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scopul legitimærii unui neoliberalism economic dur. Nu e un discurs ce
s-ar revendica de la o tradiflie a rezistenflei împotriva dictaturii øi repre-
siunii, aøa cum le place sæ-l prezinte celor ce-l predicæ. Oarecum iro-
nic faflæ de ce spuneam mai sus, vorbim aici tot despre o imitaflie, care
se cere demistificatæ. 
Principala barieræ în calea transformærii sociale øi a emancipærii politice
ræmîne acest discurs colonizator adînc înrædæcinat aici, de la învæflæmîn-
tul primar la cel universitar, dar øi în spafliile artistice sau în alte zone din
sfera culturii sau educafliei. În sfera publicæ lucrurile stau mai bine decît
acum cinci ani, iar CriticAtac a ajutat mult în aceastæ direcflie, însæ mai
este mult de muncæ, nu doar la nivel teoretic øi discursiv, ci øi prin impli-
carea activæ în miøcæri sociale locale. 
π O ultimæ reflecflie?
∫ Sînt cam singurul care a ræmas din grupul care a fondat Biblioteca
Alternativæ, însæ cea mai importantæ concluzie dupæ cinci ani de activi-
tate e cæ, dacæ s-ar întîmpla sæ mæ retrag pentru a lucra la alte spaflii/pro-
iecte (ceea ce nu prevæd neapærat), cred cæ treaba ar continua foarte
bine øi færæ mine, cu cei ce s-au strîns pînæ acum. S-au creat un public
øi o comunitate, un cîmp de legitimitate pentru niøte idei øi acfliuni, lumea
s-a obiønuit cu chestia asta, cei din afaræ øtiu cæ existæm øi ne susflin, apoi
transferul de proiect cætre alfli oameni, înnoirea permanentæ a grupu-
lui – toate astea îmi dau speranfla cæ se pot menfline o infrastructuræ
minimæ øi niøte spaflii care vor continua peste ani øi ani, indiferent dacæ
noi vom începe altele sau vom ræmîne aici.

La harnealæ 
Mihaela Drægan øi Mihai Lukacs în dialog cu Raluca Voinea

La harnealæ este un spectacol de Mihaela Drægan øi Mihai Lukacs, cu
Mihaela Drægan, Gabriela Dumitru, Marian Dumitru, Claudiu Eremia,
Cristina Eremia, Alexandrina Fieraru, Andreea Fieraru, Cornelia Ioniflæ,
Marian Ioniflæ, Mihai Lukacs.

Avocafli, mafie imobiliaræ, executori, jandarmi, primari, secretare, specu-
lanfli afectivi, artiøti oportuniøti – tofli sînt cælare pe casele din zona bucu-
reøteanæ de maxim interes imobiliar Rahova-Uranus, de unde au fost øi
urmeazæ sæ fie evacuafli sute de oameni. Femeile evacuate øi copiii lor
împreunæ cu Mihaela Drægan disecæ pas cu pas procesul de pierdere a
acoperiøului de deasupra capului øi afacerea profitabilæ a distrugerii unei
comunitæfli.

Spectacol independent produs de La Bomba Studios, Rahova-Uranus. 
Cu sprijinul tranzit.ro/Bucureøti.
Reprezentaflii între octombrie 2014 øi martie 2015 la Bucureøti, 
Mizil øi Cluj.

MIHAELA DRÆGAN (n. 1986) este actriflæ, scenaristæ øi activistæ romæ. Spectacolele ei (Del
Duma – Vorbeøte-le despre mine, 2013, Sara Kali – Madona Neagræ, 2014, Gadjo Dildo, 2015)
vorbesc despre identitatea romæ øi au o agendæ feministæ în ce priveøte femeile rome. Este fon-
datoarea companiei de teatru feminist rom Giuvlipen.

MIHAI LUKACS (n.1980) este artist, lucreazæ la confluenfla dintre performance arts, teorie øi tea-
tru. Are un doctorat în studii de gen comparate la Universitatea Central-Europeanæ din Buda-
pesta cu o tezæ despre isteria masculinæ a regizorilor moderniøti Stanislavski, Meyerhold øi Artaud.
Ultimele sale practici performative vorbesc despre relaflia dintre romi øi gagii (Gadjo Dildo, Bu -
cu reøti, 2015; Sara Kali – The Dark Madonna, Viena, 2014), umilire publicæ (Public Humiliation
#1–3, Viena, 2013; Like a Bit of Luggage, 2013; PRIMVS, Hanovra, 2014), eliberare sexualæ
(Queer Worker, Viena, 2013; Queercore, Bucureøti, 2012; Jehanne Unscharf, Bucureøti, 2012),
credinflæ øi excludere (Enoria Procleflilor, Bucureøti, 2015), evacuæri forflate øi lipsa adæpostului (La
harnealæ, Bucureøti, 2014; Semne pentru PAFA, Cluj, 2013) øi în general despre vulnerabilitate,
slæbiciune øi precaritate. În 2014, împreunæ cu Mihaela Drægan, a înfiinflat compania de teatru
Giuvlipen.

RALUCA VOINEA π Care a fost procesul conceperii piesei La harnealæ,
de unde a venit ideea øi cum s-au distribuit rolurile?
MIHAELA DRÆGAN∫ Ideea unui spectacol a pornit chiar de la femei-
le din comunitatea Rahova-Uranus care se confruntæ cu problema
evacuærilor forflate. Ele voiau sæ foloseascæ arta ca mijloc de rezistenflæ
împotriva abuzurilor statului, øtiind cæ teatrul are potenflialul de a crea
o bazæ de solidaritate de care ele aveau nevoie în lupta lor øi pentru cæ
erau atrase de infinitele posibilitæfli de expresie ale unui spectacol de tea-
tru. Nu a existat o „distribuire a rolurilor“, nu a fost nimic stabilit dinain-
te, nici mæcar acum, dupæ ce spectacolul a avut loc, nu existæ un text
fixat 100%. Se improvizeazæ mult la fiecare spectacol, pentru cæ actrifle -
lor – nefiind profesioniste – le este greu sæ refacæ acelaøi lucru de fie-
care datæ. Nu au aceastæ tehnicæ a „recreærii rolului“. Nici nu e nevoie

într-un astfel de spectacol, în plus lucrul acesta pæstreazæ spectacolul viu.
Am lucrat mult pe mai multe variante de text øi cu diferite combinaflii
de roluri pe care le-a încercat toatæ lumea pînæ s-au fixat. 
MIHAI LUKACS∫ Ideea de a face un spectacol alæturi de comunita-
tea Rahova-Uranus nu a fost a noastræ. Spectacolul a pornit oarecum în
opoziflie cu aøteptata originalitate din înflelegerea modernistæ a teatrului
contemporan. Nu a fost nici mæcar o obsesie personalæ faflæ de evacuæri
care sæ-øi gæseascæ o expresie scenicæ rafinatæ. La harnealæ a reprezen-
tat repetiflia unui proces eøuat de multe ori în aceastæ comuni tate, doar
o altæ încercare artisticæ dupæ multe altele care nu au dus nicæieri, o relua-
re a ceva ce s-a mai întîmplat øi a dat greø, læsînd un gust amar pentru oame-
nii din comunitate implicafli. Pe mine tocmai aceastæ con øtientizare a
eøecului teatrului øi, în ciuda acestei înflelegeri, tocmai dorinfla de a merge
mai departe pe acest drum m-au atras mai mult în acest proiect. Propu-
nerea de spectacol a venit de la femeile din comunitate, voiau sæ facæ un
spectacol despre evacuæri în care sæ joace alæturi de copiii lor (fiecare mamæ
implicatæ sæ aibæ dreptul la un copil în proiect) øi de „profesioniøti“. Ideea
lor era sæ facem o comedie care sæ arate øi altceva în afaræ de discursul
axat pe victimizare øi pe fetiøizarea femeilor rome ca victime absolute, aøa
cum are loc în activismul pentru dreptul la locuinflæ. De asemenea, de la
început am discutat sæ nu se joace doar poveøtile personale care vulne-
rabilizeazæ actorul neprofesionist ce îøi prezintæ pro pria experienflæ în fafla
publicului, neavînd altceva de arætat într-un poverty porn care pune reflec-
torul pe victimele neajutorate pentru o emoflie trecætoare a spectatoru-
lui. Femeile implicate au dorit de la început sæ joace personaje din afara
comunitæflii (avocafli, primari, preofli, artiøti), cu care au avut de-a face
de-a lungul timpului în experienfla lor cu evacuærile. La repetiflii øi la scrie-
rea scenariului, proces care a durat aproximativ un an, rolurile au fost con-

stant schimbate, s-a repetat cu multe înlocuiri øi personajele au fost
rescrise, adæugate sau eliminate pe parcurs. Ce a ræmas a fost tocmai
dorinfla de a ridiculiza anumite personaje-tip: primarul, avocatul implicat
în mafia imobiliaræ, clasa mijlocie care are bani de øpagæ pentru institu -
fliile statului, trainerii motivaflionali din ONG-uri, artiøtii care lucreazæ în
comunitæfli, elitele rome care se folosesc de romii særaci pentru imagine.
π De-a lungul repetifliilor a existat un parcurs de negociere constantæ
cu actriflele, cît de mult s-a schimbat rezultatul final faflæ de ceea ce v-afli
imaginat la început?
∫ În primul rînd, fiind un spectacol care redæ experienflele umilitoa-
re în care le-a pus evacuarea, situaflii de vulnerabilitate øi tot felul de eve-
nimente neplæcute, am chestionat continuu poziflia noastræ de
coordonatori ai proiectului faflæ de cît alegem sæ împærtæøim din toate
acestea. Nu doream sæ le expunem sau sæ le exploatæm poveøtile de
viaflæ – care flin de o anumitæ intimitate ce nu ar trebui sacrificatæ, aøa
cum am observat cæ fac alfli artiøti „sociali“ cu alte categorii de persoa-
ne marginale, din dorinfla de a crea un spectacol „senzaflionalist“. Aøa
cæ ne-am dorit sæ facem un spectacol bun færæ a apela la calea uøoaræ,
la stoarcere de lacrimi øi milæ din partea publicului pentru povestea tra-
gicæ a femeilor evacuate din Rahova. Mai mult decît atît, ele nu îøi doreau
sæ-øi expunæ propriile poveøti cu scopul de a obfline mila, ele nu sînt niøte
victime, ci niøte luptætoare. Mesajul lor a fost de la început unul de creøte-
re a informærii asupra acestor abuzuri prin care ele øi alte mii de per-
soane trec, de apel la solidaritate. Ele trag un semnal de alarmæ asupra
încælcærii drepturilor lor øi nu cer mai mult decît ceea ce li se cuvine. Ast-
fel cæ, da, au existat multe situaflii de negociere øi reflecflii asupra a ce
implicæ un astfel de spectacol. 
Nu ne-am imaginat rezultatul final înainte de a începe lucrul la specta-
col. Nu øtiu ce regizor sau actor face asta. Nu am flinut cu dinflii de niøte
soluflii scenice, a fost o continuæ descoperire, transformare, schimba-
re de text, roluri, situaflii dramatice.
∫ Conceperea scenariului a avut loc pe o perioadæ lungæ de timp,
pæstrînd un schelet destul de clar format din scene dispersate, bazate
pe experienflele femeilor din comunitate, dar øi ale copiilor lor, în cone -
xiune cu evacuærile din cartier. Aceste scene, dar øi cadrul spectacolu-
lui s-au modificat constant. Unele scene fæcute împreunæ au cæzut din
cauza unui mesaj poate prea dur. Îmi aduc aminte de douæ scene foar-
te puternice: o vizitæ la preot, ultima speranflæ a evacuatului, øi apariflia
diavolului în altar (care era, de fapt, primarul oraøului) øi o altæ scenæ în
care un artist vine în cartier sæ documenteze procesul evacuærii cu singu -
rul scop de a stoarce niøte fonduri pentru proiecte artistice sociale. Scena
cu artistul a cæzut în momentul în care ajunsese periculos de aproape
de realitate øi ar fi stricat niøte legæturi ale comunitæflii cu posibili susflinætori
din mediul artistic. Pentru mine, aceastæ scenæ devenise chiar cheia spec-
tacolului, dar am înfleles øi teama de a da în vileag escrocheriile artiøti-
lor comunitari. Din aceastæ dilemæ s-a næscut scena intervenfliei

La harnealæ
Spafliul Platforma, 27 March 2015, photos: Ion Bogdan-Dumitrescu
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regizoru lui în spectacol, care expune tocmai mizeria eticæ din arta socialæ
øi care reprezintæ øi o autocriticæ a noastræ ca artiøti dispuøi sæ producæ
spectacole pe teme sociale grave. De fapt, flinînd cont de rama propusæ,
un training cinic pentru evacuafli în stil corporatisto-oengistic cu atitudi-
nea pozitivæ motivaflionalæ øi jocurile de actorie aferente, spectacolul s-a
transformat pe parcurs într-o criticæ a teatrului comunitar, a devenit un
fel de antiteatru social, folosind exact metodele utilizate de teatrul fæcut
în comunitæfli de marginali. Din nou, critica viza øi propria noastræ muncæ
în comunitatea Rahova-Uranus pe perioada unui an, o criticæ a proprii-
lor noastre metode øi idei de-a gata cu care am intrat în comunitate.
π La harnealæ este un spectacol de teatru despre evacuæri, în mijlocul
unei serii de evacuæri. Ce a fost diferit la aceastæ abordare faflæ de me -
todele tradiflionale de activism social (proteste, negocieri, avocafli, solidari -
zare), pentru cei care au participat (actori øi public) øi pentru voi, ca regizori
øi coordonatori ai spectacolului?
∫ În primul rînd, atît eu, cît øi Mihai ne-am dorit ca acest spectacol
sæ nu fie doar o altæ formæ de activism pentru cauza oamenilor evacuafli,
ci un spectacol de-adeværatelea, chiar dacæ am lucrat cu actrifle nepro-
fesioniste. De aceea am creat øi un nivel de ficfliune a poveøtii specta-
colului; am inventat un training ficflional de „evacuare“, care sæ înræmeze
poveøtile de evacuare reale ale acestor femei. Eu joc rolul unei trainerifle
care predæ un curs absurd de evacuare forflatæ pentru oameni
vulnerabili øi promit øi unul de strategii de a pætrunde în mafia imobi-
liaræ pentru cei care vor sæ-i evacueze pe aceøti oameni. Prin interme-
diul acestui curs, creez contextul întregului spectacol, cæci dupæ fiecare
lecflie predatæ, femeile din spectacol exemplificæ printr-o situaflie drama-
ticæ eøecul încercærii lor de a nu fi evacuate. 

Femeile evacuate joacæ roluri de primar, avocatæ, „doamna cu pile“ øi,
astfel, ræsturnînd relaflia dintre agresor øi victimæ, stat/autoritæfli locale/pri -
mærie/mafie imobiliaræ – evacuat, îi iau „la harnealæ“ pe cei care obiønu-
iesc sæ-øi batæ joc de vieflile persoanelor evacuate. 
Un merit de notat în spectacol îl au øi copiii acestora, care nu numai cæ
joacæ, dar au creat øi muzica spectacolului.
∫ Pentru persoanele implicate în proiect, La harnealæ a funcflionat ca
un ritual necesar, o punere în scenæ a unor experienfle dureroase de
care încercau prin diverse metode sæ se distanfleze øi sæ le elimine din
sistem. În acest sens, spectacolul jucat în fafla publicului a devenit un act
de exorcizare temporaræ a unor demoni sociali cu care femeile din Raho-
va încæ se luptæ. Pentru mine øi pentru Mihaela Drægan, La harnealæ a
depæøit graniflele unui act artistic. Pe parcursul adunærii poveøtilor, scrie-
rii scenariului, repetifliilor, elaborærii spectacolului, cælætoriilor în afara Bu -
cureøtiului, femeile øi copiii din spectacol au gæsit un nou cadru de a re gîndi
evacuærile, de a reflecta asupra celor întîmplate, de a se revolta liber în -
tr-un mediu ficflionalizat care pærea suspendat în siguranflæ, de a-øi trans-
mite poveøtile cu speranfla cæ vor fi ascultate mai bine ca la un protest,
interviu sau raport de ONG. Rolul nostru a fost de a hræni aceastæ ilu-
zie a unui spafliu lipsit de pericole øi eficace în transmiterea unui mesaj.
Proiectul artistic a fost o pæcælealæ atît pentru noi ca artiøti, cît øi pentru
evacuafli, o pæcælealæ de care øtiam, dar ne afundam mai mult în ea cu
mai multæ încredere, aceastæ iluzie funcflionînd în final ca o realitate pe
care o construiam împreunæ.  Personal, am fost avut mai multæ liber-
tate în aceastæ elaborare a spectacolului tocmai prin experienflele artis-
tice extrem de specifice øi dezastruoase emoflional ale acestei comunitæfli,
printr-o istorie de dezamægiri, abandonuri, eøecuri, exploatare adu cætoa-

re de profit material øi cultural pentru artiøtii øi activiøtii din afara comu-
nitæflii. Øtiam din primele luni cæ nu existæ nicio aøteptare sau speranflæ
de partea noastræ øi, dimpotrivæ, noi puteam oferi în cel mai ræu caz o
nouæ fleapæ, similaræ cu cele anterioare. Dar ceea ce m-a atras øi mai
mult în proiect a fost perseverenfla celor implicafli în proiectele artisti-
ce anterioare øi dorinfla de a relua o experienflæ neplæcutæ. Øi accepta-
rea øi chiar îmbræfliøarea eøecului colaborærii cu artiøtii: cum ne spunea
una dintre actrifle, „Dacæ aø fi fost în locul lor, aø fi fæcut la fel“. 
Spectacolul nostru s-a jucat în Bucureøti în perioada evacuærilor de pe
Vulturilor, evacuaflii de acolo au fost øi ei prezenfli øi s-a discutat destul
de mult dupæ spectacole despre evacuærile din Sectorul 3 øi de proble-
mele urgente cu care se confruntau evacuaflii în stradæ la începutul sezo-
nului rece. De asemenea, am fost øi la Cluj la comemorarea evacuærilor
de pe strada Coastei øi am jucat pentru evacuaflii de la Pata-Rît, care au
constituit cel mai bun øi mai receptiv public al nostru, identificînd eta-
pele unei evacuæri prin care au trecut øi ei øi tonul ironic din construc -
flia personajelor, o micæ ræzbunare a greutæflilor prin care au trecut. Am
înfleles de la ei, dar øi de la femeile din spectacol, care au trecut prin eva-
cuæri, cæ e nevoie de trecerea timpului pentru a putea comenta, înflele-
ge øi privi înapoi la un eveniment traumatic. Dacæ în aceste cazuri am
avut un public informat, care øtia exact cu ce se mænîncæ o evacuare øi
putea sæ recunoascæ momentele de umilinflæ, absurd øi nedreptate din
spectacol, am avut øi spectatori care au luat ridiculizarea din spectacol
foarte personal, identificîndu-se cu opresorii. Deøi intenflia noastræ nu
a fost sæ arætæm cu degetul persoane anume, o parte dintre spectatori
s-au simflit interpelafli, unii în sens pozitiv: diverøi activiøti de drepturile
omului care s-au simflit neputincioøi dupæ spectacol au perceput efor-

tul lor în lupta cu injustiflia socialæ ca unul futil øi egocentric, prin identi-
ficarea personalæ cu trainera øi regizorul. Alflii s-au simflit atacafli pe
nedrept øi incluøi în spectacol spre ridiculizare: la Cluj, au existat unii activiøti
care s-au simflit vizafli de modul în care am criticat ar tiøtii-activiøti øi au
protestat la aceastæ expunere aparent nedreaptæ; la Mizil, unde am jucat
spectacolul pentru comunitatea de romi de acolo, angajafli ai primæriei
locale au primit foarte prost scena de la primærie, simflind o acuzare voa-
latæ a primarului lor øi o proastæ educare a publicului în momentul în care
se dæ øpagæ primarului din spectacol; la Bu cureøti, o realizatoare de tele-
viziune s-a simflit portretizatæ øi ridiculizatæ în personajul traineriflei care
ar fi redat, de fapt, emisiunea TV pe care aceasta o producea. Bine înfleles,
aceste autoidentificæri nu aveau nicio legæturæ cu realitatea producfliei spec-
tacolului.


