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O doamnă creață și ganditoare parcă la atâtea… cred că așa aș descri-o pe Dana Cenușă, unul 

dintre acei oameni cu mințile largi deschise care s-au lăsat pentru câteva momente la o parte pe sine 

și s-au uitat la ei, la deținuți. „Traiesc într-o lumea care nu-mi place”, spune ea cu o seninătate în glas 

și apoi începe să povestească despre toată nebunia ce-a construit-o în 6 ani.  

Festivalul de Teatru al Deținuților a apărut de 3, însă originea ideii se află undeva mai în 

spate, în experiența pe care Dana Cenușă a acumulat-o implicându-se în activități cu deținuți. În 

2004, Sorina Țogoe din Arad, psihoterapeut, poartă o discuție cu Dana Cenușă despre psihoterapia și 

psihodramă. În scenă apare un grup de deținuți foarte periculoși ce se apucaseră de teatru. Cu o 

piesa scrisă de ei, cu rolurile interpretate de ei, aceștia pun în scenă piesa de teatru intitulată „Joi”, 

unde ilustreaza ziua de eliberări condiționate din închisoarea lor, anume joia.  

Piesa apare în cadrul Festivalului Underground. Este comentată post festival extrem de 

favorabil și de onest, iar asta face ca în 2006, Dana Cenușă să aducă la București, în cadrul Teatrului 

Nottara aceeași piesă. Impresionată, gasește acest lucru drept o soluție pentru a transmite „un alt 

gen de mesaj în rând cu mentalitatea momentului”, dându-și seama că poate integrarea deținuților 

în societate este o problemă ce trebuia reconsiderată.  

Întrebând-o despre momente cheie, mi-a raspuns sincer și cu nostalgia-i specifică pe chip că 

momentul terminarii primei ediții a festivalului a fost „dovada că se poate”. Deși tensiunea și spaima 

eșecului îi ședeau în spate, emoția a cuprins-o cu totul când 2 deținuți din Oradea au adus un coș cu 

flori pe scenă, fără ca ea să se aștepte. În fața sălii pline de oameni și de zgomote de aplauze, fiind 

nevoită să țină un discurs nepregătit, și-a dat seama că „se poate și că a meritat”. De asemenea 

impresionant pentru ea a fost să-i vadă pe supraveghetori implicați cu sufletul și mimica feței în 

spectacol, uitând de condiția lor și trăind în sine momentele ce le vedeau.  

Implicarea și dăruirea de care a dat dovadă i-a inspirat în reusită pe mulți, le-a ridicat multora 

ancora din prejudecățile lor și la fiecare pas făcut an de an, teatrul acesta se dovedea a nu fi teatru 

de copii, ci de oameni mari. 


