
ABUZ ȘI HĂRȚUIRE 
SEXUALĂ ÎN TEATRU
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2017 înaintează ferm spre Est. Încurajează tot mai 
multe mărturii publice ale experiențelor traumatizante 
de agresiune verbală, fizică și sexuală trăite de femei 
din toate domeniile artelor scenei și film, fie în teatre, 
fie în mediul academic. Instituții europene de renume 
internațional și artiști din spații culturale prestigioase au 
fost confruntați cu o realitate cunoscută, controlată mult 
timp prin consemnul tăcerii. Răsunătoare procese pe 
rol (cel mai consternant e al lui Jan Fabre) dau semnalul 
schimbării normelor etice. În ultimii doi ani mărturiile 
artistelor din țările vecine (Bosnia, Serbia, Polonia) au 
generat spectacole documentare, dezbateri publice, 
campanii de conștientizare și măsuri de ajustare a 

codurilor etice din instituții și, nu în ultimul rând, apeluri 
în justiție. În România nu se vorbește public despre 
abuz, ceea ce nu înseamnă că fenomenul nu există. 
Am adunat în filele dosarului interviuri și comentarii 
cu artiști din țările vecine ale căror opinii probează 
presiunea asanării etice a mediului artistic și academic 
pornită din interiorul breslei. Fără a se transforma într-o 
vânătoare de vrăjitoare, teatrul documentar e primul 
instrument de relevare a adevărului. Dezbaterile pe 
care le-au antrenat spectacolele ating vârful aisbergului 
unui fenomen pe care îl analizează autorii articolelor 
și interlocutorii intervievați în acest dosar. (OCG)

Dosar coordonat de Oana Cristea Grigorescu și Cristina 
Modreanu. Ilustrat cu desene de Maria Nicola.

ENG
The #MeToo wave is steadily moving forward to the East. More and more testimonies of traumatic experiences lived by women 
in the industry are coming up after a long period of this reality being carefully controlled by silence. This dossier presents 
interviews and commentaries of artists from countries neighboring Romania whose opinions prove the pressuring need for the 
ethical rehabilitation of the artistic and academic environment from inside the guild.
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În Februarie 2021, actrița sârbă Milena 
Radulović a ieșit public și l-a acuzat pe 
fostul ei profesor de actorie de abuz 
sexual. Cel puțin alte optsprezece fete 
i-au susținut declarația și au adăugat 
propriile mărturii despre hărțuirea 
sexuală pe care o suferiseră în același 
studio de actorie din partea aceluiași 
profesor, când erau încă minore. 
Identitățile lor sunt încă necunoscute 
publicului, iar Milena Radulović, fiind 
singura care a depus mărturie publică, 
a devenit fața mișcării de rezistență în 
teritoriile fostei Iugoslavii. În următoarele 
24 de ore după mărturia ei, mass-media 
regionale au început să scrie despre caz în 
cel mai neprofesionist mod, acuzând-o că 
încearcă să mintă pentru a-și face vizibilă 
cariera prin acuzarea de hărțuire sexuală 
a „bietului profesor bătrân” (un om foarte 
puternic și de succes care mai e cunoscut 
și ca fiind prieten apropiat al lui Arkan, 
generalul sârb de armată acuzat de crime 
de război în Bosnia și Croația în anii 90).

Această narațiune a devenit dominantă, 
iar media a început să caute orice ar 
fi putut să o discrediteze pe Milena 
Radulović și să-l arate pe profesor 
ca victimă, iar pe ea ca vinovată. 
Comentariile din rețelele de socializare 
erau divizate, dar mulți continuau aceeași 
narațiune, nefiind conștienți de faptul 
că hărțuirea sexuală este o problemă 
comună, cu rădăcini în societatea 
extrem tradițională și patriarhală care 
are o toleranță mare pentru tot felul 
de acte de violență, mai ales când e 
vorba de violența împotriva femeilor.

Încercarea de a schimba acest tip de 
narațiune prevalentă în spațiul public 
a fost Nisam tražila (N-am cerut-o eu), 
inițiativă creată ca pagină de Facebook 
de către patru lucrătoare în teatru, 
actrițe și dramaturge din Sarajevo: 
Nadine Mičić, Ana Tikvić, Matea Mavrak 
și Asja Krsmanović. În dorința de a o 
susține pe Milena și alte femei care 
au raportat abuzuri, ele au început să 

NISAM TRAZILA = N-am cerut-o eu

Asja KRSMANOVIC

împărtășească mărturii anonime despre 
abuzuri sexuale ale unor femei a căror 
identitate le era cunoscută. Primele 
cazuri publicate au fost cele scrise de 
personalități publice din teatru și film, 
jurnaliste, modele, politicieni, muzicieni, 
etc. dar în următoarele câteva zile 
grupul a început să crească și femei 
din toată Bosnia, Croația, Muntenegru, 
din Serbia și Slovacia au început să-și 
spună poveștile ca mărturii anonime 
pe pagină. În câteva săptămâni mai 
mult de 3000 de astfel de mărturii erau 
strânse pe pagina de Facebook, iar 
mai târziu în grupul cu același nume.

Femei care nu se cunoșteau între ele, 
venind din domenii diferite, cu statuturi 
socio-economice diferite și puncte 
de vedere diferite asupra vieții, toate 
s-au strâns în jurul aceleiași cauze. 
Ele împărtășeau tot felul de mărturii 
șocante despre abuzurile cărora le-au 
supraviețuit acasă, în școală, la biserică, 
pe stradă, la muncă, în magazine, la 
plajă, în autobuz, din partea soților 
lor, a unchilor, profesorilor, doctorilor, 
prietenilor, șefilor, de la prieteni sau 
oameni pe care nu-i cunoșteau deloc.

Foarte curând, au început investigații 
asupra unor cazuri, în special în 
academiile regionale de artele 
spectacolului și unii profesori din 
Ljubljana și Zagreb au fost suspendați 
pentru că erau acuzați de abuz sexual 
de către studenți. A fost un pas imens 
pentru femeile din toată fosta Iugoslavie, 
pentru că aici societatea s-a format 
într-un fel în care supraviețuitorii au 
fost sistematic învățați că abuzul nu e 
rușinea abuzatorilor, ci a lor. Această 
narațiune, creată de abuzatori, a fost 
perpetuată prin toate celulele societății, 
în lipsa susținerii de către familiile 
tradiționale, și de un personal medical 
needucat și favorizată de legi care îi 
tratează pe supraviețuitori doar conform 
standardului de „victimă perfectă” (cineva 
care raportează violența fizică imediat 

după ce s-a întâmplat și oferă multiple 
dovezi fizice ale abuzului) și „abuzator 
perfect” (un om necunoscut victimei 
care s-a folosit de o ocazie întâmplătoare 
pentru a comite crima, eventual fost 
condamnat sau acuzat de comportament 
violent). Și, pe deasupra, mass-media 
rapace capabilă de a face orice pentru 
încă un click, a cărei foame de senzație 
și incapacitate de a distribui informație 
corectă și folositoare aduc victimizarea 
secundară la un nivel superior.

Când această inițiativă a început mulți 
au încercat să o discrediteze pe motiv 
că e ceva ce fac o mână de actrițe care 
vor atenția mass-media ca să-și crească 
popularitatea, dar foarte curând s-a 
dovedit că nu aveau deloc dreptate. 
Actrițele se foloseau de privilegiul de a 
fi aproape de public pentru a-și ridica 
vocea și a pune reflectorul pe o problemă 
prezentă în toate straturile societății, ele 
devenind primul vector de schimbare.

Nu este un accident faptul că #metoo și 
diferite inițiative din Balcani care luptă 
pentru drepturile femeilor și împotriva 
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abuzurilor sexuale au fost inițiate de 
artiști. Artele, în special teatrul din vest 
au fost întotdeauna politice, începând 
din Grecia antică și până azi. Artiștii au 
pus întotdeauna întrebări și au criticat 
atrocitățile societății, fie pe scenă, fie, 
mai târziu, pe celuloid. Singura diferență 
e că domeniul luptei s-a schimbat puțin. 
În loc de scenă, artiștii au decis să ocupe 
spațiul public prin rețelele sociale și 
să-l folosească ca pe o scenă. Și-au 
spus poveștile și publicul a ascultat și 
a început să participe. Aceasta este 
dovada că spunerea de povești este 
esențială pentru existența umană și 
că ea chiar poate schimba vieți.

În 2006 Jasmila Žbanić a turnat filmul 
ei „Grbavica” și a câștigat Ursul de Aur 
la Berlinală. Acest film despre victimele 
violurilor de război și viața lor cu trauma a 
fost un prilej de a deschide discuția despre 
statutul acestor victime în societatea 
bosniacă. Nerecunoscute ca victime, după 
ce filmul a arătat problema, ele au primit 
în sfârșit același statut cu veteranii de 
război și au primit susținere de la stat.

În Croația, cu cinci ani în urmă, cunoscuta 
actriță și producătoare Jelena Veljača 
reacționând la un caz de abuz domestic 
despre care aflase din presă, a fondat 
inițiativa Spasi me (Salvează-mă), 
foarte activă în ajutarea victimelor 
abuzului domestic. Inițiativa a marcat 

și o serie de mari proteste în Zagreb 
unde cetățenii au presat guvernul să 
producă legi mai bune pentru aceste 
cazuri și să găsească metode de a 
le implementa. Această inițiativă a 
început tot online și este încă activă.

Anul 2021 a început cu mișcarea 
#NisamTražila și s-a terminat cu 
#nisamprijavila (Nu am declarat). 
Sub această umbrelă pe Twitter mii 
de femei scriu de ce nu au raportat 
abuzurile când au avut loc. Noua 
inițiativă ar trebui să explice lipsa de 
încredere a cetățenilor față de sistem. 
Conform unor studii făcute în Bosnia și 
Herțegovina, 91% dintre violurile din 
aceste țări nu sunt raportate poliției. 
Motivele sunt legile proaste care nu 
fac dreptate victimelor și lipsa de 
încredere în sistemul de justiție corupt.

#nisamprijavila a fost creat de Nina 
Stojaković, activistă politică, a cărei 
soră a supraviețuit unui abuz din partea 
fostului ei iubit, un faimos rapper sârb. 
O dată în plus, campania a început cu 
personalități publice. De data aceasta 
nu din teatru și film, dar muzicianul 
acuzat este și un fel de influencer foarte 
cunoscut în mass-media locală și de către 
public. În societatea spectacolului ar 
trebui să fim fericiți când cineva care are 
o voce și acces la spațiul public, fie că e 
vorba de teatru, film, rețele sociale sau 

piața publică, folosește acest privilegiu 
pentru a promova valori care fac lumea 
un loc mai bun. Și, din fericire pentru noi 
toți, astăzi avem cu toții acces la spațiul 
public mulțumită rețelelor sociale online.

Toate inițiativele menționate în acest text 
sunt încă în desfășurare, iar anul 2021 a 
adus câteva mari schimbări de paradigmă. 
Supraviețuitorii abuzurilor nu se mai tem 
să-și ridice vocea. Ei și-au găsit online 
o comunitate de suport, se sprijină unii 
pe alții și știu că nu sunt singuri, că au 
cu cine să-și împartă problemele. Date 
fiind circumstanțele politice din Balcani, 
având în vedere cum sunt divizate 
aceste societăți după dezmembrarea 
Iugoslaviei, aceasta a fost prima mișcare 
care a depășit granițele fizice și a implicat 
oameni din șase țări, care împărtășesc 
aceeași limbă, tradiții și istorie. Diferite 
inițiative și organizații din aceste țări au 
început să se consulte și să facă schimb 
de experiență pentru a colabora în 
încercarea de a ajuta victimele abuzurilor.

Anul a trecut și vocile nu au fost amuțite. 
Noi credem că nu vor mai putea fi 
amuțite vreodată. Nu numai datorită 
artiștilor și altor personalități publice, ci 
grație tuturor femeilor care au ocupat 
spațiul public cu mărturiile lor și au făcut 
aceste inițiative vizibile și relevante.

(traducere din limba engleză 
de Cristina Modreanu)
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Oana Cristea Grigorescu: În ultimii doi 
ani au apărut în spațiul public tot mai 
multe mărturii ale victimelor hărțuirii și 
abuzului sexual din teatrele și academiile 
de artă din Balcani, sincron cu ceea ce 
se întâmplă în multe țări din Europa (să 
numim aici Germania, Belgia, Polonia 
etc). E necesar să vorbim despre această 
mișcare de asanare morală a mediului 
teatral din țările vecine nouă pentru 
că în România actrițelor le e teamă să 
vorbească despre aceste experiențe 
traumatizante, se simt lăsate singure în 
această luptă și nu au nici un mijloc de a 
se proteja, iar instituțiile trec sub tăcere 
cazurile de abuz. De aceea, e important să 
aducem câteva exemple din țările vecine 
și să înțelegem contextul în care victimele 
au început să vorbească în public.

Haris Pasoviç: Desigur, vă pot da câteva 
exemple din ceea ce se întâmplă în 
Balcani, zonă pe care o cunosc foarte 
bine (Serbia și Bosnia în special). Asja 
Krsmanovici, absolventă a Academiei 
noastre de teatru din Sarajevo, împreună 
cu alte trei tinere actrițe au pornit o 
acțiune intitulată „N-am cerut-o eu”. 
Totul a început anul trecut cu interviul 
publicat cu Milena Raduloviç, o tânăra 
actriță din Serbia, ca urmare a faptului 
că ea și alte cinci tinere actrițe au depus 
o plângere penală pe numele fostului 

„Nu este o luptă exclusiv a femeilor; mulți 
actori bărbați le susțin şi vorbesc public 

în favoarea acestei noi mişcări”
Interviu realizat de Oana CRISTEA GRIGORESCU cu regizorul de teatru bosniac Haris PASOVIÇ

Născut în 1961, regizorului bosniac 
Haris Pasoviç este considerat 
astăzi unul dintre cei mai 
reprezentativi artiști ai ultimelor 
trei decenii, un reper pentru 
teatrul din țările fostei Iugoslavii 
nu doar prin creația de scenă și film, 
ci și prin activitatea sa ca director 
de festivaluri de teatru și profesor 
de regie la Academia de teatru 
din Sarajevo. Spectacolele sale 
multipremiate au fost invitate 
de-a lungul timpului la prestigioase 

festivaluri internaționale (Edinburgh, 
Avignon, Napoli, Singapore etc). 
În 1993, în timpul asediului orașului 
Sarajevo a înființat festivalul 
de film „Dincolo de sfârșitul 
lumii”, implicându-se ulterior 
în documentarea tragediei 
conflictului interetnic și a populației 
asediate. Artist cu un acut simț 
civic, Haris Pasoviç s-a implicat 
în apărarea victimelor abuzurilor 
din teatru și în schimbarea eticii 
în mediul artistic.

lor profesor de actorie pentru agresiune 
sexuală. E vorba despre un profesor 
celebru în Serbia1, mulți actori au trecut 
până la vârsta de 18 ani prin școala lui. 
E un personaj foarte popular, școala 
lui privată pregătește tinerii între 12 la 
18 ani pentru a deveni actori, iar soția 
lui lucrează ca profesoară la Academia 
de teatru. Mărturia actriței a produs 
un șoc în opinia publică și a generat 
prima discuție amplă pe această temă. 
Săptămâni la rând subiectul s-a aflat în 
toată mass-media din țară iar apoi, în 
următoarele săptămâni, și școlile de 
teatru au reacționat. Tinerele actrițe 
din Sarajevo au deschis pe facebook 
grupul Nisam tražila (N-am cerut-o eu) și 
de acolo s-a aflat că numărul cazurilor 
de agresiune sexuală și hărțuire e 
mult mai mare în academia noastră 
de teatru, dar și în alte școli de teatru 
de la Belgrad, Zagreb, Ljubljana. Ca 
urmare, școlile au pornit propriile 
lor cercetări și au dat posibilitatea 
studenților să raporteze cazurile de abuz.

OCG: Unde să le raporteze? 
HP: Fiecare academie a creat o comisie 

1. v. https://apnews.com/
article/entertainment-europe-
belgrade-serbia-yugoslavia-
b1065ad4b6580844732c3189b03fee3d

specială pentru analiza acestor plângeri. 
La Belgrad, Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, 
peste tot au fost înființate comisii 
speciale pentru preluarea reclamațiilor 
și pentru analiza potențialelor cazuri de 
abuz sexual. Rezultatul a fost că în fiecare 
academie au început să se adune tot mai 
multe reclamații, tot mai mulți oameni 
au început să vorbească despre abuzuri, 
actrițele au ieșit în public și dezbaterea 
s-a transformat într-o mișcare foarte 
amplă. În tot acest timp, pe pagina 
de facebook Nisam tražila s-au strâns 
reacții copleșitoare: în jur de 40 0002 
de femei au postat mesaje care descriu 
experiențe lor. Sunt femei care nu provin 
doar din zona artistică, din nefericire 
fenomenul e prezent în întreaga societate 
și a dat naștere unei mișcări sociale 
de amploare, justificate de mărturiile 
femeilor din diferite arii profesionale.

OCG: Cum vă explicați frecvența cazurilor 
de abuz în școlile de teatru? E un fenomen 
legat de specificul muncii la scenă, de 
practicile unei epoci care a permis abuzul? 
HP: Aveți dreptate. Unii profesori se pare 
că au pervertit metodologiile de lucru și 
s-au folosit de poziția lor de putere asupra 
studenților, iar tinerelor le era prea teamă, 
și nici nu știau cum să reacționeze. Dacă 

2. Grupul are în prezent 13,4 K membri
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ai 18-19 ani și tocmai ai început studiile 
de actorie nici nu știi cum să te comporți. 
Nu existau nici un fel de instrucțiuni, nu 
existau discuții publice, nu se vorbea 
nici în școală despre aceste abuzuri, așa 
că aceste tinere femei – majoritatea 
sunt femei, dar nu numai ele – au fost 
lăsate singure, să gestioneze situația 
pe cont propriu. Principala schimbare 
e că acum unele din aceste cazuri au 
ajuns în justiție. Procesele sunt în curs, 
așteptăm verdictele, inclusiv pentru violul 
menționat la începutul discuției noastre, 
cel al profesorului de la Belgrad, cazul cel 
mai mediatizat. Acum climatul în școli 
și în teatre s-a schimbat și nu mai e atât 
de ușor pentru abuzatori să își exercite 
puterea și să profite de tinerele studente.

OCG: În ce fel s-a schimbat atmosfera în 
școli? 
HP: În primul rând, studentele sunt 
protejate de existența rețelei, unde 
pot raporta cazurile de abuz și există o 
reacție imediată. Tinerele știu că acum 
pot vorbi public despre ce li s-a întâmplat, 
că pot reacționa imediat și nu mai sunt 
obligate să tacă. Acesta e cel mai mare 
beneficiu al tuturor dezbaterilor.

OCG: Dar dincolo de comunicarea online 
și de denunțarea publică a abuzurilor, 
s-au schimbat codurile de conduită etică 
în academii, li s-au oferit studentelor 
instrumente pentru a se apăra? 
HP: Da, codurile etice în Universitatea 
din Sarajevo au fost modificate, și vorbim 
aici de întreaga universitate, nu doar de 
Academia de teatru. S-au făcut schimbări 
ale codului ajustate la specificul muncii 
noastre în Academia de teatru, la fel ca 
în toate facultățile Universității, de altfel. 
Fiecare gest contează, dar schimbările 
se fac cu pași mici pentru că legile 
academice nu se pot modifica la nivel 
local, ci federal, și de aceea schimbările 
necesită timp și se fac cu dificultate. Dar 
e posibilă educarea oamenilor și avem în 
academia noastră o formă de educație 
permanentă, atât pentru profesori, cât și 
pentru studenți, privind comportamentul.

OCG: Ce înseamnă educație permanentă? 
HP: De exemplu, au fost invitați psihologi 
să susțină conferințe în care explică 

ce gesturi sunt considerate hărțuire 
sexuală, ce fel de vocabular, ce fel de 
comportament fizic nu e acceptabil. 
Toate acestea ajută în adoptarea unei 
conduite etice în școală. Nu pot spune că 
situația s-a schimbat peste noapte, dar 
conștientizarea generală în societate 
și, poate, toate aceste mici acțiuni ca 
schimbarea codului etic, educarea 
profesorilor și studenților, reportajele 
mass-media contribuie la schimbarea 
din societate. Să vă dau alt exemplu: 
un actor foarte cunoscut în țările fostei 
Iugoslavii a fost acuzat de abuz sexual 
de către o tânără actriță, dar nu existau 
probe pentru a fi deschis un proces. 
Actorul a fost invitat ca președinte al 
juriului în Festivalul național de teatru 
din Bosnia. Era, de fapt, un festival 
regional, invitaseră spectacole din 
Bosnia, Serbia, Croația și Muntenegru. 
Toate companiile participante au 
recuzat juriul și au spus că nu doresc să 
primească nici un premiu de la acest 
personaj controversat. Gestul lor a fost o 
manifestare publică foarte puternică de 
distanțare față de potențialele abuzuri 
sexuale. Opt mari teatre de rang național 
s-au solidarizat împotriva juriului și, în 
fapt, împotriva directorului festivalului 
care l-a invitat pe acest controversat 
personaj ca președinte de juriu.

OCG: Credeți că aceasta e o bătălie a 
generației tinere sau e o mișcare socială 
născută din necesitatea instituirii 
unui tratament echitabil al femeilor în 
societate? 
HP: Cred că, înainte ca noua generație 
să fi introdus aceste noi standarde 
etice, care sunt binevenite, femeile 
tinere nu mai doresc să sufere din 
cauza manifestărilor puterii celor care 
abuzează de poziția lor. Cred că e 
foarte bine, mai ales că nu este o luptă 
exclusiv a femeilor; mulți actori bărbați 
le susțin, mulți oameni maturi vorbesc 
public în favoarea acestei noi mișcări.

OCG: Ca artist și profesor, prin întreaga 
creație și atitudine civică v-ați impus ca 
susținător al cauzei tinerelor femei. Ce vă 
mobilizează? 
HP: E adevărat, sunt dezgustat de 
orice formă de violență, în primul 

rând pentru că am trecut prin război 
și știu ce înseamnă ea. Dintotdeauna 
violența m-a oripilat, mai ales în arte. 
În al doilea rând, sunt feminist și susțin 
drepturile femeilor și lupta lor pentru 
egalitate socială. Cred că este normal, e 
o datorie a tuturor să susțină acest scop 
și cred că e absolut inacceptabil, e un 
gest criminal să îți folosești poziția de 
putere față de o femeie ca profesor, ca 
director sau coleg mai în vârstă. În teatru 
trebuie să luptăm să trăim într-o lume a 
respectului reciproc, să creăm împreună 
de pe poziții de egalitate, fără să folosim 
puterea pentru a ne abuza unii pe alții.

OCG: Cum vedeți utilitatea spectacolelor 
documentare care abordează acest 
subiect pe scenă? 
HP: E o problemă despre care e foarte 
important să vorbim în diferite forme și, 
desigur, să o facem în meseria noastră, 
în teatru și în film, cu mijloace artistice. 
E foarte bine să avem spectacole pe 
aceste teme și mass-media ne-a susținut 
aici, în Balcani, mai ales televiziunile. 
Noi, ca artiști, avem obligația să 
abordăm estetic subiectul, dar vreau 
să subliniez că nu e destul să tratăm 
problema doar pe scenă, sunt necesare 
și procesele în justiție, și dezbaterile 
din mass-media și din mediul online.

OCG: Credeți că istoria recentă a țărilor 
din fosta Iugoslavie e un factor de 
coagulare a solidarității sociale mai ales că 
limba vă permite să comunicați direct? 
HP: Felul în care toate aceste acțiuni 
de denunțare a abuzurilor s-au susținut 
reciproc în țările noastre ne-a oferit 
un important exemplu. Știu că decanii 
tuturor academiilor din Belgrad, Zagreb, 
Sarajevo au ținut legătura, au vorbit și 
s-au consiliat reciproc într-o colaborare 
exemplară. Acest model al academiilor 
de artă poate deveni nucleul unei rețele 
în sud-estul Europei de stimulare a 
dezbaterilor publice și cred că felul 
în care se tratează acum în Balcani 
această problemă poate da startul 
dezbaterilor și în România, pentru că 
sunt sigur că fiind o țară mare există 
destule cazuri despre care tinerelor 
actrițe le e încă teamă să vorbească.
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Un proces de învățare. Relațiile de 
muncă în artele spectacolului

Oana STOICA

motto:

„pereții teatrelor put a spermă de regizori /amestecată 
cu frica noastră de a zice / metoo/ scenele sînt îmbibate 
de testosteron / teatrul este macho / regizorii / care 
se poartă ca patronii / care s-au crăcănat peste 
toate teatrele / care își marchează întruna teritoriile 
/ scaunele / spațiile / toată lumea e la dispoziția 
lui / a măriei sale regizorul / bărbatul alb / au urcat 
pe piedestal / și-au făcut monumente / au devenit 
statui / ambulante / (...) monumentele vor cădea / știți 
cum cad monumentele?”

Nicoleta Esinencu – Cina e servită

Dramaturgul și regizorul René Pollesch, 
director al Volksbühne Berlin, scrie că 
omul care vorbește pe scenă este „alb, 
bărbat, heterosexual”1. Ce vrea să zică 
Pollesch este că unghiul din care sunt 
abordate temele spectacolelor aparține, 
istoric, acestui prototip uman, ceea ce a 
generat în timp perspective artistice care 
au ignorat, stigmatizat sau stereotipizat 
persoanele diferite de normă.

Mișcarea de igienizare a relațiilor 
de muncă, pornită în siajul #metoo 
și #blacklivesmatter, deconstruiește 
comportamente discriminatorii precum 
misoginism, homo/transfobie, rasism, 
dar și intimidare (bullying), hărțuire 
și agresiune sexuală, management 
autoritarist. Cele mai multe cazuri publice 
vin din industria cinematografică și cea a 
spectacolelor pentru că aceste domenii 
au vizibilitate, dar asta nu e singura 
explicație. Cele două industrii sunt 
cele mai afectate de abuzuri din cauza 
sistemelor de lucru patriarhale, construite 
în jurul omului „alb, bărbat, heterosexual”.

1. „A meditation on theatre and empty space”, 
2015

Deși dezbaterile internaționale asupra 
temei au fost intense în ultimii cinci 
ani, în România ele abia acum încep. 
Ca să nu inventăm roata, ar trebui 
să ne conectăm direct la nivelul 
la care acestea au ajuns acum.

Mecanismul abuzului

Abuzul în artă există în funcție de cum e 
definită arta. În mod concret, procesul 
de creație este muncă, iar munca nu 
înseamnă exploatare, discriminare 
sau abuz, nu se face de frică sau prin 
constrângere. În relațiile de muncă 
nu pot fi tolerate acțiuni considerate 
infracțiuni în alte medii precum hărțuirea, 
șantajul, umilirea, intimidarea.

https://en.wikipedia.org/wiki/
MeToo_movement

Cei care denunță mișcarea de 
democratizare a instituțiilor de spectacol 

consideră însă că arta nu este muncă 
și că nu poate fi normată pentru că 
s-ar cenzura libertatea de expresie și 
de creație. În raportul agenției Themis, 
care a investigat acuzațiile de hărțuire 
sexuală făcute de 10 actrițe față de fostul 
director al Volksbühne Berlin, Klaus Dörr, 
și în urma cărora acesta a demisionat, 
se scrie: „La locul de muncă, libertatea 
artistică și un cult al geniului încă în 
desfășurare justifică un comportament 
inconfortabil și chiar dominator”. În teatre, 
a fost legitimată idealizarea geniului 
și a artei ca artă și a fost conservat un 
sistem patriarhal în care libertarea este 
dreptul celor aflați în vârful ierarhiei de a-i 
abuza pe cei aflați la baza ei. Dar aceasta 
este o libertate a puterii, nu a artei: 
libertatea de a face artă cu suferințele 
altora. Am putea da vina pentru asta pe 
Stanislavski – teoriile sale2 duc la apariția 
regizorului – demiurg, creator absolut în 
raport cu care actorii sunt executanți. Dar 
nu se poate pune în responsabilitatea lui 
instituționalizarea abuzurilor. Privilegiile 
cu care ne naștem – „alb, bărbat, 
heterosexual” – susțin ierarhiile toxice. 

2. K.S. Stanislavski, „Munca actorului cu sine 
însuși”
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Confruntarea acestor privilegii vizează 
redistribuirea puterii de la cei care le/o 
au către cei care nu le/o au. De exemplu, 
combaterea rasismului se poate face prin 
angajarea unor persoane diverse rasial. 
Însă pentru cei care trebuie să cedeze din 
puterea privilegiilor, acest lucru poate fi 
perceput ca o restricționare a drepturilor.

Cazuri

În 2018, 20 de dansatori și dansatoare 
l-au acuzat pe artistul belgian Jan 
Fabre de umilire, presiune psihologică, 
șantaj și hărțuire sexuală. După 3 ani de 
investigații făcute de Ministerul Muncii, 
s-a ajuns la concluzia că există probe 
pentru deschiderea procesului penal. 
Acuzațiile oficiale aduse lui Fabre sunt 
violență, hărțuire și hărțuire sexuală 
la locul de muncă față de 12 angajați 
și atac indecent asupra unei angajate. 
Procesul a fost deschis în septembrie 
2021 și se va desfășura în două zile, 25 
martie și 1 aprilie 2022. Fabre riscă 5 
ani de închisoare. Scrisoarea publică 
prin care au fost denunțate abuzurile 
a fost parțial anonimă: cele 12 victime 
au semnat cu inițiale, doar cei 8 martori 
care le susțineau declarația și-au folosit 
numele întreg. În 2019, The New York 
Times a reușit să convingă două victime, 
dansatoarele Geneviève Lagravière 
și Erna Omarsdottir, să povestească 
incidentele traumatice prin care au 
trecut. Pe scurt, mantra lui Fabre era 

„no sex, no solo”, adică pentru a obține 
un solo într-un spectacol, performerii 
trebuie să facă sex cu el. Uneori, acceptul 
era „obținut” prin forță fizică. Acuzațiile 

aduse lui Jan Fabre sunt printre cele 
mai grave din lumea spectacolului 
pentru că sunt la limita violului.

Un mediu de lucru insalubru nu înseamnă 
doar cazuri grave. Cele mai multe 
abuzuri pot fi considerate minore, dar 
elementul abuzator este preluat și se 
reproduce geometric până când abuzul 
se instituționalizează. Cazul actorului 
de culoare Ron Iyamu este exemplar 
în acest sens: la Teatrul de Stat din 
Düsseldorf, el a fost indicat de mai multe 
ori de către regizorul Armin Petras cu 
apelativul „sclav” în timpul repetițiilor 
la un spectacol. Pretextul a fost că 
apelativul se referea la personajul pe care 
Iyamu îl interpreta, iar regizorul a încetat 
să îl folosească imediat ce actorul i-a 
cerut asta. Un incident minor, am putea 
zice. Doar că odată ce regizorul a folosit 
apelativul, ceilalți actori s-au simțit liberi 
nu doar să îl preia, ci și să facă glume 
rasiste, ba chiar să îl amenințe pe Iyamu 
cu un cuțit. Armin Petras a legitimat 
astfel un mediu de lucru rasist. După ce 
s-a plâns fără succes conducerii teatrului, 
actorul și-a dat demisia. Dramaturgul 
Bernd Stegemann a scris un articol3 
în favoarea regizorului, atacându-l pe 
Iyamu din punct de vedere artistic (actor 
slab) și individual (persoană nesigură). El 
susține excepția artei, unde totul este 
permis. „În teatru, reprezentația unui 
spectacol și repetiția sunt o excepție de la 
realitate. Dacă li se aplică aceleași reguli 

3. „In den Schützengräben der Verletzbarkeit”, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung din 9 aprilie 
2021

ca în viața de zi cu zi, atunci va exista 
doar teatru care va fi la fel de plictisitor 
ca viața de zi cu zi” scrie el. După asta, 
lucrurile au explodat: 1400 de artiști 
au semnat o scrisoare de protest față 
de articolul lui Stegemann, autoritățile 
locale au cerut o anchetă, Armin Petras 
i-a trimis un email lui Iyamu. „Astăzi nu 
mai este suficient doar să nu fii rasist, 
este vorba de a te comporta într-un mod 
anti-rasist și de a comunica acest lucru 
permanent. Cu cuvinte, gesturi, imagini, 
comportament propriu, indiferent 
unde, atât în cabină, cât și la aparatul de 
cafea sau la repetiție. În prezent, sunt în 
acest proces de învățare” scrie Petras.

Și în declarația trupei Volksbühne Berlin, 
publicată după demisia lui Klaus Dörr, se 
vorbește despre un proces de învățare. 

„Suntem zguduiți și trecem printr-un 
proces de învățare – această discuție 
[despre abuzurile din teatru] nu trebuie 
să se încheie odată cu demisia lui Klaus 
Dörr”. E importantă expresia „proces 
de învățare” pentru că face referire 
la complexitatea situației în care ne 
aflăm. Societatea și mentalitatea s-au 
schimbat în timp astfel încât atitudini 
și acțiuni permise acum 100 ani nu 
mai sunt acceptabile astăzi pentru că 
denotă inegalitatea dintre oameni și 
permit abuzul. Ierarhia patriarhală și 
practicile performative moștenite în 
sistemul teatral trebuie analizate critic și 
revizuite din perspectivă contemporană. 
De exemplu, stereotipurile rasiale sunt 
susținute în balet de practicile whitefacing 
(albirea prin pudrare a pielii dansatorilor 
de culoare, ceea ce arată că standardul 
în baletul clasic este dansatorul alb) și 
blackfacing (colorarea pielii performerilor 
albi pentru a interpreta personaje de 
culoare, acțiune jignitoare pentru că 
reduce o persoană la culoarea pielii). 
Diversitatea rasială este însă o realitate 
pe care artele spectacolului nu o mai pot 
ignora. În volumul digital Barbican Stories, 
în care angajați de la Centrul Cultural 
Barbican din Londra vorbesc despre 
incidente rasiste în instituție, mărturiile 
arată că discriminarea este o obișnuință. 

„Cu toții contribuim, direct sau indirect, la 
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o cultură în care rasismul este acceptat 
și protejat de regizori, HR, directori și 
angajați”. Cu toții ar trebui să fim într-un 
proces de învățare – cum să suprimăm 
limbajul și obiceiurile discriminatorii pe 
care uneori nici nu le conștientizăm.

https://www.barbicanstories.com/

Cazurile de abuz nu pot fi izolate de 
contextul lor. Teatrul „Maxim Gorki” 
Berlin este unul dintre cele mai incisive 
instituții de spectacol, cu un discurs 
politic de stânga, uneori radical, chiar 
anarhist, și cu o trupă diversă etnic, 
unică în Germania. Direcția artistică a 
teatrului a fost conceptul directoarei 
Shermin Langhoff și se bazează pe teatrul 
post-migrant, care se ocupă de probleme 
celei de-a doua generații din familiile de 
imigranți. Apreciată și multipremiată, 
Langhoff a fost acuzată de mai multe ori 
de abuz de putere, intimidare, instituirea 
unui climat al fricii. Când cea mai recentă 
mediere în urma acestor acuzații (2021) 
se afla în desfășurare, Senatul pentru 
Cultură al landului Berlin i-a prelungit 
contractul de management până în 2026. 
Asta în timp ce alți directori în aceeași 
situație au demisionat. Ce este diferit 
aici? De mai multe ori ținta atacurilor unor 
organizații de extremă dreapta pentru că 
se face „avocatul celor care transformă 
germanii într-o minoritate în propria lor 
țară”, „Gorki”, ca și alte instituții cu politici 
inclusive, este susținut de autoritățile 
germane pentru a contrabalansa discursul 
fascist. Dar este corect ca aprecierea 
strategiei artistice a lui Langhoff să facă 
acceptabil managementul ei autoritarist? 
Nu este asta tot „o excepție a geniului”? 
O explicație a rezistenței lui Langhoff în 
funcție în ciuda acuzațiilor este că a luat 
măsuri de fiecare dată. După ultimul caz, 
a fost dată o declarație publică semnată 
de trupă, consiliul artistic și Langhoff, prin 

care se asumă reforma instituțională. A 
fost singurul caz în care cel acuzat nu 
a dat o declarație individuală, ci – s-ar 
putea interpreta – s-a ascuns în spatele 
trupei. Dar se poate spune și că a fost 
singurul caz în care trupa a stat lângă 
cel acuzat, ceea ce arată că angajații 
au încredere că Langhoff își poate 
ameliora comportamentul abuziv. Se 
află și ea într-un proces de învățare.

Rezolvări

Un element important în acest proces de 
învățare este prevenția abuzurilor. Asta 
se face prin coduri etice care instituie 
reguli de comportament în instituții 
de cultură, facultăți vocaționale și în 
interiorul breslei. În Polonia, Germania 
și Marea Britanie, codurile etice au fost 
introduse sau actualizate după debutul 
mișcării #metoo. De la proclamarea unui 
mediu de lucru inclusiv la interdicția 
măsurilor disciplinare (a sancțiunilor 
pentru denunțuri), ele stabilesc 
parametrii în care se desfășoară munca.

Un alt element este solidaritatea. Este 
dificil de luptat împotriva unor agresori 
aflați în poziții de putere astfel că victima 
trebuie susținută de colegi, inclusiv prin 
sindicate. „Nu vom mai întoarce capul” 
scriu 126 de coregrafi belgieni care s-au 
solidarizat cu victimele în cazul Jan 
Fabre, admițând că știau de abuzurile 
din domeniu, dar nu au reacționat. În 
același caz, în scrisoarea care face publice 
abuzurile, cele 12 victime sunt susținute 
de 8 foști membri ai companiei lui Fabre 
care confirmă incidentele. Dansatoarea 
de culoare Chloé Lopes Gomes, victima 
rasismului instituționalizat la Baletul 
de Stat din Berlin, a fost susținută 
de balerini din toată Europa. 1400 
de artiști au semnat scrisoarea de 
protest in sprijinul lui Ron Iyamu.

Acuzațiile pe care victima le face față 
de un abuzator presupun dovezi, altfel 
oricine poate distruge o altă persoană 
printr-o simplă declarație. Câteva reguli:

 - o discuție stânjenitoare între patru ochi 
cu un coleg sau superior trebuie oprită.

 - la o nouă discuție cu aceeași persoană 

se merge însoțit(ă) de un/o coleg(ă).
 - mesajele de hărțuire, intimidare, 

amenințare, șantaj trebuie păstrate.
 - dacă incidentul nu a lăsat nicio 

urmă materială, victima trebuie 
să povestească unor persoane 
care ar putea depune mărtuie.

 - mai multe reclamații cu incidente 
similare produse de același 
abuzator față de victime diferite 
oferă o premisă de credibilitate.

Plângerea se face către organisme din 
cadrul autorităților (ministere, primării) 
sau independente, care investighează 
cazul și fac rapoarte. În rapoarte se arată 
ce soluție se impune: mediere, proces 
civil sau penal, renunțare la acuzații.

Democratizarea instituțiilor de cultură 
este parte dintr-o discuție amplă privind 
munca în artele spectacolului care include 
problematica stresului și a sănătății 
mentale, statutul artistului și protecția 
socială a artiștilor independenți etc. Dar 
discriminarea, intimidarea și hărțuirea 
sexuală trebuie să aibă o dezbatere 
distinctă pentru că implică demnitatea 
persoanei și asta face ca abuzurile să fie 
trecute sub tăcere. Ceea ce se întâmplă 
astăzi este o luptă pentru depășirea 
culturii tăcerii în artele spectacolului.
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Oana Cristea Grigorescu: În ultimii 
ani tot mai multe femei denunță public 
comportamente abuzive în mediul artistic 
european. În ce context au devenit publice 
cazurile de hărțuire și abuz din teatrul 
polonez? 
Michał Telega: Dezbaterea despre 
acest fenomen a fost lansată în spațiul 
public polonez în multiple contexte, 
dar cel mai vizibil este cel al mișcării 
globale de emancipare #MeToo. De 
asemenea, pentru femeile a căror 
voce a fost minimalizată în meseriile 
artistice – la fel ca a tuturor grupurilor 
marginalizate, cum sunt persoanele 
LGBT+ – a sosit momentul pentru a-și 
exprima cu voce tare opiniile, emoțiile, 
spaimele, epuizarea și visele; momentul 
pentru a le auzi revendicările și aspirațiile 
umane. În sens opus, mișcarea politică 
poloneză actuală dorește să ascundă 
faptele incomode, mărturiile violenței și 
abuzurilor. Trăim, însă, vremuri dinamice, 
capabile să accepte schimbări rapide, 
ceea ce încurajează, cred, decizia de a 
dezvălui situații respingătoare, adesea 
terifiante pentru opinia publică. De acest 
context profită nu numai politicienii 
manifest fascizanți pentru a-și propaga 
ideologia, ci și grupurile sistematic umilite, 
oamenii a căror voce a fost ignorată ani la 
rând. Pentru ei a venit momentul să lupte 
deschis pentru drepturile lor, să le ceară 
legal, să le afirme artistic și individual. 
Majoritatea mărturiilor victimelor au 
apărut în social media și aparțin artiștilor 
din multe teatre din Polonia și Europa. 
În contextul avalanșei protestelor de 
stradă ale femeilor – și nu doar ale lor, 
ci și ale bărbaților și persoanelor de 
gen non-binar – se revarsă acum furia 
împotriva modelului social al ierarhiilor 
fosilizate care permit abuzurile și violența.

OCG: Ierarhia puterii din școli și teatre 
expune actrițele riscului de abuz, risc 
care ar trebui să fie minimalizat de codul 

Tânărul regizor polonez Michał 
Telega este una din portavocile 
luptei pentru asanarea morală 
a mediului academic teatral 
polonez. Spectacolul pe care 
îl semnează „Actrițe. Adică, scuze 
că te ating” a revelat publicului 
practicile abuzive din sistemul 
educațional artistic. Student în anul 
V la vremea premierei, Telega 
a adunat în spectacol mărturiile 
a cinci studente actrițe care 
au declanșat dezbateri publice 
în societatea poloneză despre 
abuzul din universitățile de artă. 
Textul de spectacol, tradus în limba 
română de Marina Palii, face parte 
din antologia „Revoluții. Teatru 
contemporan polonez”, în curs 
de apariție la editura Art.

„Se revarsă acum furia împotriva modelului social al 
ierarhiilor fosilizate care permit abuzurile şi violența”

etic al instituțiilor. Care e raportul între 
cutumă și etica muncii în școlile de teatru 
poloneze? 
MT: Cred că de acum încolo trebuie 
elaborate noi coduri etice și ajustată 
legislația. Deși avem inițiative care au 
dus la adoptarea unor regulamente 
care au inițiat o schimbare reală în 
instituții și în școli, mai e cale lungă 
până la transpunerea lor în practică. 
Între regulamente și realitatea trăită 
e întotdeauna o distanță. Mă bucur 
că se deschide o nouă perspectivă 
etică privind procesele de creație și de 
educație teatrală; ele iradiază și în alte 
domenii de activitate și influențează 
schimbarea limbajului și relațiilor de 
muncă conservatoare, fosilizate, profund 
tradiționale care aparțin trecutului. „Tatăl 
care răsplătește binele și pedepsește 
răul” reflectă un sistem ierarhic profund 
eronat: sistemul morcovului și al bățului, 
al supravegherii și pedepsirii, al vinei și 
al ispășirii. Pentru a funcționa sănătos în 
comunitatea academică sau profesională, 
oamenii au nevoie de parteneriat în dialog. 
Vindecarea miraculoasă nu mai poate veni 
de la biciul tatălui, ci de la comunicarea 
corectă cu partenerul. Din păcate, în 
Polonia în continuare se perpetuează 
modelul „tradiției multigeneraționale”, un 
sistem educațional prăfuit, depășit, de 
neînțeles pentru mulți. Tradiția trebuie 
să stea la baza nașterii noilor tradiții, și 
doar atunci are sens, stimulând progresul.

OCG: Există un specific polonez al 
formării artiștilor și al muncii în teatre? 
MT: Specifică pentru formarea artistică 
din Polonia este marea varietate și 
multitudine de metode educative. Ca 
absolvent recent la regie, la Academia 
de Arte Teatrale din Cracovia, nu cred 
că există o singură metodă de lucru a 
profesorului cu studentul. Eu, personal, 
mă simt mai comod și lucrez mai ușor în 
parteneriat. E importantă respectarea 
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regulilor pe care le stabilim la începutul 
studiilor privind traseul și rezultatele 
procesului educațional. Munca în teatru 
este o intervenție pe organismul uman 
viu, necesită precizie chirurgicală în 
comunicare, încredere reciprocă și 
observație. De multe ori trebuie să 
te lași purtat de situația scenică, și 
sentimentul că ești protejat îți permite 
ulterior, în procesul muncii în teatru, să 
simți partenerul de scenă și să creezi un 
spațiu sigur pentru cele mai îndrăznețe 
experiențe performative. Aceasta 
este responsabilitatea artiștilor.

OCG: Cum ați aflat despre cazurile 
concrete cu care ați documentat tema 
spectacolului Actrițe. Adică, scuze că te 
ating? În ce condiții sunt dispuse victimele 
să vorbească? 
MT: Am apelat la cinci actrițe cu care 
am mai lucrat, fiecare dintr-un an de 
studii diferit, și le-am invitat să răspundă 
unui chestionar. Nu am căutat victime, 
am apelat doar la actrițele pe care le 
cunoșteam. A fost o alegere subiectivă, 
bazată pe afinități artistice. Actrițele 
nu erau obligate să răspundă, fiecare 
a decis individual să se implice, cu 
condiția să le garantez anonimatul. Ele 
știau că voi înregistra răspunsurile pe 
care mi le-au dat față în față, într-o sală 
goală, fără martori. M-am angajat să 
nu folosesc în spectacol nici o mărturie 
cu care ele să nu fie de acord. A fost, 
așadar, un gest de încredere deplină.

OCG: Ce decizii privind materialul 
documentar brut au fost cele mai dificile 
pentru realizarea spectacolului? 
MT: Prima decizie privea păstrarea 
anonimatului celor cinci actrițe 
intervievate. Cu alte cuvinte, să găsesc o 
formă de narativitate dramaturgică care 
să îmbine relatarea directă a dezvăluirilor 
actrițelor cu un tip de teatralitate 
deschisă pentru a le proteja și a marca 
spațiul unei exprimări libere. Anonimatul 

și securitatea permit evitarea cenzurii sau 
a presiunilor care limitează creativitatea. 
În etapa consultărilor din perioada scrierii 
textului, am renunțat la toate prenumele, 
numele sau poreclele pe care actrițele 
le-au folosit în interviurile documentare. 
Prima problemă de clarificat era dacă 
eu ar trebui să apar ca „ghid” în text sau 
să îl structurez ca exprimare colectivă 
a cinci voci feminine. Pentru că tema 
spectacolului nostru era „mai mult decât 
o eroină”, am decis să folosesc în forma 
finală a textului doar vocile actrițelor, iar 
rolul meu s-a redus la așa numitul „mix 
artistic”. Cu siguranță, una dintre cele 
mai dificile aspecte a fost să decid la 
ce mărturii trebuia să renunț în textul 
final. În primul rând, m-au interesat 
faptele. Am analizat toate cuvintele 
care probau emoțiile trăite și le-am 
păstrat doar dacă răspundeau unei nevoi 
narative. De exemplu, în scena „povestea 
umilinței” care transcrie aproape identic 
mărturia documentată, am hotărât 
să renunț la părțile care exprimau 
experiențele extrem de subiective ale 
actriței. O decizie la fel de dificilă a fost 
să stabilim autorul textului, de vreme 
ce documentarea ridica problema 
autorului colectiv. Eu am semnat textul 
pentru că îmi asum responsabilitatea 
pentru forma și conținutul lui.

OCG: Ce ecouri a avut spectacolul, a 
schimbat ceva în academiile de teatru? 
MT: Am avut reacții diferite: de la cei 
care au apreciat spectacolul și impactul 
lui asupra realității existente, până la 
voci care în mod deschis reproșau, de 
exemplu, faptul că un bărbat tânăr, 
alb se ocupă de tema abuzului. Am 
decis să vorbesc despre acest subiect 
tocmai pentru că până acum nimeni 
nu l-a abordat. Din fericire, cea mai 
mare parte a publicului s-a simțit clar 
mișcată, ca dovadă discuția de după 
spectacol a durat câteva ore, cu persoane 

foarte importante din mediul teatral și 
cinematografic polonez. Oamenii care 
au fost împotriva mesajului piesei (pe 
care personal îi admir și a căror muncă 
o apreciez), și-au exprimat întrebările 
și îndoielile mai degrabă în conversații 
private. Mă bucură faptul că spectacolul 
stă la originea unei serii de acțiuni și 
dezbateri care aduc o schimbare vizibilă, 
și nu se rezumă la superficiala „furtună 
într-un pahar cu apă” a corului indignaților. 
Sper ca textul să fie în continuare un 
catalizator pentru măsuri concrete 
în crearea noului mediu de creație 
artistică, un mediu al încrederii depline.

OCG: Dezbaterile pe acest subiect au 
amorsat o mișcare de asanare etică a 
felului în care se face teatru în Polonia? 
MT: Cred că mai avem cale lungă de 
parcurs, ne așteaptă un efort important. 
Dar faptul că am putut vorbi pe scenă 
despre ce se întâmplă în culise, că 
actrițele și actorii au fost de acord să 
vorbească public e un pas mic spre 
schimbarea cea mare. De asemenea, 
elaborarea codurilor etice asigură o igienă 
psihică a muncii, iar apariția postului 
de „consultant pentru scene intime”, 
înmulțirea conferințelor și discuțiile din 
cadrul teatrelor îi încurajează atât pe 
artiști, cât și publicul să se gândească 
la ce nu este în regulă, care e viziunea 
noastră despre o instituție eficient 
funcțională, care sunt nevoile reale 
pentru a funcționa sănătos în mediile 
noastre restrânse. În teatru, la fel ca în 
oricare altă meserie, n-ar trebui să fie 
tolerate violența și umilirea. Pornind de 
la acest deziderat începe munca noastră.
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Zone de (ne)siguranță

Alexa BĂCANU

Poveștile despre abuzurile din facultățile 
de arte nu sunt ceva nou pentru noi, 
chiar aș zice că am crescut cu ele. Se știa 
că dacă vrei să faci teatru, muzică sau 
balet, sunt șanse mari să ai experiențe 
neplăcute, pentru că așa e mediul artistic, 
are legi proprii, nu prea e loc de etică sau 
de bun simț și oricum unui artist nu-i stă 
bine să respecte regulile, nici să fie prea 
echilibrat psihic sau emoțional. În școlile 
vocaționale, exemplele de abuz sunt 
niște secrete bine păstrate, pe care le știe 
toată lumea, de la portar la studenții 
de anul I, de la decan la secretare.

Au trecut peste 10 ani de când am terminat 
eu facultatea, iar ceea ce atunci era tolerat, 
acum începe să mi se pară criminal. Avem, 
cred, acum, și o altă raportare la studenți 
și la facultate, suntem mai conștienți 
de vulnerabilitatea unor adolescenți 
de 18-19 ani, de puterea imensă pe care 
o are profesorul-maestru, de traumele 
pe care le poate lăsa întâlnirea asta 
și de cât de greu se trece peste ele. Și, 
nu în ultimul rând, de la distanță începem 
să înțelegem că o școală, fie ea și 
de arte, e doar o școală. Nu e biserică, 
nu e armată, nu e familie disfuncțională, 
nu e fabrică de scos artiști la xerox. 
Există reguli specifice, există metode 
pedagogice, există necesitatea unui 
comportament profesionist și politicos, 
ca oriunde într-o societate normală.

Noile generații de studenți mi se par mai 
vocale, mai obraznice, mai conștiente 
de drepturile lor. Foarte puțini înțeleg, 
însă, mecanismele prin care își pot 
face dreptate, reclamațiile sunt puține, 
iar majoritatea sfârșesc în discuții 
de intimidare și nu trec mai departe 
de zidurile școlii. În cazuri extreme, 
studenții preferă să își înghețe anul și să 
se mute la alt profesor sau la altă școală. 
Nimeni nu vrea scandal. Repet, vorbim 
despre oameni de 18-20 de ani care visează 
să fie artiști. Știu ce riscă în momentul 
în care îndrăznesc să se revolte – note mici, 
examene picate, temutul silent treatment 
(ignorare din partea profesorului), jigniri, 
ironii, intimidări, pierderea visului. 
Și asta e atunci când conștientizează 

abuzul, pentru că de multe ori el este 
interiorizat, și vina – de a fi netalentați, 
dificili, proști, urâți – și-o asumă tot ei.

La Reactor intrăm în contact 
cu mulți tineri, studenți sau absolvenți 
ai facultăților vocaționale din țară, prin 
programele și parteneriatele noastre. 
Poveștile au început să se adune 
și să sune tot mai absurd, culminând 
anul trecut cu două discuții cu tinere 
absolvente care m-au lăsat cu senzația 
de irealitate și cu foarte multă furie. 
Așa că, întrebată despre ce aș vrea 
să scriu în proiectele viitoare, am virat, 
emoțional, spre furie. Am descoperit 
că, de fapt, toți voiam să vorbim despre 
asta, că toți știm povești de groază 
și că vrem să le scoatem la lumină.

Documentarea e în curs, discutăm 
cu absolvenți și mai puțin cu studenți, 
dar chiar și absolvenții sunt destul 
de precauți și nu își doresc să fie 
recunoscuți în spectacol. Așa că vom 
ficționaliza poveștile pe care le strângem 
în perioada de documentare.

Pe lângă exemplele de abuz, cred că e 
important să cercetăm condițiile care 
îi favorizează apariția. Ne interesează, 
de exemplu, relația mentor-discipol 
din facultățile vocaționale (care poate 
fi atât pozitivă cât și distructivă), dar 
și aspectul ciclic al abuzului, felul în care 
victima, interiorizând atmosfera toxică 
și confundând-o cu normalitatea, devine 
abuzator atunci când ajunge într-o poziție 
de putere. Apoi, tribalismul care se creează 
în mediile astea, ruperea de lumea din 
afară, neîncrederea și chiar ostilitatea 
față de cei care nu aparțin grupului/
clasei și ar putea oferi altă perspectivă 
asupra situațiilor ivite. Și pentru 
că știm cât de greu e să delimitezi viața 
personală de cea profesională, vom vorbi 
și despre felul în care arta și viața încep 
să se confunde, despre individul văzut 
ca o operă de artă perfectibilă, despre 
păstrarea rănilor deschise pentru a le 
exploata artistic, despre teama că un psihic 
sănătos e lipsit de creativitate și multe 
alte realități și mituri ale vieții de artist.

Atât spectacolul, cât și celelalte activități 
incluse în proiectul Zonă de siguranță 
(materiale video informative, discuții), 
au în primul rând ca scop discuția 
despre lucrurile trecute sub tăcere. 
Comportamentele abuzive se mențin 
în universități, protejate în zona de umbră, 
discuțiile deschise sunt descurajate. Apoi, 
e important să ajungem la viitori și actuali 
studenți, vrem să își cunoască drepturile 
și să aibă acces la instrumente de apărare. 
Și, bineînțeles, să recunoască abuzul, chiar 
și atunci când e mascat de gesturi de grijă 
sau glumă, pentru că nu toate formele 
de abuz sunt agresiuni fizice sau sexuale – 
ceva mai ușor de identificat. E cât se poate 
de clar că schimbarea, dacă va veni, va veni 
de la cei mai lipsiți de putere, adică de la 
studenți. Lor li se cere să aibă curaj și să 
își riște cariera făcând plângeri (care nu se 
știe dacă vor fi luate în seamă) împotriva 
unor oameni de care depind nu numai 
educația, ci și confortul lor psihic, oameni 
pe care vor continua să îi întâlnească 
regulat atunci când reclamația rămâne 
fără efect. Iar atunci când cineva își face 
curaj, e speculată lipsa lui de informare 
privind traseul birocratic al unei plângeri 
sau faptul că o discuție privată cu decanul 
nu rezolvă nimic. Sunt informații 
esențiale, care ar trebui să fie predate 
în anul întâi, dar scopul nu e încurajarea 
reclamațiilor, ci păstrarea unui status quo.

Până la urmă, facem spectacolul ăsta 
pentru că sperăm să lucrăm și să trăim 
într-un mediu artistic mai echilibrat 
și într-o societate mai sănătoasă. Nimeni 
nu ar trebui să iasă din facultate cu traume 
și complexe, speriat de lume și descurajat. 
Sperăm, eu și colegii mei, ca în timp 
lucrurile astea să rămână doar povești 
de groază din vremuri mai triste.

P:S: Proiectul Zonă de siguranță, produs 
de Reactor de creație și experiment 
Cluj (co-finanțare AFCN), abordează 
tema abuzului în mediul universitar 
prin spectacolul omonim (text 
de Alexa Băcanu, regia Dragoș Alexandru 
Mușoiu) cu premieră în toamna 
2022, dezbateri post spectacol 
și materiale informative asociate.
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