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18:00 
Reportajul grafic, acum și aici
vernisaj / expoziție
artiști: Alex Bodea (RO), Oliver East (UK), Christine Gedeon (SUA/SY), 
Pia Linz (DE), Alina Andrei (RO), Matthias Beckmann (DE), Martin Kohout (CZ)
Fabrica de Pensule, Lateral ArtSpace
deschisă până în 13.11, 16:00 - 20:00

19:00
OPEN
teatru
o producție Reciproca (RO)
Fabrica de Pensule, Sala Studio

21:00
Macho Dancer
dans contemporan
de Eisa Jocson (PH)
Universitatea Sapientia

18:00
On Failing - Aici Acolo Pop Up Gallery
vernisaj / expoziție
curatori: Edith Lázár și Flaviu Rogojan
artiști: Alexandra Crețu (RO), Alle Dicu (RO), Marta Hryniuk (PL), Agnieszka 
Kucharska (PL), Alexe Lupea (RO), Maciej Nowacki (PL), Ola Zielińska (PL)
deschisă până în 13.11

19:00
BOG. O încercare de restructurare a vieții
teatru
o producție BOG. (NL)
Universitatea Sapientia

21:00
Mothers of Steel
dans contemporan
de Mădălina Dan şi Agata Siniarska (RO/PL) 
Fabrica de Pensule, Sala Studio
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18:00
Dansul invizibil 
laborator interdisciplinar
cu Maria Balea, Andreea Ciobîcă, Hajnal Csibi, Eduard Gabia, Flaviu Rogojan 
(RO)
Fabrica de Pensule, Pilot
deschis până pe 13.11, 16:00 - 21:00

19:00
Inamicul poporului 
teatru
de Ioana Păun (RO)
Sala Radio Cluj

19:00
SEMI SILENT 
prezentare și sesiune de ascultare 
cu Mihaela Dedeoglu și Anamaria Pravicencu (RO)
Fabrica de Pensule, Sala RAP

21:00
Kantor Downtown  o producție Teatr Polski Bydgoszcz (PL)
instalație teatrală  Fabrica de Pensule, Sala Studio

17:00
Lexicon imaginar al Clujului
prezentare / carte performativă
de Magdalena și Ludomir Franczak (PL)
Insomnia Café

19:00
INUTIL/cOLD
teatru
de Catinca Drăgănescu / ARENA (RO)
ZUG.zone

21:00
That panda over there, wearing pants, is a holobiont!
performance
de Farid Fairuz (RO)
Fabrica de Pensule, Sala Studio
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15:00 - 17:00
cumințenia pământului
acțiune continuă
de Manuel Pelmuș (RO)
Muzeul de Artă Cluj

17:00
Artist talk cu Oliver East și lectură cinematică de Alex Bodea
Fabrica de Pensule, Bar

19:00
Violența noastră și violența voastră
teatru
de Oliver Frljić (SL/HR)
Sala Radio Cluj

22:00
Karpov not Kasparov (RO)
concert
afterparty cu Le Xi
Fabrica de Pensule, Sala Studio

15:00 - 17:00
cumințenia pământului
acțiune continuă
de Manuel Pelmuș (RO)
Muzeul de Artă Cluj

18:00
Sacrée croissance!
documentar și dezbatere
de Marie-Monique Robin (FR)
Cinema Mărăști

19:00
Elefantul din cameră. Ghid despre teatrul independent din România
lansare de carte
de Iulia Popovici
Fabrica de Pensule, Sala RAP

20:00    23:00
Duet în trecere   MesQuins
dans contemporan   lansare album / concert
de Mihaela Dancs și Andreea David (RO) afterparty cu DJ Socol
Fabrica de Pensule, Sala Studio  Fabrica de Pensule, 
    Sala Studio
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15:00 - 17:00
cumințenia pământului
acțiune continuă
de Manuel Pelmuș (RO)
Muzeul de Artă Cluj

17:30
Am fost mereu alienați
prezentare
de Alina Popa (RO)
Fabrica de Pensule, Bar

19:00
În viitorul apropiat
teatru
o producție Reactor de creație și experiment (RO)
REACTOR de creație și experiment

21:00
În timp ce citești acest titlu, noi vorbim despre tine 
teatru
de Kristóf Kelemen (HU)
Fabrica de Pensule, Sala Studio

13__
11

REVIZIE GENERALĂ 
ateliere de arte perfomative
5–13 noiembrie 2016, Cluj

 5 noiembrie
Introducere în Macho Dancing | Eisa Jocson [PH / BE]

 8–9 noiembrie
DasArts Feedback Method | Sonja Jokiniemi [FIN / NL]

 9–11 noiembrie
Patrimoniu imaterial | Manuel Pelmuș [RO]
 dedicat elevilor 

 11–13 noiembrie
Remembering Life Live | Aljoscha Begrich [Rimini Protokoll - DE]

 12–13 noiembrie
Dramaturgia instituţiilor | Oliver Frljić [HR]



Performance
That panda over there, wearing pants, 
is a holobiont!
o explorare fluid performativă în cadrul 
proiectului We are all lichens

de: Farid Fairuz
cu: Olimpiu Blaj, Andreea David, Paul 
Dunca, Ruxandra Hule, Ilinca Manolache, 
Katia Pascariu, Mihai-Răzvan Rotaru
DJ set: Admina
producători: Solitude Project, Centrul 
Național al Dansului București, 
Colectiv A

Ce înseamnă a fi un individ, în special, ce 
înseamnă a fi un individ în sens biologic? 
Într-un material nedefinit încă, prezentat 
public în cursul procesului de creație a 
unei lucrări viitoare, Farid Fairuz și opt 
performeri explorează dinăuntru în afară 
teritoriul unui peisaj plin de confuzie și 
incertitudine. Sunt toți licheni, dar ei știu?
          Nerecomandat persoanelor cu 
          sensibilități la efecte stroboscopice.

Carte 
performativă
Lexicon imaginar al Clujului

de: Magdalena și Ludomir Franczak 
producători: Konfrontacje Festival 
Lublin, Temps D'Images Cluj

Lexicon imaginar al Clujului este un 
proiect bazat pe ideea de carte 
performativă – o publicație care încearcă 
să descrie un loc anume din lume, în timp 
ce obligă cititorul să se angajeze într-o 
mișcare și interacțiune constantă. 

Este un fel de ghid de oraș – un atlas, în 
care realitatea este amestecată cu 
ficțiunea, subliniind în același timp faptul 
că ceea ce noi considerăm a fi date 
istorice sunt adesea prezentate într-o 
manieră foarte polarizată. Prin urmare ce 
este adevărul și cum ajungem la el? 
Probabil prin încercarea de a captura 
spiritul locului sau prin adâncirea în 
poveștile nespuse moștenite de către 
fiecare locuitor? Ce se întâmplă dacă 
amestecăm acele povești cu ceea ce pare 
a fi un adevăr istoric?

Acțiune 
continuă 
cumințenia pământului

de: Manuel Pelmuș
cu: Cristina Toma

Lucrarea este o acțiune continuă, în 
timpul căreia vizitatorii pot intra și ieși 
oricând din spațiu pe parcursul celor 
două ore. Nu există un moment specific 
de început sau sfârșit.

Am ales să animez Cumințenia 
Pământului, controversata lucrare a lui 
Constantin Brâncuși, într-o cameră neagră, 
în întuneric, care este și un spațiu queer. 
Lucrarea e absentă și prezentă în același 
timp, obiect și subiect. Nu poate fi ușor 
descrisă, numită, măsurată și identificată, 
iar în felul acesta are posibilitatea de a 
scăpa din interpretările și agendele care 
i-au fost atribuite atât de insistent de-a 
lungul timpului și poate deveni altceva, 

fără limite și dincolo de un spațiu bine 
delimitat, afirmă artistul Manuel Pelmuș.



Teatru
OPEN

regie: Leta Popescu
cu: George Albert Costea
dramaturgie: Ana Cucu Popescu
tehnic: Attila Almási
sound design: Mihai Moș
video: ousia
producător: Reciproca în parteneriat cu 
Federația Fabrica de Pensule și Asociaţia
GroundFloor Group

OPEN este un spectacol creat printr-un 
proces devised theatre. Unde și cum ne 
mai găsim liniștea în conceptele de single 
sau open? Cum ajungem să ne exorcizăm 
dorința de tandrețe și cum ne raportăm 
astăzi la marea iubire care fie nu apare, fie 
a dispărut deja? Care sunt metodele 
actuale prin care se poate reaprinde 
pasiunea în cuplurile longevive? Mai 
există astăzi cupluri perfecte? Spectacolul 
pornește de la un cadru larg al ofertelor 
de club care promit plăceri și regăsiri ale 

sexualității. Suprapunând acestei teme 
procesul de căutare al echipei, 
scormonind în propriile povești, dorințe și 
fantezii, spectacolul atinge, într-un mod 
eclectic și personal, diferitele forme ale 
iubirii contemporane.

BOG. O încercare de restructurare a 
vieții

regie: Erik Whien
de și cu: Lisa Verbelen, Thomas Edward 
Dudkiewicz, Benjamin Moen, Judith De 
Joode
dramaturgie: Roos Euwe
producție: Anne Baltus
sunet: Mariothijs
promovare: Dieke van der Spek
decor: obiecte personale ale lui Mies 
Regina van Gemeren (1929-2013)
producător: BOG. cu sprijinul Guvernului 
Flamand și De Brakke Grond

BOG. provine din cuvântul olandez boog, 
care poate fi tradus ca arc. BOG. se referă 
la crearea unui cerc, a unei imagini de 
ansamblu a întregii existențe umane. 
BOG. încearcă să restructureze viața în 
propria manieră. Privim la nivel macro 
imaginea complexă a diversității 
existențiale, până când imaginea de 
ansamblu devine mai clară. Oftăm de 
mulțumire la ideea unei imagini generale. 
Ca atunci când, într-un avion care 

decolează, recunoști dintr-odată 
structura orașului haotic. BOG. caută 
matricea a acelui ceva care mai târziu va fi 
viața ta. 

Inamicul Poporului

regie: Ioana Păun
cu: Ioana Flora, Ilinca Manolache, Emilia 
Dobrin, Mihaela Rădescu, Cătălina 
Bălălău 
texte: Smaranda Nicolau după o piesă de 
Henrik Ibsen
scenografie și muzică live: Cătălin Rulea
mișcare scenică: Carmen Coțofană
investigație: Laura Ștefănuţ
asistent de regie: Cristi Gheorghe
producători: Teatrul Mic și ARPAS 
(Asociația Română pentru Promovarea 
Artelor Spectacolului)

Într-un oraș care trăiește exclusiv din 
turism, un medic descoperă un adevăr 
care-i polarizează pe toți: apele sunt 
infestate. După moartea unui băiețel, 
presa locală, investitorii, consiliul local, 
proprietarii și primarul încep un război de 
interese care pulverizează întreaga 
comunitate. În mijlocul lor rămâne 
singură, cu jumătate de kilogram de 
dinamită în mână, Marta, medicul 
orașului. 



Proiectul utilizează investigația realizată 
într-un oraș din Transilvania, Sebeș, în 
care există o fabrică de formaldehidă - 
mărul discordiei dintre autorități și 
localnicii îngrijorați. Formaldehida este 
etichetată ca factor cancerigen de către 
Centrul Internațional al Cercetării 
Cancerului.

Kantor Downtown
instalație teatrală

de: Jolanta Janiczak, Joanna Krakowska, 
Magda Mosiewicz, Wiktor Rubin
video: Mikołaj Walenczykowski
regie tehnică: Hanna Gruszczyńska
cu: Grzegorz Artman, Marta Malikowska
și P. Arcade, L. Breuer, L. Chapman, C. 
Reno, G. Ferencz, J. Godmilow, B. 
Hammer, L. Pashalinski, O. Rodriguez, T. 
Skipitares, T. Walker, S. Palacios Whitman
producător: Magda Igielska

Kantor Downtown este o instalație 
inspirată de personajele lui Tadeusz 
Kantor, Ellen Stewart – manager legendar 
al teatrului LaMaMa și artiști americani 
din scena avangardistă a New York-ului 
anilor ‘70 și ‘80. Instalația a luat naștere 
din nevoia de restaurare a memoriei și a 
ritualurilor din Rented Island, ca referință 
la arta underground. Vorbește despre 
contracultură ca moștenire comună, 
dincolo granițele continentale și arată că 
întoarcerea la avangarda istorică din 
trecut este necesară în construcția 

alternativelor sale în cultura modernă și 
discursul public. Personajul lui Kantor 
este gravat în tradițiile colorate, 
subversive, excentrice, feministe din 
centrul New York-ului. Instalația a fost 
realizată pentru a oferi o perspectivă 
diferită asupra lui Kantor. 

INUTIL/cOLD

concept şi regie: Catinca Drăgănescu
cu: Catrinel Bejenariu și Conrad 
Mericoffer
sound design: Cristian Vieriu, Mara 
Mărăcinescu
scenografie: Ioana Drăgănescu, 
Liviu Stroe
producători: Colectiv A și ARENA

Într-o societate în care individul este 
valorizat în raport cu ce produce, omul 
expiră repede. Odată ce nu mai eşti util, 
eşti trecut pe o linie moartă şi devii o 
povară. Trebuie să ne batem capul ce să 
facem cu tine şi asta ne consumă timp şi 
energie. Trebuie să muncim pentru a-ţi 
plăti pensia, pentru a-ţi cumpăra 
medicamente şi a-ţi oferi o oarecare 
alinare. Dar toate astea doar îţi 
prelungesc agonia. Corpul tău se 
deteriorează, simţurile se alterează, iar 
mintea ta începe să dea erori. Tu eşti eu 
peste 20 de ani. Tu eşti BĂTRÂN. INUTIL/ 
cOLD explorează universul tău, aşa cum 
va fi el după ce îţi vei fi pierdut 

frăgezimea şi utilitatea. A, am uitat să-ţi 
spun, până în 2050, omenirea va găzdui 
1,5 miliarde de oameni asemeni ţie şi este 
foarte posibil să trăieşti mai bine de 85 de 
ani.



Violența noastră și violența voastră 

regie: Oliver Frljić
cu: Barbara Babačić, Daša Doberšek, Uroš 
Kaurin, Dean Krivačić, Jerko Marčić, Nika 
Mišković, Draga Potočnjak, Matej Recer, 
Blaž Šef
dramaturgie: Marin Blažević
costume și machiaj: Sandra Dekanić
scenografie: Igor Pauška
lumini: Dalibor Fugošić
adaptarea luminilor: David Cvelbar
sunet: Silvo Zupančič
selecția muzicală: Oliver Frljić
consultant artistic: Aenne Quiñones
asistent: Barbara Babačić
producție: Hannes Frey

producător: HAU Hebbel am Ufer, Berlin
co-producători: Teatrul Mladinsko, 
Ljubljana (Slovenia), Wiener Festwochen 
(Austria), Zürcher Theater Spektakel 
(Elveția), Kunstfest Weimar (Germania), 
Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. 
Zajca, Rijeka (Croația). Finanțat de 
Fundația Federală Culturală Germană. 
co-producător local: MESS Sarajevo

Spectacolul observă o Europă naivă luată 
prin surprindere de criza refugiaților, o 
Europă care în mod voit dă uitării trecutul 
său colonial și își închide granițele în fața 
miilor de refugiați care fug de 
consecințele politicilor americane și 
europene. Se pare că secolul XX a 
încurajat într-un mod insistent 
narcisismele naționale care au format o 
masă de oameni ce se consideră 
superioară celorlalți. Secolul XXI continuă 
cu aceleași lecții, folosindu-se de o armă 
infailibilă: frica. Suntem conștienți că 
prosperitatea noastră depinde de miile 
de morți din Orientul Mijlociu? Ne 
plângem în aceeași manieră victimele 
atacurilor teroriste din Paris și Bruxelles 
ca pe cele din Bagdad? Din ce moment 
am început să credem că suntem maeștrii 
adevărului și că Dumnezeul nostru este 
mai puternic decât alți Zei?

În viitorul apropiat 

regie: Cristian Ban
cu: Carina Bunea, Zsolt Csepei, Cătălin 
Filip, Timea Udvari
dramaturgie: Petro Ionescu
producător: Reactor de Creaţie și 
Experiment, în colaborare cu Váróterem 
Projekt

Ce vei face mâine? Ce vei face după ce pleci 
de aici? Cum ai vrea să își amintească 
oamenii de tine? Cum vezi viitorul apropiat? 

...sunt câteva din întrebările la care 
spectacolul încearcă să răspundă, fără să 
găsească însă soluţii reale. În viitorul 
apropiat vorbește despre frica de viitor. 
Imposibilitatea de a arăta ceea ce va 
urma se traduce printr-o joacă absurdă, 
de preferat confruntării serioase cu 
tematica.

În timp ce citești acest titlu, noi 
vorbim despre tine

regie: Kristóf Kelemen
cu: Angéla Eke, Alexandra Horváth, Márk 
Horváth, Tamás Rétfalvi, Judit Tarr 
scenografie: Virág Pázmány 
dramaturgie: Orsolya Nagy 
lumini: Márk Szapu 
asistență: Anita Totobé 
organizare: Veronika Vajdai 
producție: Klaudia Antal

Producția de teatru documentar este 
bazată pe un spectacol realizat de 
studenți în perioada socialistă, după 
piesa lui Peter Handke intitulată 
Offending the Audience (Jignind Publicul). 
Acest spectacol a fost întrerupt de Ottó 
Ádám, șeful departamentului, care a 
părăsit încăperea plin de indignare. 
Kristóf Kelemen a discutat cu cei care 
fuseseră prezenți ca martori. 
Spectacolul-documentar începe printr-o 
rememorare a acestui caz, care este doar 
un punct de pornire pentru ca actorii 
prezenți să vorbească despre 



oportunitățile unui novice, pregătirea 
actorului în cadrul universitate, 
posibilitățile de a trăi din teatru, 
diferențele dintre generații în teatru etc. 
Scopul acestui spectacol este de a iniția o 
conversație între diferite generații de 
oameni de teatru, dar având în vedere 
relevanța generală a întrebărilor adresate 
de acesta, toată lumea poate relaționa cu 
acest spectacol.  

Dans 
contemporan
Macho Dancer

concept, coregrafie și performance: 
Eisa Jocson
lumini: Jan Maertens 
muzică: Lina Lapelyte
antrenor: Rasa Alksnyte
consiliere dramaturgică: Arco Renz
manager tehnic: Seok Hui Yap
producători: Workspacebrussels, 
Beursschouwburg Residency 
cu sprijinul: Workspacebrussels, 
Beursschouwburg, Wpzimmer

Dansul de tip Macho este interpretat de 
tineri bărbați în cluburi de noapte pentru 
clientelă masculină și feminină. Având un 
registru de mișcări și corporalitate 
specifice, dansul Macho este un fenomen 
unic în Filipine. Un limbaj al seducției 
motivat de economie care folosește 
masculinitatea drept capital corporal. 

Macho Dancer este o lucrare solo în care o 
femeie interpretează dansul macho. 
Întruchipând un dansator macho, ea 
provoacă percepția noastră asupra 
sexualității și pune sub semnul întrebării 
genul ca instrument de mobilitate 
socială. Spectacolul generează o buclă a 
genurilor în care artistul și publicul se 
amestecă. 

Mothers of Steel  

concept și performance: Mădălina Dan 
și Agata Siniarska
asistență dramaturgică: Mila Pavicevic 
și Siegmar Zacharias
sunet și video: Diego Agulló
producător: Art Stations Foundation by 
Grazyna Kulczyk
co-producători: Konfrontacje Teatralne, 
Alfred ve Dvore (Praga), Fabrik Postdam

Mothers of Steel se concentrează asupra 
identităţii naţionale și de gen, asupra 
afectelor (cu accent pe plâns, ca o acţiune 
feministă și politică) care atinge teme 
diverse: memorie, istorie, fragilitate, 
inocență, autoritate, paradigme futuriste. 
Proiectul pune în discuție mecanismele 
socio-culturale legate de performarea 
privată/publică a emoțiilor. Încadrat în 
sfera identitară-culturală, emoțională, 
națională, Mothers of Steel proiectează 
imaginativ asupra viitorului, asupra 
artificialului îngemănat cu biologicul, 
asupra vindecării rănilor istorice 
abordând dimensiuni post-umaniste și 
tehnologice.



Duet în trecere 

de și cu: Mihaela Dancs și Andreea David
producător: Colectiv A prin Fondul 
Colectiv de Creaţie
sprijinit de: Centrul Naţional al Dansului 
București
co-finanţator: Administraţia Fondului 
Cultural Național

Cum raportăm practica noastră de 
mișcare la muzică? Lucrăm cu ea ca și 
cum ar fi al treilea corp, o ascultăm, ne 
contaminăm, o preluăm fizic și afectiv, 
negociem și compunem cu ea, 
construind și abandonând relaţii, sau 
lăsăm mișcarea să curgă instinctiv în acea 
vrajă energetică specifică muzicii, în care 
dansul devine ritualic, de transă, când 
muzica ne fură și conceptele dispar, când 
conștiinţa e în altă parte și dracul și-a 
băgat coada.
Ce fel de dans produce combinaţia dintre 
David, Dancs și muzică?
Pe durata prezentării, trecem prin 
playlist-ul următor: 1. început; 2. e în aer; 
3. tablou dramatic; 4. pe dos; 5. party 

emoţional; 6. dans cu dracul; 7. suspans; 
8. final greu

Expoziție
Reportajul grafic, acum și aici

artiști: Alex Bodea (RO), Oliver East (UK), 
Christine Gedeon (SUA/SY), Pia Linz (DE), 
Alina Andrei (RO), Matthias Beckmann 
(DE), Martin Kohout (CZ)

Reportajul grafic nu este o practică nouă. 
A precedat fotojurnalismul secolului XX, 
de-a lungul căruia, fără să sufere o 
extincție totală, a trecut, grațios, în 
umbră. Acum, când fotojurnalismul 
generează atâtea discuții legate de etica 
sa, de întărirea stereotipiilor, de 
manipulare, reportajul grafic este chemat 
să se redescopere. Din punct de vedere al 
mijloacelor este capabil de profunzimi 
analitice încă neexplorate. Subiectivitatea 
sa îl scutește de a fi irevocabil. Cititorul 
rămâne conștient că i se înfățișează o 
experiență, o perspectivă și nu adevărul. 
Reportajul grafic lasă loc alternativelor și 
vocilor multiple. Reportajul grafic este o 
practică renăscută pentru prezent. Acum, 
aici.

On Failing 

curatori: Edith Lázár și Flaviu Rogojan
artiști: Alexandra Crețu (RO), Alle Dicu 
(RO), Marta Hryniuk (PL), Agnieszka 
Kucharska (PL), Alexe Lupea (RO), Maciej 
Nowacki (PL), Ola Zielińska (PL)

Proiectul expozițional își propune să 
exploreze ideea de proces artistic drept în 
lucru, între imaginarea inițială a lucrării și 
schimbările constante ce caracterizează 
maniera în care aceasta este produsă. 
Orice act artistic este în primul rând unul 

emoțional și individual, compus din 
îndoială, plictiseală, umor, 
experimentare. Expoziția se bazează pe 
acele ’accidente fericite’, experimente 
eșuate, oportunități ratate și alte eșecuri 
care produc neașteptate înțelesuri prin 
erori și greșeli.
Aici Acolo Pop Up Gallery este un proiect 
de reactivare a unor spații urbane 
nefolosite din Cluj-Napoca prin 
organizarea de expoziții și evenimente de 
artă contemporană cu artiști tineri, aflați 
la începutul carierei. Locațiile sunt de 
regulă spații comerciale falimentare sau 
clădiri uitate, ignorate de trecători, aflate 
în așteptarea unui nou început.

Laborator 
interdisciplinar
Dansul invizibil

artiști: Maria Balea, Andreea Ciobîcă, 
Hajnal Csibi, Eduard Gabia, Flaviu 
Rogojan (RO)



Corpul este mișcat, într-o proporție 
covârșitoare, pragmatic. Modul cinic în 
care este privit corpul în societate, ca o 
resursă, un instrument al minții raționale, 
mișcat mereu de câte o acțiune practică, 
îl ascunde și-l limitează. Perspectiva unui 
dans invizibil este o invitație către un 
proces intim, de interacțiune cu corpul, 
de a explora o altă formă de gândire cu 
diferite manifestări, la îndemâna fiecăruia 
dintre noi care posedă un corp, ca 
materie în spațiu și timp. O abstractizare 
a corpului, o degrevare de scop, de sensul 
imediat al acțiunilor, în care acesta nu 
mai reprezintă un rol social. Cât de ușor 
este să provoci realitatea cu o mișcare?

Prezentare
SEMI SILENT
platformă de podcast pentru radio art, 
documentar sonor de creație și field 
recording
prezentare și sesiune de ascultare în 
prezența autoarei Mihaela Dedeoglu

concept și coordonare: Anamaria 
Pravicencu și Octav Avramescu
autori: Mara Mărăcinescu, Mihaela 
Dedeoglu, Sașa-Liviu Stoianovici și 
Anamaria Pravicencu
coordonare teoretică și documentare: 
Ciprian Tudor
Asociația Jumătatea plină / Sâmbăta 
Sonoră

Reinventăm creația radiofonică, fără 
antenă! Avându-și locul undeva între field 
recording și sound art, creația radiofonică 
pare să fi fost abandonată fără urme de 
posturile comerciale sau împachetată ca 
teatru/ficțiune în studiourile de stat. 
Pentru un mod de a asculta, produce și 
promova terenul dintre artele sonore și 
cercetare a patrimoniului imaterial, SEMI 
SILENT propune răspunsuri la întrebările: 
Ce este un documentar sonor de creație? 
Ce ne spune în plus sau diferit sunetul 
unui loc despre actorii locului respectiv? 
Cum înlocuim în povestea unui loc vocea 
naratorului cu sunetul locului însuși? 
SEMI SILENT se lansează cu patru 
producții ce abordează fațete ale orașului 

București: Gara de Nord, Piața Obor, 
Mănăstirea Antim și Fiareee vechi luăăăm! 
sau ocupația de recuperare a metalului.  

Artist talk cu Oliver East și lectură 
cinematică de Alex Bodea

În relație cu expoziția Reportajul grafic, 
acum și aici, Lateral ArtSpace vă invită la 
un eveniment despre practica reportaju-
lui grafic și oportunități internaționale în 
domeniul comics, cu Oliver East și Alex 
Bodea. În prima parte a evenimentului, 
artistul britanic Oliver East ne va vorbi 
despre ritualul său de explorare, la pas și 
cu caietul de schițe în mână, a mediului 

natural. "Pornesc în plimbări mai puțin 
plănuite, în care îmi impun limitări 
arbitrare pentru a testa restricțiile pe care 
le plasăm asupra lumii naturale și, în 
consecință, a relației noastre cu ea." El 
mai prezintă proiectul său inclus anul 
trecut în Festivalul Lakes International 
Comics Arts, cu o detaliere a programului 
și ofertelor acestui eveniment. În partea a 
doua a expunerii, Alex Bodea va ține o 
lectură cinematică cu fragmente din 
reportajele grafice Six Breakfasts, One 
Lunch, A Literature Festival și Visual notes 
on Berlin, creând o îmbinare între 
jurnalism, artă secvențială, narare și 
elemente scenice. Eveniment în română 
și engleză. 

Am fost mereu alienați

cu: Alina Popa

În romanul SF Blindsight de P. Watts, 
alien-ul este o entitate care a evoluat 
către o versiune a inteligenței lipsită de 
conștiință. Dacă acești extratereștri sunt 
construiți după modelul actualilor CEO, 

fără etică sau reflecție îndelungată, 
Ariekeii din Embassytown de C. Mieville, 
se află la polul opus. Ariekeii sunt 
ne-alienați, sau slab alienați, ei neavând 
la dispoziție reprezentarea sau limbajul 
ca tehnologii în sine, deci neputând nici 
minți, nici scrie ficțiune, nici inventa 
bursa de valori. Ariekeii sunt acei Ceilalți 
care devin instrumente pentru scopurile 
populației umanoide. În istoria 
modernității, alteritatea, femeia și alte 
categorii private de funcția de subiect au 
devenit o unealtă, mediu mai degrabă 
decât agent, zero mai degrabă decât unu 
– iar rebeliunea uneltei împotriva 
scopurilor este inevitabilă. Limbajul 
vorbește singur, iar cei ce ieri erau nimeni 
sunt cei care pot reforma ideea de cineva.



Concert 
 
Karpov not Kasparov
+ afterparty cu Le Xi

Eroi culturali în orașul lor natal, București, 
dar și turiști muzicali activi, Karpov not 
Kasparov și-au purtat în ultimii trei ani 
instrumentele prin Europa, cântând 
muzica lor plină de energie și dansabilă în 
locuri alternative din Berlin, Milano, Basel, 
Florența, Hamburg, Viena, Torino, 
Bruxelles, Budapesta, Praga, Varșovia, 
Belgrad etc. Dar Karpov not Kasparov e 
ceva mai mult decât doar muzică.

MesQuins
Lansare de album
+ afterparty cu DJ Socol

Era o zi friguroasă de iarnă a anului 2008 
când Ovidiu Chihaia și Silviu Gherman au 
decis să formeze o trupă synth-pop cu 
influențe disco – MesQuins. Sound-ul lor 
se aseamănă cu o înjurătură venită din 
partea unui bătrân înțelept ascultând 
Kraftwerk. Vive la promiscuitate! este al 
doilea album Mes Quins și răspunde 
nevoilor actuale ale membrilor fondatori: 
introspecție, cerebralitate, contemplație a 
buricului. 

Documentar și 
dezbatere
Sacrée croissance!
    
de: Marie-Monique Robin
producători: ARTE France și M2R Films, 
cu sprijinul CCFD-Terre solidaire 

Documentarul realizat de Marie-Monique 
Robin este în primul rând povestea unei 
rupturi. Între factorii de decizie politică și 
o parte a populației, reticente față de 
impunerea ideologiilor liberale, viziunile 
asupra lumii ideale par ireconciliabile. În 
timp ce primii nu creditează decât 
creșterea, repetând cuvântul ca pe o 
incantație, cei din urmă speră la alte 
soluții și refuză productivismul și 
consumul cu orice preț. 

Lansare 
de carte
Elefantul din cameră. Ghid despre 
teatrul independent din România 

de: Iulia Popovici 
 
Cartea explorează o zonă artistică ce 
apare frecvent, în ultima vreme, în spațiul 
public, sub sintagma, cu sau fără 
ghilimele, de sector independent: artiștii, 

organizațiile și spațiile de spectacol care 
funcționează în afara în același timp a 
cadrului instituționalizat și subvenționat 
și a sistemului comercial, asumându-și în 
același timp misiuni de serviciu public 
(teatrul educațional) și de inovație 
artistică. Cât de șomeri sunt actorii care 
lucrează ca freelanceri? Care e diferența 
dintre independent și privat/comercial? De 
ce relația dintre subvenționat/public și 
independent nu poate fi decât simbiotică 
și în ce constă această simbioză? Cum 
funcționează dinamica schimburilor 
dintre public, privat și independent? Ce a 
inventat teatral scena independentă și 
cum s-a întâmplat asta? Care este poziția 
artistului într-un sistem de lucru 
non-instituționalizat?



Bilete spectacole

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

Pachet pentru 5 spectacole:
60 RON

Bilete concerte: 
15 RON 

Intrare liberă la discuțiile, prezentările, proiecțiile de film și expozițiile din 
festival.

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 și Agenţia Wens Tour (B-dul. Eroilor, Nr. 10), 
deschisă de luni până vineri între orele 9:00 și 18:00.
În limita locurilor rămase disponibile, biletele se vor pune spre vânzare la 
locație cu o oră înainte de începerea evenimentelor. 
Nu se pot face rezervări pentru spectacole. 

Echipă 

Director festival: Miki Braniște
Curatori: Iulia Popovici, Miki Braniște
Artist asociat: Farid Fairuz
Coordonator festival: Cristina Bodnărescu
Asistență coordonare: Oana Mardare, Ștefania Robu
Comunicare & PR: Corina Bucea, Oana Hodade
Relații internaționale & guest: Sinta Wibowo 
Coordonator producție & logistică: Simina Corlat
Asistent producție & logistică: Ani Mărincean
Coordonator tehnic: Attila Almási
Coordonator voluntari: Radu Bogdan
Ticketing: Alexandra Chițu, Biatrice Cozmolici
Grafică: Eugen Coșorean
Foto: Roland Váczi
Video: Mihai Stanciu, Patricia Niță
Spot video: Radu Văidean (moving-pictures.ro)
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 Locații

n Fabrica de Pensule
 Sala Studio (etaj 1), Sala RAP (etaj 2), 
 Lateral ArtSpace (etaj 1), Bar (etaj 1), Pilot (etaj 3)
 Str. Henri Barbusse, nr. 59-61

o  Cinema Mărăști
 Str. Aurel Vlaicu, nr. 3

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

q  ZUG.zone
 Str. Traian, nr. 40-42

r  Universitatea Sapientia
 Calea Turzii, nr. 4

s  Muzeul de Artă Cluj
 Piața Unirii, nr. 30

t  Insomnia Café
 Str. Universității nr. 2

u  Sala Radio Cluj
 Str. Donath, nr. 160



Proiect realizat cu sprijinul Primăriei 
și al Consiliului Local Cluj-Napoca

Proiect cultural 
finanţat de 

Ministerul Culturii

Proiect realizat cu sprijinul CNDB

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia 
Administraţiei Fondului Cultural Naţional. 
AFCN nu este responsabilă de conţinutul 

proiectului sau de modul în care rezultatele 
proiectului pot fi folosite. 

Acestea sunt în întregime responsabilitatea 
beneficiarului finanţării.

Finanțatori Parteneri Partener media
principal

Parteneri media

Bilete prin

Cluj Online
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