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„C?l?torul” a ajuns la Craiova
Regizorul ?i scenaristul YANG Jung-Ung, fondatorul Companiei de teatru „Yohangza”
din Seul a fost s?pt?mâna trecut? la Craiova pentru a participa la „Festivalul
Shakespeare”, cu piesa „Visul unei nop?i de var?”. Evident c? n-am ratat ocazia de a-i lua un
interviu.

Rep: ?tiu c? este prima dat? când sunte?i în România. De ce a?i ales s? veni?i aici ?i s?
participa?i la „Festivalul Shakespeare” de la Craiova? Regizorul Yang Jung-Ung: În general,
sunt interesat de teatrele din Estul Europei. Nu-mi amintesc numele exact al companiei de
teatru cu care m-am întâlnit mai demult în Egipt, când au avut un spectacol acolo, la Cairo.
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Mi-a pl?cut mult. A?a c? mi-am dorit mereu s? vin în România, s? prezint aici un spectacol ?i
s? întâlnesc tot acest public român. Prima oar? am auzit despre România când eram mic ?i
am citit despre Dracula. Pentru mine a fost foarte atractiv. Am avut mereu aceast? curiozitate
fa?? de aceast? ?ar?.

Rep: Cum a fost publicul de la Craiova? Yang Jung-Ung: Se pare c? publicul de la
Craiova s-a concentrat într-adev?r asupra piesei. Pentru c? au fost atât de calmi în timpul
spectacolului, ne întrebam ce se întâmpl?, dar dup? aceea... Iar spectatorii care st?teau
chiar în fa?a mea au început s? râd? ?i au încercat s? se opreasc?, în timpul
spectacolului. A?a c? a fost destul de impresionant. Chiar am studiat fe?ele spectatorilor în
timpul piesei ?i p?rea c? ei g?sesc foarte ciudat s? vad? un astfel de spectacol. A fost
foarte interesant ?i pentru noi. Pentru c? aceasta este o comedie romantic?, de obicei,
publicul are o reac?ie prompt? în timpul spectacolului, dar spectatorii romani au încercat
s? ?in? totul în interior. Dar dup? spectacol, când actorii au fost chema?i la ramp? de c?tre
public, am fost uimit de reac?ia acestuia fa?? de actori, a fost o reac?ie foarte intens?.
Ne-au zâmbit întruna, ceea ce este într-adev?r minunat pentru noi. ?i mul?i spectatori,
când au ie?it de la teatru, au dat mâna cu mine. Una dintre doamnele în vârst? a venit,
m-a luat de mân? ?i a spus ceva în român?, gen "frumos". O fraz? scurt?. A fost
într-adev?r... a fost uimitor. Cum se spune "wonderful"? Era o propozi?ie scurt?, un cuvânt
scurt, pe care îl tot repeta. Rep: Minunat. Yang Jung-Ung: Cred c? asta era. A?a c? am
putut sim?i c?ldura. Poate c? în timpul spectacolului oamenii nu ?i-au ar?tat emo?iile
pentru c? a?teptau s? vad? ce se întâmpl? pe scen?. Rep: Am v?zut c? mul?i dintre ei au fost
chiar surprin?i când au v?zut c? actorii spuneau propozi?ii în român?. ?i asta a fost
extraordinar pentru ei. Ori de câte ori merge?i în alt? ?ar?, încerca?i s? rosti?i unele replici în
limba respectiv?? De ce face?i asta?
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Yang Jung-Ung: Ceea ce urm?re?te compania teatral? se bazeaz? pe interculturalitate,
a?a c? este ?i cazul acestei piese. Este unul dintre scopurile principale pentru care
realiz?m asta. Pentru mine este, de asemenea, foarte semnificativ s? întâlnesc toate
aceste culturi. O cultur? o întâlne?te pe alta, a?a c? este într-adev?r important pentru noi.
Încerc?m s? folosim limba local?, s? facem publicul s? se simt? mai aproape de noi. De
asemenea, este o experien?? bun? pentru actor, în procesul de a înv??a limba ?i de a
prinde sim?ul limbii ?i a g?si cuvântul potrivit sau pronun?area corect?. A?a c? este o
experien?? pozitiv? pentru to?i, inclusiv pentru actori. A?a cum vede?i, când publicul
ascult? actorii vorbind în limba lor, î?i deschid mintea ?i ajung pe scen?, o interiorizeaz?.
În teatrul coreean tradi?ional, nu avem numai acest gen de piese, ci ?i piese în stil
tradi?ional, interac?ion?m foarte mult cu publicul. Deci, din acest punct de vedere, este, s?
zicem, ap?s?tor, chiar încerc?m s? ajungem mai aproape de public. Rep: Când a?i ales
numele companiei, „Yohangza (C?l?tor)", la asta v-a?i gândit, s? c?l?tori?i ?i s? întâlni?i noi
culturi? Yang Jung-Ung: Aceasta a fost ideea, de asta am numit compania "Yohangza" ?i în
sfâr?it am reu?it s?-mi îndeplinesc visul.
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Rep: De ce
a?i ales s? juca?i Shakespeare? De ce piesa "Visul unei nop?i de var?"? Yang Jung-Ung:
Am dorit s? continui s? produc toate operele lui Shakespeare, nu doar "Visul unei nop?i de
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var?", ci ?i "Hamlet" sau "Macbeth". Inten?ionez s? pun în scen? ?i alte opere ale lui
Shakespeare. Dac? lua?i în considerare cât de impresiona?i ?i emo?iona?i sunt oamenii
de aceste piese, ?i faptul de a le face pl?cute, este foarte captivant pentru mine s? lucrez
cu astfel de opere. ?i, de asemenea, s? adaptez mijloacele literaturii. De asta am ales
aceste opere. ?i sunt foarte multe personaje în piese, a?a c? putem include multe pove?ti
?i dram?. Rep: Este într-adev?r uimitor felul în care amesteca?i în piesele lui Shakespeare
folclorul coreean. Yang Jung-Ung: Este o nou? viziune. Este foarte normal pentru noi,
deoarece suntem coreeni ?i citim piesele în felul nostru. La fel de mult pe cât în?eleg operele
lui Shakespeare, în?eleg tradi?iile coreene. Nu spun c? majoritatea companiilor de teatru
coreene sunt interesate s? lucreze în stilul tradi?ional. E mult mai greu s? interpretezi acest
gen de piese coreene. Personal, îmi plac tradi?iile coreene. Îmi place s? adaptez aceste
tradi?ii la lucruri moderne. În cea mai mare parte, în Coreea, piesele lui Shakespeare sunt
interpretate în stilul modern.

Împreun? cu Pre?edintele „Asocia?iei Interna?ionale a Criticilor de Teatru”, prof. univ. Yun
Cheol-Kim Rep: A?adar sunte?i diferi?i de alte companii. Asta este uimitor la compania
dumneavoastr?. Înainte de a veni în România, ?tia?i ceva despre Hallyu în aceast? ?ar??
Yang Jung-Ung: Nu m-am gândit niciodat? la asta, de fapt. Eu fac parte din Ministerul
Culturii din Coreea. Exist? ni?te departamente pentru asta, ?i de?i sunt acolo, nu am auzit
niciodat? de Hallyu în România. Am v?zut c? la televiziunile din România se difuzeaz? mai
multe seriale coreene. În sfâr?it am putut sim?i c? Hallyu are succes ?i aici. A?a c? pasul
urm?tor este ca la întâlnirea cu Ministrul Culturii s? îi spun cum a fost. Rep: Poate ve?i
deschide un Birou cultural aici, în România. ?tiu c? Ministerul Turismului inten?ioneaz? s?
deschid? un birou turistic în Ungaria, la Budapesta, de ce nu ?i unul cultural la Bucure?ti?
Yang Jung-Ung: Este posibil. Voi discuta acest aspect. Rep: Considera?i c? ?i cultura
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coreean? poate ajuta la extinderea Hallyu? Yang Jung-Ung: Guvernul coreean are
aceast? convingere puternic? despre faptul c? Hallyu trebuie s? se combine cu tot ce este
tradi?ional, nu total, dar o parte a culturii va afecta ?i acest val, a?a cum este tradi?ia sau
alte aspecte ale culturii. Pe viitor va exista mai mult sprijin din partea Guvernului. Pentru c?
suntem o ?ar? mic?, nu numai guvernul, ci ?i companiile private, ca Samsung sau LG,
încearc? s? foloseasc? acest val cultural ca s?-?i extind? afacerile. Rep: Practica?i ?i teatrul
experimental, de unde ave?i atâta energie ?i cum arat? viitorul pentru dumneavoastr?? Yang
Jung-Ung: Fa?? de perioada de început a companiei Yohangza, acum facem mult mai multe
lucruri în stil tradi?ional decât experimental, îns?... am dori s? încerc?m mult mai mult modul
tradi?ional de a face teatru, combinat cu cel modern. Ceea ce în?eleg prin "tradi?ional" se
refer? la realism, la felul în care publicul interac?ioneaz? cu actorii. Cum reac?ioneaz?... cum
interac?ioneaz? cu ei. Doresc s? încerc mai multe metode de a face teatru. De exemplu,
Cehov, operele lui Cehov... Asta înseamn? stilul coreean tradi?ional de teatru, a?a c? vreau s?
încerc ?i asta.

Rep: Care este statutul actorului coreean în societatea coreean?? Yang Jung-Ung:
Consider c? mul?i actori din domeniu, adic? actori de teatru, au început s? lucreze ?i în
filme, adic? ?i în drame, a?a c? pentru noi s-a ajuns ca amânarea spectacolelor s? ating?
un alt nivel. Putem g?si chiar ?i senatori sau guvernatori care au fost actori sau
actri?e.Dup? cum vede?i, mass-media are o mare influen??, mai ales televiziunea. A fi
actor, mai ales de televiziune, e unul dintre cele mai mari vise ale tinerilor. Pentru actorii
de televiziune ?i cinema, a fi lucrat anterior la teatru este de asemenea foarte important,
ca s? înve?e metoda ?i cum s? joace. Starea financiar? nu este foarte bun?, pentru actorii
de teatru. Ei nu fac asta pentru bani, ci pentru c? este visul lor. Rep: Actorul coreean, Song
Il-Gook, a declarat, dup? ce a jucat în prima sa pies? de teatru: "Înainte s? joc în aceast?
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pies?, eram o vedet?, dar acum sunt într-adev?r actor. Am devenit star în rolul lui Jumong, dar
acum sunt un actor adev?rat". Cu alte cuvinte este mai greu s? lucrezi la teatru. Yang
Jung-Ung: Da, e adev?rat. Dar, sincer, ace?ti actori care lucreaz? la teatru sufer? de
probleme financiare. Asta e o realitate.

Rep: Cum v-a?i sim?it în aceste zile la Craiova? Ve?i reveni? Yang Jung-Ung: M? bucur
de aceast? perioad? lini?tit?, imediat dup? spectacol, ?i vreau s? aduc o alt? pies? de
Shakespeare ca s? se ne întâlnim iar cu publicul din Craiova data viitoare. NR: Mul?umesc
Florinei H. pt ajutor
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