»A plecat și am rămas amândoi,
ne-am descurcat.
Atunci nu a fost așa greu.
După o săptămână a fost mai greu.
Și când a plecat, a plecat pentru mine.
Să-mi ofere ceva mai bun.«

Biografii

»The Art of Ageing«

Julia Roesler (Regia artistică & Documentarea) a studiat științe
culturale și de estetică în Hildesheim. De la absolvirea studiilor, lucrează ca regizor artistic independent și pedagog teatral,
susținând regulat cursuri la Facultatea de Arte Braunschweig. Este
membru fondator al werkgruppe2.

În anul 2060, media de vârstă în UE va fi în jur de 48 de ani. Sub titlul »The Art of Ageing«,
opt teatre membre ale Convenței Teatrale Europene (CTE) organizează parteneriate pe
termen lung, pentru a aduce în discuție această problemă – un astfel de parteneriat este
cel dintre Teatrul Național »Marin Sorescu« din Craiova și Teatrul de Stat Braunschweig.
La cererea celor două teatre, colectivul artistic al werkgruppe2 a realizat proiectul teatral
bilingv Căpşunile şi Orfanii / Erdbeerwaisen. CTE este cea mai importantă rețea de
teatre din Europa, care a pus în legătură peste 40 de teatre publice din 25 de țări. Scopul
acestei rețele este realizarea schimburilor interculturale și educația culturală, precum și
inițierea proiectelor transnaționale și apărarea intereselor teatrului în dialog cu instituțiile
UE. »The Art of Ageing« este susținut financiar prin Programul Cultura 2007-2013 a UE.

Kim Efert (Muzica) a studiat chitară jazz și pedagogia instrumentelor la Facultatea de muzică din Köln. Lucrează ca muzician independent și lector la Facultatea de Muzică din Detmold. A participat la
creații teatrale alături de werkgruppe2 (»Eu și măgarul«), Tom Kühnel
(»Parsifal«) și Thomas Ostermeier (»Măsură pentru măsură«).
Adrian Damian (Scenografia) absolvent al U.N.A.T.C. – București,
își continuă studiile ca doctorand cu tema »Efecte speciale, aplicații
sceno-tehnice și obiecte inteligente în spectacolul de teatru«. A
semnat peste 30 de scenografii, ultima oară lucrând alături de
Robert Wilson la Naționalul craiovean.

»The Art of Ageing« este un proiect internațional al ETC în colaborare cu Teatrul de
Stat Braunschweig și Teatrul Național »Marin Sorescu« Craiova, România.

Gabriela Baciu (actriță) a studiat la U.N.A.T.C. - București. Din
1989 face parte din trupa permanentă a Teatrului Național »Marin
Sorescu« din Craiova. Pe lângă aceasta, a jucat ca actriță în filme
și a colaborat la TV și la Radio. Din 2009 a obținut titlul de Doctor
în domeniul Teatru.
Gina Călinoiu (actriță) din 2001 face parte din trupa permanentă
Teatrului Național »Marin Sorescu« din Craiova. A obținut un doctorat la UNATC cu o lucrare despre Jerzy Grotowski. A lucrat cu
importanți oameni de teatru precum Anatoly Vassiliev, Eugenio
Barba și Thomas Richards, iar în prezent este lector univ. dr. la
Universitatea din Craiova.

»The Art of Ageing« este participant la Programele Culturale ale Comisiei Europene.
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Silke Merzhäuser și de Axel Preuß.
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Sven Hönig (actor) a studiat la Facultatea de Artă Teatrală »ErnstBusch« Berlin. Este membru al Companiei internaționale de teatru
»fliegende fische« și din 2010 este angajat la Teatrul de Stat din
Braunschweig. În afară de aceasta poate fi văzut adeseori pe micul
și marele ecran.
Oliver Simon (actor) a studiat la Facultatea de Artă Teatrală »ErnstBusch« Berlin. Din 2004 este membru al Companiei internaționale
de teatru »fliegende fische«, alături de care a realizat un turneu de
opt luni în India și Nepal. Din 2010 face parte din trupa permanentă
a Teatrului de Stat din Braunschweig.

Căpşunile şi Orfanii /
Erdbeerwaisen
O călătorie spre o generaţie abandonată
realizată de werkgruppe2

Teatrul Național «Marin Sorescu« Craiova are un loc special în istoria teatrului românesc. Fondat în 1850, a rezistat tuturor greutăților și turbulențelor prin care România a
trebuit să treacă. În 1956, o întreagă clasă de actori, absolvenți ai Institutului de Teatru din
București, împreună cu profesorul lor, Vlad Mugur, au fost angajați la Craiova. Peste ani,
aceștia au devenit Generația de aur a teatrului românesc. Perioada 1989-2004 a reprezentat un moment artistic special, marcat de colaborarea cu regizorul Silviu Purcărete care
a pus în scenă șapte reprezentații excepționale. Astăzi, acesta este primul teatru din Estul
Europei care a devenit membru al Convenției Europene de Teatru (CTE).
Fondat în 1690, Teatrul de Stat Braunschweig este unul dintre primele teatre publice
din Germania. »Emilia Galotti« a lui Lessing și »Faust – tragedia primei părți« a lui Goethe
au fost montate aici încă de la început. Teatrul de stat este o instituție modernă cu cinci
secțiuni și aproape 500 de angajați. Anual au loc 30 de premiere la secțiile sale: Spectacole de teatru, Teatru muzical, Dans, Teatrul pentru Copii și Tineret și Concerte ale
Orchestrei de Stat. Festivalul din Braunschweig, »Fast Forward«, s-a consacrat din
2010 ca o platformă unică pentru regizorii europeni tineri. Din 2010, Teatrul de Stat
este membru al CTE.
werkgruppe2 este o comapanie de teatru independent, având ca spațiu de reprezenație
fix o salină unică și activă din Europa, Salina Luisenhall din Göttingen. werkgruppe2
crează piese de teatru-documentar bazat pe interviuri, realizând spectacole de muzicalteatrale, care se află întotdeauna în căutarea unor noi forme de exprimare în dialog cu
diverse domenii artistice. Spectacolele sunt realizate de grupuri de actori și muzicieni,
renumeiți în spațiul teatral german.

»Cine a fost în Germania, au mai venit cu un ban,
cu o haină. Dar la noi în România mori de foame.
Nu e bună România asta pentru nimic în lume.
Nu avem ce să facem, aici ne-am născut. Da, e greu.«

Staatstheater Braunschweig
Schauspiel

Căpşunile şi Orfanii
O călătorie spre o generaţie abandonată, realizată de werkgruppe2
Un proiect comun al Teatrului Național »Marin Sorescu«, Teatrul de
Stat Braunschweig și werkgruppe2 | Premieră absolută
Regia artistică Julia Roesler
Documentarea Julia Roesler, Silke Merzhäuser, Gina Călinoiu
Muzica originală Kim Efert
Scenografia Adrian Damian
Asistent costume Veronika Kaleja
Dramaturgia Silke Merzhäuser, Axel Preuß
Traducerea Alexandru Sterescu
Cu Gabriela Baciu, Gina Călinoiu, Sven Hönig,
Oliver Simon și Kim Efert (muzician)
Asistent regie Max Hanisch
Asistenți stagiari Florian Berghöfer, Merle Kirchberger, Hanna Puder
Regie tehnică George Dulămea, Mircea Vărzaru Mașiniști Cristi Petec,
Stan Alin Sunet George Udrea Lumini Dodu Ispas Recuzită Nina Răducanu
Cabiniere Lavinia Petec, Mariana Săceanu Machiaj Minela Popa
Direcție tehnică Ralf Wrobel Coordonator lumini Frank Kaster Echipamente
lumini Jörg Schmidt Director sunet Burkhard Brunner Director costume
Ernst Herlitzius Director măști Nicolaus Guth Director ateliere Petra Röder
Inginer producție Stephan Busemann Lăcătușerie Armin Zühlke Coordonator
protocol Sonja Bähr Tâmplărie Peter Kranzmann Director decorațiuni și mobilier
Axel Schneider
Premiera Craiova 27. Septembrie 2014 Sala studio »Ion D. Sîrbu«
Premiera Braunschweig 23. Octombrie 2014 Hausbar, Großes Haus
Durata reprezentației cca. 90 minute, fără pauză
Mulțumiri Salvati Copiii - România; World Vision - România; Goethe-Institut
Bucureşti.
Fotografiatul, filmatul, înregistrările audio și video, precum și folosirea mijloacelor de
comunicare mobile sunt stict interzise în timpul reprezentației. Vă rugăm, închideți
telefoanele mobile pe durata reprezentației.

Căpşunile şi Orfanii / Erdbeerwaisen – un proiect internațional de cooperare
Titlul »Căpşunile şi Orfanii« (în germană »Erdbeerwaisen«) definește o generație de copii
din România, ai căror părinți au părăsit țara pentru a munci în state precum Spania, Italia,
Grecia sau Germania. Părinții sunt numiți »căpșunari«, indiferent că lucrează ca îngrijitori pentru persoane vârstnice sau fac muncă sezonieră, că sunt muncitori în construcții,
în șantiere navale sau în măcelării. Se estimează că 5.000.000 de români lucrează în
străinătate, inclusiv cei angajați la negru, reprezentând o cincime din forța activă de muncă
românească. Atunci când părinții se află în străinătate, copiii lor rămân acasă, în țară. Proiectul »Căpşunile şi Orfanii« dezbate »prețul« absenței părinților: Cum se reorganizează
familiile? Cine preia sarcina părinților absenți? Cine poate să-i înlocuiască? Unde se simte
lipsa cea mai acută? Ce urmări emoționale, structurale și pe termen lung are acest lucru
asupra copiilor și asupra întregii familii?
Proiectul »Căpşunile şi Orfanii« se bazează pe o îndelungată documentare. În anul 2013,
în lunile septembrie și noiembrie, colectivul de artiști de la werkgruppe2, lucrând în
Craiova și în județul Dolj, au realizat o serie de contacte cu ONG-uri, au cunoscut o serie
de cazuri sociale, luând interviuri și cunoscând pe teren viața de zi cu zi a unor familii aflate
în situții dificile. Textul astfel realizat, și mai apoi montat, se bazează exclusiv pe interviurile
realizate cu copiii, bunicii și rudele cu acel prilej. Interviurile au avut loc în casele sau curțile
familiilor și s-au desfășurat cu ajutorul unui translator. De cele mai multe ori s-au realizat
interviuri cu copiii și bunicii separat unii de alții. Întrebările pentru copii s-au axat în jurul
unor teme precum: viața fără părinți, școală, planuri de viitor și traiul împreună cu bunicii.
Pe de altă parte, dialogurile cu bunicii au avut ca subiect ieşirea la pensie (care adesea
e imposibilă), responsabilitatea pentru copii și familie, ajutorul social precum și propriile
scopuri în viață. Rezultatele au fost transpuse în scenariul de joc, cu accente emoționante
ale vieții de zi cu zi, dar și aspecte legate de critica intrării în UE a României și urmările
sale. Am descoperit o generație de bunici care nu cunoaște condițiile unei vieți sigure
odată cu pensionarea, precum și faptul că multe familii trăiasc în situații precare din punct
de vedere financiar.
Toate interviurile au fost înregistrate, anonimizate, transcrise și în cele din urmă transpuse
într-un scenariu dramatic. Poveștile persoanelor întâlnite la interviuri sunt interpretate pe
scenă de patru actori, doi din trupa permanentă a Teatrului de stat Braunschweig și doi
din cea a Teatrului Național »Marin Sorescu« Craiova.
»Banii sunt ochiul dracului«
Câți din orfanii Uniunii Europene locuiesc în România, nu știe nimeni exact. În 2008,
UNICEF număra 350.000 de copii. Sinuciderile copiilor, care scriu în scrisorile de adio
cât de mult le lipsesc mamele, devin din ce în ce mai dese. Numai în anii 2006 și 2007 au
fost documentate 19 astfel de cazuri.
Organizațiile World Vision și Salvați copiii au fost parteneri importanți pentru documentare, ambele cu structuri teritoriale în Dolj, ce au grijă, în limita posbilităților, de
orfanii și de familiile acestora. Niciuna dintre organizații nu beneficiază de sprijinul
statului, fiind finanțate prin donații sau prin alte surse de finanțare nonguvernamentale.

Acestea întreprind acțiuni de sprijinire a copiilor după școală, asigurate de asistenți
sociali. Evident că și bunicii pot beneficia de sprijin, în cazul în care se află în postura
de părinți, ajutându-i pe copii la teme, fiind repsonsabili de toate problemele specifice
creșterii și educației copiilor. Totuși, pe lângă slăbiciunile cauzate de vârstă există și
problema diferenței mari între generații: cum pot bunicii să-i înțeleagă și să-i educe pe
nepoți, când aceștia nu cunosc preocupările tot mai importante ale copiilor: Smartphone, tabletă, calculatoare, topmodele sau fotbal în Champions League. Aceasta ar
putea suna banal, dar copiii rămân adesea neînțeleși și singuri, chiar dacă îi au pe
bunici. Iar de cele mai multe ori nici măcar bunicii nu sunt cei care țin locul părinților, ci
frații mai mari sau mai rău: nimeni.
Un angajat de la Salvați copiii, pe care werkgruppe2 l-a chestionat în scopul
documentării, explică: »Toți sunt traumatizați – pentru toate cele trei generații aceasta
este o condiție de viață traumatizantă. Există probleme mari în domeniul emoționalafectiv. Acestea au la bază, printre altele, faptul că li se promite adesea copiilor că,
într-o anumită zi, de Crăciun de exemplu, ei se vor întoarce acasă. Iar când promisiunea
nu este respectată, acești copii sunt mințiți. În momentul în care copilul observă că
părinții mint și nu vin, se dezvoltă o nesiguranță subconștientă care la școală se poate
transforma în accese de violență. Un astfel de copil trebuie sprijinit, pentru că el nu mai
știe cui aparține, sentimentul de apartenență s-a pierdut – aparține bunicilor, care fac
totul pentru copil, sau părinților, care sunt absenți? Eu cred că nu mai au niciun fel de
legătură emoțională cu părinții. Bunicul îi oferă o direcție. Dar nu, nu este un copil fericit.
Indiferent ce-i oferă, bunicii nu-i pot înlocui pe părinți. Programul nostru există numai în
școala primară, nu și în gimnaziu și de acolo încep cele mai grave probleme, când nu mai
e așa ușor să te înțelegi cu copiii. Dacă un copil este supus violenței, el va răspunde cu
violență. Sfătuim întotdeauna părinții, dacă este absolut necesar să plece în străinătate,
să ia în considerare o fază de pregătire serioasă în acest sens. Ei nu trebuie mințiți.
Trebuie să știe clar cât timp vor fi plecați și care este scopul acestei călătorii. Uneori
nevoia de a-i avea pe părinți lângă ei este compensată de împliniri materiale - bani,
sunt bine îmbrăcați sau au cele mai noi telefoane mobile. La început copilul simte că
se compensează, dar mai târziu … Au existat și cazuri în care părinții și-au luat copiii
cu ei în străinătate, dar tot mai des se întorc singuri acasă – și atunci apare problema
reintegrării, chiar și în sistemul românesc de educație. Și nu întotdeauna există posibilitatea să iei copiii cu tine. Proiectul nostru este finanțat prin fonduri europene. Este
important ca factorii de decizie să înțeleagă că există un astfel de proiect și necesitatea
lui este mare. Toți copiii au nevoie de afecțiune, mai ales acești copii.«

