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Grafitti. Fotografii de familie de Alina Nelega și Interzis sub 
18 ani de Mihaela Michailov sunt texte românești contemporane 
care s-au jucat anii trecuți în teatrele de la noi. Cele mai cunoscute 
montări s-au putut vedea la București, la Teatrul Foarte Mic 
(Interzis sub 18 ani), respectiv la Teatrul „Odeon” (Grafitti). 
Ambele texte vorbesc într-un limbaj extrem de viu și autentic 
despre relația conflictuală părinți-copii, o temă care va rămâne 
mereu actuală. În același timp, textele oferă un portret amplu 
al tinerilor din vremurile noastre. Din acest motiv și pentru că 
aproape toate personajele acestor piese sunt la vârsta adolescenței, 
textele se pretează excelent pentru trupe de teatru din licee. Au 
existat câteva trupe de elevi care le-au inclus în repertoriul lor 
(cele mai cunoscute sunt Atelierul de Teatru din Botoșani și Act 
din Bacău), având mare succes în festivalurile de profil. 

Poveşti din cartierul de blocuri

Șapte adolescenți (Cristina, Dana, Sorin, Cipri, Tibi, Alin 
și Fatacarefuge) se întâlnesc într-o seară după blocurile unui 
cartier mărginaș dintr-un oraș oarecare. La nici 18 ani, fiecare se 
confruntă cu probleme: Cristina e nevoită să aibă singură grijă 
de bunica bolnavă de Alzheimer, Dana și Cipri suferă de dorul 
părinților plecați în străinătate, Sorin visează să deseneze grafitti 
pe zidurile din New York, dar pentru asta trebuie să facă rost de 
bani, Tibi are o mamă alcoolică, Alin are părinți divorțați și visează 
să devină dansator, iar Fatacarefuge trăiește împreună cu mama ei 
depresivă din pensia bunicului, pentru că tatăl e în pușcărie. 

Alina Nelega a scris Grafitti. Fotografii de familie în 2006, 
spectacolul fiind jucat cu o distribuție de elevi de liceu la Teatrul 
pentru Copii și Tineret Ariel din Târgu Mureș. Ceea ce a asigurat 
succesul acestui spectacol pentru tineri a fost faptul că vorbea pe 
limba lor, despre problemele lor. De altfel, cei șapte liceeni din 
distribuția spectacolului s-au întâlnit timp de zece săptămâni în 
cadrul unui atelier de dramaturgie condus de Alina Nelega, multe 
din ideile și povestirile lor regăsindu-se în textul piesei. Piesa 
a mai fost jucată cu succes și de alte trupe de liceeni din țară. 
Ulterior, autoarea avea să modifice textul, incluzând în distribuție 
și personaje adulte. Grafitti.dreamz a avut premiera în 2010 la 
Teatrul Odeon din Bucureși, în regia autoarei. 

Problema părinților plecați în străinătate 

Grafitti. Fotografii de familie e o poveste de cartier compusă 
din destinele intersectate ale unor adolescenți din zilele noastre. 
Textul oferă un portret al generației tinere din vremurile noastre: 
e generația de copii cu părinți plecați în străinătate („Cipri: n-am 
probleme, fiindcă n-am părinți. Adică am părinți, dar ei sînt în 
altă parte. Sînt ocupați să aibă grijă de viitorul meu”), generația 
celor care își văd viitorul oriunde, numai nu în România („Abia 
aștept să termin și mă car de-acasă. Oriunde”), generația celor 
care nu le pasă nici de viitor („Cristina: Nu-ți pasă de viitorul tău, 
urlă tata cînd vrea să-mi facă educație, adică aproximativ o dată 
pe săptămînă, duminică dimineața. Așa e, nu-mi pasă. Nici de 
părinții mei nu-mi pasă, nici de părinții părinților mei. Nu dau 
doi bani pe Ștefan cel Mare, nici pe Eminescu. Nu-mi pasă nici 
de comunism, nici de capitalism. Nu-mi pasă nici de țara asta. Nu 
dau doi bani pe Europa. Pur și simplu nu-mi pasă”), nici de trecut 
(„Dana: Nu știu cine e Irina, dar ea spunea că au împușcat-o. Nu 
știu nici cine a împușcat-o. Și nici nu-mi pasă. Dar nu-i ciudat că 
au împușcat-o exact atunci cînd eu mă nășteam, acum 18 ani, în 
decembrie...?”). 

Spre deosebire de puștanii din generațiile anterioare, adoles-
cenții de astăzi sunt mult mai singuri. Și încearcă să-și găsească un 
refugiu. Unii se refugiază în lumea drogurilor, alții pictează pereți 
în căutare de adrenalină, alții aleargă în jurul blocului și alții visează 
cu ochii deschiși la un viitor mai bun. Adolescenții din Grafitti. 
Fotografii de familie sunt debusolați, încrâncenați, rătăciți. Vor să 
evadeze (din țară, din casa părinților, din viață). 

Grafitti... vorbește despre conflictul dintre generații. Excesiv 
de ambițioși, părinții își proiectează în copiii lor visele neîmplinite 
(„Cipri: Taică-tu le zice la toți că le ai cu calculatoarele, că ești bun 
la mate și o să ajungi ceva în viață, nu ca el”) și îi forțează să facă 
anumite alegeri, chiar dacă aceste alegeri nu se potrivesc neapărat 
cu ceea ce-și doresc copiii: „Alin: Copiii deștepți merg la info. Ce, 
tata e prost ? El n-a făcut info. Nu e prost, spune ea. E un ratat. 
Profesor de sport – asta-i meserie ? Da’ tu măcar o s-ajungi cineva. 
O să intri la o facultate serioasă. O să pleci din văgăuna asta. Și 
o să ai bani. Și o casă mare. Unde să stăm împreună. Și ai să ai 
grijă de mine”. 

La teatru, despre părinți și copii 
Conflictul între generații tematizat în    
dramaturgia contemporană românească

elise WilK

Viața teatrului



97ASTRA – 3-4, 2014 
www.revista-astra.ro/literatura/

Iar copiii se tem de un singur lucru: să nu ajungă ca părinții 
lor: „Nu vreau să merg la lucru, să plătesc facturi, să am șefi, să 
port ochelari, să am un bărbat gras și care pute și să am copii cu el. 
Copii urîți, mici și grași ca el, care să-mi ceară tot timpul ceva. Nu 
vreau să fac riduri. Nu vreau să îmbătrînesc. Nu vreau să ajung 
ca «ei». De aceea iau pastilele astea. Sînt împotriva bătrîneții. 
Împotriva umilinței de a fi bătrîn, urît, gras, neputincios”, spune 
Cristina. Pentru că refuză să accepte un viitor previzibil cu serviciu 
de opt ore pe zi, rate la bancă și un soț care o bate, Cristina alege 
să „evadeze” din cartierul de blocuri luându-și viața, pentru că 
vede sinuciderea ca pe unica soluție. Spre deosebire de ea, Alin 
și Cipri au găsit alt remediu: visează cu ochii deschiși. Pentru că 
suferă din cauza lipsei părinților, Cipri visează ca familia lui să se 
reunească. Planul lui e în felul următor: va pleca și el să muncească 
în străinătate, iar după ce va strânge suficient de mulți bani, se 
va întoarce, cu tot cu părinți: „Pe urmă venim înapoi toți, ne 
facem o casă mare cu vreo cinșpe camere, ne luăm mașini și îmi 
deschid și eu o afacere. O să mergem cu toții la Selgros la sfîrșit de 
săptămînă. Și o să venim acasă cu multe plase pline, de-abia o să 
le putem căra. Mama o să-și cumpere, în sfîrșit, toate felurile de 
detergenți și perii de curățat, ca să aibă. Și o mașină de spălat vase. 
Visul ei. Și viața noastră o să fie iar frumoasă, ca atunci cînd eram 
mici și tata ne ducea la cumpărături. O să fie ca un fel de Crăciun. 
Un Crăciun fără sfîrșit”. 

Căutarea unei identități

Tibi, care face parte dintr-o familie destrămată, vrea să 
umple în viitor acest gol: „Am să mă însor tînăr și am să fac doi 
copii. O să avem o căsuță la munte și o să schiem toți patru. Adică 
eu, ea și cei doi copii ai noștri: Darina și Felix. Nu sînt nume 
autentice, nici românești, nici ungurești – dar astea-mi plac mie. 
Felix o să fie campion la snow-board. Pe soția mea o s-o cheme... 
Karina. Îmi place numele ăsta. Nu cunoști o fată pe care s-o cheme 
Karina? O iau de nevastă. Eu am să fac gulaș, curățenie, am să duc 
copiii la școală. N-am să plec în delegație. Ea nu trebuie să facă 
nimic. Decît să fie singura mea bucurie”. În finalul piesei, aflăm 
că pe „Fatacarefuge” o cheamă, printr-o coincidență bizară, tot 
Karina. E începutul discret al unei povești de dragoste, pentru că 
și dragostea e un refugiu, poate cel mai frumos dintre toate. 

Grafitti. Fotografii de familie e o radiografie a vieții din spa-
tele blocului, unde oamenii se luptă pentru supraviețuire într-un 
univers care nu-i vrea laolaltă. Nevoia de a comunica, de a iubi, de 
a fi fericit par reminescențe ale unei normalități de mult pierdute. 
Adolescenții se zbat să trăiască în acest univers. Și nu e simplu. 
Pentru că viața la 17-18 ani e un mix mereu în schimbare, în 
procente diferite, de naivitate, duritate, teribilism, vise, droguri, 
îndrăgostiri, aspirații și căutarea unei identități. 

Despre lipsa de comunicare 

Despre hăul generațional care-i desparte pe copii de propriii 
părinți și deruta trecerii de la copilărie la maturitate vorbește și 
piesa Interzis sub 18 ani de Mihaela Michailov. Textul te face să te 

confrunți cu ieșirea din adolescență în contextul unei lumi aflate 
în derivă, în care e greu să-ți găsești un reper. A fost montat de 
Ioana Păun, în 2008, la Teatrul Foarte Mic din București. „La 18 
ani poți să votezi. La 18 ani poți să bei alcool. La 18 ani poți să 
conduci. Dar la 17 ani și 3 luni?”, spune sloganul de prezentare 
al spectacolului. 

Lulu, în vârstă de 17 ani și câteva luni, e exasperată de 
regulile stricte impuse de mama ei. Atunci când bănuiește că e 
însărcinată și când corigențele încep să se strângă în catalog, Lulu 
decide să se mute cu tatăl său, Edi. În garsoniera lui, o găsește pe 
Mona, noua lui iubită, care e de-o vârstă cu Lulu. Spre deosebire 
de ea, Mona este olimpică, părinții ei nu sunt divorțați (ceea ce nu 
înseamnă neapărat că sunt și împreună) și îi alimentează contul 
bancar cu asiduitate. Cu toate acestea, nu sunt niciodată acolo 
când fiica lor are nevoie de ei. Ce le unește pe cele două fete 
este nevoia comună de ocrotire, de acel „cineva” care măcar să 
le asculte, dacă nu să le și sfătuiască din când în când. Lulu nu 
găsește sprijin nicăieri pentru problema ei: tatăl e prea preocupat 
cu criza vârstei mijlocii, iubitul ei se oferă să o ajute cu bani, 
iar apoi pleacă împreună cu părinții într-o excursie exotică. Nici 
telefonul către o asociație pentru consilierea adolescenților nu o 
ajută mai mult. Sărbătorirea zilei de naștere a lui Edi este prilej 
pentru o vizită a mamei, care astfel o cunoaște pe Mona. Lulu 
își anunță părinții că e însărcinată și că nu vrea să lase decizia 
păstrării copilului pe seama lor. 

Deși par complet diferite, adolescentele Mona și Lulu se 
confruntă cu aceeași problemă: lipsa de afecțiune a părinților. 
Interzis sub 18 ani nu vorbește însă numai despre prăpastia care îi 
desparte pe părinți de copii, ci și despre lipsa de comunicare între 
persoane de aceeași generație. Mona și Lulu nu-și spun una alteia 
problemele, iar dramele lor, extrem de asemănătoare, decurg în 
paralel:

„Mona: Mama și tata îmi ratează toate zilele de naștere. 
Mama și tata pleacă de câteva ori pe an să-și rezolve afacerile 
imobiliare și când vin îmi dau bani pentru că sunt olimpică. Niște 
părinți care îmi cumpără tot ce mi-aș putea dori până ajung să-mi 
urăsc dorințele. Niște părinți care-mi alimentează cardurile mereu 
în ziua fixată. Mamă, te tastez și am tot. La început era foarte 
tare. După aia aș fi dat tot pentru câteva clipe numai să-i simt cu 
mine. Se-ntorc și nu știu ce să le spun mai întîi. Așa că nu le mai 
spun nimic.

Lulu: Mamă, mi-am tras-o. Începe să urle. De ce? O palmă. 
C-am vrut să văd cum e. Încă o palmă. Unde? Pe canapeaua lui 
Machi. A treia palmă. Canapea extensibilă. De la Ikea. Aproape 
ca a noastră. Îi transpiră palmele. Le simt ude pe fața mea cu 
urme roșii. Câți ani ai? Ai doar 17 ani. Își troznește degetele. Tac. 
Înghit în sec. Parcă am țepi în gât. Câteva secunde niciun cuvânt. 
Nici o palmă”.

Dorința de a fi ascultat 

Pe lângă faptul că oferă o imagine a relațiilor părinți-copii 
în ziua de azi (părinți ocupați să „facă bani”, mame divorțate, tați 
cu iubite tinere aflați în „midlife crisis”, copii debusolați, lipsiți 
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de repere), textul relevă dorința cea mai mare a adolescenților: 
să fie ascultați și luați în seamă, nu tratați ca niște copii. „De ce 
n-ai așteptat să-mplinești 18 ani? Și repetă în demență: 18, 18, 
18, 18. Și mă pune și pe mine să repet: 18, 18, 18, 18. La 18 ani 
poți să votezi. La 18 ani poți să-ți iei carnet auto. La 18 ani poți 
să consumi băuturi alcoolice. Mamă, am 17 ani și 3 luni. Peste 
9 luni poți să faci ce vrei. Acum nu. Și simt că acum nu-i timpul 
meu. Că tot ce fac nu e ce-ar trebui să fac. Da’ nu mai știu nimic”, 
spune Lulu. Pe când Mona, ca să suplinească absența părinților, 

își găsește refugiul în Edi, un bărbat mult mai în vârstă decât ea. 
Numai că nu e de ajuns. În pragul depresiei, Mona apelează la 
pastile: „Îmi iau un sprite. Înghit o pastilă. Încă o gură de sprite. 
Să se ducă bine. M-așez pe bordură și-mi țin gentuța Dior de la 
mama mea între picioare. Îmi vine să plâng. Dar nu plâng. Xanax 
tablete este indicat în tratamentul stărilor anxioase. Nu lăsați la 
îndemâna copiilor!”. De fapt, Interzis sub 18 ani se adresează 
părinților de adolescenți ca un avertisment despre rolul major pe 

care îl au în derapajul social al copiilor. 
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