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În Memoria, istoria, uitarea, referindu-se la metoda fenomenologică și
dezvoltându-i principiile, Paul Ricoeur fundamentează raporturile dintre termenii
titulari ai cărții apelând la trei întrebări: 1. Ce ne aducem aminte? 2. A cui e
amintirea? 3. Cum ne amintim și alimentăm memoria? Prin această grilă voi analiza
maniera în care, prin examinarea teatrală a unor episoade semnificative ale istoriei
noastre recente, autoarea de teatru3 Gianina Cărbunariu4 exersează, de fapt, memoria
1 Studiul a apărut în limba engleză în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai Dramatica”, LXII, 2,
2017, p. 131–141, cu titlul Gianina Cărbunariu’s theatre, a form of memory in recent history.
 Profesor asociat, Universitatea Naţională de Arte „G. Enescu”, Iaşi.
2
Comunicare susținută în cadrul simpozionului național Memorialistica românească: între
documentul istoric şi obiectul estetic, Iași, 22–23 iunie 2017.
3 Termenul „autor de teatru” este folosit în literatura teatrologică pentru a desemna creatorii care
scriu textul spectacolului și îl și regizează. Este o formulă dezvoltată din formele teatrului documentar,
în care scenariul nu preexistă, se naște concomitent cu spectacolul. O sintagmă similară este regizordramaturg.
4 Gianina Cărbunariu (n. 1977) este regizor dramaturg, absolventă a Facultății de Regie de Teatru a
Universității din București. Dintre spectacolele recente realizate ca regizor-dramaturg: Oameni
obișnuiți la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, 2016, Solitaritate, co-producție a Teatrului
Național „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul Național din Bruxelles și Festivalul Avignon în cadrul
proiectului Cities on Stage/Villes en Scene, spectacol prezentat în 2014 în selecția oficială a Festivalului
Avignon; De Vînzare/For Sale, co-producție a Teatrului Odeon din București și a Teatrului de Stat din
Hamburg în proiectul internațional Hunger for Trade, 2014; Tipografic Majuscul, co-producție a
Asociației dramAcum și Festivalul Divadelna Nitra în cadrul proiectului Parallel Lives – 20th Century
Through the Eyes of Secret Police, 2013; Tigrul sibian, producție dramAcum la Teatrul de Comedie,
2012; X mm din Y km o producție a Colectiv A la Fabrica de Pensule din Cluj, 2011; Sold Out,
producție a Teatrului Kammerspiele din Munchen, 2010; 20/20, producție dramAcum și Studio Yorick
din Târgu Mureș, 2009.
Participări la festivaluri internaționale: selecția oficială a Festivalului Avignon, Bienala New Plays
From Europe, Wiener Festwochen, Festivalul TransAmerique din Montreal, Festivalul Dialog de la
Wroclav, Divadelna Nitra din Slovacia, LIFT Londra, Festivalul Kontakt din Torun, New Drama din
Budapesta, New Drama din Moscova etc.
Scenariile care stau la baza spectacolelor ei au fost traduse și montate și de alți regizori. Piesa
Kebab a fost tradusă și a avut peste 20 de montări în teatre din întreaga lume, printre care: Royal Court
din Londra, Schaubühne din Berlin, Kammerspiele din München. Spectacolele pleacă de la teme
contemporane sau problematizează anumite aspecte din istoria recentă. Documentarea temelor prin
interviuri sau cercetare în arhive este urmată de improvizații cu actorii, scenariul creat fiind unul de
ficțiune în care sunt integrate uneori elemente din realitate (fragmente de interviuri cu persoane reale,
fotografii ale unor documente reale, obiecte etc).
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publică. În lucrarea la care fac apel ca „ramă” a studiului meu, filosoful francez
distinge între latura cognitivă a memoriei, care constă în căutarea și recunoașterea
unor evenimente din trecut, și latura pragmatică, aceea de a și face ceva concomitent
ori ulterior rapelului. „A-ți aminti nu înseamnă doar a primi, a dobândi o imagine a
trecutului, ci și a o căuta, a «face» ceva” Ricoeur 2010: 1975). Consider că
preocupările Gianinei Cărbunariu de a scoate la iveală printr-o formulă artistică
secvențe omise de istoria oficială din deceniile nu foarte îndepărtate de prezent se
înscriu într-un asemenea demers de pragmatică a reamintirii, a anamnesis-ului.
Realizând spectacole ce documentează evenimente revelatoare pentru conștiința
comunității, realizatoarea de teatru propune un exercițiu colectiv de exersare a
memoriei comune.
1. Ce ne aducem aminte?
Vreme de aproape o lună de zile, în 1981, pe panourile ce delimitau zona unui
șantier din Botoșani și pe ziduri au apărut, scrise cu creta, mesaje de îndemn la
acțiune împotriva constrângătoarelor rânduieli comuniste. Alertată, poliția politică
din oraș și cea din județul vecin, Suceava, a făcut cercetări și a descoperit că autorul
acestui curajos protest era Mugur Călinescu, un elev de 17 ani de la unul din liceele
de top ale urbei, „A.T. Laurian”. Cazul a devenit un dosar de cercetare, „Elevul”,
arhivat în depozitele Securității până când istoricul Mihail Bumbeș l-a descoperit și
documentat5. Cu excepția familiei, foarte puțină lume își mai amintește în anii de
postcomunism de faptul că un puști se săturase de cozi, de cenzură, de controlul
ideologic, și, influențat de modelul polonez despre care auzise clandestin la radio
Europa liberă, îndemna oamenii să se organizeze și să nu mai accepte starea de fapt
a umilinței comuniste zilnice. Drama lui Mugur Călinescu e că, după ce și el și
familia au experimentat pe propria piele metodele uneia dintre cele mai dure poliții
politice, Securitatea românească, la scurt timp s-a îmbolnăvit de leucemie (1983), iar
în 1985, a murit. A circulat și încă mai circulă, fără să fi fost dovedită, ipoteza că
una dintre măsurile de eliminare a opozanților și a indezirabililor partidului comunist
și poliției sale politice era iradierea lor. E doar o supoziție, dar poate părea suspectă
îmbolnăvirea subită a lui Mugur Călinescu, iar dacă zvonurile se vor confirma
vreodată, atunci monstruozitatea aparatului de represiune comunistă va atinge
punctul de maximum.
Mihail Bumbeș a studiat procesele verbale de la interogatorii, stenogramele
convorbirilor telefonice, rapoartele de urmărire, dările de seamă, notele informative,
a discutat cu mama, cu prietenii, foștii colegi (unii dintre ei apărând în dosar ca surse
de informare pentru anchetatori), dar și cu doi din ofițerii de securitate care l-au
anchetat (discuția s-a purtat în 2007). Gianina Cărbunariu a apelat la acest material
ready-made și a imaginat un spectacol, Tipografic Majuscul6, în care patru actori
interpretează pe rând mai multe roluri, iar un tânăr actor îl joacă pe Mugur
Călinescu. Docu-ficțiunea Gianinei Cărbunariu utilizează cazul ca o resursă pentru a
Cazul apare în lucrarea lui Marius Oprea, Șase feluri de a muri, Iași, Polirom, 2009.
Teatrul Odeon București, un spectacol de Gianina Cărbunariu, scenografia: Andrei Dinu,
coregrafia Florin Fieroiu, muzica Bobo Burlăcianu, light design Andu Dumitrescu, distribuția Cătălina
Mustaţă, Alexandru Potocean, Gabriel Răuță, Mihai Smarandache, Silvian Vâlcu, 2013.
5
6
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reaminti de o dizidență neobișnuită, de Securitatea comunistă (conform statisticilor,
la o populație de 22 milioane, existau peste 11.000 de angajați în Securitate și peste
o jumătate de milion de informatori, lui Mugur Călinescu însuși propunându-i-se să
devină informator, pentru a scăpa de pedeapsă; acum, în România există 15.000 de
angajați în serviciile secrete, la 19 milioane de locuitori!), de problema nerezolvată
până la capăt a activității de represiune a poliției politice. Publicul e integrat în
spectacol – două reflectoare care amintesc de lămpile de la interogatoriu, îl pun în
evidență, stă foarte aproape de spațiul de joc, e filmat în timp real, e invitat la
discuții cu realizatorii după finalul reprezentației.
Într-un interviu acordat postului Europa liberă, Gianina Cărbunariu spunea:
„Cred că ce poate să facă teatrul, ce poate să facă un protest, ce pot face activiștii e
să aducă o altă agendă în prim-plan, și, din nou, să pună presiune pe factorii de
decizie. De fapt e o negociere”7. Reexaminarea cu mijloace artistice a istoriei recente
combină dimensiunea obiectivă a cercetării și documentării unui subiect cu aceea
subiectivă, care vine din alegerea temei, din felul în care e structurat scenariul. Tipul
acesta de teatru nu judecă, nu dă sentințe, doar înfățișează, lăsând spectatorul să
proceseze ceea ce vede în spațiul de joc. Din această perspectivă, memoria istorică e
aceea care reține evenimente privite la scară largă, care sare peste individualități și
poveștile lor. În schimb, memoria teatrală e atrasă de scara personală, individuală,
adesea neglijată de discursul public. Cea colectivă pășește peste teme, cazuri, situații
concrete, iar teatrul practicat de Gianina Cărbunariu urmărește tocmai aceste
unghere ascunse. Teatrul e vulnerabil la rezistența în timp, deci memoria lui e una
efemeră. Compensează însă prin impactul asupra ființei noastre cognitiv-emoționale,
efectele fiind semnificative la nivel micro.Cărbunariu e atrasă de „lucruri neclare,
ambigue”, de pagini din trecut uitate, voit sau fortuit, pe care le readuce-n atenție cu
mijloacele teatrului. Un teatru politic, angajat social, dar în egală măsură valoros
estetic. Și, în ciuda fragilității sale din perspectiva durabilității în timp, arta scenică
devine mult mai eficace, fiind o artă vie, sub raportul impactului asupra publicului.
Teatrul Gianinei Cărbunariu vorbește despre istoria recentă prin episoade uitate,
aparținând mai ales unei istorii mici, cea de lângă noi, pe care istoria mare, discursul
oficial le-au pierdut din vedere. E un tip special de „urmă” a istoriei concretizată în
scenariu (mărturii istorice, opinii ale experților, elemente de istorie orală,
subiectivă), spectacol (ca mesaj direcționat spre public), discuții post-spectacol (ca
primă formă de feedback și ca implicare a spectatorului). De fiecare dată, ceea ce
contează este acuratețea informațiilor, combinarea documentarului cu ficțiunea, în
formatul scenic ales de echipa de creație. Teatrul ei are o dimensiune de recuperare a
istoriei recente, o coordonată etică, în sensul de intervenție estetică în puncte în care
istoria oficială eșuează.
2. A cui este amintirea?
Gianina Cărbunariu este cunoscută și dincolo de granițele României, mai ales
în Germania, unde a avut câteva colaborări. La Münchner Kammerspiele, de pildă, a
7
https://www.europalibera.org/a/mesajul-unui-gest-de-revolta/25267778.html#,
10.06.2017.
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consultat

la

montat Sold out8, un spectacol despre plecarea masivă a sașilor din România în
Germania, în anii ‘70 și ‘80, când, conform statisticilor, părăseau țara anual circa
14.000 de etnici germani. Dar nu în urma unor formalități de emigrare, ci plătind
statului comunist sume considerabile. Între 1967 și 1989, peste 225.000 de etnici
germani au fost vânduți de regimul Ceaușescu statului german, întreaga „afacere”
ridicându-se, conform statisticilor germane, la circa 1.127.737.770 de mărci9.
Tarifele variau în funcție de cât considera statul român că a „investit” în cei ce
doreau să plece: tinerii se vindeau mai bine, mai ales studenții, cei din anii terminali,
în topul mercurialului sinistru aflându-se absolvenții. Sumele au oscilat și ele de-a
lungul anilor, media fiind între 7.000 – 8.000 de mărci pentru fiecare emigrant10.
Artista a descoperit subiectul citind despre el pe diverse bloguri și un interviu
cu jurnalistul Ernst Meinhardt, care i-a acordat atenție. Interesată de fenomen, prea
puțin abordat chiar de istorici ori sociologi, Cărbunariu a urmărit modul în care
membrii celor două comunități implicate, sașii și șvabii de cetățenie română, pe de o
parte, și germanii din Germania, de cealaltă, au perceput acest fapt al istoriei recente.
Așa cum procedează de fiecare dată când e atrasă de situații sociale, și în acest
proiect Gianina Cărbunariu a desfășurat o temeinică operațiune de antropologie
teatrală, documentându-se prin discuții cu mulți dintre cei implicați, dispuși să
vorbească despre propria experiență. Povestea din spectacol este ficțiune, dar s-a
construit pe baza intervievării a 40 de subiecți, racolați prin anunțuri în presă. „Mulți
dintre cei intervievați au dorit sa rămână anonimi, deoarece unii agenți ai securității
mai sunt și astăzi activi”, relatează Cărbunariu în ziarul „Abendzeitung”11. Ea a
utilizat masiv mărturiile lor, pentru veridicitatea textului, pentru relatarea modului în
care autoritățile comuniste obțineau banii fiind redat foarte precis. De acest tip de
comerț au profitat nu numai oamenii Securității, ci și intermediarii, de la oamenii
partidului, la vameși. Regimul totalitar este evocat în scenă și prin proiecțiile video
ale lui Daniel Gontz: cuplul Ceaușescu la una dintre Plenarele Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, la Sala Palatului și o imagine cu harta Republicii
Socialiste România înconjurată de raze sclipitoare, una dintre imaginile-clișeu de
propagandă din anii comunismului ceaușist! La finalul reprezentației, actorii citesc și
fragmente din interviurile care au stat la baza scenariului. Deși a documentat o
situație reală, spectacolul nu e unul de teatru documentar pur, iar pentru a facilita
drumul lui către public, echipa a prezentat situațiile reale într-o notă de umor absurd.
8 Kammerspiele, München – Sold Out. Text de Gianina Cărbunariu. Traducător: Ina Tartler. Regia:
Gianina Cărbunariu. Decoruri şi costume: Dorothee Curio. Lumini: Christian Mahrla. Video: Daniel
Gontz. Muzica: Pollyester. Colaboratoare de regie: Carmen Coţofană. Dramaturgie: Malte Jelden, Julia
Reichert. Cu: Sylvana Krappatsch, Lasse Myhr, Hildegard Schmahl, Lenja Schultze, Edmund
Telgenkämper şi Michael Tregor. Data premierei: 5 mai 2010.
9 Programul de sală al spectacolului. Ulterior, a apărut și la noi un volum de documente din arhiva
CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității – Florica Dobre, Florian Banu,
Luminița Banu, Laura Stancu, „Acţiunea Recuperarea”. Securitatea şi emigrarea germanilor din
România (1962–1989), București, Editura Enciclopedică, 2011.
10 Cf lucrării CNSAS citate: un titrat – 11.000 de mărci vest-germane (aproximativ 3.000 de dolari),
un student – 5.500 de mărci vest-germane (aproximativ 1.506 de dolari), un tehnician – 2.900 de mărci
vest-germane (aproximativ 792 de dolari), fără pregătire – 1.800 de mărci vest-germane (aproximativ
490 de dolari).
11 Apud Irina Wolf, Sold Out – un spectacol despre vânzarea etnicilor germani, în „Teatrul Azi”, nr
9–10, 2010.
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Relativ la felul în care ca artist se raportează la realitate, Gianina Cărbunariu
consideră că tensiunea dintre realitate și ficțiune este întotdeauna importantă și
inspiratoare. Nenumărate scevențe ale istoriei proaspete sunt neglijate, deși ele au
impact pe termen lung și explică anumite situații în care se află acum societatea
românească. O societate care privește contemplativ la pagini ale trecutului demult
apus, exagerându-le importanța, dar care nu se îngrijește suficient de etapele mai
apropiate de noi.
Tratarea estetică a unor teme de natură istorică ar putea fi o cale mai netedă
decât altele de punere pe tapet a unor chestiuni delicate și, în același timp, de oferire
a unor răspunsuri la întrebări privind părți necunoscute ori puțin cunoscute ale
istoriei. Prin acest proiect, artista a demonstrat în mod concret că memoria istorică
poate fi reactivată și prin mijloace teatrale, prin amintiri readuse în atenție în forme
artistice, stârnind curiozitatea specialiștilor pornind de la mărturii subiective, directe,
ale celor implicați, de la investigații jurnalistice și obligativitatea deontologică a
cercetării profesioniste a unui subiect, documentându-l prin apel la mai multe surse.
Pe lângă fenomenul «vânzării», tema mi s-a părut importantă pentru că ea duce
discuția spre întreaga perioadă comunistă și a relațiilor între Est și Vest, spre tema
emigrației și a identității (ce înseamnă să fii cetățean german și cetățean german
român sau german turc sau, în sens mai larg, ce înseamnă astăzi să fii cetățean
european – în sensul în care unii sunt mai «europeni» decât alții12, mai susține
Gianina Cărbunariu.

3. Cum ne amintim?
Tot de cetățenii europeni și de egalitate comunitară a fost preocupată Gianina
Cărbunariu într-un alt proiect al ei – Vorbiți tăcere/ Sprechen Sie Schweigen13, unde
abordează un fenomen deocamdată neintrat în aria de cercetare nici pentru sociologi,
nici pentru istorici. Discursul său teatral favorizează un tip aparte de mimesis ce dă
prioritate actualității și trecutului recent, chestionând estetic sumedenie de probleme
sociale tratate cu indiferență de factorii decizionali, întorcând fața publică spre
conjuncturi grave, ignorate de comunitate. Autoarea de teatru identifică și aduce în
vizor situații pe care istoria mare nu le reține, dar care au impact asupra oamenilor,
subliniind contexte cu semnificații sociale. În acest caz, tema de interes artistic a fost
libera circulație a forței de muncă în Europa, pe fond, ipocrizia autorităților
continentale, tradusă prin tăcere și lipsã de intervenție în nenumăratele circumstanțe
în care cetățenii din Est, nu cei din „vânătoarea de creiere”, ci aceia simpli, de la
munca de jos, sunt considerați diferit față de europenii vestici. Legislația europeană
există, teoretic e obligatorie și aplicată, doar că realitatea oferă nenumărate exemple
de împrejurări în care e ocolită, în defavoarea celor pe care sistemul nu-i apără.
Oana Stoica, Statul român şi-a abandonat cetăţenii – interviu cu Gianina Cărbunariu, în „Dilema
veche”, 12 august 2011.
13Vorbiți tăcere/Sprachen Sie Schweigen la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu (2017), un
spectacol de Gianina Cărbunariu, scenografie şi video: Mihai Păcurar, asistent regie: Sanda Anastasof,
muzică: Alex Halka, documentare: Gianina Cărbunariu şi Andrei Ioniţă, traducere: Fabiola Eidloth şi
Daria Hainz, în distribuţie: Emőke Boldizsár, Daniel Bucher, Ofelia Popii, Valentin Spăth, Marius
Turdeanu.
12
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Zonele ocupaționale asupra cărora s-a focalizat Gianina Cărbunariu au fost dintre
acelea evitate de vestici, de muncă grea, mai prost plătită, precum construcțiile,
îngrijirea seniorilor, abatoarele și tangențial, agricultura. Articole de presă, discuții,
mai ales cu Elvis Iancu, unul dintre muncitorii de origine română care, în 2014, au
manifestat la Mall of Berlin – Mall of Shame, pentru că nu tuturor muncitorilor de
acolo li se respectaseră drepturile14, interviuri și improvizații au fost mijloacele de
documentare a cazurilor devenite subiecte în spectacol. Substanța textuală se naște
din legătura organică cu factualitatea, cazurile singulare, relevante pentru subiect,
realități necosmetizate artistic, înfățișate prin întrepătrunderea realului cu ficțiunea.
Empatia cu subiecții și situațiile în care se află e asumată, vine din chiar faptul că
autoarea de teatru decide să le aleagă poveștile, să le lege în scenarii fragmentare,
structurate secvențial, prezentate dintr-o pluralitate de planuri și perspective.
Creațiile lui Cărbunariu reușesc să mențină un prețios echilibru între
informația din teren și trăsăturile estetic/emoționale, o condiție care le conferă
calitatea importantă a credibilității. Aparțin teatrului politic de bună calitate, se
mențin departe de zona tezismului și ideologicului, fiind convingătoare, oferind o
varietate apreciabilă de surse și o gamă extinsă de perspective. Toate ambalate în
forme specifice teatrului. Spectacolele sale au o simetrie perfectă, expresie a logicii
ei regizorale și a stăpânirii desăvârșite, creative a ustensilelor teatrului documentar.
În procesul documentării, artista apelează în egală măsură la mărturiile directe,
realizând o consemnare diaristică, de jurnal intermediat, a opiniilor și impresiilor
celor în cauză. Pentru Vorbiți tăcere/ Sprechen Sie Schweigen, subiecții nu
intenționau, nu se pricepeau să țină jurnale personale, așa încât intervenția artiștilor
din echipa de creație a reușit colectarea unui material elocvent. În etapa de construire
efectivă a spectacolului, acest material de istorie orală, neîndoielnic atins de
subiectivism, a devenit, prin asumare, selectare și asamblare, parte a unui scenariu
dramatic de docu-ficțiune. Operațiunile de pregătire a spectacolului devin, astfel,
parcursuri aparte de memorialistică, de amintire, al căror rost este să reflecte și să
avertizeze în privința unor fenomene nefaste, care virusează esența democrației
europene. Scenariul e construit inteligent, acomodând perfect ipostaza documentară
și forma scenică imaginată (defilare de modă, lecție în mai mulți pași, prezentare de
târg ocupațional, acțiune scenică etc.), rulând momente teatrale diverse în planul
conținutului și al alcătuirii, utilizând și mijloace specifice mockumentary-ului.
Vorbiți tăcere/ Sprechen Sie Schweigen e susținut actoricește de Emőke
Boldizsár, Daniel Bucher, Ofelia Popii, Valentin Späth, Marius Turdeanu, fiecare
având strânse legături cu chestiunea analizată artistic, unul dintre criteriile după care
au fost selectați fiind tocmai acesta. În structura spectacolului se suprapun astfel mai
multe straturi de informație și de semnificare, oferind o prezentare complexă,
multifațetată a problemei. Sunt detalii de viață pe care publicul le află în intro-ul
compus ca un show de gală, pe-un imens covor roșu, când actorii se prezintă unul pe
celălalt. Elementele biografice selectate sunt amuzante și toate au conexiuni cu tema
dezbătută teatral. Daniel Bucher e german neaoș, dar s-a înamorat de actrița româncă
14 Rețele paralele care aduseseră constructori din Estul Europei, inclusiv România, îi tratau nedrept,
obligându-i să muncească mai multe ore decât în contract, plătindu-i cu mare întârziere sau deloc,
amenințându-i, forțându-i să mintă în fața autorităților.
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Fatma Mohamed și, de dragul ei, s-a mutat în România. Marius Turdeanu a vrut să
emigreze în SUA, dar a încercat o rută neobișnuită – Ucraina, Rusia, Alaska –,
numai că la Vladivostok a fost întors din drum de poliție și trimis acasă. Într-o
vacanță din studenție, s-a dus și el să facă bani în Germania, s-a angajat în
construcții, iar tot ce-a câștigat a pierdut la un joc piramidal autohton. Emőke
Boldizsár e cea mai multiculturală dintre toți: născută într-o familie maghiară din
Bistrița, a urmat liceul german, părinții ei muncesc în UE, iar cu euro veniți deacolo, ea și-a făcut studiile superioare. Ofelia Popii a colaborat cu Teatrul din
Sttutgart, deci a lucrat în Apus, într-un proiect al Teatrului Național „Radu Stanca”,
iar fratele ei e angajat în Germania. Valentin Späth e un tânăr actor născut și școlit în
Germania, care, spre surprinderea totalã a rudelor și prietenilor, a decis să accepte
propunerea de-a fi angajat în România, la secția Germană a teatrului sibian.
Textul de spectacol scris de Gianina Cărbunariu reunește episoade
semnificative pentru subiectul tratat, unul foarte apropiat temporal de noi, dar puțin
spre deloc cunoscut, prezentând realist, cu gravitatea necesară, dar și cu umor,
situații reale ori de docu-ficțiune din Germania și România. Artiștii creează în scenă
o mică lume inspirată de fapte adevărate, o lume din subsolurile UE, invitând să ne
gândim la ce înseamnă cu adevărat comunitatea europeană și la modul cum e
înțeleasă și practicată egalitatea în drepturi. Românii sunt „cea mai ieftină ofertă de
pe piață”, iar poziționarea inferioarã e cauzatã de lipsa de opțiuni și de rata de
sărăcie din țară. Despre „cultura tăcerii” ca element de ipocrizie a UE nu se
vorbește! Teatrul Gianinei Cărbunariu scoate spectatorul din comoditatea lui
tradițională, arătând cu degetul spre istoria care „fabrică” realitatea, demascând
situații în privința cărora decidenții preferă să închidă ochii. Nu e prima oară când
autoarea e preocupată de libertatea de exprimare ca fundament democratic. În
Oameni obișnuiți15 punea în discuție scenică avertizorii de integritate și corupția din
diverse țări ale UE.
Acești oameni și-au pierdut carierele, locurile de muncă, casele, uneori chiar
familiile și sănătatea, fiind tot timpul sub o presiune extremă. Însă nu au renunțat la
cauza lor pentru că aveau siguranța că fac ceea ce este just, că au luat decizia morală
corectă într-o situație limită în care au fost puși să aleagă. Asemenea oameni au
existat dintotdeauna, însă noile posibilități de a face anumite lucruri publice (internet,
media) joacă un rol crucial în expunerea cazurilor către o audiență mai largă. Ce
lipsește încă în acest tablou este o legislație fermă care să îi protejeze și să le aducă o
recunoaștere în locul pedepselor pe care le primesc. Proiectul reunește opt cazuri de
whistelbloweri din Italia, Anglia și România, țări europene cu contexte și legislații
diferite în ceea ce privește situația avertizorilor de integritate”, precizează Gianina
Cărbunariu în programul de sală al spectacolului.
15 Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, scenografie și video: Mihai Păcurar, muzica: Bobo
Burlăcianu, documentare video: Veioza Arte – Tania Cucoreanu & Andrei Ioniță, distribuție: Florin
Coşuleţ, Mariana Mihu, Ioan Paraschiv, Ofelia Popii, Dana Taloș, Marius Turdeanu. Spectacol realizat
în cadrul proiectului Be SpectACTive!, proiect co-finanțat prin programul Europa Creativă, în care
TNRS este implicat în perioada 2014–2018. Celelalte structuri partenere sunt: Capotrave/Kilowatt
Festival Sansepolcro (IT), Bakelit Multi Art Center Budapesta (HU), B-51 Ljubljana (SL), DominoPerforacije Festival- Zagreb (HR), London International Festival of Theatre (UK), Tanec Praha (CZ),
York Citizens Theatre Royal (UK).
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Multilingvismul este o trăsătură europeană imprimată și spectacolului Vorbiți
tăcere?/Sprechen sie Schweigen?. Textele se spun/traduc în/din română, germană,
maghiară, dar s-a repetat în engleză, limba „oficială” a proiectului. Ironia deșteaptă,
șfichiuitoare e o altă calitate a spectacolului (covorul roșu spre UE; „kebabul
german”; când a venit prima oară în România, Daniel Bucher avea pașaportul
expirat, dar nici el, nici poliția de frontieră nu au observat „detaliul”; reacțiile
rudelor la auzul veștii că Späth a decis să se angajeze la Sibiu etc.).
Parte din platforma experimentală Human Trade Network, Vorbiți
tăcere?/Sprechen sie Schweigen? e o creație militantă despre standardele duble ale
UE, despre agende ascunse și, în subtext, dar în egală măsură, despre vina
autorităților române dezinteresate de statutul concetățenilor din diaspora. E un
spectacol în apărarea acelora pe care nimeni nu-i apără și ar avea foarte mare nevoie
de protecție.
O formă specială de „memorialistică”, demersurile teatrale de genul acestora
scot din uitare, prin eșantioane revelatoare, evenimente istorice blurate, omise.
Proiectele de teatru civic ale lui Cărbunariu sunt un tip de dramatizare a istoriei
extrem-contemporane, arhivând prin documentare episoade pe nedrept neglijate.
Formă de artă activă, teatrul pe care îl face Gianina Cărbunariu e unul care mediază,
orientându-se spre pagini mai greu de asumat ale trecutului apropiat și foarte
apropiat. E o probă valoroasă despre cum teatrul și istoria se pot intersecta în
favoarea adevărului. Căci și teatrul și istoria pot fi privite ca jurnale de situații și
fapte scoase din uitare prin consemnare. Arta sa scenică este perfect plasabilă între
documentul istoric și obiectul estetic.
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Gianina Cărbunariu’s Theatre, a Form of Memory in Recent
History
My paper highlights the way that theatre maker Gianina Cărbunariu is preocupated
towards revealing sequences omited in recent history, filing in artistic forms, in a similar
pragmatic remembering exercise as an anamnesis. I used as framework of my study three
questions rised by Paul Ricoeur in Memory, history, forgetting, when speaking about the
Phenomenology method whilst developing its principles. The French philosopher cements
the reports between the concepts that give the title of the book by adhering to three questions:
1. What do we remember? 2. Whose memory is it? 3. How do we remember and fuel our
memory? Through this pattern I analyse the manner in which, through examining some
significant recent events using theatrical technics, Gianina Cărbunariu tests in all effects the
public memory. As example I use three of her creations – Tipografic Majuscul/ Typographic
Capital Letters, Sold out and Vorbiți tăcere?/ Sprechen Sie Schweigen?/ Speak Silence?
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