


Locații / Venues

Fabrica de Pensule
Sala Studio
Sala RAP
Str. H. Barbusse, nr. 59-61

Sala Radio
Str. Donath, nr. 160

Casa Tranzit
Str. Barițiu, nr. 16

Studio Radu Stanca 
(Facultatea de Litere UBB)
Str. Horea nr. 31

Meeting Point

Memorandumului nr. 9

Facultatea de Științe
Economice și Gestiunea
Afacerilor / Sala Fitness
Str. Theodor Mihali, Nr. 58-60

Cinema Mărăști
Str. Aurel Vlaicu, Nr.3 
(în spatele stației "Arte Plastice")

L’Atelier Café

 Echipă / Team

Director Festival & Curator : Miki Braniște 
Consultant Artistic : Iulia Popovici  
Coordonator de proiect : Cristina Bodnărescu 
Coordonator media & PR : Lala Panait 
Coordonator logistică : Simina Corlat 
Coordonator voluntari : Ani Mărincean 
Producător : Sinta Wibowo 
Coordonator tehnic :  Attila Sebestyen 
Guests : Mădălina Stănescu & Luiza Alecsandru  
Grafician : Luminița Dejeu 
Traduceri : Luiza Alecsandru & Réka Szabó 

Bilete / Tickets 
Preț bilete : 

10 RON cu reducere pentru elevi, studenți și 
pensionari 

15 RON preț întreg 
50 RON abonament pentru 5 bilete  

Recomandăm achiziționarea biletelor în avans, online 
prin Biletmaster.ro și direct de la Librăria Cărturești. În 
limita locurilor disponibile, biletele se vor pune spre 
vânzare la locație.  

Mulțumiri/ Thanks to:
Valentin Pleș, Smaranda Almășan & Marius Bercea, Șerban 
Savu, Miruna Runcan, Oana Cristea Grigorescu, Mihai 
Goțiu, Rarița Zbranca, Andrei Ungureanu, Réka Szabó, 
Leta Popescu, Norbert Petrovici, Bob Rădulescu, Eugen 
Pănescu, Istvan Szakáts, Dan Agrișan, We-are-here.ro 

Credit foto: Elian Bachini



In these times of social, political and economic crisis, the relevance of art is a certainty: art reflects reality and 
delivers a fresh and critical view on it.

This year's theme, " Solidarity ", came naturally after last year’s choice to talk about the future. Together we 
saw that future has a collective author and it depends a lot on each and everyone`s involvement in society. 
During the 6th edition of TEMPS D`IMAGES, we are questioning what makes us come together, empathize, 
make us open towards the ones that are different, about the internal mechanisms that trigger the sense of 
solidarity. The performances, lectures and the debates will present artistic perspectives about events 
marked by solidarity or the lack of it. The organizers of the festival confront the artists and the spectators 
with moments of encounter and dialogue, of learning together. We invite our audience to meet artists that 
are opening new horizons in places where economy, politics and mass media show us only singular 
perspectives.

Art opens new ways and unites us.

Soli- da-ri-ty!

Miki Braniște for The TEMPS D'IMAGES Team.

În aceste momente de crize sociale, politice şi economice, relevanţa artei este o certitudine: arta reflectă 
realitatea şi livrează o viziune proaspătă şi critică asupra acesteia. 
Tema de anul acesta, “Solidaritate”, a venit în mod natural după ce anul trecut am ales să vorbim despre 
viitor. Împreună am văzut că viitorul are un autor colectiv, că ţine foarte mult de implicarea fiecăruia 
dintre noi în societate. Lansăm în cadrul celei de-a 6-a ediții TEMPS D'IMAGES o serie de întrebări despre 
ceea ce ne face să fim împreună, să empatizăm, să fim deschişi faţă de cei diferiţi, despre mecanismele 
interioare care declanşează sentimentul solidarităţii. Spectacolele, dezbaterile şi celelalte evenimente 
invitate în programul festivalului ne vor prezenta perspective artistice asupra unor evenimente marcate 
de solidaritate sau de lipsa acesteia. Organizatorii festivalului propun artiştilor şi publicului momente de 
întâlnire şi dialog, de învăţare împreună. Invităm publicul să cunoască artişti care deschid noi orizonturi 
acolo unde economia, politica şi mass media prezintă perspective singulare. 
Arta deschide şi ne uneşte. 
Soli-dari-ta-teeeee!
Miki Braniște pentru Echipa TEMPS D'IMAGES.

Credit foto: streetartutopia.com



REAL VS. REALISM; STRATEGII DE CREARE A EMPATIEI ȘI INTIMITĂȚII

Timp de 5 zile, un grup de 12 actori vor explora, sub conducerea lui Theodor-Cristian Popescu și a lui Florin 
Fieroiu, modalități de creare a unor situații scenice bazându-se pe elemente de joc de tip filmic și pe elemente 
de tip performativ. Scopul atelierului constă în lărgirea mijloacelor de expresie și a strategiilor de abordare a 
creației actoricești în înscenări pe texte contemporane, precum și a capacității de a dialoga aplicat. Participanții 
vor pregăti pentru atelier o scenă dintr-un text contemporan. 
Theodor-Cristian Popescu este autorul a peste 40 de spectacole realizate în România, S.U.A și Canada. 
Profesor de regie și actorie la UNATC București, Universitatea Montana, Școala Națională de Teatru a Canadei, 
Universitatea Québec la Montréal și UAT Târgu-Mureș. A înființat și condus două companii independente de 
teatru la București și Montréal. 
Florin Fieroiu a absolvit Academia de Teatru şi Film - Bucureşti, secţia Coregrafie. A fost co-fondatorul grupului 
de dans contemporan “Marginalii”. În 1996 a obţinut ”Le Prix Individuel d’Interpretation”, în cadrul celei de-a V-a 
ediţii a ”Întâlnirilor Coregrafice Internaţionale” de la Paris, iar în 2008 premiul senatului UNITER pentru coregrafie 
în arta spectacolului. 
Workshop realizat cu sprijinul Facultăţii de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai. 

For 5 days, a group of 12 actors will explore, under the leadership of Theodor-Cristian Popescu and Florin Fieroiu, 
ways of creating scenic situations based on film-acting elements and performative elements. The aim of the 
workshop is widening the means of expression and creative strategies to address acting creation through 
contemporary texts and the ability to discuss applied to a subject. Participants will prepare a scene from a 
contemporary text for the workshop. 
Theodor-Cristian Popescu produced over forty shows in Romania, the United States, and Canada. He teaches art 
direction and acting at UNATC Bucharest, University of Montana, Canadian National Theater School, University of 
Quebec in Montreal, and the University of Acting and Theater from Târgu-Mureș. Theodor-Cristian Popescu 
founded and managed two independent theater companies in Bucharest and Montreal.
Florin Fieroiu graduated from the Academy of Theatre and Film - Bucharest, Department of Choreography. He was 
co-founder of Contemporary Dance Company "Marginalii". In 1996 he received ”Le Prix d'Interpretation Individuel” 
in the framework of the 5th edition of ”The International Choreographers Meetings” in Paris and in 2008 the UNITER 
Senate Award for choreography in performing arts.
The workshop is organized with the support of the Theater and Television Faculty, Babeș-Bolyai University .

Locație: Facultatea de Științe 
Economice și Gestiunea 
Afacerilor/ Sala Fitness

Data: 9-13.11
Ora: 11:00-14:00
Durata: 3h/zi

Artiști: Cristian Theodor Popescu 
și Florin Fieroiu

Real vs. Realism, strategies to create empathy and intimacy.

Credit foto: Claudiu Cobilanschi



Locație: Fabrica de Pensule/Bar
Data: 9.11
Ora: 17 :00
Durata: 1h30’
Artiști: Alexandra Pirici și Manuel 
Pelmuș
Acest proiect artistic a fost selectat 
pentru a reprezenta România la 
Bienala de la Veneția în anul 2013.

The project takes the entire history of the Venice Art Biennale as a departure point and reflects it in a national 
pavilion. The retrospective is an ephemeral but bold monument to the biennale, a critique of its display of power 
or conservatism but also a celebration of its openness for experiments. The public’s memory is invoked to be 
revealed in its constructed nature, to question who is reminding us what and by which means. The performers 
are present in the Romanian pavilion for the duration of the biennale, they are there alive, in tension to one 
another, exposed to or in dialogue with the public. A retrospective is a grandiose enterprise, but in this case, by 
reproducing hundreds of art works with the means of only a few human bodies, the project changes the scale of 
what a retrospective can be and of the biennial itself.

Alexandra Pirici is a Bucharest-based artist who attempts to work undisciplined, across different mediums, 
from performance to visual art and public space intervention.

Manuel Pelmuș, one of the most prominent representatives of the Romanian contemporary dance in an 
international context, works in Bucharest and Oslo. He founded the Cultural Home in 2011, in Bucharest, in 
collaboration with Abel Brynjar Bandlien and Farid Fairuz. He received in 2012  the Berlin Art Prize for 
Performing Arts offered by Akademie der Künste Berlin.

Pentru proiectul „O retrospectivă imaterială a Bienalei de la Veneția” întreaga istorie a Bienalei de la Veneția 
este luată ca punct de plecare iar un pavilion național prezintă o oglindă în care toată această istorie este 
reflectată. Proiectul poate fi văzut ca un omagiu al acestei istorii, ca un monument efemer dar îndrăzneț 
pentru aceasta, în acelaşi timp ca o critică a eurocentrismului ei, a expunerii orgolioase de putere şi lux sau a 
conservatorismului ei, dar şi ca o celebrare a deschiderii ei pentru experimente, pentru coexistența aproape 
a tuturor tendințelor, mediilor, genurilor, etc. pe care arta le foloseşte sau le reprezintă.

Lucrarea face apel la memoria publicului pentru a arăta de fapt natura construită a acesteia şi pentru a 
dezbate/ interoga ce selecție este făcută din amintiri, cine ne reaminteşte ce şi prin ce mijloace.

Stabilită în București, Alexandra Pirici lucrează nedisciplinat, în zone care traversează arta performativă, 
arta vizuală, intervenție (în spațiul public sau privat), muzică și film.

Manuel Pelmuș, unul din cei mai cunoscuți reprezentanți ai dansului contemporan românesc în context 
internațional, activează în București și Oslo. A fondat Căminul Cultural, în 2011, la București, în colaborare cu 
Brynjar Abel Bandlien și Farid Fairuz. În anul 2012 a primit ”Berlin Art Prize for Performing Arts” oferit de 
Akademie der Künste Berlin.

O RETROSPECTIVĂ IMATERIALĂ A BIENALEI DE LA VENEȚIA
An Immaterial Retrospective Of The Venice Art Biennale

Credit foto: Alexandra Pirici



NOTEBOOK (DE/FR)

Credit foto: Elian Bachini

Locație: Sala Radio
Data: 9.11
Ora: 20:00
Durată: 50’
Companie: shifts – art in movement 
(DE/FR)

Concept/coregrafie/interpretare: 
Malgven Gerbes / David Brandstätter
Text: Malgven Gerbes / David 
Brandstätter / David Williams
Consultant dramaturgic:  David 
Williams 
Muzică / Sunet: Christoph Engelke
Video: Julien Crépieux
Management: Alexa Gräfe / shifts – 
art in movement
Co-producție: shifts și fabrik Potsdam 
în cadrul Tanzplan Potsdam: Artist-în-
rezidență Session House Tokyo artists-
in-residence, Universitatea Națională 
de Arte din Corea, tanzfabrik Berlin
Cu sprijinul: Bezirksamt Tempelhof 
Schon̈eberg Berlin, Institutul Francez 
din Seoul, EU Japan Fest Comity, 
Departamentul de Afaceri Culturale al 
Japoniei

s-h-i-f-t-s.org

Cei doi coregrafi Malgven Gerbes și David Brandstätter au călătorit împreună cu 
artistul video Julien Crépieux și sound designer-ul Christoph Engelke timp de 
două luni, prin Coreea de Sud și Japonia. În " Notebook ", cei patru artiști oferă o 
perspectivă asupra notelelor lor de călătorie, făcându-ne părtași la schimbul de 
impresii și reflecții. Ei folosesc mișcare, text, video, sunet și o instalație mobilă. 
David Brandstätter a studiat muzicologie aplicată în Hamburg, a început studii 
de coregrafie la artEZ, Olanda. Înainte de cariera în dans, el a lucrat ca jongler 
profesionist și uniciclist. Malgven Gerbes a studiat arhitectura la Paris, la 
EnSaaMa, și a profesat ca arhitect câțiva ani după care a absolvit coregrafia la 
artEZ Olanda. În colaborare cu David Brandstätter a fondat compania "shifts - arta 
în mișcare ", în 2005.
Julien Crepieux, artist vizual, Paris. Lucrările sale : video, documentare, filme și 
instalații au fost prezentate la Palais de Tokyo, Le Plateau, Video Club # 1, La 
Vitrine, Galerie 220 jours. Christoph Engelke, lucrează în industria de film și de 
difuzare din 1989. S-a format ca asistent de sunet la postul de radio RIAS din 
Berlin și apoi a studiat ingineria de sunet la HFF Potsdam - Babelsberg. 
Spectacol susţinut de Reţeaua Naţională pentru Performance, Fondul 
Internaţional dedicat Dansului  pentru Performeri Invitaţi, proiect finanţat de 
Comisia Federală Guvernamentală pentru Cultură şi Media în baza deciziei 
Guvernului German.

The two Choreographers Malgven Gerbes and David Brandstätter travelled together with the Video artist Julien Crépieux and the sound designer Christoph 
Engelke for two months through South Korea and Japan. In "Notebook" the four artists give insight in their travel notes, sharing their impressions and reflectionsl. 
They use movement, text, video, sound and a moving installation in a media crossing dialogue about their personal meeting with the Asian world.
David Brandstaẗter studied applied musicology in Hamburg, he started his studies of choreography at the artEZ in Holland. Before his career in dance he 
worked as a professional juggler and unicyclist. Malgven Gerbes studied architecture in Paris in the EnSaaMa, and worked as architect, graduated in 
choreography in artEZ Holland. In collaboration with David Brandstaẗter she founded „shifts - art in movement“ in 2005. 
Julien Creṕieux is a visual artist, Paris. His work: videos, documentaries, films and installations have been presented at Palais de Tokyo, Le Plateau, Videó Club 
#1, La Vitrine, Galerie 220 jours. Christoph Engelke, works in the film and broadcast industry since 1989. He worked as sound assistant at RIAS Berlin radio station 
he studied sound engineering at the HFF Potsdam-Babelsberg. 
Supported by the Nationales Performance Netz (NPN) International Guest Performance Fund for Dance, which is funded by the Federal Government 
Commissioner for Culture and the Media on the Basis of a decision by the German Bundestag



Locație: va fi anunțată
Data: 10.11
Ora: va fi anunțată
Durata: 1h
Intrare liberă pe  bază de 
rezervări la 
rezervari@colectiva.ro
Concept/Regie: Adriana Chiruță
companiapasaj.wordpress.com

SMART MOBS IMPRO

Actions of (re)vitalizing the democratic reflexes of the public space users & public institutions users. 
Smart mob = an informed, creative, active and intelligent group, as opposed to the usual connotations of mobs: ignorant, manipulated.
Group mind = the pick of the crop in theatrical improvisation, it`s getting mellow when the mind of a group gets more intelligent than any mind 
of its individuals.
Performative democracy = imposing in a peaceful way the political will of the smart mobs through performative actions created by the means of 
collaboration and improvisation. 
Adriana Chiruță = theater director mixing these three concepts in a practical training of some slime molds activists, including herself, that will 
help creating more smart mobs in action for social and political change. Initiator of Passage Company in 2011, a laboratory of experimental 
performances where she directed 4FAUST& The Brainwashing Machines and FEED(me)BACK, Adriana Chiruta led a serie of improvisation 
workshops, beeing also artistic director of Art Hoc Association from 2008.  

O serie de acțiuni de (re)vitalizare a reflexelor democratice destinate utilizatorilor de spații și instituții publice.
Smart mob = mulțime informată, creativă, activă și inteligentă, opusă conotațiilor obișnuite ale mulțimii respectiv ignorantă, manipulabilă, masă de 
manevră. 
Group mind =  cireașa de pe tortul improvizației teatrale, se coace în momentul în care mintea unui grup devine mult mai inteligentă decât mintea 
fiecărui individ în parte. 
Democrație performativă  = impunerea pașnică a voinței politice a mulțimilor inteligente prin acțiuni performative generate prin colaborare și 
improvizație.
Adriana Chiruță = regizoare care combină aceste trei concepte într-un antrenament practic al unui grup de activiști, cu ea inclusă, pentru a deveni 
„spori” ce pot sa ducă la coagularea unor mulțimi inteligente implicate în acțiuni performative de schimbare socială și politică. Inițiatoare a Companiei 
Pasaj în 2011, ca laborator de spectacole experimentale, unde a regizat 4FAUST& The Brainwashing Machines și FEED(me)BACK, Adriana Chiruță a 
condus și o serie de ateliere de improvizație de-a lungul timpului, fiind director artistic al Asociației Art-Hoc din 2008.

Dezbatere
Data : 16.11
Ora:  15:00
Locație: Fabrica de Pensule / Bar

Ne vom întâlni cu Adriana Chiruță care 
ne va împărtăși motivațiile ei pentru  
realizarea proiectului Smart Mobs 
Impro și pentru a ne prezenta 
metodele de lucru folosite în atelierul 
de democrație performativă care a 
precedat realizarea performance-ului. 

We will meet Adriana Chiruță who will 
share her motivation to realize Smart 
Mob Impro project and her artistic 
methods used during the  performative 
democracy workshop that preceded the 
performance.



Locație: Fabrica de 
Pensule/Spațiul RAP

Data: 10.11
Ora: 18:00
Durată: 1h30
 
Companie/ Artist: CEO Turul 
Corupției Petr ourek (CZ)

www.corrupttour.com

’

Š

RECLAMĂ PENTRU TURUL CORUPȚIEI
Corrupt Tour Sales Pitch (CZ)

Turul corupției  este prima 
companie de turism din lume 
specializată în corupție. Corupția 
este un fenomen mondial, dar cei 
mai mulți oameni nu știu cum arată. 
Ne uităm la partea luminoasă a 
sordidului și îi invităm pe clienții 
noștri în spatele scenei. Corupția 
este patrimoniul omenirii, până la 
urmă!

Bonus: Diplome în Masterul de 
Corupția Administrației (MCA)

 Masterul de Corupția Administrației 
(MCA) este un program de non-
studiu avansat al Turului Corupției 
care stabilește noi standarde în 
performanță și economie. Ce 
evidențiază diploma de ultimă 
generație a Turului Corupției de  
predecesoarea sa comună MBA este 
studiul surprinzător de mare: 
raportul diplomă de 0:10! Nu studia! 
Cumpără-ți diploma acum doar la 
9,9 €! Comandă de achiziție on-line 
la info@corrupttour.com.

Turul Corupției este o idee a lui Petr 
Šourek ,  un  filozof  devenit  
antreprenor, scriitor devenit 
copywriter și artist transformat în 
art director. 

Corrupt Tour is the first corruption 
specialist tour company in the 
world. Corruption is a worldwide 
phenomenon but most people do 
not know what it looks like. We 
look at the brighter side of sleaze, 
and take our customers behind the 
scenes. Corruption is mankind’s 
heritage after all! 

Bonus: Diplomas in Master of 
Corruption Administration (MCA)

Master of Corruption Administration 
(MCA) is Corrupt Tour's advanced 
no-study program that sets new 
standards in performance and 
economy. What marks Corrupt 
Tour’s latest generation diploma mill 
from even its common MBA 
predecessor is the surprisingly high 
study: diploma ratio of 0:10! Do not 
study! Buy your diploma now for 
only 9.9 €! E-mail purchase order to 
info@corrupttour.com.

Corrupt Tour is a brainchild of Petr  
Šourek, a philosopher turned 
entrepreneur,  writer  turned 
copywriter and artist turned art 
director.  

Credit foto: Jan Hrdy Credit foto: Jan Hrdy



Locație: Fabrica de Pensule/ Sala 
Studio
Data: 10.11
Ora: 20:00
Durata: 40
Coregrafie: 
Ramona Nagabczynska
Muzică:  Alexander Zekke
Video:  Miguel Nieto
Lumini:  Jan Cybis
Producție: komuna//warszawa, 
cycle RE//MIX 2012
Partener: Polish Institute of Music 
and Dance
www.komuna.warszawa.pl
Urmat de un lecture despre 
proiectul RE//MIX susținut de 
curatoarea Magda Grudzińska.

’

RE:ACCUMULATION (PL)

For Nagabczynska the most interesting questions are how a spectator’s perception is changing in the 
historical context and how artists, whose creations are embedded in the context defined by a 
previous output of their field, are changing their relations toward creating. Nowadays, with so many 
medias available and a tendency to constant amplification and improvement, the concept of 
accumulation seems to bring completely different associations than in the 70’s, when Trisha Brown 
was working on her first performances based on accumulation. Nagabczynska wants to prove that 
the past could be an inspiring bottomless source, and not necessarily a limitation.     

Born in 1984, Ramona Nagabczynska studied contemporary dance at Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Frankfurt/Main and The Place in London. As a dancer, she works with 
numerous Polish and foreign artists and at the same time she creates her individual choreographies.

Pentru Nagabczynska cele mai interesante întrebări despre cum se schimbă percepția spectatorului în 
funcție de contextul istoric și cum artiștii, ale căror creații sunt încorporate în contextul definit de un 
output anterior în domeniul lor, își schimbă raportul față de creație. Astăzi, cu atâtea mijloace media 
disponibile și o tendință de constantă amplificare și îmbunătățire, conceptul acumulării pare să aducă 
asocieri complet diferite față de anii ̀ 70, când Trisha Brown lucra la primele ei perfomances bazate pe 
acumulare. Nagabczynska vrea să demonstreze că trecutul ar putea fi o sursă infinită de inspirație și nu 
neapărat o limitare.

Născută în 1984, Ramona Nagabczynska a studiat  dansul contemporan la Universitatea de Muzică 
și Artele Spectacolului din Frankfurt/Main și la The Place în Londra. Ca dansatoare, lucrează cu 
numeroși artiști, atât străini, cât și polonezi și, în același timp, își creează propriile proiecte coregrafice.

Credit foto: Magda Mosiewicz

Credit foto: Magda Mosiewicz



Locație: Facultatea de Teatru și 
Televiziune/ Studioul Radu Stanca
Data: 11.11
Ora: 18:00
Durata: 1h20’
Intrarea liberă

Concept/ Regie: Lorand Maxim 
Scenariu/adaptare: text de James 
Bosley, dramaturgie Paula Dunca
Distribuție: Lucia Mărneanu, 
Melania Crișan, Paula Rotar, Valentin 
Oncu
Producție: spectacol realizat în 
cadrul „Programului de Practică 
Teatrală în Regiunile Centru și Nord-
Vest”, Teatru-74, Târgu Mureș.

Diferite secvenţe de flashback-uri reconstituie povestea unei 
crime iraţionale comise de două adolescente „doar pentru a se 
distra”. Un psiholog şi un jurnalist încearcă să pună cap la cap 
frânturile de informaţie pe care cele două fete le divulgă 
descoperind, pe parcursul conversaţiilor purtate cu acestea, noi 
laturi ale poveştii. Spectacolul sugerează posibile motive, dar îşi 
arogă libertatea de a nu explica de fapt nimic, lăsând spectatorul 
să caute şi să îşi fabrice propriile sensuri şi justificări. Fiecare vede, 
aşadar, ceva cu totul diferit şi se vede forţat, la final, să ofere 
propriul verdict în legătură cu cele întâmplate.
Lorand Maxim a absolvit secția de regie de teatru a Facultății de 
Teatru și Televiziune din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj 
Napoca. În 2012-2013 participă la Programul de Practică Teatrală 
în Regiunile de Centru și Nord-Vest, la Târgu Mureș, unde 
montează spectacolul Fun, după textul lui James Bosley.
Paula Dunca a absolvit secția de Teatrologie a Facultății de 
Teatru și Televiziune din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj 
Napoca. În 2012-2013 participă la Programul de Practică Teatrală 
în Regiunile de Centru și Nord-Vest, la Târgu Mureș, unde lucrează 
ca dramaturg la spectacolele  Autobahn, în regia Letei Popescu și 
Fun, în regia lui Lorand Maxim.

FUN

Credit foto: Norbert Fodor

Different sequences and flashbacks overlap in order to put together the story of an irrational murder, committed by two teenagers whose only apparent 
motivation for the act was “having some fun”. Both a psychologist and a journalist try to piece together the events that lead to the crime and, in the 
process, discover untold sides of the story. As is the case of these supporting characters, the audience as well finds itself left to judge and pass sentence on 
the teenagers actions and discovers that the situations test and taunt the invisible line between right and wrong.
Lorand Maxim graduated from the Directing Department of the Faculty of Theatre and Television of the "Babeș-Bolyai" University Cluj Napoca. In 
2012-2013 participates in the Theatre Practice Program in the Central and North-West regions, at Târgu Mureș, where he realize the show Fun after the 
text of James Bosley.
Paula Dunca graduated from Theatre Studies at the Faculty of Theatre and Television from the "Babeș-Bolyai" University in Cluj Napoca. In 2012-2013 
she participates in the Theatre Practice Program in the Central and North-West regions, at Târgu Mureș, where she works as a playwright in the 
performances Autobahn, directed by Leta Popescu and Fun, directed by Lorand Maxim.Credit foto: Norbert Agoston



Locație : Casa Tranzit
Data: 11.11
Ora: 19h
Durata : 3h cu pauză
 
Urmat de o dezbatere cu 
publicul.

TRECUT ŞI VIITOR. A SE MANEVRA CU GRIJĂ
Past and future. Handle with care

We propose a meeting with the past 
but through the present. We focus 
and we want to learn more from 3 
moments that marked Romania: 
the Revolution of 1989, the student 
riots of '95 and the nowadays 
movements of Roşia Montană. First 
we will present the documentary 
“Everyman: State of Fear” (1989), 
then the shootings made by Csilla 
Könczei on the 22nd of December 
'89 and then Vlad Petri will show his 
images of what is happening now 
in 2013. All of these are followed by 
debates. 

Propunem publicului o întâlnire cu trecutul din perspectiva a ce se întâmplă azi. Ne interesează și vrem să 
aflăm mai multe despre 3 evenimente care au marcat România : Revoluția din ̀ 89, grevele studenților din 95 
și mișcarea Roșia Montană de acum. Prima dată vom prezenta documentarul ” Everyman : State of Fear” 
(1989), apoi filmările făcute de Csilla Könczei  în data de 22 decembrie `89, după care Vlad Petri ne va arăta 
imagini cu ceea ce se întâmplă acum, în 2013. Toate acestea vor fi urmate de dezbateri.

Könczei Csilla - conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai (cursuri în antropologie culturală și vizuală), 
președintele Fundației Tranzit. În cadrul proiectului său ”Blogul securist” ea publică și interpretează 
documentele din dosarele de urmărire individuală proprii și ale tatălui său din perioada comunistă. 

Vlad Petri  a absolvit UNATC , fiind în prezent masterand în Antropologie Vizuală şi Media ,Universitatea 
Liberă, Berlin. Realizator de filme documentare şi fotograf. A documentat mişcările sociale din 2012 şi 2013 
din Bucureşti.

Kása Zoltán a fost cadru didactic la Catedra de informatică a UBB între anii 1971 şi 2008. În prezent este 
preşedintele Senatului Universităţii Sapientia.

Moderator : Mihai Goțiu, jurnalist, scriitor, implicat în organizarea grevelor studențești din 95, a urmărit cu 
atenție și a relatat pe larg mișcările civice din ultimi ani.

Credit foto: Cristian Vasile



Locație: Facultatea de 
Teatru și Televiziune/ 
Studioul Radu Stanca
Data: 12.11
Ora: 18:00
Durata: 1h10’
Intrarea liberă

Autor: Neil LaBute

Regie: Leta Popescu
Dramaturgie: Paula 
Dunca
Distribuție: Andrei 
Sabău, Vera Brătfălean, 
Cătălin Flip, Papp Andrea, 
Teodora Păcurar, Valentin 
Oncu

AUTOBAHN

Three couples deal with completely different situations that unfold in the same enclosed space: their cars. The characters in Autobahn find 
themselves in the middle of some life-altering conversations that will shatter their daily routines. As LaBute’s play offers multiple possibilities of 
interpretation on the texts subtleties, we find that, in this particular case, the director has chosen a discretely comical approach. Going back and 
forth between comic moments of cynical come-backs and scenes that accumulate tension, the performance generates varied reactions in the 
audience, which also finds itself experiencing contradicting emotions. 

Leta Popescu graduated in 2013 from the Faculty of Theatre and Television Cluj, the directing department. During university, Leta Popescu is 
assistant director for Alexa Visarion, Alexandru Dabija and Bronwyn Tweddle, participating also in various workshops supported by Alexandru 
Dabija, Cristi Juncu, David Schwartz, Bronwyn Tweddle, Cătălina Buzoianu. 

Trei cupluri aflate în trei situaţii complet diferite dar în același spațiu claustrant: mașina.  Personajele din Autobahn 
sunt surprinse în mijlocul unor conversaţii marcante ce urmează să le scoată din rutină. Textul lui LaBute oferă 
posibilitatea unei multitudini de interpretări, regizorul optând, în acest caz, pentru un comic discret. Pendulând 
între momente de o ironie acidă şi secvenţe tensionate, spectacolul generează un spectru larg de reacţii  în rândul 
spectatorilor ce oscilează la rândul lor între stări contradictorii. Evitând excesele de dramatism spectacolul 
conturează microuniversurile personajelor surprinse pe drum.

Leta Popescu a absolvit în 2013 Facultatea de Teatru și Televiziune Cluj, secția regie. În timpul facultății, Leta 
Popescu face asistență de regie  la Alexa Visarion, Alexandru Dabija și Bronwyn Tweddle, participând de asemnea la 
diferite workshopuri susținute de Alexandru Dabija, Cristi Juncu, David Schwartz, Bronwyn Tweddle, Cătălina 
Buzoianu. 



Locație: Fabrica de Pensule/ 
Sala Studio
Data: 12.11
Ora: 20:00
Durata: 1h

Concept: Lucia Mărneanu și 
Andrei Mărginean
Regie/ Scenariu: 
Lucia Mărneanu  
Distribuție: Lucia Mărneanu 
și Andrei Mărginean
Video: retroproiecții 
executate live de Andrei 
Mărginean
Producție: GroundFloor 
Group

www.marneanulucia.wordpress.com

10 STUDII DESPRE IUBIRE CU „i” MIC

The story of any wedding.

Ten characters.

Ten mouths and twenty eyes.

Too many points of view.

An invitation to the public to 
find the quiet meaning  of 
couple relationships through 
the uproar of the Wedding.

Lucia Mărneanu graduated 
from the Faculty of Theater and 
Television Cluj (UBB, 2013) and 
the Faculty of Fine Arts (UAD, 
2010). „10 studies...” is her first 
independent project. Lucia is 
interested in ways to say / 
distort / empower a story by 
appealing to the grotesque 
and extra-theatrical means.

A n d r e i  M ă r g i n e a n  
graduated from UAD Cluj-
Napoca, the I l lustration-
Animation department. His 
main activity field is the 
experimental analogue video 
(retroprojections). Passing 
through this environment 
various organic and recycled 
objects, he tries to create a 
magical world.

Povestea unei nunți oarecare. 

Zece personaje. 

Zece guri și douăzeci de ochi. 

Prea multe păreri. 

O invitație adresată publicului 
pentru a resimți sensul mut al 
relațiilor de cuplu prin vacarmul 
Nunții.

Lucia Mărneanu a absolvit 
Facultatea de Teatru și Televiziune 
Cluj (UBB, 2013) și Facultatea de 
Arte Plastice (UAD, 2010). „10 
studii...” este primul ei proiect 
independent. Lucia e interesată 
de modalitățile de a spune / 
distorsiona / repotența o poveste, 
prin recursul la grotesc și medii 
extrateatrale. 

A n d r e i  M ă r g i n e a n  e s t e  
absolvent UAD Cluj-Napoca, 
secția  I lustrație -Animație.  
Principalul său domeniu de 
activitate este mediul video 
a n a l o g i c  e x p e r i m e n t a l  
(retroproiecții). Utilizând prin 
acest mediu diverse materiale 
organice și obiecte reciclate, el 
încearcă crearea unei lumi 
magice.

10 Studies About Love with small ”l”



Locație: 
Fabrica de Pensule / Sala 
Studio
Data: 17.11
Ora: 17:00
Durata: 1h5’

Concept: un spectacol de 
Andrea Gavriliu, rezemată 
de Ștefan Lupu
Coregrafie: 
Andrea Gavriliu
Distribuție: Andrea 
Gavriliu, Ștefan Lupu, 
Gabriel Costin
Video: Gabriel Costin
Scenografie: 
Andreea Săndulescu
Producție: 
UNATC București 
www.facebook.com/ZicZac2013 

ZIC ZAC
„Zic Zac” este spectacolul generației 
noastre. Vorbește despre etapele 
unei relații: simpatie și antipatie, 
porniri  animalice  și  dezbateri 
filosofice, sensibilitate și cruzime, frici 
personale și nevoia de a ne găsi 
jumătatea. Toate acestea sunt 
înglobate într-o călătorie psihedelică 
plină de umor și, mai ales, Muzică! 
Spectacolul transpiră – și la propriu și 
la  figurat–energie explozivă,  
sexualitate și umor care ne învață că 
dacă ai carte, nu se face primăvară, că 
„Tăcerea este unul din argumentele 
cele mai greu de combătut”, că 
„Limba pe români îi încurcă-n gură” și 
că ne e frică de frică. Așadar, 
doamnelor și domnilor, dansați!

Andrea Gavriliu

Absolventă a Facultății de Teatru și 
Televiziune din Cluj-Napoca,  
masterandă a Universității de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I. L. 
Caragia le” Bucureșt i ,  secț ia  
coregrafie,  actriță  la  Teatrul  
Tineretului Piatra Neamț, a colaborat 
cu regizori precum Radu Afrim, 
Alexandru Dabija,  Alexander  
Hausvater, Ana Mărgineanu și alții 
atât ca actriță, cât și în postura de 
coregraf.

Him and her in a night club become, 
without wanting, the puppets of the 
DJ which influences through music 
their entire being. It starts as a paring 
ritual and slowly makes the two of 
them give off all of their inhibitions, 
frustrations, hidden passions and 
fears until they are fully unleashed 
and ready to lose themselves in each 
others beings. “Zic Zac” is our 
generation's performance. It speaks 
about a relationship's steps: likes and 
dislikes,  brutish kickoffs  and 
philosophical debates, sensibility and 
cruelty, personal fears and the need 
to find our other half. All these are 
embedded in a psychedelic trip full of 
humor and especially MUSIC!
Andrea Gavriliu
Graduated from the Faculty of 
Theatre and Television Cluj-Napoca, 
the department of acting, now 
enrolled at the Master of the 
University of Theatre and Film "I. L. 
Caragiale  "Bucharest,  in  the  
department of choreography, actress 
at Piatra Neamț Youth Theatre, has 
collaborated with directors such as 
Radu Afrim, Alexandru Dabija, 
A l e x a n d e r  H a u s v a t e r ,  A n a  
Mărgineanu and others both as an 
actress and as a choreographer.credit foto: Adi Bulboacăcredit foto: Adi Bulboacă



Locație: Cinema Mărăști
Data: 17.11
Ora: 18:00
Durata: 1h
www.facebook.com/OdessaDocumentary

ODESSA

“What happens when a documentary film breaks out of its comfort zone and openly provokes the 
society? To what extent my compatriots are willing to reflect the reprisals in Odessa from October 
1941?”

"[...] Odessa explores how Romania's political and intellectual elite refuse to address their country's 
involvement in the Holocaust, not to mention engage in a public debate about who was responsible 
and how it ought to be remembered."  Der Spiegel

Founder in 1999 of  SUB-CULT-URA, one of the top independent production companies in Romania 
(specializing solely in the production of documentaries), Florin Iepan has made over 40 
documentaries and tv productions, which won several awards in the country and abroad, record TV 
audiences, some of his productions being broadcast worldwide. 

”Ce se întâmplă când un film documentar depășește zona de comfort și provoacă societatea în mod 
direct? În ce măsură cetățenii sunt dispuși să reflecteze asupra represaliilor din Odessa din octombrie 
1941?” 

”[...] Documentarul Odessa explorează refuzul elitei intelectuale și politice a României de a discuta 
despre implicațiile țării în Holocaust, pe lângă angajarea acestora într-o dezbatere publică despre cei 
care au fost responsabili și cum ar trebui păstrat acest lucru în memoria colectivă.”  Der Spiegel 

Fondator în 1999 al SUB-CULT-URA, una din primele companii de producție independente din România 
(specializată numai în producția de filme documentare), Florin Iepan a realizat peste 40 de filme 
documentare și producții tv, cu care a obținut mai multe premii în țară și străinătate, audiențe record pe 
tv, o parte din producțiile sale fiind difuzate de televiziuni din întreaga lume. 



Locație: Fabrica de Pensule / Sala 
RAP
Data: 17.11
Ora: 20:00
Durata: 1h

Concept: Nicoleta Esinencu
Distribuție: Veaceslav Sambriș, 
Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc
Producție: teatru-spalatorie (MD)

www.spalatorie.md

„Ostaşi, vă ordon: Treceţi Prutul. Zdrobiţi vrăjmaşul din răsărit şi din 
miazănoapte. Dezrobiţi din jugul roşu al bolşevismului pe fraţii 
noştri cotropiţi.” Este ordinul care l-a transformat pe Mareşalul 
Antonescu într-un adevărat erou al neamului în ochii majorităţii 
cetăţenilor Republicii Moldova, simbolizînd totodată începutul 
procesului de eliberare de sub ocupaţia sovietică a ceea ce astăzi 
numim Republica Moldova. Marea majoritate a populaţiei nu 
cunoaşte însă acţiunile iniţiate de Antonescu şi regimul său 
împotriva populaţiei evreieşti ce locuia în această regiune: crearea 
ghetourilor şi a lagărelor de concentrare sau deportarea acestora 
în Transnistria. Aceste fapte pur şi simplu nu există.  Ele au fost 
sistematic şterse din memoria noastră colectivă.
CLEAR HISTORY este un spectacol despre trecutul recent al 
Moldovei, un trecut ce pare a fi total necunoscut tinerei generaţii şi 
complet ignorat sau poate chiar ascuns cu grijă de către cei din 
generaţia-martor a acestor evenimente.
Nicoleta Esinencu este o scriitoare a cărei operă reprezintă o 
analiză critică a societății contemporane moldovenești. Problema 
identității cu care se confruntă populația Republicii Moldova, 
xenofobia, rasismul și lipsa de respect pentru drepturile omului 
sunt teme care se pot găsi frecvent în lucrările sale. 

CLEAR HISTORY (MD)

Credit foto: Lucia Lupu

In Moldova some consider Marshall Antonescu, a former Romanian military leader, a hero who has ordered the soldiers to cross the Prut River and 
defend Moldova; for a substantial part of the Moldovan population this signifies the beginning of the liberation process from the soviet occupation 
of the Romanian region today known as Republic of Moldova. However, the overwhelming majority of the population still does not know and does 
not concede the actions taken by the Antonescu regime against the Jewish population living in this region: the setting up of concentration camps in 
Transnistria and the actions taken in the aftermath of these events. These facts simply don’t exist. They were systematically erased from the 
collective memory.
CLEAR HISTORY is a project about Moldova’s recent past, a past which seems to be entirely unknown to the young generation and totally ignored 
or even carefully hidden by the older generation. Nicoleta Esinencu is a writer whose work represents a critical analysis of the Moldovan 
contemporary society. The identity problem that the Moldovan population is facing, xenophobia, racism and the lack of respect for human rights 
are issues that one may find frequently in her works.

Credit foto: Lucia Lupu
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 Proiect cultural finanţat de :



LA TERENURI MĂNĂŞTUR SAU CUM UN SPAŢIU POATE DEVENI COMUN(ITAR)
At the Playgrounds. Mănăştur or how a space can become communitarian

Ce fel de artă facem pentru copii și adolescenți? O artă care să le protejeze imaginația, conservând autoritatea modelelor cunoscute, sau o artă care să-i provoace să 
se implice în realitățile socio-politice din jur? Este arta pentru publicul tânăr a adulților sau a copiilor și adolescenților pentru care se presupune că este concepută? 
Reprezintă ea nevoile și sfera de interes a acestora sau reproduce formatul artei pentru puțini? Vor fi copiii și adolescenții de mâine spectatorii și actorii sociali 
angajați, care pot transforma lumea în care trăiesc?
IONUȚ SOCIU (n.8 Aprilie 1984) este critic de teatru și jurnalist. Începând din 2004, a colaborat la diverse ziare și reviste culturale și a fost prezent în antologii 
colective cu traduceri și cu texte nonficționale.  Între 2010 și 2012 a studiat la European College of Liberal Arts din Berlin.
MARIUS BOGDAN TUDOR (n. 1985) a absolvit în 2008 Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine la Universitatea Bucureşti, secţia Engleză – Neerlandeză, urmată de 
un masterat de Studii Culturale Americane la aceeaşi facultate. După un an de predat engleza şi neerlandeza la centre de limbi străine în Bucureşti (ARIEL, FIDES), 
face un al doilea masterat – Istorie a Europei Centrale şi de Est – la Central European University în Budapesta.
What kind of art do we propose for children and teenagers? An art that protects their imagination, preserving the authority of known patterns, or an art that would 
challenge them to engage in the socio -political realities around ? Is the art for the young audience of adults or of the children and adolescents for whom it is supposed to 
be conceived ? Does it represent their needs and interests or reproduces the format of the art for the few ? Will children and adolescents be tomorrow's engaged 
spectators and social actors that can transform the world in which they live ?

Iniţiativa "La Terenuri. Spaţiu Comun în Mănăştur" aduce împreună oamenii locului cu arhitecţi, artişti, antropologi, peisagişti şi activişti 
într-un demers care vrea să atragă atenţia asupra unui spaţiu vital pentru cartier şi oraş dar pierdut în hăţişul juridic. Stratificarea 
problemelor zonei, heterogenitatea grupurilor care îl folosesc, moştenirea culturală a locuitorilor şi lipsa de strategie a municipalităţii 
pentru această zonă a făcut cu atât mai interesantă abordarea unui colectiv atât de divers. Prezentarea acestui studiu de caz este pretextul 
pornirii unei discuţii despre rolul, așteptările şi rezultatele unor astfel de intervenţii culturale în contextul urban actual.
“At the Playgrounds. Common Space in Mănăştur” initiative brings together neighbors with architects, artists, anthropologists, landscape 
architecs and activists within an approach attracting attention upon a vital space for the neighborhood and the city. The presentation of this 
case speaks about the role, hopes and the results of such cultural interventions within the actual urban scape. 

LANSARE GAZETA DE ARTĂ POLITICĂ # 3:  Ce fel de artă pentru publicul tânăr?
Launch of Gazeta de Artă Politică #3: What type of art for the young audience?

Locație: Fabrica de 
Pensule/Bar
Data: 13.11
Ora: 16:00
Durata: 1h

Locație: Fabrica de 
Pensule/Bar
Data: 13.11
Ora: 15:00
Durata: 1h
Invitaţi: Șerban 
Țigănaș, Tibi Ciolacu, 
Anca Simionca, András 
Farkas, Rarița Zbranca
Instalaţie audio: 
Maria Balabaş
Gazde: Lala Panait, 
Silviu Medeşan, Miki 
Branişte

credit foto: Ioan Dodi



Locație: Casa Tranzit
Data: 13.11
Ora: 18:00
Durata: 1h

Companie: Candidata la Președinție 
Distribuție: Candidații la Președinție 

 candidaturapresedintie.blogspot.com

A presidential candidate is primarily an interface between the economic interests of the important 
people and the needs of the common people. He has to have the ability to make the latter believe that 
their exploitation and the capturing of value from them is for their own good. In Cluj we will start the 
process of acquiring these basic skills, and we will learn how to deflate and annihilate important 
political and environmental problems like Save Roșia Montana, fracking shale gas extraction, GMO 
agriculture, etc. Come to our workshop for improving and professionalizing the presidential 
candidates. You never know when the time will come for you to candidate. Somewhere deep in your 
heart you know that you have what it gets to be a president. At the end of the workshop you have the 
chance to meet the electorate for the first time during the Extraordinary Congress of the Presidential 
Candidates.

The Presidential Candidate is a potential future president like each of us. One of the recent actions of 
the Candidate was to transform the House of the People into a shelter where for a few days was offered 
shelter, food, medical help, emotional and conceptual support for the poor. The Candidate is ready for 
what follows nationally and globally and looks hopeful and hopeless into the future. 

Un candidat la președinție e în primul rând o interfață între interesele economice ale oamenilor 
importanți și oamenii de rând. El trebuie să aibă iscusința de a-i face să creadă pe cei din urmă că 
exploatarea și extragerea profitului de la ei e în propriul lor interes. La Cluj vom demara procesul de 
creare a unor astfel de deprinderi importante, vom învăța cum să demontăm și să anihilăm 
cauzele activiste importante, cum ar fi Salvați Roșia Montană, exploatarea gazelor de șist, 
cultivarea organismelor modificate genetic... Dar aceștia sunt doar primii pași. Vino la atelierul de 
perfecționare și profesionalizare a candidaților la președinție, pentru că nu se știe când vine 
momentul să candidezi. Undeva în adâncul sufletului tău știi că ai stofă de președinte. La finalul 
atelierului candidații au o primă ocazie de a se întâlni cu alegătorii într-un congres extraordinar al 
Candidaților la Președinție. 

Candidata la Președinție este o potențială viitoare președinte ca fiecare dintre noi. Una din 
acțiunile recente ale Candidatei a fost să facă din Casa Poporului un adăpost unde s-a oferit pentru 
câteva zile adăpost, hrană, asistență medicală, emoțională și conceptuală pentru cei nevoiași. 
Candidata e pregătită astfel pentru ce urmează la nivel național și global și privește încrezătoare și 
fără speranță înspre viitor. 

CONGRES EXTRAORDINAR AL CANDIDAȚILOR LA PREȘEDINȚIE
Extraordinary Congress of the Presidential Candidates



Locație: Sala Radio
Data: 13.11
Ora: 20:00
Durata: 1h25’

Companie: Asociația 
dramAcum în parteneriat cu 
Teatrul Odeon din București
Concept/Regie/ Scenariu: 
Gianina Cărbunariu
Distribuție: Cătălina Mustață, 
Alexandru Potocean, Gabriel 
Răuță, Mihai Smarandache, 
Silvian Vîlcu
Coregrafia: Florin Fieroiu
Muzica: Bogdan Burlăcianu
Light design: Andu 
Dumitrescu
Scenografie: Andrei Dinu
Producție: Asociația 
dramAcum și Festivalul 
Divadelna Nitra din Slovacia
Documentariști: Mihail 
Bumbeș si Mihai Burcea, Miliția 
Spirituală

Mulțumiri MILIȚIEI SPIRITUALE 
pentru sprijin.

 TIPOGRAFIC MAJUSCUL
TYPOGRAPHIC CAPITAL

Mugur Călinescu ( 28 mai 1965 – 13 februarie 1985) avea doar 17 ani și era elev la Liceul A.T Laurian din Botoșani cînd, în 
septembrie 1981, a hotărît să scrie cu creta pe panourile ce înconjurau șantierul Casei de Cultură a Sindicatelor și pe zidurile unor 
clădiri din centrul orașului inscripții menite să provoace în oameni o reacție față de încălcarea flagrantă a tuturor drepturilor și 
libertăților cetățenești, față de situația dezastruoasă a economiei din acea perioadă. Pe lîngă documentele scrise în limbajul de 
lemn al aparatului opresiv al vremii (planuri de măsuri, note informative, note de analiză etc), în cele 200 de pagini ale dosarului 
nr. 738 privind „Elevul” sunt păstrate și declarațiile unui tînăr care reușește să rămînă fidel propriilor convingeri în ciuda 
presiunilor Securității și a lipsei de solidaritate a celor din jurul său. „Tipografic Majuscul” este un colaj de materiale ready-made 
(documente și interviuri), însă spectacolul este un exercițiu de imaginație, o ficțiune ce încearcă să chestioneze aceste urme ale 
unei realități din istoria recentă și felul în care ele ne ajută să înțelegem lumea în care trăim astăzi.
Gianina Cărbunariu – artist independent, regizor dramaturg, membru al Asociației dramAcum. În 2013 autor al spectacolelor 
“Tipografic Majuscul” co-producție dramAcum cu Festivalul Internaţional de Teatru de la Nitra și al spectacolului “Solitaritate” la 
Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, co-producție TNRS și Festivalul Avignon. 

Mugur Călinescu (May 28, 1965-February 13, 1985) was only 17 years old and a schoolboy at A.T Laurian high school in Botoșani 
when, in September 1981, he decided to write with chalk on the yard surrounding the House of Culture of Trade Unions and on the 
walls of some buildings in the city center inscriptions meant to provoke a reaction in people towards the flagrant breach all of the 
rights and freedoms of citizens and the disastrous situation of the economy of that era.
In addition to documents written in the rigid language of the oppressive apparatus of that era (action plans, briefings, analysis, etc.) 
in the 200 pages of the dossier. 738 on the "Student" are held declarations of a young man who manages to remain faithful to his 
convictions despite the pressures of the Security and lack of solidarity from those around him. "Typographic Capital" is a collage of 
ready-made materials (documents and interviews), but the show is an exercise of imagination, a fiction which attempts to question 
the realities of these tracks in recent history and the way that they help us to understand the world where we live in today.
 Gianina Cărbunariu - independent artist, theater director, playwright,, Member of the dramAcum Association. In 2013, the author 
of "TYPOGRAPHIC CAPITAL" co-production of dramAcum with the International Festival in Nitra and of the performance 
"Solitaritate" at the National Theatre Radu Stanca Sibiu, co-production of the Avignon Festival with TNRS. 

Credit foto: Octavian Tibăr



Care este rolul artistului în societatea contemporană? Deschidem o dezbatere cu artiști și public, avându-l invitat de onoare 
pe Dan Perjovschi, a cărui artă reprezintă o privire critică spre trecut și viitor.
Dan Perjovschi, desenator, ilustrator, scriitor, jurnalist și autor de performance. Lucrările sale de artă reprezintă o 
combinație între desene, animații, artă brută și graffiti și se află temporar pe pereții muzeelor sau altor spații contemporane 
din lume. Perjovschi abordează în operele sale teme sociale și politice de actualitate. 

Which is role of the artist in our society? We open a debate with artists and audience having a special guest, Dan Perjovschi, 
whose art is a critical reflection on past and future.
Dan Perjovschi, visual artist mixing drawing, cartoon and graffiti in artistic pieces drawn directly on the walls of the museums 
and contemporary spaces all over the world. His drawings comment on current political, social or cultural issues. 

Directori de teatre, curatori, producători și jurnaliști străini îi cunosc pe artiștii români în cadrul unei întâlniri în care căutăm puncte comune 
despre subiecte care ne preocupă: artă și sustenabilitate în condiții precare, creativitate socială, munca în rețea etc. În cadrul acestei 
întâlniri participă mai mulți membri ai rețelei Balkan Express. Rețeaua este o platformă de reflecție asupra noului rol al artei contemporane 
într-un mediu al schimbărilor sociale și politice, ea construiește noi relații, încurajează cooperarea și contribuie la recunoașterea artei 
contemporane în zona Balcanilor și în afara lor. 
Directors of theaters, curators, producers and foreign jurnalists get together with Romanian artists in a meeting in which we are researching on 
hot subjects: art and sustainability in precarious conditions, social creativity, networking etc. At this meeting several members of Balkan Express 
network are attending. Balkan Express is a platform for reflection on the new roles of contemporary arts in a changing political and social 
environment. It builds new relations, encourages sharing and cooperation and contributes to the recognition of contemporary arts in the 
Balkans and wider. 

ROLUL ARTISTULUI ÎN SOCIETATE
 The artist’s role in today society

Locație: Fabrica de 
Pensule/ Bar
Data: 15.11
Ora: 16:00
Durata: 1h 30’

Locație: Fabrica de 
Pensule/ Bar
Data: 14.11
Ora: 15:00
Durata: 2h

ÎNTÂLNIRE ARTIȘTI INDEPENDENȚI ROMÂNI ȘI INVITAȚI STRĂINI
Meeting with Romanian independent artists and foreign guests

Desen de Dan Perjovschi



Locație: Fabrica de Pensule/ 
Sala Studio
Data: 14.11
Ora: 18:00
Durata: 50’

Concept/ Coregrafie: Ferenc 
Sinkó
Regie: Ferenc Sinkó și Leta 
Popescu
 
Distribuție: Lucia Mărneanu, 
kata bodoki-halmen
Scenografie: Valentin Oncu
Costume: Gyopár Bocskai
Muzica: danaga
Video: Tihamér Török
Asistent tehnic: Attila Almási
Coproducție: GroundFloor 
Group/ColectivA
www.groundfloor.ro

PARALLEL (work in progress)

Parallel

... lives ... bodies ... choices ... 

… lines ... circuits ... universes

... identities ... time ... space

Comparing. Competing. Fighting. Hiding. Sweating 

Looking into each other's eyes. It's ME. I amHERE. I am YOU

Ferenc Sinkó is interested in the issues of identity today, which are central to his performances since 2006. He is trained 
as a professional actor and attended several dance, movement and choreography workshops before starting directing 
and choreographing himself. His former productions had been presented in festivals and venues in Romania, Hungary, 
Slovenia and Croatia. “Parallel” was commissioned by ColectivA for 2013 edition of the Indepenent Performing Arts 
Platform.

vieți … corpuri … alegeri …
linii … circuite … universuri …
identități … timp … spații … paralele
Comparăm. Concurăm. Combatem. Ascundem. 
Transpirăm.
Ne privim în ochi. Sunt EU. Sunt AICI. Eu sunt TU.
Ferenc Sinkó este interesat de problemele identității 
cotidiene, care sunt esențiale pentru performance-urile 
sale începând cu anul 2006. Este actor profesionist și a 
participat la numeroase ateliere de dans, mișcare și 
coregrafie înainte de a realiza el însuși regie și 
coregrafie. Producțiile sale anterioare au fost 
prezentate la festivaluri din România, Ungaria, Slovenia 
și Croația. Proiectul ”Parallel” a fost comisionat de către 
ColectivA pentru ediția din 2013 a Platformei 
Independente de Artele Spectacolului.



Locație: Sala Radio
Data: 14.11
Ora: 20:00
Durata: 45’ 

După o idee de: Ștefania 
Ferchedău, Mihaela Dancs, 
Cosmin Manolescu
Direcția artistică: în curs 
de confirmare
Interpreți: Mihaela Dancs & 
Cosmin Manolescu
Producător: Ștefania 
Ferchedău
Producție: ZonaD/ Fundația 
Gabriela Tudor
Finanțatori: Administrația 
Fondului Cultural Național   

zonadstudio.wordpress.com

PIESĂ CU RESPONSABILITATE LIMITATĂ / 
Piece with limited responsibility 

The performers are auditioning for an absent choreographer, trying to give their best to be chosen to perform in an 
ideal piece. Their identities and limits are questioned and swapped in this process, while the author’s perspective is 
always placed outside the piece, the performers being released from the responsibility of the final product. An 
experiment full of humour and irony about roles we play and what we would like to be for real. 

Cosmin Manolescu is choreographer and artistic director of ZonaD – Serial Paradise Studio. His pieces have been 
internationally toured in numerous dance spaces and festivals from Europe and USA. 

Mihaela Dancs has collaborated, among others, with Rui Catalao, Mădălina Dan, Vava Ștefănescu and Robin 
Dingemans, and her piece have been seen in Romania as well as New York, San Diego, Riga or Venice. 

Interpreții dau o audiție pentru un coregraf absent, încercând să dea tot ce au mai bun pentru a fi aleși să joace într-
un spectacol ideal. Identitățile și limitele lor sunt încercate și permutate în acest proces, iar perspectiva de autor este 
mereu plasată în exteriorul piesei, interpreții fiind eliberați de responsabilitatea produsului final. Un experiment plin 
de umor și ironie despre roluri și ce am vrea să fim în realitate.  

Cosmin Manolescu este coregraf și director artistic al ZonaD – studio Paradis Serial. Piesele sale au fost prezentate 
la nivel internațional în numeroase spații de dans și festivaluri din Europa și SUA. 

Mihaela Dancs a colaborat, între alții, cu Rui Catalao, Mădălina Dan, Vava Ștefănescu și Robin Dingemans, iar 
piesele sale au fost prezentate în România, dar și la New York, San Diego, Riga sau Veneția.  



Locație: Fabrica de 
Pensule/Sala RAP
Data: 15.11
Ora: 18:00
Durata: 1h40’

Concept: Mihai Pintilei și 
Radu Horghidan
Regie: Radu Horghidan si 
Mihai Pintilei
Scenariu: Mihai Pintilei
Distribuție: Bogdan 
Cantauz, Claudia Chiraş, 
Roxana Durneac, Alexandra 
Gîtlan, Ancuţa Gutui, Alex 
Iuraşcu, Adi Marele, Delia 
Neagu, Mihai Pintilei.

Coregrafie: Claudiu Stian
Producție: Teatru FiX

www.teatrufix.ro

DREAMING ROMANIA

Dreaming Romania este bazat şi inspirat din 
realitatea socio-politică a României. În prima 
parte este o viziune critică, plină de umor şi 
i r o n i e  l a  a d r e s a  a n u m i t o r  t i p a r e  
comportamentale specifice românilor.

În a doua parte, spectacolul se transformă 
într-un comentariu sarcastic asupra relaţiei 
dintre votanţi şi reprezentanţii lor politici.

Mihai Pintilei este actor, regizor şi autor 
dramatic, fondatorul Teatru FiX din Iaşi, iar 
Radu Horghidan este actor, regizor şi 
fondatorul Social Act Theatre Galaţi. Cei doi 
lucrează în colaborare pentru regie şi 
dezvoltă spectacole pe teme sociale. 

Dreaming Romania draws its content from 
the Romanian social and political context. It’s a 
humorous and ironic representation of today’s 
urban society and its behavioural patterns. It 
a l s o  c o m m e n t s  s a r ca s t i ca l l y  o n  t h e  
relationship between the electorate and their 
political representatives.

Mihai Pintilei is an actor, director and 
playwright, and founder of the FiX Theater from 
Iași. Radu Horghidan is an actor, director and 
founder of the Social Act Theatre Galaţi. The 
two work in co-directing and developing 
performances on social issues.



Locație: Fabrica de Pensule/ Sala 
Studio
Data: 15.11
Ora: 20:00
Durata: 1h30’
Interzis minorilor sub 16 ani 

Regie/text: Bogdan Georgescu
Distribuție: Ion Vântu, Katalin  
Berekméri, Elena Purea, Mihaela 
Mihai, Csaba Ciugulitu, Andrei 
Chiran
Scenografie: Irina Gâdiuță
Light Design: Kászoni Attila
Sound Design: Sever Andrei, 
Jancso Levente II
Asistent Regie: Olga Macrinici
Asistent Documentare: Simina 
Corlat
Consultant: Daniel Oltean
Coproducție: Colectiv A și 
Teatrul Național Târgu Mureș

Un proiect finanțat de 
Administrația Fondului Cultural 
Național

PUNCT TRIPLU / Triple Point

A father decides to end his life, along with two of his children. Triple Point fictionalizes an immediate 
reality, refused and quickly overlooked in the public space and analyzes through speculation and 
research, the context in which an event like the one shown has occurred, determinant factors and 
immediate consequences. Triple Point is a project of social observation and active art that aims to 
explore contemporary social changes, the male - female  relations  and the family concept in the 
social dynamics of the beginning of the third millennium. 

Bogdan Georgescu is a playwright and director. Author of Active Art projects and community 
theater - Tour in the Countryside,  House of the People, The Unwritten Theatre  from the Ditch. He 
coordinated dramatic writing workshops and community theater workshops in Romania, Moldova, 
Serbia, Slovenia, USA. 

Un tată decide să-și pună capăt zilelor, împreună cu doi dintre copiii săi. PUNCT TRIPLU 
ficționalizează o realitate imediată, refuzată și trecută rapid cu vederea în spațiul public și analizează, 
prin speculație și prin documentare, contextul în care un eveniment precum cel prezentat a putut 
avea loc, factorii determinați și consecințele imediate. PUNCT TRIPLU este un proiect de observație 
socială și artă activă care își propune să exploreze mutațiile sociale contemporane, raportul bărbat – 
femeie și conceptul de familie în dinamica socială a începutului mileniului trei. 

Bogdan Georgescu este dramaturg și regizor. Autor de proiecte de artă activă și teatru comunitar - 
Turneu la țară, Casa Poporului, Teatrul nescris din șanț. A coordonat ateliere de scriere dramatică 
și teatru comunitar în România, Moldova, Serbia, Slovenia, Statele Unite ale Americii. 

Credit foto: Cristina Gânj



 EVENIMENT SCENA.RO – 5 ANI DE EXISTENȚĂ

Un oraș pentru Europa. Cluj candidează la titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021
Care sunt punctele principale care fac din Cluj Napoca un oraș special? Unul dintre răspunsuri este că, spre deosebire de majoritatea orașelor din țară, nu este 
condus pur și simplu, ci este construit de cetățeni, inițiative private și guvernare locală deopotrivă. Cluj Napoca este un laborator de inovare socială și 
procese conduse de cetățeni. Orașul funcționează pe baza cooperărilor. Primul proiect de reconversie a unui spațiu industrial într-un spațiu de artă 
contemporană, Fabrica de Pensule, a fost posibil aici. 
Ce poate Cluj Napoca să ofere Europei? Inspirație și modele. Intelectualii noștri, artiștii și producătorii pot împărtăși Europei rezultatul a 20 de ani de 
reflecție, experimente și  confruntări cu tranziția și provocările contemporane. 
A City for Europe. Cluj is bidding for the European Capital of Culture title for 2021
What are the key ingredients that make up Cluj-Napoca a special city? One of the answers is that Cluj, unlike most cities in the country, is not simply governed, but 
it is built up by citizens, private initiatives and local governance alike. Cluj-Napoca is a laboratory for social innovation and citizen led processes. The city works 
based on cooperation. The country’s first and biggest reconversion project of an industrial space into an arts centre, Fabrica de Pensule, has been possible here.
What can Cluj-Napoca offer to Europe? Inspiration and models. Our intellectuals, artists and producers can share with the bigger Europe the results of their 
twenty years of reflection, experimenting and coping with transition and challenges. 

Revista de artele spectacolului Scena.ro, editată de Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului 
(ARPAS) este singura publicație din România care extinde zona de analiză dinspre teatru asupra altor arte ale 
spectacolului – dans, musical, operă, noul circ, instalații, performance – așa cum se văd ele azi pe scenele lumii.
Înființată în noiembrie 2008 de către un grup de critici, Scena.ro aniversează luna aceasta 5 ani de apariție 
neîntreruptă. Din echipa ei de colaboratori fac parte azi Marian Popescu, Miruna Runcan, Alina Nelega, Mirella 
Nedelcu-Patureau, Mihaela Michailov, Visky Andras, Anca Ioniță, ș.a., echipa de bază fiind alcătuită din Cristina 
Modreanu (redactor-șef), Ciprian Marinescu și Florentina Bratfanof.
Scena.ro performing arts magazine, edited by Romanian Association for Performing Arts (ARPAS) was created to 
extend the analysis from theater per se to other artistic forms like dance, opera, musical, new circus, installations 
and performance – as seen on stages all over the world. 
Started in November 2008 by a group of Romanian theater critics, Scena.ro celebrates this month 5 years of 
existence. The team of contributers includes Marian Popescu, Miruna Runcan, Alina Nelega, Mirella Nedelcu-
Patureau, Mihaela Michailov, Visky Andras, Anca Ioniță and the executive team: Cristina Modreanu (editor-in-
chief), Ciprian Marinescu și Florentina Bratfanof.

UN ORAȘ PENTRU EUROPA. / A City for Europe.  

Locație: Fabrica 
de Pensule/Bar
Data: 16.11
Ora: 16:00
Durata: 1h

 www.revistascena.ro

Scena.ro event- 5 years of existence

Credit foto: Claudia Castellano

Credit foto: Roland Váczi



Locație: 
Fabrica de Pensule/Sala Studio
Data: 16.11
Ora: 18:00
Durata: 1h5’

Producători: 
Asociația Culturală Replika și 
Teatrul Foarte Mic
Regie: Radu Apostol
Scenariu: Mihaela Michailov
Distribuție: copiii: Bianca 
Gheorghe, Denis Nadolu, Ionuț 
Roșca, Mario Ștefan, Andreea 
Baraitan, Georgiana Moise, Anca 
Negoiță, Roberta Parascan, Ana 
Maria Zaincovschi și actorii: 
Mihaela Rădescu și Viorel Cojanu.
Muzica: Bogdan Burlăcianu
Video: Radu Apostol
Scenografie: Maria Mandea

Spectacol realizat în cadrul 
proiectului “Copiii Migrației”, 
finanțat de Administrația Fondului 
Cultural Național

www.facebook.com/CopiiiMigratiei

FAMILIA OFFLINE / Family Offline

Family Offline is the performance of „chopped childhood” between border-parents (parents who work 
abroad) and kids remaining at home. Whose parents are the kids and how do they grow up when mom 
and dad become a voice on the phone? Who is mom when mom is no longer present?

Radu Apostol is a theater director, co-founder of the group dramAcum. He created, in 2001,  the 
performance “Home”, where street children were playing along with professional actors. He directed, 
along with Gianina. Cărbunariu and Andreea Vălean - Roșia Montană – on the physical line and on 
political line. He is interested in the theater of reflection and social action.

Mihaela Michailov is a playwright and performing arts critic. She collaborated on projects 
documenting recent history - “Heated Heads” and “Underground”, she coordinated drama workshops for 
children and adolescents. She is interested in community theater projects and political art. 

Familia Offline este spectacolul copilăriei fracturate între părinții de graniță (părinți plecați la muncă 
în străinătate) și copiii care rămân acasă. Ai cui părinți sunt copiii și cum se maturizează ei când mama și 
tata devin o voce la telefon? Cine e mama când mama nu mai e?

Radu Apostol este regizor de teatru, cofondator al grupului dramAcum.  A creat, în 2001, spectacolul 
“Acasă”, în care jucau copii ai străzii și actori profesioniști. A regizat, alături de Gianina Cărbunariu și 
Andreea Vălean – ”Roșia Montană – pe linie fizică și pe linie politică”. Este interesat de teatrul de 
reflecție și intervenție socială. 

Mihaela Michailov este dramaturg și critic de artele spectacolului. A colaborat în proiecte de 
documentare a istoriei recente – “Capete înfierbântate” și “Sub Pământ”, a coordonat ateliere de 
dramaturgie pentru copii și adolescenți. Este interesată de proiecte de teatru comunitar și artă politică. 



Locație: Fabrica de Pensule/ Sala 
Studio
Data: 16.11
Ora: 21:00
Durata: 1h35’

Concept/Regie/Dramaturgie: 
Alice Monica Marinescu și David 
Schwartz
Distribuție: Alexandru Fifea, Katia 
Pascariu, Mihaela Rădescu, Andrei 
Șerban, Silviana Vișan
Muzica: Cătălin Rulea
Scenografie: Adrian Cristea

www.artapolitica.ro

Spectacolul Nu ne-am născut în locul potrivit se bazează pe textul de teatru 
documentar scris de Alice Monica Marinescu și David Schwartz, folosind metoda verbatim, 
în 2011. Textul împletește poveștile de viață a 5 persoane care au trăit experiența refugiului 
cu fragmente din Ghidul de Obținere a Cetățeniei Române pentru Cetățeni Străini.  
Spectacolul creează contextul favorabil pentru cunoaşterea şi înţelegerea dinamicilor 
migrației și refugiului, și ale statutului refugiaţilor şi migranţilor în general. Spectacolul își 
propune să problematizeze și să discute în sfera publică aspecte de importanță 
fundamentală în contextul global contemporan, precum lupta împotriva migraţiei în paralel 
cu nevoia de migranţi pentru dezvoltarea economiei capitaliste, nevoia de refugiu, dreptul 
de a călători ca drept fundamental al tuturor, instrumentalizarea „străinului” ca țap ispășitor 
pentru problemele sociale și economice.
David Schwartz este regizor de teatru, trăiește și lucrează în București. Este interesat de 
dimenisunea politică a teatrului, cercetarea și performarea istoriei recente, arta ca metodă 
de autoreprezentare și emancipare a diverselor grupuri de oprimați ai sistemului capitalist 
contemporan.
Alice Monica Marinescu este actriță, dramaturg și artistă comunitară. Ea lucrează în 
București și este interesată de teatru documentar, istorie recentă, solo performance și 
activism. A lucrat în proiecte de teatru cu comunități vulnerabile, care adresează probleme 
sociale și politice, prin storytelling și istorii personale.

NU NE-AM NĂSCUT ÎN LOCUL POTRIVIT

The performance Born in the Wrong Place is based on the documentary theater text written by Alice Monica Marinescu and David Schwartz in 
2011 using the verbatim method. The text intertwines the life stories of 5 people who have gone through the experience of seeking asylum with 
fragments from The Guide to Obtaining Romanian Citizenship for Foreign Citizens.
The performance creates a favorable context for getting to know and understand the dynamics of migration and asylum, and the status of 
refugees and migrants in general. The performance aims to problematize and discuss in the public sphere issues which are of crucial importance in 
the current global context, issues such as the institutional fight against migration taking place at the same time as the need for migrants in the 
development of the capitalist economy grows, the need for asylum, the right to travel as the fundamental right of every individual and the 
instrumentalization of “the foreigner” as a scapegoat for social and economic issues.
David Schwartz is a theatre director who lives and works in Bucharest. He is interested in the political dimension of theatre; researching and 
performing recent history; art as a method of self-representation and emancipation for the groups of oppressed in the contemporary capitalist 
system. Alice Monica Marinescu is an actress, playwright and community artist, based in Bucharest and interested in documentary theatre, 
recent history, solo performance and social activism. She has worked in theatre projects involving vulnerable communities and approaching social 
and political topics, using storytelling and personal histories.

Born in the Wrong Place 





Sala Radio

20:00- 20:50
NOTEBOOK
SHIFTS (DE/FR)

18:00-19:30
Reclamă pentru Turul 
Corupției
CEO Turul Corupției 
Petr ourek (CZ)Š

Fabrica de Pensule/
Spațiul RAP

18:00-19:20
FUN
Lorand Maxim

Facultatea de Teatru și 
Televiziune/ 
Studioul Radu Stanca

20:00 - 21:00
10 studii despre iubire 
cu „i” mic
 Lucia Mărneanu

Fabrica de Pensule/
Sala Studio

Smart Mobs Impro
Adriana Chiruță

Locația și ora vor fi
anunțate

19:00-22:00
Trecut şi viitor. 
A se manevra cu grijă
Casa Tranzit



20:00- 20:40
Re:accumulation
Ramona 
Nagabczynska (PL)
Fabrica de Pensule/
Sala Studio

15:00-16:00 
Smart Mobs Impro
Adriana Chiruță

16:00-17:00 
Eveniment Scena.ro – 
5 ani de existență

18:00- 19 :00 
Odessa
Florin Iepan

Cinema Mărăști



Facultatea de 
Teatru şi Televiziune 


