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SCRISOARE
CĂTRE PUBLIC:
Toamna acesta mi-am propus să
construiesc un program de dans
intens, dedicat cu precădere profesioniștilor, dar foarte atractiv pentru
public. Pe de-o parte, am vrut să scot
în evidență creatorii de dans
contemporan, activi și puțin
cunoscuți publicului larg, iar pe de
altă parte, să ofer consumatorilor de
artă contemporană o privire în
interiorul procesului de creație al
artei coregrafice.
Cred că este important să menționez
că programul se concentrează
asupra coregrafiei, în special asupra
coregrafiei contemporane cu tot ce
presupune creația acesteia. De la
producția propriu-zisă de dans și
până la expozițiile și dezbaterile
despre artă, programul face
cunoscute cele două coordonate
vitale ale coregrafiei, practica
artistică și teoria acestei practici.
Vom începe cu o schimbare a raporturilor de putere. Nimeni nu mai stă
pe scaun, toți stăm în picioare.
Artiștii nu se mai ascund sub lumina
reflectoarelor, rămânând față-n față
cu lumina pe care le-o oferă ziua, în
timp ce voi, publicul, îi puteți priviți
din orice loc doriți.
Întrucât coregrafia pare un domeniu
controversat, de multe ori aflat în
contradicție cu ceea ce este general
acceptat ca fiind dans, am încercat
ca prin intermediul artiștilor și al
celorlalți invitați să ofer o perspectivă nouă asupra coregrafiei de dans
contemporan. Când mă refer la
termenul de „contemporan” în
asociere cu dansul, vorbesc despre
acele manifestări artistice care sunt
susceptibile de a se revendica în
timp din direcția avangardelor
istorice, aflate ele însele de multe
ori în contradicție față de canoanele
sau mecanismele clasice de
producție a artei. Pornind de aici, aș
vrea să aduc puțină lumină asupra
lucrurilor fascinante care se întâmplă la ora actuală în dansul contemporan. Aș vrea să las să se înțeleagă
că dansul contemporan poate exista
oriunde, oricum și oricând, nu de la
ora 18:00 sau 19:00, că actul artistic
nu se produce numai la anumite ore
sau într-un anumit ambient.
Nu este un capăt de lume dacă nu
puteți participa, nu veți rata nimic
vital, poate doar ocazia de a vă

gândi la ceea ce ar putea spune
corpul vostru prin mișcare. La ceea
ce ați putea face dacă ați dansa,
dacă ați afla mai mult decât că
dansul este mișcarea unei frunze, a
aerului sau a maselor de oameni.
Că dansul este documentat de peste
20 000 de ani sau dacă este printre
primele manifestări ale conștiinței
de sine, asta e mai puțin important.
Dar că „știința cunoașterii senzitive a
lumii” este coregrafia (Baumgarten,
1735) sau că „dansul este probabil o
precondiție dintr-un sistem complex
pentru sănătate mintală și artă”
(Kline, 2008), poate fi fundamental
pentru cunoștințele voastre despre
artă.
În cadrul acestui program veți afla
ce este și ce poate fi dansul contemporan.

O INVITAȚIE LA DANS –
ASOCIAȚIA
„SECȚIA DE COREGRAFIE”

În ultimii ani, se poate observa o
emancipare a tendinţelor de
Este posibil să fiți stingheriți de ceea consum cultural ale românilor,
înregistrându-se o cerere din ce în
ce veți vedea și auzi despre dans.
ce mai mare pentru astfel de
S-ar putea să nu vă placă mișcările
sau cuvintele pe care le veți întâlni. produse. În ceea ce priveşte artele
spectacolului, există o dinamică
Nu veți asista la o poveste
romanțată despre artă, ci la prezen- pozitivă a evoluţiei dansului
contemporan românesc, prin iniţiatarea unui sistem de forme pe care
le poate căpăta însăși viața. Departe tivele tot mai numeroase, autentice
şi rezonante ale tinerilor coregrafi şi
de analiza abstractă, v-ați simți
dansatori.
inspirați să dansați.
Biblioteca Națională este, din punct- Cu siguranță, avem de unde alege.
Arta coregrafică manifestată prin
ul meu de vedere, spațiul perfect
spectacole, performance-uri,
pentru un astfel de program, nu
concursuri, workshop-uri, proiecţii,
pentru că este situat în centrul
seminarii, ateliere, discuţii, merită o
Bucureștiului sau pentru că deține
atenţie deosebită, îndemnând
spații impresionante, ci pentru că
este un loc unde artiștii momentului publicul larg să fie mai deschis şi
mai receptiv la un fenomen aflat în
pot coexista în armonie cu cei de
plină dezvoltare.
altădată.
Intrarea este liberă.
Sandra Mavhima
(coregraf și producător artistic)

Un promotor activ al dansului
contemporan românesc, vizibil
interesat de crearea unui context
favorabil vizibilităţii şi dezvoltării
dansului este Asociaţia „Secţia de
Coregrafie”.
Secţia de Coregrafie este o organizație non-guvernamentală care
derulează proiecte şi programe
culturale la nivel local şi naţional, în
scopul susţinerii coregrafilor şi
dansatorilor, cât şi pentru a crea o
punte de comunicare între artişti şi
public.
Un proiect simbolic al asociaţiei
este ,,Cartierul de Dans”, un program
de dans conceput pentru a încuraja
cercetarea şi educaţia culturală în
domeniul artei spectacolului
contemporan, prin furnizarea mijloacelor necesare comunicării, înţelegerii și dezvoltării unor noi moduri
de exprimare prin dans. Programul

este dedicat profesioniştilor, amatorilor şi tuturor celor interesaţi de
dans.
Pentru tinerii coregrafi și performeri
aflați la început de drum, Asociația
„Secția de Coregrafie” propune un
,,ALT Concurs Naţional de Coregrafie”, o competiţie-spectacol care
constă în desfăşurarea şi jurizarea
creaţiilor coregrafice ce au o durată
cuprinsă între 15 și 20 de minute.
Evenimentul se organizează în luna
octombrie a fiecărui an şi se
desfășoară deja de trei ediții. Iniţiativa vine în sprijinul coregrafilor
pentru a-şi putea susţine public
creaţia, pentru a putea primi un
feedback din partea unor profesioniști, cât și din partea publicului.
,,ADN’’ (Arta – Dans – Noutăţi) este
prima revistă online din România
dedicată artei coregrafice. Astfel,
printr-un singur click pe www.adnonline.ro, cei interesați pot accesa
informaţii despre artă, interviuri cu
oameni de cultură, dansatori şi
coregrafi cu renume, practicanţi şi
susţinători ai dansului, ori pot afla
impresii despre anumite evenimente
culturale. Asociația și-a propus prin
acest proiect crearea unei platforme
complexe care conectează minţile şi
inimile pasionaților de dans şi artă.
Pentru Asociația „Secția de Coregrafie”, toamna aceasta va fi plină de
dans şi mişcare! De aceea, nu
trebuie să rataţi Zilele Dansului
Contemporan la Biblioteca Naţională a României.
Proiectul se adresează tuturor
categoriilor de vârstă, prin organizarea de ateliere de dans contemporan pentru adulţi, laboratoare de
creaţie coregrafică pentru copii,
spectacole, conferinţe şi expoziții de
artă. Accesul publicului este gratuit!
Aşadar, vă invităm la o porţie de
dans şi cultură!
Daniela Sima
(coordonator proiecte culturale)
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SEPT.

21
Luni
ora 17:00

necunoscutului ştiut, dând viaţă propriilor lumi.

„HEIL LOVE”
de GALEA BOBEICU

OCT.

02
Joi
ora 12:00

,În lumea noastră totul este iminent,
totul este într-o continuă manifestare şi cred că singurul lucru transcendent, care a reuşit să doboare
toate barierele, este iubirea. Acea
iubire în stare să provoace războaie,
în stare să omoare fără milă în
atingerea scopului său. Iubirea este
direct legată de intimitatea umană
profundă. Iubirile nu se repetă, orice
iubire e un caz particular, unic,
absolut şi ireductibil. Câţi indivizi
umani, tot atâtea iubiri. Povestea a
trei oameni care sunt înconjuraţi de
teroarea războiului, însă iubesc şi se
luptă pentru iubire. Iubirea pentru ei
SEPT.

26 „TWO, ONE. 1”
Sâmbătă
ora 21:00

„INHIDEOUT”
de CATRINEL CATANĂ

Regia şi coregraﬁa: Galea Bobeicu
Distribuţie: Galea Bobeicu, Ştefan Lupu
Scenograﬁa: Andrada Chiriac

Există vreo diferenţă între a lua
decizii şi a fi decis într-o lume care
soarta ţi-a fost deja aleasă? De la
se transformă în propriul război
această întrebare porneşte „InHideinterior, iubirea stă în calea morţii
Out”. Performance-ul este despre o
lor şi iubirea le dă viață
lume care se închide în propria
Spectacol prezentat în deschiderea
carapace, despre viaţa care se agită
vernisajului expoziției internaționale în propriul „sos”, despre a te învârti
"Anne Frank. O istorie pentru prezîn universul pe care ţi l-ai construit
ent" realizată de Anne Frank House
şi în care te-ai închis, cu linişte şi
din Olanda, Asociația TIKVAH și
zgomot, cu ego şi altruism, dreptate
Biblioteca Națională a României cu
şi nedreptate. Este despre imagisprijinul Ambasadei Olandei.
naţia care pune stăpânire pe spirit şi
corp, o lume în care „posibilele” şi
„imposibilele” noastre ne orbesc,
inconştienţi sau foarte conştienţi,
Aranjament muzical: Alexandru Suciu

de MOMO SANNO PETER

Coregraﬁe și interpretare: Catrinel Catană

lăsându-ne dominaţi de ele. Pentru
că eu sunt „posibilele” şi
„imposibilele”, eu sunt aceste multe
dorinţe şi multe căutări. Eu sunt cea
care are capacitatea permanentă de
a construi şi de a zdrobi totul, eu
sunt cea care poate să-şi justifice
totul (pentru că are nevoie de
această justificare, îi este necesară,
vitală). Rămâne eternă teamă faţă de
ceea ce ne traversează şi ne
depăşeşte: universalul – viaţa –
moartea – iubirea.

05 „VIRGO PERFORMANCE”
OCT.

Luni
ora 15.00

„TWO, One.1” este întâlnirea dintre
dansul contemporan şi tangoul
argentinian. Spectacolul prezintă
într-o manieră personală povestea
dintre un El şi o Ea, care se întâlnesc
în mijlocul nopţii în Oraşul Tuturor.
Aparent pe străzi diferite, drumul îi

Spectacol prezentat în cadrul
Nocturnei Bibliotecilor 2015.

DE BEATRICE TUDOR, MARIANA GAVRICIUC,
PETRA-ANTONIA BINDER, CRISTINA TUDOR

Distributie: Momo Sanno Peter,
Lucile Julaud

conduce în Piaţa Întâlnirii, de unde
încep să descopere un oraş al
frumosului, al senzualităţii, al

„Virgo” este un proiect care îşi are că
sursă de inspiraţie lumea satului
arhaic românesc. Un timp guvernat
de multe reguli nescrise şi crezuri

care fac parte din viaţa de zi cu zi a
omului, reguli al căror rol este de a
menţine „liniştea casei” şi a căror
încălcare poate fi fatală. În proiectul
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misterioasă şi ascunsă a satului.
Spectacol prezentat în deschiderea
vernisajului expoziţiei „Artă. Memorie. Restituire” realizată de Biblioteca Județeană ”George Barițiu”
Brașov în parteneriat cu Asociația
Culturală Artssenia.

nostru, dorim să scoatem la lumină
această lume uitată, plină de mister
şi mituri. Ne concentrăm atenţia
asupra statutului, a vieţii femeii şi a
unui aspect delicat al acesteia –
virginitatea ei. O viaţă deloc simplă,
dictată pas cu pas de către vocea
OCT.

OCT.

OCT.

13

14

15

Marți, orele
17:00 - 20:00

Miercuri, orele
16:00 - 19:00

Joi, orele
17:00 - 20:00

(MAX. 14 ANI)

ATELIER DE DANS CONTEMPORAN,
PICTURĂ ŞI VIDEO ART PENTRU COPII

Atelierul pornește de la modurile
diverse de abordare ale dansului în
relație cu pictura și arta video.
Alături de un coregraf, de un pictor
și de un regizor de film, copiii vor
intra în lumea coregrafiei
contemporane, iar prin contact
direct cu mai multe tipuri de
materiale plastice și imagini video
vor afla care sunt mecanismele de
OCT.

20
Marți
ora 19:30

creație din spatele unei lucrări de
artă contemporană. Pe parcursul
celor trei zile, se vor murdări pe
mâini, vor dansa liber și se vor lăsa
surprinși de camera video. Nu este
necesară o pregătire prealabilă în
dans, pictură sau film. Materialele
obținute în urma atelierului vor fi
făcute public doar cu acordul
părinților.

„BODY INTIMACY # 2 XENO”

Spectacolul abordează tema
contactului interuman, în raportul
masculin-feminin, revelând procesul
de cunoaştere şi de regăsire de sine
al individului la nivel fizic, senzorial
şi emoţional. Corpul se află într-un
spaţiu care simte, răspunde, poate fi
manipulat şi jucat, devenind astfel
un personaj. Aşadar, în această realitate scenică, publicul descoperă un
nou „imaginar” al corpului.

Concept şi coregraﬁe: Bianca Oichea
Distribuţie: Vlad Pavel, Bianca Oichea
Scenograﬁe: Rodica Știrbu
Design sisteme interactive: Robert
Erdos
Muzică originală: Alex Catană

xeno= cea mai mică unitate de
măsură a conexiunii umane.

21 „WHAT IS LEFT”
OCT.

Miercuri
ora 17:30

de DEVA SANCHEZ MARTZ
(Martz Contemporary Dance Company - Spania)

O conversație prin mișcare la care
publicul este invitat să participe.
O reflexie asupra evenimentelor
care apar zi de zi și a ceea ce a mai
rămas din călătoria noastră prin
viață.

Spectacol prezentat în cadrul
proiectului cultural ALT Concurs
Național de Coregrafie, ediția a
treia și finanțat prin programul
cultural ”Ești București” ”.

OCT.

23 „LIFE IN PROGRESS ELI 12”
Marţi
ora 17:30

de ARCADIE RUSU

de BIANCA OICHEA

„Life în progress Eli 12” este un
moment perforativ, care s-a născut
în urma unui laborator, având că
protagonistă o adolescentă de 12

Distributie:
Elisabeta
Mihai cu Eli
ani.
„Am început
să lucrez

de când avea 6 ani, timp în care experienţa scenei, alături de dansatori
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profesionişti, dar şi procesul de
creştere, a propulsat-o într-o altă
etapă.” Spectacolul a fost dezvoltat
în cadrul unui laborator
de cercetare şi creaţie coregrafică
care a pornit de la câteva teme
OCT.

26

specifice universului
adolescenţilor: maturizarea,
depăşirea unor tabuuri, relaţiile
problematice copii-societate, pe
care coregraful Arcadie Rusu le-a
dezvolat alături de Eli.

Invitati confirmati: Anca Tudor, Varvara Ștefănescu, Cosmin
Manolescu, Andreea Căpitănescu, Gina Șerbănescu, Igor Mocanu

ATELIER DE DANS CONTEMPORAN

Vineri, orele
16:00 - 18:00

(NIVEL DESCHIS)

Atelierul se adresează deopotrivă
dansatorilor profesionişti şi publicului, pentru că presupune parcurgerea
unui sistem de tehnici caracteristice
dansului contemporan ce au ca scop
descoperirea potenţialului creativ
al corpului. Atelierul funcționează
pe principiul unui antrenament recomandat pentru dansul contemporan.
OCT.

Este accesibil persoanelor care vor
să înceapă să danseze, dansatorilor
sau celor care dansează ocazional.
Structura celor trei ore presupune
încălzire fizică, creaţie şi relaxare.
Exerciţiile sunt gândite pe grade
de dificultate şi nu presupun riscuri
decât în măsură în care sunt realizate
la un grad ridicat.

OCT.

28

29

Miercuri, orele
11:00 - 14:00

Joi, orele
11:00 - 14:00

CONFERINȚA „ROMÂNIA CONTEMPORANĂ.
PRACTICI, LUCRĂRI ŞI TIPURI DE ESTETICĂ
ÎN DANS 2005 - 2015”
În ultimii ani discuţiile despre dans
au devenit un tabu. Majoritatea
timpului se petrec cu uşile închise,
între grupuri mici sau mai mari
de artişti. Ideile despre dans nu
ajung la public decât sub forma
spectacolelor, a cursurilor sau a
cronicilor şi de cele mai multe ori
reflectă doar o opinie sau alta.
Manifestările artistice şi evenimentele ce au avut loc în ultimii zece
ani în dansul contemporan au pus o
amprentă puternică asupra felului
în care se face arta contemporană
la ora actuală în România. O serie
de artişti au recontextualizat
dansul, în vreme ce alţii au rămas

fideli curentelor moderne. Care au
fost punctele de pornire în creaţia
dansului contemporan actual, care
au fost problemele cu care s-au
confruntat artiştii, care este starea
actuală a dansului contemporan
românesc, sunt întrebările de la
care va porni conferinţa „România
contemporană. Practici, lucrări
şi tipuri de estetică în dans 20052015”. Evenimentul se deschide cu
lansarea proiectului „Romanian Independent Choreographer”, o platformă online de tip bază de date,
pentru promovarea şi distribuirea
creaţiilor coregrafilor români
contemporani independenţi.
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BIO ARTISTI

Petra-Antonia Binder
Petra-Antonia Binder este coregrafă
şi dansatoare. A fost membră şi
solistă în trupa de dans a Casei de
Cultură a Studenţilor din Braşov, cu
participări şi premii la diferite
concursuri şi festivaluri naţionale de
dans, printre care se numără:
Premiul I la Festivalul Naţional
Studenţesc de Duete „Paşi în doi”
din Târgu Mureş, România (2010,
2011, secţiunea duet, genul
contemporan. Coregrafie Iolanda
Popescu); Premiile I și II la Festivalul
Naţional Studenţesc de Dans
„Everybody dance with us” (Ploieşti,
România, solo şi duet 2011, 2010,
secţiunea solo/duet, genul contemporan/inedit. Coregrafia Iolanda
Popescu); Premiile I și II la Festivalul
Studenţesc de Dans Modern şi
Contemporan (Sibiu, România 2011,
2010, 2009, 2008 secţiunea
solo/duet, genul contemporan
/inedit. Coregrafia Iolanda
Popescu). A făcut gimnastică ritmică
de performanţă, cu participare şi
premii la concursuri naţionale şi
internaţionale timp de 5 ani.

Galea Bobeicu
Galea Bobeicu este coregrafă şi
dansatoare. În 2006 a absolvit
Colegiul Republican de Coregrafie
din Chişinău, în 2009 UNATC
Bucureşti, Secţia Coregrafie, iar în
2012 Master în Artele Spectacolului
Coregrafic la clasa profesorului
Sergiu Anghel. Colaborează ca
interpretă la Teatrul de Operetă
„Ion Dacian’’, Teatrul Mic, Teatrul
foarte Mic, Arcub. Din 2002 până în
2006 a fost angajată în Ansamblul
Academic de Dansuri Populare „Joc”
din Republica Moldova. A primit în

2012 premiul pentru cea mai bună
coregrafie în cadrul Galei
Absolvenţilor UNATC pentru
spectacolul „Heil Love” şi tot în
2012, premiul organizatorilor în
cadrul Festivalului Maratonul
Teatrului Independent Bucharest
Fringe, ediţia a doua, pentru acelaşi
spectacol. Coregrafia pentru
spectacolele: ”Fă tu primul pas” (Un
Teatru, regia: Andrei Munteanu,
2015); „Eşti un animal, Viskovitz”
(Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu
Vâlcea, regia: Tudor Lucanu, 2014);
„Purimshpiel – O Comedie!” (Teatrul
Evreiesc, regia: Andrei Munteanu,
2014); „Frumoasa călătorie a urşilor
panda” (Un Teatru, regia: Cătălina
Buzoianu); „Eroi ca-n vise” (Teatrul
„Toma Caragiu” din Ploieşti, regia:
Cezar Ghioca, 2013); „Heil Love”
(disertaţie coregrafie UNATC, 2012);
„Stele Rătăcitoare” (Teatrul Evreiesc,
regia: Andrei Munteanu, 2012);
„Vizita bătrânei doamne” (TNB,
regia Alexander Morfov: 2012);
„Blazonul” (Teatrul Evreiesc, regia:
Andrei Munteanu, 2011).

Catrinel Catană
Catrinel Catană este coregrafă şi
profesoară de dans. Susţine cursuri
şi ateliere de dans pentru copii şi
adulţi, înţelegând în profunzime şi
descifrând importanța mişcării şi a
jocului în viaţa lor. Din 2007 participă la ateliere de dans ontemporan
şi dramaturgie coregrafică în ţară şi
străinătate. A colaborat cu Andreea
Novac, Mikos Konstantin, Cosmin
Manolescu, Andreea Belu, Timea
Kovacs. În 2013 pune în scenă
spectacolul „Dansuri de nuntă de la
Conteşti: interpretări moderne şi
tradiţionale”, dezvoltat de Centrul
pentru Educaţie şi Formare
„Sintagma”. În iulie 2014 prezintă cu
Ale- ssio Cavalucci şi Cristian
Mastroianni un performance
instalaţie „Te pup MSUV” în Novi
Sad, la Muzeul de Artă
Contemporană din Vojvodina, în
cadrul proiectului FACK MSUV. A
participat la Gala Persoanelor cu
Dizabilităţi, atât în 2014 ca
performer, cât şi în 2015, ca
performer şi coregraf cu fragmentul
„Ability and Sensibility”. Recent s-a
alăturat unei echipe de

psihoterapeuţi cu care a creat un
grup de dezvoltare corporală şi se
specializează în „Kinetoterapie şi
motricitate specială” în cadrul
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
Catrinel Catană a absolvit
Universitatea de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I.L.Caragiale”,
secţia Coregrafie, şi are un master în
„Artă Coregrafică”.

Este dansatoare şi coregrafă. A fost
interpretă în spectacolul de Master
„Sounds Blind”, câştigător al
premiului „Cea mai bună creaţie
coregrafică” în Gala Master,
coregrafă: Krista Sandu, în cadrul
UNATC „I.L. Caragiale”, în
spectacolele de licenţă „Unleash
your soul”, coregraf: Andrei Iancu şi
„Off Limits”, coregrafă: Andreea
Anghel, în cadrul UNATC ,,I.L.
Caragiale", „Punct”, coregrafă:
Cristina Constantin, în cadrul
Universităţii Române de Ştiinţe şi
Arte „Gheorghe Cristea”. A dansat în
serialul „Sons of Liberty”, în regia lui
Karli Skoglan şi în lungmetrajul
„DXM” de Andrew Goth.

Andreea Căpitănescu
Președinte al Asociației 4Culture și
curator WASP – Working Art Space
and Production, director artistic și
curator al eXplore dance festival –
Bucharest International
Contemporary Dance and
Performance Festival. A absolvit
Liceul de Coregrafie Floria Capsali
și a făcut studii de coregrafie la
UNATC “I.L. Caragiale”. În perioada
2004-2005 a predat cursuri de dans
contemporan la secția de
Coregrafie a UNATC. În 2006 a
beneficiat de bursa danceWEB
Viena, participând la workshopuri,
proiecte de coaching și mentorship
(cu Mathilde Monnier și Loic Touze),
precum și la peste 35 de
performance-uri în cadrul
ImPulsTanz Festival. Alte proiecte
derulate includ Platforma
Românească de Dans Contemporan
și Performance 2012, Austrian
Dance Days, Balkan Dance
Platform, PerForming the body
(2006-2007), 4Projects (2006-2007),
rezidențe și producții
internaționale. Între 2008-2013 a
fost manager de proiect în cadrul
proiectului european Jardin
d’Europe, iar între 2013 – 2018 în
proiectul european Life Long
Burning, rețele europene de
cooperare în care 4Culture este
co-organizator.

Alina Manolache
Regizor și videograf, Alina Manolache a absolvit secția Foto‐Video în
cadrul Universității Naționale de
Arte București. În paralel cu studiile,
a participat la numeroase
traininguri și festivaluri internaționale de film atât în calitate de
cineast, cât și ca membru al juriului
tânăr. După o perioadă în care
explorează diferit genuri și abordări
vizuale (videoclipuri, film experimental, animație stop-°©‐motion,
instalații video), Alina descoperă un
interes profund pentru filmul
documentar. Se dovedește o
direcție importantă în 2014, cu
ocazia unei burse oferite de ICR
Paris, realizează ”Début de la visite”
și în același an ”End of Summer”,
produs de Aristoteles Workshop în
colaborare cu ARTE France. În
prezent, lucrează la debutul său în
lungmetraj și la un web
documentary comisionat de Muzeul
Național de Artă Contemporană.

Cosmin Manolescu
Mariana Gavriciuc

Dansator, coregraf, director artistic
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al studioului ZonaD - Paradis Serial
și director executiv al Fundației
Gabriela Tudor (București). A fondat,
împreună cu Gabriela Tudor în 1996,
Fundația Proiect DCM (care din 2009
și-a schimbat numele in Fundatia
“Gabriela Tudor”), cu care a realizat
peste 100 de producții și
co-producții coregrafice, platforme
naționale și regionale, festivaluri,
ateliere și cursuri de dans pentru
profesioniști si amatori, rezidențe
coregrafice, turnee și proiecte
internaționale. Spectacolele sale au
fost prezentate cu succes la
București, New York, San Diego,
Paris, Lyon, Londra, Dublin, Porto,
Roma, Florența, Catania, Amsterdam, Rotterdam, Malmo, Stockholm,
Luxemburg, Barcelona, Bremen etc.
Între distincțiile primite se află
marele premiu pentru „Paradis
serial” la Festivalul Atelier de la
Sfântu Gheorghe (2003), premiile
SACD și Sogeda pentru proiectul
„Don't Ask The Blond” (Monaco
Dance Forum, 2004), „Nouveau
Talent Chorégraphie” acordat de
Societatea Autorilor şi Compozitorilor Dramatici din Paris (2005),
premiul Centrului Soros pentru Arta
Contemporana pentru dezvoltarea
dansului contemporan in Romania
(1998).

„Contraption”, un proiect deschis
cercetării şi studiului interacţiunii, în
timp real, a corpului cu spaţiul şi
mediul artelor vizuale. În prezent,
coordonează activitatea Asociaţiei
Culturale SIC.

Igor Mocanu

Momo Peter Sanno

Igor Mocanu este critic de artă și
curator. Publică eseuri și articole în
diverse publicații din România și din
străinătate. A curatoriat mai multe
expoziții de artă modernă și
contemporană, între care
„Avangarda revizitată. Avangarda
europeană în Arhiva Națională de
Filme din România” (ABF,
Cinemateca Română, Sala Eforie /
„Jean Georgescu”, 2012-2014) și
„Muzeul Dansului Modern și
Contemporan” (CNDB, Sala „Stere
Popescu”, 2015). A îngrijit antologia
„1984. Ultima generație a
comunismului românesc” (UNIBUC,
2008), a participat în proiectul
literar-vizual „Rubik” (Polirom, 2008)
și are mai mlte contribuții în
volumele „CriticAtac. Antologie I”
(Cartier, 2011), „See what we do!”
(Pionier Press, 2013), „Infranegrul”
(Aius, 2014) și „Close-up:
Post-Transition Writings” (Artyčok
TV, 2014). În prezent este
coordonator de cercetare la Centrul
Național al Dansului – București și
redactor la revista „Arta”.

Dansatorul şi coregraful Momo
Sanno Peter explorează şi
aprofundează prin mişcare legătura
emoţională dintre oameni. Legătura
subtilă dintre simţire, gând, intenţie
şi acţiune captată în mişcare, redată
prin dans, creând o armonie
susţinută. Particularitatea muncii
sale reiese prin colaborarea cu
ceilalţi artişti implicaţi. Oferă un
spaţiu amplu de exprimare artistului
pentru a putea aduce la suprafaţă
prin originalitate şi înţelegere
aspectul cerut. Astfel, devine parte
integrată din Întreg, menţinându-şi
amprenta proprie, unică, cu care
participă la înfăptuirea actului
artistic. Are ca scop lucrări artistice
care sunt înţelese indiferent de
scenă şi spaţiul cultural naţional sau
internaţional unde sunt prezentate,
iar ca rezultat coregrafii care
prezintă şi susţin caracteristica
simplităţii universale, exprimată prin
multitudinea diversităţii aspectelor
umane. Momo Sanno Peter a
absolvit Liceul de Artă „Dimitrie
Cuclin” din Galaţi, secţia coregrafie,
Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”
din Bucureşti şi Academia de dans
„John Cranko” din Stuttgart. A
colaborat cu Futurpointe Dance,
Rochester NY, USA, National Dance
Theatre Company, Kingstone
Jamaica, Aiykodans, Port au Prince,
Haiti şi Uninvented Theater,
Bucureşti. Printre lucrările sale se
numără „Minutes Seconds”, „Wolf
Hunter Hunted”, „Traveling Body”,
„Elements”, „Forgoten Rhytms”,
„Classic Meets Contemporary”,
„Two,One .1”. Fragmente în „Una
Noche de Amor” şi „Balcanicele”, în
regia lui Alexandru Hauswater.

Eva Sánchez Martz
Eva Sánchez Martz este fondatoare
a ACDN Production, Martz
Contemporary Dance Company,
co-producătoare a World Dance
Movement și profesoară la Institutul
de Artă din Barcelona. A absolvit
Conservatorul de Muzică din Madrid
și Facultatea de Psihologie, iar în
prezent conduce școala
„International Dance Studio” și
clubul sportiv „Club de gymnasia
Acrobática Madrid”. În trecut a
colaborat cu Cirque du Soleil.

Bianca Oichea
A studiat timp de doi ani la UNATC
„I.L. Caragiale”, secţia Coregrafie,
apoi şi-a continuat studiile în Franţa,
la Universitatea Paris 8, Saint-Denis,
departamentul de teatru, apoi la cel
de dans. A obţinut o licenţă în
domeniul spectacolului coregrafic,
cu minor în tehnologiile digitale. A
participat la workshop-uri susținute
de Francois Imbert, Myriam
Gourfink, Virginia Heinee, Enrico
Tedde, Anna Wehsarg și Armando
Menicacci. După întoarcerea în
România, a coordonat proiectul
cultural ,,Aveţi 45 de minute?”,
spectacol multimedia interactiv.
Împreună cu Robert Erdos a înfiinţat

Arcadie Rusu
Coregraf, dansator, performer. În
anul 2007, la Gala Absolvenţilor
UNATC, a fost premiat pentru cel
mai bun spectacol de Coregrafie –
„Mind Control”. În acelaşi an, se
alătură companiei „Gigi Căciuleanu
Romania Dance Company”. 2011 –
Bursă danceWEB, în cadrul
festivalului „Impuls Tanz”, Viena,
printr-un Wild Card oferit de
Asociaţia 4Culture. 2012 –
Câştigătorul rezidenţei Attic Arts,
oferită de ICR London. În colaborare
cu English Naţional Ballet, creează
spectacolul „Hunted Devotion” la
Opera Holland Park, participă în
proiectul „Dance in Focus” şi
prezintă „Amprente” în deschiderea
festivalului Big Dance London.
Dintre creaţiile proprii amintim:
„Proces cu uşile închise” (Ateneul
Român); „Nesomn” (Centrul Naţional
al Dansului Bucureşti); „Promised
Land” şi „Crazy Stories in The City”
(Teatrul Foarte Mic); „Hunted
Devotion” (Opera Holland Park
London). Participă cu creaţiile sale
la festivaluri: „A Corps” (Poitier,
Franţa); Festivalul „Dilema Veche”
(Alba Iulia); „Big Dance Festival”
(London); Explore Dance Festival
(Bucureşti); Timişoara Internaţional
Dance Festival; Chişinău-Bucureşti
(Teatrul Odeon); FNT (Festivalul
Național de Teatru); Festivalul de
Teatru din Piatră Neamţ; „Acoperire
Culturală” (Chişinău) şi Festivalul
Internaţional de Teatru „Poveşti”
(Alba Iulia). Arcadie Rusu
colaborează constant cu regizori de
teatru, semnând mişcarea scenică şi
coregrafia mai multor spectacole.

Gina Șerbănescu
Gina Şerbănescu este Doctor în

BIO | 8
Filosofie, titlu obţinut la
Universitatea din Bucureşti. În
calitatea sa de critic de artele
spectacolului, Gina Şerbănescu
colaborează cu importante reviste
de cultură din România și din
străinătate: „Dilema Veche”,
„Observator Cultural”, „Art Act
Magazine”, „Teatrul Azi”, „Scena.ro”,
„Critical Correspondence New York”,
„Workspace Brussels”, „Au Sud de
L’est”. Este autoarea cărţii Dansul
Contemporan – Sensuri ale Corpului,
publicată în anul 2007 de editura
Fundaţiei „Camil Petrescu”, cu
sprijinul Centrului Naţional al
Dansului Bucureşti. A făcut parte, în
octombrie 2010, din echipa care a
realizat un schimb cultural
româno-american, iniţiat de
Institutul Cultural Român din New
York, Fundaţia „Gabriela Tudor” şi
Dance Theatre Workshop New York,
în cadrul proiectului „Moving
Dialogue”. A participat, în calitate de
critic de dans, la Platforma
balcanică de dans contemporan
(Atena 2007, Novi Sad 2009). A
lucrat ca dramaturg pentru
rezidenţele coregrafice Jardin
d’Europe 2012. A participat la
Programul Critical Endeavour în
2009 la Bruxelles (Working Title
Festival) şi în 2012 la Viena
(ImpulsTanz Vienna) la propunerea
Asociaţiei 4Culture. A beneficiat de
bursa de mobilitate în cadrul
programului E-motional Bodies and
Cities, iniţiat de Fundaţia „Gabriela
Tudor” (Cipru 2012) şi a câştigat
rezidenţa oferită de programul
E-motional-Rethinking Dance
(România 2014). A semnat
dramaturgia spectacolelor: „It’s
alright with me” (coregrafia: Kata
Juhasz, Ungaria), „That’s It”
(coregrafia: Sabine Molenaar,
Olanda), „Şaraiman” (concept:
Răzvan Mazilu, coregrafia: Nadar
Rosano, Israel), „My Body is a Barrel
of Gunpowder” (coregrafia: Ida-Louis
Leclerc Larsen, Marie-Louise
Stentebjerg, Danemarca),
„Anti-GONE – It’s Me” (coregrafia:
Galina Borissova, Bulgaria).

Beatrice Tudor
Interpretă şi profesoară de dans, a
avut contribuţii în spectacolele de

licenţă „Casa Bernardei” (coregrafia:
Alina Lungu), „Şah mat” (coregrafia:
Elmas Adya Menacai) şi „Outside the
box” (coregrafia: Ana Peter) din
cadrul Universităţii Române de
Ştiinţe şi Arte „Gh. Cristea”. A avut
apariţii într-un moment artistic
(coregrafia: Mihaela Zamfirescu,
text: Ilinca Bernea, percuţie: George
Iacob) la Conferinţa Naţională de
Estetică şi Filosofia Artei „Ion Ianoşi”,
Ediţia a III-a (mai 2015), în cadrul
filmului experimental „Synesthesia”
(coordonator: Valentina de Piante
Niculae), la filmarea teaserului
Festivalului INTERSECTION, ediţia
2015, la filmarea spotului
Festivalului de film documentar
ONE WORLD ROMÂNIA, ediţia 2015
şi la spectacolul de redeschidere a
Centrului Naţional al Dansului din
Bucureşti alături de Vlad Merariu. A
obţinut Premiul I (secţiunea Dans
contemporan) la Festivalul Concurs
de Artă Coregrafică „EURODANS” şi
la Concursul „Marele premiu al
Palatului Naţional al Copiilor”, 2013,
coregrafă: Elena Zamfirescu.

Daniela Sima

Varvara Ștefănescu

Daniela Andreea Sima s-a născut în
1990, în Bucureşti. A studiat
Coregrafia în cadrul ,,U.N.A.T.C.
I.L.Caragiale" şi a absolvit în anul
2013 cu spectacolul de licenţă “Ce-a
mai rămas?”, câştigător al marelui
premiu în cadrul Alt Concurs
Naţional de Coregrafie organizat de
Asociaţia Secţia de Coregrafie. În
acelaşi timp, a studiat şi
Management la Academia de Studii
Economice din Bucureşti, după care
a absolvit un master în
Managementul proiectelor, în
cadrul aceleiaşi facultăţi. Are o
experienţă de 13 ani în dans şi 2 ani
în organizarea de evenimente şi
proiecte artistice. A lucrat ca
asistent coregraf şi profesor de dans
pentru copii, şi, de asemenea, a
întreprins activităţi de educaţie
non-formală cu copii dezavantajaţi
în calitate de voluntar în cadrul
Asociaţiei Young Initiative.

Vava Ștefănescu este coregrafă şi
dansatoare, trăieşte şi lucrează în
România. Vava Ștefanescu are o
contribuție importantă la
dezvoltarea dansului contemporan
în România – înfiinţează în 2000
Centrul Multi Art Dans (MAD), o
instituţie independentă dedicată
creației dansului contemporan ce
prefigurează CNDB, apoi director
artistic al CNDB (2006- 2013). Din
2013 este director al Centrului
Naţional al Dansului Bucureşti. Are
un palmares artistic impresionant –
peste 30 de lucrări coregrafice de
autor sau ca dansator și coregraf –
în care abordează forme scenice
foarte diverse, lucrări ce sunt
prezentate cu succes în România și
în străinătate. Ca activitate
pedagogică independentă, susţine
ateliere de compoziţie coregrafică
sau interdisciplinară şi ateliere de
dans contemporan în cadrul mai
multor festivaluri, companii de dans,
universități sau rezidenţe de creaţie
în țară și străinătate. Este absolventă
a UNATC – secţia de creaţie
coregrafică și a masterului în
Cooperare Artistică Internațională
(Paris, 2004).

Cristina Tudor
A fost invitată în cadrul festivalului
„Intersection” cu spectacolele
,,Virgo”, ,,Doors of perception” şi
„Neobelisc'', fiind co-realizatoare şi
interpretă, a avut un rol secundar în
scurtmetrajul „Bazinul”, în regia
Biancăi Rotaru. A participat la
festivaluri, precum Festivalul Okaua,
unde a obţinut Premiul pentru cea
mai bună actriță în rol secundar în
piesa „Madame Ivanova”, şi premiul
pentru diversitatea mijloacelor de
expresie pentru rolul din „Casa
Zoikăi”, Festivalul George
Constantin – „Locul unde îngerii
aţipesc”; Gala internaţională Notre
Dame de Sion – „Locul unde îngerii
aţipesc”; Festivalul Primavera –
„Casa Zoikăi”; High-School Uberfest
– Premiul de excelenţă pentru rolul
din „Locul unde îngerii aţipesc” şi
premiul pentru cel mai bun
spectacol. În prezent este studentă
la secţia Actorie a Universităţii
Naţionale de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I. L. Caragiale” din
Bucureşti.

Anca Tudor Stoian
Este una dintre personalitățile
reprezentative ale școlii românești
de dans.
Născută în Constanța, a absolvit
Liceul de Coregrafie din Cluj,
Institutul de Artă Teatrală și
Cinematografică -Secția Coregrafie
(1994), a fost balerină la Teatrul Liric
din Constanța, maestru balet la
Teatrul Liric din Craiova, consilier de
coregrafie în Ministerul Culturii
(1990 - 1992), profesor de balet și
director al Liceul de Coregrafie
"Floria Capsali" din București.
De-a lungul timpului a montat
spectacole în coregrafie originală, a
semnat coregrafia pentru
spectacole teatru și televiziune, a
coordonat lucrări de diplomă și de
examene de grad didactic.

Laurențiu Zloteanu
Este un artist vizual, interdisciplinar,
licențiat în domeniul psihologiei, cu
experiență în lucrul cu copiii. A
lucrat ca facilitator de grupuri de
suport pentru consumatorii de
droguri și a participat în expoziții de
grup în cadrul Salonului
Internațional de Artă Naivă și
Outsider Art.

