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EDITORIAL
 Dragi prieteni, vă invit cu drag, începând cu data 
de 25 iunie, la Festivalul Internațional de Teatru “FITT 
2021”, unde timp de 10 zile ne vom bucura de spectacole 
inedite.
 În cei peste 70 de ani de existență, teatrul nostru 
drag a găzduit zeci de spectacole, a auzit râsete, a furat 
lacrimi, a oferit bucurie și emoții tuturor celor care i-au 
trecut pragul. Potențialul cultural și artistic al acestei in-
stituții este unul uriaș, iar valoarea istorică și patrimoni-
ală a clădirii este incontestabilă.
 În anul 2020 am semnat contractul de finanțare 
europeană “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Tea-
trului Aureliu Manea” prin care instituția culturală  va fi 
modernizată complet, atât în interior cât și la exterior.
 Lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a 
teatrului vor începe în curând, iar odată cu finalizarea 
acestora, cultura urbană, procesul de creație, dar și in-
frastructura culturală vor cunoaște noi valențe care vor 
duce la dezvoltarea durabilă pentru generațiile de azi și 
de mâine.

Cristian Octavian Matei - 
Primarul Municipiului Turda

 În această perioadă dificilă pentru întreaga plan-
etă cred că am învățat să fim mai atenți unii cu alții, să 
prețuim clipele frumoase, să dăruim mai multă dragoste 
celor de lângă noi. Nu întâmplător am ales ca temă a fes-
tivalului din acest an - Bucuria de a fi -.
 Iată-ne la a 5-a ediție a Festivalului Internațion-
al de Teatru Turda, o ediție pregătită, cu suflet, în 
condiții speciale, o ediție centrată pe întâlnirea spec-
tator - actor, Din nefericire nu putem vorbi, încă, de o 
reîntoarcere la normalitate, deși cu toții ne-o dorim, 
de aceea cred că astfel de manifestări culturale sunt 
obligatorii pentru suflete. Ca nație trebuie să învățăm 
să trăim frumos.

Cătălin Grigoraș - 
Președinte al Festivalului Internațional de Teatru Turda

 Festivalul Internațional de Teatru de 
la Turda își continuă planarea, cu a cincea sa 
ediție, în anul de grație 2021, după ce în anul 
anterior și-a coordonat energiile în apriga 
Pandemie, cu virusul Covid 19. Primele pa-
tru ediții au înălțat colectivul instituției în 
peisajul cultural - artistic național, implicit 
în realitatea cultural - artistică a municipi-
ului nostru. Multe dintre spectacolele prez-
entate în Festival, de proveniență autohtonă 
ori internațională, au constituit incontesta-
bile momente luminoase de artă teatrală.
  În anul când a fost înființată -1948 - 
instituția s-a numit Teatru de Stat, mult mai 
târziu a devenit Teatrul Municipal „Aureliu 
Manea”, în prezent este Teatru Național, pe 
al cărui frontispiciu veghează numele im-
portantului regizor și intelectual Aureliu 
Manea, colaborator și salariat al instituției. 
Înălțarea la altitudinea numită Național, 
își are sorgintea cu deosebire în strutura și 
evoluția edițiilor Festivalului Internațional 
de Teatru Turda.
 Meritul principal îi revine directoru-
lui Cătălin Grigoraș, care a reușit din primul 
său an de managetiat să formeze și să con-
solideze un colectiv tânăr și talentat, cât să 
și gestioneze cu înțelepciune sprijinul moral 
și financiar oferit cu generozitate de Consil-
iul Local și de primarul municipiului Turda, 
ing. Cristian Matei.
 Cu prilejul acestei ediții a FITT urez 
organizatorilor și celor implicați succese ar-
tistice valoroase, astfel ca aceasta să devină 
o autentică și mai puternică rampă de lan-
sare a următoarei ediții.

 Mircea Ioan Casimcea - 
Scriitor
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Orice festival cunoaște o vecinătate, pe 
alocuri incomodă, cu târgul, carnavalul, iar-
marocul și reuniunile comerciale de toate fe-
lurile. În parte prin diversitatea spectacolelor 
și artelor care se întâlnesc spre a fi ”consu-
mate”, în parte prin diversitatea felului de a 
fi al celor care pătrund în spațiile festivalului. 
Suntem, chiar și într-un mic oraș de pe Valea 
Arieșului, o felurime destul de bogată, prin 
proveniența și culturile pe care le purtăm în 
spinare, moștenite cu sau fără voia noastră.
Însă toată această conjunctură socială vine 
cu câteva elemente îmbucurătoare: în festival 
respirăm un aer comun și ne bucurăm împre-
ună; în festival suspendăm nevoia intensă de 
a tranzacționa cu semenii noștri pentru profit 
propriu și intrăm într-o tranzacție ceva mai 
ambiguă, cea dintre spectator și spectacol; 
în festival întâlnim adesea străinul, turistul, 
omul din afara teritoriului local, care sosește 

spre a da la schimb un alt mod de a privi lumea, o altă 
optică, pentru cei care vor să o primească, desigur.
A V-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru 
de la Turda este o încercare de a reveni la o orbită 
cotidiană care să nu mai fie dominată de prezența și 
circulația unui virus necunoscut societăților actuale. 
Suntem într-o primă etapă de vaccinări planetare, 
suntem primii vaccinați ai tânărului mileniu trei, 
suntem în mijlocul unui an care în continuare poate 
sosi cu o sumedenie de episoade neprevăzute.
La fel ca gătitul unei ciorbițe gustoase, organizatorii 
unui festival caută să găsească balansul dintre artis-
tic și logistic, pentru a susține și amplifica savoarea 
unor spectacole care sunt grupate într-o vecinătate 
cu totul nouă. Programul unui festival e poate cel 
mai palpitant lucru care poate fi descoperit. Alătu-
rarea anumitor spectacole, pornind de la producțiile 
locale, trecând prin cele invitate și avansând către 
producții internaționale, vizionate în mediul online, 
asigură un mix proaspăt, un sortiment încă nemes-
tecat al meniului cultural. Succesiunea de eveni-
mente aduce întotdeauna o condimentare aparte a 
experienței privitorilor, iar îmbinarea dintre arte se 
transformă într-un ”produs de schimb” pe care fie-
care participant îl poate achiziționa doar pe propria 
sa piele, testând fiecare detaliu prin acte voluntare.
Iar ca să știm din ce coșuleț selectăm, din ce vas de 
condimente presărăm, ne-ar ajuta să menționăm 

Două degete de sare și o maimuță zburătoare

metropolis

Metropolis - Terre Promesse (Tărâmul Promis)

 Proiectul Metropolis - Terre Promesse s-a des-
fășurat în 2017 în Milano. Organizatorul proiectului a 
fost Civica Scuola Paolo Grassi, căruia i s-au alăturat 
parteneri din Cehia, Slovacia, România, Spania și 

Germania.
Tema întregului proiect a fost fenomenul migrației. 
Mai concret, proiectul s-a concentrat asupra felului 
în care fenomenul migrației este capabil să trans-
forme modul de gândire al oamenilor sau arhitectura 
orașelor europene. Proiectul a avut ca scop scrierea 
și punerea în scenă a unor micro-drame originale, 
pornind de la analiza și documentarea migrației din 
punct de vedere social, economic și psihologic. Tineri 
artiști internaționali, dramaturgi și regizori, au lucrat 
alături de echipa italiană de actori, scenografi, re-
gizori și dramaturgi, în grupuri mixte. Toate textele 
create în cadrul proiectului au fost traduse și jucate 
în limba italiană, sub forma unui spectacol itinerant.
Puteți viziona online cele 16 micro-drame în perioada 
25 - 29 iunie, pe site-ul festivalului, secțiunea Online.
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câteva dintre spectacolele incluse în FITT 2021. 
Dacă începem cu spectacolele invitate, ne vom 
referi la Pisici 2, o producție a Teatrului ”Matei 
Vișniec” din Suceava, croită după un calapod mu-
zical marca Fără Zahăr, într-o lume care încearcă 
diete mereu reinventate, fie în artele culinare, 
fie în cele scenice. Într-un alt mediu, prin teh-
nologia proiecției, putem descoperi Manifest, 
un poem-cinematic laureat la Uniter și regizat 
de Cornel Mihalache, după un text de Ruxandra 
Cesereanu, în interpretarea Marei Opriș. 
Dacă pasajele sunt prea concise, inserându-se în-
tr-un calup aproape filmic, putem găsi un răgaz 
într-o Noapte furtunoasă, o repunere în scenă, în 
premieră, a textului clasic de Caragiale, în regia 
fratelui domnului Cornel, respectiv Andrei Mi-
halache, unul dintre regizorii veterani ai teatru-
lui turdean. Printr-o scenografie construită ca 
pentru un platou de filmare, decupajul regizoral 
capătă valențe inedite, contemporane, oferin-
du-i publicului segmente narative inaccesibile la 
o primă întâlnire cu textul dramatic: spectacolul 
ne dezvăluie ce se petrece cu actorii când aceștia 
nu au replici, ca pe urmă să reintrăm în acțiune 
prin romanțele care ne deschid punți spre aso-
cieri demult uitate.
Întorcându-ne la producțiile chemate să se arate 
în fața publicului turdean și nu numai, spectaco-
lul Bacantele este o meditație în aer liber asu-
pra măștilor de toate felurile, de la cele divine, 
la cele scenice, până la cele medicale. Împreună 
cu actorii Teatrului de Nord din Satu Mare, ne 
întoarcem la aventura consacrată a lui Euripide, 
revizitată în condițiile pandemice de azi. 
De altfel dansul, mișcarea scenică performativă, 
împreună cu jocul dintre consacrat și remaster-
izat, stau la baza mai multor producții incluse 
în festivalul acestui an. Atât Di A Log, spectaco-
lul cine-teatral semnat de Radu Botar și Mălina 
Andrei, Oxygen, o producție Teatrelli și Bur-
qa și Basma, o co-producție crescută pe umeri 
trans-naționali, sunt manifestări artistice care 
se întorc spre public pe ritmuri muzicale, încor-
porând în ele introspecții riguroase asupra situ-
ației planetare în care ne aflăm cu toții.
În prelungirea acestor linii tematice, ⇦cuplul⇨ 
(Anatomia unui cuplu deschis, în regia Luanei 
Elena Hagiu, Di A Log-ul deja menționat și nu 
numai) pare să ocupe un loc aparte în urcarea 
artelor pe scenele analoage, în fața publicului 
care trăiește evenimentul cot la cot cu artiștii, în 

ore redevenite comune.
Iar platoul de arte se completează, de la foto-
grafie, sculptură și documentar, până la spec-
tacole pentru copii, concerte și momente 
experimentale. De altfel, atractivitatea festivi-
tăților revine mereu și mereu la program. Stau 
oare cuminți spectacolele, aliniate cronologic, 
așteptând să fie urmărite militărește? Pesemne 
că nu, la fel ca în viața de zi cu zi, unde apar vari-
abile și răsuciri de context care asigură farmecul 
clipei respirate până la capăt. 
Vă invităm să urmăriți cu atenție programul 
Festivalului Internațional de Teatru din Turda, 
să aflați acolo, pe fitturda.ro, care sunt eveni-
mentele care rezonează cu dumneavoastră. Și 
să ne amintim cu toții că societatea abia iese, 
cu pași firavi, dintr-o pandemie care seamănă 
cu o răceală planetară. Suntem într-un moment 
de creștere, ca într-un salt de la o adolescență 
imunologică un pic întârziată, spre o maturitate 
cotidiană care are nevoie să înțeleagă focarele 
de infecție ce o înconjoară.
Dacă zborul e o parte vitală a regnurilor natu-
rale, după a potrivită condimentare a timpului 
dat, s-ar putea să ne surprindă anvergura aripi-
lor proprii, aripi care s-au pitit în fața unui val de 
amenințări pe care încă ne trudim să-l studiem. 
Să le numim, cu acordul dumneavoastră, aripi 
ale imaginației.

Mihai Pecingine-Bădescu
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 Dacă ar fi să ne întoarcem pe firul etimo-
logic, o definiție comun acceptată a cuvântului 
comunitate este derivată din termenul din limba 
franceză communauté, provenit din latinescul 
communitas (cum - ,,cu/împreună” + munus - 
,,cadou”), un termen folosit pentru grupuri care 
împărtășesc valori comune sau pentru o societate 
organizată. Legătura dintre acest cuvânt și teatru 
este evidentă, însă deseori ne scapă. Teatrul este 
o parte vitală a comunității, este un ,,munus” al 
comunității oferit ei înseși.
 Privind retrospectiv, teatrul, încă de la 
începuturile lui, a fost un element fondator în 
societate. Spre exemplu, în Grecia Antică teatrul 
a căpătat noi dimensiuni prin operele autorilor 
dramatici Eschil, Sofocle și Euripide. Astfel, re-
cunoscând că teatrul are o funcție importantă în 
viața cetății, statul și-a asumat obligația organi-
zatorică a unor întreceri dramatice. Era desem-
nat un archon eponymous, care avea dreptul și 
îndatorirea de a lansa aceste concursuri. Aceste 
manifestări teatrale se repetau anual în aceleași 
perioade, ca festivalurile din zilele noastre. Ceea 
ce este și mai interesant, este că la aceste eveni-
mente luau parte toți cetățenii, indiferent de 
statutul lor social. Timp de trei zile erau reprez-
entate douăsprezece trilogii și tot atâtea drame 
satirice. 
 Mergând mai departe, în Italia secolului 
XVI a luat naștere Commedia dell’Arte. Actorii 

călătoreau din oraș în oraș și prezentau în 
piețe creații teatrale inspirate din viața de zi 
cu zi a locuitorilor. Două trăsături caracteris-
tice Commediei dell’Arte sunt improvizația și 
personajele tip (măștile: Zanni, Arlecchino, 
Brighella, Pulcinella, Pantalone, Căpitanul, 
Doctorul, Amorezii). Pentru a improviza, ac-
torii aveau la dispoziție un canovaccio, un sce-
nariu care reprezenta o schemă a acțiunii, in-
trările și ieșirile din spațiul de joc și o serie de 
detalii. Între acte existau scene de intermez-
zo, independente de acțiunea spectacolului 
(scene de dans, cântece, scene de jonglerie). 
În anumite momente, spre exemplu când ac-
torii trebuiau să își schimbe costumul, existau 
momente de lazzi (mici momente comice). 
Spectatorii priveau aceste momente comice 
și regăseau situații din viața lor contempo-
rană. Teatrul era parte a vieții, era o altfel de 
oglindă, prin care omul se putea privi.
 În același secol XVI, dar în Anglia, te-
atrul se transformă și dobândește noi forme 
marcante în societate. Sunt înființate teatre 
și se construiește faimoasa scenă elisabetană: 
structurată pe două galerii. Prima galerie 
avea un front-stage (platformă situată în față 
- avanscena zilelor noastre) și un rear-stage 
(platformă situată în spate), închisă cu o per-
dea care, dacă era deschisă, reprezenta interi-
oarele. Cea de-a doua galerie, cea de sus, era 
utilizată pentru spații interioare sau exterio-
are. Scena se prelungea în curtea interioară, iar 
publicul de rând stătea în picioare, la parter.  
Publicul care ar corespunde clasei de mijloc 
stătea în galeriile celor trei laturi, iar nobilii 
și aristocrații stăteau pe extremitățile laterale 
ale scenei, la primul și al doilea etaj. Acest tip 
de organizare a spectacolului a generat două 
consecințe: un tip de intimitate între public și 
actor și o necesitate de texte care să răspundă 
exigențelor spectatorilor. Astfel, pentru a face 
față cerințelor publicului, drama elisabetană 
s-a adaptat și a renunțat la prudențele liter-
are și neoclasicizante. La fel ca în cazul Gre-
ciei Antice, în perioada elisabetană teatrul era 
locul unde publicul din toate păturile sociale 

THEATRON - Locul de unde se vede
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se întâlnea și își petrecea timpul împreună. Mai mult, 
în această perioadă, preferințele, nevoile, dorințele, 
viața în sine a omului de rând, au avut o influență ma-
joră asupra dramaturgilor și au ajutat la crearea unor 
faimoase opere dramatice a marilor autori precum 
Shakespeare sau Marlowe. 
 Continuând pe aceeași linie, sărim la secolul XX, 
unde avem două figuri remarcabile, regizorii-drama-
turgi Erwin Piscator și Bertolt Brecht. Piscator a reușit 
să înființeze primul teatru proletar și și-a pus prob-
lema prețului biletelor, de vreme ce cei care mergeau 
la teatru erau doar burghezii. Prin textele pe care le-a 
montat și prin estetica spectacolelor, acesta a încercat 
să transmită un mesaj cât mai direct oamenilor, să se 
adreseze rațiunii lor: ,,Teatrul își propunea să nu mai 
acționeze asupra spectatorului numai pe plan afectiv, 
să nu mai mizeze doar pe disponibilitatea sa emoțion-
ală, ci să se adreseze în mod deliberat rațiunii sale.” 
(Piscator, Erwin, Teatrul Politic, Editura Politică, Bu-
curești, 1966, p. 31). Brecht, urmând calea deschisă 
de Piscator, a creat teatrul epic, unde spectatorul nu 
mai era ,,hipnotizat” de ,,magia teatrului”, ci trebuia să 
adopte o atitudine critică față de evenimente, să ape-
leze la rațional. În contextul unei lumi zguduite de răz-
boi și de sărăcie, artiștii din întreaga lume s-au îndrep-
tat către o creație mult mai implicată social și politic. 
Totul era creat pornind de la lumea înconjurătoare, 
de la evenimentele contemporane, pentru societatea 
contemporană, pentru omul de rând, teatrul căpătând 
o forță socială și educativă.
 O altă formă de teatru care a luat naștere în 
secolul XX este teatrul comunitar.  În acest caz, inter-
dependența dintre teatru și comunitate devine și mai 
evidentă. Acest teatru păstrează dimensiunile etice 
și estetice universal valabile ale acestei arte și se de-
finește ca o formă de teatru construită specific pentru 
participarea directă a comunității. La nivel mondial, 
fenomenul este deja asimilat și integrat ca formă de 
teatru, în special în țări precum Statele Unite ale Am-
ericii, Canada sau Marea Britanie. De cele mai multe 
ori, artiști profesioniști lucrează în regim colaborativ 
cu oamenii din anumite comunități. În cadrul acestor 
colaborări sunt create texte și spectacole originale, 
ancorate în cotidianul comunității în care se lucrează, 
atingându-se teme relevante sau probleme esențiale 
pentru aceasta.
 Așadar, după cum putem observa, de-a lun-
gul istoriei, teatrul a fost alături de om, s-a dezvoltat, 
transformat și crescut odată cu societatea. Teatrul este 
și va fi parte din viața noastră socială, este un loc unde 
oamenii se întâlnesc, râd, plâng sau se bucură împre-
ună. Spațiile de spectacol sunt locurile unde comu-

nitatea se reîntâlnește și împărtășește mo-
mentele efemere care se întâmplă pe scenă. 
Festivalul Internațional de Teatru din Turda 
este un astfel de loc unde ne putem bucura 
împreună de puterea artelor teatrale. De-a 
lungul edițiilor festivalului, publicul tur-
dean a putut viziona spectacole ale teatre-
lor naționale (Teatrul Regina Maria Oradea, 
Teatrul Municipal Baia Mare, Teatrul de 
Nord Satu Mare, Teatrul Tineretului Piatra 
Neamț, Teatrul Elvira Godeanu Târgu Jiu 
etc.), ale teatrelor independente (Reactor de 
creație și experiment Cluj-Napoca, Teatrul 
RECUL București, Teatrul de Artă București 
etc.), ale universităților de teatru, ale teatre-
lor și companiilor internaționale (Teatro dei 
Venti Italia, Compania Traviecircus Italia, 
Compania Los Flamingos Spania, Pau Palaus 
Spania, Arts House Australia etc.). Deși sit-
uația pandemică a afectat modul de viață, 
de socializare și de relaționare al oamenilor, 
teatrul nu se dă bătut. În 2020, FITT a fost 
primul festival de teatru care a avut loc în 
pandemie, iar anul acesta revenim pregătiți 
să oferim spectatorilor noi momente tea-
trale, invitându-ne unii pe alții să redesco-
perim bucuria de a participa la această artă 
împreună. 
 Tot anul acesta se lansează publicația 
festivalului, GraFITT, cuvântul are mai multe 
rădăcini și influențe, uneori imprevizibile. 
Gra reprezintă cuvântul grafie, cuvânt 
provenit din termenii grecești kallos (fru-
mos) și graphein (a scrie). Mai mult, pentru 
noi, echipa redacției, exprimă dorința de a 
publica materiale atractive de pe care voi, cit-
itorii, să le citiți cu drag. FITT este un pic mai 
mult decât doar numele festivalului, este to 
fit in, este sentimentul de apartenență la un 
grup și sentimentul că acel grup te acceptă 
și te înțelege. Iar ca întreg, numele GraFITT 
te poartă cu gândul la grafit, un carbon natu-
ral aproape pur, de culoare cenușie-neagră, 
cu luciu metalic, din care se fac creioanele. 
Iar instrumentele analoage de scriere sunt 
cele pe care ne bazăm atunci când luăm con-
tact cu atmosfera festivalului.
Prin urmare, GraFITT își va lua creioanele în 
această ediție, le va ascuți și va pregăti nu-
meroase surprize pentru tine, cititorule!

 Bianca Trifan
doctor în Teatru și Artele Spectacolului
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Sugestie. Regăsire. Trezire. Dis-
tractie. Farmec. Sensibilizare. Dez-
vrajire. Toate aceste actiuni sunt 
efecte pe care teatrul, ca forma 
de arta particulara, le poate avea 
asupra unui privitor. Indiferent 
cum intri la un spectacol de teatru, 
vei pleca, într-o oarecare măsură, 
schimbat.
 
Dacă ne uităm la modurile sale 
transpunere, teatrul face ceva ce 
nicio alta forma de arta nu real-
izează: el ne transpune deopotriva 
în ipostaza de privitori, dar și cea 
de subiecti ai unei opere aflate in 
desfasurare. Inceputul si finalul 
unui spectacol, oricat de formal 
sau de vag ilustrate, nu reusesc 
niciodata sa ne inlature sentimen-
tul ca opera de pe scena exista și 
in afara transpunerii sale scenice. 
Acest afect indus de teatru, stare 
de continuitate latenta a unei 
teme, a unor personaje sau a unei 
povesti face din teatru un solomo-
nar al atentiei umane.  Dar fascina-
tia nu survine din simplul contact 
cu reprezentarea, ci prin periplul 
aluziv pe care orice spectator il are 
față de scenă: pana la urma esti o 
faptura reala, iar in fata ta, joaca 
oameni in trup si oase, nu masini 
sau idei.
 
Intr-un mod uneori incomod, un 
spectacol de teatru ne aduce in co-
ordonatele unei realitati ingenue, 
eliberate de povara fapticului si de 
labilitatea fanteziei neintrupate. 
El ne evoca vecinatatea cu o real-
itatea niciodata complet obiectiva, 
dar nici subiectiva cu totul. Spec-

tacolul poseda o altfel de viata, ivindu-se in fata 
publicul ca o lume paralela, o lume in care reali-
tatile noastre cotidiene ne sunt prezentate sub for-
ma unei fantezii, iar fanteziile ca simple realități.
 
Dupa incheierea unui spectacol, in spatiul liminal 
dintre scena si culise, piesa se resoarbe in spatiul 
adimensional ce a nascut-o. Ea revine in scrinul 
sensibilitatii umane, acolo de unde scriitorul, re-
gizorul si spectatorul, toti se impartasesc cu rostul 
intalnirii. Putem spune ca teatrul ne ofera prox-
imitatea cu patria posibilitatii, a imaginatiei si a 
ritualisticii. Aceste trei forte ajung deseori sa spri-
jine - si nu sa suspende, asa cum ne-am astepta - 
realitatea. Astfel, in cazul teatrului intalnim acest 
paradox: cel al limitelor conventionale folosite de 
teatru (scena, text, roluri, decor, etc) si infinitatea 
procesuala a efectelor sale. Cum poate deci o re-
ductie a realului  sa provoace un surplus de real-
itate?

Teatrul ca libertate 
                                               - Partea I - 

Vlad Manciu



EDITORIAL - GraFIIT
     

 A doua sau a treia oară, cred, sunt invitat 
să mă exprim liber în cuprinsul unui editorial – de 
data asta – care   precede începutul unei noi ediții a 
FITT-ului
(Festivalul   Internațional   de   Teatru –Turda).   
Mulțumesc   frumos   grupului   de inițiativă care, 
iată, pune bazele unei reviste a festivalului și nu nu-
mai: GraFITT.
Foarte frumos.
    Mă bucur că festivalul de la Turda, în pofi-
da neajunsurilor și schimbării de axă existențială a 
vieții, reușește să se mențină la suprafață. Minunat. 
Este ca în piesa domnului Slawomir Mrozek, În lar-
gul mării, unde, deși afându-se pe o plută în larg
și neant, oamenii sunt tentați să se mânânce între ei 
pentru supraviețuire, există încă un Om-poștaș care 
anunță cu veselie viața prin moarte și un Om-lacheu 
care se încăpățânează să rămână și să respecte 
tradiția, ducând-o cu el peste largul infinit în căutar-
ea... Omului pur și simplu.
    Așa și FITT. E ca o plută în largul mării; 
primește pe ea Oameni care încă mai   cred   în   fru-
mos,   în   necesitatea   artei   pe   pământ   și   în   viață,   
în   miracolul spectacolului vindecător, sperând că 
actanții nu se vor mânca între ei, ci vor găsi resurse 
pentru a dialoga și vor țese împreună pânzele unei 
frumoase corăbii pe care, tot împreună, o vor con-
strui din rezistența plutei. Iar poștașul, chiar dacă 
nu mai sună de două ori, preferând să te anunțe 
printr-un sms ori un icon că există viață și după 
moarte, precum și lacheul care acum este spilcuit, 
tras la patru ace, office și serios, vor rămâne imuni la 
tentativele de degenerare și infectare a frumosului 
cu urâtul, a curățeniei cu mizeria.
    Iată o ușoară schiță grafică a ceea ce sper ca 
ediția de anul acesta a FITT- ului să împlinească cu 

mult curaj și bani puțini – că așa ne-am 
obișnuit acum – pentru a rămâne un bas-
tion al încăpățânării de a nu ceda în fața 
invaziei de nimic și nicăieri.
    Așadar, continuați să explorați, să 
experimentați, să descoperiți. Aduceți la
lumină, în lumină, ROCA – diamant al 
spiritului născut pentru frumos, născut
pentru a-l crea și dărui. Cred că această 
inițiativă – încă o dată, lăudabilă – poate
să fie mai mult decât un produs al festi-
valului, poate fi o oglindă care  să reflecte
grafia unei credințe în menirea noastră 
ca slujitori ai Artei... O fi mult, o fi puțin?
Nu știu. Dar cred! Și nu vine din clasicul 
„crede și nu cerceta” ci, dimpotrivă,
Crede ca să poți merge Înainte.
    Explorare curajoasă, GraFITT și 
viață... Festivalule!

Radu Botar 
-actor și regizor- 

10



     Cum se ivește festivitatea? 
 
 Tablou. Un oraș, în liniște. Vară – după unii, arșiță. O pietonală pe 
care încet, încet, se strânge lume, în pâlcuri. Vorbesc, șușotesc, râd, plănui-
esc. Câțiva pași în preajma lor – un murmur comun răsare: sunt spectatorii 
Festivalului Internațional de Teatru Turda. Discută la ce spectacole să vină 
cu copiii, la ce oră să se adune pentru concerte, ce titluri de spectacole le-au 
rămas întipărite-n minte. O senzație permanentă de entuziasm și nerăb-
dare încheagă grupul, care în scurt timp se va lăsa furat de feluritele tipuri 
de lumi și universuri pe care Festivalul le pune la dispoziție. Apoi, aproape 
brusc, acalmie. Spectacolul începe.   
 Așa arată FITT când ajungi prima dată în perimetrul său, așa arată 
FITT când ajungi a doua oară, și în toate celelalte dăți în care îți faci cadoul 
de a ajunge aici; de fapt, acest proces pur uman de adunare și încântare este 
parte, aș spune, din magia neprogramată a Festivalului. Aceasta este partea 
de care se ocupă toți cei ce nu sunt organizatori, toți cei care vin la eveni-
mentele din festival pentru schimbul de experiență pe care relația scenă – 
sală îl oferă.  
 În Turda, efervescența orașului în perioada festivalului este inegal-
abilă. Pentru mine, bucuria pe care o oferă apariția programului de festival 
(și deci nașterea nerăbdării) este comparabilă doar cu bucuria de a fi în sală 
la aceste spectacole, de a trăi experiența cât mai completă a evenimentelor, 
de a „fura” din pofta de viață cu care FITT se prezintă an de an.

Luana Hagiu
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