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FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU DE LA SIBIU ESTE ORGANIZAT DE CO - PRODUCĂTORCO - ORGANIZATOREVENIMENT REALIZAT CU SPRIJINUL

PARTENERI STRATEGICI

î
n anul în care Sibiul aniversează un deceniu 
de la misiunea sa de Capitală Culturală a 
Europei, Festivalul Internaţional de Teatru 
2017 reafirmă vocaţia internaţională a culturii 
româneşti. Anul acesta Festivalul ne cheamă, 

printr-o participare internaţională de excepţie, să 
ne regăsim în nenumărate şi complexe  geografii 

sufleteşti. Într-o lume deseori marcată de umbrele 
lungi ale intoleranţei, Festivalul Internaţional 
de Teatru Sibiu ne propune pentru 10 zile un 
microcosmos animat de forţa iubirii. Este o chemare 
la aflarea „sufletelor pereche”, o invitaţie pentru 
tineri şi vârstnici la o demonstraţie a perenităţii 
artei şi trăiniciei culturii.  

Klaus Werner Iohannis
Preşedintele României
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ediţia din acest an a Festivalului Internaţional 
de Teatru ne întoarce prin tema acestei ediţii 
la motorul iniţial al teatrului sibian, la motorul 
artei și la sufletul dezvoltării orașului: iubirea.

Timp de 24 de ani, Festivalul a însoţit orașul în istoria și 
provocările sale, ilustrându-le prin tema fiecărei ediţii. Am 
plecat de la “Toleranţă” (1995), “Identitate culturală” (1997), 
“Legături” (1998) și “Alternative” (2000), am creat “Punţi” 
(2002) și un “Mâine” (2003), am sărbătorit “Patrimoniul” 
(2004) și “Împreună” (2006) am ajuns la o ediţie de excepţie 
în 2007 sub tema “Next”, adică a următoarei etape de 
dezvoltare a orașului în urma unui an cultural deosebit. 
Festivalul, o sărbătoare care oglindește perfect spiritul 
orașului, a continuat să crească uimitor de atunci, arătând 
caracterul său unic în mijlocul diversităţii unui Sibiu 
multicultural, multietnic, european și iubitor de cultură. 
În 2017 Festivalul se întoarce la forţa sa primordială: iubirea 
pentru teatru, pentru artă și mai ales iubirea pentru un 
oraș care a știut să îi ofere condiţiile să crească, i-a oferit 
scenă și un public minunat. Întoarcerea la forţa primară 
este benefică de fiecare dată, reamintindu-ne motivarea 
iniţială și făcându-ne să câștigăm forţe proaspete din 
energia începutului. Festivalul Internaţional respiră adânc 
anul acesta, inspirându-se din iubire. Eforturile organizării 
unui astfel de eveniment vorbesc tocmai despre dragostea 
aceasta nemărginită care însufleţește Festivalul. De aceea 
e atât de deosebit, pentru că nu e doar un program de 
momente artistice, ci e o înșiruire bine gândită a simţirii 
artistice, filtrată prin experienţa neegalată a Teatrului 
Naţional Radu Stanca Sibiu. Ne dorim cu toţii și așteptăm 
o ediţie remarcabilă și în 2017. Succes Teatrului Naţional 
Radu Stanca și distracţie plăcută publicului spectator! 

Bucuraţi-vă de Sibiul îmbrăcat în cele mai bune veșminte 
de sărbătoare culturală!  

Astrid Fodor
Primarul Sibiului

 : © Gilles Aguilar

 : © Adrian Bulboacă



Anul XXIV / nr. 1 / 09 iunie 2017

5

Ionuţ Vulpescu
Ministrul Culturii și Identității Naționale

d
espre dragoste și teatru. Puţine arte 
declanşează, în rândul publicului, iubirea 
pătimaşă pe care o provoacă teatrul. 
E îndeajuns să vezi, în copilărie, primul 
spectacol – poate fi chiar unul de păpuşi 

–, ca să rămâi pe veci fermecat de scândura scenei 
şi de magia care se oficiază acolo. E suficient să 
nimereşti din întâmplare la o repetiţie, ca să rămâi 
marcat pentru totdeauna de dăruirea şi (să nu ne 
temem de vorbe mari) sacrificiul care se află în 
spatele celor două ore de spectacol. Prin dragoste 
putem să ne împlinim, unii altora, neajunsurile. 
Fără dragoste, absenţa unei însuşiri se transformă 
în sursă de conflict, și astfel, oricât de-aproape ar fi 
priviţi, fără afecţiune, chiar şi cei mai frumoşi ochi 
sunt stinși. Iubirea e lumina care ne desăvârşeşte. 
Am văzut, adesea, acea lumină venind dinspre 
scenă, în sală. Emoţia transfigurării, cea care 
modifică în chip misterios actorul, poate pentru 
a ne fi pe plac sau din dragoste pentru cuvântul 
rostit, e ceea ce ne cuprinde deopotrivă și, da, e-atât 
de bine să-i urmezi pe actori prin situaţiile pe care 
și noi, oameni simpli, le-am fi trăit. Sau le visăm. 

Teatrul este o formă aparte de iubire. Sau o formă 
curată a adevărului. Căci el ne reuneşte pe toţi – 
actori, regizori, scenografi, costumieri, luminişti, 
spectatori –, spre a ne înălţa pe durata spectacolului 
împreună, undeva, deasupra timpului. Ne deschide 
ochii într-o clipită și ne dă putere ca în faţa 
neajunsurilor cotidiene să fim mai buni.
 
Urez mult succes ediţiei de anul acesta a Festivalului 
Internaţional de Teatru de la Sibiu, care şi-a ales o 
temă atât de inspirată.  

 : © Martin Pelikan

 : © Dragoş Dumitru
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sprijinind cea de-a 24-a ediţie a Festivalul 
Internaţional de Teatru de la Sibiu, Institutul 
Cultural Român duce mai departe parteneriatul 
bine statornicit cu o manifestare artistică 
autohtonă care a dobândit o relevanţă mondială. 

Recenta învestire în onoranta responsabilitate de 
Președinte al Institutului Cultural Român îmi oferă plăcuta 
ocazie de a mă alătura acestei ediţii ce a ales să graviteze în 
jurul iubirii, o temă care pune în mișcare omenirea însăși. 
Azi, când lumea e din ce în ce mai marcată de violenţă 
și derizoriu, avem tot mai multă nevoie de iubire. Iubirea 
înfrânge violenţa, iar arma care poate salva cetatea 
este, fără îndoială, arta. Constantin Chiriac, directorul 
Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu, nu conteneşte 
să transforme cetatea în teatru. FITS a reuşit, iată, 
performanţa de a ajunge în topul celor mai mari festivaluri 
de arte ale spectacolului din lume, alături de cele de la 
Avignon şi Edinburgh. Este un moment important de 
împlinire artistică și managerială, care ne determină să 
îi asigurăm de sprijinul nostru constant pe toţi cei care 
şi-au unit forţele întru succes. Faptul că Timișoara se 
pregătește acum să devină Capitală Culturală Europeană, 
ne amintește că, în 2007, FITS a jucat un rol important în 
cadrul evenimentelor desfășurate la Sibiu, prima Capitală 
Culturală Europeană din România.

FITS a reuşit să aducă laolaltă limbaje teatrale diferite şi 
oameni care, în afara Teatrului, nu s-ar fi putut întâlni. 
A reuşit să îşi asume condiţia de instituţie teatrală cu 
vizibilitate mondială. Spectacol şi spectaculos, FITS nu 
este doar un festival. Timp de 10 zile FITS este – şi pentru 
artişti, şi pentru spectatori (dar cine poate rămâne doar 
spectator?) – un mod de a trăi.  Prezenţa Institutului 
Cultural Român alături de Festivalul Internaţional de 
Teatru de la Sibiu este un gest de preţuire a muncii şi 
talentului artiștilor noştri şi de susţinere a mesajului de 
iubire pe care ei îl transmit întregii lumi. Ne dorim ca 
valorile culturale din România să devină cât mai vizibile 
și să se bucure de aprecierea pe care o merită în lume iar 
Institutul Cultural Român să poată contribui la îndeplinirea 
acestui deziderat.
Fie ca Iubirea să triumfe nu doar în minunata lume a 
teatrului, ci și în inimile fiecăruia dintre noi!  

Liliana Ţuroiu
Președintele Institutului Cultural Român

 :  © Filip Rudnicki

 : ©  Eyal Hirsch
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Alte definiții ale iubirii, la Festivalul 
Internațional de Teatru de la Sibiu.

Iubirea: sa ai pe cineva 
care te tine strans
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l
eagăn al civilizaţiei, democraţiei, culturii și 
spiritului liber, Europa se confruntă astăzi 
cu cele mai mari provocări! Apărate fiind 
de o Europă puternică și unită, generaţiile 
noastre nu au cunoscut războiul, de aceea ea, 

Europa, a devenit magnetul care a atras visătorii, 
dar și năpăstuiţii lumii, dornici de un trai mai bun! 
Războaiele care macină omenirea, dictaturile, 
atentatele, problemele climaterice, naţionalismul 
violent, bolile, globalizarea, toate au devenit 
provocări pentru ţările europene, care se confruntă, 
ele însele, cu probleme de coeziune și dialog.
Cu toate acestea, Europa este tărâmul ideal pentru 
artiștii de aici și de pretutindeni, este locul care 
garantează libertatea de exprimare, constituind 
modelul cultural cel mai important!

Pornind de la aceste premise, FITS propune în această 
a XXIV-a ediţie o întâlnire planetară a artiștilor cu 
publicul, sub semnul IUBIRII. Am impus o competiţie 
cu noi înșine ca festivalul să crească an de an în 
calitate și cantitate, și astfel reușim să aducem 503 
evenimente din 72 de ţări în 71 de spaţii de joc, cu 
o medie estimată a spectatorilor de 68.000 pe zi. La 
secţiunile pe care le-am creat de-a lungul timpului, 
care au impus festivalul ca unul din cele mai complexe 
festivaluri culturale ale lumii, mai adăugăm de anul 
acesta concertele în bisericile cu orgă din Transilvania 
și secţiunea de spectacole oferite militarilor NATO de 
pe teritoriul României.

De la Mikhail Baryshnikov la Beijing People’s Art 
Theatre, de la Pippo Delbono la Andalusian Flamenco 

Ballet, de la Silviu Purcărete la Yamamoto Noh 
Theater, de la Robert Wilson la Brenda Angiel Aerial 
Dance Company, de la Philippe Genty la Batsheva, 
de la Rimas Tuminas la Kibbutz Contemporary Dance 
Company, de la Alvis Hermanis la Machine de Cirque, 
de la Andrei Șerban la Vertigo Dance Company, de 
la Armin Petras la Théâtre de la Huchette, de la 
Marcel Iureș la Circa Contemporary Circus, de la Gigi 
Căciuleanu la María Pagés Compañía, sunt tot atâtea 
argumente care aduc marea calitate a creaţiei, sub 
semnul iubirii.

Aniversăm 10 ani de dialog cultural european, între 
Sibiu și Luxemburg, 10 ani de când jucăm „Faust” și 
„Metamorfoze” și 2000 de ani de când Ovidiu este viu 
în istoria și creaţia omenirii. Tinerii artiști au propriul 
lor festival, structurile independente își găsesc locul 
aici, Bursa de spectacole oferă șansa tuturor artiștilor 
ţării și ai lumii de a fi prezenţi în festival cu ofertele lor.

Platforma doctorală, conferinţele speciale și 
atelierele profesionale dau dimensiunea academică 
a manifestării. Nu în ultimul rând, spectacolele în 
pieţe publice, în spaţii neconvenţionale, în parcuri 
și biserici dau adevărata dimensiune populară a 
festivalului.

Toate acestea se datorează echipei festivalului, 
tuturor organizatorilor, producătorilor și 
coproducătorilor, sprijinului mass-media pe care îl 
avem, partenerilor, celor care ne susţin, sponsorilor, 
Programului de Voluntariat și mai ales Sibiului care 
vă așteaptă cu drag.  

 : © Valeriy Miasnikov

Constantin Chiriac
Preşedintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

 : © Alex Gâlmeanu
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î
n 1993, un grup condus de Constantin Chiriac, actor la 
Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu, s-a hotărât să dăruiască 
orașului un Festival de teatru. Un demers pornit exclusiv 
din dragostea de oraș, dragostea de teatru și dorinţa de a 
oferi comunităţii un reper, un motiv de mândrie și bucurie. 

 
Era martie şi erau troiene de zăpadă. Pentru mulţi cei care nu 
văzuseră zăpadă decât în filme, România părea o ţară fascinantă. 
La primele ediţii, oaspeţii au purtat usturoi în buzunare, pentru 
a se proteja de vampiri. Încă de atunci, marile spectacole ale 
teatrului românesc şi ale teatrelor invitate din afara ţării au făcut 
ca Festivalul să fie remarcat în peisajul cultural internaţional. 
 
Festivalul a crescut de la an la an, a căpătat amploare din ce în 
ce mai mare, numărul ţărilor participante ajungând de la opt, la 
cea de a doua ediţie, până la 68, în 2005. Nu mai puţin de două 
mii de participanţi au fost prezenţi atunci la Sibiu, pregătind 
agenda culturală pentru programul Sibiu 2007 – Capitală 
Culturală Europeană. Anul 2007 marchează o ediţie de excepţie 
a Festivalului ca recunoaştere a contribuţiei acestui eveniment 
la obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană alături de 
Luxemburg şi Marea Regiune, reunind peste 2500 de invitaţi 
din 70 de ţări. Personalităţi de renume mondial, artiști, regizori, 
ambasadori, premieri, președinţi, au fost prezente la Festivalul 
Internaţional de la Sibiu de-a lungul timpului și mulţi dintre 
aceștia revin an de an. Faptul că într-un oraș mic din Transilvania 
are loc cea mai mare celebrare a artelor spectacolului din 
lume a atras și atrage în continuare zeci de mii de pasionaţi 
de cultură, într-un pelerinaj care umple Sibiul de efervescenţă. 
Străzi, pieţe, catedrale, biserici, parcuri, cetăţi, hale și săli de 
teatru, toate sunt pline până la refuz cu oaspeţi veniţi din 
toate colţurile lumii pentru a se bucura de această sărbătoare. 
 
Devenită aproape tradiţie de câţiva ani, știrea că Festivalul 
începe cu toate biletele vândute nu mai miră pe nimeni, la 
fel și faptul că locurile de cazare din oraș sunt, de asemenea, 
ocupate în totalitate, mult înaintea primei zile de Festival. 
E un semn de normalitate, o confirmare a unui dat: cultura 
schimbă comunităţi, aduce oamenii împreună și poate 
modifica, fundamental în bine și pentru totdeauna, istoria și 
arhitectura unui oraș, căci în Sibiu halele industriale dezafectate 
au fost transformate într-o veritabilă Fabrică de Cultură. 
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu reprezintă, dincolo 

 : © FITS 1993-2017

 : © FITS 1993-2017

În 1993, un grup de oameni a pornit un 
Festival. Din dragoste de teatru, de oraş, 
de comunitate. Astăzi, o lume întreagă 
recunoaşte cu reverenţă că, vreme de zece 
zile, în timpul Festivalului Internaţional de 
Teatru, Capitala Culturală Mondială este în 
România, la Sibiu. 
 
Veniţi să fiţi parte din poveste!

de o celebrare a artelor, o îmbinare perfectă între teatru, dans, circ, film, carte, conferinţe, 
expoziţii, performance, muzică, și o ocazie de învăţare și perfecţionare pentru mii de 
voluntari români și străini care s-au alăturat, anual, evenimentului, legând prietenii pentru 
o viaţă. De asemenea, FITS continuă dezvoltarea unei pieţe de spectacol și a dialogului 
creativ prin susţinerea teatrului independent, a întâlnirii școlilor și academiilor de teatru, a 
noii dramaturgii, a cărţilor de teatru și a experimentului creator. Complementar, Bursa de 
Spectacole de la Sibiu oferă tuturor profesioniștilor din România și din lume, șansa dezvoltării 
limbajului pieţei libere, într-o lume care are nevoie din ce în ce mai mult de dialog. Datorită 
dezvoltării, a calităţii evenimentelor și a renumelui instituţiilor invitate, începând cu a 
XXIV-a ediţie, Întâlnirea școlilor și academiilor de teatru și management cultural constituie 
o structură asociată FITS.   
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Fiecare ediţie a Festivalului se desfășoară 
sub genericul unor teme generoase în jurul 
cărora se face planificarea artistică: 
 
1995 - Toleranţă 
1996 - Violenţă 
1997 - Identitate Culturală 
1998 - Legături 
1999 - Creativitate 
2000 - Alternative 
2001 - Provocări 
2002 - Punţi 
2003 - Mâine 
2004 - Moşteniri 
2005 - Semne 
2006 - Împreună?! 
2007 - Next 
2008 - Energii 
2009 - Inovaţii 
2010 - Întrebări 
2011 - Comunităţi 
2012 - Crize. Cultura face diferenţa 
2013 - Dialog 
2014 - Unicitate în diversitate 
2015 - Growing smart/ Smart growing 
2016 - Construind încredere
2017 – Iubire

 : © FITS 1993-2017

 : © FITS 1993-2017

 : © FITS 1993-2017  : © FITS 1993-2017  : © FITS 1993-2017
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ATENTAT LA ORDINEA ZILEI:

Iubirea
 I Diana Nechit

î
n 6 iunie 2017, un minut de reculegere în 
Marea Britanie pentru victimele atentatului 
de sâmbătă de la Londra. Unul dintre 
atentatori a lucrat în transportul în comun și 
avea 27 de ani. Una dintre victime, o blondă 

tânără și frumoasă a murit în braţele logodnicului 
său. 84% dintre francezi estimează ca justă 
întoarcerea agenţilor de pază pe străzi. Securitatea 
este noul cod urban, iar atentatul a devenit cuvântul 
interzis pe care îl rostim cu degetul la buze, în 
timp ce încuiem ușile confortului nostru cotidian. 
Melbourne, luare de ostateci. Poliţia suspectează 
un nou atac terorist. Țările din Golf au încetat 
relaţiile cu Qatarul. Atacul asupra cazinoului 
din Manilla revendicat de Daech... Paris, acum o 
lună, atentate pe Champs-Elysées. Morţi și răniţi. 
Statusuri pe Facebook... Eu și prietenii mei suntem 
în siguranță. We are safe. Mobile ce sună în gol. La 
celălalt capăt nu mai este nimeni. O fetiţă din Arabia 
Saudită impresionează opinia publică, în timpul 
unui reportaj. Nu a mâncat de zile întregi. În jurul 
ei moarte, sânge, răniţi și dărâmături. Răul a devenit 
singura realitate a unor copii ce nu cunosc gustul 
unei supe calde, a unor mame ce își poartă pruncii 
însângeraţi în braţe, a invadat grădinile și parcurile 
orașelor frumoase, praful deșertului, dar și oazele 
și palatele, metroul și piaţa publică. Odată, într-o 

ficţiune literară ce ar putea fi adevărată, cineva visa 
să monteze Antigona lui Anouilh în teatrul de război 
al Beirutului cu actori ce ar aparţine tuturor etniilor 
implicate în conflicte. Actori tineri și frumoși care 
nu mai înţeleg de ce nu au voie să-și vorbească, 
să se iubească, să-și dea mâna, deși mâinile lor 
îmbrăţișează la fel, deși glasurile lor sună identic, 
dar poate nu destul de puternic încât să acopere 
glasul obuzelor și îndemnul străbunilor. Să înlocuim 
teatrul de război cu teatrul, să înlocuim tragedia 
războiului, ura, moartea și dispariţia cu patosul 
tragediei antice, să ridicăm al patrulea zid pe linia 
frontului, iar răul să se spele prin iluzie comică, 
prin iubire. Pentru două ore să se joace teatru pe 
linia de demarcaţie a urii, iar fantoma Antigonei, 
„acea slăbătură modernă” din tragedia lui Anouilh 
să străbată secolele și să se transforme mereu de 
la corul antic, ritualic, dedicat lui Dionysos la o 
poveste modernă, de la religios la politic și de la 
tragic la tragedia absolută, să spele tot sângele și 
funinginea de pe ruinele marelui trup al Teatrului. 
Pentru o săptămână, să se joace teatru și dinspre 
toate teatrele urii și morţii să vină șiruri lungi de 
saltimbanci și păpușari, zeiţe păgâne și vestale, 
femei și bărbaţi ce-și poartă cântecele și dansurile 
pe trupurile goale și frumos tatuate, coruri și 
parade, să vină fiecare îmbrăcat în straie albe, fără 

semeţie, fără trecut și fără genealogii și eredităţi 
complicate, fără apartenenţe la școli și tradiţii, la 
etnii și religii, comunităţi și partide, doar ei și glasul 
lor, cu trupuri purificate de săruturile și alinturile 
coregrafiilor, cu mâinile goale și pregătite pentru 
celălalt. Teatrele din Beirut au ars, Antigona a murit 
violată pe străzile urii, războiul și moartea par să 
fi învins iubirea și viaţa. Piticii și schilozii se simt 
frumoși și puternici, iar mirosul de sânge îi poartă 
spre arenă, unde, pe altarul de sacrificiu, Iubirea 
își așteaptă călăul. Nimeni nu mai cunoștea vina, 
profundă și grea. La masa celor puternici e liniște. 
Își scot binoclul și privesc spre arenă. Cortina se 
ridică peste carele alegorice pe care defilează doi 
câte doi, trei câte trei, zeci și sute, mii de trupuri ce 
reiterează, an de an, gesturile amanţilor din Verona, 
sacrificarea Euridicei, pasiunile Fedrei și gelozia lui 
Othello, oarba nebunie a lui Oedip și pactul lui Faust, 
jalea Electrei și nebunia lui Lear... se împărtășesc cu 
toţii din trupul ei, renasc an de an din trupul ei, în 
straie noi, cu glasurile calde și ochi strălucitori. Fac 
un zid din trupul lor, al patrulea, îi simţim forţa în 
plex, acolo unde mecanica inimii distruge retorica 
și complezenţa, acolo unde cuvântul se face liniște 
și totul se topește. Undeva, pe cerul Sibiului jerbe 
mari de stele luminează întunericul.  

 : © Dragoş Dumitru
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aducând în prim plan nume de tineri 
dramaturgi și practicieni ai teatrului, 
personaje  afirmate recent pe scenele 
românești și internaţionale, volumul de 
piese destinate „spectacolelor – lectură” 

din cadrul Festivalului Internaţional de Teatru de la 
Sibiu oferă, și în acest an, formule diversificate, atât 
din punct de vedere tematic, cât și stilistic.

Piesa lui Eugen Jebeleanu, Familii, propune o 
incursiune și, în egală măsură, o expertiză  în 
universul familial contemporan, privit printr-o 
perspectivă social-analitică și profund umană, cu 
teme obsesive determinate de anturajul actual, 
de situaţii ca marginalizarea, izolarea, trauma și 
consecinţa mentală a acesteia. Într-un alt registru 
teatral, dramaturgul chinez Nick Rongjun Yo, în 
Mulțimea, transformă universul ibsenian (Un inamic 
al poporului) într-o formulă universală umană care 
depașește barierele geografice sau temporale, 
filtrate prin elementele sensibile și sublime ale 
spiritului chinez, oferind o perspectivă largă 
asupra relaţiei dintre individ și societate, având ca 
leitmotiv izolarea.

Cristina Clemente abordează din nou tema 
contemporaneităţii, printr-o imagine complexă 
a societăţii, coordonată de efervescenţa și 
accelerarea componentei multi-naţionale și multi-
culturale, care dau naștere la infinite dezbateri, 
conflicte de interese și problema obsesivă (care 
direcţionează mecanismele și funcţionarea 
societăţii actuale), bugetul, achiziţia, investiţia, etc. 

Un alt mesaj este adus de piesa Otravă a olandezei 
Lot Vekemans, care expune o tulburătoare poveste 
a distrugerii pulsului vital al unui cuplu, pierderea 
unui copil, dar și de piesa încărcată de sensibilitate 
slavă a autoarei de origine rusă, Irina Vaskovskaia, 
care oferă o paletă complexă a relaţiilor de 
prietenie, competiţie, ironie, conflict, iubirea ce 
degenerează în violenţă, umată de repulsia faţă 
de iubire – exprimate printr-un limbaj încărcat 
de duritate contemporană și marginală – situaţii 
pline de încărcătură dramatică, derulate între 
protagonistele piesei Fete în iubire.

Prezenţa lui Olivier Py și a piesei Orlando sau 
Nerăbdarea înseamnă nu doar o reconfirmare a 
valorii artistice a lucrărilor selectate, ci totdată 
o nouă perspectivă a ideilor fundamentale ale 
dramei autorului, teatrul și transformarea, nevoia 
descoperirii identităţii și efortul găsirii unui reper 
stabil.

Ultima piesă a volumului îi aparţine dramaturgului 
Bogdan Georgescu. Mal/Praxis sau „un manifest 
queer de artă activă” completează temele sociale 
din lucrările anterioare Antisocial sau #minor, având 
ca formulă de progresie dramatică discuţiile infinite 
și lipsite de finalitate din jurul acestora.
Cu siguranţă, selecţia pieselor are la bază o 
ofertă largă, ce răspunde intereselor teatrului 
contemporan, care variază de la relaţii inter-umane, 
fie de cuplu sau grup, noul tip de comunicare și 
preocupări până la trasee gradate între uman și 
universal.  

 I Alba Stanciu

ANTOLOGIA PIESELOR 
PREZENTATE ÎN SECŢIUNEA 
„SPECTACOLE LECTURĂ”

 #CultureofHealth

Changing the world
through culture

www.therme.ro

Discover the biggest relaxation, 

wellness and entertainment 

center in Europe.



Anul XXIV / nr. 1 / 09 iunie 2017

15

 I Anda Ionaş
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iubire

i
ubirea - temă a celei de-a XXIV-a ediţii a 
Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu 
se prezintă ca o alegere deosebit de inspirată, 
pentru că astăzi, mai mult ca oricând, lumea 
în care trăim are nevoie de iubire, de pace și 

de toleranţă. Și cum altfel, decât printr-un demers 
cultural-artistic, ar putea fi pus în valoare acest 
principiu fondator al universului, temelie a fiinţei 
umane?

Fenomenologia iubirii are o arie largă de cuprindere: 
de la iubirea platonică la iubirea-pasiune, de la 
cântecele trubadurilor la Cântarea cântărilor, de la 
iubirea erotică la cea mistică. Încă din cele mai vechi 
timpuri, dragostea a fost sursă inepuizabilă de 
inspiraţie pentru artiști și temă de dezbatere pentru 
filosofi. În civilizaţia occidentală, mai ales, ea este 
creatoare de mituri, modelând expresia artistică 
și lăsându-se, la rândul ei, modelată de aceasta. 
În decursul timpului, iubirea a fost pusă în ecuaţie 
cu termeni precum: seducţie, sexualitate, moarte, 
subconștient, moralitate, societate, metafizică, 
divinitate, aspiraţie, iluzie, etc.

Fără a diminua importanţa iubirii senzuale, de tip 
Eros pentru epistema occidentală, m-aș apleca 
mai ales asupra unui sens mai larg al iubirii, mai 
apropiat de iubirea sacralizată, de tip Agape. Vechii 
greci înţelegeau iubirea ca principiu primordial, 
anterior apariţiei lumii, elementul erotic fiind doar 
o cale spre realizarea unui comuniuni metafizice, 
celeste. Acest sens este valorificat în scrierile 
asceticilor și misticilor, fiind preluat și de teologia 
creștină. Dumnezeu creează lumea din iubire, dar, 
spre deosebire de pasiune sau atașament, iubirea 
sa este conștientă, este o energie care nu înrobește, 
ci eliberează și înalţă, este iubire în sensul cel mai 

pur, dar totodată și cel mai larg, regăsindu-se 
decantată în toate celelalte forme: iubirea erotică, 
iubirea filială, iubirea frăţească etc. Ea se revarsă 
asupra oamenilor prin lucrarea Duhului Sfânt, 
care face posibilă nașterea acestei supreme virtuţi 
și în inimile muritorilor. Cultivarea iubirii faţă de 
Dumnezeu și, totodată, faţă de cel de aproape, 
(incluzând aici și vrăjmașii) este, pentru creștini, 
condiţia mântuirii. Pentru a se apropia de modelul 
divin, dragostea lor trebuie să fie una sacrificială, 
căutând abandonul de sine în favoarea celuilalt. 
Cea mai frumoasă definiţie a iubirii, în acest 
sens, o regăsim în Epistola întâi către Corinteni 
a Sfântului Apostol Pavel: „Dragostea îndelung 
rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu 
pizmuiește, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea 
nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se 
aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură 
de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le 
suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate 
le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.“

Cu toate că în Occidentul secularizat, proiectul 
creștin nu se bucură în prezent de foarte mare 
credibilitate, el pare a se realiza într-o formă 
distorsionată, în sensul în care o parte dintre valorile 
sale sunt atașate paradigmei modernismului târziu, 
sau chiar postmodernismului, excepţie făcând 
revendicarea de la un principiu unificator, divin. 
Iubirea a pierdut caracterul metafizic, ancorându-
se mai mult în mundan, cultivând o relaţie specială 
a omului cu alteritatea, cu implicaţii importante 
asupra planului social. Chiar și atunci când nu 
mai crede într-o relaţie pe verticală, civilizaţia 
actuală este deosebit de atentă la planul orizontal, 
înţelegând că sensul fiinţei umane nu este 
localizarea, constituirea unei eu „tare“, ci deplasarea 
înspre celălalt, transcenderea sinelui egoist, 
surmontarea diferenţelor și căutarea comuniunii. 

Așa cum arată Aurel Codoban în Amurgul iubirii, 
în era actuală „iubirea concentrează destinul 
comunicării drept comunitate“, luând mai degrabă 
forma toleranţei, a respectului reciproc, a simţului 
civic, a acceptării diferenţelor.  

Într-o lume a radicalismului religios, a violenţei și 
intoleranţei, singura cale spre  salvare este iubirea, 
fie ea înţeleasă în limitele, sau dincolo de mistica 
creștină. Ura ridică ziduri, pe când iubirea creează 
punţi. Numai prin acceptarea celuilalt ca un „altul 
al său“, omul actual va putea să înţeleagă sensul 
deplin al propriei vieţi. Iubirea este sămânţa binelui, 
plantată în semenii noștri. Să o creștem, deci, cu 
grijă la lumina spiritului creator de frumos! 
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î
ntr-una dintre cele mai emblematice scene 
ale romanului secolului trecut, mai mulţi 
cerșetori îl devorează pe cel al cărui parfum 
îl face să pară un înger, simţind pentru prima 
dată în existenţa lor că au fost cuprinși 

de iubirea adevărată. Pură fabulaţie? Sau doar o 
metaforă care ipostaziază valenţele contemporane 
ale acestui sentiment, ce pare să ia din ce în ce mai 
des forma cruzimii? 
Nu știu în ce măsură sensibilitatea omului actual 
mai percepe cu aceeași intensitate iubirea clasică, 
așa cum istoria literară a surprins-o prin cupluri 
celebre, precum Dante și Beatrice, ori Romeo și 
Julieta. Nu știu nici măcar dacă se mai poate vorbi 
de o nostalgie dulce-amară, în momentul în care 

amorul platonic trubaduresc este înlocuit cu iubirea 
obsesiv-compulsivă descrisă de scriitori precum 
Zeruya Shalev. Oarecum, iubirea aplicată individului 
modern a devenit o formă de canibalism, prin care 
admiraţia a început să fie confundată cu idolatria, 
emoţia cu instinctul, atașamentul cu posesivitatea 
ori acceptarea cu toleranţa. Ca să nu mai pomenim 
de clișeele hollywoodiene demonetizate ale 
relaţiilor actuale care-și consumă pasiunea în 
intimitatea unor nopţi furibunde, pentru a patina, 
mai apoi, pe suprafaţa unor sintagme atât de 
uzitate, încât până și automatismul verbal al unor 
declaraţii amoroase trădează o criză emoţională 
degenerativă.  Fără prea multe explicaţii, trebuie 
să admitem că Iubirea (cu majusculă!) a căzut în 

 I Andrei C. Şerban

eros, ciclopul
desuetudine, devenind când o formă legislativă 
crudă și terifiantă prin convenţionalismul său, când 
un obiect comercial kitsch, ornamentat strident cu 
decoraţii multicolore ce fac deliciul unor sărbători 
din ce în ce mai cosmopolite și, în același timp, din 
ce în ce mai superficiale. Într-o astfel de lume, în 
care până și credinţa (pardon, religia!) a devenit fie 
o formă de totalitarism conjugal ce trece emoţia 
prin filtrul unor date fiziologice implacabile, 
fie o manifestare perfidă a unei manipulări, cu 
promisiunea unui paradis populat de fecioare, în 
schimbul unui genocid curat, toate aceste forme 
surogat ale iubirii cotidiene par să-l fi transformat 
pe înaripatul Eros într-un ciclop hâd și obtuz, prin 
perspectiva limitată a singurului său ochi. În lumina 
acestor cuvinte, optarea pentru tema Iubire, în 
cadrul ediţiei din 2017 a Festivalului Internaţional 
de Teatru de la Sibiu, pare a fi una destul de cinică. 
Mai putem crede în iubire, în același moment în care 
copiii își deplâng părinţii striviţi sub dărâmături, în 
numele unei divinităţi absurde? Ce a mai rămas 
din decenţa celui care a refuzat să arunce primul 
cu piatra, tocmai azi, când furia socială este la un 
pas de lapidările atroce ale celor care își permit 
să sfideze structurile tradiţionale ale cuplului? 
Pentru a fi sincer, nu aș putea spune dacă teatrul, 
de unul singur, ar putea reabilita ceea ce fanatismul, 
exhibiţionismul, ipocrizia și obscurantismul 
modern au distrus, și încă o fac, în coordonatele 
geografiei noastre afective. Tocmai de aceea, aș 
propune să uităm pentru un moment de marea 
Iubire pe care o invocăm cu o falsă asumare și să 
privim dincolo de ea, dincolo chiar și de scena 
sibiană, înspre gesturile elementare care ne mai 
pot reabilita confortul social: înţelegerea, respectul 
și decenţa. Vreau să privesc, așadar, această ediţie 
FITS nu ca pe o sărbătoare închinată unei iubiri 
mondiale iluzorii (momentan, cel puţin), ci ca pe 
un gest de devotament artistic, în numele unei 
reabilitări a empatiei la nivel social. Dacă marile 
povești de iubire ale omenirii au devenit niște 
simple fantezii în care lumea actuală a încetat 
să mai creadă, atunci consider că marele teatru 
contemporan care poposește și în acest an în Sibiu 
încă ne mai poate reabilita uman(itar)ismul, prin 
ceea ce marile pasiuni nu ar fi fost atins niciodată 
această frumuseţe eternă după care, poate, încă 
mai suspinăm.
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TEATRUL TE ÎNVAŢĂ

să iubeşti

e curios cum descoperim câte o parte a 
lumii, o îndrăgim, ne-o însușim și devine 
a noastră… De când mă știu am auzit, în 
diferite contexte, în special cel biblic și 
bisericesc, „iubește-ţi aproapele!”, dar 

este atât de greu, mai ales atunci când aproapele 
se comportă de neînţeles, când este departe sau 
când este răutăcios. Nu mi-am imaginat vreodată 
că într-o bună zi voi găsi soluţia și aceasta va fi atât 
de simplă. 

Mulţi dintre noi am ales drumul teatrului, fie că am 
devenit actori, regizori, scenografi fie că ne găsim 
un refugiu în spectacole și mergem ori de câte 
ori avem ocazia.  Este un drum anevoios, uneori 
dureros dar incredibil de minunat. Aici înveţi să 
înţelegi lumea din jur, să empatizezi și, cel mai 
important, înveţi că omul este bun de la natură și că 
atunci când face rău sau bine, el mereu are senzaţia 
că restabilește o ordine iniţială a lucrurilor, face 
dreptate sau își face sieși bine. La teatru înveţi să 
iubești omul, să îi iubești pe cei care greșesc și pe cei 
care sunt prea perfecţi. Teatrul este o artă flexibilă 
în care fiecare privitor se poate regăsi, dar pentru 
care nu toată lumea are disponibilitate mereu. 

Sibiul, un oraș multicultural, un oraș sincretic și 
deschis, primește cu multă căldură, în fiecare 
an, tema Festivalului Internaţional de Teatru și 
își adaptează manifestările culturale pe aceasta. 
Spaţiile neconvenţionale din oraș și din împrejurimi 
se transformă în scene ambulante, piaţetele 
devin teatre iar teatrele și sălile de spectacol se 
împodobesc de sărbătoare. Tema de anul acesta 
este Iubirea. Simplă, frumoasă și dureroasă uneori, 

iubirea între oameni ridică obstacole, provocări, 
însă iubirea în teatru este facilă: personajele te 
lasă să le îndrăgești, să le porţi amintirea cu tine 
mereu și, mai mult în spectacole, te poţi regăsi 
pe tine și te poţi îndrăgi. Uneori este greu să ne 
privim în oglindă, uneori  negăm realitatea și nu 
ne recunoaștem propria reflecţie, dar atunci când 
se întâmplă, este minunat să te privești așa cum 
ești tu, cu bune și cu rele și să înveţi să te iubești.  
Trăim într-o perioadă liberă, în care mereu suntem 
încurajaţi să fim mai toleranţi. Uneori îmi amintesc 
de contractul social al lui Jean Jaques Rousseau, 
care spunea atât de simplu: libertatea mea se 
termină când începe libertatea celuilalt. Aceasta 
este esenţa existenţei contemporane pe care cei 
mici deja o exersează și pe care și noi trebuie să 
o învăţăm. Libertatea și iubirea sunt, poate, două 
dintre cele mai mari bogăţii, iar pentru a le păstra 
putem face sacrificii uriașe. Teatrul este un dar către 
comunitate, iar sibienii au învăţat să îl preţuiască. 
Tema de anul acesta a Festivalului Internaţional de 
Teatru de la Sibiu poate însemna atât un semn de 
preţuire pentru public, cât și iubirea pe care artiștii 
o poartă orașului. Este superbă această dinamică 
sentimentală, ce polarizează relaţia dintre actori și 
spectatori, dintre critici și dramaturgi și toţi ceilalţi 
actanţi ce populează spaţiul teatral.
Iubirea înnobilează, iubirea te face să fii mai bun și 
mai înţelegător, îţi dă speranţă și putere. Ea poate 
fi între un băiat și o fată, între fraţi, între părinţi și 
copii sau între artiști și spectatori. Simţi, adulmeci, 
urmărești, speri… iubești. Nimic nu este mai frumos 
și nimic nu te completează mai mult. Iar dacă toate 
acestea sunt atât de necesare, de ce să nu vii la 
teatru? Aici le găsești simplu, pe toate.    

 I Doriana Tăut
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