
„Aceasta este bucătăria locuinței mele din Siria. Dulapul
l-am construit eu. Sunt tâmplar. Și masa e făcută tot de
mine. Lângă bucătărie era un balcon, acolo aștepta mama
până veneam de la școală”. 

Acum, la masa despre care vorbește kurdul Ramo Ali,
stau patru actori. Iar bucătăria, care pe vremuri se afla în
casa lui părintească din Al-Qamishli, o localitate din Siria,
aflată în apropierea granițelor cu Turcia și Irak, face parte
din decorul unui spectacol de teatru. Empire, regizat de
elvețianul Milo Rau, a fost cel mai emoționant spectacol

invitat la festivalul „Stücke 2017“, care s-a desfășurat între
13 mai și 3 iunie la Mülheim an der Ruhr. Spectacolul este
o producție a IICP – Institutul Internațional al Crimelor
Politice, în colaborare cu Zürcher eater Spektakel. 

Ce înseamnă refugiu? Ce înseamnă acasă? Cum va arăta
noua Europă? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările
pe care le ridică spectacolul, în timp ce prezintă prim-pla-
nuri biografice ale celor patru protagoniști. 

Din anul 1976, orășelul Mülheim an der Ruhr, aflat la 20
de kilometri de Düsseldorf, devine capitala dramaturgiei
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germane contemporane. La festivalul „Stücke“ sunt selec-
tate în fiecare an șapte spectacole după cele mai bune texte
noi germane ale stagiunii trecute. Este singurul festival din
Germania unde spectacolul contează mai puțin și textul
primează. Selecționerii văd anual cam 160 de spectacole
pentru a alege cele șapte texte – în Germania se scrie foarte
mult, apar sute de texte noi în fiecare an – poate din
această cauză sunt puține care ajung să fie montate de mai
multe ori. Pentru dramaturgi, a avea în palmares premiul
sau participarea la Stücke este echivalent cu performanța
unui actor care a câștigat sau a fost nominalizat la Premiile
Oscar. 

La masa din bucătărie ce servește ca scenografie pentru
Empire stau actorii Maia Morgenstern, Ramo Ali, Akillas
Karazissis, Rami Khalaf. Povestesc pe rând, fiecare în limba
sa maternă, despre rădăcinile lor, despre istoria familiilor
lor și despre cum ei sau părinții lor au părăsit locurile na-
tale. În timp ce un actor vorbește, altul îl filmează. Dea-
supra scenei e amplasat un ecran pe care sunt transmise
imaginile și supratitrarea în limba germană. Spectatorii

văd chipul supradimensionat, alb-negru, al celui care vor-
bește. E ca și cum actorii ar juca în același timp pentru teatru
și film. Pe ecran rulează un film documentar, pe scenă se
joacă teatru. 

La Mülheim, spectatorii care nu au citit textele separat
nu pot face delimitarea între text și spectacol, pentru că
cele două devin un întreg. Spectacolul poate să ajute tex-
tul, să dea înțelesuri noi, să așeze noi straturi peste el. Sau
dimpotrivă, poate să distorsioneze mesajul din text. De
multe ori, spectacolul și textul sunt gândite împreună,
cum este cazul la Empire. 

După e Civil Wars (2014) și e Dark Ages (2015),
Empire e ultima parte a trilogiei despre Europa, produsă
de Milo Rau în colaborare cu International Institute of
Political Murder (IIPM). Spectacolele-documentar în care
se împletesc biografii reale compun o poveste despre război,
migrație, ură, tortură, fugă, moarte.

În Empire, cei patru actori compun o panoramă a Europei
în baza propriilor biografii. 
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E povestea lui Akillas Karazissis, care a trăit la Salonic
sub junta militară, apoi a studiat la Heidelberg, a testat
viața de hipiot, a inventat, muzician fiind, estetica mini-
malismului depresiv și apoi a utilizat-o în teatru. E povestea
Maiei Morgenstern, ai cărei bunici au fost deportați în
lagărele de muncă naziste, care a trăit 28 de ani sub dictatura
lui Ceaușescu, iar după Revoluție a devenit cunoscută pe plan
internațional după ce a jucat în filme de eo Angelopoulos
(Privirea lui Odiseu, 1995) sau Mel Gibson (Patimile lui
Hristos, 2004). E povestea sirianului Rami Khalaf, care a
reușit să scape de o condamnare folosindu-se de abilitățile
actoricești și a fugit în Franța cu un pașaport românesc
fals. Și e povestea kurdului Ramo Ali, a cărui mamă fierbea
în fiecare zi, în bucătăria care acum servește drept decor în
spectacol, câte 15 kilograme de cartofi pentru cei 14 copii
ai ei. Între timp, mama lui Ali a murit, iar din orașul 
Al-Qamishli nu a mai rămas nimic. Înainte de a fugi în
Germania, Ali a fost audiat zile și nopți în șir într-o tem-
niță din Palmyra. 

Câteodată, pe ecranul amplasat deasupra bucătăriei
vedem fotografii cu peisaje sau fotografii de familie, mai
târziu ne sunt arătate chipurile morților din pivnițele de
tortură siriene, pe care un dezertor al regimului Assad le-a
postat pe internet. Au fost în total 12000 de fotografii. Printre
ele, Rami Khalaf și-a căutat fratele mort. Actrița din Româ-
nia povestește despre familia ei, despre cum în comunism
se stătea la coadă ore în șir pentru o sticlă de Pepsi, despre
tatăl ei, un comunist convins, despre numele ei complet,
Morgenstern Emilia Maia Ninel. „Ninel, citit invers, e Lenin”.
Pe 22 decembrie 1989, actrița a ieșit în stradă, la București.
Acasă, le-a povestit părinților că a strigat „Jos Ceaușescu!
Jos comunismul”. „Chiar ai strigat Jos comunismul?, a în-
trebat tata. Apoi a tăcut”. 

Istoriile personale se îmbină cu politicul, atunci când
cei patru povestesc despre bunicii deportați la Auschwitz,
despre închisorile din Siria, despre relația cu părinții, de-
spre familie. De multe ori, publicul pătrunde adânc în in-
timitatea protagoniștilor. Ramo Ali povestește cum, înainte
să moară, tatăl lui l-a rugat pe unul din fiii săi să-i înre-
gistreze vocea cu telefonul mobil și să trimită înregistrarea
tuturor celor 14 copii. Apoi publicul ascultă înregistrarea. 

La final de festival, de obicei după ultimul spectacol din
concurs, un juriu format din cinci critici de teatru acordă,
în urma unei dezbateri cu public care poate fi urmărită
live pe internet, prestigiosul premiu. Dezbaterea, care
durează de obicei o oră jumate-două, este cel de-al optulea
spectacol din festival și e urmărită de toată lumea cu 
sufletul la gură. Mai întâi sunt eliminate din competiție
câteva texte, apoi fiecare își anunță favoritul. Membrii 

juriului argumentează, se contrazic, își apără favoritul, iar
la final decid care este dramaturgul anului. De multe ori
lupta e foarte strânsă – dar nu e posibil să câștige două
texte. Anul acesta, marele premiu a fost câștigat de Anne
Lepper cu textul Mädchen in Not (Fete disperate), o come-
die neagră cu accente suprarealiste despre o tânără pe
nume Baby, care decide să evadeze din corsetul impus de
societate și să își procure un bărbat artificial cu care să
plece în Italia. Empire a fost printre textele eliminate în
prima rundă, cel mai puternic argument în favoarea aces-
tei decizii fiind că textul nu poate fi separat de procesul de
creație. 

La discuția cu publicul de după reprezentația cu Empire
s-a pus problema dacă textul se poate monta cu altă dis-
tribuție. Unii au fost de părere că textul în sine nu poate
fi separat de spectacol. 

În spatele textului final stă un întreg proces de creație.
Regizorul a discutat, timp de câteva luni, cu fiecare actor
în parte, iar apoi o echipă de dramaturgi a selectat infor-
mațiile din care s-a născut textul. Iar faptul că cei patru își
spun istoriile proprii face din Empire un spectacol mult prea
personal pentru a putea fi reprodus. Alții cred că textul e
de sine-stătător și că poate fi montat și cu alți actori, care
să joace rolul celor patru protagoniști. O altă problemă
care a fost ridicată este cea a autorului textului. Actorii
sunt de părere că ei sunt autorii, în vreme ce caietul-pro-
gram îl menționează ca autor pe regizor. 

În afară de Empire și Mädchen în Not, la Mülheim au mai
fost selectate alte cinci texte. Die Vernichtung (Distrugerea)
de Olga Bach e un text compus din frânturile unui dialog
purtat de patru tineri într-un club din Berlin. Wut (Furie)
de Elfriede Jelinek vorbește despre atentatul împotriva re-
vistei Charlie Hebdo din Paris în ianuarie 2015. Europa
verteidigen (Să apărăm Europa) de Konstantin Küspert îm-
bină materialul istoric și documentarul cu mitul antic,
creând o poveste despre bătrânul continent. În Der thermale
Widerstand (Rezistența Termală) de Ferdinand Schmalz,
clienții unei băi comunale se opun transformării acesteia
în centru wellness, iscând o adevărată revoluție. În Vereinte
Nationen (Națiunile Unite) de Clemens Setz, o familie își
filmează copilul în timp ce îl terorizează psihic și publică
înregistrările pe internet. 

„Au luat-o razna vremurile”. Cuvintele celebrului per-
sonaj Hamlet sunt mai actuale decât oricând. „Și apoi?
Apoi începe tragedia”, spune Akillas Karazissis. Cu aceste
cuvinte se încheie spectacolul Empire. 
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