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Raport de cercetare
HIV/SIDA și arta românească
Laura-Maria Ilie

Introducere
Acest raport prezintă și analizează reprezentările HIV/SIDA în arta românească, cu precădere în
perioada 1990-2010. Cercetarea urmărește atât manifestările artistice în cadrul cărora s-a abordat
problematica HIV/SIDA, cât și percepția socială și culturală asupra virusului în cele două decade studiate.

Raportul începe prin a oferi o viziune de ansamblu asupra impactul epidemiei de HIV/SIDA în
lume și în România. Vor fi prezentate, apoi, evenimentele și activitățile asociațiilor și artiștilor care au propus
comunicarea problematicii HIV/SIDA prin intermediul artei. Vor fi urmărite fenomene din muzică, teatru,
design, pictură, literatură, fotografie și terapie prin artă.

Informațiile și datele au fost colectate în perioada iunie-octombrie 2020, prin intermediul a peste
treizeci de interviuri cu artiști sau reprezentanți ai organizațiilor angajate în lupta contra HIV/SIDA, cărora
le mulțumim pentru ajutor.

Cercetarea a fost propusă de Asociația Semper Musica, în parteneriat cu IMM-ul Zebel Design
Fishbain, din Norvegia. Raportul de cercetare face parte din proiectul “When ContempArt helps Social!”

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE
2014-2021 sau a Operatorului Programului RO-CULTURA. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și
coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor materialului.
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Despre finanțator

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la
reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor
bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de
finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre
UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au
contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.
Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a
Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală,
antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de 29 milioane
de euro.
Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro
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Context
Virusul

Imunodeficienței

Umane

(HIV)

și

Sindromul

Imunodeficienței Umane Dobândite (SIDA)
Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) este un lentivirus din familia retrovirusurilor. Consensul
științific actual este că cele două tipuri de HIV (1 și 2) provin din mutații ale Virusurilor Imunodeficienței
Simiene (SIV-uri), prezente la primate. HIV 1 are o prevalență mult mai mare (95%) și progresează mai
rapid și mai agresiv, pe când tipul HIV 2 are o contagiozitate mai mică și o progresie mai lentă, acesta fiind
specific unor țări din Africa de Vest. Această trecere a virusului de la primate la om (zoonoză) se crede că a
fost declanşată de consumul sau prin manevrarea vânatului în comunitățile de vânători-culegători din Africa
de Vest.

Unele modele computaționale pandemice, efectuate în retrospecție, identifică pentru prima dată
HIV-ul în anii 1920-1930, în Kinshasa, Republica Democratică Congo (fostul oraș Leopoldville, al Congoului belgian). Biologul și profesorul de boli infecțioase, Oliver Pybus, împreună cu o echipă de cercetători,
de la Universitatea Oxford, propun câteva condiții pentru „o furtună perfectă” a mutației și răspândirii
HIV-ului în Africa începutului de secol XX – campaniile de vaccinare împotriva a numeroase boli
infecțioase, efectuate neconform, dar și dezvoltarea urbană, și noua infrastructură de căi ferate din Congo,
o țară de mărimea Europei de Vest, care a facilitat migrația indivizilor, dar și munca sexuală.

Este important de făcut distincția dintre HIV și manifestarea patologică (boala) provocată de acest
virus, adică SIDA (Sindromul Imunodeficienței Umane Dobândite). Virusul HIV acționează prin atacul
asupra sistemului imunitar, mai precis, asupra celulelor CD4 sau T. Celulele CD4 protejează organismul
de infecții virale, ajută alte celule să lupte cu infecții bacteriene sau fungice, produc anticorpi, luptă cu
cancere și coordonează activitățile altor celule din sistemul imunitar. Virusul HIV nu doar omoară acest tip
de celule, dar se şi folosește de ele pentru a se replica. Intervalul de referință pentru numărul celulelor CD4
la un adult HIV negativ este între 500 și 1500/μL. Dacă numărul celulelor CD4 scade sub 200 /μL, se
consideră că persoana a intrat în stadiul de SIDA.

HIV se transmite prin sânge, spermă, fluide vaginale și prin laptele matern. De la începutul
pandemiei până în prezent, 75,7 milioane de oameni au fost infectați la nivel global, dintre care 32,7
milioane și-au pierdut viața, conform raportului UNAIDS pe 2019.
4

Terapia antiretrovirală combinată HAART (Highly Active Antiretroviral) a fost testată și aprobată
în 1997, tratament care a reușit să reducă rata mortalității cu 47% în America. Astăzi, tratamentul cu
antiretrovirale (ART) este cea mai de succes terapie anti-HIV, reușind o reducere a mortalității cu 80%,
comparativ cu anul 1995. Respectând schema de tratament, terapia cu ART duce la statutul de: Nedetectabil
= Netransmisibil, când virusul devine nedetectabil în sânge, acesta nu mai poate fi transmis. Cu tratament,
speranța de viață a unei persoane seropozitive cu HIV este similară cu cea a unei persoane seronegative. De
asemenea, astăzi, sunt disponibile tratamentele PrEP (tratament ART de profilaxie pre-expunere) și PEP
(tratament ART de profilaxie post-expunere), ceea ce reduce considerabil riscul infectării, chiar și în cazul
în care persoana a fost expusă la virus.

Debutul global al HIV/SIDA și impactul sociopolitic
Africa
Experții estimează că începutul epidemiei cu HIV în Africa ar fi în anii ’60, în Republica
Democratică Congo, când se crede că aproximativ 2000 de indivizi ar fi fost deja infectați. Probe culese
într-un studiu asupra malariei din 1959 au identificat, mai târziu, un individ seropozitiv cu HIV. În anii
’70, în Kinshasa, au fost semnalate o mulţime de infecții oportuniste tipice - meningite, tuberculoze,
pneumonii, inclusiv Sarcomul Kaposi, un cancer de piele specific SIDA. Modul de transmitere în Africa a
fost pe cale preponderent heterosexuală, cu precădere prin intermediul lucrătorilor migranți și a
lucrătoarelor sexuale. Mai mult, rata de transmisie de la mamă la făt a fost colosală.
Virusul a călătorit spre est, iar în anii ’80 a avut loc o erupție de cazuri, în special în: Uganda,
Rwanda, Burundi, Tanzania, și Kenya. În anii care au urmat, s-a văzut o extindere masivă înspre țările din
Africa de Sud. În lipsa informațiilor, „frica a provocat un stigmat major împotriva celor infectați cu HIV,
datorat asocierii HIV cu prostituția, promiscuitatea și stilurile de viață cu risc ridicat”. În 1993, aproximativ
9 milioane de oameni infectați cu HIV, dintr-un total global de 14 milioane seropozitivi, trăiau în Africa
Subsahariană.

Statele Unite ale Americii
Pacientul zero din Statele Unite ale Americii se crede că ar fi fost Robert Rayford din St. Louis,
Missouri, un adolescent afro-american de 16 ani, decedat în 1969. Simptomele aveau să fie identificate
drept specifice SIDA ceva mai târziu. Povestea lui Rayford este învăluită în mister, acesta, cel mai probabil,
a fost o victimă a abuzului sexual sau forțat să se prostitueze de la o vârstă fragedă.
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Moartea lui Rayford a fost inexplicabilă la vremea aceea, astfel încât medicii au păstrat mostre
biologice care au demonstrat în 1987 că, într-adevăr, băiatul fusese HIV pozitiv și că a murit din cauza
complicațiilor SIDA.

Epidemia de HIV/SIDA în statele Unite a devenit vizibilă abia la începutul anilor 1980. Pe 3 iulie
1981, The New York Times titra: „Rare Cancer Seen in 41 Homosexuals” (Cancer rar întâlnit la 41 de
homosexuali), cu referire la Sarcomul Kaposi. În 1983, Centrul pentru Controlul Bolilor (CDC) a numit
patru categorii de risc ridicat pentru transmisia misterioasei boli – cei 4H – homosexuali, dependenți de
heroină, hemofiliaci și haitieni. Prevalența considerabilă a bolii în cadrul acestui grup etnic se presupune că
s-ar fi datorat contractării bolii prin intermediul lucrătorilor migranți în fosta colonie belgiană Congo.

Vreme îndelungată, SIDA a fost privită ca o boală asociată cu comportamente „reprobabile” social,
în special sub administrația Reagan (ianuarie 1981 - ianuarie 1989). Anii ’80 au pus bolnavii de SIDA față
în față cu un sistem de guvernare conservator și homofob, care a minimizat epidemia și a stagnat cercetarea
prin subfinanțare. Activiștii au fost cei care au pus presiune pe Food and Drug Administration (FDA) și pe
întreaga administrație americană prin numeroase proteste și acțiuni. Act UP a fost o organizație centrală în
lupta contratimp, pentru un tratament eficient, care să stopeze ravagiile provocate de SIDA. Activiștii Act
UP s-au implicat inclusiv în cercetare, conectând oameni de știință cu ultimele studii despre HIV/SIDA și
cu instituții ale statului, pentru a crea o rețea unitară care să acţioneze ca un corp comun, sub legea unei
comunicări transparente.

Noiembrie 1991 a fost marcată de două momente culturale importante care au aşezat HIV în
centrul discuțiilor din societatea americană – moartea muzicianului și vocalistului Queen, Freddie Mercury,
și mărturia baschetbalistului NBA Magic Johnson că este seropozitiv cu HIV.

Europa
Marinarul norvegian Arne Vidar Røed se consideră a fi fost primul caz de HIV/SIDA din Europa.
Acesta a decedat în 1976, la vârsta de 30 ani, soția și fiica lui cea mare decedând în același an, de aceeași
boală, confirmată abia un deceniu mai târziu. Se crede că bărbatul ar fi contractat virusul în 1961-1962, la
vârsta adolescenței, prin contacte sexuale cu femei infectate, când a fost plecat pe bordul unui vas pe coasta
Africii de Vest, mai precis, în Camerun. Røed a devenit ulterior șofer de tir în Europa, cu curse frecvente în
Germania de Vest, unde se presupune că a transmis infecția și altor femei, astfel deschizând ruta europeană
de transmisie.

6

La fel ca în America, HIV/SIDA era asociată și în Europa cu comportamentele promiscue ale unor
segmente particulare de indivizi, după cum relatează medicul și autorul Srdan Matic, în volumul:
„HIV/AIDS in Europe. Moving from death sentence to chronic disease management” (2006):

Faza incipientă a epidemiei cu HIV în lumea industrializată a fost descrisă de profesorul de drept în sănătate
publică, Lawrence Gostin, ca faza de «negare, blamare și pedeapsă». Până când am documentat și am înțeles
dimensiunea pandemiei, și faptul că HIV poate fi transmis prin contact hererosexual, era prea târziu să îi
limităm răspândirea.
Asocierea inițială a HIV-ului cu: sexul anal, promiscuitatea, homosexualitatea și injectarea de droguri, a creat
impresia falsă că virusul reprezintă un risc numai pentru anumite categorii de oameni – cu siguranță, nu
pentru cei albi, heterosexuali și de clasă mijlocie, care constituie majoritatea europeană.

HIV/SIDA în România
„Boala capitalismului”, „boala occidentului decadent”, „boala homosexualilor din Occident” sunt
doar câteva din denumirile prin care regimul comunist făcea referire la HIV/SIDA. Din 1985 până în 1989,
medicii români au depistat aproximativ 20 de cazuri de infecție, cu toate că regimul comunist nega prezența
virusului pe teritoriul României. Maria Georgescu, director executiv al Asociației Române Anti-SIDA
(ARAS), își amintește:

Vorba era că se aducea de-afară, de pe rute internaționale. După ce au aflat de copii, în primii ani s-au dus la
studenții străini care donau sânge, deci străinii erau de vină și în cazul acesta. [...] Discuția la heterosexuali
era că nu se declarau ca homosexuali, că de fapt nu s-au infectat decât prin relații ascunse și nedeclarate.
Discuția din sistemul de sănătate era că este, într-adevăr, o boală a homosexualilor din Occident, din cauza
libertății sexuale. Ce bine că noi nu avem libertăți sexuale, ce bine că la noi nu a avut loc revoluția sexuală în
anii ’60, așa că noi putem sta liniștiți, că avem doar 17 cazuri.

Pacientul zero în România, domnul Teodorescu, a fost un însoțitor de tren care opera pe rute
internaționale și care s-a îmbolnăvit în 1985. Faptul că organismul său nu răspundea la niciun tratament,
dar și faptul că acesta ar fi fost vizitat de mai mulți bărbați decât de femei, în timpul șederii în spital (lucru
care a condus, de altfel, la suspiciunea de homosexualitate, incriminată în acei ani, prin Art. 200 din Codul
Penal) i-a făcut pe medici să bănuiască infecția cu HIV, de care auziseră din surse obscure. Pacientului
Teodorescu i-a fost recoltată o probă de sânge, care a fost trimisă la Viena pentru analiză.
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Rezultatul a fost pozitiv, iar pacientul a decedat pe 20 octombrie 1985, toate acestea sub un văl de tăcere
din partea regimului și a sistemului medical, după cum mărturisește Simona Erscoiu, medic infecționist la
spitalul Victor Babeș:

Nu s-a relatat nimic în presa vremii, pentru că trebuie să spunem că, până în 1989, deci până la revoluție,
despre infecția HIV nu s-a vorbit oficial, și noi nu am putut să punem diagnosticul de infecție HIV ca atare,
ci puneam diversele afecțiuni pe care pacienții le aveau pe fond de imunodepresie, ceea ce nu era niciun fel
de lucru incorect.

În lunile care au precedat revoluția din 1989, virusologul și cercetătorul în medicina veterinară,
Victor Pătrașcu, care era convins că și în România există SIDA, a insistat să testeze sângele unei fetițe bolnave
de anemie aplastică, care ulterior a și decedat. Testul a venit înapoi pozitiv, ceea ce i-a îndemnat pe medici
să testeze restul copiilor din spital, unde au descoperit alți 17 pacienți infectați. Echipa a extins cercetările
la secțiile pediatrice ale tuturor spitalelor din București și, ulterior, din țară, inclusiv la orfelinate, de unde a
reieșit că aproximativ 10% din copiii testați erau seropozitivi cu HIV: „Mureau doi-trei copii pe zi, iar
medicii trebuiau să pună alte diagnostice de deces: în România, țară comunistă, nu se putea muri de SIDA!”,
spune medicul infecționist Rodica Mătușa, șefa secției de pediatrie a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase
Constanța, în acei ani, în cartea sa din 2007, „Îngerii nimănui”.

Decretul 770 anti-avort din 1966, parte din politica pronatalistă a regimului comunist de creștere
a populației până la treizeci de milioane, a făcut ca zeci de mii de copii să fie abandonați în maternitățile și
orfelinatele din România, și cel puțin 10.000 de femei să moară din cauza întreruperilor de sarcină ilicite.
La începutul anilor ’90, România avea aproape 100.000 copii plasați în „leagăne” de stat, mulți dintre ei
subnutriți, neîngrijiți, subdezvoltați mintal sau cu handicapuri fizice. Multora dintre acești copii li se făceau
microtransfuzii sanguine în speranța că se vor întrema: „Mâncarea era foarte puțină, condițiile mizerabile,
și ca doctorii să îi țină în viață, exista ideea că, dacă îi faci o microtransfuzie, își mai revine. Nu se făceau
niciun fel de teste atunci, se făcea o transfuzie și puteai să iei tot...”, spune Maria Georgescu.

Folosirea intensivă (deși fără rezultate medicale semnificative) a microtransfuziilor a venit și pe
fondul amenințării din partea regimului că decesul oricărui copil cu vârsta mai mică de un an va fi supus
unei investigații formale. Medicii au făcut tot ce le stătea în putință pentru a-i ține în viață pe copii, inclusiv
manevre medicale neconforme.

Se crede că rampa de lansare a infecției pediatrice cu HIV a fost portul Constanța, al doilea
epicentru al epidemiei după București: „Constanța era poarta, era deschiderea României spre lume, erau
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marinarii care veneau din toată lumea, erau șantierele mari, Petrochimia și Canalul. Toate aceste grupuri
donau sânge. Probabil că jumătate din copii au fost infectați prin transfuzii cu sânge”, spune, medicul
infecționist, Rodica Mătușa.
Donarea de sânge funcționa, în acea vreme, ca o monedă de schimb, spune doctorul Andrei Combiescu,
fost director al Institutului Cantacuzino: „Deși regimul nu impusese oficial vreo cotă de donație din partea
cetățenilor, sângele funcționa ca recompensă pentru diverse servicii: câteva mese gratuite, obținerea
permisului de conducere, reînnoirea vizei de ședere în țară pentru studenții străini sau angajarea”.

Pe lângă transfuzii, numărul foarte mare de copii din secțiile pediatrice și lipsurile sanitare și ale
utilităților (curent, gaz, căldură, apă) au făcut imposibilă sterilizarea instrumentarului medical după fiecare
uz. În total, 13.000 de copii au fost infectați până în anul 1992, în „accidentul epidemiologic” din România,
nerecunoscut de nicio autoritate, adică jumătate din cazurile de HIV/SIDA din Europa.

După revoluția din decembrie 1989, România a raportat situația reală a epidemiei de HIV pediatric
Organizației Mondiale a Sănătății și a cerut ajutor internațional. Gravitatea situației a fost redată lumii de
fotograful Mike Carroll, a cărui documentare a condițiilor inumane din orfelinatele din România a făcut
înconjurul lumii. Voluntari din toată lumea, organizații și fonduri de întrajutorare au început să vină spre
România, s-au deschis case de tip familial pentru orfani seropozitivi, dar și o rețea de adopție internațională,
care a oferit copiilor abandonați o șansă la o viață decentă.

HIV a continuat să circule prin contact sexual, folosirea necorespunzătoare a seringilor sau prin
transmisie verticală, de la mamă la făt, într-un ritm constant, însă nu scăpat de sub control. La sfârșitul
anilor 2000, rata de infecție cu HIV în România a început însă să crească în rândul unui anume grup
vulnerabil – consumatorii de droguri injectabile. Printre aceștia se aflau lucrătoare sexuale și persoane fără
adăpost, mulți dintre ei, copiii abandonați ai primei cohorte de infecție. Dacă, în anii ’90 și la începutul
anilor ’00, heroina era drogul uzual, la finele anilor 2000 au apărut droguri de sinteză cu o rată superioară
de injectare. Dan Popescu, coordonatorul programului de Harm Reduction (reducere a riscurilor), din
cadrul ARAS, declara într-un documentar din 2013:

În 2009 au apărut drogurile legale – etnobotanicele, iar modelele de injectare s-au schimbat complet.
Consumatorii de heroină au adoptat drogurile legale, acestea fiind mai ieftine, mai accesibile și numite
«legale». Pentru că nu erau interzise de lege, implicau și mai puține riscuri pentru consumatori. Un
consumator de heroină experimentat se injectează de 4-6 ori pe zi. Cu legalele se injectează de 10-20 ori pe
zi. Între 2008-2009, doar unul dintr-o sută de clienți ieșea HIV pozitiv. În 2013, din 7-8 clienți testați, 4-6
ies pozitiv.
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Într-adevăr, Chestorul Sorin Oprea, director al Agenției Naționale Anti-Drog la momentul
respectiv, declara că incidența infectării cu HIV a crescut de la 1%, în 2008-2009, la 29%, în 2012.
În 2013, 50% dintre consumatorii care apelau la programul de dezintoxicare al Spitalului Obregia erau
infectați cu HIV.

Un alt aspect a contribuit la explozia de infecții cu HIV din acei ani – în iunie 2010, banii pentru
programele de Harm Reduction de la Fondul Global, de luptă împotriva tuberculozei și HIV/SIDA, s-au
terminat, deoarece România a aderat la Uniunea Europeană, astfel nemaifiind eligibilă. „Aceste fonduri
furnizau aproape 80% din banii cheltuiți pe schimbul de seringi. De la un maxim de 2 milioane de seringi
în 2009, am ajuns la mai puțin de 1 milion în 2010”, spunea medicul Adrian Abagiu în 2013, expert în
terapii de substituție la Arena Center. Triplarea numărului de injectări și înjumătățirea numărului de seringi
sterile au dus la o incidență a HIV mult crescută în rândul consumatorilor de droguri din acei ani.
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HIV/SIDA și arta românească prin inițiative ale
organizațiilor neguvernamentale
Asociația Română Anti-SIDA și vehiculul artei
Moartea lui Freddie Mercury din noiembrie 1991 a răsunat peste tot în lume, inclusiv în România.
Maria Georgescu, director executiv și co-fondatoarea Asociației Române Anti-SIDA (ARAS), era pe atunci
angajată în Institutul de Sănătate Publică din București. Împreună cu alți tineri, cu toții voluntari în cadrul
misiunii Crucea Roșie Internațional în România, au făcut pliante cu informaţii despre SIDA și s-au strâns
la Universitate să le împartă, pe muzica lui Freddie Mercury, pe tot parcursul iernii ’91-’92:

Am început în anii ’90, aveam meserii diferite, arhitecți, ingineri, profesori, cu toții preocupați de lipsa de
educație legată de sănătate. Începea libertatea și nu aveam ABC-ul minim despre sănătate. [...] Știam că HIVul se transmite pe trei căi – transmitere sexuală, prin manevrare de sânge și materno-fetal. Așa ne-am înființat,
să le spunem asta oamenilor. Nu vorbeam despre sexualitate în mod direct, era tabu, dar ne preocupa cum să
începem să vorbim de transmiterea sexuală, să schimbăm percepția că este o boală a copiilor care se infectează
în dispensare din motive de sărăcie și sistem medical prost și, eventual, o boală a homosexualilor.

În 1992, ARAS era încă „o asociație de servietă”. Fundația Romanian Angel Appeal (RAA), fondată
în 1990, a fost printre primele organizații internaționale care au intervenit pe plan local, cu scopul de a
crește calitatea vieții copiilor abandonați în orfelinatele din România. Cu suportul RAA, ARAS a putut
desfășura prima campanie anti-SIDA la Costinești, în vara anului 1992, județul Constanța fiind unul dintre
cele mai afectate de epidemie.

La Costinești au plecat aproximativ treizeci de studenți voluntari, înarmați cu broșuri și
prezervative. Stațiunea era cunoscută pentru taberele de liceeni și studenți, pe lângă familile cu copii, cu
toții sfioși când era vorba de a lua prezervativul oferit de voluntari, după cum spune Maria Georgescu:
„Toată lumea era jenată la vremea aceea, să nu mai spun elevii de liceu, erau speriați de bombe”. Voluntarii
ARAS au derulat campania de informare a tinerilor pe plajă și în discoteci, cu ajutorul DJ-ilor locali care
comunicau publicului, la microfon, despre prezența voluntarilor cu pliante și prezervative.

Cu ocazia campaniei din Costinești, Maria i-a cunoscut pe membrii trupei Divertis și ai trupei
Compact, care aveau concerte în stațiune și s-au apropiat de misiunea ARAS.
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Ioan Gyuri Pascu și Toni Grecu veneau la corturile de pe plajă și atrăgeau tinerii cântând la chitară,
ba chiar i-au invitat pe voluntari în spectacolele lor. Prietenia legată în Costinești avea să dea naștere
primului concert important de informare despre HIV/SIDA și, apoi, unei întregi serii de evenimente.

Spectacolul de la Sala Palatului, București, 1992

Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva HIV/SIDA, în decembrie 1992, ARAS a organizat
un spectacol la Sala Palatului din București, care a găzduit peste douăzeci de trupe și de artiști voluntari, în
frunte cu Compact, Divertis și Iris. Acțiunea a avut intrarea gratuită, adunând în jur de 4000 de spectactori,
și a fost promovată printr-un afiș cu mesajul: „SIDA – Cât de mare trebuie să fie ca să știi că există?”.

Spectacolul a durat în jur de 6 ore și a fost prezentat de jurnalistul și scriitorul Ioan T. Morar. Pe
lângă artiști, au fost invitați oameni de știință, dar și personalități religioase – părintele Galeriu a livrat și el
un mesaj către public. Spectacolul a mai inclus filmulețe trimise de asociații din Franța și discursuri ale
medicilor, ba chiar și un mesaj al cardinalului Parisului de atunci, Aaron Jean-Marie Lustiger. Maria
Georgescu își amintește:

Ne-am inspirat din ce făcea lumea în afară, ei aveau deja o experiență de 10 ani cel puțin. Am văzut că ăsta
era cel mai ușor vehicul către oameni, către tineri mai ales – muzica, dar nu numai muzica, ci și celelalte arte,
adică evenimente unde oameni de știință puteau să vină să spună ceva despre infecția cu HIV, pentru că acolo
puteau fi oameni care percepeau altfel informația, fiind un eveniment cultural, de petrecere, și nu neapărat
unul științific. [...] Oamenii erau interesați, aveau păreri. Entuziasmul era foarte mare, oamenii voiau să ajute.

După spectacol, organizatorii și invitații au pus la cale acțiunile din următorii 2-3 ani. Au urmat
spectacole în Constanța, Iași și în alte orașe din țară. Campaniile au continuat în Costinești până în 2001,
asociația reușind în felul acesta să recruteze foarte mulți voluntari care s-au alăturat cauzei. Împreună cu
aceștia, ARAS a reușit să deschidă filiale în toate marile orașe din România.
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Ioan-Gyuri Pascu cântând Imagine, a lui John Lennon. Sursa: Arhiva ARAS

Ioan T. Morar în încheierea spectacolului, după concertul Compact. Sursa: Arhiva ARAS
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Mihai Georgescu și identitatea vizuală ARAS

Afiș conceput de Mihai Georgescu, inclusiv sigla ARAS. Sursa: Arhiva ARAS

Copertă broșură concepută de Mihai Georgescu. Sursa: Arhiva ARAS

14

Odată cu sedimentarea poziției ARAS ca organizație centrală în lupta anti-HIV din România,
aceștia au dezvoltat o identitate vizuală puternică, creată de arhitectul Mihai Georgescu. Membru fondator
ARAS și membru al Consiliului de Administrație, Mihai Georgescu a coordonat departamentul de
comunicare și a creat logoul ARAS, precum și desene originale cu care asociația a ilustrat broșuri și alte
materiale informative.

Pasionat de fotografie, în special de cea alb-negru, a utilizat propriile creații în ilustrarea unor
materiale cu subiecte unice în România. Mihai Georgescu a contribuit la machetarea broșurilor și
manualelor ARAS, într-o perioadă fără programe grafice evoluate și fără Internet, și a coordonat concursurile
de afișe organizate de ARAS. În 1995, Mihai Georgescu a colaborat cu artistul Ovidiu Panighianț pentru o
broșură informativă cu desene originale.

Broșură informativă, de Mihai Georgescu și Ovidiu Panighianț, 1995. Sursa: Arhiva ARAS
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Tip Top Minitop și quilt-urile comemorative, 1995
O parte dintre copiii infectați în anii ’90 nu făceau parte din cohorta „decrețeilor” abandonați, ci
erau copii cu familii care se întâmplaseră să ajungă în spitalele românești cu o afecțiune sau alta. Un caz a
fost cel al Iasminei, o fetiță de 6 ani din Iași, infectată cu HIV în 1992, în timpul unei internări la Spitalul
de Copii din Iași. Părinții fetiței au dat în judecată spitalul și Ministerul Sănătății, cazul fiind intens
mediatizat în țară și în străinătate. După aproape 10 ani, cazul a fost respins din lipsă de probe.

Filiala ARAS Iași a fost alături de familie, iar când Iasmina a vrut să participe la Tip Top Minitop
au ajutat-o să-și îndeplinească visul. Fetița a venit la București și a cântat în cadrul concursului de copii, iar
participarea ei a fost o şansă de a face vizibilă problematica HIV pentru publicul larg. ARAS a organizat o
expoziție de quilt-uri (pături cu motive grafice simbolice) în contextul apariției Iasminei la Tip Top
Minitop, cu ajutorul pictoriței Lia Vasilescu. Acțiunea a fost inspirată de „NAMES Project AIDS Memorial
Quilt” din San Francisco, Statele Unite, un demers care își propune să vorbească despre umanitatea dincolo
de statistici a celor care au pierit în epidemia de HIV. Maria Georgescu își amintește:

A fost un mod de a atrage atenția asupra fenomenului prin artă. Quilt-urile puteau fi realizate fie de familie,
fie de un artist sau un prieten al celui decedat, care desena sau punea pe pânză niște obiecte cu un text. Iar
pentru că la noi muriseră mulți copii «ai nimănui» în centrele de îngrijire, în orfelinatele din acea vreme, și
cărora probabil nimeni nu le mai făcea un parastas sau o comemorare, quilt-urile alea însemnau ceva. Iar pe
Lia a sensibilizat-o foarte tare, a emoționat-o atât de tare încât a venit și a zis «vreau și eu să fac câteva». Ea a
făcut niște quilt-uri cu niște trupuri, în fine, și niște flori, niște fluturi... cu visurile unui copil.

Quilt-uri expuse la Sala Palatului cu ocazia Tip Top Minitop, 1995. Sursa: Arhiva ARAS
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Quilt-uri lucrate și expuse cu ocazia altor intervenții și evenimente. În dreapta sus este Maria Georgescu la lansarea centrului
ARAS de testare și consiliere HIV, găzduit de Spitalul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Victor Babeș”, 1998. Sursa: Arhiva
ARAS

Disco Project, 1996

O altă inițiativă ARAS a fost „Disco Project”, care a implicat voluntarii care frecventau oricum
discoteci și cluburi: „Voluntarii au fost un vehicul excepțional. Mergeau și discutau în cluburi, nici nu știu
ce reușeau să transmită. Însă, a doua zi, oamenii se trezeau cu un pliant și un prezervativ, și poate voiau să
se și testeze. Ăsta a fost un alt mod să informăm și să educăm”, spune Maria Georgescu. Disco Project s-a
desfășurat în București, Cluj, Timișoara, Iași și în alte orașe din țară.

Cosima Opârtan, artistă și cofondatoare a seriei de petreceri Queer Night și a platformei de muzică
Corp, a spus despre perioada anilor ’90, în cluburile din București:

Știu că se împărțeau prezervative, dar pericolul părea întotdeauna departe. Nu era ceva prezent în conștiința
noastră. Mă gândesc că imediat după revoluție cel mai mult se vorbea despre copiii seropozitivi, transfuzii etc.
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Holograf: „SIDA” și „Fac ce vreau, dar știu ce fac”, 1995, 1998

În 1995, în vârful epidemiei de SIDA în România, trupa Holograf era într-un proces de reinventare.
Hard rock-ul nu o ducea grozav, iar membrii trupei căutau teme noi pe care să le exploreze prin muzică.
Cât despre HIV/ SIDA, bateristul Mugurel Vrabete a mărturisit într-un interviu pentru Arhiva de Sunet:

Am aflat de SIDA prima dată în ’88, când am fost în Polonia. [...] Mai auzisem noi de SIDA, dar acolo am
văzut un panou mare... am văzut că nu este bătaia lui Dumnezeu pentru «moravuri nesănătoase», pentru că,
din ce scria, transmisia se făcea ceva de genul 80% prin instrumentar medical și 20% pe cale sexuală, din care
12% homosexuală, 8% heterosexuală, ceva de genul ăsta, că este o boală de sânge în principiu. În România,
nu se vorbea despre asta, acolo am avut prima întâlnire cu flagelul. Atunci, am început să folosim și noi
prezervativul.. efectiv, până în anii ’90 nimeni nu folosea, un motiv fiind și că erau îngrozitor de proaste, de
neutilizat.

Mugurel Vrabete și bateristul Edi Petroșel au mărturisit că moartea lui Freddie Mercury și diagnosticul lui
Magic Johnson au fost adevărate șocuri. Piesa „SIDA” a venit abia în 1995, pe albumul Stai în Poala Mea,
în contextul căutării unei noi identități artistice, după cum își amintește Mugurel Vrabete:

Era întrebarea asta: ce mesaj să transmitem? Câteodată cenzura, ca și izolarea, sunt bune creativ, pentru că
cenzura te focalizează spre o direcție în care nu-ți mai bați capul cu altele, faci aia că asta este. Acum era voie
să spui orice, dar era clar că anumite subiecte nu țineau. De exemplu, după ’90, au fost foarte multe situații
politice, dar din păcate se legau de situația cotidiană, după 2-3 ani expirau. [...] Ne-am gândit că, uite, asta
ar putea să fie un subiect, faptul că poți plăti cu viața o greșeală de moment care e foarte omenească, până la
urmă. [...] Așadar, ni s-a părut că este totuși un mesaj ceva mai peren decât cele politice, pentru că era o boală
care nu apăruse alaltăieri și nici nu părea să dispară prea curând.

Piesa „SIDA” are un mesaj ferm despre pericolul contactului sexual fără protecție, despre realitatea
infecției cu HIV și a stigmatului din anii aceia, chiar dacă în termeni care astăzi pot părea problematici prin
prisma mesajului tranșant al pericolului de moarte, dar și a asocierii imaginii generice a „fetei cuminți” cu
comportamente de factură morală:
Nimeni nu mai vrea să stea cu tine,
Ochii lor se uita pe furiș.
Și ai vrea acum s-ascunzi cum poți mai bine
Spaima după ochii tăi închiși
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Dac-ai mai putea să fugi,
Dar dac-ai mai putea să uiți,
Sau dac-ai mai putea să speri,
Nicio șansă!

Ai făcut-o doar o dată,
E de-ajuns să-ți pară rău,
Noaptea aia blestemată.
Fie, asta-i soarta, e SIDA și în trupul tău!

Ea părea cea mai cuminte fată,
Nici n-ai fi zis ca poate fi așa,
Însă soarta nu te-ntreabă niciodată,
E prea târziu ca să mai poți să faci ceva.

De ce oare tocmai ție?
De ce oare s-a-ntâmplat?
Noaptea aia blestemată
Asta-i soarta!

Cum să dai o viață pentru-o noapte?
Cum să te desparți de trupul tău?

Piesa a răsunat în concertele Holograf din anii care au urmat, după spusele lui Mugurel Vrabete:
„«SIDA» a fost o piesă cântată la toate concertele, mai ales în turneele de pe litoral, pentru că era o piesă
dinamică și cu un mesaj cu impact la public”.

Cu „SIDA”, Holograf a atras atenția companiei de prezervative Love Plus, primul produs de
marketing social lansat în România de PSI International, care dona o parte din încasări pentru asociații care
luptau contra SIDA. În 1998, Holograf a scos discul Supersonic, ocazie cu care Love Plus i-a cooptat pentru
o altă piesă care le promova sloganul – „Fac ce vreau, dar știu ce fac”. Discul Supersonic s-a vândut împreună
cu un prezervativ. De asemenea, trupa Holograf a fost implicată și în acțiuni ale ARAS în acei ani,
participând la concerte dedicate conștientizării realității HIV/SIDA în toată țara, alături de alți artiști în
vogă în acea perioadă.
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Vița de Vie în turneul ARAS - Love Plus, 1997-1998. Sursa: Arhiva ARAS

Mihai Trăistariu și Mihai Budeanu în turneul ARAS – Love Plus, 1999. Sursa: Arhiva ARAS
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Încet-încet, odată cu sfârșitul anilor ’90 și cu descoperirea de medicamente tot mai eficiente pentru
a ține virusul în frâu, HIV a încetat să mai însemne o condamnare la moarte, după cum își amintește și
Maria Georgescu: „Până aproape de anii 2000 se murea, ăsta era mesajul, «Ferește-te că mori!». Dup’ aia
ne-am gândit cum să le spunem că nu se mai moare, dar nu mergeți să vă infectați că nu e o boală ușoară”.
Atunci a început programul ARAS de Harm Reduction (reducere a riscurilor).

Turneul Național Anti-SIDA, 2002
O acțiune cu impact a celor de la ARAS a fost abordarea publicului tânăr prin muzica pop a acelor
vremuri. Asociația a cooptat ca lideri de opinie trei dintre cele mai populare trupe pentru adolescenți – HiQ, Class și Impact, pentru Turneul Național Anti-SIDA, din 2002. În 2004, Hi-Q a repetat turneul, de
data asta singuri. Nu era prima colaborare între ARAS și Hi-Q – în 1997, piesa „Sora mea” a trupei devenise
imnul ARAS Brașov.

Activitățile turneului educațional din 2002 constau în concerte și în alte activități. În timpul zilei,
membrii trupelor mergeau și vorbeau cu adolescenții despre diferite chestiuni care țineau de sexualitate și
de protecția împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) sau despre pericolul infectării cu HIV.
Muzicienii erau însoțiți de un specialist ARAS pe educație sexuală, dar chiar și ei fuseseră instruiți să
contribuie: „Mai ușor primeai informația de la o vedetă decât de la părinți”, spune Florin Grozea de la HiQ. Chiar și în timpul concertelor, muzicienii aveau speech-uri cu mesaje educaționale pe care le legau de
melodiile proprii. Instructajul primit de la ARAS i-a ajutat și pe tinerii muzicieni să înțeleagă contextul
HIV/SIDA mai bine, după cum spune Florin Grozea:

Se vorbea prea puțin despre asta, era un subiect tabu. Pur și simplu lipsea informația. Când am făcut primul
instructaj, țin minte că am aflat multe lucruri pe care nu le știam. După 2-3 ore de vorbit cu specialiștii, am
devenit șefii cruciadei. Am fost marcat toată viața. [...] Turneul a avut un succes imens, cred că am salvat o
grămadă de oameni de la sarcini nedorite și ITS-uri. Chiar și un copil dacă am convins, tot a meritat.
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Afiș turneu anti-SIDA, 2002. Sursa: Pagina de Facebook Hi-Q

Puya și acțiunile pentru liceeni, 2003-2005

Acțiunile ARAS de Harm Reduction prin intermediul vedetelor populare printre tineri au
continuat și în anii ce au urmat. În 2003-2005, o campanie de informare în licee a fost desfășurată pe același
format de specialist-muzician cu Puya, pe numele său real, Dragoș Gărdescu, rapper în trupa La Familia.
De data asta, focusul era pe consumul de substanțe ilicite. În ultimii ani, apăruse o nouă categorie de risc
semnificativă pentru transmisia de HIV – consumatorii de droguri injectabile, iar Puya era afectat personal
de problema drogurilor:

Erau mulți dependenți de heroină. Noi am făcut faza cu drogurile că oamenii foloseau aceeași seringă. Voiam
să știe măcar ce și cum, ce înseamnă un drog, ce înseamnă altul, cum se bagă. Aveau ei (ARAS) pe cineva care
vorbea despre asta.

Maria Georgescu își amintește de rezistența întâmpinată în acei ani, odată cu filosofia de Harm
Reduction, atitudine care persistă și astăzi:

Puya a mers în școli, în licee, era cunoscut, a făcut spectacole, a cântat. Oamenii au recepționat foarte bine
implicarea lui. Pe de altă parte, a apărut și multă opoziție. Ne spuneau: «Incitați oamenii să facă sex liber!»
sau «Încurajați oamenii să consume droguri!». Nu, vrem să reducem riscurile de HIV şi Hepatită C. Dăm
seringi ca oamenii să se injecteze safe, dăm prezervative ca oamenii să facă sex safe.
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Afiș campanie educațională ARAS - Puya, 2006. Sursa: Arhiva ARAS

Trupa de teatru ARAS, 2005-2006

Un alt proiect ARAS de educație prin teatru i-a condus pe membrii asociației să formeze propria
trupă, compusă atât din beneficiari, cât și din voluntari. Spectacolele trupei diseminau mesaje de informare
și sensibilizare asupra problematicii HIV/SIDA prin intermediul metodei teatru-forum. Ideea de bază a
formatului teatrului-forum este că spectatorii pot lua locul unui personaj de pe scenă și pot schimba cursul
acțiunii în cazul în care simt că lucrurile iau o întorsătură greșită. Maria Georgescu detaliază:

Era un teatru de improvizație. O echipă de voluntari din ARAS au fost instruiți, pregătiţi de nume importante
în teatru – dramaturgii și regizorii Gianina Cărbunariu și Peca Ștefan, și actorul Bogdan Dumitrescu. Ei neau inițiat în proiectul acesta de educație prin teatru, ne-au dat repere în construirea scenariului, în jocul
actorilor, în felul în care se abordează temele scenice. [...] Așadar au pus în scenă piese care se jucau în licee
și care stimulau elevii să intervină și să dea ei răspunsuri la tot felul de întrebări, de genul: „De ce m-am
infectat cu HIV?“, „De ce eu?“, și să găsească răspunsuri și rezolvări împreună.
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Trupa de teatru ARAS a avut peste 20 de reprezentaţii teatrale în jurul unor scenarii originale pe
tema infecţiei cu HIV/SIDA, organizate în licee, centre de plasament și alte instituţii. ARAS a produs șase
spectacole de teatru puse în scenă de către şase echipe de voluntari şi tineri afectaţi de HIV/SIDA, câte două
la fiecare filială ARAS participantă în proiect: Bucureşti, Constanţa şi Neamţ. Pe lângă spectacole, proiectul
de educație prin teatru a conținut și cinci ateliere de formare a voluntarilor, a adolescenţilor şi tinerilor
afectaţi de HIV/SIDA, precum şi a profesioniştilor care au lucrat cu aceştia. Coordonatoarea proiectului a
fost Monica Dan, psiholog în cadru ARAS. Inițiativa a fost finanțată de UNICEF România și a fost laureată
cu o mențiune în cadrul Galei Societății Civile din 2006.

Voluntari ARAS pe scena studioului UNATC „Casandra”, 2006. Sursa: Arhiva ARAS

Atelierul de pictat icoane, 2007

Atelierul de pictat icoane din cadrul ARAS a fost susținut de o artistă care este beneficiara asociației,
dar care dorește să rămână anonimă. Artistul Ioan Nemțoi a găzduit expoziția cu vânzare în galeria sa de pe
Calea Victoriei și a promovat expoziția în cercul său de prieteni, cu ocazia sărbătorilor de Paști din 2007.

Atelierul a făcut parte dintr-un program de autonomizare și dezvoltare a abilităților de viață
independentă a tinerilor care au fost infectați cu HIV în anii ’80-’90. Aceștia fuseseră marginalizaţi în școli,
excluși, uneori chiar respinși de proprii părinți. În lipsa unui tratament disponibil în anii de început ai
epidemiei, personalul medical nu le acorda multe șanse de viață, și copiii nu beneficiau de vreo investiție
într-o profesie sau carieră.
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Neîncrezători, deseori, să se asocieze altor tineri de vârsta lor, tinerii infectați cu HIV au găsit la ARAS
posibilitatea de a socializa și de a se exprima artistic. Aceștia au putut urma împreună cursuri de pictură
(icoane și pictură de quilt-uri cu Alina Dumitriu, directoarea Asociației „Sens Pozitiv", absolventă de școală
de arte), au avut oportunitatea de a lucra într-o revistă editată de ei (Smiley, sub îndrumarea unei membre
ARAS care a urmat Facultatea de Jurnalism) sau de a face terapie prin tobe (sub îndrumarea unui membru
ARAS care era toboșar într-o formație de rock).

Icoane pictate pe sticlă în cadrul atelierelor ARAS, 2007. Sursa: Arhiva ARAS

Fundația Romanian Angel Appeal și Festivalul Art & AIDS, 2006
O organizație cheie în lupta anti-HIV din România, Fundația Romanian Angel Appeal (RAA) s-a
format în 1990 la inițiativa Oliviei Harrison, Barbara Bach Starkey și Linda McCartney, cu sprijinul soților
acestora – membrii formației Beatles, și al lui Elton John. RAA a renovat și a echipat peste douăzeci de
centre, case de copii și secții de spital din România. De asemenea, au lucrat direct cu personalul român,
ajutându-l să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile necesare îngrijirii și recuperării deficiențelor în dezvoltarea
copiilor instituționalizați. Ulterior, Angelo Moschino, Președintele Fundației „Franco Moschino”, a devenit
unul dintre principalii susținători ai organizației, iar sprijinul său a fost decisiv pentru extinderea serviciilor
de asistență medicală, socială și psihologică pentru copiii și familiile afectate de HIV/SIDA.
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În iarna lui 2006, RAA a organizat festivalul Arts & AIDS cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă
Împotriva HIV/SIDA. Festivalul a durat cinci zile și a cuprins o expoziție de fotografie, un spectacol de
teatru, proiecția musicalului „Rent” (a cărui poveste descrie lumea boemă din New York sub spectrul
epidemiei HIV), vizionarea de spoturi sociale și un concert de muzică. Evenimentul s-a alăturat campaniei
naționale de combatere a discriminării persoanelor seropozitive: „Deschide-ți inima. Sunt la fel ca tine!”,
parte din Strategia Națională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor cu infecţie HIV/SIDA
2004-2007. Silvia Asandi, Directorul General RAA, își amintește:

A fost un efort uriaș pentru o echipă foarte mică. Practic, doi oameni din echipa noastră, colegele mele:
Claudia Catana (motorul festivalului) și Oana Pășălan, s-au ocupat timp de câteva luni să pună totul cap la
cap cu resurse infime. De aceea, deși ne-am fi dorit să replicăm festivalul, nu am mai reușit. [...] Pe toată
durata festivalului ne-am concentrat pe informarea publicului tânăr, dar și a jurnaliștilor, prin distribuirea de
materiale special dedicate lor (ex. ghidul „Cuvântul potrivit”, despre cum să scrii corect despre HIV/SIDA).
Asta pentru că am considerat că ei pot aduce cu adevărat o schimbare de atitudine în societate vizavi de
subiectul HIV/SIDA”.

Arts & AIDS a prezentat o expoziție a fotojurnalistei Hazel Thompson, Moștenirea ascunsă, care vorbește
despre dificultățile vieții cu HIV/SIDA ale copiilor români, despre discriminare, stigmatizare sau accesul
dificil la servicii de sănătate. De asemenea, trupa de teatru ARAS a participat la festivalul Arts & AIDS cu
spectacolul: Şase personaje în căutarea unui public cald.

Concertul din cadrul festivalului a avut, de asemenea, un impact important. Trupe cheie ale
momentului au acceptat să cânte pro bono într-un spectacol care a replicat albumul Nobody’s Child, produs
de George Harrison, în scop umanitar, pentru RAA în anul 1990, album pe care se regăsesc nume precum
Elton John, Stevie Wonder sau Guns’n’Roses. La concertul Arts & AIDS, din București, au participat: Vița
de Vie, Omul cu Șobolani, Sarmalele Reci, Simona Radu, Florin Chilian și Byron, iar sala a fost arhiplină,
după cum spune Silvia Asandi:

La expoziția foto și la piesa de teatru ARAS, îmi amintesc că am avut sala plină, mulți tineri, liceeni, dar și
mulți „de-ai noștri”, colegi din ONG-uri, prieteni, cunoștințe. Studenții au fost dintre cei care au venit în
număr mai mare la concert, au umplut sala până la refuz (asta și pentru că a avut loc la casa studenților). [...]
Atmosfera din societate la momentul ăla era amestecată. Tinerii, cel puțin cei pe care am reușit să îi atragem
către festival, erau deschiși, empatici, dornici să învețe, să se informeze. Vorbesc în principal despre liceeni,
din rândurile cărora am selectat și voluntarii cu care am lucrat în acei ani în diferite alte proiecte și campanii,
dar și studenți.
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Populația de vârstă mijlocie a rezonat mai puțin spre deloc cu festivalul nostru, lucru deloc surprinzător, dacă
ne amintim că discriminarea persoanelor cu HIV în acei ani era mult mai pronunțată decât în prezent.

Festivalul Arts & AIDS, 2006. Sursa: Arhiva Fundației Romanian Angel Appeal

Festivalul Arts & AIDS, 2006. Sursa: Arhiva Fundației Romanian Angel Appeal
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Fundația Dezvoltarea Popoarelor și documentarul clasificat, 2009
O altă entitate, parte din această rețea incipientă și definitorie a luptei împotriva HIV/SIDA în
România, este Fundația Dezvoltarea Popoarelor (FDP), fondată în 1996 de către voluntari români și italieni,
cu sprijinul organizației italiene umanitare AVSI.

FDP, a cărei misiune este educația, s-a ocupat inclusiv de copiii seropozitivi cu HIV, în anii ’90 și
’00. Fundația a făcut un documentar despre copiii la care directorul executiv, Simona Carobene, încă se
referă cu apelativul „tinerii noștri”. FDP a semnat un acord de confidențialitate cu beneficiarii din
programul HIV/SIDA, prin care filmul, dar și orice altă documentare a acțiunilor lor au fost clasificate,
chiar scoase de pe site-ul fundației, după cum spune Simona Carobene:

Îmi pare rău, pentru că este un film foarte frumos, dar trebuie să le respectăm dreptul la confidențialitate.
[...] Desenau când erau mici, ba chiar unul dintre ei desenează și astăzi și scrie și poezie, însă nu a publicat, e
doar pentru prieteni și apropiați.

Acțiuni artistice ale Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor
Afectate de HIV/SIDA
Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA), fondată în
2002, este o federaţie neguvernamentală formată din 22 de organizaţii, care este axată pe advocacy pentru
promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA. Cristi Mușat, asistent
social și psihoterapeut experiențial în formare, parte din echipa UNOPA, a spus:

Oamenii nu sunt informați cu privire la HIV/SIDA, discriminarea și stigma încă sunt puternic prezente în
viețile oamenilor care trăiesc cu HIV, lucru ce îi obligă să trăiască la granița dintre două universuri – universul
celor care știu despre ei și universul celor care nu știu despre ei.

În parteneriat cu JSI, organizație internațională de consultanță și cercetare în domeniul sănătății
publice, UNOPA a organizat, în 2006, un concurs de fotografie cu tema: „Lumea văzută prin ochii mei”.
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Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural al Ambasadei Americii la București, care a găzduit o expoziție
de fotografie făcută de 22 de tineri seropozitivi participanți la concurs. Câteva dintre fotografiile din cadrul
acestui concurs au fost expuse și la Festivalul Arts & AIDS al RAA.

Rețeaua de tineri activiști UNOPA „Luptătorii” a fost fondată la sfârșitul anului 2006 și are ca scop
promovarea și apărarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la nivel național și internațional
pentru combaterea stigmei și a discriminării și pentru a menține atenția asupra rolului decisiv pe care îl joacă
tinerii ca resursă în răspunsul la HIV/SIDA. Rețeaua a trecut prin programe de training în tehnica de teatru
Peer-drama în 2006, alături de voluntari și formatori din cadrul ARAS, cu scopul de a învăța să comunice
mai bine mesajele pe care le promovează. În cadrul altui proiect, aceștia au realizat patru materiale-resursă
cu directa participare a tinerilor HIV pozitivi – un material video de identitate a rețelei de tineri activiști și
trei postere pentru combaterea stigmei și a discriminării.

De-a lungul timpului, în cadrul UNOPA, au fost încurajate și scrierile creative despre viețile
beneficiarilor. Acestea abordează diverse experiențe ale traiului cu HIV, de la istorii de viață, la problematica
discriminării sau sfaturi de navigare a diagnosticului inițial.

Afiș HIV Street ART, 2014. Sursa: Pagina de facebook a proiectului
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Fotografie de la HIV Street ART, 2014. Sursa: timpolis.ro

UNOPA a continuat să propună proiecte de advocacy prin artă și după 2010. Unul dintre acestea
este HIV Street ART din 2014, o campanie desfășurată în principalele orașe din România, care s-a adresat
tinerilor prin intermediul limbajului artei urbane – graffiti, street dance sau teatru de stradă. Lucrarea
principală a fost o serie de cinci panouri de graffiti care au spus povestea unei tinere infectate cu HIV, de la
expunerea printr-un comportament cu risc, testarea, aflarea diagnosticului, stigmatizarea și autoizolarea, și
până la acceptarea bolii și a tratamentului care îi permite să ducă o viață normală.

Un alt proiect din cadrul UNOPA care implică arta este concursul național de postere Fii inspirat!,
în urma căruia se realizează expoziții în fiecare an. La fiecare ediție, organizatorii primesc sute de postere
realizate de către elevi din ciclul gimnazial sau liceal pe tema HIV/SIDA: „Ca participant la concurs poți
reda prin artă o experienţă/înțelegere proprie legată de problematica HIV/SIDA și persoanele seropozitive”.

Din anul 2018, UNOPA a pornit grupul de suport Together, unde se folosesc de creativitate ca
resursă în gestionarea provocărilor care apar în experiențele persoanelor care trăiesc cu HIV. În cadrul
ședințelor de grup sunt folosite ustensile pentru desenat sau modelat, dar și jocul de rol, dramaterapia și
altele.
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Postere din cadrul concursului UNOPA, 2018. Sursa: unopa.ro
Stânga - Titlu poster: Don’t Stop Me Now!. Elevă: Erciu Rashela, clasa a VII-a, Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de
Cervantes”, București.
Dreapta - Titlu poster: IZOLARE. Elevă: Popescu Alecsandra, clasa a VIIIa, Școala Gimnazială Adrian Păunescu, Pitești.

Sens Pozitiv și terapia prin artă
Activista și educatoarea Alina Dumitriu a ajuns să lucreze în cadrul Fundației Dezvoltarea
Popoarelor (FDP), în 2005, ca profesoară de arte plastice pentru beneficiarii cu HIV/SIDA, ai școlii
alternative, iar şase luni mai târziu, și-a deschis propria asociație – Sens Pozitiv.

Programul FDP se adresa copiilor din cohorta ’86-’92, cei care au fost retrași de la școală din pricina
infecției cu HIV. Copiii fie lipseau prea mult de la cursuri pentru că se internau foarte des în spital, fie erau
ostracizați de către colegi sau de părinții acestora. ARAS a militat și ea pentru continuarea educației, după
cum spune Maria Georgescu: „Copii au avut vieți grele, erau abandonați sau ostracizați. Nu erau dați la
școală. Noi le spuneam «Ocupați-vă de el că nu se știe, ajunge la treizeci de ani și nu știe să scrie, să citească»”.
Alina Dumitriu își aduce aminte și mai tranșant: „Li se spunea, practic, «Nu-l mai duce, mami, la școală, că
oricum moare»”.
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Alina Dumitriu studiase patru ani la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” și era pasionată de
psihoterapie și terapii prin artă. Alina își aduce aminte de primele luni cu beneficiarii: „Mi-am dat seama că
au tot felul de alte probleme. Se vedeau mult mai rău decât erau. Ei aveau impresia că au SIDA și că mor.
Toți așteptau să moară, dar nu era conform cu analizele lor și cu starea de sănătate. Unii erau sănătoși tun”.
Alina Dumitriu s-a alăturat cauzei HIV/SIDA, iar primul pas a fost să constituie un grup de suport, care se
întâlnea pe unde găseau spațiu disponibil – la ARAS, la Fundația RAA sau la asociația de promovare a
drepturilor persoanelor LGBT, Accept:

Făceam testul copacului și, apoi, făceam o ședință cu fiecare și discutam despre copacul ăla, de ce l-au desenat
așa. Sau îi puneam să deseneze familia sau oamenii cu care se simt safe. Toate acțiunile astea îi ajutau să se
liniștească. [...] Voiam să îi ajut să se exprime, pentru că nu o făceau foarte ușor. Erau genul pe care, dacă îi
întrebam cum se simt, îmi ziceau ce gândesc.

Alina Dumitriu a continuat să se implice în acțiuni diverse de consiliere și întrajutorare a
persoanelor seropozitive cu HIV, dar și în campanii antidiscriminare. Timp de şase ani a organizat mese de
Crăciun, unde persoane vulnerabile au putut petrece timp împreună într-o atmosferă familială, la ultima
masă participând în jur de 600 de persoane. Aceste acțiuni au implicat inclusiv desenul, pictura sau cântatul
la tobe.

Fotografie de la un eveniment Sens Pozitiv, 2016. Sursa: Alina Dumitriu, Sens Pozitiv.
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Asociația Semper Musica
Din 2013, partea de educație pentru prevenire HIV, organizată până la momentul respectiv de
ARAS, RAA sau UNOPA, a fost preluată și la nivel național de către Asociația Semper Musica. Astăzi,
Asociația Semper Musica este una dintre cele mai active organizații din România din domeniul educației
pentru prevenire HIV, cu activitate în peste 45 de comunități din țară.
În 2014, Asociația Semper Musica devine prima organizație din România finanțată de Fundația
MTV Staying Alive din America, iar în 2016, eforturile asociației din domeniul educației pentru prevenire
HIV sunt recunoscute la nivel național prin câștigarea Premiului I la Gala Societății Civile – Proiecte pentru
tineret. În cei şapte ani de activitate în domeniul educației pentru prevenire HIV în rândul tinerilor și
adolescenților, Asociația Semper Musica a informat direct, legat de protecția împotriva HIV și de
contracepție, peste 40.000 de liceeni și tineri, peste 2.500 de tineri, la nivel național, beneficiind de
consiliere specifică online gratuită.

În 2020, Asociația Semper Musica propune spre finanțare, pentru prima dată în România, o
inițiativă de educație comunitară și awareness HIV, prin implicarea artiștilor de artă contemporană români
și norvegieni. Asociația a propus și alte inovații: până în prezent, organizația a abordat educația pentru
prevenire HIV pentru tineri prin diferite metode, precum: elemente de tip stand-UP, artă grafică, colecție
de T-shirt-uri pentru tineri etc.

Fotografie eveniment HIV Asociatia Semper Musica 2016. Sursa: Arhiva Asociatiei Semper Musica
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Inițiative ale artiștilor sau altor aliați din lumea culturală

Problematica HIV/SIDA a pătruns cu greu sensibilitatea creatoare a artiștilor independenți din
România. Comparativ cu acțiunile inițiate de sfera neguvernamentală, arta românească a vorbit rar despre
realitatea HIV/SIDA din perioada 1990-2010. Radu Apostol, regizor de teatru, crede că magnitudinea
problematicii a fost un factor paralizant: „Având în vedere atrocitatea, oamenii erau blocați. […] E adevărat
și faptul că realitatea momentului era umbrită de multe alte neajunsuri”.

Îngeri în America, regia Theodor-Cristian Popescu, 1998

Dacă în arte vizuale sau în dans, HIV/SIDA a fost o tematică neabordată, în teatru lucrurile au stat
ușor diferit. Îngeri în America: O fantezie gay pe teme naționale este o piesă de teatru scrisă, în 1991, de Tony
Kushner, laureat al premiului Pulitzer pentru dramaturgie și al multor alte premii și mențiuni. Textul este
compus din două părți de sine stătătoare: „Sfârșit de mileniu” și „Perestroika”, și abordează criza HIV/SIDA
din America anilor ’80, prin procedee metaforice și simbolice, în manieră suprarealiste. De asemenea, nu
există doar o singură linie narativă, textul urmărind mai multe planuri de poveste care uneori se
intersectează. Îngeri în America a fost ecranizată în 2003, într-o mini-serie produsă de HBO, cu o distribuție
care i-a inclus pe Al Pacino, Mary-Louise Parker, Justin Kirk, Jeffrey Wright, Patrick Wilson și Meryl
Streep.

Prima parte din dipticul Îngeri în America a fost montată pe scena teatrului Nottara, în 1998, de
către regizorul Theodor-Cristian Popescu, care a mărturisit că ceea ce l-a atras la text a fost: „Ciocnirea între
o lume a valorilor morale inculcate de educație și o lume sălbatică a simțirii, ce nu ține cont de nimic.
Perpelirea, chinul, zbaterea unor oameni care caută un echilibru, un respiro între aceste două forțe”.

Spectacolul a fost o coproducție între Teatrul Nottara şi Compania Teatrală 777, fondată de
regizor, în parteneriat cu Fundaţia pentru o Societate Deschisă România. Spectacolul nu s-a lăsat fără
incidente, iar multe ziare ale vremii au titrat senzaționalist despre eveniment, punând accent pe
homosexualitate, depravare și infecția cu HIV, conform teatrologului Raluca Blaga, într-un articol din
revista de cultură „Vatra”:
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Valul de reacţii stârnit de acest proiect a fost unul de amploare: de la titluri de presă incendiare – „Şoc la
Teatrul Nottara – Piesa Îngeri în America descrie lumea actuală în toată cruditatea sa” (Libertatea); „Un strigăt
disperat: «Da’ mai daţi şi cu ouă»” (Evenimentul de Weekend); „Studenţii teologi protestează faţă de o piesă
cu homosexuali” (Naţional); „Pentru că tratează tema homosexualităţii Îngeri în America incită spiritele”
(Evenimentul zilei); „Cui i-e frică de Îngeri în America?” (Rampa); „SIDA, droguri, homosexuali şi Îngeri în
America” (Evenimentul zilei) –, la reacţii de protest care se traduc prin ruperea afişelor spectacolului din faţa
Teatrului Nottara şi poliţişti care îi păzesc pe actori în timp ce joacă spectacolul.

Mai mult, reprezentanți ai Asociației Studenților Creștin-Ortodocși din România au spart vitrinele
Teatrul Nottara, după cum își amintește Radu Apostol, asistent de regie la spectacolul Îngeri în America,
din 1998. Theodor-Cristian Popescu vorbește de recepția spectacolului și de atmosfera din jurul tematicii
HIV/SIDA din acei ani:
Formula spectaculară propusă de mine a pus accentul pe intimitate. Am făcut spectacolul la Sala Studio a
Teatrului Nottara, unde proximitatea între actori și spectatori permite o cheie de joc mai apropiată de film.
Unii actori au fost câștigați de formulă, alții au fost sceptici. Erau niște vremuri când autorii noi, neconsacrați
încă de patina timpului, nu prea inspirau încredere și intrau greu în repertoriile românești. Iar eu eram tânăr
și le-am părut, declară azi unii în memoriile lor, cam teribilist cu această propunere. Dar eu am rămas cu
impresia că, dincolo de incidentele cauzate de iritarea unora la vederea subtitlului: „fantezie gay pe teme
naționale”, spectacolul avea impact și a creat o breșă în mentalitate, limitată și palidă, poate, dar reală. […]
Dacă îmi amintesc corect, percepția despre HIV era că e „la ei, acolo”. Nu părea parte din problematica
noastră curentă. O parte din reproșurile pe care le-am primit a fost că importam problemele altora. Dar, din
nou, cred că a licărit, pentru un timp, o luminiță.

Îngeri în America a fost montată din nou în 2012, la Teatrul Metropolis, de data aceasta în
întregime, în regia lui Victor-Ioan Frunză.

Fotografie din spectacolul Îngeri în America. Sursa: Raluca Blaga. O insulă Compania teatrală 777, revista Vatra.
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Drept ca o linie, regia Radu Apostol, 2002

Radu Apostol este unul dintre cei mai cunoscuți regizori implicați în zona teatrului social, cu
spectacole montate în diverse teatre din țară. Radu Apostol a devenit o figură centrală pe scena teatrului
social și educațional în 2001-2002, când a câștigat premiul UNITER pentru debut, cu spectacolul Acasă,
de Ludmila Razumovskaia, la Teatrul Ion Creangă, primul spectacol realizat cu actori copii ai străzii. Este
co-fondatorul Centrului de Teatru Educațional Replika.

Drept ca o linie este un text scris, în 1998, de Luis Alvaro, un dramaturg american de origine
mexicană. Piesa spune povestea relației dintre o mamă, fostă lucrătoare sexuală, și fiul ei homosexual care
moare de SIDA. Radu Apostol a descoperit textul în 2001, prin intermediul colegului și prietenului său,
regizorul Alexandru Berceanu: „Am citit textul pe nerăsuflate într-o noapte, a doua sau a treia zi l-am și
tradus, tot așa, dintr-un zvâc. […] Pe mine m-a atras foarte tare mai degrabă relația mamă-fiu, tema
maternității, asumarea vinei, acceptarea vinelor, asta m-a strunit pe mine, și apoi celelalte teme – acceptarea
identității sexuale a băiatului și contextul flagelului reprezentat la momentul ăla de virusul HIV”.

Spectacolul Drept ca o linie a avut premiera în 2002, la teatrul „Maria Filotti”, din Brăila, cu o
coregrafie de Laurenția Barbu și o scenografie de Alina Herescu, avându-i în rolurile principale pe Liliana
Ghiță, în rolul mamei, și pe Marius Manole, în rolul fiului, Paulie, rol care i-a adus lui Manole o
nominalizare la premiile UNITER pentru debut.

Pentru Radu Apostol, moartea filosofului Michel Foucault în anul 1984, o altă personalitate care a
fost victimă a SIDA, și decesul lui Freddie Mercury din 1991 l-au informat și i-au atras atenția asupra
realității HIV/SIDA. Regizorul își amintește o serie de desene grafice, din anii ’90, despre problematica
HIV/SIDA, din Le Monde, şi care înfățișau un copil alergând să îmbrățișeze celulele T (CD4), celulele din
sistemul imunitar atacate de virus, și apoi cum asta s-a translatat în reprezentarea scenică:

Un artist a fost comisionat să creeze o serie de benzi desenate care să reprezinte virusul ăsta. Îl personificase,
era reprezentarea unui copil știrb căruia îi curgeau mucii din nas și șiroaie de lacrimi din ochi și care alerga
în disperare după o îmbrățișare, căuta îmbrățișarea celulelor ăstora T, și pentru mine aia fost o reprezentare
foarte emoționantă. […] Se vorbea la momentul ăla de percepția asta de boală ca metaforă. Am încercat prin
spectacol, împreună cu întreg colectivul de la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila să reprezentăm acest univers
metaforic al celulelor T, chiar dacă, categoric, erau niște reprezentări suprarealiste. Din ce am mai citit, din
ce ne-am mai documentat, am aflat că la un moment dat erai substituit celulelor T, adică nu mai aveai un
nume, deveneai un număr, numărul acestor celule T din corpul tău.
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De aici am plecat în reprezentarea asta a unui corp care se descompune, care piere, dar viața totuși nu dispare.
De-aia apărea personajul cu brațe foarte lungi, picioare foarte lungi.

Spectacolul a întâmpinat rezistență din partea unui oficial responsabil cu cultura locală. Respectivul
reprezentant a ridicat obiecții cu privire la opțiunile estetice, de reprezentare teatrală, și de relație între
personaje, după cum își amintește Radu: „Oamenii de acolo, în frunte cu doamna director Veronica Dobrin,
au știut să răspundă acestor atacuri cu foarte multă înțelepciune. Am avut și noi propriile noastre rezerve și
temeri, dar am reușit să mergem mai departe. Eram foarte deschiși la critică, asta neînsemnând neapărat că
și modificăm lucrurile”.

Cu toate acestea, spectacolul a fost primit foarte bine de public. Spectacolul s-a mai jucat câțiva ani
și a călătorit în țară și în străinătate, după cum își amintește Apostol:

Spectacolul a creat un val de fani ai artiștilor implicați, se juca cu sala arhiplină de fiecare dată. Cred că
spectacolul a prins foarte bine la un public destul de eterogen, divers ca vârstă, și datorită scriiturii care era
foarte faină, foarte deșteaptă, și care surprinde tema asta a maternitatii, relația cu copilul. Din start, vei avea
o tânără care rezonează cu încercările prin care trece mama și o tabără de adolescenți care sunt mai rebeli și
sunt mai degrabă de partea copilului, Paulie, care se revolta etc. Deci a fost primit bine, cu toate că temele
erau foarte dure pentru acea perioadă, poate chiar tabu – ne referim la homosexualitate, la SIDA, la
dependența de droguri și prostituție.

Percepția problematicii HIV/SIDA în lumea teatrului din acei ani reflecta o reticență mai amplă
care cuprindea o distanțare față de dramaturgia contemporană, autohtonă, sau față de elementul realității
imediate. În acest peisaj, Radu Apostol, împreună cu alți operatori culturali ca: Gianina Cărbunariu, Peca
Ștefan, Ana Mărginean, Alexandru Berceanu sau Nicolae Mandea, au fondat, în anul 2000, asociația și
programul DramAcum. Despre atmosfera din lumea teatrului din acel moment, regizorul declară:

HIV/SIDA era o temă care sensibiliza și stârnea curiozitatea, cel puțin în mediul ăsta artistic în care ne-am
format. Discutam despre temele astea între noi, ne preocupam, dar destul de greu s-a dus către reprezentare
scenică, punere în scenă, pentru că erau destul de multe prejudecăți. […] Realitatea teatrală, peisajul din
România încă era tributar limbajului teatral aluziv sau era într-o căutare, metaforă, realitatea de pe stradă era
evitată. Era ideea că pe scena, „pe scândură” nu se spun anumite cuvinte, erau tributari anumitor epoci, dar
fiecare epocă a avut farmecul ei. A fost o perioadă de contraste foarte mari, dar am senzația că publicul
determină să se schimbe lucrurile, iar faptul că s-a întâmplat în mai multe teatre din țară spune ceva.
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Fotografie din spectacolul Drept ca o linie. Sursa: liternet.ro

E doar sfârșitul lumii, regia Radu Afrim, 2007

Scrisă de dramaturgul și actorul francez Jean-Luc Lagarce, în 1990, piesa de teatru: E doar sfârșitul
lumii, are ca focus poveste lui Louis, un tânăr care face o vizită familiei pentru a-și anunța boala terminală.
Textul lui Lagarce este o autoficțiune, autorul murind de SIDA în 1995, la vârsta de 38 de ani. În 2015,
regizorul de film Xavier Dolan a ecranizat piesa, prin realizarea filmul It's only the end of the world, care a
câștigat Grand Prix la Festivalul de Film Cannes, în 2016.

Radu Afrim este un regizor puternic vizual, cunoscut pentru maniera scenică experimentală și
multimedia, multiplu premiat UNITER. E doar sfârșitul lumii a oscilat între scenă și un univers video,
ambele în scenografia și realizarea lui Mihai Păcurar. Spectacolul a fost receptat foarte bine, după cum își
amintește actorul Cristian Balint, care a jucat rolul principal:

Spectacolul a fost primit bine, mai ales de oamenii deschiși la minte. Era în top la vânzările de bilete de la
Odeon. Erau și niște scene mai greu de digerat (pentru publicul român), dacă putem numi astfel doi bărbați
care se sărută pe scenă. Au fost momente când ieșeau oameni din sală.
38

Un laitmotiv al textului este dificultatea cu care personajele comunică, deseori nereușind să se
asculte, repetându-se sau neînțelegându-se unele pe celelalte. De asemenea, textul este foarte ambiguu în
legătură cu orientarea sexuală sau tipul de suferință incurabilă a personajului, lucru pe care regizorul Radu
Afrim l-a explorat cu atenție: „La Lagarce lucrurile nu sunt spuse direct. Eu am încercat prin unele semne,
fără să schimb textul original, să sugerez identitatea lui sexuală și natura bolii”.

Actorul Cristian Balint povestește că HIV-ul nu era în plan central în discuțiile din acei ani și că
virusul era, mai degrabă, asociat cu moartea, „acel ceva implacabil care știi că va veni fără să poți să faci ceva
ca să-l oprești”:

Niciunul din noi nu cunoștea oameni care să fi fost afectați, nici măcar prieteni de-ai prietenilor, așa că este
mai greu să te raportezi la ceva care nu-ți lovește cercul de apropiați. În conștiința noastră și a oamenilor, în
general, bineînțeles că exista. Dar exista ca ceva teribil și, cumva, îndepărtat. Asta se întâmplă și pentru că în
România nu se vorbește foarte mult despre acest subiect și nu este un spectru care să planeze asupra noastră
constant, la știri sau în social media. Nu e un subiect care să facă audiență.

Fotografie din spectacolul E doar sfârșitul lumii. Sursa: teatrul-odeon.ro
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Infinit Pozitiv, regia Alex Fifea, 2020

În octombrie 2020, Alex Fifea, Mădălina Brândușe și Paul Dunca/Paula Dunker au realizat
spectacolul Infinit Pozitiv, o producție a asociației umanitare de servicii sociale Carusel, în parteneriat cu
ARTHUB și Muzeul Național al Literaturii Române, cu scenografia Nonei Șerbănescu.

Infinit Pozitiv este primul spectacol de dramaturgie românească originală și a presupus o cercetare
de un an de zile, timp în care membrii proiectului au vorbit cu persoane seropozitive cu HIV pentru a le
afla poveștile, ulterior redate în spectacol. Alex Fifea povestește:

Am vrut să facem o istorie locală a virusului. Pe mine m-a interesat să arăt că e o chestie normală, care se
întâmplă, cum e herpesul sau altă pacoste din asta. Trăiești cu ea, n-ai ce să faci, dar asta nu te face mai puțin
om. […] Stigmatizarea e mare, cu greu am putut să stăm de vorbă cu oamenii, pentru că nu acceptau, pur și
simplu. Sau acceptau și încercau sa livreze o poveste frumoasă, corectă, care să nu supere pe nimeni. Deci e
foarte, foarte delicat, asta pot sa spun. […] A fost cea mai dificilă și întortocheată cercetare pe care am făcuto, de fapt întreg procesul a fost așa. În primul rând, ne-am izbit la interviuri de asta, chiar și cu oameni
recomandați. De fapt, oamenii încă nu vor să vorbească, stigma e horror de mare și sunt priviți ca ultimii
oameni de pe pământ, ca ciumații de pe vremuri.

Fotografie de promovare a spectacolului Infinit Pozitiv. Sursa: ARTHUB
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Prezența redusă a reprezentării HIV/SIDA în
artele vizuale, dans și literatură
Deseori, impresia că este o problemă distantă, dar și stigma asociată categoriilor vulnerabile la
HIV/SIDA au făcut ca lumea artei să se închidă într-un bol de sticlă unde virusului i-ar fi fost imposibil să
ajungă. Dan Popescu, galerist și curator, spune despre perioada 1990-2010: „Era percepția asta că sunt
afectați numai copiii instituționalizați, deci departe de noi, restul. Apoi a intervenit mentalitatea că e legată
de gays, ceea ce era, din nou, un tabu”.

Asocierea HIV-ului cu homosexualitatea și discriminarea pe criteriul orientării sexuale era un
simptom colectiv al societății românești ai acelor ani. Articolul 200 din Codul Penal care incrimina
homosexualitatea a fost abrogat abia în anul 2001, multe persoane LGBT fiind arestate, hărțuite sau chiar
ucise pe baza unei homofobii instituționalizate care a durat 33 de ani.

Vasile Mureșan, alias Murivale, este un pictor român în vârstă de 63 ani care și-a recunoscut public
orientarea homosexuală la începutul anilor 2000. Murivale mărturisește că a avut de suferit repercusiuni în
urma coming out-ului, fiind împins la margine de lumea artei. Cât despre legătura dintre HIV/ SIDA și artă,
pentru Murivale, aceasta trece prin homofobie:

Virusul a fost aruncat în lumea homosexuală. Nu știu vreo persoană seropozitivă, dar s-a aruncat vina pe ei.
La noi nici despre homosexualitate nu dai în artele vizuale. Nu se spune, e ceva tabu. E repudiat. Eu am spus
de homosexualitatea mea și sunt marginalizat. Am pictat 120 personalități LGBT (n.a. în fața casei și
atelierului, în parcarea de lângă Biserica Sf. Gheorghe din București), dar nu se poate spune. Deocamdată, cam
așa este. Nu se poate discuta.

Sorin Oncu a fost un artist conceptual care a vorbit, totuși, în arta sa despre homosexualitate. În
2006-2007, Sorin Oncu a fost parte a proiectului LGBTeam al asociației cu același nume, care și-a propus
„aserțiunea culturală a comunității LGBT din Timișoara” prin intermediul artei. În 2010-2011, artistul a
realizat lucrarea Deviant Behaviour, care adresa clasificarea homosexualității ca comportament deviant de
către Biserică. Un alt comentariu al lui Sorin Oncu la adresa discriminării pe criterii de orientare sexuală a
fost în 2012, când a expus o instalație care chestiona absența termenului „homofob” din Dicționarul
Explicativ al Limbii Române. Artistul a dispărut subit în 2016, la numai 36 de ani.
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Un alt artist care își amintește despre homofobia generalizată în cadrul unei instituții de artă este
Ion Dumitrescu, fost prim-balerin la Opera Națională București, în prezent producător muzical și scriitor:

Opera era un mediu ultra homofob și heterosexual, în ciuda ideii generale de preponderență homosexuală.
Acolo am auzit cele mai oribile glume homofobe. Erau unul sau doi oameni openly gay, de aia știai, ăia erau
out, dar în rest numai glume cretine. Opera era, în fond, tot o instituție românească nereformată. Au mai
fost dansatori faimoși gay prin anii ’60 – Gabriel Popescu, Gigi Căciuleanu –, dar au fugit toți. Lumea operei
era departe de realitate. Oamenii erau ignoranți, se vorbea numai în clișee.

Cât privește literatura, scriitorii și poeții autohtoni erau plasați, în majoritate, foarte departe de
fenomenul HIV/SIDA, după cum își amintește scriitorul și artistul Mugur Grosu, originar din Constanța:

Nu știu cât de prezentă era realitatea virusului, era ceva destul de vag, îndepărtat. Mai auzeam când se
îmbolnăvea câte un star de-afară, dar aia părea măcar asumată pe lângă faza că la noi mureau mai ales copii
din cauza indolenței sanitare. Dar cum nouă ni s-a zis ca suntem generația de sacrificiu a „eternei” tranziții,
eram mai degrabă setați pe escapism, să ne rupem de toți și de toate.

Dacă nu a pornit din inițiativa scriitorilor autohtoni, problematica HIV/SIDA a fost totuşi prezentă
şi în literatura noastră prin intermediul traducerilor.

Prietenului care nu mi-a salvat viața, 1993, și Nopțile sălbatice, 2007

În 1993, Editura Nemira a publicat volumul Prietenului care nu mi-a salvat viața, de scriitorul și
fotograful francez Hervé Guibert, în traducerea lui Nicolae Constantinescu. Cartea a fost publicată de
Editura Gallimard în Franța, în 1990, și este o lucrare de autoficțiune, oglindind ultimii ani de viață ai
autorului, care a pierit de SIDA, în 1991, la vârsta de 36 de ani. Un fragment din carte este acesta:

Descopeream ceva suav și uluitor în atrocitatea SIDEI, cu certitudinea că e o boală inexorabilă dar nu
fulgerătoare, o maladie în trepte, o scară foarte lungă ce duce cu siguranță la moarte, dar fiecare treaptă a ei
prezintă o ucenicie fără pereche, o boală care îți dă timp să mori și care-i dă morții timp să trăiască, timp să
descoperi timpul și să descoperi în sfârșit viața, într-un fel era o invenție modernă genială pe care ne-o
transmiseseră maimuțele verzi din Africa. (Guibert, 1993; 113)

Traducătorul Nicolae Constantinescu povestește despre impactul pe care cartea l-a avut asupra sa,
despre reacția publicului și despre cunoștințele despre HIV/SIDA din societatea românească a acelor ani:
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Aveam doar cunoștințe vagi despre HIV/SIDA când am fost cooptat la traducerea cărții. M-am informat.
Cartea m-a impresionat profund, m-a șocat. Din păcate, cititorii nu s-au îmbulzit. Este adevărat, nici editura
n-a promovat-o.
Vânzările slabe au determinat NEMIRA să renunțe la continuare, adică la Le Protocole compassionnel, cu toate
că tradusesem și acest text, care mi-a rămas nepublicat. […] În anii aceia, despre HIV se știa prea puțin și
mai deloc! Oamenii nu erau dornici să se informeze, aveau alte griji. Nu știu dacă am făcut îndeajuns ca să
sensibilizez cât mai multe persoane, dar, în 2007, ajuns director editorial la Proeditură, am cumpărat
drepturile și am publicat romanul lui Cyril Collard (actor, scenarist), Les nuits fauves.

Nopțile sălbatice, de Cyril Collard, este, de asemenea, un roman de autoficțiune bazat pe experiența
autorului cu identitatea bisexuală în contextul HIV/SIDA, publicat în 1989. În 1992, cartea a fost
ecranizată de autor într-un film care a câștigat patru premii în cadrul galei César Awards din Franța, în anul
1993, inclusiv premiul pentru cel mai bun film. Collard a murit în urma complicațiilor SIDA în același an,
la vârsta de 35 de ani.

Coperta cărții Prietenului care nu mi-a salvat viața. Ed. Nemira, 1993
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Îngerii nimănui, Rodica Mătușa - 2006

În 2006, Rodica Mătușa, medic infecționist, a publicat cartea: Îngerii nimănui. Viața mea împreună
cu copiii bolnavi de SIDA, un volum-jurnal care conține poveștile a zeci de copii din cohorta ’86-’92. Rodica
Mătușa a fost șefa secției de pediatrie a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța din 1979 până în
2003, fiind martoră a erupției epidemiei cu HIV/SIDA la nivel pediatric. Medicul s-a implicat în lucrul cu
copiii seropozitivi prin intermediul acțiunilor cu voluntari sau cu organizații umanitare străine, iar din 1991
este președinta asociației Speranța din Constanța, care se dedică prevenirii HIV/SIDA și acordării de
asistență persoanelor afectate.

Cartea are pe coperta posterioară și pe foaia de titlul următorul mesaj: „Această carte nu se vinde,
ci vi se dăruiește. Rodica Mătușa a scris-o, iar Tudor Călin Zarojanu a propus-o Editurii Compania, care a
editat-o. Pentru ca dumneavoastrã s-o citiți și s-o dați mai departe, spre folosul tuturor”. Îngerii nimănui
este o istorie personală a ororii HIV/SIDA în Constanța, în niște ani de cumpănă, după cum spune Rodica
Mătușa în introducere:

Îmi aduc bine aminte numărul de 88 de sugari morți în martie 1988, în județul Constanța, vinovați pentru
asta fiind considerați doctorii! În mai 1989, a început nebunia: peste două sute de copii, adevărate schelete
vii, au fost aduși din leagăne în Secția de boli infecțioase. Îi puneam înghesuiți ca sardelele, înfășați în scutece
ca niște mumii, câte doi-trei într-un pat de sugar și câte trei-patru într-un pat mare, ca să poată încăpea cu
toții. […] Testul a fost făcut la București și rezultatul a fost năucitor: peste jumătate dintre copiii abandonați
în leagăne erau seropozitivi. […] Nu-mi face plăcere nici acum, după atâția ani, să-mi amintesc și să vorbesc
despre acele zile, despre starea de teroare, de suspiciune, de oboseală și de frică în care trăiam. Cred că dacă
totul ar fi durat mai mult decît acele opt-nouă luni, n-aș fi depășit criza cu mintea întreagă.
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Pasaj din cartea Îngerii nimănui - Viața mea împreună cu copiii bolnavi de SIDA. Ed. Compania, 2006
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Mihaela Șchiopu și terapia prin artă

Mihaela Șchiopu este artist plastic, lector universitar doctor, la Facultatea de Arhitectură, și
psihoterapeut. A început să facă terapie prin artă cu copii seropozitivi în 2005, printr-un proiect al
companiei Abbott România, „Promisiune pentru viitor”. După ce proiectul s-a încheiat, Mihaela a
continuat să predea artă copiilor HIV pozitiv, dar și copiilor bolnavi de cancer, pentru că „prietenia nu e cu
program”.

Mihael Șchiopu a organizat în 2010 o expoziție de pictură a tinerilor seropozitivi cu HIV, intitulată:
7+1 – O lume despre care nu se vorbește, expoziție realizată în colaborare cu UNOPA. Denumirea expoziției
este inspirată din grupul de lucru al Mihaelei, unde al optulea copil a decedat: „A murit pentru că nu şi-a
luat medicamentele. Unii dintre ei sunt demoralizaţi de atâta singurătate şi aleg să trăiască într-o lume în
care fantasmează despre cum ar putea trăi fără tratament, despre cum această boală, de fapt, nu există”.

În 2014, Mihaela a scos: A-casă – despre copii, iubire și culoare, o carte ilustrată cu picturile copiilor
bolnavi de cancer, editată în colaborare cu Asociația P.A.V.E.L..

Mihaela Șchiopu văzută de copii. Sursa: life.ro
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Matei și arta fotografică
Matei este un pseudonim sub care un bărbat seropozitiv a preferat să contribuie la acest raport.
Matei are 31 de ani și este parte din cohorta de copii infectați cu HIV în perioada ’86-’92. Acesta a fost
abandonat de părinți, iar de la 6 luni a fost crescut de o organizație neguvernamentală, într-o casă de tip
familial: „Au crezut în mine, în visele mele. M-au ajutat foarte mult să mă dezvolt, să depășesc bariera asta
de persoană cu HIV”.
A descoperit fotografia în 2004, însă a investit serios în această pasiune, începând cu anul 2013.
Astăzi, Matei este o persoană stabilă, integrată în societate și cu un simț generos al umorului:

Încercam să-mi exteriorizez nemulțumirile în contextul HIV în care oamenii nu mă acceptau și am zis să-mi
exprim frustrarea prin fotografie. Decât să iasă din mine sub formă de ură, am zis că e mult mai bine să iasă
sub forma artei. Sunt o persoană foarte creativă și fotografia m-a ajutat să mă dezvolt din punct de vedere
personal și profesional. […] Astăzi sunt un om foarte împlinit, după 30 de ani de suferință. Noi înțelegem
foarte bine ce înseamnă suferința, dezbinarea, să fii mereu departe de „grupul lor”. Oamenii nu ne-au acceptat
în comunitate, la școală, nicăieri. Dacă toată viața suferi, e bine ca umorul să fie o pată de culoare care să-ți
dea puterea să zâmbești.

Din păcate, Matei este nevoit să-și ascundă în continuare statutul de persoană seropozitivă, din
cauza stigmei majore cu care încă se confruntă el și mulți alții dintre cei afectați de HIV. De aceea, Matei
face advocacy în domeniul HIV/SIDA, venind în sprijinul oamenilor care au nevoie de informații sau servicii
de specialitate.
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Limitele artei despre HIV/SIDA
Deși, în România, au existat manifestări artistice care au abordat problematica HIV/SIDA,
propunerile au venit de cele mai multe ori din partea organizațiilor neguvernamentale, și mai puțin din
direcția artiștilor. Multe domenii de artă nu au vorbit (încă) despre epidemia cu HIV. Cinematografia, de
exemplu, pare a fi o absență notabilă Care au fost posibilele bariere ce au inhibat o abordare artistică mai
largă a HIV/SIDA?

În primul rând, epidemia HIV/SIDA a prins rădăcini în România la nivel pediatric, prin
intermediul manevrării de sânge contaminat. Astfel, cohorta inițială a celor infectați a fost o generație care
nu a putut să conștientizeze și să comenteze impactul epidemiei în timp real. Faptul că mulți dintre acești
copii erau abandonați în orfelinate i-a făcut un grup și mai distant și intangibil față de societatea generală.

Magnitudinea epidemiei pediatrice, transmisă în presa națională și internațională, a construit
imaginea unei orori de neînchipuit față de care mulți s-au ținut la distanță, iar arta nu poate să reprezinte o
experiență mediată, după cum spune și Maria Georgescu, directoarea ARAS:

În artă oamenii ating lucrurile care le sunt proprii, care îi ating, de care sunt interesați. Dacă vreunul dintre
artiști știe pe cineva, are un prieten sau a fost emoțional atins de o boală, atunci îi face loc în arta lui și îi oferă
o exprimare. […] Faptul că oamenii au fost impresionați nu înseamnă ca asta a avut urmări și în faptele lor,
în societate în general.

Caracterul incurabil al HIV-ului din acei ani și multele boli prin care SIDA se insinuează în
organismul uman au creat o reticență majoră față de fenomen. Incertitudinea și lipsa informațiilor despre
căile de transmisie a virusului au făcut ca problematica HIV/SIDA să aparțină domeniului medical și
tanatologie, după cum spune și Alina Dumitriu, directoarea Sens Pozitiv: „E un subiect tabu, oamenii se
raporteaza la HIV ca în anii ’80, pentru că noi încă nu vorbim despre asta. Cred că din frica noastră de
moarte am evitat să producem artă despre asta. Poate acum e momentul, cand s-a relaxat puțin situația”.

Moartea este incomodă, moartea trezește o frică paralizantă. E un lucru ca arta să vorbească despre
ideea abstractă a morții, despre o descompunere mai mult sau mai puțin metaforică, despre condiția umană
efemeră, și alt lucru să fie pusă față în față cu o boală care mănâncă încetul cu încetul din organism în
moduri foarte vizibile. Deși teatrul a fost un domeniu al reprezentării HIV/SIDA destul de generos,
regizorul Theodor-Cristian Popescu îi subliniază neajunsurile:
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Teatrul are și o componentă ludică, vecină cu glamourul și frivolitatea. Scena nu suportă bine boala,
fragilitatea fiziologică, patologia. Am acum un text cu personaje feminine care se luptă cu cancerul, un text
foarte uman și puternic, dar nu-l vrea nimeni. Am încercat să propun și un text în care personajele principale
erau atinse de boala Alzheimer, dar nu am găsit actori să dorească să-l joace. Practicăm o artă colectivă, în
care numitorul comun e mai degrabă căutarea succesului. Un lucru care mie mi-arată, mai degrabă, cât de
fragili suntem.

Așadar, despre unele lucruri nu se poate vorbi decât în cabinetul medicului sau, în cuvintele lui
Dragoș Gărdescu, alias Puya: „De ce să vorbim noi, muzicienii, despre HIV/SIDA? E o boală, să vorbească
medicina!”

Într-adevăr, campaniile anti-HIV/SIDA prin muzică, desfășurate de-a lungul celor două decade
analizate aici nu au făcut referire în mod direct la virus, după cum spune și Maria Georgescu: „Muzica a
fost un vehicul prin care am ajuns la oameni. Muzica în sine, fără conotații legate de sănătate sau de boală”.
Muzica a fost folosită pentru a atrage și a educa o generație de tineri despre riscurile unor comportamente
care pot avea repercursiuni tragice, dar rareori a luat boala ca subiect artistic.

Anii ’90 în România au fost caracterizați și de o redresare economică și psihologică generatoare de
confuzie și neajunsuri. Atrocitatea HIV-ului pediatric nu făcea decât să reamintească de penuria și privarea
de libertăți din perioada comunistă prin ceea ce s-a numit, o vreme, „boala lui Ceaușescu” sau „moștenirea
lui Ceaușescu”. Ultima decadă a secolului XX, în România, a echivalat cu sărăcia, dezorientarea, pierderea
scopului și acomodarea la valori noi. În acest context, a crea artă despre un fenomen cumplit contravenea
bazei piramidale a nevoilor românului de rând sau, în cuvintele lui Florin Grozea, de la Hi-Q:

Cred că a contat și nivelul de trai. Noi abia respiram, noi după revoluție ne bucuram că aveam bomboane în
magazine. Te interesează arta, muzica, după ce ai mâncat bine, începem să vorbim despre lucruri când noi
înșine suntem stabili. Cât poate să-mi pese mie de copiii instituționalizați, când nici eu nu o duc cu mult mai
bine?

O artă care vorbește despre un fenomen cu impact social atât de mare este o artă care reflectă o
societate conștientă de ea însăși. Stabilizarea noii societăți într-un limbaj cultural nou a necesitat timp de
formare și un contact direct cu arta și cultura din afara țării, cu curente, discursuri și tehnici inaccesibile
înainte. Manierismele și metaforele care vorbeau despre orice, în afară de realitatea social-politică a
momentului, au dăinuit încă ani buni.
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Schimbarea ar fi venit undeva la începutul anilor 2000, în opinia regizorului Radu Apostol, odată cu filmul
Marfa și banii, a lui Cristi Puiu: „Au rămas oamenii așa... După asta, ușor ușor, au căpătat reprezentare, pe
scenă, contextele prezentului. Nu a fost o schimbare, o trecere ușoară”.

Un alt factor esențial a fost stigma și discriminarea persoanelor afectate de HIV. Dacă în anii ’80
se credea că este o boală a depravării care nu avea ce căuta în rândul cetățenilor Republicii Socialiste
România, după 1989 s-a descoperit că populația afectată a fost, în majoritate, formată din copiii nimănui.
România nu a repetat scenariul epidemiei de HIV din America, unde comunitățile de homosexuali au
resimțit un impact major.
În ciuda acestui fapt, mitologia populară și informația tot mai disponibilă despre transmisia în
rândul unor populații cu comportamente de risc ridicat au făcut ca HIV-ul să fie perceput ca aparținând
unor categorii îndepărtate de preceptele unei societăți morale. Aceste lucruri continuă și astăzi, precum și
frica irațională de contagiune, după cum spune și Maria Georgescu:

După 30 ani, discriminarea e în continuare foarte mare față de oamenii care trăiesc cu HIV sau față de cei
care ar putea să se infecteze cu HIV, pentru că au comportamente „reprobabile”. E în continuare o societate
care zice „Să fie la ei acolo, Doamne ferește să fie la copilul meu. Mi-e milă că s-a întâmplat atunci, dar să nu
fie la mine, să fie la ei”. […] De-a lungul timpului, am încercat să implicăm și Biserica, acest organism milos
care adună la sânul ei toți oamenii, oricât de păcătoși și indiferent de cine sunt și ce li s-a întâmplat în viață.
Și am întâlnit și oameni minunați, dar și oameni care au spus „Nu veniți aici, nu pot să mă asociez cu asta”.
Sunt inclusiv donatori mari ai ARAS-ului care nu vor să-și asocieze numele cu HIV-ul, să nu zică cineva că
ei ar fi homosexuali sau că ar avea HIV.

Stigma împotriva homosexualității are rădăcini vechi în România, având în vedere şi faptul că
inclusiv legea a incriminat practicile sexuale între persoane de același sex până în 2001. Incidența HIV în
comunitatea LGBT din România a fost chiar mai mică decât în alte țări. Totuși, anii ’90 nu au ținut cont
de realitatea autohtonă a transmisiei HIV, continuând o asociere nefondată, venită din exterior, după cum
spune și traducătorul Nicolae Constantinescu: „N-aș putea să fac afirmații categorice, dar, având în vedere
îndoctrinările de tot felul (religioasă, politică etc.), oamenii au legat direct HIV de homosexualii stigmatizați,
ei, ceilalți, simțindu-se confortabil la adăpost”.

Ca în România să fi existat artă despre HIV, ar fi fost necesare voci dinlăuntrul fenomenului, voci
care nu au existat sau nu au putut să se asocieze încât să răsune îndeajuns de tare, după cum crede și actorul
Cristian Balint: „Un fenomen trebuie să aibă un impact puternic și la scară largă asupra unei comunități sau
unei populații ca să devină un subiect în artă”.
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Însăși ideea de comunitate și posibilele acțiunile dedicate acestora au trecut printr-un proces sinuos
și îndelungat de maturare, la fel ca întreaga tranziție socială, economică și culturală din România. Iar ca o
comunitate să existe prin artă este nevoie de curaj și viziune, dar și de un spațiu cultural viu. Silvia Asandi
de la RAA crede că stigma la adresa unor grupuri a condus la reticență: „Cred că societatea nu era încă
pregătită să accepte că HIV este un virus care face parte din viața noastră, un virus pe care îl poate contracta
oricine, indiferent de statusul social, economic, educațional etc. Și de-aici, frica de a fi asociat ca artist, cu
subiectul”.

Astăzi, stigma și discriminarea continuă. Acest lucru se întâmplă, pe de-o parte, din cauza unei
temeri iraționale de contaminare, iar pe de altă parte, din cauza asocierii grupurilor vulnerabile la infecție
cu comportamente „îndoielnice” din punct de vedere moral. Monica Dan, psiholog ARAS, a comentat pe
marginea acestei probleme, într-un webinar, din octombrie 2020:

A trăi cu HIV cred că rămâne în continuare o problemă la nivel psihosocial, adică există o presiune la nivel
psihologic și social, care continuă să fie marcată de discriminare și stigmatizare, de frică nejustificată, de lipsa
dorinței oamenilor de a se documenta. Ceea ce este diferit acum este că există acces mult mai ușor la
informație, informație de calitate, în română și în alte limbi, și cu toate astea, societatea nu s-a schimbat
foarte mult în felul în care se raportează la această boală și la persoanele care sunt infectate cu HIV sau care
au SIDA.
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Concluzii
Această cercetare a căutat să afle legăturile dintre arta românească și HIV/SIDA, mai precis, cum sa reflectat în artă impactul unei epidemii naționale și globale de proporții devastatoare.
HIV/SIDA a izbucnit în România în rândul copiilor prin accidente medicale, pe fondul unui sistem
politic nedemocratic și deficitar. Apoi s-a răspândit prin contacte sexuale și prin consum de droguri
injectabile.

Impactul social al epidemiei pediatrice a fost în așa măsură de atroce încât oamenii de rând au tins
să îl păstreze cât mai departe de conștiința lor. Mai mult, stigma morală asociată celorlalte categorii cu risc
crescut de infectare a dus la delimitarea și mai pronunțată față de problemă și plasarea acesteia în rândul
unor populații deja vulnerabile și ostracizate.

Într-o societate care ieșea din negura comunismului direct într-o economie competitivă și o realitate
culturală cu totul nouă, artiștii vremii au produs rareori un mesaj puternic și consistent despre impactul
HIV/SIDA în societatea românească. Limbajul artei a fost folosit însă generos pentru a facilita comunicarea
de informații esențiale, pentru a ține epidemia în frâu, în special prin intermediul generației tinere. Acțiunile
organismelor neguvernamentale au conturat un discurs și o societate informată, în perioade în care
problematica HIV/SIDA era o necunoscută înfricoșătoare.
Mai departe, proiectele de terapie prin artă oferite de diferite organizații și persoane au ajutat la
formarea unei comunități de supraviețuitori care au înțeles că existența lor nu trebuie să fie plasată la
marginea societății, că emoțiile lor sunt valide și că au dreptul să se exprime și să-și imagineze și alte lumi
posibile.

Anul acesta, cel puțin patru proiecte culturale au cercetat fenomenul HIV/SIDA din România,
semn că a trecut îndeajuns de mult timp astfel încât rănile provocate de accidentul sanitar (cu toate
implicațiile sale), dar și de stigma și discriminarea din ultimii 30 ani, să înceapă să se închidă. Până atunci,
avem de conștientizat eforturile activiștilor, organizațiilor, voluntarilor și artiștilor care au luptat și continuă
să lupte ca societatea românească să înțeleagă ce i s-a întâmplat în această întâlnire ciudată dintre oameni și
un virus a cărui natură contravine naturii noastre.

Astăzi trăim o altă epidemie, o nouă întâlnire cu o entitate microscopică care ne împiedică să ne
apropiem, să sărbătorim, să dansăm, să jelim – să facem ce fac oamenii. Cu această ocazie, poate este bine
să ne amintim că arta reprezintă o forță care nutrește speranță și curaj.

52

Arta și HIV/SIDA în Norvegia
(date colectate de IMM-ul norvegian Zebel Design Fishbain)

SAMLIV / COMMONLIFE 1977-1978

În ianuarie 1977, la Bergen Art Association, s-a deschis o expoziție inovatoare. Membrii Grupului
66, ai mișcării de artiști activi din Bergen, au colaborat timp de doi ani cu: studenți la artă, studenți la
medicină și asistenți sociali, și au creat împreună expoziția Coabitare. Coabitare a fost un proiect
interdisciplinar care dorea să investigheze dacă informațiile despre viața sexuală și sănătatea norvegiană pot
fi diseminate prin intermediul proceselor artistice, strategiilor și lucrărilor de artă.

SAMLIV (aproximativ tradus ca Viața comună) a fost o expoziție de artă informativă, prezentată
pentru prima dată în 1977, la Bergen Art Society, călătorind apoi atât la Tromsø Art Society, în 1977, și la
Kunstnernes Hus Oslo, cât și la Trondheim Art Society, în 1978. Per total, expoziția a fost văzută de peste
110.000 de vizitatori și a avut efecte sociale de amploare.

Conceptul și dezvoltarea expoziției au fost organizate de artistul vizual Elsebet Rahlff, membru al
Grupului 66, și Inger Grundt, cercetător în biochimie la Spitalul Universitar din Haukeland. Prezentarea
expoziției la Bergen (1975-1977) a fost realizată cu peste cincizeci de colaboratori. Întrebarea îndrumătoare
a expoziției a fost: pot fi exprimate prin artă, dans și pictură informațiile despre contraceptive, avort și boli
cu transmitere sexuală? Ar ajunge aceste informații în afara limitelor lumii artei și ar afecta o populație mai
mare? Cu această acțiune s-a dorit pătrunderea prin peretele tabuurilor, atât al barierelor psihologice, cât și
al celor fizice. Studenții la medicină lucrau de ceva timp cu probleme legate de planificarea familială și
doreau să se stabilească și în școli anumite programe de educație.

Pentru pregătirea expoziției au fost înființate cinci grupuri care au efectuat doi ani de cercetare în
jurul temelor: prezervative și diafragme, pilula contraceptivă, sterilizarea, avortul și bolile venerice.
Informațiile medicale au fost vizualizate prin picturi, textile, arte grafice și sculpturi, iar lucrările de artă din
textile s-au dovedit a fi deosebit de utile pentru comunicarea directă. Conceptul expoziției a fost întâmpinat
cu mare interes de studenții la artă și medicină, precum și de artiștii profesioniști.

53

Artiștii vizuali, inclusiv unii membri ai Grupului 66, s-au unit pentru a lărgi sfera expoziției cu
opere de artă relevante. Lucrări de artă istorice de la Edvard Munch și Christian Krogh au fost împrumutate
de la Galeria Națională de Artă. În acest fel, mesajul expoziției a fost extins prin teatru, dans, muzică,
discuții, filme, dezbateri și opere de artă, făcându-l un efort cu adevărat interdisciplinar și inovator.
Clasele școlare au fost invitate să facă programări, pentru a participa, și au putut primi sesiuni despre viața
sexuală și propriile corpuri de la studenții la medicină implicați în expoziție. Mediatizarea și dezbaterile au
fost enorme. Liderii Consiliului Școlar au interzis expoziția, iar televiziunea norvegiană NRK a realizat un
program TV care a prezentat trei zile ceea ce s-a întâmplat la expoziție.
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Fin Serck-Hanssen

Fin Serck-Hanssen este un artist vizual contemporan consacrat, care s-a născut în Norvegia, la fel
ca alți artiști renumiți, precum: Matias Faldbakken, Jacqueline Kleiven, Carl Oscar Scheldbred, Christoffer
Fjeldstad și Nicolay Aamodt.

La începutul anilor 1990, fotograful Fin Serck-Hanssen a avut o expoziție la Høvikodden, în afara
Oslo. Cu acea ocazie, a portretizat persoanele care trăiau cu HIV în acel moment, înainte de începerea
medicației anti-HIV.

Fin Serck-Hanssen este și coautorul cărții: Vocile noastre HIV: 30 de ani în Norvegia, care a apărut
în 2015. Cartea a dat literalmente voce multor oameni din spatele miturilor și titlurilor care au caracterizat
imaginea media când a început epidemia de HIV, în anii '80.

Bjarne Melgaard

În anii ’80, lumea artei a răspuns masiv și vizibil la provocările reprezentate de SIDA. Astăzi,
răspunsul este mai puțin vizibil sau lipsește, și nu numai din partea lumii artei. HIV și SIDA au devenit
problema altora; "este ceva ce noi, cei din vest, nu mai vedem ca pe o problemă".

Articol de Olav André Manum, 2017

Pablo Fuentes, unul dintre curatorii Departamentului de Artă Contemporană din Oslo și
responsabilul cu contribuția norvegiană la Bienala de la Veneția, spune răspicat în declarația sa:

Trebuie ca SIDA să devină din nou una din problemele pe care să le rezolve occidentul. […] Bienala este o
instituție conservatoare care încearcă să scoată viața de zi cu zi din artă și, astfel, să evite temele delicate și
controversate. HIV și SIDA sunt teme importante pentru societate și ne-am dorit să le includem în
contribuția norvegiană la bienala de anul acesta. În anii ’80, lumea artei a răspuns masiv și vizibil la
provocările reprezentate de SIDA, însă cu timpul, HIV și SIDA au devenit invizibile. Am dorit ca anul acesta,
prin artă, să aducem înapoi dezbaterea legată de HIV și de SIDA și să scoatem în evidență noile aspecte ale
vieții cu HIV.
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Pornind de la această premisă, Bjarne Melgaard, controversatul artist norvegian, a fost cea mai bună
alegere pentru Bienală. Nu numai că imaginile și instalațiile sale sunt directe; arta sa combină vizualul cu
textualul, cât și imaginile care conțin referințe directe la discursul despre HIV/SIDA, pe care le comentează
atât discursiv, cât și figurativ.
În 2011, Bjarne Melgaard a condus un program postuniversitar la Facultatea de Design și Arte,
Università IUAV di Venezia. Dincolo de moarte a constat într-o serie de prelegeri și ateliere organizate și
predate de Melgaard, în calitate de profesor invitat, analizând istoria și prezentul crizei SIDA și reflectarea
acesteia în cadrul artei și discursului contemporan.

Cursul a examinat modul în care SIDA a devenit o lentilă cheie prin care s-au investigat unele
dintre transformările cele mai importante care afectează lumea de astăzi, în special formarea identității,
utilizarea violenței și posibilitatea acțiunii colective. Acest lucru a fost realizat prin studiul atent al operei și
ideilor unei serii de gânditori, scriitori și artiști, printre care Leo Bersani, Panterele Negre, Douglas Crimp,
Guillaume Dustan, Hervé Guibert, Eve Kosofsky Sedgwick, Guy Hocquenghem, Chris Kraus, Tiqqun și
David Wojnarowicz. Cursul a inclus, de asemenea, participarea lui Leo Bersani în calitate de lector invitat.

Cred că există și mai mult stigmat și rușine asociate cu HIV astăzi decât înainte, deoarece acum ar trebui să
știi suficient pentru a evita infecția. Și totuși, oamenii se expun acestei infecții, în ciuda faptului că este o
prostie să-și distrugă sănătatea de dragul unei singure întâlniri sexuale. Acest lucru continuă să se întâmple,
indiferent de cât de multe informații sunt disponibile. Prin urmare, trebuie să nu mai privim expunerea la
infecție doar din perspectiva morții. Trebuie să începem să punem noi întrebări despre modul în care
funcționează societatea și despre modul în care societatea și condițiile ajută la punerea bazelor
comportamentului uman. (Bjarne Melgaard)

„Nu sunt un rahat, sunt o bucată de societate!” – BJARNE MELGAARD

Sfârșit articol

Expoziția colectivă: inCLUshiv – exCLUshiv, 2009

Expoziția colectivă inCLUshiv – exCLUshiv a avut loc în 2009 și a fost organizată de grupul activist
Positive ART, ocazie cu care mai mulți artiști de artă contemporană au expus lucrări cu tema HIV/SIDA.
Au fost expuși artiștii Beate Rønning Arnesen, Marianne Strøm, Anne Vaagen, Gerd Holth, Lene Ørnhoft,
Adam Donaldson Powell, Andrès Lekanger, Bertil Greging, Jarle S. Langbakk și Per Eidspjeld.
57

În plus, colecționarii Lars Smedshammer și Per Stensvold Ramme, consultantul de la poarta Shcultz de la
Marjorstua, au împrumutat lucrări. Expoziția a avut loc în clădirea guvernului pe data de 17 martie 2009.
Positive ART a dorit să se concentreze asupra HIV și condițiilor de viață cu HIV, precum și asupra
provocărilor speciale din Norvegia de la acea vreme.

Expoziție HIV awareness în criptă, 2005
Nume, precum: Kjell Erik Killi Olsen, Inger Sitter și Knut Bry, se numără printre numeroşii artiști
care au contribuit la expoziția ce a deschis, pe 1 decembrie 2005, cripta Catedralei din Oslo. Expoziția s-a
desfășurat până la 14 decembrie, când toate lucrările au fost scoase la licitație în vederea strângerii de fonduri
pentru persoanele seropozitive și rudele acestora. Asociația HivNorge (HIV Norvegia) s-a aflat în spatele
inițiativei.
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În subsolul Catedralei există încă multe sicrie, inclusiv în spațiile unde au fost expuse fotografiile.
După deschiderea expoziției, a avut loc o slujbă, urmată de o procesiune cu torțe pe străzile din Oslo, până
la sediul tribunalului, unde consilierul de atunci al orașului, Erling Lae, a făcut un apel în legătură cu Ziua
Mondială SIDA.

Expoziția de artă de la Rikshospitalet, Spitalul Universitar OSLO, 2009

Prin implicarea sa, Per Eidspjeld a expus, în decembrie 2009, lucrări care vorbeau de lupta
împotriva prejudecăților și de solidaritatea cu persoanele care trăiesc cu HIV. Prin această expoziție, artistul
a dorit să se concentreze asupra a ceea ce presupune HIV și SIDA astăzi şi noile provocări asociate epidemiei.
Artistul a invitat grupul MANIFEST HIV să expună lucrări în cadrul expoziției.

Fotografie, Celulele de ajutor T-4 și ARN cu albastru pe partea dreaptă. Fotograf: Per Eidspjeld
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Alte contribuții:
Brede Bøe

„Am o minte neliniștită, și capul meu merge de multe ori foarte repede. Am fost diagnosticat cu
afecțiune bipolară imediat după ce am primit mesajul că am contractat HIV. Au fost multe care s-au
întâmplat deodată și am intrat într-un moment dificil care a durat câțiva ani.”

Artist de revistă, cântăreț și actor cunoscut pe diverse scene, precum: ABC Theatre, Chat Noir și
câteva programe TV, Brede Bøe (49) a trăit o viață agitată într-un ritm alert. Dar, de aproape zece ani, a
stat „în afara Broadway-ului” – câteva diagnostice grave i-au dat viața peste cap.

A fost un șoc să obțin diagnosticul HIV. HIV nu este un lucru pe care îl primești, este un lucru pe care îl
contractezi. Am fost neglijent. Sunt HIV pozitiv. Un diagnostic foarte stigmatizant. Cu toate acestea, din
punct de vedere medical, se poate trăi cu HIV fără probleme, până la un status nedetectabil. Societatea noastră
îi ajută pe oameni să ducă o viață deplină. Acest lucru înseamnă, probabil, că majoritatea dintre noi vor putea
participa la viața publică. (Brede Bøe)

Jens Harald Älgenäs-Eliassen

Jens Harald Älgenäs-Eliassen, în vârstă de 65 de ani, a trăit cu HIV mai bine de jumătate din viață.
Jens Harald, care a crescut la Drøbak, s-a mutat la Oslo pentru a studia designul de modă, la Academia de
Artă, numită apoi Statens Håndverks og Kunstindustriskole, și după aceea, la Londra, unde și-a continuat
studiile și a câștigat mai multe premii. Când s-a mutat la New York, ca tânăr designer de modă, în 1982, și
s-a angajat la Calvin Klein, trecuse aproximativ un an de când în Statele Unite începuse să se audă de o
nouă și ciudată boală de imunodeficiență, care s-a răspândit printre homosexuali.

Am fost internat cu ceea ce se numește o infecție primară în toamna anului 1983. Era obișnuit să te
îmbolnăvești imediat după infectarea cu HIV. Pentru mulți, prima internare este prima dintr-un lung șir.
Am fost internat și externat, așa că nu am fost internat din nou, până nu am primit diagnosticul de SIDA, în
1997. (Jens Harald Älgenäs-Eliassen)
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