BULETIN INFORMATIV
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Redactat pe baza informațiilor furnizate de membrii AICT.RO, buletinul informativ îşi
propune să evidenţieze evenimentele importante în care se implică teatrologii și criticii români,
contribuind la analiza şi promovarea fenomenului teatral autohton.

APARIŢII EDITORIALE
Oltița Cîntec (coordonator), Teatrul.ro – 30. Noi nume/Theatre.ro – 30. New Entries (Editura
Timpul, Iași)
Tomul este a cincea apariție din seria de volume
colective bilingve realizate de AICT.RO. Pariul editorial îl
constituie portretizarea a 30 de artiști (regizori, scenografi,
coregrafi, dramaturgi, compozitori) care s-au impus după
momentul 1990, la fix 30 de ani de la punctul de răscruce
al istoriei noastre recente. „Contextul românesc a fost în
acești ani de tranziție mereu sub asediul imprevizibilului,
al instabilității și lipsei de predictibilitate. A trebuit să
perseverăm pentru a impune fiecare mică schimbare care
să zdruncine inerția și stagnarea. Ultimele trei decade nu sau bucurat de un ritm al transformării de care România ar
fi avut nevoie, și adesea nici direcția n-a fost cea mai
avantajoasă pentru cetățeni. Volumul acesta nu e unul
polemic, e un tablou de grup al celor care prin ceea ce au
imaginat pentru scenă au reușit să împingă în sensul
progresului arta căreia i s-au consacrat. Despre ei e vorba
în paginile acestea.” (Oltița Cîntec). Contributori: Oltița
Cîntec, Oana Cristea Grigorescu, Silvia Dumitrache,
Ramona Iacobuțe, Cristina Modreanu, Mirella
Patureau, Emma Pedestru, Iulia Popovici, Cristina
Rusiecki, Oana Stoica, Daniela Șilindean, Irina Wolf.
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Alina Mazilu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu ca promotor al dramaturgiei
contemporane. Aspecte din dramaturgia română actuală (Editura Universitaria, Craiova)
Volumul urmărește trei direcții generale: principalele
transformări din teatrul românesc de după 1989, rolul FITS în
promovarea dramaturgiei contemporane și relația dintre
dramaturgia română actuală și cea de peste hotare. „Festivalul
Internațional de Teatru de la Sibiu a fost și este în atenția
publicului de specialitate. Nu au existat însă studii temeinice
care să sistematizeze fragmentarul exegetic care stă sub
semnul imediatului. Cronici, interviuri, articole alcătuiesc
instrumentarul cu care operează cu migală Alina Mazilu. Lor
li se adaugă o valoroasă experiență a unui om care a lucrat și
trăit în/prin teatru. Ca demers, autoarea alege să panorameze
evenimentul [...], apoi, cu o remarcabilă acribie, să cerceteze
colecția imensă de texte publicate sub egida FITS în cei
douăzeci și patru de ani de apariție neîntreruptă, să citească și
să opereze cu texte care provin dintr-o panoplie de culturi.
Lecturează, scrutează, găsește constante și numitor comun,
trage linii care unesc contexte internaționale, identifică teme și
texte-fanion și le propune spre analiză idei fundamentale și cu o înțelegere profundă a
fenomenului teatral.“ Daniela Șilindean

Cristina Modreanu, A History of Romanian Theatre from
Communism to Capitalism. Children of a Restless Time
(Routledge Publishing House).
Este primul volum despre teatrul românesc publicat în
limba engleză la o editură prestigioasă care analizează
ultimele trei decenii ale scenei autohtone și o conectează la
scena internațională. Autoarea vorbește despre creatori precum
Lucian Pintilie, Liviu Ciulei și Andrei Șerban, care și-au făcut
carierele în exil, dar și despre cei mai inovativi artiști de azi
precum Silviu Purcărete, Mihai Măniuţiu, Gianina Cărbunariu,
Radu Afrim și Bogdan Georgescu.

Cristina Modreanu a coordonat suplimentul bilingv –
franceză/engleză – al revistei „Scena.ro": 30 years after/30
ans après, o sinteză a evoluției teatrului românesc din
ultimele trei decenii. Ediția specială a fost realizată cu
sprijinul ICR și lansată în octombrie 2019 la Bozar,
Bruxelles, în cadrul Festivalului Europalia. Contributori:
Oltița Cîntec, Cristina Modreanu, Mirella Patureau,
Oana Stoica.
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Carmen Mihalache, Hublou (Editura Babel, Bacău)
„Călătoresc în nişte insule ale închipuirii, în tărâmuri
imaginare, visând să regăsesc cărarea pierdută, odată cu
Meaulnes, încântătoarele grădini Finzi Contini şi oaza de o
frumuseţe stranie, crepusculară, unde se retrăsese, cu mica ei
suită de fideli, melancolica prinţesă căutată de Hugo, anticarul.
Deși au subiecte foarte diferite, în textele mele există o
legătură subterană, toate călătoriile despre care vorbeam
ducând spre o redescoperire de sine. Pentru că totul se află
înlăuntrul nostru, în propria ființă; acolo este Ithaca noastră, o
ancoră adâncă, un reazem solid în societatea lichidă în care ne
este dat să trăim. În cartea mea sunt priviri foarte subiective,
printr-o fereastră doar a mea, impresii fugitive, nuanțe. Dar și
amintiri și câteva autobiografeme. M-ar bucura să mă însoțiți
în călătoriile mele și mi-aș dori ca privirile noastre să se
întâlnească.” (Carmen Mihalache)

Mirella Patureau, Ninsorile de altădată sau fals tratat de
nostalgie teatrală (e-book, revista scena.ro)
„Ideea acestei cărți, devenită prin necesitățile
momentului primul e-book inițiat de revista Scena.ro, spre
liber desfătare a internauților, s-a născut dintr-o serie de
articole și cronici scrise în ultimii ani, în periplurile mele între
Franța și România. Între critică și istorie teatrală. Între
luminile rampei și atracția tăcută a documentelor de arhivă.
Memoria de spectator, sau de cronicar profesionist, e dublată
aici de privirea cercetătorului și a cititorului de arhive. În
spatele multor spectacole, am căutat, am încercat să restitui
memoria unor creații de altădată. Ca o încercare de a nega
ideea de teatru văzut ca artă efemeră și condamnat irevocabil
la precaritate în fața eternității.” (Mirella Patureau)

Mirella Patureau, contributor la volumul colectiv Théâtres
documentaires (Edition Deuxième époque, Paris), cu
studiul „Voix et visages de la réalité sur les scènes
roumaines” (Voci și chipuri ale realității pe scenele
românești).
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Ioana Petcu Pădurean, Fragmentarium cu Shakespeare
(Editura Artes, Iași)
„Într-o notă când eseistică, când analitică, cu jucăușe
alunecări poetice sau cu direcții riguros documentate, ne-am
apropiat de un dramaturg pe cât de universal și atemporal, pe
atât de greu de cuprins în jaloane. William Shakespeare e
revizitat în studiul nostru din perspective diferite, aparent
fără un punct de convergență foarte bine reliefat. Însă liniile
conducătoare se îndreaptă spre căi mai puțin bătătorite, spre
căi care nu sunt privite unidirecționat, căutările criticului de
teatru intersectându-se cu interpretările neobosite prin
semnele textului făcute de filolog. Li se alătură pedagogul,
cercetătorul care tot încearcă să pondereze elanul admirativ
legat de opera marelui Will, într-o manieră de echilibru între
exaltarea în fața dramaturgului și tonul uneori prea arid. Nu
în ultimul rând, s-a alăturat privitorul spectacolului de
teatru.” (Ioana Petcu)
Miruna Runcan, Teatru în diorame. Discursul criticii teatrale în comunism. Fluctuantul
dezgheț 1956-1964 (Ed. Tracus Arte, București)
„În mod paradoxal, studiile de istorie a artelor
performative nu par să se fi aplecat decât foarte rar asupra
felului în care s-au dezvoltat discursurile critice; și asta în
pofida faptului că materia de bază care servește istoriografilor
dedicați artelor (din ce în ce mai puțini în mediul academic în
care-mi desfășor eu activitatea) este reprezentată de
discursurile critice: editoriale, eseuri, cronici, anchete,
reportaje și interviuri dintr-o epocă sau alta. Foarte puțini
cercetători par să-și fi pus întrebări serioase despre relația
dintre creație (artistică, teatrală…) și discursurile critice
menite s-o reprezinte și s-o evalueze. […] Discursurile criticii
nu sunt dependente doar de esteticile (hegemonice sau
emergente) și de modurile de producție teatrală ale spațiului și
vremii în care au fost scrise, ci și, mai-nainte de toate, de
peisajul ideilor politice dominante, de relațiile de putere în raport cu care sunt emise judecățile
de valoare. Din acest punct de vedere, discursul critic, chiar și atunci când nu e (sau nu dorește să
fie) în sine unul normativ, își deconspiră, voluntar sau nu, rădăcinile axiologice, ideologice, în
paralel cu referințele estetice care stau la vedere, în scheletul și carnea argumentației critice.”
(Miruna Runcan)
Daniela Șilindean, Szabó K. István, Iluzia apartenenței/A
hovatartoszá illúziója/The Illusion of belonging (Editura
Caiete Silvane, Zalău)
„Căutător de armonii, şlefuitor atent al spectacolului
în cele mai fine componente ale sale, regizorul are plăcerea
şi bucuria descoperirilor ce ţin deopotrivă de spaţiul teatral,
dar şi de zona antropologicului. Spectacolele sale dau de
gândit şi de simţit. Regizorul documentează prin creaţiile
sale lumi în care frumuseţea şi oroarea coexistă şi îşi
zâmbesc. Parcursul spectacular relevă, inevitabil, şi un
traseu formativ, de la febrilele căutări – inclusiv în zona
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esteticii –, la montări unde semnalele de alarmă devin mai clare, mai evidente. Lucrează atent,
lansează provocări – sieşi, actorilor, publicului –, îşi locuieşte spectacolele şi lumile pe care le
imaginează.” (Daniela Șilindean)

SIMPOZIOANE, COLOCVII, REZIDENȚE NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE
În cadrul Întâlnirilor AICT.RO (ediția a V-a), simpozionul „Teatrul românesc – 30 de
ani de libertate” organizat de Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” în parteneriat cu Asociația
Internațională a Criticilor de Teatru – România (AICT.RO) (15 octombrie). Contributori: Oltița
Cîntec, Oana Cristea Grigorescu, Daniela Gheorghe, Mirella Patureau, Cristina Rusiecki,
Daniela Șilindean.
Oltița Cîntec, Oana Cristea Grigorescu, Cristina Rusiecki, Oana Stoica – „Teatrul
românesc și libertățile lui" (21 noiembrie, Muzeul Municipiului București)
Dana Țabrea - „Teatrul memoriei", la Colocviul Național al Centrului de
Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie Practică, Ediția a XI-a, „De la monument la arhivă.
Despre sensurile memoriei” (30 noiembrie) UAIC, Iași.

EVENIMENTE CURATORIATE
Oana Borș, selecționer TeenFest București și FEST-FDR Timișoara.
Oltița Cîntec, selecționer Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași
Cristina Modreanu, selecționer Platforma Internațională de Teatru București
Daniela Șilindean, manager de proiect „Selfie deMascat", organizat de Asociația
Culturală 360° în parteneriat cu Serviciul de Probațiune Timiș, IPJ Timiș și A.P.T.

PREZENȚE ÎN JURII
Oltița Cîntec – Bacău Fest Monodrame, Fest(in) pe Bulevard București
Doina Modola – Fest(in) pe Bulevard București
Elena Patap – New Drama, concurs de dramaturgie pentru adolescenți București
Daniela Șilindean – „Sub bagheta lui Merlin”, Teatrul pentru copii și tineret Merlin din
Timișoara

PREMII
Călin Ciobotari, Premiul pentru critică și istorie teatrală, Gala UNITER 2019

TRADUCERI
Mircea Sorin Rusu – Oltița Cîntec (coordonator), Teatrul.ro - 30. Noi nume/Theatre.ro
– 30. New Entries (Editura Timpul, Iași)
Mirella Patureau – suplimentul bilingv (franceză/engleză) al revistei "Scena.ro": 30
years after/30 ans apres
Daniela Șilindean – Marco Martinelli, A-și face loc, Breșă în teatru în 101 mișcări
(Editura Brumar, Timișoara)
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