
CRITICĂ

Gábor Beretvás: Ticăitul bombei
Drama istorică Misiunea lui Rasputin a lui Géza Szőcs a fost prezentat de către Compania 

Harag György al Teatrul de Nord din Satu-Mare. Drama scrisă pe centenarului Primului Război 
Mondial analizează precedentele si efectele războiului. În spectacolul regizat de Sardar Tagirovsky 
apar și evenimente care au avut loc după data scrierii a dramei. Criticul Gábor Beretvás consi-
deră că spectacolul este un reușit tablou istoric și filosofic concentrat mai ales asupra secolului 
al 20-lea. 

Andrea György: Un experiment ciudat
Critica de teatru a Andreei György se concentrează asupra noii premiere a Companiei Tompa 

Miklós din Târgu Mureș. Spectacolul Un dușman al poporului (A nép ellensége) a fost regizat de 
Attila Keresztes, care, de data aceasta, încearcă să implice spectatorul prin experimentarea cu o 
nouă formă teatrală, teatrul de dezbatere.

Anikó Varga: Bătrânei colorați
Textul critic semnat de Anikó Varga reflectează asupra premierei Teatrului de Mișcare Studio 

M din Sfântu Gheorghe: Plângem, râdem (Sírunk, nevetünk), un spectacol regizat și coreografiat 
de Rita Góbi, creatoare de teatru din Ungaria. În viziunea teatrală a lui Góbi, centrată pe precizie, 
dar și pe abordarea ludică, micile gesturi au o importanță deosebită. Coreografia se inspiră atât 
din comportamentul uman, cât și din cel animalic.

DANS

Péter Tasnádi-Sáhy: Dans și comunitate. Programele educaționale ale Ansamblului 
de dans Nagyvárad

Péter Tasnádi-Sáhy prezintă programele educaționale ale Ansamblului de dans Nagyvárad, 
derulate pe două planuri. Singurul ansamblu profesionist din județul Bihor, Nagyvárad își pro-
pune, pe de o parte, să ofere sprijin profesional gratuit pentru ansamblurile amatoare de dans, 
în vederea realizării propriilor coreografii populare – în cadrul unor proiecte precum Inaugurarea 
podului (Hídavatás) sau Dans pe pârlog (Tánc az ugaron) –, și pe de altă parte, pe baza activității 
ansamblului în domeniul dansului contemporan, să faciliteze și accesul la tendințele actuale, în 
special pentru elevi – în cadrul proiectului Cine ești tu, teatru-dans? (Ki vagy te, táncszínház?).

Ildikó Novák: Într-adevăr, dansul este ceva minunat 
Ildikó Novák a realizat un interviu cu Ildikó Selyem, fostă profesoară de arta mișcării la Uni-

versitatea de Arte din Târgu Mureș. Convorbirea prezintă opiniile lui Ildikó Selyem despre mișcare 
și dans, precum și reflecțiile sale asupra activității de pedagog, oferind și o prezentare istorică a 
activității acestei instituții universitare și, indirect, a vieții teatrale maghiare din Transilvania anilor 
’70-’80.



DRAMATURGII NOI

Gabriella Kiss: Teatrul „generației Z” sau schimbarea la față a pedagogiei dramatice 
și teatrale

Studiul lui Gabriella Kiss analizează, prin intermediul a trei spectacole din Ungaria (Se-
condhand, Animal City, #mindenkitörténet), modul în care strategiile lor narative – care mută 
atenția de pe conținutul narațiunii asupra modalității și a jocului cu practicile convenționale, dar 
și a posibilității de modificare și a limitelor acestora – reflectă modul de construcție identitară și 
înțelegerea de sine a așa-numitei „generații Z”. Potrivit autoarei, punctul comun al spectacolelor 
constă în faptul că sunt centrate pe dezvoltarea competenței de participare, atât din partea 
actorului, cât și din partea spectatorului, respectiv pe condițiile acestei construcții, asociate cu 
economia atenției.

Anna Zsigó: Testul dramaturgului – experiențe privind schimbările de rol ale drama-
turgului

Teatrul contemporan oferă tot mai multe exemple pentru activități care se abat de la rolu-
rile tradiționale ale dramaturgului în contextul teatrului literar. Anna Zsigó abordează această 
schimbare de roluri din perspectiva propriei sale experiențe creatoare, prin exemple alese din 
procesele creatoare ale unor producții bazate pe improvizații, de teatru-dans și de pedagogie 
teatrală. Autoarea subliniază faptul că acest tip de creații teatrale oferă, de multe ori, spațiu mai 
amplu pentru personalitatea dramaturgului și pentru sarcini precum pregătirea sau gestionarea 
curatorială a unui proces de repetiții.

Cosmin Matei: Anatomia unei receptări – The Encounter
Eseul lui Matei Cosmin prezintă experiența receptării spectacolului The Encounter (2015), 

realizat de compania Complicité, creionând astfel strategiile teatrale ale performance-ului regizat 
și prezentat de Simon Mc Burney, care demontează narațiunea liniară și prezența performativă, 
aducând în prim-plan mecanismele percepției și ale receptării.

SUSTENABILITATE

Deák Katalin: Sprijin sau piedică? Relația dramaturg-instituție în Transilvania 
Pe baza convorbirilor sale cu dramaturgi și actori din Transilvania, autoarea supune analizei 

situația actuală a profesiei de dramaturg. Textul se oprește mai întâi asupra aspectelor negative 
ale faptului că, în prezent, sarcinile dramaturgului sunt îndeplinite de secretarul literar în teatrele 
din Transilvania, după care prezintă și motivele pentru care instituțiile nu compensează suficient 
activitatea dramaturgică propriu-zisă. Oare primesc dramaturgii recunoștință publică de alt tip 
din partea teatrelor? Și în ce măsură se mai bazează instituția pe activitatea suplimentară a dra-
maturgului după premieră?

Bogdán Zenkő: Formarea unui manager 
Acest eseu al lui Zenkő Bogdán este sinteza rescrisă a pasajelor introductive și de încheiere 

ale disertației sale de masterat, pe care a susținut-o la Facultatea de Teatru și Film a Universității 
Babeș-Bolyai. Textul oferă, în același timp, o introducere la analiza critică a strategiilor de ad-
ministrare a diferitelor instituții independente de artele spectacolului, realizată din perspectiva 
funcționării sustenabile. Publicația reprezintă și un manifest, în măsura în care autoarea formulea-



ză propuneri privind modul în care instituțiile de artele spectacolului pot beneficia de introducerea 
mai intensă a cursurilor de administrare artistică și culturală în educația superioară.

RECENZIE DE CARTE 

Tünde Kocsis: Vorba rotundă
Recenzia prezintă volumul de drame intitulat Dramele celor 10 ani (10 év drámái), publicat în 

2017. Cartea a apărut cu ocazia aniversării activității de 25 de ani a Centrului de Educație Teatrală 
Masa Rotundă (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ) din Budapesta și nu a fost pus în vânzare 
prin circuitul comercial. În textele destinate activităților TIE sunt semnalate și părțile interactive. În 
volum putem citi șase texte: În captivitate (Fogságban), Frați (Fivérek), Insula albastră (Kéksziget), 
Școala Babel Center (Bábel Center Tanoda), Mai mulți Messia (Messiások), Hotar (Mezsgye).

Zsolt Csepei: De la actor la scriitor și invers
Lui Zsolt Csepei, în calitatea sa de actor la o companie independentă din Transilvania, îi 

plac intrepretările actoricești bazate pe improvizație. Acum ne prezintă un volum în care „textele 
dramatice” sunt semnate de autorul-regizor Kárpáti Péter și de colaboratorii săi și care au fost 
realizate cu technica improvizației, ca texte de spectacol. Autorul recenziei nu a văzut spectaco-
lele din Budapesta, el prezintă doar cartea intitulată: Teatru pe vârful nasului tău (Színház az orrod 
hegyén). Textele cuprinse în volumul publicat de Editura Selinunte sunt: Fratele vitreg al visului (Az 
álom féltestvére), Bondar (Dongó), 1089 (Színház az orrod hegyén/ Teatru pe vârful nasului tău), 
Insula albastră (Kéksziget), Hungari, N M R R (H LH T TL NS G).

IMAGINE GĂSITĂ

Anna Sándor: Gunoiul teatrului – gunoiul meu
Ce poate face actorul pentru a reduce la minim cantitatea de deșeuri care rămâne în urma 

activității sale? Așa cum prezintă în acest scurt eseu, Anna Sándor, de la Teatrul din Miercurea 
Ciuc, folosește discuri demachiante reutilizabile în loc de cele de unică folosință. Fotografia ală-
turată prezintă discul demachiant din textil al actriței.

DRAMĂ 

Sarah Vanhee: Uitare
În numărul nostru de toamnă publicăm textul performance-ului creatoarei belgiene Sarah 

Vanhee, intitulat Uitare (Oblivion). Performance-ul a fost prezentat prima dată în 2015 la CAMPO 
din Gent, după care a urmat un traseu la mai multe festivaluri europene, printre care și TESZT 
de la Timișoara în 2017. Sarah Vanhee și-a adunat gunoiul real și virtual timp de un an ca să-l 
folosească apoi într-un spectacol: urmărim povestea despachetării lente a gunoiului adunat prin 
monologul înțesat cu aluzii și citate. Uitare vorbește despre lucrurile dispărute și regăsite, despre 
granița cețoasă dintre valoros și fără valoare, proprietate personală și nu, folositor și fără rost, 
murdar și nu, de fapt despre abjectul în sine. Performance-ul lui Vanhee explorează de fapt 
politica valorizării și rolul său de constituire a subiectului, care este plasat pe scenă în contextul 
societății de consum. În acest context opera problematizează chiar și rolul artistului, precum și 
gesturile creației. 



CRITICISM

Gábor Beretvás: The Ticking Bomb
Géza Szőcs’s historical drama Mission of Rasputin was premiered at the Northern Theatre 

Harag György Company from Satu-Mare. The play written on the First World War Centenary 
deals with the causes and effects of the war. Critic Gábor Beretvás considers that the perfor-
mance directed by Sardar Tagirovsky is a succesful historic and filosofic journey focusing mainly 
on the 20th century.

Andrea György: An Odd Experiment
Andrea György reviews the premiere of the Tompa Miklós Company. The Enemy of the Peo-

ple (A nép ellensége) was directed by Attila Keresztes, who tries to involve the spectator using a 
new theatrical form, the theatre of debate.

Anikó Varga: Colourful Little Old People
Anikó Varga’s critical review focuses on the latest premiere of M Studio (Sfântu Gheorghe), 

We Cry, We Laugh (Sírunk, nevetünk). The director and choreographer is the Hungarian artist Rita 
Góbi, whose theatrical vision is centred on precision and playfulness, with a special emphasis on 
small gestures and on a choreography that borrows equally from human and animal behaviour.

DANCE

Péter Tasnádi-Sáhy: Dance and Community. On the Pedagogical Programs of the 
Nagyvárad Dance Ensemble 

Péter Tasnádi-Sáhy presents the theatrical pedagogical programs of the Nagyvárad Dance 
Ensemble, involving two levels. As the only professional dance ensemble of Bihor county (Roma-
nia), the Nagyvárad Ensemble focuses, on the one hand, on providing professional background 
to amateur dance companies for creating their own folk dance choreographies – in the frame-
work of projects such as Inauguration of a Bridge (Hídavatás) and Dance on the Fallow Land 
(Tánc az ugaron) –, and on the other hand, based on the contemporary dance activity of the 
dance ensemble, on offering guidance to more contemporary forms, especially for young people 
– as in the project titled Who Are You, Dance Theatre? (Ki vagy te, táncszínház?).

Ildikó Novák: Truth Be Told, Dance Is Something Wonderful 
Ildikó Novák has conducted an interview with Ildikó Selyem, emeritus professor for artis-

tic movement of the University of Arts from Târgu Mureș. The discussion focuses on Selyem’s 
conceptions about movement and dance, as well as on her teaching activity, offering historical 
insight into the functioning of the University and thus indirectly into the Transylvanian Hungarian 
theatre of the seventies and eighties.



NEW DRAMATURGIES

Gabriella Kiss: The Theatre of “Generation Z”: the Changes of Drama and Theatre 
Pedagogy

The study of Gabriella Kiss is based on three theatrical performances from Hungary (Second-
hand, Animal City, #mindenkitörténet) and analyses the way in which their narrative strategies, 
shifting from the content of the narration to its modality, focus on the play of the traditional prac-
tices and on the possibility of their modification, as well as on their limits, also involving the mo-
dalities of identity construction and self-understanding of “generation Z”. According to the author, 
these performances are linked by being centred on developing the involvement skills of both the 
actors and the spectators, along with their conditions associated with the economy of attention.

Anna Zsigó: The Test of the Dramaturge – Experiences of the Changing Roles of the 
Dramaturge

Contemporary theatre offers an increasing number of examples of dramaturgical activity dif-
ferent from that of the literary theatre. Anna Zsigó uses her own work experience as a basis for 
the discussion of this topic, presenting the changing role of the dramaturge in the context of 
theatrical improvisation, dance and theatre pedagogy. She emphasises that this context of the 
community theatre offers an increased space for the personality of the dramaturge and for tasks 
such as preparing or curating the repetition process.

Cosmin Matei: The Anatomy of a Reception – The Encounter
Matei Cosmin’s essay discusses his experience of The Encounter (2015), the theatrical 

performance of the London company Complicité, used as a basis for presenting the theatrical 
strategies of the performance theatre involving Simon McBurney both as director and actor. 
McBurney deconstructs linear narration and performative presence, prioritising the mechanisms 
of perception and reception.

SUSTAINABILITY

Katalin Deák: Help or Hindrance? The Dramaturge-Institution Relationship in Tran-
sylvania 

The author presents an account of the profession of the dramaturge based on her discus-
sions conducted with dramaturges and actors working in Transylvania. She first focuses on the 
disadvantages of the current situation, in which the tasks associated with this role are carried 
out by the literary secretaries, as is the case in Transylvanian theatres. Then she discusses the 
reasons for which this job is underpaid in most institutions. Do the dramaturges receive other 
kinds of public recognition by the theatres? To what extent do the institutions rely on the work of 
the dramaturge after the premiere?

Zenkő Bogdán: Making of a manager
Zenkő Bogdán’s essay is a short rewriting of the opening and closing passages of her mas-

ter’s thesis, defended at the Faculty of Theatre and Film at the Babeş-Bolyai University. It is also 
an introduction to the critical analysis of the management strategies of independent performing 
arts institutions, from the perspective of sustainable activity. The text is also a kind of manifesto, 
in which the author makes a proposal on how it would benefit performing arts institutions if ar-
tistic and cultural administration would receive an increased emphasis within higher education.



BOOK REVIEW

Tünde Kocsis: Round Talk
The review presents the volume Dramas of 10 Years (10 ÉV DRÁMÁI), published in 2017. 

The book was published on the occasion of the 25th anniversary of the Round Table Centre of 
Educational Theatre (Kerekasztal Színházi Nevelési Központ). The TIE-texts also include the in-
teractive parts. The six texts of the volume are: In Captivity (Fogságban), Brothers (Fivérek), Blue 
Island (Kéksziget), Babel Learning Center (Bábel Center Tanoda), Messiahs (Messiások), Fringe 
(Mezsgye).

Zsolt Csepei: From Actor to Writer and Back
Zsolt Csepei, as an actor of an independent company in Transylvania likes acting based 

on improvisation. Now he reviews a volume, the “dramatic texts” of which were created as 
performance texts by playwright-director Péter Kárpáti and his co-creators, with a technique of 
improvisation. The reviewer has not seen the performances in Budapest, he only writes about 
the book entitled: Theatre on the Tip of Your Nose (Színház az orrod hegyén). The text published 
Selinunte Publishing House includes the texts: Half-Sibling of Dream (Az álom féltestvére), Bum-
ble Bee (Dongó), 1089 (Theatre on the Tip of Your Nose/ Színház az orrod hegyén), Blue Island 
(Kéksziget), Hungari, MM RT L T (H LH T TL NS G).

FOUND IMAGE

Anna Sándor: The Garbe of the Theatre – My Garbage
What can an actor do to reduce the waste produced during his work? Sándor Anna, who 

works as an actress at the Theatre of Miercurea Ciuc, employs reusable makeup remover disks 
instead of disposable ones – as discussed in this short essay. The attached photo shows such 
a textile disk used by Anna.

DRAMA

Sarah Vanhee: Oblivion
In our winter issue we publish the text of Oblivion, the performance created by Belgian artist 

Sarah Vanhee. The performance premiered in 2015 at the CAMPO in Gent, having since toured 
different festivals, such as TESZT at Timisoara in 2017. Sarah Vanhee gathered her real and vir-
tual garbage for a whole year in order to use it in a performance: it is a story of the slow unpack-
ing on stage of this garbage that is revealed through the monologue of the performer, enriched 
with allusions and quotes. Oblivion is about lost and rediscovered things, about the foggy line 
between valuable and worthless, property or not, useful and useless, dirty or not, in fact about 
the abject itself. Eventually, Vanhee’s performance explores the politics of validation and its role 
of creating a subject, placed on stage in the context of the consumer society where it questions 
even the role of the artist and the gestures of creation.
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