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Gesturi de rezistență
Cristina Modreanu

Dacă înțelegem rezistența drept
„capacitatea unui corp de a nu-și
schimba forma sub presiunea
altui corp”, vom constata că au
rezistat mai mulți oameni de
teatru decât știam.

1987

În lumea artistică de
dinainte de 1989 aveai un
double trouble asigurat
ca femeie și artistă.
Ondine Bleier-Dietz

Puteai răspunde cu me too la
absolut toate afirmațiile despre
injustețe și abuzuri de toate felurile.

2021

KATHARSIS VIRUS
Ovidiu Mihăiță

Îmbrăcat frumos, ca de seară,
un spectator invizibil stă la o
coadă imaginară la casa de bilete
a teatrului. În absenţă, casieriţa îi
înmânează totuşi un bilet inexistent.
Timișoara

spectacole interzise), dar din dosare rezultă și reacțiile
celor urmăriți, în unele cazuri curajul lor, refuzul de
a ceda la amenințări, altfel spus gesturile de rezistență.

2021
Gesturi de rezistență

Am consultat, pentru proiectul Teatrul ca
Rezistență, în perioada 2019-2021, peste 30 de dosare
din arhiva CNSAS ale unor instituții teatrale și ale unor
artiști, dar sunt conștientă că asta nu înseamnă decât „o
picătură într-un ocean”. Acest început mă face să cred
că, cu cât mai multe dosare de urmărire vom cerceta,
cu atât mai clară ne va fi imaginea și amploarea actelor
de rezistență – nu disidență, nu opoziție frontală – ci
rezistență. Adică acea atitudine care implică o doză
de pasivitate, dar care era exercitată chiar și când
„rezistentul/a” cunoștea bine urmările actului de a
rezista asupra vieții lui/ei personale și profesionale.

Cristina Modreanu

E o valoare în acest act, în ciuda pasivității lui?
Eu cred că da.

Gestures of resistance
Dacă înțelegem rezistența conform definiției
din dicționar ca pe „capacitatea unui corp de a nu-și
schimba forma sub presiunea altui corp”, atunci vom
constata că, de fapt, au rezistat mai mulți oameni de
teatru decât știam până acum. Ce știm e numai ce a
răbufnit în afară, spectacole interzise, mici sau mai
mari scandaluri, numărul mare de vizionări, înlocuiri
de directori sau de jurii.
Dar ce contează cu adevărat e acțiunea de a rezista,
nu rezultatul final, care nu este altceva decât expresia
raportului de forțe disproporționat dintre un regim
totalitar, opresiv și indivizi particulari, insularizați în
actul lor de rezistență fiindcă în cele mai multe cazuri
nu aveau cunoștință de actele similare ale celorlalți
(din lipsă de încredere atent cultivată de Securitate,
lipsă de organizare și comunicare). Apariția Europei
Libere, de exemplu, a redus din această insularizare,
fiindcă oamenii aflau prin intermediul postului de
radio de actele de rezistență ale celor mai curajoși
dintre ei și, în unele cazuri, erau inspirați de ele.
Dacă rezistența nu se vede din reflectarea critică
asupra spectacolelor (vezi trilogia Teatru în diorame
de Miruna Runcan), ea rezultă totuși din dosarele
personale de urmărire, din comportamentul față de
regim consemnat chiar de Securitate, care nu avea
nici un interes să facă din oamenii de teatru eroi.
Din ce se vedea în afară, măsurile luate de agenții
Securității (urmărire, exercitare de presiuni diverse,
amenințări) dădeau adesea rezultate (inclusiv

What really counts is not the end result of resistance,
but the action itself, which is often not reflected in the
performances, but it can be discovered in the files of
the State Security.

Zeichen des Widerstands

Was wirklich zählt, ist nicht das Endergebnis des
Widerstands, sondern die Aktion selbst, die oftmals
nicht in den Aufführungen widerspiegelt, sie ergibt
sich aber aus den Berichten der Staatssicherheit.

A szerkesztő előszava –
Az ellenállás arcai
A cenzúrázott vagy betiltott előadásokon, az
igazgató- és szereplőcseréken, a nyilvánosságra
került botrányokon, ismert történeteken túl jóval
több színházi szereplő tanúsított csendes ellenállást
magánéletében és munkájában, mint az gondolnánk.
A lehallgatási dossziék tanúsága szerint egyszerűen
azzal, hogy nem engedettek a fenyegetésnek, amellyel
a totalitárius rendszer a maga oldalára kívánta állítani
őket. Van-e olyan értékes ellenálló gesztus ez a passzív
attitűd, mint a rendszerrel való nyílt szembeszegülés?

Timișoara

1980
Mica armată rebelă a celor care purtau barbă și părul lung
Mimo Obradov

În cadrul secțiilor maghiară, germană și sîrbă ale
Studioului de teatru studențesc „Thalia” s-au promovat
și pus în scenă și unele spectacole mai curajoase,
interpretări ale textelor din repertoriul clasic și
contemporan într-o cheie specifică elanului tinerilor
studenți, uneori cu aluzii satirice sau critice, mai
mult sau mai puțin clare, asupra realității sociale și
politice. Cea mai vizibilă și influentă a fost activitatea
secției în limba română, acolo unde s-a lucrat cu
multă însuflețire, entuziasm, spirit critic, cu pretenții
și ambiții artistice ce atingeau, uneori reușeau chiar
să depășească, nivelul teatrului profesionist, mult
mai atent observat, controlat și ținut în frîu de
cenzura autorităților. Teatrul de amatori
a început să penetreze din mediul
studențesc, supravegheat cu mai
multă îngăduire, în cluburile a
căror activitate era sprijinită
material de întreprinderi
(clubul C.F.R.), municipiu
(clubul „Lira” de la Casa
de Cultură a municipiului)
sau
Comitetul
Județean
de Cultură și Educație
Socialistă (ARLUS). Acolo
teatrul, prin activitatea trupei
„Thespis”, s-a împletit cu
muzica, proiecțiile de filme
documentare și artistice,
ședințele
cenaclurilor
literare, chiar și cu activități
spontane,
improvizate,
de
tip
performance.
Această coagulare a unor
energii
și
resurse
de
talent materializată prin
manifestări artistice nu
ar fi fost posibilă fără
implicarea unor oameni
deosebiți,
pregătiți
să
sacrifice o eventuală carieră
profesională cu beneficii
garantate pentru a lucra cu
tinerii în mediul activităților
culturale de amatori, oameni

care nu au acceptat compromisul total și au preferat
boema. Diogene Bihoi, Iosif Costinaș, Victor Țintoi sînt
exemplele cele mai elocvente ale acestui sacrificiu pe
altarul unei expresii culturale cu tendință alternativă
și de aceea parcursul lor merită o atenție deosebită.
Oficial, ei au funcționat în cadrul unor structuri bine
așezate de către autoritățile și instituțiile coordonate
de partidul comunist prin pîrghiile responsabile cu
activitatea culturală. La Universitatea din Timișoara,
sub egida Consiliului U.A.S.C. (Uniunea Asociațiilor
Studenților Comuniști) activa Studioul studențesc
de teatru „Thespis”, coordonat de regizorul Diogene
V. Bihoi. Chiar dacă instituționalizat și
supravegheat, teatrul de amatori,
a cultivat un spirit rebel și
avangardist. Așa a fost posibilă
punerea în scenă a unor
texte contemporane care nu
puteau trece de cenzura
ce
aviza
repertoriul
teatrelor naționale. Un
exemplu
grăitor
este
piesa Sufleurul fricii, a lui
Matei Vișniec, jucată sub
bagheta lui Diogene V.
Bihoi în cadrul Studioului
de
teatru
studențesc
„Thespis”.
Datorită
acestor
manifestări,
numărul celor atrași de
activitățile culturale cu
tentă alternativă a fost
constant,
iar
efectul
implicării tinerilor a radiat
în societate. Participanții
la acest tip de demers
cultural alternativ au
rămas marcați de spiritul
de frondă, de rezistență ce
răzbătea discret, într-un
cerc limitat numeric dar
cu pondere resimțită în
viața culturală a orașului.

Timișoara

Printre cei care chiar au luptat să salveze o lume,
cea pe care timișorenii au trăit-o în vremurile cenușii
ale cenzurii și ideologizării forțate, a fost Victor
Țintoi, entuziast al teatrului și poeziei, al gîndului și
cuvintelor exprimate liber. De obicei invocat ca boem
de vocație și rebel al unor cauze utopice, Țache (așa
era numit de către cei cu care-și petrecea vremea)
purta în sine fragilitatea unui om, a unui artist, a unui
destin sacrificat în mod conștient pe altarul artei.
Munca lui cu tinerii, la fel ca și poezia erau încercări
de a evada din cămașa neîncăpătoare a sufletului (vers
din volumul Victor Țintoi ȚACHE, Editura Eubeea,
Timișoara, 2007, ediție îngrijită de Ilie Chelaru). Unul
dintre colaboratorii apropiați, Sabin Popescu, regizor
la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara,
afirmă despre el că și-a asumat statutul fragil al
artistului de underground și fragila recunoaștere publică,
între apologetica unora și hulirea mai multora. Despre
apartenența lui la segmentul situat în alternativa
culturii oficiale scrie și Gheorghe Secheșan: ...boema
era... compactă și solidară. I-am cunoscut treptat și
relativ târziu, după câțiva ani, pe mai toți... îi priveam cu
admirație (nici nu știu de ce nu i-aș numi, în fond, pe cîțiva
dintre ei: Dan Emilian Roșca - Dero, Ioan Monoran - Mono,
Remus Jurca, Bata Marianov, Iosif Costinaș și, desigur,
Țache), și consideram acceptarea (ca în cazul oricărui
grup „esoteric” ea „se întâmpla” greu, în „cerc”) ca pe un
lucru de preț. Vic tor Țintoi s-a afirmat în trupa de teatru
condusă de Diogene Bihoi ca actor, consilier literar,
regizor tehnic pentru ca apoi să-și facă propria trupă
care-i poartă aminitirea și numele și după dispariția
fizică. A fost printre puținii care au reușit să paraziteze
(acesta era termenul folosit de oficialități) comunismul
multilateral nefiind angajat în cîmpul muncii. Nu a luat
niciodată bani de la tinerii cărora le-a trezit pasiunea
pentru teatru și pe care, după sute de ore de muncă, i-a
făcut actori sau regizori. Regizorul Gheorghe Sfaițer
surprinde cu elocință atmosfera social-politică a acelei

perioade și locul unor astfel de oameni:...peste tot
fantasmele fanteziei noastre se despart de cenușiul grotesc
al Victoriei Socialiste. Îl regăsesc, în timp, tot mai concret
și mai ferm, cenușăreasă în lumea teatrului timișorean.
Imediat undeva aproape, Thespis, Lelu Bihoi, coloane ale
destinului său. Destin ce se cerea devorat pentru a întâlni,
cred, teatrul absolut. Cunoscutul poet și dizident Petru
Ilieșu a fost unul din cei care, alături de Diogene Bihoi
și Victor Țintoi, a pus în scenă o serie de spectacole
neconvenționale și a oferit o alternativă la ceea ce era
cu obstinație promovat în mediile oficiale. Privind
în urmă, și el recunoaște importanța existenței unor
asemenea oameni alături de care puteai să simți că
faci parte dintr-o mică armată rebelă a celor care
purtau barbă și părul lung, scriau versuri, imaginau
întîmplări cu teatru și muzică. Aveam vocație de paria.
Citeam literatură de avangardă și priveam, prin filele
revistei Secolul XX, panorama fenomenului cultural
mondial, cântam la chitară stând pe iarbă în parc,
vorbeam despre coregrafia și teatrul polonez, despre New
Phonic Art, ascultam Pink Floyd, Doors și Mahavishnu
Orchestra, ne despărțeam cu greu unii de alții, noaptea
târziu, într-un oraș toropit de somnul mediocru și cenușiu
al unei epoci din care nu voiam și nici nu făceam parte.

Fragment din volumul în curs de apariție Cultura
alternativă în comunism. O perspectivă etnografică despre
fenomenul Timișoara 1965 – 1989

Timișoara

1987
The small rebellious army Ondine Bleier-Dietz:
with beards and long hair În lumea artistică de
dinainte de 1989 aveai un
double trouble asigurat
ca femeie și artistă
Excerpt from the forthcoming volume Alternative
Culture in Communism. An ethnographic perspective
on the Timișoara phenomenon 1965 - 1989 by Mimo
Obradov about the student theater studio Thalia and
the Thepsis company.

Die kleine rebellische
Armee derer mit Bärte
und lange Haare
Auszug aus dem in Vorbereitung befindlichen
Band Die alternative Kultur im Kommunismus. Eine
ethnografische Perspektive auf das Phänomen Temeswar
1965 - 1989 von Mimo Obradov über das studentische
Theaterstudio Thalia und die Truppe Thepsis.

1980. A szakállas és
hosszúhajú lázadók
maroknyi serege
Mimo Obradov Alternatív kultúra a kommunizmusban.
Néprajzi szempontok a Temesvár-jelenségről 1965-1989
között című készülő kötetében külön figyelmet szentel a
Temesváron működő egyetemi színjátszó csoportoknak
és meghatározó személyiségű vezetőinek. Bár hivatalos
formában és ellenőrzött (megfigyelt) körülmények
között működtek, merész előadásaiknak, a lázadó és
avantgárd szellemüknek köszönhetően a Thália és
a Thespis színjátszó csoportok hatása, a diszkréten
burjánzó ellenállás az egész diákságra kisugárzott, és a
város kulturális életén is megérződött.

Când ați debutat în teatrul timișorean și care era
atmosfera culturală în acel moment? Din câte am înțeles
din interviuri cu alte persoane, exista o cultură alternativă
puternică în Timișoara care facilita o mai mare libertate
de gândire și de acțiune a intelectualilor de aici înainte de
1989. Puteți confirma? Cum se manifesta acest fenomen
după amintirile dvs?
Am ajuns devreme în teatru, după școală, în 1986,
paralel eram înscrisă ca studentă la Litere, la fără
frecvență, și urmam cursuri interne de actorie în
teatru, dicție, totul, mișcare scenică și chiar balet
clasic. Atmosfera acelor ultimi ani de dictatură era în
general sinistră, un shutdown total se instaurase, iar
atmosfera din lumea artistică mi se părea profund
deprimantă, o depresie combinată cu paranoia și
anxietate aproape patologică. Exista un fel de cultură
alternativă, paralelă sau subterană, însă ea se reducea
pe vremea aceea - căci vremurile bune, primăvara de
la Timișoara, cu grupuri artistice că SIGMA sau alte
grupări literare că Aktionsgruppe Banat erau deja
de neimaginat -, la un exchange de opinii în „saloane
intelectuale” alternative în locuințe sau ateliere, în
teatru sau în săli de repetiție, unde se discutau la
nesfârșit cărțile noi, unele indexate, altele traduse și
xeroxate și filme de autor, lumea artistică se temea de o
revoluție culturală radicală din partea regimului, după
modelul Coreei de Nord, care îl inspirase pe Ceaușescu
la vizită sa. Totul însă părea blocat, paralizat într-o
mlaștină sinistră care ne trăgea în neant. Nu puțini
dintre intelectualii mai slabi de înger sau mai lipsiți
de propteli, pile și mijloace materiale, o luaseră razna,
chiar unii înnebuniseră de frică și de pe urma șicanelor
care se țineau lanț, căci mizeriile pe care oamenii
și le făceau unii altora chiar abundau, solidaritatea
la vremea aceea dispăruse, era o atmosfera de lagăr
de concentrare la scară largă și se duceau bătălii de
subzistență cumplite pe toate planurile.

Timișoara

Articolul la care lucrez e bazat pe o cercetare de arhive
numită Teatrul c a Rezistență. După părerea dvs., a existat
o rezistență față de regimul totalitar în teatrul timișorean?
Și dacă da, cum s-a manifestat ea? (Pentru clarificare,
înțeleg prin rezistență nu opoziție sau luptă deschisă, nici
dizidență, ci definiția de dicționar: „proprietatea unui
corp de a suporta, fără modificări în masa lui, acțiunea
altui corp sau a unei forțe străine.”)
În teatre, în spectacolele vremii se ajunsese la un
fel de coregrafie de gesturi cifrate, care comunicau
destul de magistral mesaje subversive, înțelese de
inițiați și de cei care doreau să le decodifice. Textul în
sine devenise pretext pentru spectacole care prin
costume, scenografie, coregrafia gesturilor,
mise-en-scene
încurajau
rezistența,
instigau chiar, până la un anumit
nivel, transmiteau curaj și optimism
sau sentimente de revoltă; erau
și ele articulate elaborat într-un
întreg complex cu un narativ
antisistem,
de
rezistență.
Colectivele,
ansamblurile
artistice din teatre erau un
fel de grupări cu un program
estetic și ideologic, chiar
pentru că teatrul adună sub
acoperișul unui proiect de
spectacol atâtea discipline,
spectacolele vremii erau
opere de artă și spații de
locuit spiritual, spații
de respiro, universuri
paralele cu legi proprii.
Se poate spune că teatrul
rezista cel mai bine și
chiar își crease bravuros
un sistem de rezistență
proprie și chiar de opoziție
în afară.
Cum era să fii femeie în
lumea artistică, în teatrul din
România înainte de 1989? Exista
un tratament diferit și dacă da, în
ce sens?
În lumea artistică de dinainte de
1989 aveai un double trouble asigurat
ca femeie și artistă. Puteai răspunde cu me
too la absolut toate afirmațiile despre injustețe și
abuzuri de toate felurile. Ca femeie și artistă te ajuta
pe vremea aceea să ai un sugar daddy influent, un
protector binevoitor, preferabil din nomenclatură sau
în relații bune cu tovarășii, însă și pe ei era bătaie.
Timișoara

Se trafica influența ca pachetele de Kent. Montarea
spectacolului nostru (Cuvântări nerostite ale unor femei
nestăpânite, jucat sub titlul Iubirea are un nou nume la
Teatrul German de Stat din Timișoara, n.r red.) a fost
un act, o acțiune de revoltă mai ales împotriva acestor
sisteme dezumanizante și corupte în celebra „bătălie
a sexelor” care, în cazul societății de dinainte de 1989,
nu mai avea loc, învingătorii își administrau victimele
după bunul lor plac. Unii, nota bene, unii, nu toți, din
lumea artelor nu boicotau nicidecum patriarhatul ca
și sistem de bază și model al dictaturii, dimpotrivă îi foloseau privilegiile ca pe un fel de recompensă
pentru represaliile la care erau expuși. Adorau să
discute teoria feministă lungiți pe occupation couch;
ipocrizia, lipsa de solidaritate și toate necazurile se
spărgeau în capul celor mai slabi dintre cei slabi.
Practic, era o junglă cu legi de supraviețuire extrem de
dure, darwinismul social at its best...
Când și de ce ați părăsit România? Ce relație păstrați –
dacă păstrați – cu Timișoara și cum vedeți transformarea
scenei culturale de aici după 1989.
Am părăsit România din chiar motivele de mai
sus, doldora de traume acumulate ca femeie și artistă
care nu mai vruse să se țină de regulile jocului: „ciocul
mic”, muncește ca un cal și dă-ți silința să „dai bine”,
să arăți decorativ și să stai în banca ta - cam ăsta era
codul manierelor „elegante”.
Cred că în România se întâmplă actualmente
minuni pe plan cultural; filmul, noul film românesc,
este un fenomen mirobolant; este incredibil ce școală
de film avem la ora actuală; cred că nu e ușor să faci
artă în contextul problemelor sociale care există acolo,
însă rezultatele sunt chiar impresionante, realitatea
însăși este magică, viața bate în România filmul
dintotdeauna, poți face copy and paste la realitățile
de acolo și să depășească orice ficțiune, e acolo un
potențial de „sculptură socială”, cu termenul lui
Joseph Beuys, care trebuie valorificat, suprarealismul
vieții de zi cu zi e o sursă creativă infinită, sper să nu
sune cinic asta.
Cred că și în teatru se întâmplă minuni, urmăresc
activitatea unor foști colegi și colegi tineri actuali
și mă pregătesc și eu pentru 2023 cu un proiect
interdisciplinar care poate va face posibilă o
colaborare cu teatrul din al cărui ansamblu am făcut
cândva parte. Scriu la o piesă de teatru despre teatrul
vremilor acelea de tristă amintire, dar și pline de
miracole; sper să îmi reușească colaborarea cu teatrul
din Timișoara.

Interview with Ondine
Bleier-Dietz: "Being a
woman and an artist in the
artistic world before 1989
meant double trouble ."

Ondine Bleier-Dietz talks about culture and theater
in the last years of Communism and about her decision
to emigrate. Ondine Bleier-Dietz hopes to work again
with the Timisoara German State Theater in the near
future.

Interview mit Ondine Bleier
Dietz: "In der Kunstwelt vor
1989 hatte man sich als Frau
und Künstlerin ein double
trouble versichert"
Ondine Bleier-Dietz erzählt über die Kultur und
das Theater in den letzten Jahren des Kommunismus
und über ihre Entscheidung auszuwandern. Ondine
Bleier Dietz hofft, mit dem Deutschen Staatstheater
Temeswar in der nahen Zukunft wieder zu arbeiten.

Interjú Ondine BleierDietz-cel: "Az 1989 előtti
művészvilágban nőnek és
művésznek lenni duplán
nehéz volt."

Ondine Bleier-Dietz tanulmányai befejeztével 1986ban Temesváron debütált rendezőként. Meglátása
szer int, komplex k ifejezési formájáva l éppen a
színház tudott a legsikeresebben ellenállni, sőt,
szellemi menedéket nyújtani a félelem és a fásultság
ura lta kult urá lis élet ben. Ebben a z a lapvetően
patriarchális és a szolidaritást gyakran nélkülöző
művészet i közeg ben a nőként va ló boldog u lá s
plusz kihívást jelentett. A Temesvári Állami Német
Színházban rendezett A szeretetet másképp hívják című
előadásában többek között éppen ez ellen, a nemek
közötti társadalmi dzsungelharc ellen szállt síkra.

Timișoara

1988
Cenzură și autocenzură la Teatrul German de Stat
uncensored speeches of eleven incensed women), ceea ce
înseamnă că spectacolul din România, care a avut
premiera pe 5 februarie 1988, era printre primele
montări ale acestuia.
Cea mai mare problemă a fost provocată chiar de
titlu, care în original era Ungehaltene Reden ungehaltener
Frauen, tradus mai întâi în românește ca Vorbe nerostite
ale unor femei neînfrânte/nestăpânite (tradus în engleză
„incensed”, care e sinonim cu „enraged”/furioase,
enervate) în argumentul semnat de Ondine Bleier care
propunea textul pentru montare și îl susținea în fața
autorităților în pregătirea stagiunii 1987-1988. Deși
titlul se traducea astfel, spectacolul a fost jucat în cele
din urmă sub denumirea Iubirea poartă un alt nume,
acesta fiind primul aspect care mi-a trezit curiozitatea.

Pentru artiștii din teatrele României comuniste
libertatea de expresie era doar un vis care se putea
transforma foarte ușor într-un coșmar. În 1987, când
au început repetițiile pentru spectacolul Cuvântări
nerostite ale unor femei nestăpînite de Christine
Brückner, actrița Ida Jarcsek-Gaza și regizoarea
Ondine Bleier de la Teatrul German de Stat din
Timișoara nu puteau nici măcar să bănuiască prin ce
vor trece pentru ca spectacolul să ajungă la public.
Titlul le-a fost propus de secretariatul literar, își
amintește Ondine Bleier, care, în ciuda izolării din
restul țării, era la curent cu noutățile din lumea
culturală de limba germană. Îmi amintesc că textul
integral, deci cele 11 monologuri, ne-a fost propus de
către secretariatul literar care se afla într-un exchange
productiv cu anumite cercuri intelectuale din RDG și RFG,
cu mulți intelectuali care lucraseră în teatru și se aflau la
ora aceea deja în Vest; eram cumva conectați indirect, pe
cont propriu, cu cercuri literare vestice. Ida Jarcsek-Gaza
fusese în căutarea unei piese pentru un one-woman show
care să-i permită etalarea întregii sale palete de mijloace
artistice, iar acel text fusese găsit având mult potențial în
acest sens.”1

În urma cercetării și a intervievării autoarelor,
a rezultat că titlul nu fusese cenzurat din cauza
cuvântului „cuvântări”, rezervat doar pentru șeful
statului comunist, așa cum presupunea directorul
teatrului, Lucian Vărșăndan, bun cunoscător al istoriei
Teatrului German2 și nici, așa cum am fost eu tentată
să cred, din cauza conținutului său profund feminist,
centrat pe revolta împotriva unei dominații patriarhale
care de-a lungul secolelor a împins contribuțiile
femeilor în culisele evenimentelor politice, ale creației
artistice, ale reformelor religioase.
2 Mulțumiri Teatrului German de Stat din Timișoara care mi-a pus la dispoziție
dosarul spectacolului, inclusiv filmarea de la TVR, și directorului Lucian
Vărșăndan cu care am dezbătut subiectul (convorbire telefonică, 18 mai 2021)

Textul autoarei germane de succes Christine
Brückner apăruse în 1983 sub titlul Desdemona – dacă
ai fi vorbit. Unsprezece discursuri necenzurate ale unor
femei furioase și avea să fie tradus și publicat în engleză
abia în 1992 (Desdemona - if you had only spoken. Eleven
1

Interviu Teatrul ca Rezistență cu Ondine Bleier Dietz, 7 octombrie 2021, online
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În realitate, explicația e mult mai simplă și are
în centrul ei în primul rând autocenzura, cum își
amintește Ondine Bleier (astăzi Dietz): Cu titlul
fuseseră și considerente de ordin pecuniar, în mod sigur
și legate de drepturi de autor și copyright în general; noi
am tăiat și spânzurat în text, de schimbat nu am schimbat
o iotă, însă am cam tăiat pasaje din motive de economie
și arhitectură a piesei și de relevanță dramaturgică. Însă
tenta de edulcorare trebuie să fie de efect ironic: culmea
feminismului era în societatea de troglodiți în care
mișunam să „schimbi stăpânul”, să-ți părăsești tiranul
pentru un altul, iată: „Iubirea poartă un nou nume”... un
mare „triumf”al emancipării feminine… Se cam practica
în epoca respectivă escapismul erotomanic ca și drog, ca și
fugă de realitate, dar și de răspundere… Dar schimbarea
titlului avea și aspectul de autocenzură, ni s-a părut
că „femeile cuvântătoare” din titlu ar fi putut provoca
autoritățile, ceea ce s-ar fi putut întâmpla, dacă domnii cu
cușme de astrahan din comisia de cenzură a comitetului
cultural ar fi fost cât de cât atenți la ce se spunea pe scenă,
însă o femeie pe scenă cu elemente de costum de epocă nu
a bătut la ochiul nimănui, ceea era foarte simptomatic
pentru vremea respectivă… O femeie care vorbește singură
era ceva total normal și inofensiv, doar erau pline străzile
de ele.3 (...)
Când i-am trimis afișul (una din cele două versiuni
existente), Ondine Bleier și-a mai amintit un detaliu
privind reflexele cenzurii, unul pe care numai cineva
din interiorul echipei l-ar fi putut cunoaște: Acum,
văzând afișul cu ochiul, mi-am amintit că acesta a fost
cenzurat: eu avusesem ideea să facem pe afiș un ochi
desenat, din care să iasă cruciulița simbolului pentru
sexul feminin, iconul pentru feminin, dar chiar ăsta nu a
fost aprobat, așa că ochiul nu mai avea niciun sens astfel,
fără simbolul feminin”.4
Pe lângă titlu și afiș, documentele păstrate în
arhive spun că și alte elemente ale spectacolului
au fost schimbate pe drumul de la propunere la
premieră. Numele semnatarului muzicii, de exemplu.
Într-un document din dosar, acesta apare tăiat cu
pixul și înlocuit cu numele lui Ondine Bleier care,
în același document, apare la regie alături de Ida
Jarcsek-Gaza, interpreta monoloagelor. Deși aparent
nesemnificativ, detaliul privind dispariția singurului
nume masculin din echipa creativă a spectacolului
se dovedește important pentru procesul de lucru și
chiar pentru forma finală a spectacolului. Ondine
Bleier își amintește circumstanțele acestei schimbări:
Numele lui Gerhard Schibinger, care inițial trebuia să
facă live improvizații la percuție și alte instrumente și să
semneze muzica spectacolului, fusese șters deoarece Geri
3
4

Interviu Teatrul ca Rezistență cu Ondine Bleier, 7 octombrie 2021, online
Email Ondine Bleier, 7 octombrie 2021

nu făcuse față content-ului „ultrafeminin” și atmosferei
la repetiții; cred că a abandonat simțindu-se în minoritate
și dificultate, căci rolul său era să reprezinte chintesența
eternului masculin în ipostaze arhetipale… Am ales eu deci
niște piese muzicale pe contre-emploi, ca ironii la adresa
realității în sistemul patriarhal și de comună primitivă în
care trăiam.5
Patriarhalismul de comună primitivă care definea
societatea românească a anilor ’80 a fost, se pare, șansa
spectacolului de a trece de vizionarea ideologică și de
a se juca, în ciuda mesajului său feminist. Spectacolul
Iubirea poartă un nou nume care, în ciuda caracterului
său subversiv, nu a avut nici o problemă cu comisia
de vizionare ideologică, fiind ajutat și de faptul că se
juca în limba germană. Despre acest aspect, autoarele
spectacolului au amintiri diferite. Ida Jarcsek-Geza: Țin
minte că am făcut monodrama după Christine Brückner
în care era protagonistă și o teroristă. Și bineînțeles că a
venit cel de la Județ care trebuia să facă cenzura, eu am
prezentat spectacolul într-o repetiție generală, am evitat
cuvântul teroristă, iar Ildiko (n.red. Ildiko Zamfirescu,
directoarea teatrului, care tradusese împreună cu
Mircea Drumur textul) stătea lîngă el și – și acum o văd
– nu se așezase pe scaun, și îi traducea. El atâta a înțeles
din acel text, cât a tradus ea. Și s-a dus și a spus că acest
spectacol nu creează nici un fel de problemă.6
E clar că nu poți cenzura un text spus într-o limbă pe
care nu o cunoști, mai ales când traducătorii vor să te
inducă în eroare pentru a salva spectacolul. Chiar dacă
Ondine Bleier își amintește momentul puțin diferit, e
cert că vizionarea ideologică a pierdut dimensiunea
subversivă a spectacolului: Cred că una din explicații
pentru care onorata comisie de cenzură nu a fost șocată
sau alarmată este că a adormit la avanpremieră, dat
fiind că traducerea la cască prezenta și varianta complet
epurată de orice urmă de radicalitate sau îndemn la o
revoltă a amazoanelor... Este însă foarte posibil, nu am
aflat niciodată adevărul, ca spectacolul să fi fost aprobat
doar în urma intervenției unui renumit critic de artă al
timpului (n.red. cel mai probabil acesta era Coriolan
Babeți, critic, la vremea aceea șeful direcției locale
de cultură) erudit de parcă descinsese din Renaștere, care
fusese numit într-o funcție în consiliul cultural al orașului,
și pe care l-am văzut în sală la avanpremieră. Asta era
deal-ul pe vremea aceea: se juca piesa în fața comisiei și în
urma deciziei cezarilor de la comitet, i se „dădea drumul”
sau nu; dacă da, doar parțial, amputată. Jucam în fața
comisiei de cenzură destul de verzi la față de groaza lor...”7

5
6
7
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KATHARSIS VIRUS

Censorship and
self-censorship at the
Timișoara German State
Theatre

Ovidiu Mihăiță

The original title of the performance Uncensored
speeches of incensed women, directed by Odine Bleier,
was changed to Love bears another name as an act of
self-censorship. The performance had its premiere on
the 5th of February 1988.

Zensur und Selbstzensur
am Deutschen Staatstheater
Temeswar

Incidenţa la teatru este de un spectator la mia de
scaune. Un uşor trend ascendent am putea spune.
Bilanţul, după cum bănuiţi, este conform raportărilor
de la casele de bilete. Există spectatori izolaţi voluntar
de orice instituţie de cultură, autocarantinaţi,
mulţumiţi cu hrana spirituală de pe Glovo. Alţii,
dedicaţi & devotaţi întru totul scenei nu ratează nicio
ieşire la rampă, pentru ei teatrul e biserică, iar la
biserici, aleluia, se poate merge la liber cu toate că,
dacă ar fi să dăm crezare spuselor celor de la D.P.S.
(Direcţia Protecţiei Spectatorului), în faţa Noului
Katharsis este vulnerabil atât publicul obişnuit al
sălilor de spectacole, cât & publicul ţintă. „Katharsisul
nu alege!”, sună avertizarea specialiştilor.

Der originelle Titel Ungehaltene Reden ungehaltener
Frauen der von Odine Bleier inszenierten Aufführung
wurde zu Liebe hat einen anderen Namen als ein Akt
der Selbstzensur. Die Aufführung hatte die Premiere
am 5. Februar 1988.

1988. Cenzúra és öncenzúra
a Temesvári Ál la m i
Német Színházban
A romániai művészek számára az önkifejezés
szabadsága legfeljebb álom lehetett, mely könnyen
rémálommá vált. Christine Brückner Desdemona, ha
beszéltél volna. Tizenegy dühös nő cenzúrázatlan beszéde
című erősen feminista felhangú szövegét Ondine
Bleier fiatal rendezőnő vitte színre Ida Jarcsek-Geza
előadásában. Az előadás bemutatásának érdekében a
próbafolyamat közben több változtatást is kénytelenek
voltak alkalmazni az előadáson. A központi cenzúra
működésének bizonyítékaként az előadás címét,
különösebb külső ráhatás nélkül, maguk az alkotók
változtatták meg „elővigyázatosságból”, és végül A
szeretetet másképp hívják címmel mutatták be.

Timișoara

Îmbrăcat frumos, ca de seară, un spectator
invizibil stă la o coadă imaginară la casa de bilete a
teatrului. În absenţă, casieriţa îi înmânează totuşi un
bilet inexistent.
Spectatorul invizibil îşi lasă grijile la garderobă,
salută respectuos pe nimeni, prezintă nimănui
certificatul verde mototolit din fundul buzunarului
& este condus de o plasatoare absentă către sala
de spectacole. Se aşază discret în ultimul rând, pe
ultimul scaun gol disponibil. În sală plin de nimeni,
puzderie de nimeni, audienţă generală de nimeni de
toate vârstele & sexele veniţi pentru a-şi administra
doza împotriva Noului Katharsis. Unii dintre nimeni,
cei care sunt la „prima”, se tem de reacţii adverse,
obişnuitele huiduieli, fluierături despre care s-a tot
vorbit. Asimptomaticii se tem să nu adoarmă sau să
nu cadă pradă plictiselii. Cei trecuţi prin boală stau
relaxaţi la bufetul instituţiei unde au privilegiul de a
consuma pe caiet. Sus la loje, jale. ATI-ul teatrului e
rezervat cazurilor grave & deosebit de foarte grave.
Imaginea, parcă smulsă din The Audience a lui H. James
Hoff, un tablou vivant al morţii. Al morţii spectatorilor.
Ca o groapă comună amplasată la etaj, loja, mansarda
cutiei italiene, derulează imagini similare din cutiile
italiene apendice ale spitalelor de urgenţe care au
băgat spaima în noi în martie 2020.

invizibil nu a mirosit că va fi martorul absent al unui
spectacol fără gust. Rătăcit printre gîndurile sale se
întreabă dacă a meritat biletul. La drept vorbind, după
atîta timp, pare că actorii nu mai ştiu în ce parte e sala.
Sufleorul, absent & el, neavînd ce sufla, dă agitat din
texte încercînd să transmită actorilor că prima parte
e pe sfârșite. Aerul stătut care traversează scena nu
aduce cu el nimic bun în afara mirosului familiar de
decor vechi. Croncănitul ciorilor din podul scenei
completează satisfăcător atmosfera generală de
lâncezeală. Un sforăit discret pune capacul.

Gong, anunţ de sală, heblu, cortina. Nicio tuse,
niciun foşnet de chips. Aplauze frenetice virtuale la
revederea actorilor de pe scenă. I-a fost dor & drag.
Câtă bucurie într-o întâlnire, atâta tristeţe într-o
despărţire. Emoţia revederii, una din cele mai uzate
emoţii de care e capabil sufletul omenesc, este rapid
trecătoare, fiind urmată la scurtă distanţă de o bizară
curtoazie îmbibată cu suspiciuni & tatonări. S-ar
cuveni un „Vai, dar ce bine arătaţi!” dar parcă nu e
momentul, „linişte, că începe!”, îşi spune.
Pe scena lumii are loc un spectacol interactiv
netestat la public. Spectacolul are doar două personaje,
unul pozitiv altul negativ. Un cabaret cu aer funest. O
intrigă simplă. Lupta dintre rău & răul cel mai mic.
O poveste de ură într-un scenariu incoerent cu scene
lipsă & parcă prea multă vorbe. Un spectacol cu măşti,
într-un decor lugubru în regia nimeni nu ştie a cui. Un
lung monolog (întrerupt deseori de strănuturi & tuse
convulsivă) despre a te înţepa sau nu, iscă un murmur
de tăcere în sală printre spectatorii absenţi.
În rest, scenele obişnuite ale teatrului; lacrimi,
urlete, tirade, şarade, răcnete, frică, regrete,
disperare, dramolete, resemnare, drame,
remușcări, distopii, concepte, utopii,
nimic de făcut. Spectatorul

Finalul actului I. Cade cortina.
La pauză, luminile rămân stinse în sală, spectatorul
invizibil este vizibil obosit, surmenat & necesită
toaletare. Nu pune mâna pe clanţă, împinge uşa cu
cotul, mai apoi cu vârful pantofului & se strecoară
înăuntru parcă evitînd gresia demult proaspăt
schimbată. Se privește în gol în oglinda din buda
teatrului & îşi aminteşte că el e, conform spuselor,
oglinda vremurilor. „Cam aburită!” îşi şopteşte mut
în gînd & se îndreaptă nemuritor & rece spre bufet
îngânând: Ce e val, ca valul trece. Din nou nimeni nu
cere dovezi, el în schimb, moleşit fiind, cere un tonic.
În foaier, zâmbesc de pe afişele stagiunilor de
acum doi ani actori de categoria I. Le zâmbeşte amabil
înapoi. Din complezenţă, socializează cu nimeni &
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Actul II. Gong. Cortina.
După un scurt antract, lung cât o vară, în care
spectatorii invizibili şi-au făcut de cap pe la bufet,
tragedia reîncepe. Cum nu se aude prea bine din cauza
măştilor, se străduie să citească textul de pe buza
scenei. După doar cîteva replici gândeşte, ca mulţi alţii,
că aşa ceva ar putea rescrie de la zero. Alte personaje,
alt decor, altă intrigă, alte măşti, alt tot, e simplu.
În câteva minute e deja în seara premierei, flori,
şampanie, îmbrăţişări, pişcoturi, felicitări, turnee,
festivaluri, o diplomă sau poate chiar o statuetă. Brusc,
gala în care este premiat se întrerupe. La finalul celui
mai lung spectacol al lumii din contemporaneitate,
unul dintre personaje moare. Chiar înainte de a-şi
da duhul, în scurta & tensionata pauză de vorbire
de dinaintea ultimelor cuvinte, se aud sirenele unei
ambulanţe dar nimeni din toţi cei absenţi nu ştie dacă
e un efect de scenă sau e de afară. Teatrul, ca viaţa,
se joacă pe viaţă & pe moarte. O ultimă răsuflare, un
ultim regret, un duh părăseşte scena. După moartea
personajului rămâne bineînţeles doar respiraţia care
îl ţine în viaţă pe interpret, altfel n-ai cum.
Cortina.

acordă atenţie în mod deosebit nimănui. Fără să îşi
dorească, aude peste umăr o scurtă conversaţie. „Luăm
nişte actori, nu contează dacă-s angajaţi, am o piesă
fără drepturi, înţelegi, o adaptare, găsim un spaţiu,
aplicăm, printăm un A3, cu logo, ce trebe, repetăm,
jucăm, încasăm, decontăm, proiectu-i proiect!”.
„Câtă abundenţă de deficienţă” îşi declamă razant
în gînd & decide să nu mai considere arta un câmp de
luptă & artiştii soldați în linia întâi chiar dacă pînă
mai stagiunea trecută le descria munca, activitatea
sau opera cu ajutorul unor cuvinte cu caracter
combativ: rezistenţă, perseverenţă, disidenţă, sau
chiar intransigență. Brusc, şi-a dat seama că toate
acestea rimează în bloc cu subzistenţă, concurenţă,
incoerenţă, insolvenţă… „Vorbe, vorbe, vorbe”
gândeşte omul nostru & se pune pe o lungă tăcere.

În intervalul de referinţă (ultima stagiune) nu s-au
raportat decese printre personajele fictive, ci doar
printre artiştii cu comorbidităţi. Poliţia Comunitară
Teatrală vine să verifice dacă personajele au rămas
autoizolate în poveste. Ieşite la rampă la rapelul
cortinei fac cu mâinile (cu care de obicei nu ştiu ce
să facă) pantomime care mai de care. Unul dintre
actori aruncă un buchet imaginar către spectatorul
imaginar, iar acesta în imaginaţia lui chiar îl prinde.
Celălalt mimează o inimioară în dreptul propriei inimi.
Pentru actori - dedublare, pentru critici -pleonasm, iar
pentru teatrologi - tautologie.
Se ridică din scaun, îl prinde dedesubt & dă să îl
ridice când simte o gumă lipită într-un colţ. „E veche”,
îşi spune, „nu prezintă niciun pericol”. Conştiinţa
îl obligă totuşi să se frece cu dosul palmei de turul
pantalonilor. În afara oricărui pericol se îndreaptă
lin înspre ieşirea actorilor. Acolo, la avizier, în lumina
pâlpâindă a unui neon, curiozitatea îl obligă să afle o
taină a edificiului, ceva ce numai ei ştiu, ceva ascuns
exteriorului, un secret de serviciu. Aruncă o privire.
Nimic, nu se repetă nimic nou, toate piesele acestei
scene au fost scrise deja. Punct. Fără pic de coregrafie,
iese împleticit în spatele teatrului, pe acolo pe unde
intră & ies decorurile. Acum nu mai intră & nu mai
iese nimic. Doar o grămadă de tronuri vechi, cufere
& pereţi falşi zace tumefiată sub ploaia măruntă de
toamnă. Dedesubtul ei colcăie câțiva şobolani graşi.
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Ca un salvator, un taxi îl smulge dintre ruinele
lumii magice dar tragice & îl poartă lin spre casă. La
radio, ştiri. Vocea crainicului anunţă noi restricţii, iar
după meteo & sport programul unui festival de teatru
online. O scurtă „Crucea mă-tii cu pandemia voastră!”
a taximetristului închide gura difuzorului. Acum, în
tot oraşul se aud doar sirenele ambulanţelor & e clar
că nu sunt efecte de scenă. Cursa nu e lungă, fiindcă
teatrele de obicei sunt aproape de publicul lor. În faţa
blocului două personaje îmbrăcate în alb din cap până
în picioare stau lîngă o dubă portocalie cu girofarele
pornite. Vecinii, zgribuliți în halate, îi arată cu mîna.

KATHARSIS VIRUS
The invisible spectator goes to the theater to see
the pandemic’s performance on the world scene.
The theater is “full” of nothing and nobody, the
performance was staged by an unknown director.

KATHARSIS-VIRUS
Der unsichtbare Zuschauer geht zum Theater,
um die Aufführung der Pandemie auf der Szene der
Welt anzuschauen. Das Theater ist “voll” von nichts
und niemanden, die Aufführung wurde von einem
unbekannten Regisseur inszeniert.

2021. A katarzis-vírus
Az új katarzis-vírus elleni védekezés jegyében
egy képzeletbeli színházlátogatás nem is olyan fiktív
drámájára kísérjük el a Láthatatlan Nézőt az üres
nézőtéren, az el nem hangzott darabra – a járványhelyzet
fogalmainak valószerű-fájdalmas kifordításával.
A világ színpadán pedig mindeközben épp egy –
nézőkön még nem tesztelt – interaktív előadás zajlik,
amelynek csupán két szereplője van: a negatív és a pozitív.
Vészterhes kabaré, gyűlölet-mese összefüggéstelen
forgatókönyvvel, hiányzó jelenetekkel és mintha túl
sok mellébeszéléssel. Egy maszkos előadás nyomasztó
díszletben, isten tudja, kinek a rendezésében.
Timișoara

Eu sunt Ea – o altfel de cercetare de arhive
Actrița Christine Cizmaș a citit aproape 300 de scrisori de dragoste primite de mama ei,
le-a selectat și le-a citit pe cele mai emoționante dintre ele. Scrisorile pot fi ascultate de pe
site-ul La feminin: https://www.lafeminin.org/despre.
„Eu sunt ea. Scrisori ascunse” este o spectaculoasă explorare performativă a unei arhive personale.

Christine Cizmaș: Singura femeie din viața mea este mama mea. Singura pentru că e una, particulară,
nu am căutat-o, nu mi-a bătut la ușă, era dintotdeauna acolo, cu mine sau singură cu mine. Am cunoscut-o
destul de târziu. A durat ca fiica să devină femeie, femeia să întâlnească femeia.
E un moment când realizezi că mama este o femeie.
De când am împlinit treizeci de ani, am început un exercițiu. Îl practic forțat, când mă lovesc deciziile,
incertitudinile, singurătatea, dorul de acasă, de mult dispărut, dorul de mama … mă gândesc la ea, la ce
trăia ea, an după an, în timp ce eu o priveam și nu prea înțelegeam. De cele mai multe ori, judecam. Aspru.
Treceau anii, împlineam treizeci și doi, treizeci și cinci, treizeci și șapte, patruzeci … și rememoram
cum s-a recompus, cum a învățat să iubească din nou, cum a căzut, s-a degradat, s-a re-recompus, cum a
ales să mă iubească la rândul ei sau nu și să mă ‘piardă’ finalmente.
Nu ne naștem părinți, nu alegem să ne naștem nici noi la rândul nostru. Mă întreb încă dacă m-am
născut.
De aceea, am ales să sap în trecut, să mă întorc cu aproape 50 de ani în urmă, să caut o fetișcană care pe
la șaisprezece, șaptesprezece ani descoperea dragostea și viața. Viitoarea mea mamă. De alegea diferit, eu
poate nu vă scriam acum.
Sunt mici istorii personale, nimeni nu le cunoaște, se vor pierde în imensitatea timpului, iar ție
vreau să îți ofer un pic din emoția unui moment care s-a consumat cu mult timp în urmă …
Unde mă duce această aventură, încă nu știu, dar te iau cu mine.
Pentru că iubirea nu are vârstă, pentru că ea sunt eu, pentru că în mine sunt
lumi spulberate, amintiri netrăite ….
Mă întorc, în 2021, în anul 1974, într-o lună ca aceasta, octombrie.

Un paragraf despre mine
Îmi pare mult un paragraf, îmi pare prea puțin cât am trăit ca să mă cuprind într-un
paragraf.
Despre mine, este despre Christine Cizmaș, după nume.
Despre mine, este mereu complicat în căutarea simplității, cu lungi plimbări pe acolo,
pe dincolo, pe unde mă duc simțirile.
Despre mine, este despre o aventură.
Îmi place piperul. Îmi place să mă joc.
Îmi place să mă uit la oameni, să fug când pot, să dorm când nu mai pot.
Sunt actor, visez mai mereu, caut piper colorat.
Muncesc la Auăleu, la Scârț Loc Lejer și la Muzeul Consumatorului Comunist.
Tot în Timișoara.

I Am Her - a different kind of archive research
Actress Christine Cizmaș selected the most emotional love letters from the almost 300 received by
her mother and read them in her performative project I Am Her, which can be found on: https://
www.lafeminin.org/despre.

Ich bin sie - eine andere Art von
Archivrecherche
Die Schauspielerin Christine Cizmaș hat aus den fast 300 Liebesbriefen,
die ihre Mutter erhalten hat, die am meist rührenden ausgewählt und
sie in ihr performatives Projekt Ich bin sie gelesen, das auf https://www.
lafeminin.org/despre zu finden ist.

Iar, ca să mă pot întoarce, m-au ajutat în acest
demers:
Asociația Noi Re-Creăm, vă mulțumesc
pentru încrederea acordată prin proiectul La
Feminin, sper să nu vă dezamăgesc!
Horvath Octavian, Vita, voce, înregistrări
audio, muzică, prezență - o plăcere să te am
alături!

Ő vagyok. Egy másféle levéltári
kutatás

Ovidiu Hrin, Tzutzu - fără tine nu aveam
postere, fără tine nu prea îmi iese!

Az anya-lánya kapcsolat azon szakaszában, amikor nő áll a nővel
szemben, Christine Cizmaș színésznő különleges utazásra indult és
hívja hallgatóit édeasanyja, a szerelmes fiatal nő múltjába, anyjához
címzett közel háromszáz szerelmes levél apropóján. A legmeghatóbb
levelekből válogatást készített, felolvasta, a felvételeket pedig
közétette a La feminin oldalán (www.lafeminin.org). Az Ő vagyok.
Titkos levelek című projekt egy intim archívum magával ragadó,
performatív felfedezése.

Oana Stoian, ai pus la punct și organizat prima
ședință foto din viața mea alături de mama mea.
Nu îți pot mulțumi suficient nicicând!
Alina Sfetcu, pentru că ești și te aventurezi
într-o poveste care abia începe!
Să începem, să ne întoarcem!

Timișoara

Timișoara

Anunț Dramatic

Teatrul ca oglindă a societății
„Teatrul ca rezistență” este o inițiativă a Asociației Române pentru Promovarea Artelor
Spectacolului (ARPAS) demarată în 2018 și realizată în cadrul Programului Cultural Timișoara
2023 – Capitală Europeană a Culturii. Timp de doi ani, 2019 și 2020, a făcut parte din proiectul cu
finanțare europeană „Heritage Contact Zone”.
Timișoara este marcată de rolul ei în Revoluția din 1989. Curajul arătat în timpul acelei
perioade intense, care a costat multe vieți, subliniază rezistența oamenilor deciși să se schimbe,
în ciuda riscurilor. Orașul a generat de unul singur o energie care a pornit schimbarea, redefinind
România de azi.
Ce rol au jucat teatrele, atât înainte, cât și după Revoluție?
Acestea sunt întrebări importante pentru a putea lua pulsul atât al trecutului, cât și al
viitorului peisaj cultural.
„Teatrul ca rezistență” este un proiect integrat în Teritoriul Oameni, stația Actorii schimbării,
din Dosarul de candidatură cu care orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană
a Culturii. Este o parte esențială din încercarea noastră de a face o legătură între cercetarea
istorică și cultura contemporană. Europa are nevoie și ea să-și înțeleagă trecutul. Timișoara a
jucat un rol uriaș în valul care a transformat acest continent pentru totdeauna.
Proiectul este cuprins în programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de
Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al
Consiliului Local Timişoara.

Stimați prieteni, onorat public, dragi
cetățeni, colectivul operațiunii „Teatrul
ca Rezistență”, care își propune să documenteze activitatea teatrală a orașului
Timișoara din intervalul anilor ‘60-’90
în raport cu cetățenii urbei, a început
campania de colectare a materialelor
de interes. Astfel încât vă rugăm arzător
ca, în cazul în care posedați afișe de
teatru, caiete-program, bilete, invitații,
pliante, reviste, fotografii, felurite materiale publicitare, bilețele, povești sau
simple amintiri, a le preda de urgență
cu titlu de împrumut colectivului mai
sus amintit.
Vă așteptăm cu ele la sediul Muzeului
Consumatorului Comunist, Strada Arhitect László Székely 1, Timișoara. Aceste
materiale odată colectate vor fi arhivate
& date spre publicare (împreună cu
poveștile ce le însoțesc) spre folosul
obștesc, după care se vor întoarce la
proprietari.

Theater as a Mirror for Society
Theatre as Resistance is a cultural project launched in 2018 by the Romanian Association
for the Promotion of Performing Arts (ARPAS) as part of Timisoara 2023 – European Capital of
Culture. For two years, in 2019 and 2020, it contributed to the Creative Europe project Heritage
Contact Zone.
The 1989 Romanian Revolution left its mark on Timisoara. The courage shown during an
intensive period that cost many lives underlines the resielience of the people committed to
change, despite the risks. The city stood alone and delivered the energy that sparked the change,
re-defining present day Romania.
What role did theatres play in ingniting this change? How was democratic resistance
mirrored in the actions and repertory, both before and after the Revolution? These are important
questions to take the pulse of both the past and the future cultural landscapes.
Theatre as Resistance is part of the Timisoara 2023 Cultural Programme, territory People,
station Players of Change. It is our attempt to link historical research to contemporary culture.
Europe also needs to understand its past. Timisoara played a significant role in the wave that
transformed the continent forever.
The project was included in the TM2023 RESTART Programme managed by the Center for Projects
of the Municipality of Timisoara, and supported by the Municipality of Timisoara and Timisoara
Local Council.

Nota bene

Partener

Nu vă prefaceți cum că nu ați poseda
asemenea lucruri! Cotrobăiți, răscoliți,
săpați cu atenție sporită prin sertarele
cu amintiri, cutii de zestre, poduri, beciuri sau pe sub borcanele din șpaisuri!
COMORILE SUNT ACOLO!
Cu deosebită considerațiune,
Colectivul ”Teatrul ca Rezistență”

Colaboratori

Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara. Conținutul proiectului
cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria
Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.
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