepsiszentgyörgy and the Szeged Outdoor Plays. It is the second time that László Bocsárdi 
directs Brecht, which is surprising, according to the critic, who believes that the author’s sharp-
wittedness, stylized form, and expressive theatricality fit well into Bocsárdi’s world. The Beggar’s 
Opera, even though taking the world of the play further, leaves a sense of deficiency: mainly in 
respect of a bold directorial interpretation and the varying quality in the cast’s performances.

Katalin Ágnes Bartha: Who are you, Lulu?
In her review of the performance directed by Enikő Eszenyi at Cluj-Napoca, Katalin Ágnes 

Bartha concludes that while the tight-paced directorial approach featuring powerful and spec-
tacular theatrical solutions made up for a compelling performance, the Lulu based on the ancient 
Lulu of Wedekind did not reinterpret the female issue from a contemporary perspective. Bartha’s 
sensible analysis elaborates on the dramaturgical interpretation, on the actor’s performances, 
and especially on the performance of Imre Éva playing the part of Lulu. 

Kinga Boros: Exercises of Reality
Kinga Boros writes about Orestes in Mosul, the performance directed by Milo Rau in 2019 

and still performed in different locations in Europe, going into the details of the ars poetica of 
NTGent, that is the National Theatre in Gent and placing the performance in this context at the 
same time: into a conception about theatre that turns away radically from art-theatre and defines 
its own role within its social connections. This is Rau’s first performance based on a classical 
text, being of course a free interpretation of the drama. Created in the Iranian city of Mosul, after 
its liberation from ISIS, with local actors and musicians, the performance intertwines the classic 
tragedy with personal stories of the creators and with the circumstances of the creative process. 

 

WORKSHOP

Gábor Viktor Kozma: Training Alternatives for Performing Arts. Reports on Two 
Workshops

Gábor Viktor Kozma writes about two performing arts workshops. Vladimir Granov’s work-
shop held at the SÍN Culture Center in Budapest was not built on the classical etudes of Mey-
erhold’s biomechanics, but on the acquirement of the basic principles of the same technique 
through other exercises: simple and complex coordination exercises, individual, group and pair 
activities, acrobatics, stage fight, and work with one’s own and others’ bodies as well as with 
objects. The workshop in Belgrade, which was linked to a festival, targeted the assimilation of the 
Chekhov-technique through experience: instead of the personal experiences of the performers, 
it is based on the active participation of imagination.

Beáta Adorján – Attila Lestyán: There is No Recipe, but there are Ingredients
Dramaturge Beáta Adorján and actor Attila Lestyán have both participated at the workshop 

organized by Shoshin Theatre Association at Mera, conducted by Donald Kitt and Kai Bredholt 
actors of Odin Teatret. Adorján and Lestyán discuss the experience of the workshop including 
the theatrical event created in common with the locals from Méra. 



SUSTAINABILITY

Catherine Diamond: Four Women in the Woods: An Ecofeminist Look at the Forest 
as Home

Catherine Diamond’s article analyses four female characters of pre-modern dramas from the 
perspective of their relationships with the forest. The author claims that classical dramas, such as 
Shakespearean and Sanskrit texts, have received feminist criticism in theory and feminist revision 
in performance, and while the former has also received some attention from eco-critics, the latter 
scarcely at all. Neither have they been compared to consider cultural differences in the light of 
eco-feminist criticism that analyses the ways in which women supposedly have affinities with the 
natural world that men do not share, as well as the similarities in which patriarchal hierarchies of 
value oppress and constrain both women and nature. Titania and Rosalind, iconic female figures 
in English drama, and Sita and Sakuntala equally famous in South and Southeast theatres all 
spend a good deal of time in the woods. They have interactions with nonhuman creatures and 
express their feelings about being in the forest. By juxtaposing their experiences and using an 
eco-feminist approach to counter dominant male interpretations of their relations to the forest, 
animals, their bodies, and their husbands, this essay suggests that the women’s attitudes to the 
natural environment are neither obvious nor uniform, but can be understood in ways to help curb 
the excesses of current environmental destruction.

Emőke Péter: Free Versus Standardized Theatre
In her essay Emőke Péter is trying to find out whether there are similarities between theatri-

cal and corporate culture from the point of view of professional ethics. She considers that, while 
creative work needs a certain amount of freedom, nevertheless, it would be useful for employees 
to observe more closely their individual and collective contracts, as well as for the leaders of a 
theatre to know systems of corporate management such as the international standards of quality 
management (ISO9001), the international standard that specifies requirements for an effective envi-
ronmental management system (ISO14001), as well as health and safety management standards 
(ISO45001).

 

DRAMATURG

Katalin Deák: „We Don’t Really Know Any Dramaturges Stars” – About the Appre-
ciation of Dramaturgs

In 2018 Katalin Deák conducted a series of interviews and focus-group discussions with 
active dramaturgs and actors in Transylvania. This time, the reader may get acquainted with 
the part of the research, which deals with the appreciation of the work of the dramaturg in 
Transylvania. The main questions of the essay are the following: How does the public discourse 
about dramaturg influence their working relationships with actors? How much is the profession 
appreciated by the community of theatre professionals? What is behind the distrust towards 
dramaturgs? Can the dramaturg become a creator with equal rights in the rehearsal process? – 
And finally: which are the connection between the self-esteem of the dramaturg and the financial 
appreciation/depreciation of his or her work? 

BOOK REVIEWS

Annamária Kófity: The Flavours of Emigration
Emigration is the theme of the volume of contemporary Hungarian dramaturgy issued by Se-

linunte publishing house from Budapest in 2018. In Péter Kárpáti’s Ultonia we can follow a ship 



headed to America at the beginning of the 20th century. Péter Kárpáti’s other text in the volume, 
The Moscow-Beijing Trans-Symphony deals in more abstract terms with the subject of a big 
journey, during which we slowly slip from reality into a world of dreams. In György Dragomán’s 
Nihil and Galoshes, a family of intellectuals would like to leave the Romania of the 1980s, but the 
system that they want to escape would not let them go. In the case of Diggerdriver, on the other 
hand, sacrifice for a new life seems to be rewarded – or at least this is what the main character 
of the play, a mechanic emigrated from Hungary to the UK, expresses in a monologue. The fifth 
play, Szabolcs Hajdu’s It’s Not The Time Of My Life focuses family problems triggered not by 
emigration, but by returning home.

 Krisztina Kiss: The Golden Age of the Szentgyörgyi István Theatre Institute
The author reviews a book edited by János Lázok and Ildikó Ungvári Zrínyi. The volume 

published in 2018 by the university’s own publishing house, UArtPress, deals with a period from 
the predecessor of the University of Arts in Tg-Mures. The title is: Hungarian University-Level Ac-
tor Training at Tirgu-Mures 1954–1991. Histories of the Szentgyörgyi István Theatre Institute. II. 
1962–1976. The two editors and their co-authors, Mária Albert, András Balási, Zoltán Csép and 
Levente Kovács, as former or current teachers, try to give an impression of the period between 
1962-1976.

FOUND IMAGE

Eszter Nagy: Composting? Naturally! 
This short essay is about the green fertilizing practices of the „cultural ghetto” in Sf. Gheorghe, 

that is the „Association for Quality Szekely Composting”. We can read about the ecologically 
conscious habits and common vegetable garden of the inhabitants of Cigarette Street in Sf. 
Gheorghe (actors and non-actors). In one of the attached photos we can see Bizsu, the dog, 
who is a huge fan of composting.

DRAMA

Gianina Cărbunariu: For Sale
Gianina Cărbunariu’s For Sale premiered in 2014, directed by the author within the interna-

tional project Hunger For Trade, in a co-production between Odeon Theatre from Bucharest and 
Deutsches Schauspielhaus Hamburg. Similarly to her other performance-texts, For Sale deals 
with social issues: it presents the conflict of interests between big Romanian and international 
investors in large-scale agricultural production and small farmers, through cases of shady land 
acquisitions. At the starting point of the story are interviews and discussions with the inhabitants 
of villages from the counties Cluj, Ialomița and Călărași, with anthropologists, sociologists and 
activists. The documentary material is built around a conflict between an anonymous interna-
tional company, which tricks the selling rights of rented plots and the inhabitants of a village, 
the rightful landowners. The ending is a ballad-like story, which shows the impact of the conflict 
at the level of ordinary people. The state or the laws seem unable to protect the farmers ex-
ploited by the market strategies of globalized production, but it also looks as if such an action 
would not even serve their interests. The text was translated to Hungarian by Éva Patkó. Patkó’s 
Cărbunariu-translation will be published in a volume in 2019. 
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