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EDITO
2010
Ce se întâmplă cu teatrul şi dansul contemporan în
epoca imaginii? Cum se raportează artiştii vizuali la
pătrunderea tot mai pregnantă a imaginii filmate în
artele spectacolului ? Festivalul TEMPS D’IMAGES
este locul întâlnirii acestor întrebări. Din dorinţa de
a acompania creaţia contemporană tânără în dansul
contemporan, teatru şi artele vizuale şi de a pune accent
pe mixul inteligent dintre acestea, canalul de televiziune
ARTE din Franţa, iniţiază acest festival împreună cu
Scena Naţională La Ferme du Buisson în anul 2002,
dezvoltând ulterior proiectul la nivel european. După
două ediţii de succes în România, festivalul s-a instalat
definitiv la Cluj unde a fost primit de voi, un public
curios să cunoască forme noi de artă contemporană.
Organizatorul festivalului în România, Asociaţia Colectiv
A, doreşte să împărtăşească publicului clujean noi
creaţii din dansul contemporan şi forme inedite de
teatru în care imaginea în mişcare devine mai mult
decât fundal sau accesoriu. Imaginea şi-a impus un “rol”
important în spectacolele invitate în festival, ea devine
personaj, documentează o altă realitate, introduce o
nouă dimensiune, creează noi emoţii, deschide noi
perspective, ne arată slăbiciunile sau ne potenţează
creativitatea. Pentru ediţia a treia a festivalului TEMPS
D’IMAGES, Colectiv A invită în festival artişti curajoşi,
care încearcă să reziste puterii imaginii şi ştiu să o
transforme într-un aliat ce le poate completa creaţia.
Festivalul prezintă trei premiere mondiale : “Solo tu” de
Vava Ştefănescu, “Post.Sync” - Asociaţia GroundFloor
din Cluj şi “Endurance” - Compania A.lter S.essio din
Franţa. Anul acesta am realizat un cadru special
pentru arta video şi filmul experimental. Vă invităm
să descoperiţi tineri artişti video din România şi din

Europa, să participaţi la întâlnirea “Focus on artist” cu
Mitoş Micleuşanu – co-fondator Planeta Moldova – sau
să vedeţi filme scurte de la “Shorts Up!”. Amatorii de
teatru şi de performance vor putea descoperi artişti din
străinătate (compania Santa Sangre, Italia) sau nume
noi la Cluj precum David Schwartz, Ion Dumitrescu
& Florin Flueraş. Experimentul şi cercetarea artistică
interdisciplinară sunt miezul festivalului iar Istvan
Albu, Julia Barsony (Ungaria) Alex Mirutziu (Romania) şi
Emanuella Serra împreună cu Emmanuelle Braga (Italia)
ne vor introduce în laboratorul lor de creaţie. Cum tot
vorbeam de dorinţa de a împărtăşi, vă propunem să
sărbătorim întâlnirea din acest an pe ritmul celor de la
Discoballs.
Stay tuned !
Miki Branişte,
Pentru echipa Colectiv A

Proiect finanţat cu sprijinul Comisiei Europene

TEMPS D’IMAGES, un festival european
European ? Da, cu siguranţă, şi chiar cu îndrăzneală şi
convingere. Încă de la înfiinţare, iniţiativa Arte şi La Ferme
du Buisson de a organiza un festival dedicat creaţiilor din
ce în ce mai numeroase din domeniul artelor spectacolului
şi imagine, au determinat programatori şi producători
străini să se asocieze acestei idei. În complicitate cu
iniţiatorii, fiecare şi-a însuşit, bineînţeles, tema festivalului
pentru a-şi face propria programare.
ARTE
Atunci când o televiziune europeană se interesează
cu adevărat de artele spectacolului, rezultatul este
TEMPS D’IMAGES. Canalul cultural, ARTE are antenele
îndreptate către creatorii de imagine, dar în acelaşi timp
le facilitează şi întâlniri inedite pe teren. De ani buni,
delegaţia Activităţilor Culturale a canalului acţionează
asupra altora şi prin forţe proprii, propune artiştilor
întâlniri cu diferite tipuri de public, îi incită să producă
creaţii hibride împreună cu creatori sosiţi din cele patru
zări şi îi trimite în toată Europa. Pentru cel de-al şaptelea
an consecutiv şi fiind prezent în unsprezece ţări, TEMPS
D’IMAGES constituie unul dintre succesele sale cele mai
remarcabile... ARTE a păşit deja de mult timp dincolo de
ecranul său.

LA FERME DU BUISSON, Scenă naţională din
MARNE-LA-VALLEE, Noisiel, Franţa
8 - 17 octombrie 2010
Fost complex industrial din secolul al XIX-lea, La Ferme
du Buisson s-a transformat într-un loc internaţional
de “fabricare” şi de difuzare artistică. Multitudinea
şi varietatea spaţiilor, precum şi capacitatea lor de
a fi modificate, permit găzduirea tuturor formelor
contemporane, de la artele vizuale până la artele scenei.
Întâlnirile caracteristice fiecărui sezon - Week-enduri la
Fermă, Nopţi Curioase, TEMPS D’IMAGES... - sunt tot atâtea
invitaţii făcute publicului să descopere lucrările artiştilor
rezidenţi sau asociaţi.
ROMAEUROPA FESTIVAL (Roma, Italia)
21 septembrie - 2 decembrie 2010
Manifestare internaţională dedicată creaţiei artistice
contemporane, Romaeuropa Festival propune în fiecare
an evenimente în locaţiile cheie din Roma.
COLECTIV A (Cluj, Romania)
11 - 20 octombrie 2010
Colectiv A este o asociaţie culturală ce îşi desfăşoară
activitatea în Fabrica de Pensule din Cluj si promovează
dansul contemporan prin acţiuni care vizează
profesioniştii din domeniu dar şi publicul larg. Proiectele
sale contribuie la susţinerea de noi producţii artistice şi la
difuzarea lor în România şi în străinătate.
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DUPLACENA (Lisabona, Portugalia)
28 octombrie - 21 noiembrie 2010
Duplacena este o societate de producţie deja
experimentată în inter şi trans-disciplinaritate: audiovizual,
artele spectacolului, festivaluri, expoziţii... Implicată în
dezvoltarea culturală naţională, ea investeşte în egală
măsură în producţie şi editare, fiind complice în acest
demers cu diferite locaţii culturale din Lisabona.
GARAJISTANBUL (Istanbul, Turcia)
22-29 noiembrie 2010
Deschis în ianuarie 2007 într-un fost garaj subteran
în centrul Istanbulului, acest loc de creaţie şi difuzare
pluridisciplinară oferă artiştilor locali şi internaţionali un
spaţiu de expresie unic în Turcia.

VON KRAHLI TEATER (Tallin, Estonia)
20 aprilie – 6 mai 2011
Încă din 1998 Von Krahli Teater dezvoltă un demers teatral
categoric contemporan, deschis numeroaselor discipline
artistice. Acum, se alătură festivalului TEMPS D’IMAGES în
colaborare cu Kultuurikatel, partener asociat al reţelei încă
din 2007.
USINE C (Montreal, Canada)
Ianuarie - februarie 2011
Fost complex industrial în paragină, cu arhitectură
modulabilă, este un important centru de creaţie şi difuzare
pluridisciplinară şi internaţională.

Temps
d’écoles
d’Images

tanzhaus nrw (Dusseldorf, Germania)
13 - 23 ianuarie 2011
Găzduit într-un fost depou de tramvaie din Dusseldorf,
acest loc de rezidenţă dedicat dansului contemporan
prezintă o largă paletă de spectacole, propune cursuri
pentru profesionişti şi amatori, şi se impune ca un
coproducător de anvergură internaţională.
TRAFO (Budapesta, Ungaria)
4 - 19 februarie 2011
Sediu cheie pentru artele performative în Budapesta,
Trafo şterge frontierele între discipline şi ţări, şi oferă
artiştilor posibilităţi multiple de experimentare şi inovaţie,
îndemnând spectatorul să aibă o relaţie activă cu creaţia.
CSW ZAMEK UJAZDOWSKI (Varsovia, Polonia)
martie 2011
Castelul Ujazdowski găzduieşte arta contemporană în
toate formele sale. Linia sa artistică este gândită în strânsă
legătură cu arhitectura sa.
LES HALLES (Buxelles, Belgia)
17 martie - 1 aprilie 2011
Spaţii dincolo de norme, Les Halles dezvoltă un proiect
pluridisciplinar care le aşează pe un loc privilegiat în
panorama creaţiei de la Bruxelles: circ contemporan, dans,
teatru în formele sale cele mai inovatoare, muzică, întâlniri
literare şi politice se intersectează pentru a crea momente
intense de-a lungul unui întreg sezon.

EXPO video
Curatori
Oana Tănase &
Mihai Pop
locaŢie
Turnul Coitorilor
data
11-16.10.2010
ora
18:00 (Vernisaj)
Zilnic: 10:00-18:00
Artişti
Larisa David - Universitatea
Naţională de Arte Bucureşti
Licenţă Foto - Video
Ana Maria Huluban
Universitatea de Artă şi Design
Cluj, Licenţă Foto-Video

http://www.tempsdimages.eu/

Andres Yepez
Universitatea de Artă şi Design
Cluj, Master Foto-Video
Dragoş Bărdac
Universitatea de Arte Bucureşti,
Licenţă Foto-Video
Felicia Ionescu - Universitatea
de Arte Bucureşti, Master Grafică
Andra Chiţimuş
Universitatea de Arte Bucureşti,
Licenţă Foto-Video

Spre deosebire de edițiile
anterioare, dominate de instalații
video, selecția din acest an
capătă mai degrabă o suplețe
filmică. Indiferent dacă e vorba
de o experiență privată – o
călătorie sau un performance, de
atelier ca tărâm al ficțiunii ori de
oraş ca receptacol şi amplificator
al percepției, tinerilor artişti
prezentați în expoziție le place să
povestească. Nimic nu alunecă
din câmpul atenției: marile
incertitudini urmează micilor
bucurii de peste zi, nostalgia din
viață adoarme îmbrățişând la
piept ficțiunea şi experimentele
ei. Uneori cinismul observațiilor
sau umorul de situație
diminuează prezența strategiilor
narative; alteori chiar sunetul
ori coloana sonoră pare să
structureze narațiunea vizuală.

Signe Lillemark - Universitatea
de Arte Bucureşti,
Licenţă Foto-Video

Unlike previous editions, dominated by video installations,
the selection of this year becomes more of a cinematic
suppleness. Whether it's a private experience - a journey
or a performance, workshop or the realm of fiction or as
city as receptacle and intensifier of perception, young
artists in the exhibition love to narrate. Nothing slips the
attention’s: the big uncertainties follow the small joys of
the day, the nostalgia of life asleeps embracing fiction
and its experiments. Sometimes the cynical observations
or situational humor diminishes the presence of narrative
strategies; sometimes even the sound or the soundtrack
seems to structure visual narrative.
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artist
Johanna Reich
(Germania)

Johanna Reich is a German video artist working
also in the fields of performance and photography.
She studied at the Academy of Fine Arts in Münster,
Hamburg and Barcelona. 2007-09 she participated
in the postgraduate programme of the Academy
of Media Arts Cologne. She received national and
international awards and scholarships like the Nam
June Paik Award (2006), the Excellence Prize (Japan
Media Arts Festival, 2007, Tokyo), the Media Art Award
NRW, Germany (2009).

locaȚie
Fabrica de Pensule Zmart Gallery
data
11-20.10.2010
ora
20:00 (Vernisaj)
Zilnic: 16:00-20:00

Videoperformance for 3 to 30 people creating a
collective painting. Everybody is dressed in black
covering a wall with black paint. The camera is
recording this action. Every person is able to paint the
way one likes, the process will be individual but in the
end the whole painting turns into one big black spot:
the “black hole”. All painters seem to disapear
together inside the “black hole”. BLACK SCREEN shows
the creation of another dimension behind the space
we see - a space of imagination.
"I like to bring the viewer back to the making of art.
Everything seems to be so obvious but in one single
moment we see people disappear in front of our eyes
and a simple black painting turns into another space".

Concept &
instalaţie video
Johanna Reich
Cu susţinerea
Tanzhaus NRW Düsseldorf,
Germany
În colaborare cu
Colectiv A prin festivalul
Temps D'Images Cluj,
Centrul Cultural German Cluj

Black

Projection showcases thirteen artists
hailing from various cultural and
geographical areas.
This project explores self-representation by
the means of the video medium. Via more or
less explicit staging those emerging or wellknown artists bring up the question of their
relationship to creativity and the art world.
Projection mirrors indeed artists' inscription
in a particular social and artistic microcosm
and offers a multitude of points of view, often
self-critical, on artist's status in today's world.
Currently, this desire of self-definition is
probably stronger in the new East-European
art scenes that's why the program focuses in
particular on artists from Romania, Bulgaria,
Czech Republic, Slovakia or Serbia.
Organized by a group of young curators,
Projection is conceived in a light and portable
format, the DVD to facilitate the itinerancy
planned in several countries : France, Czech
Republic, Germany, Bulgaria, Romania etc.

Artist talk cu Johanna Reich
pe 14.10.2010, ora 18:00
la Centrul Cultural German Cluj.

screeN

ECRANUL NEGRU
(Pictură invizibilă)

Johanna Reich este o artistă germană care lucrează în
domeniile performance-ului şi fotografiei. A studiat la
Academia de Arte Frumoase din Münster, Hamburg şi
Barcelona. Între 2007 şi 2009 a participat la programul
de masterat al Academiei de Arte Media din Köln.
A primit premii şi burse naţionale şi internaţionale ca
premiul Nam June Paik (2006), premiul de Excelenţă
(Festivalul de Arte Media din Japonia, 2007, Tokyo),
Premiul NRW Artă Media, Germania (2009).
www.johannareich.com

Videoperformance pentru 3 pănă la 30 de persoane
pentru crearea unei picturi colective. Toată lumea este
îmbrăcată în negru şi acoperă cu vopsea neagră un perete.
Camera înregistrează acţiunea. Fiecare persoană poate
să picteze aşa cum doreşte, procesul fiind individual dar la
sfârşit toată pictura se transformă într-o mare pată neagră:
“gaura neagră”
Toţi pictorii par să dispară împreună înăuntrul
“găurii negre”. ECRANUL NEGRU arată creaţia unei alte
dimensiuni în spatele spaţiului pe care noi îl vedem: un
spaţiu al imaginaţiei. "Aş vrea să aduc privitorul înapoi
la crearea artei. Totul pare să fie aşa de evident, dar întrun singur moment vedem cum oameni dispar în faţa
ochilor noştri şi o simplă pictură neagră se preschimbă
în alt spaţiu".

video
curatori
Camille Lenglois,
Emile Ouroumov,
Hanna Alkema
(Franţa)

projection
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locaŢie
Fabrica de Pensule Boiler Club
data
16.10.2010
ora
21:00

1:30
Artişti prezentaţi
Faycal Baghriche, Anca Benera,
Kateřina Držková,
Kristína Hečková,
Miodrag Krkobabić,
Adrian Matei,
Sebastian Moldovan,
Ivan Moudov,
Samir Mougas & Pacôme Béru,
Vladimir Nicolic, Antoine Sement,
Yan Tomaszewski
Co-producţie
Heure Exquise
Cu sprijinul
Université Paris 1
În colaborare cu
Paris-art.com, Mouvement.net,
A3, Starte
MULŢUMIRI
Centrului Cultural Francez Cluj

"Projection" prezintă treisprezece artişti chemaţi din diferite zone culturale şi geografice. Proiectul explorează propria
reprezentare prin mijloacele mediului video. Prin punerile în scenă mai mult sau mai puţin explicite, artiştii debutanţi
sau consacraţi îşi chestionează relaţia cu lumea artei şi creativitatea. "Projection" reflectă într-adevăr înscrierea artiştilor
într-un microcosmos social şi artistic particular şi oferă o multitudine de puncte de vedere, deseori autocritice, asupra
statutului artiştilor în lumea de azi. În prezent, această dorinţă de autodefinire este, probabil, mai puternică pe noile
scene artistice din Europa de Est, de aceea programul se concentrează în special pe artiştii din România, Bulgaria,
Republica Cehă, Slovacia sau Serbia. Organizat de un grup de curatori tineri, "Projection" este conceput într-un format
uşor şi portabil, în care DVDul facilitează itinerariul programat în mai multe ţări : Franţa, Republica Cehă, Germania,
Bulgaria, România etc.
projection.info@gmail.com
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artiŞti
Vava Ştefănescu
(România)
Julien Trambouze
(Franţa)
locaŢie
Casa Tranzit
data
13.10.2010
ora
20:00

1:00
Concept / Performeri
Vava Ştefănescu
Julien Trambouze
Coregrafie
Vava Ştefănescu
Univers sonor
Julien Trambouze
Video
Jessica Champlaine
Costum / obiecte /
univers scenografic
Jessica Champlaine
Damian Adrian

Solo Tu

8

Vava Ştefănescu is already a resonant name in
Romanian choreography, her artistic interest are
turned to interdisciplinary projects. She creates
numerous performances in collaboration with
leading directors from Romania, but also shows
where she forms her own artistic team. "Quartet for a
microphone", countless times presented in Romania
and abroad, is the artistic ground where she meets
with Julien Trambouze. Sound artist with astonishing
capacity for invention, will accompany Vava’s work in
"Getto Blaster" or "Rest" by Mihai Măniuţiu.
From these experiences, the two begin the "Solo Tu"
adventure alongside visual artist Jessica Champlain
and scene designer Damian Adrian.
I remember when I was suspended above a mirror, an
apple stood to fell on the edge of the table.
What do you need? - Um ...
- What are you doing? - I eat sand ...
When desire disappears there is no choice but reality
... "this barren Eden".
A reality of the body that passes, reality that ages (it)
and marks (it). The reality leaves nicked in flesh the
archive’s illusion of life. The body becomes the pencil
which records the gestures’ of the real or ... the lies
which betray the real.
"Solo Tu" is based on dialogue between two types
of presences. The center of interest is documenting
the failure of a body or of a body of dream. A body
hidden from sufferings, habits, fears and desires. The
sound is documenting all what body produces and
recomposes its speech. The movie (video projection)
completes a possible biography.

Producător
Colectiv A prin TEMPS D'IMAGES
Co-producatori
Zamek Ujazdowski, Polonia şi
Mains d’œuvres, Franţa
Proiect realizat
cu sprijinul
Administraţiei Fondului
Cultural Naţional
Mulţumiri
Institutului Cultural Român
din Paris

(working title)

Vava Ştefănescu este deja un nume sonor în coregrafia românească, interesul ei artistic
fiind îndreptat spre proiecte interdisciplinare. Ea creează numeroase spectacole în
colaborare cu regizori importanţi din România dar şi spectacole unde îşi formează
propria echipă artistică. "Cvartet pentru o lavalieră", prezentat de nenumărate ori în
România şi în străinătate, este terenul artistic unde se întîlneşte cu Julien Trambouze.
Artist sonor cu capacitate uluitoare de invenţie, va însoţi lucrul Vavei în "Getto Blaster" sau
"Odihna" lui Mihai Măniuţiu.
De la aceste experienţe, cei doi pornesc aventura "Solo Tu" alături de artistul vizual Jessica
Champlaine şi scenograful Damian Adrian.
Îmi amintesc cînd eram suspendată deasupa unei oglinzi,
un măr stătea să cadă pe marginea mesei.
Ce-ţi lipseşte? - Hm…
- Ce faci? - Mănânc nisip...
Când dorinţa dispare nu mai rămâne decât realitatea … "acest Eden arid"
O realitate a corpului care trece, realitate care (îl) îmbătrâneşte şi care (îl)
marchează. Realitatea lasă crestată în carne iluzia arhivei unei vieţi. Corpul devine
creionul care înregistrează gesturile realului sau … minciunile care înşeală realul.
"Solo Tu" se bazează pe dialogul între două tipuri de prezenţă. Centrul de
interes este documentarea unui corp în eşec, sau a unui corp al visului. Un corp
ascuns de suferinţe, obişnuinţe, frici şi dorinţe. Sunetul documentează tot ce
produce corpul şi îi recompune discursul. Filmul, (proiecţia video) completează
o biografie posibilă.
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Compania
WArd/waRD (Olanda)

After completing her dance education (June 1991)
at the Rotterdamse Dansacademie (Rotterdam
Dance Academy), Ann Van den Broek danced
with the Elisa Monte Company (New York, 1990),
Dansgroep Krisztina de Châtel (Amsterdam,
1991-1998), Galili Dance (Groningen, 1998) and
Charleroi/Danses (Charleroi, 1998-2000).
From 2000, she works for vzw WArd/waRD
(Antwerp), Korzo Producties (The Hague) and
Danswerkplaats Amsterdam.

locaŢie
Teatrul Maghiar - Studio
data
16.10.2010
ora
20:00

Man: Driven, intelligent and determined.
True to himself, he is absorbed by his thoughts.
His self-imposed solitude becomes loneliness.
Woman: his counterpoint. Observant,
analytical and contemplative. On the one hand
understanding and admiration for his world,
on the other incomprehension and a desire
to connect. Bodies without contact.
Bodies in desperation.
I SOLO MENT is an interwoven double solo.
A distant, yet loving sketch.
I SOLO MENT was nominated for a Zwaan
(Swan) by the VSCD (Dutch Association of
Theater and Concert Hall Directors) as one of
the most impressive dance production of the
2008/2009 season and was selected for the
Nederlandse Dansdagen (Dutch Dance Days) as
one of the most important productions.

1:10
Coregrafie
Ann Van den Broek
Interpreţi
Cecilia Moisio, Dario Tortorelli
Scenografie
Niek Kortekaas
Compoziţie muzicală
Arne van Dongen
Lumini
Bernie van Velzen
Costume
Ann Van den Broek
Susţinut de
Netherlands Fund for
Performing Arts
În colaborare cu
Korzo Producties
Mulţumiri
Ambasadei Olandei în România
Conţine nuditate.
Contains nudity.

i
SOLO
După ce şi-a finalizat studiile de dans (iunie 1991) la Academia
de Dans din Rotterdam, Ann Van den Broek a dansat în
Compania Elisa Monte (New York, 1990), Dansgroep Krisztina
de Châtel (Amsterdam, 1991-1998), Galili Dance (Groningen,
1998) şi Charleroi/Danses (Charleroi, 1998-2000). Din 2000,
lucrează pentru vzw WArd/waRD (Antwerp), Korzo Producties
(The Hague) şi Danswerkplaats Amsterdam.

Bărbatul: hotărât, inteligent, determinat. Sincer cu sine
însuși, el este absorbit de propriile gânduri. Solitudinea
autoimpusă îi devine singurătate.
Femeia: contrapunctul lui. Atentă, analitică şi
contemplativă. Pe de o parte înțelegere şi admirație a
lumii lui, pe de altă parte neînțelegere şi dorinţă de a se
conecta. Corpuri fără contact. Corpuri în disperare.
I SOLO MENT este un dublu solo interconectat.
O schiţă distantă, totuși plină de iubire.
I SOLO MENT a fost nominalizat pentru Zwaan de
VSCD (Asociaţia Teatrelor şi a Directorilor de Săli
de Concerte Olandeze) ca una dintre cele mai
impresionante producţii de dans din sezonul
2008/2009 şi a fost selectat pentru Nederlandse
Dansdagen (Zilele dansului olandez) ca una din cele
mai importante producţii.
www.wardward.nl
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Compania
A.lter S.essio
(Franţa)
locaȚie
Teatrul Maghiar - Studio
data
20.10.2010
ora
20:00

:40
Concept, imagini, sunet,
programare
Fabrice Planquette
Coreografie
Yum, Nelson Reguera,
Gianni Joseph

A.lter S.essio este o secţiune condusă de Fabrice Planquette ca director
artistic din 1998. Fiecare proiect este rezultatul unei cercetări specifice,
interdisciplinare şi interactive. Fabrice Planquette a lucrat în special ca
designer de sunet şi compozitor în domeniul vast al muzicii experimentale,
poeziei sunet, instalaţiei şi performance. I-a fost acordat grant-ul Villa
Kujoyama din 2006, în Kyoto.

Urmărind explorarea pierderii, încă o dată, ideea
căderii şi a cursului este expusă într-o zonă nesigură.
În reprezentaţie, într-un vid, două personaje îşi
confruntă tehnicile şi scopurile. Corpurile desenează
o topografie ce consistă din direcţii şi zone. Două
suprafeţe de proiecţie, fondul şi primplanul care susţin
imaginea şi textul. O reprezentaţie care oscilează între
luptă şi joc, înaintea colapsului.
Este cineva care nu îşi mai poate aduce aminte ce
gândea. Originea ideilor lui a devenit o realitate
străină de sine. Textul care ne informează că pierderea
se desfăşoară pe ecran, într-o manieră schimbătoare.
O voce este auzită. Încearcă să redefinească un punct
de start, o origine, pornind de la persoana însăşi. De
unde se află el.
www.pan-etc.net

A.lter S.essio is a section led by Fabrice Planquette in
artistic direction since 1998. Each project is the result of a
specific research, interdisciplinary and interactive among
the team. Fabrice Planquette worked mainly as sound
designer and composer in the large field of experimental
music, sound poetry, installation and performances.
He was awarded the 2006 Villa Kujoyama grant in Kyoto.
Following the exploration of the loss, once again, the
idea of the fall and the course is exposed, in a hazy
zone. For the performance, in a vacuum, two characters
confront their technique and purposes. The bodies draw
a topography consisting of directions and areas. Two
projection surfaces, the background and the foreground
to support the image and text. A representation which
oscillates between fight and game, before the collapse.
It is someone who can no longer remember what he
was thinking. The origin of his ideas has become a reality
external to him. The text which reports us that loss scrolls
across a screen, in a changeable way. A voice is heard. It
attempts to redefine a starting point, an origin, starting
from the person himself. From where he is.

Interpreţi
Yum, Gianni Joseph
Texte, voce
Arnaud Michniak
Costume
Yum, Fabrice Planquette
TehnicĂ video, imagini Şi
regie
Thierry Wilmort, Sophie Leconte
Lumini
Julien Dufour
Responsabil producţie
Diane Lara
Administrare si Difuzare
Charlotte Auché
Producţie a
Panem Et Circenses
Parteneri
Festival de Saint Riquier, Conseil
régional de Picardie, DRAC
Picardie, La Lune des Pirates,
Maison de la Culture d'Amiens
Mulţumiri
Centrului Cultural Francez Cluj

ENDURANCE
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Compania
Asociaţia
GroundFloor Group
(România)
locaȚie
Fabrica de Pensule - Studio
data
17.10.2010
ora
21:00

:45
Concept, coregrafie
Ferenc Sinkó
Asistent regie
Noémi Vajna

GroundFloor Association Group is a founding member
of the Paintbrush Factory, independent contemporary
art space, which was born from the collaboration of
several cultural NGOs in Cluj with the aim of producing
artistic events in several fields (visual arts, theater, dance,
electronic music), accessible in the same space.
GroundFloor Group organised, since the October 2009
opening, workshops and courses in contemporary dance,
theater and dance theater performances. The organisation
has a chosen delegated member in the Board of the
Paintbrush factory and actively participates in organising,
scheduling and sequencing of events in Factory’s Studio.
"post.sync" is a performance about a world in which
sounds have disappeared, as if someone would have
given "shift-delete" from the computer. A world where
sound, normally associated with objects, events, and
situations, disappears and where no sound has anymore
the meaning which we are accustomed with.
A world where the echo never comes back, where the
human step cannot be heard and the possibilities of the
human body and the vocal cords have to be rediscovered
to redefine what is HUMAN.

Video
Tihamér Török
Scenografie
András Szabó
InterpreŢi
Szabolcs Balla, Ágota Székely

posT.
sync
Asociaţia GroundFloor Group este membru fondator
al Fabricii de Pensule, spaţiu independent de artă
contemporană, care s-a născut prin alăturarea mai
multor ONG-uri culturale din Cluj cu scopul producerii
unor evenimente artistice în mai multe domenii (arte
vizuale, teatru, dans, muzică electronică) accesibile în
acelaşi spaţiu.
GroundFloor Group organizează încă de la deschiderea
din octombrie 2009 ateliere şi cursuri de dans
contemporan, spectacole de teatru şi teatru-dans.
Organizaţia are membru delegat ales în Consiliul
Director al Fabricii de Pensule şi participă activ la
organizarea, programarea şi derularea evenimentelor
din Studioul fabricii.

"post.sync" este un spectacol despre o lume în care
sunetele au dispărut, de parcă cineva le-ar fi dat „shiftdelete” din calculator. O lume în care dispare sunetul
asociat în mod normal unor obiecte, întâmplări, situaţii
şi în care nici un sunet nu mai are semnificaţia cu care
suntem obişnuiţi.
O lume în care ecoul nu se mai întoarce, în care pasul
uman nu se mai poate face auzit iar posibilităţile corpului
uman şi al corzilor vocale trebuie redescoperite pentru a
redefini ceea ce este UMAN.

Balletto Civile is a company
composed by actors and
dancers that create their own
original works. Core members
are Emanuele Braga, Maurizio
Camilli, Michela Lucenti
(director), Emanuela Serra şi
Ambra Chiarello. The group
works around physical
theatre, contemporary dance,
writing, art theory and social
commitment. The project
“Playing Identities: Migration,
Creolization, Creation”
intends to inquire into the
concept of “creolization”
a specific mode of sociocultural transformation in
which different identities
are put at stake. This vision,
inspired by the poetic
insight of E. Glissant, is here
addressed to two different
processes of creation. On
one side Theatre, on the
other Humanities and Social
Sciences research.
In this artistic process we
want to dialogue with the
reality about our situation
as workers. In the rule of art
workers, we are trying to
understand what is going
on in this moment here in
Romania. We will perform
an action to show shortly
what we understand about it,
playing ironically around our
awareness, our feelings, our
efforts and our tragedy.

CREOLIZATION
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Balleto Civile este o companie compusă din actori şi dansatori care
îşi creează operele lor originale. Membrii principali sunt Emanuele
Braga, Maurizio Camilli, Michela Lucenti (regizor), Emanuela Serra şi
Ambra Chiarello. Grupul lucrează în domeniile teatrului fizic, dansului
contemporan, scrisului, teoriei artei şi angajamentului social.
Proiectul “Playing Identities: Migration, Creolization, Creation” intenţionează
să cerceteze conceptul de “creolizare”, un mod tipic de transformare socioculturală în care diferite identităţi sunt puse în pericol. Această viziune,
inspirată de incursiunea profundă poetică a lui E. Glissant, este menită pentru
două procese de creaţie. Pe de o parte Teatrul, pe de altă parte cercetarea
Umanistă şi Ştiinţele Sociale.
În acest proces artistic ne dorim să dialogăm cu realitatea despre situaţia
noastră ca lucrători. Ca regulă a practicanţilor artei, încercăm să înţelegem ce
se întâmplă în acest moment în România. Vom interpreta o acţiune care să
arate concis ce înţelegem despre asta, interpretând ironic în jurul propriilor
noastre conştienţe, a sentimentelor, a eforturilor şi a tragediei noastre.

dans

15

Compania
Balletto Civile (Italia)
şi Teatrul Imposibil
(România)

15

locaŢie
Teatrul Naţional Studio Euphorion
data
20.10.2010
ora
18:00

:30
Concept
Balletto Civile
Regia şi coregrafia
Emanuele Braga şi
Emanuela Serra
INTERPREţI
Ramona Dumitrean,
Romina Merei, Bogdan Rădulescu
Scenografia
Balletto Civile
Video
Balletto Civile şi Daniela Neri
Dramaturgia
Balletto Civile şi Cristinel Marian
Nedea
Producţie/ co-producţie
Santa Chiara Graduate School of
the University of Siena, Centrul
Cultural Francez Cluj, laLut /
Festival Voci di Fonte (Siena,
Italy), Festival Errances (Conques,
France), Laterna Magica
(Budapest, Hungary), Poleski Art
Center and AHE (Lodz, Poland)
În colaborare cu
Teatrul National Cluj
Spectacolul este realizat în cadrul
proiectului “Playing Identities:
Migration, Creolization, Creation”,
finaţat cu sprijinul Comisiei
Europene – Program Cultural
2007-2013.

© Copyright Luiza Alecsandru
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Compania
Santasangre (Italia)
locaȚie
Teatrul Maghiar - Studio
data
14.10.2010
ora
20:00

1:00
Concept
Diana Arbib, Luca Brinchi, Maria
Carmela Milano, Dario Salvagnini,
Pasquale Tricoci, Roberta Zanardo
Live video designer
Diana Arbib, Luca Brinchi, Pasquale
Tricoci
Score şi live sound
designer
Dario Salvagnini
Performer
Roberta Zanardo
Visual designer 3D
Piero Fragola
Animation 3D cu apă
Alessandro Rosa
Voce şi vioară
H.E.R
Violoncel
Viola Mattion
Instrumente de vânt
Giacomo Piccioni
Costume
Maria Carmela Milano,
Fiamma Benvignati
Management
Elena Lamberti
Foto
Laura Arlotti
Produs de
Santasangre 2008
Co-produs de
Romaeuropa Festival 2008,
Romaeuropa Promozione Danza
with the contribution of Città
di Ebla
Susţinut de
AgoràKajSkenè Aksé Crono 2008 şi
ETI ENTE TEATRALE ITALIANO

Concerto per voce e musiche
sintetiche (SIXDEGREES)

SEIGRADI
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A history of a walk in water and in
its absence. A personal reflection
on the extraordinary beauty and
strength of this element through
music, image, sound and body.
Our wish is to excite whom that
looks for pureness and vital
energy of water until paroxysm,
and then to fall in its lack. The
spectator then will have ahead his
eyes the dry landscape ground
crossed by wind. The tried route
is a return to the synthesis, to
the artifice between body, voice,
sounds, virtual environments and
light boxes.
It is an experiment chorusresonant where holographic
images, achieved sound directly
on stage and natural elements
give to the space of staging, a
magic lantern of big dimensions.

Santasangre is an artistic research
project that was born in Rome in
late 2001, a collective expression
of diverse artistic training and
personality, the Santasangre
begin their journey by putting
together what was the training of
all: the body art, language video,
installations and sound.

Santasangre este un proiect de cercetare artistic
care a luat naştere în Roma la sfârşitului lui 2001:
o expresie colectivă a diverselor influenţe şi
personalităţi artistice, Santasangre şi-a început
călătoria prin a aduna laolaltă pasiunile comune
ale tuturor: arta corpului, limbajul video,
instalaţiile şi sunetul.
www.santasangre.net

O poveste a unei păşiri prin apă şi în absenţa ei.
O reflecţie personală asupra extraordinarei frumuseţi
şi forţe a acestui element prin muzică, imagine, sunet
şi corp.
Dorinţa noastră este să emoţionăm pe cine caută
puritatea şi energia vitală a apei până la paroxism şi,
apoi, să cadă din nou în lipsă ei. Spectatorul va avea
apoi, în faţa ochilor, peisajul pământului pustiit şi
bătut de vânturi. Ruta încercată este o reîntoarcere la
sinteză, la un artificiu între corp, voce, sunete, medii
virtuale şi cutii de lumină.
Este un experiment coral-rezonant, unde imaginile
holografice îşi dobândesc sunetul, direct pe scenă
şi elementele naturale redau spaţiului scenic
dimensiunile unei imense lanterne magice.
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ARTIŞTI
Ion Dumitrescu,
Florin Flueraş
(România)
locaȚie
Fabrica de Pensule - Studio
data
15.10.2010
ora
19:00

:40 + :40

Trilogia "Post-spectacol" este un
proces continuu, în cadrul practicii
post-spectacol, neîncetat reformat
şi actualizat care s-a concluzionat în
trei reprezentaţii: “Veniţi să vedeţi
reprezentaţia noastră”, “Neocatharsis”
şi “Candidatură prezidenţială”. Trilogia
propune trei perspective şi abordări
diferite asupra schimbărilor care au loc
în artele reprezentaţionale, în particular,
şi practicilor culturale, în general. Vom
lua în considerare aceste transformări în
cadrul status quo-ului politic al societăţii
noastre. Aceasta este o perioadă în care
paradigmele artistice, modelele de
interpretare şi până chiar şi stilul de viaţă
se schimbă prea repede ca să poată fi
asimilat şi reflectat asupra lui într-un
context social-politico-media-de criză.

The "Post-spectacle" trilogy is
an ongoing process, within the
postspectacle practice, continuously
reformed and updated that it
concluded in three performances:
Come to see our performance,
Neocatharsis and The Presidential
Candidacy. The trilogy proposes
three different perspectives and
approaches over the changes that are
taking place in the representational
arts, in particular, and cultural
practices, in general.
We will consider these transformations
within the political status quo of our
society. This is a period in which the
artistic paradigms, the patterns of
performing and even the way of living
are changing almost too rapidly to be
assimilated and reflected upon in a
social-political-media-crisis context.

"Lesson in Survival" is both a radio performance and a
treasure hunt in the form of a full-scale role play followed
by a sound installation. "Lesson in Survival" is a sound
trap to be rendered visually, a child’s and grown-up’s play
whose driving force is the participants’ paranoia.
The performance is a game, a practical joke, a pretext for a
unique interactive experience. As it is with every treasure
hunt, the rule of the game is actually the game itself and
our playground will be the streets of Cluj and the broadcast
of Radio Cluj. The purpose is to create and broadcast new
urban legends by maintaining the appearance of an FM
radio program while inserting a far-fetched content and
the landmarks and quest of the game in it.
The performance consists of one single performance
(about 3 hours) taking place during a late afternoon, in the
streets, and ending with an installation in a room.

Co-producţie
Numb Production

Julien Trambouze
Radio producer, sound designer, and performer. Since 2001
he is journalist, reporter, documentary producer for Radio
France. He made the sound creation for the performances
"Cvartet pentru o lavaliera" by Vava Stefanescu, "First Steps"
by Mihaela Dancs and Carmen Coţofană, "Ghetto Blaster,"
"Odihna” by Mihai Maniuţiu, etc. He is the artistic director
of the workshop-gallery Centrifuj, in Valence, France.

Cu sprijinul
Centrului Naţional al Dansului
Bucureşti

Oana Cristea Grigorescu
Producer and journalist for Radio Cluj.

(2 parţi)

LO GIA
Tri

Concept, coreografie,
scenografie, lumini, text
Ion Dumitrescu, Florin Flueraş

http://postspectacle.blogspot.com/

Post-Spectacol

Florin Flueraş şi Ion Dumitrescu sunt coregrafi şi
performeri contemporani ce trăiesc şi lucrează
la Bucureşti. Spectacolele şi post-spectacolele
lor sunt invitate pe scenele din România şi
din străinătate. Cei doi sunt interesaţi de
statutul creatorului de spectacol în societatea
contemporană, de găsirea unui alt tip de relaţie
cu structurile teatrului şi realitatea politică.
Extindeţi domeniului de "luptă", ieşiţi din teatru!

Florin Flueras and Ion Dumitrescu are two
contemporary choreographers and performers
which live and work in Bucharest. Their spectacles
and post-spectacles are invited both on the
Romanian scenes and also international ones.
The two artists are interested in the status of the
performance creator within the contemporary
society, in finding another type of relationship
between the structures of the theater and the
political reality.
Extend the "fight" domain, leave the theater!

Lesson in survival
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LecØiA de
supravieØuire
"Lecţia de supravieţuire" este atât un perfomance radio
cât şi o vânătoare de comori sub forma unui joc de
roluri la scară mare, urmată de o instalaţie de sunet.
"Lecţia de supravieţuire" este o capcană sonoră redată
vizual, o joacă de copil şi de adult a cărui forţă motrice
este paranoia lor. Performance-ul este un joc, o farsă,
un pretext pentru o experienţă interactivă unică. Ca
la orice vânătoare de comori, regula jocului este chiar
jocul în sine şi terenul nostru de joacă vor fi străzile
Clujului şi o transmisiune la Radio Cluj. Scopul este
de a crea şi a transmite noi legende urbane păstrând
aparenţele unui program radio FM inserând un conţinut
fantezist şi indiciile şi reperele jocului.
Performance-ul se derulează într-o singură reprezentaţie
(de aproximativ 3 ore), care va avea loc într-o după-amiază
târzie, pe străzi, şi se va termina cu o instalaţie la Fabrica
de Pensule.

PERFORMANCE
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Realizatori
Oana Cristea
Grigorescu (România)
Julien Trambouze
(Franţa)

19

locaŢie
Diverse locaţii şi
Fabrica de Pensule - Studio
data
19.10.2010
ora
19:00-21:30*

2:30
Concept
Julien Trambouze
Interpreţi
Nişte clujeni
Regie
Oana Cristea Grigorescu,
Julien Trambouze, Adela Coman
Sunet
Oana Cristea Grigorescu,
Julien Trambouze
Imagine
Laura Panait
Text
Oana Cristea Grigorescu,
Julien Trambouze
Co-Producţie
Radio Cluj & Colectiv A
* Verificati ora pe www.colectiva.ro

Julien Trambouze
Producător radiofonic, designer de sunet şi performer.
Din 2001 este jurnalist, reporter, documentarist
pentru Radio France. A realizat creaţia sonoră pentru
spectacolele “Cvartet pentru o lavalieră” de Vava
Ştefănescu, “First Steps” de Mihaela Dancs şi Carmen
Coţofană, “Ghetto Blaster”, “Odihna” de Mihai Maniuţiu,
etc. Este director artistic al atelierului/galerie
Centrifuj din Valence, Franţa.
Oana Cristea Grigorescu
Producătoare şi jurnalistă pentru Radio Cluj.
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Artist
Alex Mirutziu

Alex Mirutziu attempts new
methods and novel perspectives
implying a recuperation of
the subject between material
rearrangements, between what
is seen and what is said, what is
done and what can be done between structured death and
migration of suffering.

(românia)

locaȚie
Fabrica de Pensule - Studio
data
18.10.2010
ora
20:30

Exceptional performance on
the humanity of a terrible love;
a shared architecture, muscled
by words and rude liberty,
about ‘fixing of the body’ over
the exterior milieu, with the
heart poised above the gut, a
constructed metaphor for the
staticism of love, that sometimes
you just have to tell the whole
world about it.

:35
Concept
Alex Mirutziu
Regie
Alex Mirutziu
Artist
Alex Mirutziu
Scenografie
Alex Mirutziu
Muzică
Flok
Light Design
ZDB, Eira33, Alex Mirutziu
Video
Alex Mirutziu
Costume
Alexandru Nicolae, Alex Mirutziu,
Rulys, Mihut Boscu, Eugen Rosca
Text
Alex Mirutziu
Cu sprijinul
ColectivA, Duplacena,
Sabot Gallery
În colaborare cu
ColectivA, Duplacena, Ze Dos Bois,
Eira33
Conţine nuditate.
Contains nudity.

When love melted cavalries
in our hearts

Alex Mirutziu încearcă noi metode
şi perspective novatoare implicând
o recuperare a subiectului între
rearanjamentele materialului, între ce
se vede şi ce se spune, ce se face şi ce se
poate face – între moartea structurată şi
migrarea suferinţei.

Performance exceptional asupra umanităţii unei iubiri teribile; o
arhitectură împărtăşită, întărită de cuvinte şi de libertatea brutală,
despre “repararea corpului” peste ambianţa externă, cu inima în balanţă
deasupra viscerelor, o metaforă construită pentru statica iubirii, care
uneori trebuie povestită întregii lumi.
www.alex-mirutziu.blogspot.com
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Compania
Teatrul Luni GreenHours si Mihaela
Michailov & David
Schwartz (România)

FACETI

locaȚie
Fabrica de Pensule - Studio
data
17.10.2010
ora
19:00

1:25
Concept
Mihaela Michailov & David
Schwartz
Regie
David Schwartz

Interpreţi
Constantin Cojocaru, Florina
Gleznea, Rodica Mandache, Virgil
Mardare, Alice Monica Marinescu,
Irina Mazanitis, Andrei Şerban
Scenografie
Adrian Cristea
Muzica
Brum Conspiracy
Video
Cinty Ionescu
Text
Mihaela Michailov
Producţie
Teatrul Luni GreenHours
& tangaProject

LOC!

Mihaela Michailov is an active playwright, theatre
and dance critic. David Schwartz is a theater director
and community artist, co-founder of tangaProject
independent theater group. Mihaela and David worked
together for 2 years on documenting and performing the
theme of property in different contexts of the Romanian
society. Other collaborations between them include
the performing recent history project Heated Minds.
1990 June 13-15 and the community art tangaProject
programme 4th Age, developed together with the
inhabitants of Moses Rosen Residence for Seniors.
The performance is based on a 3 years elaborated
documentation on the theme of ownership and its
relevance in contemporary Romanian society, with a
focus on major shifts in the private and public spaces.
The performance documents different political contexts
framing the philosophy of being part of a common space
or being deprived of a private space.
The dramaturgy of the performance is built at two levels:
first, 8 fragments that contextualize various perspectives
on property, such as a mayor promising those who vote
him a perfect city, a woman fighting for a place for her cat
to piss, a couple exhausted by attempts to get a house of
their own; and the second level, several video-interviews
with the performers, talking about their own way of
approaching and dealing with the theme of property.

Mihaela Michailov este o dramaturgă
activă, critic de teatru şi de dans. David
Schwartz este regizor de teatru şi artist
comunitar, cofondator al grupului
de teatru independent tangaProject.
Mihaela şi David au lucrat împreună
doi ani pentru documentarea şi
reprezentarea temei proprietăţii în
contexte diferite ale societăţii româneşti.
Alte colaborări includ recentul proiect
istoric Capete înfierbântate. 1990 13
-15 iunie şi programul tangaProject de
artă comunitară Vârstă a 4-a, dezvoltat
împreună cu rezidentii căminului pentru
seniori “Moses Rosen”.
Spectacolul este bazat pe o
documentaţie elaborată, timp de trei ani
pe tema proprietăţii şi a relevanţei sale în
societatea românească contemporană,
cu o focalizare pe schimbările majore
din spaţiile privat şi public. Spectacolul
documentează contexte politice diferite
schiţând filosofia ca făcând parte dintrun spaţiu comun sau fiind lipsită de un
spaţiu privat.
Dramaturgia este construită pe două
nivele: primul, opt fragmente care
contextualizează diferite perspective
asupra proprietăţii, printre care, un
primar care le promite un oraş perfect
celor care îl votează, o femeie care se
luptă pentru ca pisica ei să aibă un loc
unde să facă pipi, un cuplu extenuat de
încercările de a-ş lua o casă a lor; şi la
nivelul al doilea, mai multe interviurivideo cu actorii, care vorbesc despre
propriile mijloace de abordare si cum
tratează tema proprietăţii.
http://greenhours.ro/
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CHantier
Interdisciplinar

TERAPIE INTENSIVĂ este o “parodie
neagră” concepută ca un soi de
performance NLP. Personajul masculin
(specialistul în gândire pozitivă) încearcă
s-o învețe pe eleva lui să pronunțe cât
mai convingător și firesc fraze precum “În
România mă simt minunat!”

locaȚie
Fabrica de Pensule - Studio
data
18.10.2010
ora
19:00

RUPT este o meditație asupra dogmelor
social-existențiale. Personajul principal,
aparent un doctor sau cercetător, are
un dialog interior legat de limitele
„înțelepciunii academice” precum și despre
instituțiile generatoare de patologii…

:20
Regia
Albu István și Bársony Julia
Coregrafia
Kántor Kata
Video
Juhász András, Taskovics Éva
Artişti
10 studenți din cadrul Facultății
de Teatru și Televiziune UBB Cluj
Scenografia
Gyenei Péter
Sunet/ MuzicĂ
Tesfay Áron
Light Design
Mervel Miklós
Costume
Gyenei Péter

Ideea de bază a festivalului Temps
d'Images constă in cercetarea relației între
interpret și proiecția video.
Pe baza acestei idei, noi încercăm să
transformăm relațiile dintre personajele
dramei lui Henrik Ibsen: Peer Gynt în
imagini, folosind tehnica 3D. Scopul nostru
este de a crea armonie între personaj (actor),
animație, imagine live, proiecție obișnuită
2D, proiecție 3D ținând cont de ideile de
bază din dramă. Încercăm să creăm un
spectacol de scurtă durată folosind un
spațiu ofertant pentru actor și proiecția
video. Sperăm că asocierea între tehnica
avansată și ființa umana va reda atmosfera și
problematica oferită de Peer Gynt.

Text
Henrik Ibsen
COPRODUCŢIE
Colectiv A & Trafó Budapesta

Peer
Gynt

The basic idea of the Temps
d'Images festival is researching
the relationship between
the performer and the video
projection. Based on this
idea, we try to transform the
relationship between the
characters of Henrik Ibsen
drama: Peer Gynt in images,
using 3D technology. Our goal
is to create harmony between
character (actor), animation, live
image, the usual 2D projection,
3D projection taking into
account the drama’s basic
ideas. We try to create a short
play using a tendered space for
both the actor and the video
projection. We hope that the
association between advanced
technology and human will
illustrate the atmosphere and
theme offered by Peer Gynt.

INTENSIVE CARE is a “black parody”
performance conceived as a kind of NLP. The
male character (specialist in positive thinking)
tries to teach his student to pronounce as
convincing and natural as she can phrases
such as “In Romania I feel great!”
Broken is a meditation on existential social
dogmas. The main character, apparently a
doctor or scientist, has an inner dialogue
related to the limits of the “academic
wisdom” as well to the institutions generating
pathologies...

film

ON artist
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Focus on artist:
MitoŞ MicleuŞeanu
Proiecţie filme:
"Terapie intensivă" şi
"Rupt"
moderator
Cristian Grindean
locaȚie
Fabrica de Pensule - Boiler Club
data
11.10.2010
ora
21:00

Regia
Mitoș Micleușanu

Focus
Monica Micleușanu
Absolventă a UNATC București,
Teatrologie. Organizator de
evenimente culturale (teatru, dans
contemporan, muzică). Alături de
Mitoș Micleușanu, a pus bazele unui
atelier de creație, “Pneumaton Film”,
care se concentrează pe dezvoltare
și producție de film (experimental,
videoart, instalație).
Graduate of UNATC Bucharest,
Theatre Critique Department.
Organizer of cultural events
(theater, contemporary dance,
music). Besides Mitoş Micleuşanu,
has started a creative workshop,
“Pneumaton Movie”, which focuses
on development and film production
(experimental, videoart, installation).

1:30

InterpreŢi
Monica Micleușanu ("Terapie
intensivă"),
Mitoș Micleușanu
Scenografie, SUNET Şi TEXT
Mitoș Micleușanu
producĂtor
Pneumaton Film

Mitoș Micleușanu
Absolvent al Liceului de Arte
Plastice din Chișinău. A frecventat
Academia de Arte Vizuale din Cluj.
Cărți publicate:
“Organismecanisme” (2002), „Tuba
Mirum” (2004) “Kasa Poporului”
(2008). Co-fondatorul proiectului
“Planeta Moldova”.
Graduate of fine arts high
School from Chisinau. He
attended the Academy of Visual
Arts Cluj. Published books:
“Organismecanisme” (2002),
“Tuba Mirum” (2004), “Kasa
Poporului” (2008). Co-founder of
the “Moldova Planet”.
www.pneumaton.blogspot.com
www.oracoolblog.wordpress.com

25

25

26

film

26

locaŢie
Fabrica de Pensule - Boiler Club
data
15.10.2010
ora
21:00

ShortsUP is all about creating memorable experiences around the
best short films in the world, once a month, in Romania’s largest cities.
We integrate shorts in a series of fun and elaborated events which
are a mix of genuine cinema, live music, art exhibitions, installations
and latest technology. Thus, we aim to create a much needed
distribution platform for short films in the context of a highly dynamic
film industry. ShortsUP is implemented in Cluj through UzinaDuzina
Association, which is organizer of alternative events involving new media,
urban art and related arts, using both digital and analogue elements.
The Cluj public will meet with the most rewarded films per minute:
two winners of the Golden Bear, one Clermont Ferrand winner,
one Oscar nominee and two Cezar nominee. The event will evoke
the contemporary Paris, its cosmopolitan, eclectic and fascinating
spirit. In the „Paris je t’aime” movie, the spectators will be meeting in
a romantic Paris, with the actors Juliette Binoche, Nick Nolte, Gérard
Depardieu, Fanny Ardant or Natalie Portman.

2:00
Producţie
Asociaţia Oricum
Cu sprijinul
Vodafone România

© Copyright Santasangre

dezbatere
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Moderator
Iulia Popovici
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locaȚie
Teatrul Maghiar - Studio
data
14.10.2010
ora
21:00

:45

Partener Local
UzinaDuzina

shorts

UP

ShortsUP îşi propune să ofere
experienţe memorabile prin
prezentarea celor mai bune filme de
scurt metraj din lume, o dată pe lună,
în oraşele cele mai mari din România.
Integrăm scurt metrajele într-o serie de
evenimente elaborate şi de distracţie
care sunt o combinaţie de cinema
veritabil, muzică live, expoziţii de artă,
instalaţii şi tehnologie de ultimă oră.
Astfel, scopul nostru este să creăm o
mult dorită platformă de distribuţie
pentru filmele scurte în contextul unei
industrii cinematografice extrem de
dinamice. ShortsUP este implementat
în Cluj de către Asociaţia UzinaDuzina ce
organizează evenimente alternative ce
implică new media, arta urbană şi artele
conexe, folosind elemente digitale cât
şi analogice.
www.shortsup.ro
www.uzinaduzina.net

VIA PARIS

Publicul clujean se va întâlni cu cele mai multe filme premiate pe minut:
două câștigătoare ale Ursului De Aur, un câștigător la Clermont Ferrand,
un nominalizat la Oscar și două nominalizate la Cezar. Evenimentul va
evoca Parisul contemporan, spiritul său cosmopolit, eclectic și fascinant.
În filmul colectiv „Paris je t’aime” spectatorii se vor întâlni, într-un Paris
romantic, cu Juliette Binoche, Nick Nolte, Gérard Depardieu, Fanny Ardant
sau Natalie Portman.

CE
RÃMÂNE
DUPÃ
IMAGINE
Imaginea ca formă de agregare în spaţiul artistic a progresului şi cuceririlor
tehnologice. Imaginea în mişcare, bi sau tridimensională, imaginea-document,
imaginea-concept, imaginea care substituie şi acompaniază.
O discuţie liberă, între teorie şi practică, asupra prezentului, a permeabilităţii,
a durabilităţii şi perisabilităţii imaginii în artele spectacolului, pornind de la
modul în care e utilizată imaginea ca
element dramaturgic în lucrările artiştilor invitaţi, în căutarea unui posibil
răspuns la întrebarea: şi după imagine, încotro? Care e potenţialul de
dezvoltare a imaginii ca mijloc artistic? Cînd, cum, oare îşi poate atinge
imaginea propria limită de semnificaţie – şi care-i va fi posteritatea?
Iulia Popovici. Jurnalistă, critic de teatru şi dans, traducătoare, trăieşte şi
lucrează la Bucureşti. Editor de artele spectacolului la revista Observator
Cultural, membru în colegiul de redacţie al revistei Scena.ro, a colaborat
sau colaborează la numeroase publicaţii şi antologii despre teatru şi dans
din România, Polonia, Franţa, Belgia, Austria, SUA.

The image as a form of aggregation
in the artistic space of progress
and technological advancements.
The moving image, bi or three
dimensional image, the documentimage, the concept-image, the
image which substitutes and
accompanies.
A free discussion between theory
and practice, on the present, on the
permeability, durability and image
disappearance of performing
arts, from how the image is used
as drama element in the works
of the invited artists to find a
possible answer to the question:
and after image, where? What is
image’s development potential as
an artistic means? When, how and
really will the image reach its own
significance limit – and which will
be its posterity?
Iulia Popovici. Journalist,
theater and dance critic,
translator, lives and works in
Bucharest. Performing arts
editor at the Observator
cultural magazine, editorial
board member of Scena.
ro magazine, worked or
collaborated for numerous
theater and dance publications
and anthologies in Romania,
Poland, France, Belgium,
Austria, USA.
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concert
locaȚie
Fabrica de Pensule - Studio
data
15.10.2010
ora
24:00

2:00
Synth/sampler
Alexei
Chitară bas/synth
Mizdan
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Tobe/percuţie
Christian
Instalatie Video
Paul Popescu

Locaţii / Venues
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FABRICA DE PENSULE
Str. Henri Barbusse nr. 59-61

29

SALA STUDIO
Fabrica de Pensule, et. 1
ZMART GALLERY
Fabrica de Pensule, et. 3
BOILER CLUB
Fabrica de Pensule, subsol
TURNUL CROITORILOR
Str. Baba Novac nr. 35
CASA TRANZIT
Str. George Bariţiu nr. 16
TEATRUL MAGHIAR - STUDIO
Str. E. Isac nr. 26-28
TEATRUL NAŢIONAL - STUDIO EUPHORION
Piaţa Ștefan cel Mare nr. 2-4
CENTRUL CULTURAL GERMAN
Str. Universităţii nr. 7-9

MEETING POINT
L’Atelier Cafe
Str. Memorandumului nr. 9

Bilete / Tickets
Pentru spectacolele de la Fabrica de Pensule şi Casa Tranzit
vă rugăm să ne scrieţi la adresa rezervări@colectiva.ro
sau puteţi achiziţiona bilete de la librăria Cărtureşti.
Pentru spectacolele de la Teatrul Maghiar şi Teatrul
Naţional biletele sunt puse în vânzare la casele de bilete.
For the performances at the Paintbrush Factory and
Casa Tranzit please write to rezervari@colectiva.ro or
buy tickets at the Cărtureşti bookstore.
For the performances at the Hungarian Theater and the
National Theater you can buy tickets at their ticket offices.

Echipa / Team

Discoball
s
The band deals with "experiments" live lab Discoballs is one of the few
electro projects in Romania using instruments (drums, bass, keyboards, etc.)
in the show.
The band was formed in 2008, when Alexei, Mizdan and Kirodian have
understood that on the Romanian live entertainment scene there is a
gap in electronic music. They distinguished themselves in numerous live
appearances at Teknival, Watumi Festival & Fringe, Bran Castle Fest, Forest
Vibes Fest, Tuborg Green Fest, and most recently, Ciuc Summer Fest where
they played as the opening band for Faithless.

Contact

office@colectiva.ro
www.colectiva.ro

Director festival: Miki Branişte
Coordonator de proiect: Cora Sevianu
Coordonator Media şi PR: Laura Panait
Coordonator tehnic: Attila Almaşi
Asistenţi de proiect: Epure Cristina şi Simona Bălan
Guests: Luiza Alecsandru
Responsabil Voluntari: Hilda Frum
Traduceri : Alexandra Cristiana Panait
Concept grafic festival+layout design: TD Studio & The Tailor

Mulţumiri / Thanks to
Oana Burla, Oana Buzatu, Fréderique Champs,
Radu Comşa, Andrei Deac, Bernard Huillat, Ioana Moca,
Fabian Muhlthauer, Marcela Stoica, Laura Sgarcitu,
Tackács István Krizstián, Clara Trăistaru, Ramona Tripa.
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turnul
croitorilor

LUNI

miercuri

joi

vineri

sÂmbĂtĂ

duminicĂ

luni

11.10.10

13.10.10

14.10.10

15.10.10

16.10.10

17.10.10

18.10.10

18:00 / Expo: Temps
d'ecoles d'images

marŢi

miercuri

19.10.10

20.10.10

video

dans

performance

teatru

film

concert/ dezbatere

20:00 / Dans
Contemporan: "Solo
Tu", Vava Ștefănescu Premieră!

casa tranzit

Discuții cu artiștii
18:00 / "Artist talk"
cu Johanna Riech

Centrul
Cultural German
Fabrica de
Pensule boiler CLUB

21:00 / Focus on artist:
Mitoș Micleușanu co-fondator al Planeta
Moldova, scriitor,
muzician, artist plastic,
regizor de film

21:00 / Proiecţii de
filme-ShortsUP
23:00 / Warm up
cu DJ Flood
24:00 / Concert
Discoballs
02:00 / Dj Ion şi Dj Flood

21:00 / Filme Video
din Europa selectate de
Camille Langlois, Emile
Ouroumov, Hanna Alkema
Discuţii cu curatoarea
Camille Langlois

22:30 / 7th Sphere
project (Samsara crew) live percussion, dj set,
chill out, visuals
19:00 / Performance:
"Trilogia Postspectacol",
Ion Dumitrescu & Florin
Flueraș

fabrica de
Pensule - studio

19:00 /Teatru: "Faceţi
loc!", David Schwartz

18:00 / Chantier teatru:
"Peer Gynt", István Albu,
Julia Bársony

21:00 / Dans contemporan: 20:30 / Performance:
"When Love melted
"Post. Sync", GroundFloor
cavalries in our hearts",
Group - Premiera!
Alex Mirutziu
Discuţii cu artiștii
Discuţii cu artiștii

fabrica de Pensule 20:00 / Expo: "Black
- zmart gallery
Screen", Johanna Riech

18:00 / Dans contemporan:
"Creolization", Baletto Civile
şi Teatrul Imposibil

TEATRU NATIONAL
- Studio
EuPHorion

19:00-21:30 /
Performance: "Lecţia
de supravieţuire", Oana
Cristea Grigorescu și
Julien Trambouze

Diverse LocaŢII
+ Fabrica de
Pensule - STUDIO

Discuţii cu artiștii
teatrul maghiar
- studio

20:00 / Performance:
"Seigradi", Santasangre
21:00 / Dezbatere
moderată de Iulia Popovici

20:00 / Dans
contemporan: "I Solo Ment",
WArdwaRD Company

20:00 / Dans
contemporan: "Endurance",
A.lter S.essio - Premiera!
Discuţii cu artiștii
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o producŢie

More info:
www.colectivA.ro

ACEST proiect A fost finanŢat cu sprijinul comisiei europene

Un proiect realizat cu sprijinul:

MINISTERUL culturii Și
patrimoniului naŢional

uzinaduzina

PARTENERI MEDIA:

CLUJ

recomandat de:

concept grafic festival+layout design: TD Studio & TheTailor

PARTENERI:

