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14.00 
Deschiderea festivalului
Fabrica de Pensule

17.00 
BALANSÉ (Martinique)
dans
de Agnès Dru
Sala Radio Cluj

19.30 
UNTITLED (RO)
performance
de Ciprian Mureșan
Fabrica de Pensule, Sala Studio

20.30
PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION
Fabrica de Pensule, Superliquidato Gallery

22.00
PARTY DE DESCHIDERE CU LE XI ȘI MURI
Urania Palace

12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30
YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectator de gen masculin
de Farid Fairuz

15.00 
POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, GEN, COLECTIVITATE cu Helen 
Hester
POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL? cu Nick Srnicek
RINGUL DE DANS AL ARIADNEI cu Raluca Voinea
prezentări și discuții
Fabrica de Pensule, Sala RAP

18.00 
IUGOSLAVIA, CUM NE-A MIȘCAT IDEOLOGIA CORPUL COLECTIV (SR)
film
de Marta Popivoda
Cinema Mărăști

20.00
STATUL (BG)
performance
de Alexander Manuiloff
Fabrica de Pensule, Sala Studio

12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30
YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectator de gen masculin
de Farid Fairuz

19.00 
STAFF (NO&RO)
dans
de Ingrid Berger Myhre & Andreea David 
Fabrica de Pensule, Sala Studio

21.00 
PROVIZORIU (RO)
teatru
de Raul Coldea și Petro Ionescu
Reactor de creație și experiment

12:00 | 13:30 | 15:00
YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectator de gen masculin
de Farid Fairuz

17.30
CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură
de Yann Verburgh
Reactor de creație și experiment

19.00
GHINGA (RO)
teatru 
de Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
Fabrica de Pensule, Sala Studio

21.00
NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO)
performance (18+)
de Andreea David
Fabrica de Pensule, Sala RAP

17.00
FRAIERILOR de Mihai Goțiu, editura TACT 2015 
lectură publică și dezbatere
Fabrica de Pensule, Bar

18.30
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici
Fabrica de Pensule, Sala Studio

21.00
PULVERIZARE (FR & RO)
teatru
de Frédéric Fisbach, text: Alexandra Badea
Sala Radio Cluj

11.00 | 11.40 | 12.20 | 13.00
THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

18.00
VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)
teatru
de Alex Fifea & David Schwartz
Reactor de creație și experiment

19.00
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici
Fabrica de Pensule, Sala Studio

21.30
EA E BĂIAT BUN (RO)
teatru
de Eugen Jebeleanu
Fabrica de Pensule, Sala Studio

12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 
19:30
YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE 
SWEDISH NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectator de 
gen masculin
de Farid Fairuz

11.00 | 11.40 | 12.20 | 14.00 | 14.40 | 
15.20 | 16.00 | 16.40 | 17.20 | 18.00
THE AGENCY OF TOUCH
performance tactil pentru un singur 
spectator
de Mădălina Dan

17.00
CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL 
NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & 
discuție (Corina Bucea în dialog cu 
jucătoarele Olimpia Cluj)
Fabrica de Pensule, Lateral ArtSpace & 
Bar

19.00
CUNTHATE [URĂ] (GB & RO)
teatru (16+)
de Nico Vaccari
Fabrica de Pensule, Sala RAP

20.30
PARENTAL CTRL (RO)
performance
de Ferenc Sinkó
Fabrica de Pensule, Sala Studio

23.00 
CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club
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de Mădălina Dan

17.00 
SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL CREAȚIEI 
COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN - 
IULIA POPOVICI
lansare de carte
Fabrica de Pensule, Bar 

18.00 
FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE 
ZILELE (RO & SUA)
teatru
de Radu Apostol & Ana Mărgineanu 
Fabrica de Pensule, Sala Studio

20.00
PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
teatru
de Bogdan Georgescu 
Reactor de creație și experiment

21.30
PRODUSE DOMESTICE (RO)
teatru
de Ioana Păun
Fabrica de Pensule, Sala Studio

7 - 10 noiembrie, 17.00 - 20.00
P U N C H  pop-up Bookshop 
Fabrica de Pensule, Bar
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PROGRAM ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT 
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici

cu: Mădălina Dan, Farid Fairuz, Manuel Pelmuș, Alexandra 
Pirici
producător: brut Vienna și Centrul Național al Dansului cu 
sprijinul Fundației ERSTE 

Patru performeri actualizează și reproduc pentru public, la 
cerere, momente, evenimente, situaţii, sau imagini iconice. 
Lista din care puteţi alege e o arhivă subiectivă care 
include exemple ca momentul victoriei Nadiei Comăneci 
la Olimpiada din 1976, videoclipul “Drunk in love” al lui 
Beyonce sau selfie-ul lui Obama de la înmormântarea lui 
Nelson Mandela.

CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club

Adda Kaleh este proiectul muzical al Alexandrei Pirici, care 
explorează o estetică sonoră și vizuală digitală, construită 
de mediul informațional contemporan. Debutul a avut loc 
la ediția din 2013 a RedBull Music Academy - New York iar 
Adda Kaleh a mai performat de curând la festivalul Sonar - 
Barcelona. "Adda Kaleh formulează medii muzicale 
hiper-curente care echilibrează perfect comentariul, 
melodia si spațiul". (dublab) 

PROGRAM RECOMANDAT DE ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT

CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & discuție (Corina 
Bucea în dialog cu jucătoarele Olimpia Cluj)

Corner. Fotbal + societate prezintă filme și documentație 
despre reprezentarea femeilor în fotbal, pe teren sau în 
tribune, și o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj 
despre contextul fotbalului feminin. 

POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, 
GEN, COLECTIVITATE
prezentare și discuție cu Helen Hester

În această prezentare, Hellen Hester va discuta 
posibilitățile unui tip de tehnologie - dispozitivul de 
extracție menstruală Del-em, conceput de feministe în anii 
’70 - și va evidenția legăturile genealogice dintre al doilea 
val de mișcări feministe de auto-ajutor și activismul 
tehnofeminist de azi. 

POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL?
prezentare și discuție cu Nick Srnicek

Tema corpului colectiv este, în opinia lui Ernesto Laclau, 
sarcina cea mai importantă a stângii radicale, azi. Această 
prezentare va examina condițiile care privesc producția 
unui corp colectiv – dispersat la nivel global, dislocat de 
sexism, rasism, colonialism sau naționalism, și totuși, în 
același timp, tot mai unit de poziția sa proletară. 

RINGUL DE DANS AL ARIADNEI
prezentare și discuție cu Raluca Voinea

Raluca Voinea va încerca o arheologie simbolică a ringului 
de dans văzut ca o platformă pentru manifestarea 
egalității de gen, a dorințelor, măștilor și crimelor. De la 
femeile minoice până la Michael Jackson, via Jane Fonda și 
Grace Jones.

PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION

Instalația încorporează piese din colecția toamnă-iarnă 
2015 și o aplicație mobilă prin intermediul căreia ne invită 
să ne imaginăm un posibil viitor care nu e nici întoarcere 
salvatoare în sânul unei presupuse “naturi” pure, nici 
distopie tehno-capitalistă, ci o a treia variantă, o ficțiune 
mai optimistă care trebuie proiectată pentru a se putea 
auto-constitui.

THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

producător: Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 
Berlin, proiect susținut de HZT Inter-University Centre for 
Dance Berlin

The Agency of Touch e o intervenție socială care utilizează 
atingerea, conștientizarea fizică/senzorială și 
conectivitatea ca vehicul social-recreațional pentru 
comunicare și cercetare corporală în diferite contexte 
sociale, culturale și economice. Metoda constă din sesiuni 
individuale bazate pe atingere. 

TEATRU
PROVIZORIU (RO)

regie și text: Raul Coldea și Petro Ionescu
cu: Cătălin Filip, Diana Nedescu/Oana Mardare, Doru Taloș
video: Cosmin Nicoară și Ana Vîjdea
producător: Reactor de creaţie și experiment

Provizoriu este un spectacol orientat pe procesul de lucru, 
care tratează tema invizibilităţii sociale. Spectacolul 
încearcă să ficţionalizeze și să facă vizibile biografiile celor 
care există doar în statisticile instituţiilor. 

CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură

de: Yann Verburgh
traducere: Eugen Jebeleanu, cu sprijinul Asociației 
Beaumarchais-SACD.

Căpcăuni propune o călătorie în centrul homofobiei din 
lumea de azi. Textul realizează o panoramă a unei 
discriminări care exclude social, care ucide direct sau 
indirect, care există sub numeroase forme, toate cauzând 
durere și suferință. 

GHINGA (RO)

regie: Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
scenariu: Oana Hodade și Valeriu A. Cuc, după 'O întâlnire 
cu cititorii' de Dan Coman
cu: Doru Taloș, Cristina Bodnărescu, Cătălin Filip, Oana 
Mardare, Alex Tatu, Boglárka Veligdan, Cristian Vincze și 
Alin Popan
copiii: Vlad Morar, Maya Kovács, Mayanna Bartalus, David 
Chiorean, Mira Naiba, Darie Naiba, Aprilia Pogăcean, Elize 
Guţan Florian, Ana Petriș, Patricia Șerbănescu, Petra Purja
muzică: Răzvan Krivach
scenografie: Brîndușa C. Bălan
producător: Asociaţia Reciproca & Fabrica de Pensule

La insistenţele unei învăţătoare din comuna Ilva Mică, 
poetul Dan Coman acceptă să facă o vizită la  școala din 
localitate pentru o întâlnire cu elevii clasei a cincea. 
Drumul din Bistriţa până la Ilva cu o Dacie veche și 
primirea oaspetelui de către autorităţi, „așa cum se cuvine”, 
amână considerabil momentul întâlnirii, care se dovedește 
a fi o serbare organizată în cinstea poeziei contemporane 
românești.

PULVERIZARE (FR & RO)

regizor: Frédéric Fisbach
text: Alexandra Badea
cu: Mădălina Constantin, Eugen Jebeleanu, Frédéric 
Fisbach
scenografia:  Frédéric Fisbach
producător: Ensemble Atopique, Festival des 
Francophonies de Limoges, Théâtre Ouvert, Institut 
Français de Bucarest, Ville de Cannes, etc.

Spectacolul vorbește despre relația noastră cu locul 
muncii în contextul globalizării. Acțiunea se desfășoară în 
patru țări, iar ceea ce vedem sunt fragmente din viața de zi 
cu zi a patru salariați cu nivel social și funcții foarte diferite, 
uniți prin muncă în cadrul aceleiași întreprinderi. 

VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)

regie: David Schwartz
cu: Alex Fifea, Cătălin Rulea
concept și text: Alex Fifea și David Schwartz
muzică și video: Cătălin Rulea
scenografie: Cătălin Rulea
producător: David Schwartz, în cadrul expoziţiei „Eroismul 
răsare într-un depozit de mărfuri” (Salonul de Proiecte, 
MNAC Anexa 2015)

Pe 4 martie 2014, Daniel-Gabriel Dumitrache, în vârstă de 
26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a fost 
ucis în bătaie în interiorul secţiei 10 de poliţie din 
București. Spectacolul își propune analizarea și 
deconstrucţia mecanismelor sociale și a discursului public 
din spatele acestei crime.

EA E BĂIAT BUN (RO)

concept și regie: Eugen Jebeleanu
cu: Florin Caracala
text: Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar 
Rodica e băiat bun, realizat de Marian Ilea şi Gheorghe 
Dinu)
muzică: Alex Halka
scenografie: Velica Panduru
companie: Compania 28
producător: ColectivA Cluj, Uma Ed Bucureşti, Festivalul 
Temps d'Images Cluj, Fundația ERSTE, Căminul Cultural.

Din copilărie, EL se consideră mai mult fată decât băiat. Îşi 
spunea EA şi purta rochii. EA a crescut cu această dilemă. 
La 30 de ani, confuzia persistă. Trăieşte într-un sat din 
Maramureş, cântă muzică populară la nunţi si pe la baruri. 
Nimic neobişnuit, în afară de faptul că pe buletinul său stă 
scris un nume de bărbat. 

CUNTHATE [URĂ] (GB & RO) (16+)

regie: Nico Vaccari
cu: Florina Gleznea, Katia Pascariu, Oana Pușcatu
text: Nico Vaccari / Sînziana Koenig / Florina Gleznea / 
Katia Pascariu / Oana Pușcatu
traducere: Cătălin Bucioveanu
coregrafie: Carmen Coţofană
scenografie: Steliana Ștefănescu
companie: BÉZNĂ Theatre
co-director artistic: Sînziana Koenig
relaţii publice și parteneriate: Anda Petrache 
producător: BÉZNĂ Theatre / Colectiv A
parteneri: Căminul Cultural / Fundaţia ERSTE / Centrul de 
Teatru Educaţional Replika

CUNTHATE [ URĂ ]  adresează problema propagandei care 
susţine profitul pornografiei GONZO, un tip de pornografie 
care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale 
violente. Comparând aceste acte pornografice cu tehnici 
de tortură politică oficiale, CUNTHATE [ URĂ ] avertizează 
despre influenţa violenţei pornografice asupra 
mass-media și despre impactul ei asupra relaţiilor 
interpersonale. 

PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
proiect observaţional de artă activă

regie și text: Bogdan Georgescu 
concept: echipa proiectului - Sever Andrei, Irina Gâdiuţă, 
Bogdan Georgescu, Vlad Georgescu, Andrei Ioniţă, 
Sînziana Nicola, Mihaela Sîrbu.
cu: Mihaela Sîrbu, Sînziana Nicola, Sever Andrei, Andrei 
Ioniţă
muzică: Sever Andrei
scenografie: Irina Gâdiuţă
producător: Asociaţia O2G prin Platforma de Teatru Politic 
2015, un proiect finanţat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Pentru că Meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, 
abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuse femeile în 
România. Pentru că Meriţi pune accentul pe acele abuzuri 
legate de puterea de decizie a femeilor asupra propriului 
lor corp. 

PRODUSE DOMESTICE (RO)

regie și concept: Ioana Păun
scenariu: Xandra Popescu
cu: Smaranda Nicolau, Ynia / Irina Drăgănescu
mișcare: Carmen Coţofană
muzică: Cătălin Rulea, Diana Miron
producător: Ioana Păun, co-producţie WASP

Într-o ţară cunoscută ca exportator al muncii domestice, a 
angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor 
care deţin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine 
să lucreze în România nevoită să își susţină familia de 
acasă. Agenţia intermediară o plasează ca bonă pentru cei 
doi copii ai unei familii bogate. Totul merge bine până 
când într-o zi tatăl familiei începe să o hărţuiască sexual. 

FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (RO & SUA)

regie: Ana Mărgineanu, Radu Apostol
text: Peca Ştefan
cu: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, 
Viorel Cojanu, Raul Stănulescu (vioară)
coregrafia: Carmen Coţofană
scenografie: Arh. Gabi Albu
companie: Replika
producție: Replika. Proiect cultural finanţat de AFCN şi 
ARCUB.
parteneri: Primăria Sector 4, ColectivA.

Public şi artişti recreează împreună planul unui filantrop 
român foarte puţin cunoscut, de a vindeca "foamea 
noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o 
cină cu prieteni. O experienţă imersivă care îşi propune să 
exploreze natura sărăciei din România, relaţia dintre 
schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre 
realitate şi ficţiune şi felul în care îl consumăm în timpul 
participării la un spectacol.

DANS
BALANSÉ (Martinique)

de & cu: Agnès Dru
clarinet: Yann Lecollaire
muzică: AM4 Martinique
producător: AD Compagnie, spectacol creat la P.A.R.T.S. 
Bruxelles
Suport financiar: Departamentul Afacerilor Culturale și 
Regiunea Martinicăi

Balansé reia istorii ale mișcării în corpul singular al 
coregrafei-performer Agnès Dru. Corpul ei povestitor 
navighează spațiile limitrofe ale unor culturi diferite și ne 
vorbește intens în limbajul trance, Ladja (o formă caribiană 
de capoeira din Martinica), balet modern, hip hop, dans 
contemporan. 

STAFF (NO & RO)

de & cu: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
muzică: Lasse Passage
video: Sigurd Ytre-Arne

STAFF se joacă cu nuanțele dintre o situație și limbajul 
folosit pentru a o descrie, cu alte cuvinte - cu 
reprezentarea. Denumirea și re-numirea a diverse acțiuni și 
gesturi se dezvoltă într-un joc care reflectă relativitatea 
limbajului și modul în care proiectăm în mod subiectiv 
înțelesuri lucrurilor pe care le vedem.

PERFORMANCE
UNTITLED

de: Ciprian Mureșan
artiști păpușari: Lucian Rad și Enikő Takács
costume: István Cîmpan
păpuși: Orsolya Gál
producție: Galeria David Nolan, New York și Salonul de 
proiecte, București

Pornind de la narațiuni fragmentare și replici generate de 
interacțiunea dintre un grup de copii și cei doi păpușari, 
Lucian Rad și Enikő Takács, în timpul unor workshop-uri 
preliminare, Untitled se compune dintr-o suită de 
momente în care sunt schițate diverse "personaje și 
situații". Umorul și inocența care însoțesc aceste 
improvizații narative și de limbaj lasă uneori să se 
întrevadă și o latură întunecată. 

YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectactor de gen masculin

concept & performance: Farid Fairuz
o co-producție: Solitude Project, Centrul Cultural German 
Timișoara/Festivalul de Arte Performative Timișoara, 
Căminul Cultural
Proiect realizat cu sprijinul Fundației ERSTE

You Might as Well Have Sung the Swedish National Anthem 
coboară totul la scară umană și redeschide un spațiu 
confortabil și intim de dialog și reflecție, regăsind firescul 
exact în mijlocul unui performance pe care îl înșurubeză 
tandru în realitatea din care face parte.

STATUL (BG)

de: Alexander Manuiloff
text: Alexander Manuiloff

Lucrarea conceptuală a lui Alexander Manuiloff, Statul / 
The State, nu are nevoie nici de regizor nici de actori – ea 
transformă publicul în co-autori și interpreți ai fiecărei 
reprezentații. Bazat pe cazul tinerilor bulgari care s-au 
auto-imolat în 2013 în formă de protest, textul 
chestionează felul în care societățile se constituie prin 
valorile lor comune și de ce este necesar pentru ca 
oamenii să poată trăi împreună în stat.

NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO) (18+)

de & cu: Andreea David

Pentru acest performance Andreea David a lucrat într-un 
spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei 
critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. 
Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, 
performează tot felul de posturi stereotip asociate 
feminităţii. 

PARENTAL CTRL (RO)

un spectacol de: Ferenc Sinkó 
realizat în colaborare / cu: kata bodoki-halmen, Kinga 
Ötvös, Krisztina Sipos 
dramaturg / asistent de regie: Panna Adorjáni 
muzica: bhkata & the blue screen band
video, lumini, sunet: Attila Almási
asistent tehnic: Radu Bogdan
producător: Kinga Kelemen / GroundFloor Group

Parental Ctrl este un performance-concert despre 
generația Y și părinți, despre dependența de tehnologie și 
evadarea din realitate, despre ruptura inevitabilă dintre 
generații.

FILM
IUGOSLAVIA, CUM IDEOLOGIA NE-A MIȘCAT CORPUL 
COLECTIV (SR)

de Marta Popivoda
scenariul: Ana Vujanović, Marta Popivoda
editarea: Nataša Damnjanović
produs de: TkH [Walking Theory], Belgrad, Les 
Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, joon film, Berlin

Filmul dezvoltă modul în care ideologia se 
auto-interpretează în spațiul public prin spectacole de 
masă. Retrasând trecutul prin intermediul imaginilor, 
filmul urmărește modul în care ideologia comunistă a fost 
extenuată treptat prin schimbarea relațiilor dintre oameni, 
ideologie și stat.

LECTURĂ & PREZENTARE 
DE CARTE 
MIHAI GOȚIU: FRAIERILOR 
lectură publică  & dezbatere

Fraierilor (editura Tact, 2015) este o carte despre implicare 
civică și despre modul în care cultura poate genera 
schimbări majore de mentalități într-o comunitate și, 
implicit, schimbări sociale. 

IULIA POPOVICI: SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL 
CREAȚIEI COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN
lansare de carte 

De-a lungul a cinci eseuri scrise de teoreticieni și critici 
europeni și a unei serii de interviuri cu artiști foarte diverși, 
de la Joël Pommerat la Gianina Cărbunariu și de la Armin 
Petras/Fritz Kater și Rodrigo García la Bogdan Georgescu și 
Catinca Drăgănescu, această carte investighează realitatea 
contemporană a noilor moduri de creație teatrală, dincolo 
de tradiția atotputernică a regizorului.



PROGRAM ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT 
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici

cu: Mădălina Dan, Farid Fairuz, Manuel Pelmuș, Alexandra 
Pirici
producător: brut Vienna și Centrul Național al Dansului cu 
sprijinul Fundației ERSTE 

Patru performeri actualizează și reproduc pentru public, la 
cerere, momente, evenimente, situaţii, sau imagini iconice. 
Lista din care puteţi alege e o arhivă subiectivă care 
include exemple ca momentul victoriei Nadiei Comăneci 
la Olimpiada din 1976, videoclipul “Drunk in love” al lui 
Beyonce sau selfie-ul lui Obama de la înmormântarea lui 
Nelson Mandela.

CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club

Adda Kaleh este proiectul muzical al Alexandrei Pirici, care 
explorează o estetică sonoră și vizuală digitală, construită 
de mediul informațional contemporan. Debutul a avut loc 
la ediția din 2013 a RedBull Music Academy - New York iar 
Adda Kaleh a mai performat de curând la festivalul Sonar - 
Barcelona. "Adda Kaleh formulează medii muzicale 
hiper-curente care echilibrează perfect comentariul, 
melodia si spațiul". (dublab) 

PROGRAM RECOMANDAT DE ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT

CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & discuție (Corina 
Bucea în dialog cu jucătoarele Olimpia Cluj)

Corner. Fotbal + societate prezintă filme și documentație 
despre reprezentarea femeilor în fotbal, pe teren sau în 
tribune, și o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj 
despre contextul fotbalului feminin. 

POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, 
GEN, COLECTIVITATE
prezentare și discuție cu Helen Hester

În această prezentare, Hellen Hester va discuta 
posibilitățile unui tip de tehnologie - dispozitivul de 
extracție menstruală Del-em, conceput de feministe în anii 
’70 - și va evidenția legăturile genealogice dintre al doilea 
val de mișcări feministe de auto-ajutor și activismul 
tehnofeminist de azi. 

POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL?
prezentare și discuție cu Nick Srnicek

Tema corpului colectiv este, în opinia lui Ernesto Laclau, 
sarcina cea mai importantă a stângii radicale, azi. Această 
prezentare va examina condițiile care privesc producția 
unui corp colectiv – dispersat la nivel global, dislocat de 
sexism, rasism, colonialism sau naționalism, și totuși, în 
același timp, tot mai unit de poziția sa proletară. 

RINGUL DE DANS AL ARIADNEI
prezentare și discuție cu Raluca Voinea

Raluca Voinea va încerca o arheologie simbolică a ringului 
de dans văzut ca o platformă pentru manifestarea 
egalității de gen, a dorințelor, măștilor și crimelor. De la 
femeile minoice până la Michael Jackson, via Jane Fonda și 
Grace Jones.

PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION

Instalația încorporează piese din colecția toamnă-iarnă 
2015 și o aplicație mobilă prin intermediul căreia ne invită 
să ne imaginăm un posibil viitor care nu e nici întoarcere 
salvatoare în sânul unei presupuse “naturi” pure, nici 
distopie tehno-capitalistă, ci o a treia variantă, o ficțiune 
mai optimistă care trebuie proiectată pentru a se putea 
auto-constitui.

THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

producător: Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 
Berlin, proiect susținut de HZT Inter-University Centre for 
Dance Berlin

The Agency of Touch e o intervenție socială care utilizează 
atingerea, conștientizarea fizică/senzorială și 
conectivitatea ca vehicul social-recreațional pentru 
comunicare și cercetare corporală în diferite contexte 
sociale, culturale și economice. Metoda constă din sesiuni 
individuale bazate pe atingere. 

TEATRU
PROVIZORIU (RO)

regie și text: Raul Coldea și Petro Ionescu
cu: Cătălin Filip, Diana Nedescu/Oana Mardare, Doru Taloș
video: Cosmin Nicoară și Ana Vîjdea
producător: Reactor de creaţie și experiment

Provizoriu este un spectacol orientat pe procesul de lucru, 
care tratează tema invizibilităţii sociale. Spectacolul 
încearcă să ficţionalizeze și să facă vizibile biografiile celor 
care există doar în statisticile instituţiilor. 

CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură

de: Yann Verburgh
traducere: Eugen Jebeleanu, cu sprijinul Asociației 
Beaumarchais-SACD.

Căpcăuni propune o călătorie în centrul homofobiei din 
lumea de azi. Textul realizează o panoramă a unei 
discriminări care exclude social, care ucide direct sau 
indirect, care există sub numeroase forme, toate cauzând 
durere și suferință. 

GHINGA (RO)

regie: Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
scenariu: Oana Hodade și Valeriu A. Cuc, după 'O întâlnire 
cu cititorii' de Dan Coman
cu: Doru Taloș, Cristina Bodnărescu, Cătălin Filip, Oana 
Mardare, Alex Tatu, Boglárka Veligdan, Cristian Vincze și 
Alin Popan
copiii: Vlad Morar, Maya Kovács, Mayanna Bartalus, David 
Chiorean, Mira Naiba, Darie Naiba, Aprilia Pogăcean, Elize 
Guţan Florian, Ana Petriș, Patricia Șerbănescu, Petra Purja
muzică: Răzvan Krivach
scenografie: Brîndușa C. Bălan
producător: Asociaţia Reciproca & Fabrica de Pensule

La insistenţele unei învăţătoare din comuna Ilva Mică, 
poetul Dan Coman acceptă să facă o vizită la  școala din 
localitate pentru o întâlnire cu elevii clasei a cincea. 
Drumul din Bistriţa până la Ilva cu o Dacie veche și 
primirea oaspetelui de către autorităţi, „așa cum se cuvine”, 
amână considerabil momentul întâlnirii, care se dovedește 
a fi o serbare organizată în cinstea poeziei contemporane 
românești.

PULVERIZARE (FR & RO)

regizor: Frédéric Fisbach
text: Alexandra Badea
cu: Mădălina Constantin, Eugen Jebeleanu, Frédéric 
Fisbach
scenografia:  Frédéric Fisbach
producător: Ensemble Atopique, Festival des 
Francophonies de Limoges, Théâtre Ouvert, Institut 
Français de Bucarest, Ville de Cannes, etc.

Spectacolul vorbește despre relația noastră cu locul 
muncii în contextul globalizării. Acțiunea se desfășoară în 
patru țări, iar ceea ce vedem sunt fragmente din viața de zi 
cu zi a patru salariați cu nivel social și funcții foarte diferite, 
uniți prin muncă în cadrul aceleiași întreprinderi. 

VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)

regie: David Schwartz
cu: Alex Fifea, Cătălin Rulea
concept și text: Alex Fifea și David Schwartz
muzică și video: Cătălin Rulea
scenografie: Cătălin Rulea
producător: David Schwartz, în cadrul expoziţiei „Eroismul 
răsare într-un depozit de mărfuri” (Salonul de Proiecte, 
MNAC Anexa 2015)

Pe 4 martie 2014, Daniel-Gabriel Dumitrache, în vârstă de 
26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a fost 
ucis în bătaie în interiorul secţiei 10 de poliţie din 
București. Spectacolul își propune analizarea și 
deconstrucţia mecanismelor sociale și a discursului public 
din spatele acestei crime.

EA E BĂIAT BUN (RO)

concept și regie: Eugen Jebeleanu
cu: Florin Caracala
text: Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar 
Rodica e băiat bun, realizat de Marian Ilea şi Gheorghe 
Dinu)
muzică: Alex Halka
scenografie: Velica Panduru
companie: Compania 28
producător: ColectivA Cluj, Uma Ed Bucureşti, Festivalul 
Temps d'Images Cluj, Fundația ERSTE, Căminul Cultural.

Din copilărie, EL se consideră mai mult fată decât băiat. Îşi 
spunea EA şi purta rochii. EA a crescut cu această dilemă. 
La 30 de ani, confuzia persistă. Trăieşte într-un sat din 
Maramureş, cântă muzică populară la nunţi si pe la baruri. 
Nimic neobişnuit, în afară de faptul că pe buletinul său stă 
scris un nume de bărbat. 

CUNTHATE [URĂ] (GB & RO) (16+)

regie: Nico Vaccari
cu: Florina Gleznea, Katia Pascariu, Oana Pușcatu
text: Nico Vaccari / Sînziana Koenig / Florina Gleznea / 
Katia Pascariu / Oana Pușcatu
traducere: Cătălin Bucioveanu
coregrafie: Carmen Coţofană
scenografie: Steliana Ștefănescu
companie: BÉZNĂ Theatre
co-director artistic: Sînziana Koenig
relaţii publice și parteneriate: Anda Petrache 
producător: BÉZNĂ Theatre / Colectiv A
parteneri: Căminul Cultural / Fundaţia ERSTE / Centrul de 
Teatru Educaţional Replika

CUNTHATE [ URĂ ]  adresează problema propagandei care 
susţine profitul pornografiei GONZO, un tip de pornografie 
care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale 
violente. Comparând aceste acte pornografice cu tehnici 
de tortură politică oficiale, CUNTHATE [ URĂ ] avertizează 
despre influenţa violenţei pornografice asupra 
mass-media și despre impactul ei asupra relaţiilor 
interpersonale. 

PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
proiect observaţional de artă activă

regie și text: Bogdan Georgescu 
concept: echipa proiectului - Sever Andrei, Irina Gâdiuţă, 
Bogdan Georgescu, Vlad Georgescu, Andrei Ioniţă, 
Sînziana Nicola, Mihaela Sîrbu.
cu: Mihaela Sîrbu, Sînziana Nicola, Sever Andrei, Andrei 
Ioniţă
muzică: Sever Andrei
scenografie: Irina Gâdiuţă
producător: Asociaţia O2G prin Platforma de Teatru Politic 
2015, un proiect finanţat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Pentru că Meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, 
abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuse femeile în 
România. Pentru că Meriţi pune accentul pe acele abuzuri 
legate de puterea de decizie a femeilor asupra propriului 
lor corp. 

PRODUSE DOMESTICE (RO)

regie și concept: Ioana Păun
scenariu: Xandra Popescu
cu: Smaranda Nicolau, Ynia / Irina Drăgănescu
mișcare: Carmen Coţofană
muzică: Cătălin Rulea, Diana Miron
producător: Ioana Păun, co-producţie WASP

Într-o ţară cunoscută ca exportator al muncii domestice, a 
angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor 
care deţin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine 
să lucreze în România nevoită să își susţină familia de 
acasă. Agenţia intermediară o plasează ca bonă pentru cei 
doi copii ai unei familii bogate. Totul merge bine până 
când într-o zi tatăl familiei începe să o hărţuiască sexual. 

FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (RO & SUA)

regie: Ana Mărgineanu, Radu Apostol
text: Peca Ştefan
cu: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, 
Viorel Cojanu, Raul Stănulescu (vioară)
coregrafia: Carmen Coţofană
scenografie: Arh. Gabi Albu
companie: Replika
producție: Replika. Proiect cultural finanţat de AFCN şi 
ARCUB.
parteneri: Primăria Sector 4, ColectivA.

Public şi artişti recreează împreună planul unui filantrop 
român foarte puţin cunoscut, de a vindeca "foamea 
noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o 
cină cu prieteni. O experienţă imersivă care îşi propune să 
exploreze natura sărăciei din România, relaţia dintre 
schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre 
realitate şi ficţiune şi felul în care îl consumăm în timpul 
participării la un spectacol.

DANS
BALANSÉ (Martinique)

de & cu: Agnès Dru
clarinet: Yann Lecollaire
muzică: AM4 Martinique
producător: AD Compagnie, spectacol creat la P.A.R.T.S. 
Bruxelles
Suport financiar: Departamentul Afacerilor Culturale și 
Regiunea Martinicăi

Balansé reia istorii ale mișcării în corpul singular al 
coregrafei-performer Agnès Dru. Corpul ei povestitor 
navighează spațiile limitrofe ale unor culturi diferite și ne 
vorbește intens în limbajul trance, Ladja (o formă caribiană 
de capoeira din Martinica), balet modern, hip hop, dans 
contemporan. 

STAFF (NO & RO)

de & cu: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
muzică: Lasse Passage
video: Sigurd Ytre-Arne

STAFF se joacă cu nuanțele dintre o situație și limbajul 
folosit pentru a o descrie, cu alte cuvinte - cu 
reprezentarea. Denumirea și re-numirea a diverse acțiuni și 
gesturi se dezvoltă într-un joc care reflectă relativitatea 
limbajului și modul în care proiectăm în mod subiectiv 
înțelesuri lucrurilor pe care le vedem.

PERFORMANCE
UNTITLED

de: Ciprian Mureșan
artiști păpușari: Lucian Rad și Enikő Takács
costume: István Cîmpan
păpuși: Orsolya Gál
producție: Galeria David Nolan, New York și Salonul de 
proiecte, București

Pornind de la narațiuni fragmentare și replici generate de 
interacțiunea dintre un grup de copii și cei doi păpușari, 
Lucian Rad și Enikő Takács, în timpul unor workshop-uri 
preliminare, Untitled se compune dintr-o suită de 
momente în care sunt schițate diverse "personaje și 
situații". Umorul și inocența care însoțesc aceste 
improvizații narative și de limbaj lasă uneori să se 
întrevadă și o latură întunecată. 

YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectactor de gen masculin

concept & performance: Farid Fairuz
o co-producție: Solitude Project, Centrul Cultural German 
Timișoara/Festivalul de Arte Performative Timișoara, 
Căminul Cultural
Proiect realizat cu sprijinul Fundației ERSTE

You Might as Well Have Sung the Swedish National Anthem 
coboară totul la scară umană și redeschide un spațiu 
confortabil și intim de dialog și reflecție, regăsind firescul 
exact în mijlocul unui performance pe care îl înșurubeză 
tandru în realitatea din care face parte.

STATUL (BG)

de: Alexander Manuiloff
text: Alexander Manuiloff

Lucrarea conceptuală a lui Alexander Manuiloff, Statul / 
The State, nu are nevoie nici de regizor nici de actori – ea 
transformă publicul în co-autori și interpreți ai fiecărei 
reprezentații. Bazat pe cazul tinerilor bulgari care s-au 
auto-imolat în 2013 în formă de protest, textul 
chestionează felul în care societățile se constituie prin 
valorile lor comune și de ce este necesar pentru ca 
oamenii să poată trăi împreună în stat.

NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO) (18+)

de & cu: Andreea David

Pentru acest performance Andreea David a lucrat într-un 
spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei 
critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. 
Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, 
performează tot felul de posturi stereotip asociate 
feminităţii. 

PARENTAL CTRL (RO)

un spectacol de: Ferenc Sinkó 
realizat în colaborare / cu: kata bodoki-halmen, Kinga 
Ötvös, Krisztina Sipos 
dramaturg / asistent de regie: Panna Adorjáni 
muzica: bhkata & the blue screen band
video, lumini, sunet: Attila Almási
asistent tehnic: Radu Bogdan
producător: Kinga Kelemen / GroundFloor Group

Parental Ctrl este un performance-concert despre 
generația Y și părinți, despre dependența de tehnologie și 
evadarea din realitate, despre ruptura inevitabilă dintre 
generații.

FILM
IUGOSLAVIA, CUM IDEOLOGIA NE-A MIȘCAT CORPUL 
COLECTIV (SR)

de Marta Popivoda
scenariul: Ana Vujanović, Marta Popivoda
editarea: Nataša Damnjanović
produs de: TkH [Walking Theory], Belgrad, Les 
Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, joon film, Berlin

Filmul dezvoltă modul în care ideologia se 
auto-interpretează în spațiul public prin spectacole de 
masă. Retrasând trecutul prin intermediul imaginilor, 
filmul urmărește modul în care ideologia comunistă a fost 
extenuată treptat prin schimbarea relațiilor dintre oameni, 
ideologie și stat.

LECTURĂ & PREZENTARE 
DE CARTE 
MIHAI GOȚIU: FRAIERILOR 
lectură publică  & dezbatere

Fraierilor (editura Tact, 2015) este o carte despre implicare 
civică și despre modul în care cultura poate genera 
schimbări majore de mentalități într-o comunitate și, 
implicit, schimbări sociale. 

IULIA POPOVICI: SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL 
CREAȚIEI COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN
lansare de carte 

De-a lungul a cinci eseuri scrise de teoreticieni și critici 
europeni și a unei serii de interviuri cu artiști foarte diverși, 
de la Joël Pommerat la Gianina Cărbunariu și de la Armin 
Petras/Fritz Kater și Rodrigo García la Bogdan Georgescu și 
Catinca Drăgănescu, această carte investighează realitatea 
contemporană a noilor moduri de creație teatrală, dincolo 
de tradiția atotputernică a regizorului.



PROGRAM ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT 
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici

cu: Mădălina Dan, Farid Fairuz, Manuel Pelmuș, Alexandra 
Pirici
producător: brut Vienna și Centrul Național al Dansului cu 
sprijinul Fundației ERSTE 

Patru performeri actualizează și reproduc pentru public, la 
cerere, momente, evenimente, situaţii, sau imagini iconice. 
Lista din care puteţi alege e o arhivă subiectivă care 
include exemple ca momentul victoriei Nadiei Comăneci 
la Olimpiada din 1976, videoclipul “Drunk in love” al lui 
Beyonce sau selfie-ul lui Obama de la înmormântarea lui 
Nelson Mandela.

CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club

Adda Kaleh este proiectul muzical al Alexandrei Pirici, care 
explorează o estetică sonoră și vizuală digitală, construită 
de mediul informațional contemporan. Debutul a avut loc 
la ediția din 2013 a RedBull Music Academy - New York iar 
Adda Kaleh a mai performat de curând la festivalul Sonar - 
Barcelona. "Adda Kaleh formulează medii muzicale 
hiper-curente care echilibrează perfect comentariul, 
melodia si spațiul". (dublab) 

PROGRAM RECOMANDAT DE ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT

CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & discuție (Corina 
Bucea în dialog cu jucătoarele Olimpia Cluj)

Corner. Fotbal + societate prezintă filme și documentație 
despre reprezentarea femeilor în fotbal, pe teren sau în 
tribune, și o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj 
despre contextul fotbalului feminin. 

POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, 
GEN, COLECTIVITATE
prezentare și discuție cu Helen Hester

În această prezentare, Hellen Hester va discuta 
posibilitățile unui tip de tehnologie - dispozitivul de 
extracție menstruală Del-em, conceput de feministe în anii 
’70 - și va evidenția legăturile genealogice dintre al doilea 
val de mișcări feministe de auto-ajutor și activismul 
tehnofeminist de azi. 

POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL?
prezentare și discuție cu Nick Srnicek

Tema corpului colectiv este, în opinia lui Ernesto Laclau, 
sarcina cea mai importantă a stângii radicale, azi. Această 
prezentare va examina condițiile care privesc producția 
unui corp colectiv – dispersat la nivel global, dislocat de 
sexism, rasism, colonialism sau naționalism, și totuși, în 
același timp, tot mai unit de poziția sa proletară. 

RINGUL DE DANS AL ARIADNEI
prezentare și discuție cu Raluca Voinea

Raluca Voinea va încerca o arheologie simbolică a ringului 
de dans văzut ca o platformă pentru manifestarea 
egalității de gen, a dorințelor, măștilor și crimelor. De la 
femeile minoice până la Michael Jackson, via Jane Fonda și 
Grace Jones.

PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION

Instalația încorporează piese din colecția toamnă-iarnă 
2015 și o aplicație mobilă prin intermediul căreia ne invită 
să ne imaginăm un posibil viitor care nu e nici întoarcere 
salvatoare în sânul unei presupuse “naturi” pure, nici 
distopie tehno-capitalistă, ci o a treia variantă, o ficțiune 
mai optimistă care trebuie proiectată pentru a se putea 
auto-constitui.

THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

producător: Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 
Berlin, proiect susținut de HZT Inter-University Centre for 
Dance Berlin

The Agency of Touch e o intervenție socială care utilizează 
atingerea, conștientizarea fizică/senzorială și 
conectivitatea ca vehicul social-recreațional pentru 
comunicare și cercetare corporală în diferite contexte 
sociale, culturale și economice. Metoda constă din sesiuni 
individuale bazate pe atingere. 

TEATRU
PROVIZORIU (RO)

regie și text: Raul Coldea și Petro Ionescu
cu: Cătălin Filip, Diana Nedescu/Oana Mardare, Doru Taloș
video: Cosmin Nicoară și Ana Vîjdea
producător: Reactor de creaţie și experiment

Provizoriu este un spectacol orientat pe procesul de lucru, 
care tratează tema invizibilităţii sociale. Spectacolul 
încearcă să ficţionalizeze și să facă vizibile biografiile celor 
care există doar în statisticile instituţiilor. 

CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură

de: Yann Verburgh
traducere: Eugen Jebeleanu, cu sprijinul Asociației 
Beaumarchais-SACD.

Căpcăuni propune o călătorie în centrul homofobiei din 
lumea de azi. Textul realizează o panoramă a unei 
discriminări care exclude social, care ucide direct sau 
indirect, care există sub numeroase forme, toate cauzând 
durere și suferință. 

GHINGA (RO)

regie: Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
scenariu: Oana Hodade și Valeriu A. Cuc, după 'O întâlnire 
cu cititorii' de Dan Coman
cu: Doru Taloș, Cristina Bodnărescu, Cătălin Filip, Oana 
Mardare, Alex Tatu, Boglárka Veligdan, Cristian Vincze și 
Alin Popan
copiii: Vlad Morar, Maya Kovács, Mayanna Bartalus, David 
Chiorean, Mira Naiba, Darie Naiba, Aprilia Pogăcean, Elize 
Guţan Florian, Ana Petriș, Patricia Șerbănescu, Petra Purja
muzică: Răzvan Krivach
scenografie: Brîndușa C. Bălan
producător: Asociaţia Reciproca & Fabrica de Pensule

La insistenţele unei învăţătoare din comuna Ilva Mică, 
poetul Dan Coman acceptă să facă o vizită la  școala din 
localitate pentru o întâlnire cu elevii clasei a cincea. 
Drumul din Bistriţa până la Ilva cu o Dacie veche și 
primirea oaspetelui de către autorităţi, „așa cum se cuvine”, 
amână considerabil momentul întâlnirii, care se dovedește 
a fi o serbare organizată în cinstea poeziei contemporane 
românești.

PULVERIZARE (FR & RO)

regizor: Frédéric Fisbach
text: Alexandra Badea
cu: Mădălina Constantin, Eugen Jebeleanu, Frédéric 
Fisbach
scenografia:  Frédéric Fisbach
producător: Ensemble Atopique, Festival des 
Francophonies de Limoges, Théâtre Ouvert, Institut 
Français de Bucarest, Ville de Cannes, etc.

Spectacolul vorbește despre relația noastră cu locul 
muncii în contextul globalizării. Acțiunea se desfășoară în 
patru țări, iar ceea ce vedem sunt fragmente din viața de zi 
cu zi a patru salariați cu nivel social și funcții foarte diferite, 
uniți prin muncă în cadrul aceleiași întreprinderi. 

VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)

regie: David Schwartz
cu: Alex Fifea, Cătălin Rulea
concept și text: Alex Fifea și David Schwartz
muzică și video: Cătălin Rulea
scenografie: Cătălin Rulea
producător: David Schwartz, în cadrul expoziţiei „Eroismul 
răsare într-un depozit de mărfuri” (Salonul de Proiecte, 
MNAC Anexa 2015)

Pe 4 martie 2014, Daniel-Gabriel Dumitrache, în vârstă de 
26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a fost 
ucis în bătaie în interiorul secţiei 10 de poliţie din 
București. Spectacolul își propune analizarea și 
deconstrucţia mecanismelor sociale și a discursului public 
din spatele acestei crime.

EA E BĂIAT BUN (RO)

concept și regie: Eugen Jebeleanu
cu: Florin Caracala
text: Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar 
Rodica e băiat bun, realizat de Marian Ilea şi Gheorghe 
Dinu)
muzică: Alex Halka
scenografie: Velica Panduru
companie: Compania 28
producător: ColectivA Cluj, Uma Ed Bucureşti, Festivalul 
Temps d'Images Cluj, Fundația ERSTE, Căminul Cultural.

Din copilărie, EL se consideră mai mult fată decât băiat. Îşi 
spunea EA şi purta rochii. EA a crescut cu această dilemă. 
La 30 de ani, confuzia persistă. Trăieşte într-un sat din 
Maramureş, cântă muzică populară la nunţi si pe la baruri. 
Nimic neobişnuit, în afară de faptul că pe buletinul său stă 
scris un nume de bărbat. 

CUNTHATE [URĂ] (GB & RO) (16+)

regie: Nico Vaccari
cu: Florina Gleznea, Katia Pascariu, Oana Pușcatu
text: Nico Vaccari / Sînziana Koenig / Florina Gleznea / 
Katia Pascariu / Oana Pușcatu
traducere: Cătălin Bucioveanu
coregrafie: Carmen Coţofană
scenografie: Steliana Ștefănescu
companie: BÉZNĂ Theatre
co-director artistic: Sînziana Koenig
relaţii publice și parteneriate: Anda Petrache 
producător: BÉZNĂ Theatre / Colectiv A
parteneri: Căminul Cultural / Fundaţia ERSTE / Centrul de 
Teatru Educaţional Replika

CUNTHATE [ URĂ ]  adresează problema propagandei care 
susţine profitul pornografiei GONZO, un tip de pornografie 
care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale 
violente. Comparând aceste acte pornografice cu tehnici 
de tortură politică oficiale, CUNTHATE [ URĂ ] avertizează 
despre influenţa violenţei pornografice asupra 
mass-media și despre impactul ei asupra relaţiilor 
interpersonale. 

PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
proiect observaţional de artă activă

regie și text: Bogdan Georgescu 
concept: echipa proiectului - Sever Andrei, Irina Gâdiuţă, 
Bogdan Georgescu, Vlad Georgescu, Andrei Ioniţă, 
Sînziana Nicola, Mihaela Sîrbu.
cu: Mihaela Sîrbu, Sînziana Nicola, Sever Andrei, Andrei 
Ioniţă
muzică: Sever Andrei
scenografie: Irina Gâdiuţă
producător: Asociaţia O2G prin Platforma de Teatru Politic 
2015, un proiect finanţat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Pentru că Meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, 
abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuse femeile în 
România. Pentru că Meriţi pune accentul pe acele abuzuri 
legate de puterea de decizie a femeilor asupra propriului 
lor corp. 

PRODUSE DOMESTICE (RO)

regie și concept: Ioana Păun
scenariu: Xandra Popescu
cu: Smaranda Nicolau, Ynia / Irina Drăgănescu
mișcare: Carmen Coţofană
muzică: Cătălin Rulea, Diana Miron
producător: Ioana Păun, co-producţie WASP

Într-o ţară cunoscută ca exportator al muncii domestice, a 
angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor 
care deţin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine 
să lucreze în România nevoită să își susţină familia de 
acasă. Agenţia intermediară o plasează ca bonă pentru cei 
doi copii ai unei familii bogate. Totul merge bine până 
când într-o zi tatăl familiei începe să o hărţuiască sexual. 

FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (RO & SUA)

regie: Ana Mărgineanu, Radu Apostol
text: Peca Ştefan
cu: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, 
Viorel Cojanu, Raul Stănulescu (vioară)
coregrafia: Carmen Coţofană
scenografie: Arh. Gabi Albu
companie: Replika
producție: Replika. Proiect cultural finanţat de AFCN şi 
ARCUB.
parteneri: Primăria Sector 4, ColectivA.

Public şi artişti recreează împreună planul unui filantrop 
român foarte puţin cunoscut, de a vindeca "foamea 
noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o 
cină cu prieteni. O experienţă imersivă care îşi propune să 
exploreze natura sărăciei din România, relaţia dintre 
schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre 
realitate şi ficţiune şi felul în care îl consumăm în timpul 
participării la un spectacol.

DANS
BALANSÉ (Martinique)

de & cu: Agnès Dru
clarinet: Yann Lecollaire
muzică: AM4 Martinique
producător: AD Compagnie, spectacol creat la P.A.R.T.S. 
Bruxelles
Suport financiar: Departamentul Afacerilor Culturale și 
Regiunea Martinicăi

Balansé reia istorii ale mișcării în corpul singular al 
coregrafei-performer Agnès Dru. Corpul ei povestitor 
navighează spațiile limitrofe ale unor culturi diferite și ne 
vorbește intens în limbajul trance, Ladja (o formă caribiană 
de capoeira din Martinica), balet modern, hip hop, dans 
contemporan. 

STAFF (NO & RO)

de & cu: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
muzică: Lasse Passage
video: Sigurd Ytre-Arne

STAFF se joacă cu nuanțele dintre o situație și limbajul 
folosit pentru a o descrie, cu alte cuvinte - cu 
reprezentarea. Denumirea și re-numirea a diverse acțiuni și 
gesturi se dezvoltă într-un joc care reflectă relativitatea 
limbajului și modul în care proiectăm în mod subiectiv 
înțelesuri lucrurilor pe care le vedem.

PERFORMANCE
UNTITLED

de: Ciprian Mureșan
artiști păpușari: Lucian Rad și Enikő Takács
costume: István Cîmpan
păpuși: Orsolya Gál
producție: Galeria David Nolan, New York și Salonul de 
proiecte, București

Pornind de la narațiuni fragmentare și replici generate de 
interacțiunea dintre un grup de copii și cei doi păpușari, 
Lucian Rad și Enikő Takács, în timpul unor workshop-uri 
preliminare, Untitled se compune dintr-o suită de 
momente în care sunt schițate diverse "personaje și 
situații". Umorul și inocența care însoțesc aceste 
improvizații narative și de limbaj lasă uneori să se 
întrevadă și o latură întunecată. 

YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectactor de gen masculin

concept & performance: Farid Fairuz
o co-producție: Solitude Project, Centrul Cultural German 
Timișoara/Festivalul de Arte Performative Timișoara, 
Căminul Cultural
Proiect realizat cu sprijinul Fundației ERSTE

You Might as Well Have Sung the Swedish National Anthem 
coboară totul la scară umană și redeschide un spațiu 
confortabil și intim de dialog și reflecție, regăsind firescul 
exact în mijlocul unui performance pe care îl înșurubeză 
tandru în realitatea din care face parte.

STATUL (BG)

de: Alexander Manuiloff
text: Alexander Manuiloff

Lucrarea conceptuală a lui Alexander Manuiloff, Statul / 
The State, nu are nevoie nici de regizor nici de actori – ea 
transformă publicul în co-autori și interpreți ai fiecărei 
reprezentații. Bazat pe cazul tinerilor bulgari care s-au 
auto-imolat în 2013 în formă de protest, textul 
chestionează felul în care societățile se constituie prin 
valorile lor comune și de ce este necesar pentru ca 
oamenii să poată trăi împreună în stat.

NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO) (18+)

de & cu: Andreea David

Pentru acest performance Andreea David a lucrat într-un 
spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei 
critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. 
Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, 
performează tot felul de posturi stereotip asociate 
feminităţii. 

PARENTAL CTRL (RO)

un spectacol de: Ferenc Sinkó 
realizat în colaborare / cu: kata bodoki-halmen, Kinga 
Ötvös, Krisztina Sipos 
dramaturg / asistent de regie: Panna Adorjáni 
muzica: bhkata & the blue screen band
video, lumini, sunet: Attila Almási
asistent tehnic: Radu Bogdan
producător: Kinga Kelemen / GroundFloor Group

Parental Ctrl este un performance-concert despre 
generația Y și părinți, despre dependența de tehnologie și 
evadarea din realitate, despre ruptura inevitabilă dintre 
generații.

FILM
IUGOSLAVIA, CUM IDEOLOGIA NE-A MIȘCAT CORPUL 
COLECTIV (SR)

de Marta Popivoda
scenariul: Ana Vujanović, Marta Popivoda
editarea: Nataša Damnjanović
produs de: TkH [Walking Theory], Belgrad, Les 
Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, joon film, Berlin

Filmul dezvoltă modul în care ideologia se 
auto-interpretează în spațiul public prin spectacole de 
masă. Retrasând trecutul prin intermediul imaginilor, 
filmul urmărește modul în care ideologia comunistă a fost 
extenuată treptat prin schimbarea relațiilor dintre oameni, 
ideologie și stat.

LECTURĂ & PREZENTARE 
DE CARTE 
MIHAI GOȚIU: FRAIERILOR 
lectură publică  & dezbatere

Fraierilor (editura Tact, 2015) este o carte despre implicare 
civică și despre modul în care cultura poate genera 
schimbări majore de mentalități într-o comunitate și, 
implicit, schimbări sociale. 

IULIA POPOVICI: SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL 
CREAȚIEI COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN
lansare de carte 

De-a lungul a cinci eseuri scrise de teoreticieni și critici 
europeni și a unei serii de interviuri cu artiști foarte diverși, 
de la Joël Pommerat la Gianina Cărbunariu și de la Armin 
Petras/Fritz Kater și Rodrigo García la Bogdan Georgescu și 
Catinca Drăgănescu, această carte investighează realitatea 
contemporană a noilor moduri de creație teatrală, dincolo 
de tradiția atotputernică a regizorului.



PROGRAM ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT 
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici

cu: Mădălina Dan, Farid Fairuz, Manuel Pelmuș, Alexandra 
Pirici
producător: brut Vienna și Centrul Național al Dansului cu 
sprijinul Fundației ERSTE 

Patru performeri actualizează și reproduc pentru public, la 
cerere, momente, evenimente, situaţii, sau imagini iconice. 
Lista din care puteţi alege e o arhivă subiectivă care 
include exemple ca momentul victoriei Nadiei Comăneci 
la Olimpiada din 1976, videoclipul “Drunk in love” al lui 
Beyonce sau selfie-ul lui Obama de la înmormântarea lui 
Nelson Mandela.

CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club

Adda Kaleh este proiectul muzical al Alexandrei Pirici, care 
explorează o estetică sonoră și vizuală digitală, construită 
de mediul informațional contemporan. Debutul a avut loc 
la ediția din 2013 a RedBull Music Academy - New York iar 
Adda Kaleh a mai performat de curând la festivalul Sonar - 
Barcelona. "Adda Kaleh formulează medii muzicale 
hiper-curente care echilibrează perfect comentariul, 
melodia si spațiul". (dublab) 

PROGRAM RECOMANDAT DE ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT

CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & discuție (Corina 
Bucea în dialog cu jucătoarele Olimpia Cluj)

Corner. Fotbal + societate prezintă filme și documentație 
despre reprezentarea femeilor în fotbal, pe teren sau în 
tribune, și o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj 
despre contextul fotbalului feminin. 

POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, 
GEN, COLECTIVITATE
prezentare și discuție cu Helen Hester

În această prezentare, Hellen Hester va discuta 
posibilitățile unui tip de tehnologie - dispozitivul de 
extracție menstruală Del-em, conceput de feministe în anii 
’70 - și va evidenția legăturile genealogice dintre al doilea 
val de mișcări feministe de auto-ajutor și activismul 
tehnofeminist de azi. 

POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL?
prezentare și discuție cu Nick Srnicek

Tema corpului colectiv este, în opinia lui Ernesto Laclau, 
sarcina cea mai importantă a stângii radicale, azi. Această 
prezentare va examina condițiile care privesc producția 
unui corp colectiv – dispersat la nivel global, dislocat de 
sexism, rasism, colonialism sau naționalism, și totuși, în 
același timp, tot mai unit de poziția sa proletară. 

RINGUL DE DANS AL ARIADNEI
prezentare și discuție cu Raluca Voinea

Raluca Voinea va încerca o arheologie simbolică a ringului 
de dans văzut ca o platformă pentru manifestarea 
egalității de gen, a dorințelor, măștilor și crimelor. De la 
femeile minoice până la Michael Jackson, via Jane Fonda și 
Grace Jones.

PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION

Instalația încorporează piese din colecția toamnă-iarnă 
2015 și o aplicație mobilă prin intermediul căreia ne invită 
să ne imaginăm un posibil viitor care nu e nici întoarcere 
salvatoare în sânul unei presupuse “naturi” pure, nici 
distopie tehno-capitalistă, ci o a treia variantă, o ficțiune 
mai optimistă care trebuie proiectată pentru a se putea 
auto-constitui.

THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

producător: Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 
Berlin, proiect susținut de HZT Inter-University Centre for 
Dance Berlin

The Agency of Touch e o intervenție socială care utilizează 
atingerea, conștientizarea fizică/senzorială și 
conectivitatea ca vehicul social-recreațional pentru 
comunicare și cercetare corporală în diferite contexte 
sociale, culturale și economice. Metoda constă din sesiuni 
individuale bazate pe atingere. 

TEATRU
PROVIZORIU (RO)

regie și text: Raul Coldea și Petro Ionescu
cu: Cătălin Filip, Diana Nedescu/Oana Mardare, Doru Taloș
video: Cosmin Nicoară și Ana Vîjdea
producător: Reactor de creaţie și experiment

Provizoriu este un spectacol orientat pe procesul de lucru, 
care tratează tema invizibilităţii sociale. Spectacolul 
încearcă să ficţionalizeze și să facă vizibile biografiile celor 
care există doar în statisticile instituţiilor. 

CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură

de: Yann Verburgh
traducere: Eugen Jebeleanu, cu sprijinul Asociației 
Beaumarchais-SACD.

Căpcăuni propune o călătorie în centrul homofobiei din 
lumea de azi. Textul realizează o panoramă a unei 
discriminări care exclude social, care ucide direct sau 
indirect, care există sub numeroase forme, toate cauzând 
durere și suferință. 

GHINGA (RO)

regie: Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
scenariu: Oana Hodade și Valeriu A. Cuc, după 'O întâlnire 
cu cititorii' de Dan Coman
cu: Doru Taloș, Cristina Bodnărescu, Cătălin Filip, Oana 
Mardare, Alex Tatu, Boglárka Veligdan, Cristian Vincze și 
Alin Popan
copiii: Vlad Morar, Maya Kovács, Mayanna Bartalus, David 
Chiorean, Mira Naiba, Darie Naiba, Aprilia Pogăcean, Elize 
Guţan Florian, Ana Petriș, Patricia Șerbănescu, Petra Purja
muzică: Răzvan Krivach
scenografie: Brîndușa C. Bălan
producător: Asociaţia Reciproca & Fabrica de Pensule

La insistenţele unei învăţătoare din comuna Ilva Mică, 
poetul Dan Coman acceptă să facă o vizită la  școala din 
localitate pentru o întâlnire cu elevii clasei a cincea. 
Drumul din Bistriţa până la Ilva cu o Dacie veche și 
primirea oaspetelui de către autorităţi, „așa cum se cuvine”, 
amână considerabil momentul întâlnirii, care se dovedește 
a fi o serbare organizată în cinstea poeziei contemporane 
românești.

PULVERIZARE (FR & RO)

regizor: Frédéric Fisbach
text: Alexandra Badea
cu: Mădălina Constantin, Eugen Jebeleanu, Frédéric 
Fisbach
scenografia:  Frédéric Fisbach
producător: Ensemble Atopique, Festival des 
Francophonies de Limoges, Théâtre Ouvert, Institut 
Français de Bucarest, Ville de Cannes, etc.

Spectacolul vorbește despre relația noastră cu locul 
muncii în contextul globalizării. Acțiunea se desfășoară în 
patru țări, iar ceea ce vedem sunt fragmente din viața de zi 
cu zi a patru salariați cu nivel social și funcții foarte diferite, 
uniți prin muncă în cadrul aceleiași întreprinderi. 

VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)

regie: David Schwartz
cu: Alex Fifea, Cătălin Rulea
concept și text: Alex Fifea și David Schwartz
muzică și video: Cătălin Rulea
scenografie: Cătălin Rulea
producător: David Schwartz, în cadrul expoziţiei „Eroismul 
răsare într-un depozit de mărfuri” (Salonul de Proiecte, 
MNAC Anexa 2015)

Pe 4 martie 2014, Daniel-Gabriel Dumitrache, în vârstă de 
26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a fost 
ucis în bătaie în interiorul secţiei 10 de poliţie din 
București. Spectacolul își propune analizarea și 
deconstrucţia mecanismelor sociale și a discursului public 
din spatele acestei crime.

EA E BĂIAT BUN (RO)

concept și regie: Eugen Jebeleanu
cu: Florin Caracala
text: Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar 
Rodica e băiat bun, realizat de Marian Ilea şi Gheorghe 
Dinu)
muzică: Alex Halka
scenografie: Velica Panduru
companie: Compania 28
producător: ColectivA Cluj, Uma Ed Bucureşti, Festivalul 
Temps d'Images Cluj, Fundația ERSTE, Căminul Cultural.

Din copilărie, EL se consideră mai mult fată decât băiat. Îşi 
spunea EA şi purta rochii. EA a crescut cu această dilemă. 
La 30 de ani, confuzia persistă. Trăieşte într-un sat din 
Maramureş, cântă muzică populară la nunţi si pe la baruri. 
Nimic neobişnuit, în afară de faptul că pe buletinul său stă 
scris un nume de bărbat. 

CUNTHATE [URĂ] (GB & RO) (16+)

regie: Nico Vaccari
cu: Florina Gleznea, Katia Pascariu, Oana Pușcatu
text: Nico Vaccari / Sînziana Koenig / Florina Gleznea / 
Katia Pascariu / Oana Pușcatu
traducere: Cătălin Bucioveanu
coregrafie: Carmen Coţofană
scenografie: Steliana Ștefănescu
companie: BÉZNĂ Theatre
co-director artistic: Sînziana Koenig
relaţii publice și parteneriate: Anda Petrache 
producător: BÉZNĂ Theatre / Colectiv A
parteneri: Căminul Cultural / Fundaţia ERSTE / Centrul de 
Teatru Educaţional Replika

CUNTHATE [ URĂ ]  adresează problema propagandei care 
susţine profitul pornografiei GONZO, un tip de pornografie 
care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale 
violente. Comparând aceste acte pornografice cu tehnici 
de tortură politică oficiale, CUNTHATE [ URĂ ] avertizează 
despre influenţa violenţei pornografice asupra 
mass-media și despre impactul ei asupra relaţiilor 
interpersonale. 

PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
proiect observaţional de artă activă

regie și text: Bogdan Georgescu 
concept: echipa proiectului - Sever Andrei, Irina Gâdiuţă, 
Bogdan Georgescu, Vlad Georgescu, Andrei Ioniţă, 
Sînziana Nicola, Mihaela Sîrbu.
cu: Mihaela Sîrbu, Sînziana Nicola, Sever Andrei, Andrei 
Ioniţă
muzică: Sever Andrei
scenografie: Irina Gâdiuţă
producător: Asociaţia O2G prin Platforma de Teatru Politic 
2015, un proiect finanţat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Pentru că Meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, 
abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuse femeile în 
România. Pentru că Meriţi pune accentul pe acele abuzuri 
legate de puterea de decizie a femeilor asupra propriului 
lor corp. 

PRODUSE DOMESTICE (RO)

regie și concept: Ioana Păun
scenariu: Xandra Popescu
cu: Smaranda Nicolau, Ynia / Irina Drăgănescu
mișcare: Carmen Coţofană
muzică: Cătălin Rulea, Diana Miron
producător: Ioana Păun, co-producţie WASP

Într-o ţară cunoscută ca exportator al muncii domestice, a 
angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor 
care deţin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine 
să lucreze în România nevoită să își susţină familia de 
acasă. Agenţia intermediară o plasează ca bonă pentru cei 
doi copii ai unei familii bogate. Totul merge bine până 
când într-o zi tatăl familiei începe să o hărţuiască sexual. 

FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (RO & SUA)

regie: Ana Mărgineanu, Radu Apostol
text: Peca Ştefan
cu: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, 
Viorel Cojanu, Raul Stănulescu (vioară)
coregrafia: Carmen Coţofană
scenografie: Arh. Gabi Albu
companie: Replika
producție: Replika. Proiect cultural finanţat de AFCN şi 
ARCUB.
parteneri: Primăria Sector 4, ColectivA.

Public şi artişti recreează împreună planul unui filantrop 
român foarte puţin cunoscut, de a vindeca "foamea 
noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o 
cină cu prieteni. O experienţă imersivă care îşi propune să 
exploreze natura sărăciei din România, relaţia dintre 
schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre 
realitate şi ficţiune şi felul în care îl consumăm în timpul 
participării la un spectacol.

DANS
BALANSÉ (Martinique)

de & cu: Agnès Dru
clarinet: Yann Lecollaire
muzică: AM4 Martinique
producător: AD Compagnie, spectacol creat la P.A.R.T.S. 
Bruxelles
Suport financiar: Departamentul Afacerilor Culturale și 
Regiunea Martinicăi

Balansé reia istorii ale mișcării în corpul singular al 
coregrafei-performer Agnès Dru. Corpul ei povestitor 
navighează spațiile limitrofe ale unor culturi diferite și ne 
vorbește intens în limbajul trance, Ladja (o formă caribiană 
de capoeira din Martinica), balet modern, hip hop, dans 
contemporan. 

STAFF (NO & RO)

de & cu: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
muzică: Lasse Passage
video: Sigurd Ytre-Arne

STAFF se joacă cu nuanțele dintre o situație și limbajul 
folosit pentru a o descrie, cu alte cuvinte - cu 
reprezentarea. Denumirea și re-numirea a diverse acțiuni și 
gesturi se dezvoltă într-un joc care reflectă relativitatea 
limbajului și modul în care proiectăm în mod subiectiv 
înțelesuri lucrurilor pe care le vedem.

PERFORMANCE
UNTITLED

de: Ciprian Mureșan
artiști păpușari: Lucian Rad și Enikő Takács
costume: István Cîmpan
păpuși: Orsolya Gál
producție: Galeria David Nolan, New York și Salonul de 
proiecte, București

Pornind de la narațiuni fragmentare și replici generate de 
interacțiunea dintre un grup de copii și cei doi păpușari, 
Lucian Rad și Enikő Takács, în timpul unor workshop-uri 
preliminare, Untitled se compune dintr-o suită de 
momente în care sunt schițate diverse "personaje și 
situații". Umorul și inocența care însoțesc aceste 
improvizații narative și de limbaj lasă uneori să se 
întrevadă și o latură întunecată. 

YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectactor de gen masculin

concept & performance: Farid Fairuz
o co-producție: Solitude Project, Centrul Cultural German 
Timișoara/Festivalul de Arte Performative Timișoara, 
Căminul Cultural
Proiect realizat cu sprijinul Fundației ERSTE

You Might as Well Have Sung the Swedish National Anthem 
coboară totul la scară umană și redeschide un spațiu 
confortabil și intim de dialog și reflecție, regăsind firescul 
exact în mijlocul unui performance pe care îl înșurubeză 
tandru în realitatea din care face parte.

STATUL (BG)

de: Alexander Manuiloff
text: Alexander Manuiloff

Lucrarea conceptuală a lui Alexander Manuiloff, Statul / 
The State, nu are nevoie nici de regizor nici de actori – ea 
transformă publicul în co-autori și interpreți ai fiecărei 
reprezentații. Bazat pe cazul tinerilor bulgari care s-au 
auto-imolat în 2013 în formă de protest, textul 
chestionează felul în care societățile se constituie prin 
valorile lor comune și de ce este necesar pentru ca 
oamenii să poată trăi împreună în stat.

NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO) (18+)

de & cu: Andreea David

Pentru acest performance Andreea David a lucrat într-un 
spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei 
critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. 
Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, 
performează tot felul de posturi stereotip asociate 
feminităţii. 

PARENTAL CTRL (RO)

un spectacol de: Ferenc Sinkó 
realizat în colaborare / cu: kata bodoki-halmen, Kinga 
Ötvös, Krisztina Sipos 
dramaturg / asistent de regie: Panna Adorjáni 
muzica: bhkata & the blue screen band
video, lumini, sunet: Attila Almási
asistent tehnic: Radu Bogdan
producător: Kinga Kelemen / GroundFloor Group

Parental Ctrl este un performance-concert despre 
generația Y și părinți, despre dependența de tehnologie și 
evadarea din realitate, despre ruptura inevitabilă dintre 
generații.

FILM
IUGOSLAVIA, CUM IDEOLOGIA NE-A MIȘCAT CORPUL 
COLECTIV (SR)

de Marta Popivoda
scenariul: Ana Vujanović, Marta Popivoda
editarea: Nataša Damnjanović
produs de: TkH [Walking Theory], Belgrad, Les 
Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, joon film, Berlin

Filmul dezvoltă modul în care ideologia se 
auto-interpretează în spațiul public prin spectacole de 
masă. Retrasând trecutul prin intermediul imaginilor, 
filmul urmărește modul în care ideologia comunistă a fost 
extenuată treptat prin schimbarea relațiilor dintre oameni, 
ideologie și stat.

LECTURĂ & PREZENTARE 
DE CARTE 
MIHAI GOȚIU: FRAIERILOR 
lectură publică  & dezbatere

Fraierilor (editura Tact, 2015) este o carte despre implicare 
civică și despre modul în care cultura poate genera 
schimbări majore de mentalități într-o comunitate și, 
implicit, schimbări sociale. 

IULIA POPOVICI: SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL 
CREAȚIEI COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN
lansare de carte 

De-a lungul a cinci eseuri scrise de teoreticieni și critici 
europeni și a unei serii de interviuri cu artiști foarte diverși, 
de la Joël Pommerat la Gianina Cărbunariu și de la Armin 
Petras/Fritz Kater și Rodrigo García la Bogdan Georgescu și 
Catinca Drăgănescu, această carte investighează realitatea 
contemporană a noilor moduri de creație teatrală, dincolo 
de tradiția atotputernică a regizorului.



PROGRAM ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT 
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici

cu: Mădălina Dan, Farid Fairuz, Manuel Pelmuș, Alexandra 
Pirici
producător: brut Vienna și Centrul Național al Dansului cu 
sprijinul Fundației ERSTE 

Patru performeri actualizează și reproduc pentru public, la 
cerere, momente, evenimente, situaţii, sau imagini iconice. 
Lista din care puteţi alege e o arhivă subiectivă care 
include exemple ca momentul victoriei Nadiei Comăneci 
la Olimpiada din 1976, videoclipul “Drunk in love” al lui 
Beyonce sau selfie-ul lui Obama de la înmormântarea lui 
Nelson Mandela.

CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club

Adda Kaleh este proiectul muzical al Alexandrei Pirici, care 
explorează o estetică sonoră și vizuală digitală, construită 
de mediul informațional contemporan. Debutul a avut loc 
la ediția din 2013 a RedBull Music Academy - New York iar 
Adda Kaleh a mai performat de curând la festivalul Sonar - 
Barcelona. "Adda Kaleh formulează medii muzicale 
hiper-curente care echilibrează perfect comentariul, 
melodia si spațiul". (dublab) 

PROGRAM RECOMANDAT DE ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT

CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & discuție (Corina 
Bucea în dialog cu jucătoarele Olimpia Cluj)

Corner. Fotbal + societate prezintă filme și documentație 
despre reprezentarea femeilor în fotbal, pe teren sau în 
tribune, și o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj 
despre contextul fotbalului feminin. 

POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, 
GEN, COLECTIVITATE
prezentare și discuție cu Helen Hester

În această prezentare, Hellen Hester va discuta 
posibilitățile unui tip de tehnologie - dispozitivul de 
extracție menstruală Del-em, conceput de feministe în anii 
’70 - și va evidenția legăturile genealogice dintre al doilea 
val de mișcări feministe de auto-ajutor și activismul 
tehnofeminist de azi. 

POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL?
prezentare și discuție cu Nick Srnicek

Tema corpului colectiv este, în opinia lui Ernesto Laclau, 
sarcina cea mai importantă a stângii radicale, azi. Această 
prezentare va examina condițiile care privesc producția 
unui corp colectiv – dispersat la nivel global, dislocat de 
sexism, rasism, colonialism sau naționalism, și totuși, în 
același timp, tot mai unit de poziția sa proletară. 

RINGUL DE DANS AL ARIADNEI
prezentare și discuție cu Raluca Voinea

Raluca Voinea va încerca o arheologie simbolică a ringului 
de dans văzut ca o platformă pentru manifestarea 
egalității de gen, a dorințelor, măștilor și crimelor. De la 
femeile minoice până la Michael Jackson, via Jane Fonda și 
Grace Jones.

PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION

Instalația încorporează piese din colecția toamnă-iarnă 
2015 și o aplicație mobilă prin intermediul căreia ne invită 
să ne imaginăm un posibil viitor care nu e nici întoarcere 
salvatoare în sânul unei presupuse “naturi” pure, nici 
distopie tehno-capitalistă, ci o a treia variantă, o ficțiune 
mai optimistă care trebuie proiectată pentru a se putea 
auto-constitui.

THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

producător: Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 
Berlin, proiect susținut de HZT Inter-University Centre for 
Dance Berlin

The Agency of Touch e o intervenție socială care utilizează 
atingerea, conștientizarea fizică/senzorială și 
conectivitatea ca vehicul social-recreațional pentru 
comunicare și cercetare corporală în diferite contexte 
sociale, culturale și economice. Metoda constă din sesiuni 
individuale bazate pe atingere. 

TEATRU
PROVIZORIU (RO)

regie și text: Raul Coldea și Petro Ionescu
cu: Cătălin Filip, Diana Nedescu/Oana Mardare, Doru Taloș
video: Cosmin Nicoară și Ana Vîjdea
producător: Reactor de creaţie și experiment

Provizoriu este un spectacol orientat pe procesul de lucru, 
care tratează tema invizibilităţii sociale. Spectacolul 
încearcă să ficţionalizeze și să facă vizibile biografiile celor 
care există doar în statisticile instituţiilor. 

CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură

de: Yann Verburgh
traducere: Eugen Jebeleanu, cu sprijinul Asociației 
Beaumarchais-SACD.

Căpcăuni propune o călătorie în centrul homofobiei din 
lumea de azi. Textul realizează o panoramă a unei 
discriminări care exclude social, care ucide direct sau 
indirect, care există sub numeroase forme, toate cauzând 
durere și suferință. 

GHINGA (RO)

regie: Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
scenariu: Oana Hodade și Valeriu A. Cuc, după 'O întâlnire 
cu cititorii' de Dan Coman
cu: Doru Taloș, Cristina Bodnărescu, Cătălin Filip, Oana 
Mardare, Alex Tatu, Boglárka Veligdan, Cristian Vincze și 
Alin Popan
copiii: Vlad Morar, Maya Kovács, Mayanna Bartalus, David 
Chiorean, Mira Naiba, Darie Naiba, Aprilia Pogăcean, Elize 
Guţan Florian, Ana Petriș, Patricia Șerbănescu, Petra Purja
muzică: Răzvan Krivach
scenografie: Brîndușa C. Bălan
producător: Asociaţia Reciproca & Fabrica de Pensule

La insistenţele unei învăţătoare din comuna Ilva Mică, 
poetul Dan Coman acceptă să facă o vizită la  școala din 
localitate pentru o întâlnire cu elevii clasei a cincea. 
Drumul din Bistriţa până la Ilva cu o Dacie veche și 
primirea oaspetelui de către autorităţi, „așa cum se cuvine”, 
amână considerabil momentul întâlnirii, care se dovedește 
a fi o serbare organizată în cinstea poeziei contemporane 
românești.

PULVERIZARE (FR & RO)

regizor: Frédéric Fisbach
text: Alexandra Badea
cu: Mădălina Constantin, Eugen Jebeleanu, Frédéric 
Fisbach
scenografia:  Frédéric Fisbach
producător: Ensemble Atopique, Festival des 
Francophonies de Limoges, Théâtre Ouvert, Institut 
Français de Bucarest, Ville de Cannes, etc.

Spectacolul vorbește despre relația noastră cu locul 
muncii în contextul globalizării. Acțiunea se desfășoară în 
patru țări, iar ceea ce vedem sunt fragmente din viața de zi 
cu zi a patru salariați cu nivel social și funcții foarte diferite, 
uniți prin muncă în cadrul aceleiași întreprinderi. 

VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)

regie: David Schwartz
cu: Alex Fifea, Cătălin Rulea
concept și text: Alex Fifea și David Schwartz
muzică și video: Cătălin Rulea
scenografie: Cătălin Rulea
producător: David Schwartz, în cadrul expoziţiei „Eroismul 
răsare într-un depozit de mărfuri” (Salonul de Proiecte, 
MNAC Anexa 2015)

Pe 4 martie 2014, Daniel-Gabriel Dumitrache, în vârstă de 
26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a fost 
ucis în bătaie în interiorul secţiei 10 de poliţie din 
București. Spectacolul își propune analizarea și 
deconstrucţia mecanismelor sociale și a discursului public 
din spatele acestei crime.

EA E BĂIAT BUN (RO)

concept și regie: Eugen Jebeleanu
cu: Florin Caracala
text: Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar 
Rodica e băiat bun, realizat de Marian Ilea şi Gheorghe 
Dinu)
muzică: Alex Halka
scenografie: Velica Panduru
companie: Compania 28
producător: ColectivA Cluj, Uma Ed Bucureşti, Festivalul 
Temps d'Images Cluj, Fundația ERSTE, Căminul Cultural.

Din copilărie, EL se consideră mai mult fată decât băiat. Îşi 
spunea EA şi purta rochii. EA a crescut cu această dilemă. 
La 30 de ani, confuzia persistă. Trăieşte într-un sat din 
Maramureş, cântă muzică populară la nunţi si pe la baruri. 
Nimic neobişnuit, în afară de faptul că pe buletinul său stă 
scris un nume de bărbat. 

CUNTHATE [URĂ] (GB & RO) (16+)

regie: Nico Vaccari
cu: Florina Gleznea, Katia Pascariu, Oana Pușcatu
text: Nico Vaccari / Sînziana Koenig / Florina Gleznea / 
Katia Pascariu / Oana Pușcatu
traducere: Cătălin Bucioveanu
coregrafie: Carmen Coţofană
scenografie: Steliana Ștefănescu
companie: BÉZNĂ Theatre
co-director artistic: Sînziana Koenig
relaţii publice și parteneriate: Anda Petrache 
producător: BÉZNĂ Theatre / Colectiv A
parteneri: Căminul Cultural / Fundaţia ERSTE / Centrul de 
Teatru Educaţional Replika

CUNTHATE [ URĂ ]  adresează problema propagandei care 
susţine profitul pornografiei GONZO, un tip de pornografie 
care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale 
violente. Comparând aceste acte pornografice cu tehnici 
de tortură politică oficiale, CUNTHATE [ URĂ ] avertizează 
despre influenţa violenţei pornografice asupra 
mass-media și despre impactul ei asupra relaţiilor 
interpersonale. 

PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
proiect observaţional de artă activă

regie și text: Bogdan Georgescu 
concept: echipa proiectului - Sever Andrei, Irina Gâdiuţă, 
Bogdan Georgescu, Vlad Georgescu, Andrei Ioniţă, 
Sînziana Nicola, Mihaela Sîrbu.
cu: Mihaela Sîrbu, Sînziana Nicola, Sever Andrei, Andrei 
Ioniţă
muzică: Sever Andrei
scenografie: Irina Gâdiuţă
producător: Asociaţia O2G prin Platforma de Teatru Politic 
2015, un proiect finanţat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Pentru că Meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, 
abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuse femeile în 
România. Pentru că Meriţi pune accentul pe acele abuzuri 
legate de puterea de decizie a femeilor asupra propriului 
lor corp. 

PRODUSE DOMESTICE (RO)

regie și concept: Ioana Păun
scenariu: Xandra Popescu
cu: Smaranda Nicolau, Ynia / Irina Drăgănescu
mișcare: Carmen Coţofană
muzică: Cătălin Rulea, Diana Miron
producător: Ioana Păun, co-producţie WASP

Într-o ţară cunoscută ca exportator al muncii domestice, a 
angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor 
care deţin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine 
să lucreze în România nevoită să își susţină familia de 
acasă. Agenţia intermediară o plasează ca bonă pentru cei 
doi copii ai unei familii bogate. Totul merge bine până 
când într-o zi tatăl familiei începe să o hărţuiască sexual. 

FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (RO & SUA)

regie: Ana Mărgineanu, Radu Apostol
text: Peca Ştefan
cu: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, 
Viorel Cojanu, Raul Stănulescu (vioară)
coregrafia: Carmen Coţofană
scenografie: Arh. Gabi Albu
companie: Replika
producție: Replika. Proiect cultural finanţat de AFCN şi 
ARCUB.
parteneri: Primăria Sector 4, ColectivA.

Public şi artişti recreează împreună planul unui filantrop 
român foarte puţin cunoscut, de a vindeca "foamea 
noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o 
cină cu prieteni. O experienţă imersivă care îşi propune să 
exploreze natura sărăciei din România, relaţia dintre 
schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre 
realitate şi ficţiune şi felul în care îl consumăm în timpul 
participării la un spectacol.

DANS
BALANSÉ (Martinique)

de & cu: Agnès Dru
clarinet: Yann Lecollaire
muzică: AM4 Martinique
producător: AD Compagnie, spectacol creat la P.A.R.T.S. 
Bruxelles
Suport financiar: Departamentul Afacerilor Culturale și 
Regiunea Martinicăi

Balansé reia istorii ale mișcării în corpul singular al 
coregrafei-performer Agnès Dru. Corpul ei povestitor 
navighează spațiile limitrofe ale unor culturi diferite și ne 
vorbește intens în limbajul trance, Ladja (o formă caribiană 
de capoeira din Martinica), balet modern, hip hop, dans 
contemporan. 

STAFF (NO & RO)

de & cu: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
muzică: Lasse Passage
video: Sigurd Ytre-Arne

STAFF se joacă cu nuanțele dintre o situație și limbajul 
folosit pentru a o descrie, cu alte cuvinte - cu 
reprezentarea. Denumirea și re-numirea a diverse acțiuni și 
gesturi se dezvoltă într-un joc care reflectă relativitatea 
limbajului și modul în care proiectăm în mod subiectiv 
înțelesuri lucrurilor pe care le vedem.

PERFORMANCE
UNTITLED

de: Ciprian Mureșan
artiști păpușari: Lucian Rad și Enikő Takács
costume: István Cîmpan
păpuși: Orsolya Gál
producție: Galeria David Nolan, New York și Salonul de 
proiecte, București

Pornind de la narațiuni fragmentare și replici generate de 
interacțiunea dintre un grup de copii și cei doi păpușari, 
Lucian Rad și Enikő Takács, în timpul unor workshop-uri 
preliminare, Untitled se compune dintr-o suită de 
momente în care sunt schițate diverse "personaje și 
situații". Umorul și inocența care însoțesc aceste 
improvizații narative și de limbaj lasă uneori să se 
întrevadă și o latură întunecată. 

YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectactor de gen masculin

concept & performance: Farid Fairuz
o co-producție: Solitude Project, Centrul Cultural German 
Timișoara/Festivalul de Arte Performative Timișoara, 
Căminul Cultural
Proiect realizat cu sprijinul Fundației ERSTE

You Might as Well Have Sung the Swedish National Anthem 
coboară totul la scară umană și redeschide un spațiu 
confortabil și intim de dialog și reflecție, regăsind firescul 
exact în mijlocul unui performance pe care îl înșurubeză 
tandru în realitatea din care face parte.

STATUL (BG)

de: Alexander Manuiloff
text: Alexander Manuiloff

Lucrarea conceptuală a lui Alexander Manuiloff, Statul / 
The State, nu are nevoie nici de regizor nici de actori – ea 
transformă publicul în co-autori și interpreți ai fiecărei 
reprezentații. Bazat pe cazul tinerilor bulgari care s-au 
auto-imolat în 2013 în formă de protest, textul 
chestionează felul în care societățile se constituie prin 
valorile lor comune și de ce este necesar pentru ca 
oamenii să poată trăi împreună în stat.

NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO) (18+)

de & cu: Andreea David

Pentru acest performance Andreea David a lucrat într-un 
spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei 
critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. 
Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, 
performează tot felul de posturi stereotip asociate 
feminităţii. 

PARENTAL CTRL (RO)

un spectacol de: Ferenc Sinkó 
realizat în colaborare / cu: kata bodoki-halmen, Kinga 
Ötvös, Krisztina Sipos 
dramaturg / asistent de regie: Panna Adorjáni 
muzica: bhkata & the blue screen band
video, lumini, sunet: Attila Almási
asistent tehnic: Radu Bogdan
producător: Kinga Kelemen / GroundFloor Group

Parental Ctrl este un performance-concert despre 
generația Y și părinți, despre dependența de tehnologie și 
evadarea din realitate, despre ruptura inevitabilă dintre 
generații.

FILM
IUGOSLAVIA, CUM IDEOLOGIA NE-A MIȘCAT CORPUL 
COLECTIV (SR)

de Marta Popivoda
scenariul: Ana Vujanović, Marta Popivoda
editarea: Nataša Damnjanović
produs de: TkH [Walking Theory], Belgrad, Les 
Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, joon film, Berlin

Filmul dezvoltă modul în care ideologia se 
auto-interpretează în spațiul public prin spectacole de 
masă. Retrasând trecutul prin intermediul imaginilor, 
filmul urmărește modul în care ideologia comunistă a fost 
extenuată treptat prin schimbarea relațiilor dintre oameni, 
ideologie și stat.

LECTURĂ & PREZENTARE 
DE CARTE 
MIHAI GOȚIU: FRAIERILOR 
lectură publică  & dezbatere

Fraierilor (editura Tact, 2015) este o carte despre implicare 
civică și despre modul în care cultura poate genera 
schimbări majore de mentalități într-o comunitate și, 
implicit, schimbări sociale. 

IULIA POPOVICI: SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL 
CREAȚIEI COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN
lansare de carte 

De-a lungul a cinci eseuri scrise de teoreticieni și critici 
europeni și a unei serii de interviuri cu artiști foarte diverși, 
de la Joël Pommerat la Gianina Cărbunariu și de la Armin 
Petras/Fritz Kater și Rodrigo García la Bogdan Georgescu și 
Catinca Drăgănescu, această carte investighează realitatea 
contemporană a noilor moduri de creație teatrală, dincolo 
de tradiția atotputernică a regizorului.



PROGRAM ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT 
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici

cu: Mădălina Dan, Farid Fairuz, Manuel Pelmuș, Alexandra 
Pirici
producător: brut Vienna și Centrul Național al Dansului cu 
sprijinul Fundației ERSTE 

Patru performeri actualizează și reproduc pentru public, la 
cerere, momente, evenimente, situaţii, sau imagini iconice. 
Lista din care puteţi alege e o arhivă subiectivă care 
include exemple ca momentul victoriei Nadiei Comăneci 
la Olimpiada din 1976, videoclipul “Drunk in love” al lui 
Beyonce sau selfie-ul lui Obama de la înmormântarea lui 
Nelson Mandela.

CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club

Adda Kaleh este proiectul muzical al Alexandrei Pirici, care 
explorează o estetică sonoră și vizuală digitală, construită 
de mediul informațional contemporan. Debutul a avut loc 
la ediția din 2013 a RedBull Music Academy - New York iar 
Adda Kaleh a mai performat de curând la festivalul Sonar - 
Barcelona. "Adda Kaleh formulează medii muzicale 
hiper-curente care echilibrează perfect comentariul, 
melodia si spațiul". (dublab) 

PROGRAM RECOMANDAT DE ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT

CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & discuție (Corina 
Bucea în dialog cu jucătoarele Olimpia Cluj)

Corner. Fotbal + societate prezintă filme și documentație 
despre reprezentarea femeilor în fotbal, pe teren sau în 
tribune, și o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj 
despre contextul fotbalului feminin. 

POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, 
GEN, COLECTIVITATE
prezentare și discuție cu Helen Hester

În această prezentare, Hellen Hester va discuta 
posibilitățile unui tip de tehnologie - dispozitivul de 
extracție menstruală Del-em, conceput de feministe în anii 
’70 - și va evidenția legăturile genealogice dintre al doilea 
val de mișcări feministe de auto-ajutor și activismul 
tehnofeminist de azi. 

POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL?
prezentare și discuție cu Nick Srnicek

Tema corpului colectiv este, în opinia lui Ernesto Laclau, 
sarcina cea mai importantă a stângii radicale, azi. Această 
prezentare va examina condițiile care privesc producția 
unui corp colectiv – dispersat la nivel global, dislocat de 
sexism, rasism, colonialism sau naționalism, și totuși, în 
același timp, tot mai unit de poziția sa proletară. 

RINGUL DE DANS AL ARIADNEI
prezentare și discuție cu Raluca Voinea

Raluca Voinea va încerca o arheologie simbolică a ringului 
de dans văzut ca o platformă pentru manifestarea 
egalității de gen, a dorințelor, măștilor și crimelor. De la 
femeile minoice până la Michael Jackson, via Jane Fonda și 
Grace Jones.

PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION

Instalația încorporează piese din colecția toamnă-iarnă 
2015 și o aplicație mobilă prin intermediul căreia ne invită 
să ne imaginăm un posibil viitor care nu e nici întoarcere 
salvatoare în sânul unei presupuse “naturi” pure, nici 
distopie tehno-capitalistă, ci o a treia variantă, o ficțiune 
mai optimistă care trebuie proiectată pentru a se putea 
auto-constitui.

THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

producător: Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 
Berlin, proiect susținut de HZT Inter-University Centre for 
Dance Berlin

The Agency of Touch e o intervenție socială care utilizează 
atingerea, conștientizarea fizică/senzorială și 
conectivitatea ca vehicul social-recreațional pentru 
comunicare și cercetare corporală în diferite contexte 
sociale, culturale și economice. Metoda constă din sesiuni 
individuale bazate pe atingere. 

TEATRU
PROVIZORIU (RO)

regie și text: Raul Coldea și Petro Ionescu
cu: Cătălin Filip, Diana Nedescu/Oana Mardare, Doru Taloș
video: Cosmin Nicoară și Ana Vîjdea
producător: Reactor de creaţie și experiment

Provizoriu este un spectacol orientat pe procesul de lucru, 
care tratează tema invizibilităţii sociale. Spectacolul 
încearcă să ficţionalizeze și să facă vizibile biografiile celor 
care există doar în statisticile instituţiilor. 

CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură

de: Yann Verburgh
traducere: Eugen Jebeleanu, cu sprijinul Asociației 
Beaumarchais-SACD.

Căpcăuni propune o călătorie în centrul homofobiei din 
lumea de azi. Textul realizează o panoramă a unei 
discriminări care exclude social, care ucide direct sau 
indirect, care există sub numeroase forme, toate cauzând 
durere și suferință. 

GHINGA (RO)

regie: Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
scenariu: Oana Hodade și Valeriu A. Cuc, după 'O întâlnire 
cu cititorii' de Dan Coman
cu: Doru Taloș, Cristina Bodnărescu, Cătălin Filip, Oana 
Mardare, Alex Tatu, Boglárka Veligdan, Cristian Vincze și 
Alin Popan
copiii: Vlad Morar, Maya Kovács, Mayanna Bartalus, David 
Chiorean, Mira Naiba, Darie Naiba, Aprilia Pogăcean, Elize 
Guţan Florian, Ana Petriș, Patricia Șerbănescu, Petra Purja
muzică: Răzvan Krivach
scenografie: Brîndușa C. Bălan
producător: Asociaţia Reciproca & Fabrica de Pensule

La insistenţele unei învăţătoare din comuna Ilva Mică, 
poetul Dan Coman acceptă să facă o vizită la  școala din 
localitate pentru o întâlnire cu elevii clasei a cincea. 
Drumul din Bistriţa până la Ilva cu o Dacie veche și 
primirea oaspetelui de către autorităţi, „așa cum se cuvine”, 
amână considerabil momentul întâlnirii, care se dovedește 
a fi o serbare organizată în cinstea poeziei contemporane 
românești.

PULVERIZARE (FR & RO)

regizor: Frédéric Fisbach
text: Alexandra Badea
cu: Mădălina Constantin, Eugen Jebeleanu, Frédéric 
Fisbach
scenografia:  Frédéric Fisbach
producător: Ensemble Atopique, Festival des 
Francophonies de Limoges, Théâtre Ouvert, Institut 
Français de Bucarest, Ville de Cannes, etc.

Spectacolul vorbește despre relația noastră cu locul 
muncii în contextul globalizării. Acțiunea se desfășoară în 
patru țări, iar ceea ce vedem sunt fragmente din viața de zi 
cu zi a patru salariați cu nivel social și funcții foarte diferite, 
uniți prin muncă în cadrul aceleiași întreprinderi. 

VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)

regie: David Schwartz
cu: Alex Fifea, Cătălin Rulea
concept și text: Alex Fifea și David Schwartz
muzică și video: Cătălin Rulea
scenografie: Cătălin Rulea
producător: David Schwartz, în cadrul expoziţiei „Eroismul 
răsare într-un depozit de mărfuri” (Salonul de Proiecte, 
MNAC Anexa 2015)

Pe 4 martie 2014, Daniel-Gabriel Dumitrache, în vârstă de 
26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a fost 
ucis în bătaie în interiorul secţiei 10 de poliţie din 
București. Spectacolul își propune analizarea și 
deconstrucţia mecanismelor sociale și a discursului public 
din spatele acestei crime.

EA E BĂIAT BUN (RO)

concept și regie: Eugen Jebeleanu
cu: Florin Caracala
text: Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar 
Rodica e băiat bun, realizat de Marian Ilea şi Gheorghe 
Dinu)
muzică: Alex Halka
scenografie: Velica Panduru
companie: Compania 28
producător: ColectivA Cluj, Uma Ed Bucureşti, Festivalul 
Temps d'Images Cluj, Fundația ERSTE, Căminul Cultural.

Din copilărie, EL se consideră mai mult fată decât băiat. Îşi 
spunea EA şi purta rochii. EA a crescut cu această dilemă. 
La 30 de ani, confuzia persistă. Trăieşte într-un sat din 
Maramureş, cântă muzică populară la nunţi si pe la baruri. 
Nimic neobişnuit, în afară de faptul că pe buletinul său stă 
scris un nume de bărbat. 

CUNTHATE [URĂ] (GB & RO) (16+)

regie: Nico Vaccari
cu: Florina Gleznea, Katia Pascariu, Oana Pușcatu
text: Nico Vaccari / Sînziana Koenig / Florina Gleznea / 
Katia Pascariu / Oana Pușcatu
traducere: Cătălin Bucioveanu
coregrafie: Carmen Coţofană
scenografie: Steliana Ștefănescu
companie: BÉZNĂ Theatre
co-director artistic: Sînziana Koenig
relaţii publice și parteneriate: Anda Petrache 
producător: BÉZNĂ Theatre / Colectiv A
parteneri: Căminul Cultural / Fundaţia ERSTE / Centrul de 
Teatru Educaţional Replika

CUNTHATE [ URĂ ]  adresează problema propagandei care 
susţine profitul pornografiei GONZO, un tip de pornografie 
care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale 
violente. Comparând aceste acte pornografice cu tehnici 
de tortură politică oficiale, CUNTHATE [ URĂ ] avertizează 
despre influenţa violenţei pornografice asupra 
mass-media și despre impactul ei asupra relaţiilor 
interpersonale. 

PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
proiect observaţional de artă activă

regie și text: Bogdan Georgescu 
concept: echipa proiectului - Sever Andrei, Irina Gâdiuţă, 
Bogdan Georgescu, Vlad Georgescu, Andrei Ioniţă, 
Sînziana Nicola, Mihaela Sîrbu.
cu: Mihaela Sîrbu, Sînziana Nicola, Sever Andrei, Andrei 
Ioniţă
muzică: Sever Andrei
scenografie: Irina Gâdiuţă
producător: Asociaţia O2G prin Platforma de Teatru Politic 
2015, un proiect finanţat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Pentru că Meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, 
abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuse femeile în 
România. Pentru că Meriţi pune accentul pe acele abuzuri 
legate de puterea de decizie a femeilor asupra propriului 
lor corp. 

PRODUSE DOMESTICE (RO)

regie și concept: Ioana Păun
scenariu: Xandra Popescu
cu: Smaranda Nicolau, Ynia / Irina Drăgănescu
mișcare: Carmen Coţofană
muzică: Cătălin Rulea, Diana Miron
producător: Ioana Păun, co-producţie WASP

Într-o ţară cunoscută ca exportator al muncii domestice, a 
angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor 
care deţin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine 
să lucreze în România nevoită să își susţină familia de 
acasă. Agenţia intermediară o plasează ca bonă pentru cei 
doi copii ai unei familii bogate. Totul merge bine până 
când într-o zi tatăl familiei începe să o hărţuiască sexual. 

FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (RO & SUA)

regie: Ana Mărgineanu, Radu Apostol
text: Peca Ştefan
cu: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, 
Viorel Cojanu, Raul Stănulescu (vioară)
coregrafia: Carmen Coţofană
scenografie: Arh. Gabi Albu
companie: Replika
producție: Replika. Proiect cultural finanţat de AFCN şi 
ARCUB.
parteneri: Primăria Sector 4, ColectivA.

Public şi artişti recreează împreună planul unui filantrop 
român foarte puţin cunoscut, de a vindeca "foamea 
noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o 
cină cu prieteni. O experienţă imersivă care îşi propune să 
exploreze natura sărăciei din România, relaţia dintre 
schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre 
realitate şi ficţiune şi felul în care îl consumăm în timpul 
participării la un spectacol.

DANS
BALANSÉ (Martinique)

de & cu: Agnès Dru
clarinet: Yann Lecollaire
muzică: AM4 Martinique
producător: AD Compagnie, spectacol creat la P.A.R.T.S. 
Bruxelles
Suport financiar: Departamentul Afacerilor Culturale și 
Regiunea Martinicăi

Balansé reia istorii ale mișcării în corpul singular al 
coregrafei-performer Agnès Dru. Corpul ei povestitor 
navighează spațiile limitrofe ale unor culturi diferite și ne 
vorbește intens în limbajul trance, Ladja (o formă caribiană 
de capoeira din Martinica), balet modern, hip hop, dans 
contemporan. 

STAFF (NO & RO)

de & cu: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
muzică: Lasse Passage
video: Sigurd Ytre-Arne

STAFF se joacă cu nuanțele dintre o situație și limbajul 
folosit pentru a o descrie, cu alte cuvinte - cu 
reprezentarea. Denumirea și re-numirea a diverse acțiuni și 
gesturi se dezvoltă într-un joc care reflectă relativitatea 
limbajului și modul în care proiectăm în mod subiectiv 
înțelesuri lucrurilor pe care le vedem.

PERFORMANCE
UNTITLED

de: Ciprian Mureșan
artiști păpușari: Lucian Rad și Enikő Takács
costume: István Cîmpan
păpuși: Orsolya Gál
producție: Galeria David Nolan, New York și Salonul de 
proiecte, București

Pornind de la narațiuni fragmentare și replici generate de 
interacțiunea dintre un grup de copii și cei doi păpușari, 
Lucian Rad și Enikő Takács, în timpul unor workshop-uri 
preliminare, Untitled se compune dintr-o suită de 
momente în care sunt schițate diverse "personaje și 
situații". Umorul și inocența care însoțesc aceste 
improvizații narative și de limbaj lasă uneori să se 
întrevadă și o latură întunecată. 

YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectactor de gen masculin

concept & performance: Farid Fairuz
o co-producție: Solitude Project, Centrul Cultural German 
Timișoara/Festivalul de Arte Performative Timișoara, 
Căminul Cultural
Proiect realizat cu sprijinul Fundației ERSTE

You Might as Well Have Sung the Swedish National Anthem 
coboară totul la scară umană și redeschide un spațiu 
confortabil și intim de dialog și reflecție, regăsind firescul 
exact în mijlocul unui performance pe care îl înșurubeză 
tandru în realitatea din care face parte.

STATUL (BG)

de: Alexander Manuiloff
text: Alexander Manuiloff

Lucrarea conceptuală a lui Alexander Manuiloff, Statul / 
The State, nu are nevoie nici de regizor nici de actori – ea 
transformă publicul în co-autori și interpreți ai fiecărei 
reprezentații. Bazat pe cazul tinerilor bulgari care s-au 
auto-imolat în 2013 în formă de protest, textul 
chestionează felul în care societățile se constituie prin 
valorile lor comune și de ce este necesar pentru ca 
oamenii să poată trăi împreună în stat.

NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO) (18+)

de & cu: Andreea David

Pentru acest performance Andreea David a lucrat într-un 
spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei 
critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. 
Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, 
performează tot felul de posturi stereotip asociate 
feminităţii. 

PARENTAL CTRL (RO)

un spectacol de: Ferenc Sinkó 
realizat în colaborare / cu: kata bodoki-halmen, Kinga 
Ötvös, Krisztina Sipos 
dramaturg / asistent de regie: Panna Adorjáni 
muzica: bhkata & the blue screen band
video, lumini, sunet: Attila Almási
asistent tehnic: Radu Bogdan
producător: Kinga Kelemen / GroundFloor Group

Parental Ctrl este un performance-concert despre 
generația Y și părinți, despre dependența de tehnologie și 
evadarea din realitate, despre ruptura inevitabilă dintre 
generații.

FILM
IUGOSLAVIA, CUM IDEOLOGIA NE-A MIȘCAT CORPUL 
COLECTIV (SR)

de Marta Popivoda
scenariul: Ana Vujanović, Marta Popivoda
editarea: Nataša Damnjanović
produs de: TkH [Walking Theory], Belgrad, Les 
Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, joon film, Berlin

Filmul dezvoltă modul în care ideologia se 
auto-interpretează în spațiul public prin spectacole de 
masă. Retrasând trecutul prin intermediul imaginilor, 
filmul urmărește modul în care ideologia comunistă a fost 
extenuată treptat prin schimbarea relațiilor dintre oameni, 
ideologie și stat.

LECTURĂ & PREZENTARE 
DE CARTE 
MIHAI GOȚIU: FRAIERILOR 
lectură publică  & dezbatere

Fraierilor (editura Tact, 2015) este o carte despre implicare 
civică și despre modul în care cultura poate genera 
schimbări majore de mentalități într-o comunitate și, 
implicit, schimbări sociale. 

IULIA POPOVICI: SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL 
CREAȚIEI COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN
lansare de carte 

De-a lungul a cinci eseuri scrise de teoreticieni și critici 
europeni și a unei serii de interviuri cu artiști foarte diverși, 
de la Joël Pommerat la Gianina Cărbunariu și de la Armin 
Petras/Fritz Kater și Rodrigo García la Bogdan Georgescu și 
Catinca Drăgănescu, această carte investighează realitatea 
contemporană a noilor moduri de creație teatrală, dincolo 
de tradiția atotputernică a regizorului.



PROGRAM ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT 
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici

cu: Mădălina Dan, Farid Fairuz, Manuel Pelmuș, Alexandra 
Pirici
producător: brut Vienna și Centrul Național al Dansului cu 
sprijinul Fundației ERSTE 

Patru performeri actualizează și reproduc pentru public, la 
cerere, momente, evenimente, situaţii, sau imagini iconice. 
Lista din care puteţi alege e o arhivă subiectivă care 
include exemple ca momentul victoriei Nadiei Comăneci 
la Olimpiada din 1976, videoclipul “Drunk in love” al lui 
Beyonce sau selfie-ul lui Obama de la înmormântarea lui 
Nelson Mandela.

CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club

Adda Kaleh este proiectul muzical al Alexandrei Pirici, care 
explorează o estetică sonoră și vizuală digitală, construită 
de mediul informațional contemporan. Debutul a avut loc 
la ediția din 2013 a RedBull Music Academy - New York iar 
Adda Kaleh a mai performat de curând la festivalul Sonar - 
Barcelona. "Adda Kaleh formulează medii muzicale 
hiper-curente care echilibrează perfect comentariul, 
melodia si spațiul". (dublab) 

PROGRAM RECOMANDAT DE ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT

CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & discuție (Corina 
Bucea în dialog cu jucătoarele Olimpia Cluj)

Corner. Fotbal + societate prezintă filme și documentație 
despre reprezentarea femeilor în fotbal, pe teren sau în 
tribune, și o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj 
despre contextul fotbalului feminin. 

POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, 
GEN, COLECTIVITATE
prezentare și discuție cu Helen Hester

În această prezentare, Hellen Hester va discuta 
posibilitățile unui tip de tehnologie - dispozitivul de 
extracție menstruală Del-em, conceput de feministe în anii 
’70 - și va evidenția legăturile genealogice dintre al doilea 
val de mișcări feministe de auto-ajutor și activismul 
tehnofeminist de azi. 

POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL?
prezentare și discuție cu Nick Srnicek

Tema corpului colectiv este, în opinia lui Ernesto Laclau, 
sarcina cea mai importantă a stângii radicale, azi. Această 
prezentare va examina condițiile care privesc producția 
unui corp colectiv – dispersat la nivel global, dislocat de 
sexism, rasism, colonialism sau naționalism, și totuși, în 
același timp, tot mai unit de poziția sa proletară. 

RINGUL DE DANS AL ARIADNEI
prezentare și discuție cu Raluca Voinea

Raluca Voinea va încerca o arheologie simbolică a ringului 
de dans văzut ca o platformă pentru manifestarea 
egalității de gen, a dorințelor, măștilor și crimelor. De la 
femeile minoice până la Michael Jackson, via Jane Fonda și 
Grace Jones.

PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION

Instalația încorporează piese din colecția toamnă-iarnă 
2015 și o aplicație mobilă prin intermediul căreia ne invită 
să ne imaginăm un posibil viitor care nu e nici întoarcere 
salvatoare în sânul unei presupuse “naturi” pure, nici 
distopie tehno-capitalistă, ci o a treia variantă, o ficțiune 
mai optimistă care trebuie proiectată pentru a se putea 
auto-constitui.

THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

producător: Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 
Berlin, proiect susținut de HZT Inter-University Centre for 
Dance Berlin

The Agency of Touch e o intervenție socială care utilizează 
atingerea, conștientizarea fizică/senzorială și 
conectivitatea ca vehicul social-recreațional pentru 
comunicare și cercetare corporală în diferite contexte 
sociale, culturale și economice. Metoda constă din sesiuni 
individuale bazate pe atingere. 

TEATRU
PROVIZORIU (RO)

regie și text: Raul Coldea și Petro Ionescu
cu: Cătălin Filip, Diana Nedescu/Oana Mardare, Doru Taloș
video: Cosmin Nicoară și Ana Vîjdea
producător: Reactor de creaţie și experiment

Provizoriu este un spectacol orientat pe procesul de lucru, 
care tratează tema invizibilităţii sociale. Spectacolul 
încearcă să ficţionalizeze și să facă vizibile biografiile celor 
care există doar în statisticile instituţiilor. 

CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură

de: Yann Verburgh
traducere: Eugen Jebeleanu, cu sprijinul Asociației 
Beaumarchais-SACD.

Căpcăuni propune o călătorie în centrul homofobiei din 
lumea de azi. Textul realizează o panoramă a unei 
discriminări care exclude social, care ucide direct sau 
indirect, care există sub numeroase forme, toate cauzând 
durere și suferință. 

GHINGA (RO)

regie: Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
scenariu: Oana Hodade și Valeriu A. Cuc, după 'O întâlnire 
cu cititorii' de Dan Coman
cu: Doru Taloș, Cristina Bodnărescu, Cătălin Filip, Oana 
Mardare, Alex Tatu, Boglárka Veligdan, Cristian Vincze și 
Alin Popan
copiii: Vlad Morar, Maya Kovács, Mayanna Bartalus, David 
Chiorean, Mira Naiba, Darie Naiba, Aprilia Pogăcean, Elize 
Guţan Florian, Ana Petriș, Patricia Șerbănescu, Petra Purja
muzică: Răzvan Krivach
scenografie: Brîndușa C. Bălan
producător: Asociaţia Reciproca & Fabrica de Pensule

La insistenţele unei învăţătoare din comuna Ilva Mică, 
poetul Dan Coman acceptă să facă o vizită la  școala din 
localitate pentru o întâlnire cu elevii clasei a cincea. 
Drumul din Bistriţa până la Ilva cu o Dacie veche și 
primirea oaspetelui de către autorităţi, „așa cum se cuvine”, 
amână considerabil momentul întâlnirii, care se dovedește 
a fi o serbare organizată în cinstea poeziei contemporane 
românești.

PULVERIZARE (FR & RO)

regizor: Frédéric Fisbach
text: Alexandra Badea
cu: Mădălina Constantin, Eugen Jebeleanu, Frédéric 
Fisbach
scenografia:  Frédéric Fisbach
producător: Ensemble Atopique, Festival des 
Francophonies de Limoges, Théâtre Ouvert, Institut 
Français de Bucarest, Ville de Cannes, etc.

Spectacolul vorbește despre relația noastră cu locul 
muncii în contextul globalizării. Acțiunea se desfășoară în 
patru țări, iar ceea ce vedem sunt fragmente din viața de zi 
cu zi a patru salariați cu nivel social și funcții foarte diferite, 
uniți prin muncă în cadrul aceleiași întreprinderi. 

VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)

regie: David Schwartz
cu: Alex Fifea, Cătălin Rulea
concept și text: Alex Fifea și David Schwartz
muzică și video: Cătălin Rulea
scenografie: Cătălin Rulea
producător: David Schwartz, în cadrul expoziţiei „Eroismul 
răsare într-un depozit de mărfuri” (Salonul de Proiecte, 
MNAC Anexa 2015)

Pe 4 martie 2014, Daniel-Gabriel Dumitrache, în vârstă de 
26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a fost 
ucis în bătaie în interiorul secţiei 10 de poliţie din 
București. Spectacolul își propune analizarea și 
deconstrucţia mecanismelor sociale și a discursului public 
din spatele acestei crime.

EA E BĂIAT BUN (RO)

concept și regie: Eugen Jebeleanu
cu: Florin Caracala
text: Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar 
Rodica e băiat bun, realizat de Marian Ilea şi Gheorghe 
Dinu)
muzică: Alex Halka
scenografie: Velica Panduru
companie: Compania 28
producător: ColectivA Cluj, Uma Ed Bucureşti, Festivalul 
Temps d'Images Cluj, Fundația ERSTE, Căminul Cultural.

Din copilărie, EL se consideră mai mult fată decât băiat. Îşi 
spunea EA şi purta rochii. EA a crescut cu această dilemă. 
La 30 de ani, confuzia persistă. Trăieşte într-un sat din 
Maramureş, cântă muzică populară la nunţi si pe la baruri. 
Nimic neobişnuit, în afară de faptul că pe buletinul său stă 
scris un nume de bărbat. 

CUNTHATE [URĂ] (GB & RO) (16+)

regie: Nico Vaccari
cu: Florina Gleznea, Katia Pascariu, Oana Pușcatu
text: Nico Vaccari / Sînziana Koenig / Florina Gleznea / 
Katia Pascariu / Oana Pușcatu
traducere: Cătălin Bucioveanu
coregrafie: Carmen Coţofană
scenografie: Steliana Ștefănescu
companie: BÉZNĂ Theatre
co-director artistic: Sînziana Koenig
relaţii publice și parteneriate: Anda Petrache 
producător: BÉZNĂ Theatre / Colectiv A
parteneri: Căminul Cultural / Fundaţia ERSTE / Centrul de 
Teatru Educaţional Replika

CUNTHATE [ URĂ ]  adresează problema propagandei care 
susţine profitul pornografiei GONZO, un tip de pornografie 
care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale 
violente. Comparând aceste acte pornografice cu tehnici 
de tortură politică oficiale, CUNTHATE [ URĂ ] avertizează 
despre influenţa violenţei pornografice asupra 
mass-media și despre impactul ei asupra relaţiilor 
interpersonale. 

PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
proiect observaţional de artă activă

regie și text: Bogdan Georgescu 
concept: echipa proiectului - Sever Andrei, Irina Gâdiuţă, 
Bogdan Georgescu, Vlad Georgescu, Andrei Ioniţă, 
Sînziana Nicola, Mihaela Sîrbu.
cu: Mihaela Sîrbu, Sînziana Nicola, Sever Andrei, Andrei 
Ioniţă
muzică: Sever Andrei
scenografie: Irina Gâdiuţă
producător: Asociaţia O2G prin Platforma de Teatru Politic 
2015, un proiect finanţat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Pentru că Meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, 
abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuse femeile în 
România. Pentru că Meriţi pune accentul pe acele abuzuri 
legate de puterea de decizie a femeilor asupra propriului 
lor corp. 

PRODUSE DOMESTICE (RO)

regie și concept: Ioana Păun
scenariu: Xandra Popescu
cu: Smaranda Nicolau, Ynia / Irina Drăgănescu
mișcare: Carmen Coţofană
muzică: Cătălin Rulea, Diana Miron
producător: Ioana Păun, co-producţie WASP

Într-o ţară cunoscută ca exportator al muncii domestice, a 
angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor 
care deţin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine 
să lucreze în România nevoită să își susţină familia de 
acasă. Agenţia intermediară o plasează ca bonă pentru cei 
doi copii ai unei familii bogate. Totul merge bine până 
când într-o zi tatăl familiei începe să o hărţuiască sexual. 

FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (RO & SUA)

regie: Ana Mărgineanu, Radu Apostol
text: Peca Ştefan
cu: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, 
Viorel Cojanu, Raul Stănulescu (vioară)
coregrafia: Carmen Coţofană
scenografie: Arh. Gabi Albu
companie: Replika
producție: Replika. Proiect cultural finanţat de AFCN şi 
ARCUB.
parteneri: Primăria Sector 4, ColectivA.

Public şi artişti recreează împreună planul unui filantrop 
român foarte puţin cunoscut, de a vindeca "foamea 
noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o 
cină cu prieteni. O experienţă imersivă care îşi propune să 
exploreze natura sărăciei din România, relaţia dintre 
schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre 
realitate şi ficţiune şi felul în care îl consumăm în timpul 
participării la un spectacol.

DANS
BALANSÉ (Martinique)

de & cu: Agnès Dru
clarinet: Yann Lecollaire
muzică: AM4 Martinique
producător: AD Compagnie, spectacol creat la P.A.R.T.S. 
Bruxelles
Suport financiar: Departamentul Afacerilor Culturale și 
Regiunea Martinicăi

Balansé reia istorii ale mișcării în corpul singular al 
coregrafei-performer Agnès Dru. Corpul ei povestitor 
navighează spațiile limitrofe ale unor culturi diferite și ne 
vorbește intens în limbajul trance, Ladja (o formă caribiană 
de capoeira din Martinica), balet modern, hip hop, dans 
contemporan. 

STAFF (NO & RO)

de & cu: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
muzică: Lasse Passage
video: Sigurd Ytre-Arne

STAFF se joacă cu nuanțele dintre o situație și limbajul 
folosit pentru a o descrie, cu alte cuvinte - cu 
reprezentarea. Denumirea și re-numirea a diverse acțiuni și 
gesturi se dezvoltă într-un joc care reflectă relativitatea 
limbajului și modul în care proiectăm în mod subiectiv 
înțelesuri lucrurilor pe care le vedem.

PERFORMANCE
UNTITLED

de: Ciprian Mureșan
artiști păpușari: Lucian Rad și Enikő Takács
costume: István Cîmpan
păpuși: Orsolya Gál
producție: Galeria David Nolan, New York și Salonul de 
proiecte, București

Pornind de la narațiuni fragmentare și replici generate de 
interacțiunea dintre un grup de copii și cei doi păpușari, 
Lucian Rad și Enikő Takács, în timpul unor workshop-uri 
preliminare, Untitled se compune dintr-o suită de 
momente în care sunt schițate diverse "personaje și 
situații". Umorul și inocența care însoțesc aceste 
improvizații narative și de limbaj lasă uneori să se 
întrevadă și o latură întunecată. 

YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectactor de gen masculin

concept & performance: Farid Fairuz
o co-producție: Solitude Project, Centrul Cultural German 
Timișoara/Festivalul de Arte Performative Timișoara, 
Căminul Cultural
Proiect realizat cu sprijinul Fundației ERSTE

You Might as Well Have Sung the Swedish National Anthem 
coboară totul la scară umană și redeschide un spațiu 
confortabil și intim de dialog și reflecție, regăsind firescul 
exact în mijlocul unui performance pe care îl înșurubeză 
tandru în realitatea din care face parte.

STATUL (BG)

de: Alexander Manuiloff
text: Alexander Manuiloff

Lucrarea conceptuală a lui Alexander Manuiloff, Statul / 
The State, nu are nevoie nici de regizor nici de actori – ea 
transformă publicul în co-autori și interpreți ai fiecărei 
reprezentații. Bazat pe cazul tinerilor bulgari care s-au 
auto-imolat în 2013 în formă de protest, textul 
chestionează felul în care societățile se constituie prin 
valorile lor comune și de ce este necesar pentru ca 
oamenii să poată trăi împreună în stat.

NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO) (18+)

de & cu: Andreea David

Pentru acest performance Andreea David a lucrat într-un 
spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei 
critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. 
Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, 
performează tot felul de posturi stereotip asociate 
feminităţii. 

PARENTAL CTRL (RO)

un spectacol de: Ferenc Sinkó 
realizat în colaborare / cu: kata bodoki-halmen, Kinga 
Ötvös, Krisztina Sipos 
dramaturg / asistent de regie: Panna Adorjáni 
muzica: bhkata & the blue screen band
video, lumini, sunet: Attila Almási
asistent tehnic: Radu Bogdan
producător: Kinga Kelemen / GroundFloor Group

Parental Ctrl este un performance-concert despre 
generația Y și părinți, despre dependența de tehnologie și 
evadarea din realitate, despre ruptura inevitabilă dintre 
generații.

FILM
IUGOSLAVIA, CUM IDEOLOGIA NE-A MIȘCAT CORPUL 
COLECTIV (SR)

de Marta Popivoda
scenariul: Ana Vujanović, Marta Popivoda
editarea: Nataša Damnjanović
produs de: TkH [Walking Theory], Belgrad, Les 
Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, joon film, Berlin

Filmul dezvoltă modul în care ideologia se 
auto-interpretează în spațiul public prin spectacole de 
masă. Retrasând trecutul prin intermediul imaginilor, 
filmul urmărește modul în care ideologia comunistă a fost 
extenuată treptat prin schimbarea relațiilor dintre oameni, 
ideologie și stat.

LECTURĂ & PREZENTARE 
DE CARTE 
MIHAI GOȚIU: FRAIERILOR 
lectură publică  & dezbatere

Fraierilor (editura Tact, 2015) este o carte despre implicare 
civică și despre modul în care cultura poate genera 
schimbări majore de mentalități într-o comunitate și, 
implicit, schimbări sociale. 

IULIA POPOVICI: SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL 
CREAȚIEI COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN
lansare de carte 

De-a lungul a cinci eseuri scrise de teoreticieni și critici 
europeni și a unei serii de interviuri cu artiști foarte diverși, 
de la Joël Pommerat la Gianina Cărbunariu și de la Armin 
Petras/Fritz Kater și Rodrigo García la Bogdan Georgescu și 
Catinca Drăgănescu, această carte investighează realitatea 
contemporană a noilor moduri de creație teatrală, dincolo 
de tradiția atotputernică a regizorului.



PROGRAM ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT 
INSTRUMENTE DELICATE MANIPULATE CU GRIJĂ (RO)
acțiune continuă
de Alexandra Pirici

cu: Mădălina Dan, Farid Fairuz, Manuel Pelmuș, Alexandra 
Pirici
producător: brut Vienna și Centrul Național al Dansului cu 
sprijinul Fundației ERSTE 

Patru performeri actualizează și reproduc pentru public, la 
cerere, momente, evenimente, situaţii, sau imagini iconice. 
Lista din care puteţi alege e o arhivă subiectivă care 
include exemple ca momentul victoriei Nadiei Comăneci 
la Olimpiada din 1976, videoclipul “Drunk in love” al lui 
Beyonce sau selfie-ul lui Obama de la înmormântarea lui 
Nelson Mandela.

CONCERT ADDA KALEH 
Boiler Club

Adda Kaleh este proiectul muzical al Alexandrei Pirici, care 
explorează o estetică sonoră și vizuală digitală, construită 
de mediul informațional contemporan. Debutul a avut loc 
la ediția din 2013 a RedBull Music Academy - New York iar 
Adda Kaleh a mai performat de curând la festivalul Sonar - 
Barcelona. "Adda Kaleh formulează medii muzicale 
hiper-curente care echilibrează perfect comentariul, 
melodia si spațiul". (dublab) 

PROGRAM RECOMANDAT DE ALEXANDRA 
PIRICI – ARTIST ASOCIAT

CORNER. FOTBAL + SOCIETATE - LOCUL NOSTRU
lansarea revistei, centru de cercetare & discuție (Corina 
Bucea în dialog cu jucătoarele Olimpia Cluj)

Corner. Fotbal + societate prezintă filme și documentație 
despre reprezentarea femeilor în fotbal, pe teren sau în 
tribune, și o discuție cu jucătoarele CFF Olimpia Cluj 
despre contextul fotbalului feminin. 

POLITICA CORPULUI REPRODUCTIV: TEHNOLOGIE, 
GEN, COLECTIVITATE
prezentare și discuție cu Helen Hester

În această prezentare, Hellen Hester va discuta 
posibilitățile unui tip de tehnologie - dispozitivul de 
extracție menstruală Del-em, conceput de feministe în anii 
’70 - și va evidenția legăturile genealogice dintre al doilea 
val de mișcări feministe de auto-ajutor și activismul 
tehnofeminist de azi. 

POATE POPULISMUL SĂ FIE GLOBAL?
prezentare și discuție cu Nick Srnicek

Tema corpului colectiv este, în opinia lui Ernesto Laclau, 
sarcina cea mai importantă a stângii radicale, azi. Această 
prezentare va examina condițiile care privesc producția 
unui corp colectiv – dispersat la nivel global, dislocat de 
sexism, rasism, colonialism sau naționalism, și totuși, în 
același timp, tot mai unit de poziția sa proletară. 

RINGUL DE DANS AL ARIADNEI
prezentare și discuție cu Raluca Voinea

Raluca Voinea va încerca o arheologie simbolică a ringului 
de dans văzut ca o platformă pentru manifestarea 
egalității de gen, a dorințelor, măștilor și crimelor. De la 
femeile minoice până la Michael Jackson, via Jane Fonda și 
Grace Jones.

PROSPER CENTER - SOCIAL FICTION

Instalația încorporează piese din colecția toamnă-iarnă 
2015 și o aplicație mobilă prin intermediul căreia ne invită 
să ne imaginăm un posibil viitor care nu e nici întoarcere 
salvatoare în sânul unei presupuse “naturi” pure, nici 
distopie tehno-capitalistă, ci o a treia variantă, o ficțiune 
mai optimistă care trebuie proiectată pentru a se putea 
auto-constitui.

THE AGENCY OF TOUCH (RO)
performance tactil pentru un singur spectator
de Mădălina Dan

producător: Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz 
Berlin, proiect susținut de HZT Inter-University Centre for 
Dance Berlin

The Agency of Touch e o intervenție socială care utilizează 
atingerea, conștientizarea fizică/senzorială și 
conectivitatea ca vehicul social-recreațional pentru 
comunicare și cercetare corporală în diferite contexte 
sociale, culturale și economice. Metoda constă din sesiuni 
individuale bazate pe atingere. 

TEATRU
PROVIZORIU (RO)

regie și text: Raul Coldea și Petro Ionescu
cu: Cătălin Filip, Diana Nedescu/Oana Mardare, Doru Taloș
video: Cosmin Nicoară și Ana Vîjdea
producător: Reactor de creaţie și experiment

Provizoriu este un spectacol orientat pe procesul de lucru, 
care tratează tema invizibilităţii sociale. Spectacolul 
încearcă să ficţionalizeze și să facă vizibile biografiile celor 
care există doar în statisticile instituţiilor. 

CĂPCĂUNI (FR)
spectacol lectură

de: Yann Verburgh
traducere: Eugen Jebeleanu, cu sprijinul Asociației 
Beaumarchais-SACD.

Căpcăuni propune o călătorie în centrul homofobiei din 
lumea de azi. Textul realizează o panoramă a unei 
discriminări care exclude social, care ucide direct sau 
indirect, care există sub numeroase forme, toate cauzând 
durere și suferință. 

GHINGA (RO)

regie: Valentina Gabor, Leta Popescu, Andrada Lazăr
scenariu: Oana Hodade și Valeriu A. Cuc, după 'O întâlnire 
cu cititorii' de Dan Coman
cu: Doru Taloș, Cristina Bodnărescu, Cătălin Filip, Oana 
Mardare, Alex Tatu, Boglárka Veligdan, Cristian Vincze și 
Alin Popan
copiii: Vlad Morar, Maya Kovács, Mayanna Bartalus, David 
Chiorean, Mira Naiba, Darie Naiba, Aprilia Pogăcean, Elize 
Guţan Florian, Ana Petriș, Patricia Șerbănescu, Petra Purja
muzică: Răzvan Krivach
scenografie: Brîndușa C. Bălan
producător: Asociaţia Reciproca & Fabrica de Pensule

La insistenţele unei învăţătoare din comuna Ilva Mică, 
poetul Dan Coman acceptă să facă o vizită la  școala din 
localitate pentru o întâlnire cu elevii clasei a cincea. 
Drumul din Bistriţa până la Ilva cu o Dacie veche și 
primirea oaspetelui de către autorităţi, „așa cum se cuvine”, 
amână considerabil momentul întâlnirii, care se dovedește 
a fi o serbare organizată în cinstea poeziei contemporane 
românești.

PULVERIZARE (FR & RO)

regizor: Frédéric Fisbach
text: Alexandra Badea
cu: Mădălina Constantin, Eugen Jebeleanu, Frédéric 
Fisbach
scenografia:  Frédéric Fisbach
producător: Ensemble Atopique, Festival des 
Francophonies de Limoges, Théâtre Ouvert, Institut 
Français de Bucarest, Ville de Cannes, etc.

Spectacolul vorbește despre relația noastră cu locul 
muncii în contextul globalizării. Acțiunea se desfășoară în 
patru țări, iar ceea ce vedem sunt fragmente din viața de zi 
cu zi a patru salariați cu nivel social și funcții foarte diferite, 
uniți prin muncă în cadrul aceleiași întreprinderi. 

VOI N-AŢI VĂZUT NIMIC! (RO)

regie: David Schwartz
cu: Alex Fifea, Cătălin Rulea
concept și text: Alex Fifea și David Schwartz
muzică și video: Cătălin Rulea
scenografie: Cătălin Rulea
producător: David Schwartz, în cadrul expoziţiei „Eroismul 
răsare într-un depozit de mărfuri” (Salonul de Proiecte, 
MNAC Anexa 2015)

Pe 4 martie 2014, Daniel-Gabriel Dumitrache, în vârstă de 
26 de ani, care lucra ca parcagiu în Centrul Vechi, a fost 
ucis în bătaie în interiorul secţiei 10 de poliţie din 
București. Spectacolul își propune analizarea și 
deconstrucţia mecanismelor sociale și a discursului public 
din spatele acestei crime.

EA E BĂIAT BUN (RO)

concept și regie: Eugen Jebeleanu
cu: Florin Caracala
text: Eugen Jebeleanu (adaptare după filmul documentar 
Rodica e băiat bun, realizat de Marian Ilea şi Gheorghe 
Dinu)
muzică: Alex Halka
scenografie: Velica Panduru
companie: Compania 28
producător: ColectivA Cluj, Uma Ed Bucureşti, Festivalul 
Temps d'Images Cluj, Fundația ERSTE, Căminul Cultural.

Din copilărie, EL se consideră mai mult fată decât băiat. Îşi 
spunea EA şi purta rochii. EA a crescut cu această dilemă. 
La 30 de ani, confuzia persistă. Trăieşte într-un sat din 
Maramureş, cântă muzică populară la nunţi si pe la baruri. 
Nimic neobişnuit, în afară de faptul că pe buletinul său stă 
scris un nume de bărbat. 

CUNTHATE [URĂ] (GB & RO) (16+)

regie: Nico Vaccari
cu: Florina Gleznea, Katia Pascariu, Oana Pușcatu
text: Nico Vaccari / Sînziana Koenig / Florina Gleznea / 
Katia Pascariu / Oana Pușcatu
traducere: Cătălin Bucioveanu
coregrafie: Carmen Coţofană
scenografie: Steliana Ștefănescu
companie: BÉZNĂ Theatre
co-director artistic: Sînziana Koenig
relaţii publice și parteneriate: Anda Petrache 
producător: BÉZNĂ Theatre / Colectiv A
parteneri: Căminul Cultural / Fundaţia ERSTE / Centrul de 
Teatru Educaţional Replika

CUNTHATE [ URĂ ]  adresează problema propagandei care 
susţine profitul pornografiei GONZO, un tip de pornografie 
care împinge limitele corpului femeilor prin acte sexuale 
violente. Comparând aceste acte pornografice cu tehnici 
de tortură politică oficiale, CUNTHATE [ URĂ ] avertizează 
despre influenţa violenţei pornografice asupra 
mass-media și despre impactul ei asupra relaţiilor 
interpersonale. 

PENTRU CĂ MERIȚI (RO)
proiect observaţional de artă activă

regie și text: Bogdan Georgescu 
concept: echipa proiectului - Sever Andrei, Irina Gâdiuţă, 
Bogdan Georgescu, Vlad Georgescu, Andrei Ioniţă, 
Sînziana Nicola, Mihaela Sîrbu.
cu: Mihaela Sîrbu, Sînziana Nicola, Sever Andrei, Andrei 
Ioniţă
muzică: Sever Andrei
scenografie: Irina Gâdiuţă
producător: Asociaţia O2G prin Platforma de Teatru Politic 
2015, un proiect finanţat printr-un grant oferit de 
Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României.

Pentru că Meriţi propune analiza prin teatru a condiţiei, 
abuzurilor şi presiunilor la care sunt supuse femeile în 
România. Pentru că Meriţi pune accentul pe acele abuzuri 
legate de puterea de decizie a femeilor asupra propriului 
lor corp. 

PRODUSE DOMESTICE (RO)

regie și concept: Ioana Păun
scenariu: Xandra Popescu
cu: Smaranda Nicolau, Ynia / Irina Drăgănescu
mișcare: Carmen Coţofană
muzică: Cătălin Rulea, Diana Miron
producător: Ioana Păun, co-producţie WASP

Într-o ţară cunoscută ca exportator al muncii domestice, a 
angaja ajutoare exotice crește capitalul simbolic al celor 
care deţin puterea. Precum multe alte filipineze, Joy vine 
să lucreze în România nevoită să își susţină familia de 
acasă. Agenţia intermediară o plasează ca bonă pentru cei 
doi copii ai unei familii bogate. Totul merge bine până 
când într-o zi tatăl familiei începe să o hărţuiască sexual. 

FOAMEA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE (RO & SUA)

regie: Ana Mărgineanu, Radu Apostol
text: Peca Ştefan
cu: Katia Pascariu, Sabrina Iaşchevici, Sebastian Marina, 
Viorel Cojanu, Raul Stănulescu (vioară)
coregrafia: Carmen Coţofană
scenografie: Arh. Gabi Albu
companie: Replika
producție: Replika. Proiect cultural finanţat de AFCN şi 
ARCUB.
parteneri: Primăria Sector 4, ColectivA.

Public şi artişti recreează împreună planul unui filantrop 
român foarte puţin cunoscut, de a vindeca "foamea 
noastră cea de toate zilele" la începutul anilor 90 printr-o 
cină cu prieteni. O experienţă imersivă care îşi propune să 
exploreze natura sărăciei din România, relaţia dintre 
schimbare socială reală şi procesul artistic, conflictul dintre 
realitate şi ficţiune şi felul în care îl consumăm în timpul 
participării la un spectacol.

DANS
BALANSÉ (Martinique)

de & cu: Agnès Dru
clarinet: Yann Lecollaire
muzică: AM4 Martinique
producător: AD Compagnie, spectacol creat la P.A.R.T.S. 
Bruxelles
Suport financiar: Departamentul Afacerilor Culturale și 
Regiunea Martinicăi

Balansé reia istorii ale mișcării în corpul singular al 
coregrafei-performer Agnès Dru. Corpul ei povestitor 
navighează spațiile limitrofe ale unor culturi diferite și ne 
vorbește intens în limbajul trance, Ladja (o formă caribiană 
de capoeira din Martinica), balet modern, hip hop, dans 
contemporan. 

STAFF (NO & RO)

de & cu: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
muzică: Lasse Passage
video: Sigurd Ytre-Arne

STAFF se joacă cu nuanțele dintre o situație și limbajul 
folosit pentru a o descrie, cu alte cuvinte - cu 
reprezentarea. Denumirea și re-numirea a diverse acțiuni și 
gesturi se dezvoltă într-un joc care reflectă relativitatea 
limbajului și modul în care proiectăm în mod subiectiv 
înțelesuri lucrurilor pe care le vedem.

PERFORMANCE
UNTITLED

de: Ciprian Mureșan
artiști păpușari: Lucian Rad și Enikő Takács
costume: István Cîmpan
păpuși: Orsolya Gál
producție: Galeria David Nolan, New York și Salonul de 
proiecte, București

Pornind de la narațiuni fragmentare și replici generate de 
interacțiunea dintre un grup de copii și cei doi păpușari, 
Lucian Rad și Enikő Takács, în timpul unor workshop-uri 
preliminare, Untitled se compune dintr-o suită de 
momente în care sunt schițate diverse "personaje și 
situații". Umorul și inocența care însoțesc aceste 
improvizații narative și de limbaj lasă uneori să se 
întrevadă și o latură întunecată. 

YOU MIGHT AS WELL HAVE SUNG THE SWEDISH 
NATIONAL ANTHEM (RO)
performance pentru un singur spectactor de gen masculin

concept & performance: Farid Fairuz
o co-producție: Solitude Project, Centrul Cultural German 
Timișoara/Festivalul de Arte Performative Timișoara, 
Căminul Cultural
Proiect realizat cu sprijinul Fundației ERSTE

You Might as Well Have Sung the Swedish National Anthem 
coboară totul la scară umană și redeschide un spațiu 
confortabil și intim de dialog și reflecție, regăsind firescul 
exact în mijlocul unui performance pe care îl înșurubeză 
tandru în realitatea din care face parte.

STATUL (BG)

de: Alexander Manuiloff
text: Alexander Manuiloff

Lucrarea conceptuală a lui Alexander Manuiloff, Statul / 
The State, nu are nevoie nici de regizor nici de actori – ea 
transformă publicul în co-autori și interpreți ai fiecărei 
reprezentații. Bazat pe cazul tinerilor bulgari care s-au 
auto-imolat în 2013 în formă de protest, textul 
chestionează felul în care societățile se constituie prin 
valorile lor comune și de ce este necesar pentru ca 
oamenii să poată trăi împreună în stat.

NUD DE FEMEIE BRUNETĂ (RO) (18+)

de & cu: Andreea David

Pentru acest performance Andreea David a lucrat într-un 
spaţiu solitar, în care singurul observator a fost ochiul ei 
critic din viitor, prin intermediul camerei de filmat. 
Știindu-se privit, corpul nud se ajustează imediat, 
performează tot felul de posturi stereotip asociate 
feminităţii. 

PARENTAL CTRL (RO)

un spectacol de: Ferenc Sinkó 
realizat în colaborare / cu: kata bodoki-halmen, Kinga 
Ötvös, Krisztina Sipos 
dramaturg / asistent de regie: Panna Adorjáni 
muzica: bhkata & the blue screen band
video, lumini, sunet: Attila Almási
asistent tehnic: Radu Bogdan
producător: Kinga Kelemen / GroundFloor Group

Parental Ctrl este un performance-concert despre 
generația Y și părinți, despre dependența de tehnologie și 
evadarea din realitate, despre ruptura inevitabilă dintre 
generații.

FILM
IUGOSLAVIA, CUM IDEOLOGIA NE-A MIȘCAT CORPUL 
COLECTIV (SR)

de Marta Popivoda
scenariul: Ana Vujanović, Marta Popivoda
editarea: Nataša Damnjanović
produs de: TkH [Walking Theory], Belgrad, Les 
Laboratoires d'Aubervilliers, Paris
Universität der Künste Berlin, joon film, Berlin

Filmul dezvoltă modul în care ideologia se 
auto-interpretează în spațiul public prin spectacole de 
masă. Retrasând trecutul prin intermediul imaginilor, 
filmul urmărește modul în care ideologia comunistă a fost 
extenuată treptat prin schimbarea relațiilor dintre oameni, 
ideologie și stat.

LECTURĂ & PREZENTARE 
DE CARTE 
MIHAI GOȚIU: FRAIERILOR 
lectură publică  & dezbatere

Fraierilor (editura Tact, 2015) este o carte despre implicare 
civică și despre modul în care cultura poate genera 
schimbări majore de mentalități într-o comunitate și, 
implicit, schimbări sociale. 

IULIA POPOVICI: SFÎRȘITUL REGIEI, ÎNCEPUTUL 
CREAȚIEI COLECTIVE ÎN TEATRUL EUROPEAN
lansare de carte 

De-a lungul a cinci eseuri scrise de teoreticieni și critici 
europeni și a unei serii de interviuri cu artiști foarte diverși, 
de la Joël Pommerat la Gianina Cărbunariu și de la Armin 
Petras/Fritz Kater și Rodrigo García la Bogdan Georgescu și 
Catinca Drăgănescu, această carte investighează realitatea 
contemporană a noilor moduri de creație teatrală, dincolo 
de tradiția atotputernică a regizorului.



___________________
Bilete
Bilet normal:
15 RON preț întreg
10 RON cu reducere pentru elevi, studenți și pensionari

Bilet+:
20 RON preț întreg
12 RON cu reducere pentru elevi, studenți și pensionari

Abonament pentru 5 spectacole:
60 RON

Eveniment special : Foamea noastră cea de toate zilele, de Ana 
Mărgineanu și Radu Apostol:  30 RON preț întreg / 15 RON cu 
reducere pentru elevi, studenți și pensionari.

Biletele pot fi cumpărate în avans, online prin Biletmaster.ro și la 
Agenția Teatrală (P-ţa Ştefan cel Mare nr. 14) deschisă de marți 
până duminică între orele 11:00 - 14:00 şi 15:00 - 17:00. În limita 
locurilor rămase disponibile, biletele se vor pune spre vânzare la 
locație cu o oră înainte de începerea evenimentelor – la prețul 
unic al biletului întreg.

___________________
Echipă
Director festival: Miki Braniște
Curatori: Iulia Popovici și Miki Braniște
Artist asociat: Alexandra Pirici
Coordonator festival: Cristina Bodnărescu
Comunicare și PR: Corina Bucea, Alexa Băcanu, Oana Mardare
Editor: Corina Bucea
Relații internaționale & Guest: Sinta Wibowo și Petro Ionescu
Dezvoltare public: Lala Panait
Coordonator producție și logistică: Simina Corlat
Coordonator tehnic: Attila Almási
Coordonatori voluntari: Radu Bogdan și Ani Mărincean
Ticketing: Oana Hodade
Asistent de producție: Claudiu Lorand Maxim
Grafică: Eugen Coșorean
Foto-video: Mihai Stanciu & Patricia Niță

Cu sprijinul: Dan Perjovschi
Mecena: Marcel Ionescu-Heroiu și D.A. (Donator Anonim)
Mulțumim susținătorilor generoși care au contribuit la realizarea 
festivalului în cadrul campaniei de crowdfunding de pe 
crestemidei.ro



 Fabrica de Pensule
Sala Studio (etaj 1), Sala RAP 
(etaj 2), Lateral ArtSpace (etaj 
1), Bar (etaj 1), Superliquidato 
Gallery (etaj 3)
Boiler  Club (parter)
Str. Henri Barbusse, nr. 59-61

 Cinema Mărăști
Str. Aurel Vlaicu, nr. 3

 REACTOR de creație și 
experiment
Str. Petőfi Sándor, nr. 4

 Urania Palace
Str. Horea, nr. 4

 Sala Radio Cluj
Str. Donath, nr. 160

Pentru performance-urile 
Agency of Touch - Mădălina 
Dan și You Might as Well Have 
Sung the Swedish National 
Anthem - Farid Fairuz, locațiile 
vor fi comunicate 
participanților pe bază de 
înscriere.

_________________
Locații











Proiect cultural finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional

| www.eeeagrants.org | www.fonduri-diversitate.ro | www.fabricadepensule.ro |
Proiect finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

______________
Finanțatori

______________
Parteneri

______________
Partener strategic

______________
Parteneri media

Proiect susţinut de Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca

______________
Sponsori

______________
Bilete prin:

______________
Partener media 
principal

Consiliul Județean Cluj

Cluj Online
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