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Benjamin: 

Tată, dacă se poate,  
dă-mi putere. Am nevoie  
de putere acum, pentru că 
trebuie să le fac rău oamenilor 
pentru Tine. Şi oamenii  
o să fie înspăimântaţi de mine,  
şi eu o să fiu înspăimântat,  
şi mama o să plângă.  
Şi de aceea trebuie să fiu 
puternic, să nu fiu slab  
şi să fac ce vor ceilalţi,  
ci să le provoc durere.
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Marius von Mayenburg este considerat unul dintre cei mai 
importanţi dramaturgi contemporani din lume. 

S-a născut în 1972 la München unde a și studiat Literatura 
medievală (1992) la Universitatea Ludwig-Maximilian. S-a 
stabilit ulterior la Berlin, urmând cursul de scriere dramatică 
la Universitatea de Arte. Și-a început activitatea teatrală la 
„Baracke” de la Deutsches Theater Berlin, aici luând naștere 
și prietenia sa cu celebrul regizor Thomas Ostermeier. Din 
anul 1999 scrie piese, traduce teatru în limba germană și 
montează spectacole la Teatrul Schaubühne din Berlin. Titlul 
care l-a făcut cunoscut în întreaga lume a fost „Chip de foc”. 

A scris în jur de 20 de piese care au fost traduse în peste 
30 de limbi, fiind jucate atât în Germania, cât și în multe alte 
ţări de pe glob. Pe scenele din România au fost montate 
mai multe titluri, printre care „Chip de foc”, „Copilul rece”, 
„Urâtul”, „Martiri”, „Perplex”, „Plastic”. 

„Martiri”, o piesă considerată provocatoare și chiar contro-
versată, a avut premiera mondială în data de 29 februarie 
2012, la Teatrul Schaubühne, fiind regizată chiar de către 
Mayenburg. Considerat unul dintre cei care duc mai departe 
moștenirea dramaturgilor britanici Mark Ravenhill și Sarah 
Kane, Mayenburg aparţine generaţiei numite de criticul bri-
tanic Michael Billington „Brigada de foc și vehemenţă”. Acest 
grup de tineri dramaturgi − Mayenburg avea doar douăzeci 
și șase de ani când și-a văzut premiera piesei sale de debut 
„Chip de Foc” − îmbrăţișează realismul materialist, temele 
provocatoare și violenţa extremă fizică, emoţională și psiho-
logică. Referindu-se la omologul britanic al mișcării, numit 
cel mai adesea InYer-Face Theater, Piet Defraeye declara 
că este „prea multă realitate în această dramaturgie”.  M
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Acest aspect deosebit al esteticii lui Mayenburg, o suprare- 
alitate, este genul de marcă particulară dramei emergente 
din Schaubühne − de asemenea și unul din aspectele nota-
bile ale esteticii regizorale a lui Thomas Ostermeier și asoci-
ate realismului materialist.

La 25 aprilie 2015, cea mai recentă piesă a sa − „Plastic” − a 
fost premiată la festivalul anual F.I.N.D. de la Schaubühne, 
festival ce nominalizează cele mai noi lucrări la nivel global. 

Piesa „Martiri” (despre fanatismul religios − fenomen global 
în rândul tinerilor) a stat la baza scenariului peliculei cine-
matografice „M(ucenicul)” al regizorului rus Kirill Serebren-
nikov, film prezentat, în 2016, la Festivalul de la Cannes în 
competiţia „Un Certain Regard”, obţinând Premiul „Francois 
Chalais”. Serebrennikov montase piesa, înainte de crearea 
filmului, pe scena de la Centrul Gogol din Moscova, păstrând 
în film aproape toţi actorii din spectacol. Critica de spe-
cialitate prezentă la Cannes a avut reacţii pozitive despre 
această producţie, însă în Rusia opiniile au fost împărţite.
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„Există o anumită orbire pe care părinţii o au faţă de copiii 
lor, care-i împiedică să vadă ce e în neregulă cu ei, pentru 
că îi iubesc atât de mult; părinţii concurează între ei în a-și 
idolatriza copiii, considerându-i deosebit de speciali sau 
talentaţi. Dacă un băiat poate merge de la zece luni asta nu 
înseamnă că va deveni un Mozart. Exact acest fenomen ciudat 
am vrut să-l evidenţiez. Dar mai există și altceva de care mi-am 
dat seama: puterea. Cred că oamenii care au multă putere tind 
să regreseze. Când le spui că ceva nu este posibil, te confrunţi 
cu două tipuri de personalităţi - șefii și copiii - care vor replica 
fiecare «Știu că nu se poate, dar eu vreau oricum».
Teatrul nu este despre politeţe. Nu poate fi numai despre acei 
oameni care fac ceea ce trebuie. Dacă arăt un criminal pe 
scenă, nu sugerez că așa ar trebui să acţionăm. Teatrul trebuie 
să atace, așa că prefer să arăt pe scenă un caracter incorect 
ideologic, mai degrabă decât unul corect, pentru a oferi acel 
joc cât mai sugestiv pentru zilele noastre. În caz contrar, ne 
vom găsi ca la biserică predicând oamenilor care gândesc la 
fel ca noi. Și ar fi plictisitor și deloc provocator din punct de 
vedere intelectual. Astfel, când văd ceva teribil, mă activez.
Nu cred că oamenii ar trebui să se simtă lezaţi de un limbaj 
ofensator pe scenă. Poate chiar asta îi va face să se gândească 
la ceva la care în mod normal nu s-ar fi gândit. Intenţia mea 
este să-i fac pe spectatori să nu-și poată inhiba anumite 
gânduri pe care în mod normal le-ar fi dat la o parte, tocmai 
pentru că gândurile care ne vin atunci au, poate, mult mai 
mult de-a face cu noi înșine decât ne-ar plăcea să credem.”

(Marius von Mayenburg în interviul  
„Teatrul nu ar trebui să te facă să te simţi în siguranţă”,  

publicat de Joseph Pearson pe site-ul oficial  
al teatrului Schaubühne din Berlin)
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Lumea văzută prin ochii fanaticului e agitată, neclară, 
sinuoasă. Oamenii sunt parcă lipsiţi de contur. Viaţa noastră, 
așa cum o percepe el, i se pare complet lipsită de reguli! 
Fanaticul are nevoie de reguli, are nevoie de linii drepte și de 
o lume clară. Și, ca orice om animat numai de bune intenţii, 
iubește la nebunie omenirea, dar îi urăște pe oameni. Ce se 
vede în acest spectacol e cazul unui tânăr care foloseşte 
o carte sfântă (e Biblia, dar putea fi Coranul) pe care o 
interpretează ca pe un manual de instrucţiuni pentru trăit 
viaţa. Pe fanaticul nostru îl cheamă Benjamin, dar putea să-l 
cheme și Vladimir, Iosif, Adolf. Într-o lume dispusă mereu să 
facă compromisuri cu absurdul, de dragul liniștii, dispusă 
mereu să se acomodeze cu răul, un om cu două-trei idei fixe, 
inteligent și îmbătat de putere, are toate șansele să ajungă 
sus de tot. Destul de amuzant când vezi asta la teatru. Deloc 
amuzant când se întâmplă în realitate. 

Vlad Massaci
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IC Propunerea lui Vlad a venit la pachet și cu ideea unei 
oglinzi a societăţii în care noi trăim, a faptului că atât în 
text, cât și în subtext, există o radicalizare a convingerilor 
extrem de nocivă care ne îndepărtează atât de ceilalţi cât 
și de noi înșine și implicit de divin. Este suficient ca acest 
puţin superficial să îndreptăţească un comportament 
agresiv lipsit de empatie și comunicare și fiecare să devină 
un justiţiar intransigent în baza acestui puţin. Fiecare are 
logica lui intransigentă, fiecare e pe culoarul lui într-un 
moment al unei derive absolute, al unui faliment al 
profunzimii și comunicării reale, a unor grave tulburări de 
directive, al unui haos fără precedent. O societate astfel 
construită devine artificială și gregară, imposibil de trăit. 
Spiritualul este înlocuit de un fake formal, esenţa viului 
dispare și se instaurează reacţiile agresive ale instinctului 
primar care întunecă orizontul și impune un cod de 
funcţionare rigid, intransigent, precum codul de bare din 
proiecţiile spectacolului. 

Inevitabil, acestei citiri îi revine ideea unui univers închis, o 
cușcă în care fiecare este captiv propriei încâlceli, propriului 
haos construit care generează această nevoie absolută de 
linii drepte pe care fiecare le trasează artificial și nevăzut, 
pe o șină paralelă cu cel de lângă. E un spaţiu al nebuniei 
în care fiecare a devenit unul cu spaţiul. Este o lume debil 
vulnerabilă în care, aparent, și cei mai echilibraţi oameni 
sunt furaţi de virtual.

Am folosit printul și proiecţia ca instrumente de lucru, iar în 
folosirea luminii am inserat sensul de dincolo, înșelător și el.

Definiţia nebuniei este să faci același lucru așteptând un 
rezultat diferit. Radicalizarea alb-negru în care dispar 
nuanţele. Spaţiul este proiecţia interiorului și hainele una cu 
spaţiul. Lumea ca reprezentare este o formă de îndepărtare 
de propriul sine, de fapt, o fugă și lipsă de confruntare cu 
realele probleme interioare și mutarea culpei infernului 
mereu în exterior: vina e a celuilalt, de aici și acuza, reproșul, 
veșnica nemulţumire și neacceptare a celuilalt.

Am reprezentat grafic aceste idei, precum Escher și a ieșit 
ceea ce se vede. În acest faliment absolut al spritualului, al 
reprezentării divinului, recursul la natura s-a impus de la sine 
ca un semnal de alarmă, de înţelegere a esenţei divinului pe 
care îl întrupează viul. Instituţiile ordonatoare au devenit 
ele însele un haos. Am întors atunci privirea acestui haos 
și m-am uitat la natură și la semnele ei divine. Așa am 
descoperit albinoșii, o specie complet rară, un atipism în 
interiorul speciilor, o fragilitate care contrazice, un handicap 
care transcende prin frumuseţe, un ceva care te reduce la 
tăcere prin ilogic, delicat și tandru și care se opune complet 
violenţei, vulgarităţii, agresiunii de orice tip, semnul divin 
prin excelenţă pe care natura îl oferă. Așadar singurul verde-
viu rămas în lumea care moare îl conţine handicapul care 
inadecvează fiinţa, dar care racordează accesul la divin: 
albinosul. Textul vorbește peiorativ de maimuţă, o mască 
ridicolă. Tăcerea ei, însă, mi-a adus aminte de maimuţa 
albinoasă - ca reprezentare.

Este un text extrem de dens de informaţie, de idei 
intransigente. Când evidenţa este într-o parte, adevărul 
mereu este în altă parte. Ţipătul în text nu este în vorbe, ci 
în tăcerea lui. 

Viaţa nu este încâlcit complicată, viaţa este naturală și 
simplă. Nu e nevoie de forţă, e nevoie de sensibil, empatie, 
respect. În fragilitatea frumosului albinosul este divinul în 
stare pură, motorul viului. Recursul la natură și la legile ei 
este un gest necesar în această lume.

Am creat o oglindă. Majoritatea o vor sparge nemulţumiţi 
de ce văd, însă, alţii o vor lua acasă și vor căuta înăuntrul 
haosului sensul albinosului interior din fiecare. Pentru 
aceștia din urmă am creat totul.

iuliana Vîlsan
11
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Cred cu tărie că muzica, în teatrul anilor 2000, nu trebuie să 
fie nici narativă și nici ilustrativă. Pe lângă funcţionalitatea ei 
imediată (în cazul nostru: delimitarea scenelor din punctul 
de vedere al spaţiului sau al timpului), aceasta ar trebui 
să fie un nou strat emoţional și cognitiv care să permită 
conectarea cu un alt nivel de explorare a situaţiei dramatice 
și mai ales cu posibilitatea de chestionare a problematicilor 
conexe scriptului. În urma discuţiilor cu Vlad și după ce 
am văzut cum se contruiește scenic producţia am decis să 
solidific o intuiţie care nu mi-a dat pace din momentul în 
care am citit pentru prima oară „Martiri”. Mi-am dorit foarte 
tare să mă axez pe voce și mai ales pe vocea feminină. 
Colaborarea cu soprana Veronica Martinoiu mi-a oferit 
versatilitatea de care aveam nevoie. M-a interesat foarte 
tare simbolistica vocii umane, pornind de la certitudinea 
că ea este deopotrivă (deloc întâmplător) cel mai imediat 
fel de a emoţiona și cea mai puternică armă de manipulare. 
Căci ce altceva este CUVÂNTUL decât un SUNET articulat 
și decriptat într-un anume fel… Și mai ales, CUVÂNTUL este 
cea mai imediată punere în act. Pentru mine ar fi ideal ca 
sunetul acestui spectacol să pună întrebări despre: puterea 
muzicii de a fi un recipient în care se pot regăsi emoţii ce 
sunt cu greu transformabile în cuvinte, perspective ale 
feminităţii și dimensiunile politice ale inegalităţii sexelor, ale 
unei societăţi patriarhale limitativă și violentă, ale libertăţii 
de expresie, fundamentalism, sexism și discriminare 
sexuală, opulenţa cu care cultura și „achiziţiile” societăţii 
umane sunt folosite ca mijloace de intimidare și coerciţie, 
demagogie și radicalizare, credulitate și lipsă de poziţionare, 
fugă de responsabilitate, liber arbitru și, nu în ultimul rând, o 
discuţie despre strategia bine controlată a elitelor politice și 
religioase de a folosi vocea umană și magia MUZICII în scop 
propagandistic.

Vlaicu Golcea
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Răul înseamnă întotdeauna o declaraţie făcută în numele 
unui ideal care-l maschează: este un șiretlic al cuvintelor, o 
intrigă.

[...] Răul este relativ sau absolut, binele poate fi un rău, ceea 
ce este bine pentru unii, nu cumva înseamnă rău pentru alţii? 
Cum se întâmplă că încercarea de a face bine degenerează 
în rău? Ar trebui distinse mai multe tipuri de rău? Cum 
poate Dumnezeu, dacă există, să tolereze prezenţa răului 
în lume? [...] Orală, vorbită, strigată sau murmurată, istoria 
reprezintă un teatru în care oamenii sunt actorii. Aceștia 
fac posibil răul punându-l în scenă, prefăcându-se că se 
lasă tentaţi de discursuri false, sublimând răul pentru a-l 
restitui acceptabil. De unde și inventarea acelor substitute 
ale teatrului care sunt adunările, conciliile, marile mese 
politice. Răul se face aproape sistematic „în numele cuiva”, 
recurgând la pretexte care să-l legitimeze. [...] Orice personaj 
malefic, orice asasin, nu-și îndeplinește fărădelegile, decât 
făcând uz de subterfugiul minciunii și al ficţiunii. Nu-și poate 
înfrunta actul decât inventând o poveste sau un pretext în 
urma cărora își va pune în scenă propria viaţă, își va idealiza 
acţiunile, se va legitima și va deveni în proprii săi ochi un 
personaj romanesc, delimitându-se de restul lumii. În același 
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fel, dictatorii și tiranii recurg și ei la ficţiuni mult mai ample, 
la ideologii, pentru a-și asigura puterea și a legitima răul 
provocat de ambiţia lor.

Cuvintele predicii desemnează o lume simbolică ce struc- 
turează imaginarul și conștiinţele în care numele Dom- 
nului autorizează orice cucerire, orice bătălie, orice masacru. 
Mai precis, în acest univers mental, răul constă în a refuza 
chemarea Domnului. Răul se face întotdeauna în numele 
binelui și se dizolvă în justificarea sa.

Cuvântul religios lipsește de suportul real, din capul 
locului, crima. Acestea sunt șiretenia și ficţiunea lui primă. 
[...] Cuvântul este o armă, discursul un act, un vicleșug, o 
tentaţie, o justificare. [...] Terorismul se naște din nihilism. 
Actul terorist reprezintă propria sa justificare, o modalitate 
de a da un sens într-o realitate lipsită de sens, o cale de a 
inventa povești care, după comiterea atentatului, îi va 
justifica pe teroriști. Așa cum scrie Camus în Omul revoltat: 
«Începând cu ei (cu primii teroriști), am căpătat deprinderea 
mai neobișnuită de a ne sacrifica pentru ceva despre care nu 
știm nimic, decât că trebuie să mori ca acel ceva să existe».

(Michel Faucheux, O istorie a răului, Ed. Lider, 2007)
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M-am întrebat de-a lungul 
repetiţiilor, dacă titlul ales de 
Mayenburg e ironic- Martiri. Cine 
sunt martirii? Mă pot gândi că 
acest autor fabulos se poate juca 
cu minţile noastre, la fel cum o 
face și personajul pe care îl joc în 
spectacol. Vieţile noastre banale, 
deraiate, pot avea pretenţia de 
sacrificiu? Sigur, această iluzie ne 
guvernează pe toţi și poate și de 
asta religia e așa importantă în viaţa 
oamenilor. Pentru mine, Martiri, 
vorbește de triumful excesului, de 
ignorarea adevărului, și cel mai 
cumplit, de părăsirea lucidităţii și a 
logicii pentru a rămâne confortabili, 
stăpâni pe micile noastre vieţi.

ALEX BOGDAN

Inge Sudel. Nefericită,  
nepricepută, neatentă,  
neștiutoare. Vulnerabilă,  
iubitoare. Mamă,  
așa cum și cât poate ea.

MIHAELA RĂDESCU

 „  „
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Îmi place să cred că acest spectacol lasă 
spectatorilor posibilitatea ca imaginaţia 
lor să umble prin cele mai ascunse 
colţuri ale existenţei umane și să facă 
diferenţa dintre frumos și urât, dintre 
bine și rău. 

AVRAM BIRĂU

Odată concepute 
personajele, ele sunt 

răspunzătoare pentru 
propriile lor fapte  

precum și de efectele 
acestora. Sunt aceste 

personaje interesante  
pentru cititor, pentru 

privitor? Vrem să le 
urmărim povestea?  

Pornesc personajele  
dintr-un punct A  

și ajung subtil, inteligent, 
gradual și convingător,  

prin dileme, întorsături  
și crize în punctul B?  

Toate poveștile 
progresează prin  

conflict-acţiune  
și reacţiune.

OANA ALBU

Trăim într-o lume în care în numele 
toleranţei poţi fi intolerant, în numele 
libertăţii poţi îngrădi libertatea celuilalt, 
în numele lui Dumnezeu poţi face 
nelegiuiri. Trăim într-o lume de valori 
întoarse și atâta vreme cât la baza 
relaţiilor interumane nu stă iubirea, 
nu vom putea găsi o cale spre fericire 
sau spre noi înșine. Atâta vreme cât 
ceea ce ne înflăcărează este orgoliul, 
nu dragostea, chiar și cu cele mai bune 
intenţii, vom da greș.

IRINA VELCESCU

Biblia, ca armă, în mâna unui elev 
mediocru - mișto punct de plecare  

al unei povești, însă, nu e ceea ce  
ar spune și personajul meu,  

Dorflinger. Mă bucur  
că am făcut parte din ea.

VIRGIL AIOANEI

 „  „

 „ „
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Lydia - în piesa scrisă de Mayenburg pare a fi reprezentarea ispitei. O Eva 
modernă ce îi oferă lui Benjamin tentaţia propriei sexualităţi. Dar contrar 
acestei faţade de „femme fatale”, acestei imagini de hipersexualitate afișată, 
ea ajunge chiar să se îndrăgostească de cel pe care îl respinge categoric. 
Ce m-a interesat cel mai mult la acest personaj a fost vulnerabilitatea 
ei, pentru că orice mască pe care o afișăm celor din jur este de obicei o 
imagine total opusă cu ceea ce există în interior. Și am putut descoperi 
în Lydia un personaj care își privește vulnerabilitatea ca pe un defect, de 
aceea încearcă să o ascundă sub atâtea straturi, prin afișarea acestei măști 
a indiferenţei și prin obiectivizarea propriei persoane. Este mecanismul 
care a ajuta-o să se simtă dorită, plăcută și care i-a oferit confirmările și 
atenţia mult dorită a celor din jur.

OANA PUȘCATU

Lydia e ispitită. Tipul acela de fată care poate avea oricând, orice își 
dorește. De aceea, Benni devine interesant pentru ea în momentul în 
care își dă seama că nu e ca ceilalţi, ceea ce-l face să fie o provocare și să 
înceapă un joc care se joacă altfel decât până acum, cu alte arme decât 
fusese obișnuită, iar asta o stârnește foarte tare. Dincolo de toate acestea, 
mi se pare, totuși, că Lydia este singura pentru care lucrurile își păstrează 
dimensiunea copilărească într-o lume în care totul o ia razna și toţi ajung 
să-și piardă minţile mai mult sau mai puţin. 

CĂTĂLINA MIHAI

Un spectacol care pentru mine 
a luat o direcţie neașteptată, 
atât artistic, cât și profesional, 
datorită „debutului” meu pe 
scenă, în carne și oase, pe care 
îl consider extrem de necesar 
astăzi. 

TEODORA PETRE

Martiri e un spectacol care 
îţi îngrădește Sinele și nu-ţi 
permite să fii liber. Georg, 
personajul pe care îl însufleţesc 
e singurul care emană 
curăţenie, puritate și, spre final, 
vedem cum el însuși devine 
martirizat. Un spectacol  
despre orgolii, relaţii 
defectuoase și frică. 

RAREȘ FLORIN STOICA

 „

 „

 „

 „
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