eXplore dance festival #7
Bucharest International Contemporary Dance & Performance Festival

15.09-21.10.2012
eXplore dance festival reached its 7th edition while an
impressive list of artists already explored Bucharest and its
audience.
The opportunity of being active, taking the same risks as the
artist and initiating A-dance of its own is what brings this
year's audience to a new position.
eXplore dance festival has the great pleasure to open the
newest contemporary art and dance space in Bucharest, on
September 21. WASP is an alternative private house for
contemporary dance, visual art experiments, underground
contemporary theatre makers, and the multimedia addicted.
A 500 sqm contemporary art space, in a former communist
factory, occupied by workers and small enterprises during the
day, and invaded in the evening by young people with their
naïve (?) belief that passion for art (in all its contemporary
forms) is beyond any other reason to live.
Romanian Contemporary Dance & Performance Platform
2012. A still little-known scene with great potential which –
surprise! - survived once more with no roof over the head,
exploring the wildest ideas about our contemporary society.
From urban experiments, in factories or in fiction films, from
concrete floors to living rooms… and now back to the studios,
at WASP.
Join us for 5 weeks of exploring contemporary dance and
performance in all its forms and newest trends!
eXplore dance festival team
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A SMALL GUIDE ON HOW TO TREAT YOUR
LIFETIME COMPANION (30')
JAN MARTENS (BE/NL)
15.09.2012 / 20:00 / ARCUB
Concept /
Interpretare /
Costume /
Consiliere /
Producție /
Cu sprijinul /
Fotografie /

: Jan Martens
: Jan Martens, Steefka Zijlstra
: Olivier Waelkens
: Peter Seynaeve
: Frascati Production
: united-C, Productiehuis Brabant, kc nOna and STUK Leuven
: Stephan Van Hesteren

A small guide on how to treat your lifetime companion este o
imagine în mișcare fără cuvinte într-un spațiu mic oarecare: un lift,
o bucătărie, o pivniță sau o rulotă. 30 de minute revelatoare din
viețile a doi oameni în care reușesc să excludă lumea exterioară
pentru un moment, înainte ca aceasta să-și facă iarăși drum în viața
lor.
A small guide on how to treat your lifetime companion is a
wordless moving image in an unspecified small space: an elevator,
a kitchen, a cellar, or a caravan. A revealing 30 minutes from two
people’s lives in which they manage to exclude the outside world
for a moment before it forces its way back in again.
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TRANSFORMABILITY (40')
WILLY PRAGER (BG/DE)
15.09.2012 / 21:30 / ARCUB
Concept și coregrafie /
: Willy Prager
: Sonja Pregrad, Tian Rotteveel,Willy Prager
Realizare și interpretare /
: Sonja Pregrad, Tian Rotteveel
În colaborare cu /
: Tian Rotteveel
Muzica /
Co-producție /
: TANZTAGE BERLIN / SOPHIENSÆLE
Mulțumiri /
: HZT

Transformability este o căutare a interfeței dintre filosofie și dans,
pe care o găsește în eseul cu același nume al lui Boyan Manchev;
aici, interpretarea devine o alegorie a obligației societății în care
trăim de a juca, dar în același timp, constituie unul dintre singurele
locuri în care putem lăsa la o parte rolurile repetate. Și totuși, este
totul chiar atât de ușor și sigur - sau oare artiștii dansează de fapt
pentru propria lor libertate?
Transformability looks for the interface between philosophy and
dance and finds it in the essay of the same name by Boyan
Manchev, in which the performance becomes an allegory of our
society’s obligation to perform, but at the same time constitutes one
of the only places in which we can leave our rehearsed roles behind
us. And yet is everything really so light and unproblematic – or do
the performers actually dance for their own freedom?
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PLIMBARE SONORĂ (60’)

RO PLATFORM

MARIA BALABAȘ & DARIA GHIU (RO)
16.09.2012 / 17:00 & 14.10.2012 / 15:00 / WASP

Ne vom întreba „cum se aude oraşul?” Ca o masă amorfă de sunete
agresive, pe care am învăţat să le refuzăm din start? Ca un mediu
din care doar am vrea să evadăm şi niciodată să stăm? Dacă este
aşa, ce s-ar putea face pentru recăpătarea normalităţii fonice? Timp
de o oră, participanții nu vor vorbi, nu se va vorbi la telefoanele
mobile, nu credem să fie nevoie de pantofi cu toc.
We will ask ourselves "What does the city sound like?" Like a
indeterminate mass of aggressive sounds, which we were taught to
reject from the very beginning? Like an environment from which we
just want to escape and never stay? If so, what could be done to
restore sound normality? For an hour, the participants will not speak,
mobile phones will not be used, we think high heels won't be
necessary.
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THE END IS NEAR (60')
BLOOM! (HU)
17.09.2012 / 20:00 / ARCUB
Coregrafie și intepretare /
: Viktória Dányi, Jamila Johnson-Small,
Csaba Molnár, Moreno Solinas, Igor Urzelai, Tamara Zsófia Vadas
Muzica /
: Alberto Ruiz Soler, Joaquin Sanpedro, Pablo Barrio Fernandez
Lumini /
: Seth Rook Williams
: Anikó Rácz
Manager producție /
Cu sprijinul /
: National Cultural Fund of Hungary, Ministry of National Resources
of Hungary, Arts Council England, Open Latitude, SÍN Cultural Centre, The Place, Escalator Dance,
WorkSpace Brussels, MU Theatre

The End Is Near demaschează multiplele deghizări ale eroului lumii
moderne într-un spectacol nou și spiritual, în egală măsură profund
și vulgar. Care este limita dintre uman și super-uman și ce legătură
au toate acestea cu dansul? Lucrarea prezintă diferite personaje
care se confruntă cu arhetipuri ale frumuseții, puterii și eroismului,
punând sub semnul întrebării conceptele de perfecțiune și
excelență.
The End Is Near unmasks the many guises of the modern day hero
in a witty new show that’s equal parts profound and trashy. What’s
the line between human and super-human and what does all this
have to do with dance? The work features different characters
confronting themselves with archetypes of beauty, strength and
heroism – it questions concepts of perfection and excellence.
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FOUNTAIN (50')
JEREMY WADE / BJÖRN & BJÖRN (USA/DE)
21 & 22.09.2012 / 20:00 / WASP
Director și interpretare /
: Jeremy Wade
Sunet /
: Tian Rotteveel
Lumini /
: Andreas Harder
Dramaturgie /
: Eike Wittrock
: Björn Pätz & Björn Frers – björn & björn
Presă și producție /
Producție /
: Jeremy Wade
Coproducție /
: HAU Berlin and Gaîté Lyrique Paris.
Finanțat de /
: Hauptstadtkulturfonds and by the Mayor of Berlin Senate Chancellery
Cultural Affairs
: Tanzfabrik Berlin and Uferstudios.
Cu sprijinul /

Wade ocolește dinamica tradițională public-performer, facilitând o amplă
experiență de grup, care evoluează într-un mecanism organic. El își asumă
rolul de predicator, șaman și nebun, oferindu-se pe sine însuși ca un mediu
pentru energia spațiului scenic și ducând publicul într-o călătorie emoționantă
și alchimică.
Wade circumvents traditional audience-performer dynamics and facilitates
a generous group experience that evolves into a sensual engine. He
assumes the role of preacher, shaman, and fool, by offering himself as a
medium to receive and transform the energy of the theater space taking the
audience on an emotional and alchemical journey.
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PERFORMANCE FOR A SEATED AUDIENCE
ANDREA MAURER & THOMAS BRANDSTÄTTER /
STUDIO 5 (AT)
22.09.2012 / 18:00 – 21:00 / WASP
Concept, interpretare /

Andrea Maurer, Thomas Brandstätter

Cu ajutorul unui ciocan, bucăți de lemn și cuie se transformă în
scaune. Publicul nu mai trebuie să stea în picioare: la fiecare
jumătate de oră câte o persoană are ocazia să se așeze și – ca un
occidental cultivat – privește cât de ușor ar fi să scape de producție
și mecanismele de piață pentru ca, în cele din urmă, să găsească
ceva odihnă. Bazate pe design de Enzo Mari din 1974. Scaunele
pot fi luate acasă gratuit de către public după spectacol.
Wooden slats and nails are transformed into chairs to sit on with the
help of a hammer. The audience don´t have to stand any longer:
every half hour one more person gets to sit down and - occidentally
cultivated - watch how easy it would be to elude production and
market mechanisms and, finally, find some rest. Based on designs
by Enzo Mari from 1974. The chairs can be taken home by the
audience for free after the show.
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LOVER OF THE PIANIST (40')
ELINA PIRINEN (FI)
23.09.2012 / 20:00 / WASP
: Elina Pirinen
Coregrafie, intepretare /
: Nanni Vapaavuori
Lumini /
Muzică /
: “Praise”, “Peony planes”, “I have a bird” comp.&lyrics Elina Pirinen, a part of
Schubert’s “Fantasy for two pianos in f-minor D.940”
Mixaj /
: Petteri Mård
: Zodiak and Elina Pirinen
Producție originală /

Elina Pirinen dansează, vorbește și cântă la pian pe durata
interpretării cu multă vigoare și sensibilitate. Predându-se cu
indiferență dragostei, ea este totodată directă și misterioasă,
asumându-și riscuri pe scenă și flirtând cu publicul. Lucrarea este
o imagine vie a singurătății tragice și a încercării de a nu-i mai
satisface pe ceilalți.
Elina Pirinen dances, sings, talks and plays piano throughout with
great stamina and sensitivity. Surrendering herself recklessly to
love, she is both direct and secretive, taking risks on stage and
flirting with the audience. The piece is a vivid picture of tragic
loneliness and growing out of pleasing.
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O ISTORIE FIZICĂ (50')

RO PLATFORM

Centrul De Artă Comunitară Vârsta4 (RO)
27.09.2012 / 17:00 / CĂMINUL MOSES ROSEN (Str. Jimbolia nr. 105)
De/cu /
: Echipa Vârsta4 şi rezidenţii Căminului Moses Rosen
Mulţumiri /
: Rodica Dumitrache, Ilie Zan
Spectacolul face parte din proiectul „ISTORIE FIZICĂ” finanţat de AFCN 2012. Proiectul se
desfăşoară în parteneriat cu Centrul Naţional al Dansului Bucureşti /

Care este partea preferată din corpul tău?
LAZAR GRUMBER : Inima
SORIN STEINBERG : Chelia, e un semn de distincţie
MARGARETA ESCHENAZY: Stomacul. Nu mi-a făcut niciodată probleme.

Fiecare corp este purtătorul istoriilor personale şi colective ale timpului său.
O descindere în vârstele, senzațiile, pericolele şi amintirile unor corpuri pe
care anii i-au transformat în istorii vii. O rememorare a contextelor sociale şi
politice care fac din corpuri mărturii ale trecutului şi anticipări ale viitorului.
Corpul mișcă istoria.
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SIDERALIS (25’)
MARIANNA ANDRIGO & ALDO ALIPRANDI (IT)
28.09.2012 / 21:00 / Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”
Interpretare /
Coregrafie/
Design sunet și lumini /
Coproducție /

: Giorgia Maurizio, Giulia Di Marcantonio, Marianna Andrigo
: Marianna Andrigo
: Aldo Aliprandi
: C32 performingartworkspace, Forte Marghera, Venice

Sideralis prezintă un spațiu în afara timpului linear, un spațiu care
stă la mila mișcării aerului. Bătaia vântului deplasează trei creaturi
între trecut, viitor și prezent. Realitatea s-a catapultat în cosmos,
unde mintea umană nu poate concepe trecerea timpului.
Sideralis shows a space with a non-linear time, space at the mercy
of air movement.
Air displacements shift three creatures between past, future and
present. Reality has catapulted into the cosmos where human mind
cannot define the flow of time.
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JÁ TADY TY TAM / ME HERE, YOU THERE (50')
JAN BENEŠ (CZ)
28.09.2012 / 19:00 / WASP
Concept /
: Dragan Stojčevski, Tereza Benešová, Jan Beneš
: Tereza Benešová, Dragan Stojčevski
Intepretare /
Design lumini /
: Jan Beneš
Sunet /
: Matěj Beneš, Michal Vaniš
Susținut de /
: Fesitval 4 days in motion, Nová Sít, Alfred ve dvoře Theatre, Motus and DAMU

Proiectul pune în scenă o formă specifică de exprimare teatrală,
formată din lumină, sunet și acțiune fizică. Personajele principale:
un bărbat și o femeie care cântă la acordeon. Nu e un concert, ci o
conversație. Muzica evoca diferite moduri de comunicare, în timp
ce lumina devine un partener al muzicii și se transformă o dată cu
compoziția.
The project engages with a specific form of theatrical expression
formed of sound, light and physical action. The main characters: a
man and a woman playing on the accordion. It’s not a concert, but
a conversation. The music evokes various modes of
communication, while light becomes a partner to the music and
changes in relation to the composition.
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SURFACE.TERRITORY(20')
MAGDALENA PTASZNIK (PL)
29.09.2012 / 20:00 / WASP
Coregrafie și interpretare /
Mentor artistic /
: Ria Higler
Tehnician /
: Łukasz Kędzierski
Producție /
: Art Stations Foundation

: Magdalena Ptasznik

surface.territory este o coregrafie pentru spațiu, corp, materie și timp. În
această lucrare, performer-ul devine parte din peisajul minimalist răspândit
pe podeaua scenei. Călătorind prin acest peisaj, întâlnește anumite obiectemateriale. Ca urmare a acestor întâlniri, atât obiectele cât și performerul se
transformă. Performance-ul este o sculptură instantanee în timp, este ceea
ce publicul poate vedea și experimenta pe durata spectacolului și nimic mai
mult.
surface.territory is a choreography for space, body, matter and time. In this
work performer enters and becomes a part of the minimalistic landscape
spread on the floor of the theater space. She travels through it and
encounters some objects-materials. Through these encounters, they
transform and she changes herself. The performance is an instant sculpture
in time, what the audience can see and experience during the time of it and
nothing more.
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WHEN I DON'T DANCE I COLLECT CRYSTAL
BALLS (100')
MAGDALENA CHOWANIEC & MATHIEU GRENIER
(PL/AT/FR)
29.09.2012 / 21:00 / WASP
Concept, cercetare, coregrafie, interpretare / Concept, research, choreography, performance:
Magdalena Chowaniec & Mathieu Grenier
Dramaturgie / Dramaturgy: Isnelle da Silveira
Lumini, scenografie / Light, stage design: Nico de Rooij
Sunet / Sound: Mathieu Grenier
Manager de producție / Production manager: Lisa Schmidt
Producție / Production: VierHochDrei, Tanzquartier Wien
Susținut de / Supported by: Department for Culture and Education (MA7) of Vienna:

Îmbinând colaborarea fizică și relațiile sociale din competițiile de dans cu
situația actuală, cealaltă natură pe care ne-o arată Barbara și William trece
dincolo de zâmbete artificiale și tehnică. În goana lor după aur, ei ne conduc
printr-un concert nebun de imagini în mișcare, pline de umor și uneori de
nebunie.
Exploring the physical partnership and the social relations of dance
competitions in discours with the situation of contemporary world nowadays,
Barbara and William manifest their second nature which reaches beyond
the artificial smiles and technique. Reaching for gold, they lead us through
a mad concerto of humorous and at times crazy moving images.
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DON KIEWICZ & SANCHO WANIEC (60')
AGATA MASZKIEWICZ & MAGDALENA CHOWANIEC (PL/AT)
30.09.2012 / 19:00 / WASP
Concept / Concept: Agata Maszkiewicz
Regie, interpretare / Direction, performance: Magdalena Chowaniec, Agata Maszkiewicz
Text / Text: Paula Caspão, Agata Maszkiewicz, Magdalena Chowaniec, Vincent Tirmarche
Dramaturgie / Dramaturgy: Paula Caspão, Vincent Tirmarche
Video, lumini, sunet / Video, light, sound design: Vincent Tirmarche
Costume / Costume: Sabine Desbonnets
Muzică / Music: Walking dead cats, Led Zeppelin 'Moby dick', rev Pearly Brown 'Peace will prevail',
Mark Ronson 'God Put A Smile Upon Your Face'
Suport tehnic / Technical support: Pac'Bô l'ecole d'art/Dignac
Producție / Production: VierHochDrei/Lisa Schmidt, Agata Maszkiewicz
Cu sprijinul / With the support of: City of Vienna, Polish Institute Vienna, Art Centre BUDA/Kortrijk
Mulțumiri speciale / Special thanks to: Oleg Soulimenko, Roberto Gonzales, Tomek Kujaczynski, Tomek Rajtar
Difuzare / Diffusion: Marlies Pucher/AUTOMOBILE

Don Kiewicz & Sancho Waniec promite un spectacol contemplativ. Este
o piesă în care nimic nu se întâmplă așa cum te-ai aștepta să se întâmple.
Este un spectacol de dans în care nu dansează nimeni, ci corpurile și
obiectele sunt puse în mișcare. Un spectacol dincolo de orice reprezentație
spectaculoasă. O piesă fără poveste și cu tot atâția Don Quijote câți
spectatori.
Don Kiewicz & Sancho Waniec is a promise of a contemplative
performance. It is a piece where nothing happens the way it is expected to
happen. It is a dance piece where nobody dances but bodies and objects
are put in motion. It is a show that escapes any spectacular representation.
It is a piece without a story and with as many Quixotes as public members.
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ANIMALS ARE LIKE WATER IN WATER (13')
LUCIE EIDENBENZ (CH)
30.09.2012 / 20:00 / WASP
Concept, interpretare /
Jassem Hindi. Lumini /
Coproducție /

: Lucie Eidenbenz. Muzică /
: Anutoschen Hüer. Producție /
: Tanzhaus Zürich / Tanzfactor Interregio

:
: Brøcøliwald.

Animals are like water in water este un
solo care pătrunde semnificația contradicției
de a fi uman și animal în același timp. Cu
instincte și singurătate, cruzime și
înțelepciune. Egoism și empatie, conștiință
și reflexe.
Animals are like water in water is a solo
digging into the contradiction of being
human and animal at the same time. With
instincts and loneliness, cruelty and wisdom.
Selfishness and empathy, consciousness
and reflexes.

PASĂREA CARE-ȚI MUȘCĂ AUZUL

RO PLATFORM

MARIA BALABAȘ, DARIA GHIU & MIHAI BALABAȘ (RO)
01.10 - 21.10.2012 / 14:00 / WASP
Instalație /

: Maria Balabaș, Daria Ghiu, Mihai Balabaș

Instalația desfășoară un posibil parcurs
al sunetului înregistrat și performat și al
semnificației sale: vocea lui John Cage
enumerând principiile sale de viață, de
compoziție, de ascultare, înregistrarea
neprelucrată a unor plimbări sonore prin
mediul urban bucureștean și intervenția
artistică asupra acestor arhive sonore.
The installation represents a possible
route of the recorded and performed
sound and its meaning: John Cage's
voice listing his principles in life,
composition, and listening, the rough
recording of sound walks in Bucharest,
and the artistic intervention on these
sound archives.
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SERIES (26')
MARKO MILIĆ (RS)
30.09.2012 / 20:30 / WASP
cInterpretare /
: Marko Milić. Colaborare /
: David Wampach. Supervizor
artistic /
: Martine Pisani. Consilier artistic/
: Andreja Široki,
: Dušan Broćić. Producție /
: LOOPING project. Dezvoltat
Olivier Hespel. Muzică /
: Uzès danse CDC. Partener /
: TanzWerkstatt Berlin, O Espaço do Temp
de /
Susținut de /
: The Culture Programme of the European Union, CCN de FrancheComté Belfort, Treffen Total, STANICAt

Series explorează potențialul mișcării ca un
eveniment nu doar teatral, ci și spiritual, căutând
caracterul colectiv în ambele practici. În acest solo,
Marko Milić redescoperă potențialul dansului în
situații non-teatrale din trecut, cum ar fi ședințele
de spiritism. În aceste ședințe, dansul era folosit
ca un instrument pentru comunicarea cu spiritele
și transmiterea mesajului către participanți.
Series explores the potential of movement as a
theatrical and also spiritual event, seeking a
collective act in both of these practices. With this
solo, Marko Milić rediscovers the possible usage
of dance in non-theatrical situation in the past,
such as spiritual séances. In these séances,
dance was used as a tool for presenting the
communication with spirits and transmitting the
message to the followers.

THE BOILING POINT (20')
LUCIE EIDENBENZ (CH)
30.10.2012 / 21:00 / WASP
Concept, coregrafie, interpretare /
: Lucie Eidenbenz. Muzică /
: Daniel Zea Gomez. Costume /
: Aline Courvoisier, Lucie Eidenbenz. Lumini /
Séverine Rième. Producție /
: Brøcøliwald. Co-producție /
: Fondation
Royaumont, Asnières-sur-Oise/ Société suisse des auteurs avec le soutien du fonds
d'encouragement à l'emploi des intermittents genevois

O orchestră de ceainice clocotinde suspină, în
timp ce un corp se zărește și dispare în aburul lor,
ciudat și inversat, punând procesul chimic al
transformării materiei la un loc cu procesul simbolic
al metamorfozei interioare.
An orchestra of boiling kettles is sighing whereas
a body is folding and unfolding in their steam,
strange and reversed, putting the chemical
process of transformation of matter together with
the symbolic process of inner metamorphosis.
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MUSEUM OF HYGIENE (45’)
IVA SVESHTAROVA & WILLY PRAGER (BG/DE)
02.10.2012 / 19:00 / WASP
: Iva Sveshtarova, Willy Prager
Concept, interpretare /
Consultanți dramaturgie /
Angelina Georgieva, Mira Marianova
Consultant wrestling /
: Asen Madzharov
Fotografie /
: Denitsa Ruseva
: Goethe-Institut, Bulgaria, the Ministry of Culture
Proiect susținut de /
În parteneriat cu /
: Ivan Vazov National Theatre

Museum of Hygiene inversează optica și sabotează conceptul de igienă.
O interacțiune tensionată între două corpuri ale căror acțiuni merg dincolo
de regula „curățeniei”: ei produc și își opun forțele...până la epuizare.
Museum of Hygiene opts to reverse the optics and look at the concept of
“hygiene” by sabotaging it. A tense interaction between two bodies whose
acts go beyond the regulation of “sanitation”: they produce and oppose their
forces…until utter exhaustion.
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booty Looting (105’)
WIM VANDEKEYBUS / ULTIMA VEZ (BE)
2, 3 & 4.10.2012 / 20:00 / WASP
Regie, coregrafie și scenografie /
Wim Vandekeybus
Creat împreună cu și interpretat de /
: Jerry Killick, Birgit Walter, Elena
Fokina, Dymitry Szypura, Luke Jessop, Kip Johnson
: Elko Blijweert
Muzică live /
Fotografie în timp real /
: Danny Willems
Asistent artistic și dramaturg /
: Greet Van Poeck
Lumini /
: Davy Deschepper, Francis Gahide, Wim Vandekeybus
Sunet /
: Antoine Delagoutte
Stilis /
: Isabelle Lhoas assisted by Frédérick Denis
: Máte Mészáros
Asistent mișcare /
Lumini în tur /
: Davy Deschepper
Sunet în tur /
: Antoine Delagoutte
Producție /
: Ultima Vez
Coproducție /
: Dance Biennale 2012 (Venice, IT), KVS (Brussels, BE), Schauspiel
Köln (Cologne, DE)
Mulțumiri speciale /
: Archa Theatre (Prague, CZ)
ULTIMA VEZ este susținut de /
: the Flemish Authorities & the Flemish
Community Commission of the Brussels Capital Region (BE)

O fotografie ucide prezentul și imortalizează trecutul. Amintirile se
înrădăcinează în aceste momente înghețate și cresc. Un cuplu se
căsătorește și pozează pentru cameră. Un tip are impresia că-și poate aminti
propria naștere și ia o bătaie zdravănă. Un copil mort stă țeapăn în brațele
maică-sii. Un tată își ține fiul de mână. Încearcă să meargă amândoi.
Corpurile transpirate se mișcă, în vreme ce în cadru nu se schimbă nimic.
Pentru booty Looting Wim Vandekeybus a compus un grup de 6
performeri, un muzician și un fotograf. Muzica, mișcarea, cuvântul rostit și
fotografia sunt pe picior de egalitate. Fiecare mediu adaugă sau șterge ceva.
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EXERCISE FOR CHOREOGRAPHY OF
ATTENTION ”POINT OF NO RETURN” (40-50')
DALIJA AĆIN THELANDER (RS)
3 & 4.10.2012 / 19:00 / WASP
Concept, coregrafie /
: Dalija Aćin Thelander
: Siniša Ilić
Desene de interpretat /
Design grafic și layout pentru interpretare /
: Katarina Popović
Producție /
: Station, Service for contemporary dance, Belgrade 2012

Exercise for Choreography of Attention 'Point of no Return' este o
lucrare comună care își propune să contribuie la generarea unei practici
coregrafice extinse. Pentru aceasta, artiștii au transpus rolurile
dansatorului-coregraf într-un decor unde coregraful a creat cadre din
care un artist vizual a creat materialul. Coregrafia a fost compusă treptat,
prin editarea colectivă a materialului. În etapa finală, designul grafic și
layout-ul au fost interpretate pe baza indicațiilor coregrafului.
Exercise for Choreography of Attention 'Point of no Return' is a
joint work which aspires to contribute to the notion of an expanded
choreographic practice. Developing the work, the artists translated the
dancer-choreographer roles to a setting where the choreographer
created frameworks that were used by the visual artist to generate
material. Through collaborative editing of the material the choreography
was gradually composed. As a final stage the graphic design and layout
was performed based on assignments given by the choreographer.
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OUT OF ANY PRESENT (48')
SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ (PT)
06.10.2012 / 19:00 / WASP
: Sofia Dias & Vítor Roriz
Concept, text, regie, interpretare /
Colaborator artistic/
: Catarina Dias (set images) | Invitat/
: Filipe Pereira
Sunet /
: Sofia Dias | Director tehnic și lumini/
n : Nuno
Borda de Água | Coproducție /
: alkantara, Box Nova/CCB, Jardin d’Europe, O
DEPARTS, a network
Espaço do Tempo, 4 Culture Association | Cu sprijinul /
financed by the European Commission (Culture Programme)

Trebuie să plecăm. Să ieșim afară și să găsim materie. Să căutăm ce e în
afară, în afara spațiului geografic. Spectacolul nu este povestirea unei
călătorii sau a unei emigrări ca reacție la ratările din prezent. Mișcarea se
petrece în alt mod. Este vorba despre generarea unei distanțe care aduce
după sine o analiză și permite unor fragmente presupuse incompatibile să
fie colectate și așezate astfel încât să se potrivească; astfel, ele produc
structuri neobișnuite, improbabile, ce tind, inevitabil, spre multiplicitate.

.
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WHITE NOISE (60')
HOUSE OF BERTHA DANCE COLLECTIVE (BE/RO)
07.10.2012 / 19:00 / WASP
: Elizaveta Penkova, Marta Coronado, Beniamin
Realizare și interpretare /
: Davy Deschepper
Boar, Jakub Truszkowski | Lumini /
Susținut de / Supported by: Moderna Dansteatern, Workspace Brussels, Polska Institutet Stockholm,
Institutul Cultural Român Stockholm, Konstärsnämnden

Spectacolul White Noise are loc într-un peisaj în continuă schimbare,
în care scenografia minimalistă își schimbă continuu forma și funcția,
la fel ca și obiectivele pe care performerii și le propun. Aceștia încearcă
să formeze pe scenă o micro-societate care să trăiască rezultatele pe
care comunicarea sau lipsa acesteia le produc, precum și impactul pe
care comunicarea îl are asupra a cine sunt și cum sunt percepuți.
The performance White Noise is set in a constantly changing
landscape, where the minimalistic stage set continuously changes its
shape and function and where the objectives the performers try to
achieve keep on changing as well. As a result of their process they try
to form on stage a micro society which experiences the results that
communication or miscommunication produces, and the impact it has
on who they are and how they are perceived.
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forskning / research (75')
INGRID COGNE & JULIEN OCHALA (FR/SE)
07.10.2012 / 20:00 / WASP
Piesa 1 /
Interpretare /
Lumini /

: Ingrid Cogne and Julien Ochala
: Josefin Hinders

Piesa 2 /
Interpretare /
: Ingrid Cogne and Julien Ochala
Coloana sonoră /
: Rasmus West
Lumini /
: Stefan Konradsson
Susținut de /
: Fabrik Potsdam in the frame of Tanzplan Potsdam: Artists-in
Residence; Stockholms Stad; Weld

Pe scenă se află un artist/coregraf francez și un specialist în
neurofiziologie, care împreună produc o serie de lucrări, o colaborare
intitulată forskning (cercetare). Cei doi prezintă două spectacole în
care pun sub semnul întrebării noțiunile de mișcare și imobilitate din
perspectiva disciplinei și proceselor proprii fiecăruia: artă versus știință.
On stage: a French artist-choreographer and a French scientist in
neurophysiology. Together they are developing a series of works, a
collaboration titled forskning (research). Here, they present two
performances in which they question the notions of immobility and
movement from the perspective of their respective disciplines and
processes: arts vs. sciences.
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UNDE ESTE ELEFANTUL?

RO PLATFORM

EDUARD GABIA & JUSTIN (RO)
08.10.2012 – 14.10.2012 / 14:00 – 21:00 / WASP
PREMIERĂ /

Un cadru propus de Eduard Gabia /
Coproducție / Co-production: 4Culture & WASP

Eduard Gabia & Justin

Unde este elefantul? te invită la o călătorie într-un climat protejat pentru a
trăi, o vreme, în alte contexte și convenții. Un laborator (performativ) între
realitate și percepție. Punctul de plecare este renumita fabulă indiană „Orbii
şi elefantul”. Şase persoane oarbe întâlnesc diferite părţi ale unui elefant.
Fiecare dintre ele creează propria versiune a realităţii pe baza experienţele
sale limitate şi de perspectivă.
Where is the elephant? - invites you to a journey in a safe environment to
live for a while, in other contexts and conventions. A (performative) laboratory
between reality and perception.
The starting point is the famous Indian fable: "Blind and elephant." Six blind
persons meet different parts of an elephant. Each of them creates her own
version of reality based on her limited experience and perspective.
exploredancefestival.ro 25

THE HEATHER LANG SHOW BY ELEANOR
BAUER AND VICE VERSUS (70')
TRASH IS FIERCE EPISODE 2: DESTINY'S
REALNESS™ (2011)
ELEANOR BAUER & HEATHER LANG (BE/USA)
09.10.2012 / 20:00 / WASP
Concept, interpretare / Conceived, written and performed by: Eleanor Bauer & Heather Lang
Costume / Costumes: Heather Lang
Contribuție scenografie / Scenographic contribution: Ray Lang
Muzica, asistent video / Music, video assistance: Matt Atkinson
Distribuție, manager spectacole / Distribution, tour management: Caravan Production for
GoodMove vzw

The Heather Lang Show by Eleanor Bauer and Vice Versus este un
dublu one-woman show: de două ori femeie, de două ori show. Combinând
diferite genuri de performance, remixând prototipuri și arhetipuri umane,
punând la încercare economia obiectelor și valoarea unică a experienței,
acești complici nebănuiți încropesc un amalgam nemaivăzut de critici la
adresa identității culturale, capitalismului, creativității și industriei de
entertainment, reflectând într-o oglindă spartă realitatea lumii în toată
splendoarea ei strâmbă.
The Heather Lang Show by Eleanor Bauer and Vice Versa is a double
one-woman show: double the woman, double the show. Combining genres
of performance, remixing character prototypes and archetypes, challenging
the economy of stuff with the immeasurable value of experience, these
unlikely partners in crime fashion a homemade and uncanny amalgam of
critiques on cultural identity, capitalism, creative expression and
entertainment that holds a broken compact mirror up to the real(ness) world
in all its twisted glory.
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HEAD(S) (60')
MIA HABIB (NO)
10.10.2012 / 19:00 / WASP
Concept, interpretare /
: Mia Habib
Design lumini /
: Ingeborg Olerud
: Jassem Hindi, Lucio Capece, Sergio Merce
Sunet /
Video: Yoav Tal
Costume /
: Hamoutal Ziulkowski
Producție /
: Transnational Arts production and Mia Habib Productions / Sweet & Tender
Norway
: RAS-Regional Arena for Samtidsdans/Sandnes Kulturhus and Shop31
Coproducție /
: Norsk Kulturråd and Fond for Lyd og Bilde
Susținut de /

„Și totuși, un solo în masă este și despre un corp care se lasă invadat. Mia
permite mulțimii să vină la ea și aproape să treacă prin ea. În mod politic,
social, intim. Este riscant pentru corp să fie oferit unei mulțimi necunoscute.
Mia inversează legile ospitalității și ale teatrului public: casa ei devine casa
tuturor – o procedură radicală.” (Jassem Hindi din textul său Larvatus Prodeo
din broșura HEAD(S)).
“And yet, a mass solo is also about a body that lets itself be invaded. Mia
lets the crowd come to her, almost into her. Politically, socially, intimately. A
high risk for a single body: to be given to an unknown crowd. To invert the
laws of hospitality and of public theater: her house becomes everyone's
house - a radical operation”. (Jassem Hindi from his text Larvatus Prodeo in
the HEAD(S) booklet).
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ILLSTYLE & PEACE PRODUCTIONS (US)
10 &12.10.2012 / 21:00 & 22:00 / WASP
Illstyle & Peace Productions este o companie de dans fondată în 2002 în
Philadelphia de către Brandon „Peace” Albright. Compania crează lucrări
cu origini în hip-hop-ul contemporan din Africa de Vest și hip-hop-ul old
school, combinat cu un mix eclectic de discipline de dans și performance
precum stepul, baletul, DJing și beatboxing. Au avut turnee de succes la
nivel național și internațional și transmit întodeauna publicului mesaje
pozitive.
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ESTE CEEA CE ESTE (45')

RO PLATFORM

VLAD BASALICI (RO)
10 & 11.10.2012 / 14:00 - 21:00 / WASP - PREMIERĂ /
: Vlad Basalici. Scenografie /
: Andrei
Concept, interpretare /
Dinu. New media design & programare /
: Cristian Iordache &
Vlad Basalici. Producție /
: Asociatia AvMotional. Proiect finanțat de /
:
Centrul National al Dansului Bucuresti | Coproducție / Co-production: 4Culture & WASP

În acest performance, Vlad Basalici este
interesat de modul în care poate fi
construit un performance în care imaginea
video să fie la fel de importantă ca și
corpul real, de pe scenă. Chiar mai mult,
de modul în care imaginea video
condiționează existența acelui corp aflat
pe scenă și invers.
In this performance, Vlad Basalici focuses
on how a performance can be built in
which the video image is as important as
the real body on the stage, and, moreover,
on how the video image influences the
existance of the body on stage and viceversa.

NESOMN (50') ARCADIE RUSU (RO)

RO PLATFORM

11.10.2012 / 18:00 / WASP
Un spectacol de /
: Arcadie Rusu. Costume /
: Cristina Barbu. Distribuție /
:
Ioana Marchidan, Ramona Bărbulescu, Galina Bobeicu, Elisabeta Mihai, Ștefan Lupu, Arcadie Rusu.

„Suntem neobosite forme de
vis, proiectăm, generăm vise,
le trăim pentru noi, pentru alții,
alții le trăiesc... Le trăim și
pentru cei despre care zicem
că nu mai sunt, la fel cum și ei
le trăiesc pentru noi.
Visele sunt forme complexe
prin care trecem continuu, în
care nu există niciun fel de
delimitare rațională. Sunt
multitudinea de dimensiuni
din care facem parte. Sunt
viețile pe care le-am avut,
formele prin care am trecut, sunt ceea ce nu se va sfârși niciodată".
Amprente
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anti(aging) (50')

RO PLATFORM

MĂDĂLINA DAN & MIHAELA DANCS (RO)
11.10.2012 / 20:00 / WASP
Concept, coregrafie și interpretare /
: Mădălina Dan,
Mihaela Dancs. Lumini /
: Cătălin Nicolescu. Suport tehnic /
: Mihai
Dragomir. Prezentator și consultant artistic /
: Ștefania Ferchedău
: National Dance Centre Bucharest, E-motional Bodies
Parteneri și finanțatori /
& Cities/ Gabriela Tudor Foundation, artsf

(anti) aging a fost realizat cu intenția de a fi refăcut după 30 de ani, în 2041.
În 2012 Mădălina Dan și Mihaela Dancs propun un format creativ, care
țintește către încântare, relaxare și confort fizic, savurarea plăcerii, vitalității,
voluptății, acceptarea senină a prezentului și păstrarea pentru viitor.

TEST_A_MENTAL (45')

RO PLATFORM

PAUL DUNCA & KRASSEN KRASTEV (RO/BG)
11.10.2012 / 21:00 / WASP
Concept, interpretare /
: Paul Duncă & Krassen Krastev
Costume /
: Diana Bobina & Katia Guzun, Fe[Male]
Proiect realizat cu sprijinul /
: the Gabriela Tudor Foundation,
Bucharest, in the frame of the E-MOTIONAL Bodies & Cities programme / ArtistNe(s)t residencies,
Bacău, Romania 2011 and premiered at Volksroom, Bruxelles, Belgium (December 2011).

„Aurul este adeseori folosit ca o metaforă pentru starea vizionară și
paradisiacă, în timp ce aripile sunt asociate cu abilitatea nelimitată de a
călători între tărâmuri, ori stau pentru bunătatea divină și protecție.” (Stanislav
Grof – „Books of the Dead”)
O speculație pură despre o stare care nu se aseamănă cu nimic din ce am
experimentat în viața asta, dar pe care oamenii au încercat să o descrie
cum au putut mai bine cu ajutorul limbajului pe care îl folosesc.
“Gold is often used as a metaphor for the visionary and paradisiac state,
while wings denote unlimited ability to travel between realms, or else divine
kindness and protectiveness.”
(Stanislav Grof – “Books of the Dead”)
A pure speculation about a state unlike anything we can experience in this
life, but which people have tried to describe as best they can with the
language they have.
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ABSOLUTE FALL

RO PLATFORM

(PREVIEW)
CATRINEL CATANĂ (RO)
12.10.2012 / 17:00 / WASP
Coregrafie și interpretare / Choreography and performance: Catrinel Catană
Producție / Production: 4Culture
Cu sprijinul / With the support of: Workspace Brussels, Jardin d'Europe, Programul Cultura al
Uniunii Europene, WASP - Working Art Space & Production

„Uită-te la mine / doar uită-te la mine fără să respiri / trupul meu vrea să stăm
împreună / Încă îmi simt corpul / Părul îmi acoperă fața / poți dovedi că ești
în viață?/ Pot să fiu din nou copil / aici și aici / puțin câte puțin / pas cu pas /
luptând cu concretul în înțelesul abstractului / de fapt, nu suntem deloc
singuri/ deblochează spațiul / înghite spațiul..“ ( „Poem”, Catrinel Catană)
“Look at me/ just look without breathing / my body wants to stay together / I
still feel my body / The hair is all over my face / can you prove you are alive?
/ I can be a child again / here and here / little by little / step by step/ fighting
with concrete in the meaning of abstract / actually we are not alone at all/
unlock the space / swallow the space.. “ (“Poem”, Catrinel Catană)

YOU LOOK AS SOMETHING I MIGHT
KNOW (40')

RO PLATFORM

ANA CĂTĂLINA GUBANDRU (RO)
12.10.2012 / 18:00 / WASP
Concept și interpretare /
: Ana Cătălina Gubandru
Producție /
: Uzes Danse CDC 2011 in partnership with Odeon Theater Nimes and Studio
L’Officina Marseille

Conceptul spectacolului pleacă de la reproducerea identică, pe scenă, a 40
de minute de improvizație de dans filmat în prealabil timp de 1 minut, în 40
de zile consecutive, în propriul apartament.
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FAT CHANCE LIGHT MAGIC

RO PLATFORM

MARINA ALBU, MARIA BARONCEA & PAUL DUNCA (RO)
12.10.2012 / 20:00 / WASP
PREMIERA /
De / y: Marina Albu, Paul Duncă, Maria Baroncea
: The National Dance Center Bucharest and the Inter-University Center
Co-producție /
for Dance Berlin, in the frame of the study course MA SODA Master Studies
Susținut de /
: subRahova, feldefel production, Macaia Art

Deschide-te metamorfozei. Vei pătrunde pe o cale cunoscută străfundurilor
tale, dar de care te-ai înstrăinat. Îți vei aminti, vei evoca, vei reconstitui, vei
retrăi. Cunoscutul și necunoscutul vor intra în coliziune. Aceasta comuniune
va declanșa rotirea Universului. Te vei reconfigura. Deschide cel de-al 3-lea
ochi. În timp ce faci asta, inspectează conținutul buzunarelor tale.
Împărtășește acest conținut cu Universul. Îți va potența prosperitatea. Crede
în noi!

ZUGZWANG (35')

RO PLATFORM

JEAN-LORIN STERIAN (RO)
12.10.2012 / 21:00 / WASP
PREMIERA /
Concept și interpretare /
: Jean-Lorin Sterian
Cu participarea /
: Eduard Gabia – tobe/ piese albe / drums/ white pieces
Producție /
: Lorgean Theatre | Coproducție / Co-production: 4Culture & WASP

Zugzwang (în germană „tendință obsesivă de a muta”) este o situație
întâlnită de obicei în şah, dar şi în alte jocuri, în care un jucător va ajunge
într-o postură dezavantajoasă indiferent de ce mutare va face, astfel că
preferă să nu facă nicio mișcare. Faptul că jucătorul trebuie să facă o mutare
îl pune într-o situație semnificativ dezavantajoasă decât în situația ipotetică
în care ar fi rândul celuilalt jucător să mute.
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THE MORE OF US THERE ARE, THE FASTER
WE WILL REACH OUR GOAL (70')
JANEZ JANŠA (SI)
13.10.2012 / 18:00 / WASP
: Janez Janša
Autori /
: Janez Janša
Scenariu și regie /
Interpretare și documentare /
: Dražen Dragojević
Programare și editare /
: Luka Dekleva
Sunet /
: Sašo Kalan
: Tina Dobnik
Dramaturg /
Cameramani /
: Darko Herič, Matjaž Mrak
Traducere /
: Maja Lovrenov in Jeremi Slak
Producător executiv /
: Tina Dobnik
Producție /
: Maska Ljubljana
Coproducție /
: Brut Künstlerhaus Dunaj (Avstrija), Aksioma
Programul Maska este susținut de Ministerul Culturii al Republicii Slovenia și Municipalitatea
Ljubljana /

The More of Us There Are, the Faster We Will Reach Our Goal este
un performance-documentar care reunește diverse opinii și puncte de
vedere legate de probleme de identitate și identificare, multitudine și
multiplicare, numele ca o interfață între privat și public și numele
personal ca brand. Este o cercetare despre modul în care, în lumea
occidentală, conceptul de nume personal coincide cu identitatea (sau
diferă de aceasta). Dacă am parafraza-o pe Julieta: "Un trandafir cu
numele de Janez Janša ar mirosi la fel de dulce?"
The More of Us There Are, the Faster We Will Reach Our Goal is a
documentary performance joining various opinions and views related
to the questions of identity and identification, multitude and
multiplication, name as an interface between the private and the public
and personal name as a brand. It is a research as to how, in the Western
world, the concept of a personal name coincides with the question of a
person’s identity (or differs from it). If we paraphrase Shakespeare’s
Juliet: “Would a rose by the name of Janez Janša smell as sweet?”
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DOOM ROOM (50')

RO PLATFORM

SERGIU MATIȘ (RO/DE)
13.10.2012 / 20:00 / WASP
Coregrafie /
:Sergiu Matiş | Interpretare /
: Nefeli Skarmea, Sergiu Matiş
Spectacol realizat in rezidențe la / Performance realized in residence at: LaborGras Berlin,
Radialsystem Berlin, Kinitiras Studio- Atena si Tanzfabrik Berlin

În doom room corpul și vocea sunt testate într-o
serie de acțiuni care evocă un corp „înstrăinat”,
transformat și fragil, dar care își regăsește forma
inițială, este adus mereu în realitatea sa. Astfel, corpul
uman apare deseori ca un organism bizar, chiar
ridicol prin posibilitățile și limitările lui. Un corp „obosit”
de a mai fi corp, un corp al extremelor. Este un joc
conștient cu așteptările spectatorului și o privire ironică
asupra dansului, asupra performance-ului.
The body and the voice are tested in a series of
actions evoking an alienated, transformed and fragile
body, though, always coming back to its reality. thus
the human body appears as an organic mass which
often seems strange and almost ridiculous, due to its
possibilities and limitations. A body tired of being a
body. However, all efforts offer only an illusion of
transformation: the figures unavoidably return to our
known, human, pedestrian figure.

RO PLATFORM

DUET (40')
SERGIU MATIȘ & VLAICU GOLCEA (RO/DE)
13.10.2012 / 22:00 / WASP
Concept /
Interpretare /

: Sergiu Matiș & Vlaicu Golcea
: Sergiu Matiș (dans/

), Vlaicu Golcea (muzică/

)

O producție realizată în cadrul /
Produced during: Festivalul Moving
Romania (08.09-15.09.2011 Potsdam,
Germany); Eveniment organizat de /
Organized by: Asociația Română
pentru Promovarea Artelor
Spectacolului, fabrik Potsdam &
Institutul Cultural Român Berlin;
Proiect finanțat de / Funded by:
Centrul Național al Dansului București
& Robert Bosch Stiftung

În Duet, înconjurați de microfoane, difuzoare și instrumente, performerii se
confruntă cu o întrebare esențială: muzica este cea care face dansul posibil
sau poate fi și invers? Sergiu Matiș și Vlaicu Golcea parcurg etapele tensiunii
creatoare cu mult umor, realizând un spectacol de entertainment inteligent
și extrem de viu.
In Duet, surrounded by microphones, speakers and instruments, the
performers are confrunted with an imperative question: is music the one
making dance possible or can things happen the other way around? Dancer
Sergiu Matiș and musician Vlaicu Golcea go step by step through the
creative tension, with a lot of humour, accomplishing an intelligent and
extremely lively entertainment show.
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THE THING DOESN'T TOUCH ME (55')

RO PLATFORM

VALENTINA DE PIANTE NICULAE (RO/IT)
14.10.2012 / 19:00 / WASP
: Valentina De Piante Niculae. Dramaturg și
Concept şi coregrafie /
: Serenella Fonzar. Interpretare /
: Valentina
coregraf /
: Cătălin Nicolescu. Muzică /
: M. Behrens,
De Piante and Timea Kovacs. Lumini /
Vita-Ena, Aurechre, Carbon_Based_Lifeforms. Coproducţie /
: Jardin d’Europe,
4Culture, Centrul de Cultura „G. Apostu” Bacău, CNDB Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Trois
C-L Luxemburg, Associazione Avenal- A.S.D Cervignano del Friuli Italia
: Programul Cultura al Uniunii Europene, CNDB- Bucureşti, PafCu sprijnul /
Performing Arts Forum-Franţa, Cartierul de Dans-Bucureşti

Încerc să caut în trup semnele de gen şi de putere, senzualitatea şi
sexualitatea, copilaria şi bătrâneţea… Cu o distanţare brechtiană mă
analizez în timp ce performez. Nu există un înainte, un după şi un acum, ci
un prezent dilatat, unde conştiința e dincolo de graniţele corpului.
Using my body, I am trying to search the gender and the power marks, the
sensuality and the sexuality, the childhood and the elderness…From a
Brechtian distance, I am analizing myself while I am performing. There is no
before and after, there is only an expanded now, where consciousness goes
beyond the limits of the body.
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DESPRE TANDREȚE (40’)

RO PLATFORM

ANDREEA NOVAC (RO)
14.10.2012 / 20:00 / WASP
Concept și intepretare /
: Andreea Novac
Muzică /
: Sorin Romanescu
Un proiect finanțat de /
: Centrul de Cultură George Apostu Bacău
În parteneriat cu /
: Centre de Création Corégraphique TROIS C-L Luxemburg
Proiect realizat cu sprijinul Fundației Gabriela Tudor în cadrul programului E-MOTIONAL Bodies &
Cities / rezidențele ArtistNe(s)t și al 4Culture și Workshop Foundation, în cadrul Jardin d'Europe proiect finanțat de Programul Cultura al Uniunii Europene /

Mulțumiri /

: Centrul Național al Dansului București

Am o slăbiciune pentru blândețe
Am o slăbiciune pentru compasiune
Și o slăbiciune pentru remușcare
Am o slăbiciune pentru sinceritate

I have a weakness for kindness
I have a weakness for compassion
And a weakness for remorse
I have a weakness for honesty

DUPĂ TRAIAN ȘI DECEBAL (50')
Din Filele Istoriei Gay În România
[[[Un Manual Performant]]]
PAUL DUNCA & MIHAELA MICHAILOV (RO)
14.10.2012 / 21:00 / WASP
Interpretare /
: Mihaela Michailov, Paul Duncă. Consilier /
: Florin Buhuceanu
Scenografie și design /
: Andrei Dinu. Mulțumiri /
: I.N.F.D. & Mihai Burcea
(Miliţia Spirituală), Mihai Bumbeş (Miliţia Spirituală), Asociaţia ACCEPT. Cu sprijinul /
: Salonul de Proiecte part of the exhibition „Din spatele scenei” /

Cum se trăia gay înainte de 1989
în România? Care erau locurile de
întâlnire? Care erau ritualurile de
socializare și structurile de
oprimare? Cum acționa, la nivelul
invizibilizării vieții sexuale, articolul
200 care pedepsea cu închisoarea
de la 1 la 5 ani relațiile sexuale între
persoanele de același sex? Cum
puteai să fii cine erai, trăind în
anonimat identitar? Cum au
continuat abuzurile împotriva
dreptului la reprezentarea identității
după 1989?

DIGGIN'UP 2 (10' loop)
[Digital light / Absorption]
Instalație de lumini/Performance / Light installation/Performance

SUPERAMAS (AT/FR/BE)
15.10 – 21.10.2012 / WASP
Producție /
Coproducție /

: Superamas
: Triennale Hasselt, Vooruit Ghent, Szene Salzburg

Cu Diggin'up 2 intrăm în alt spațiu de reprezentare. De data aceasta
cu un puternic accent pe ambiguitatea „prezenței” performerului.
Performance-ul - instalație poate funcționa cu sau fără performeri. În
acest caz, mai avem nevoie de ei pe scenă?
Prin acest mecanism de eliminare a subiectului și obiectului, subliniem
trecerea de la spectator la regizor. Fiecare spectator își va realiza
propriul spectacol în funcție de abilitățile sale optice și intervalul de timp
petrecut cu lucrarea.
With Diggin'up 2, we now dive in another space of representation.
This time with a strong focus on the ambiguity of the performer's
”presence”. The performance/installation can be played with and
without performers. Therefore do we still need ”live” performers?
Through this mechanism of emptying the subject and the object, we of
course outline a shift from spectator to director. Each spectator will
effectively realize his own personal piece according his optical abilities,
and the time span spent with the work.
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SURPRISED BODY PROJECT (60')
WEE/FRANCESCO SCAVETTA (NO/IT)
19 & 20.10 / 20:00 / WASP
Coregrafie /
: Francesco Scavetta
În colaborare cu /
: Juan Dante Murillo Bobadilla/Camille Prieux,
Gry Kipperberg, Meri Pajunpää, Arnulfo Pardo Ravagli/Zoltan Vakulya, Orfee Schuijt
Muzică / Music: Jon Balke
: Jon Balke & Batagraf (Jon Balke, Snorre Bjerck, Helge
Interpretare muzică /
Norbakken)
: Francesco Scavetta
Lumini /
: Stefano Stacchini
Costume /
: Gjøril Bjercke Sæther
: Gry Kipperberg
Director producție /
: Edith Zehentmayer, Patrick Beelaert, Bjørn-Eivind Årtun and Wee
Foto /
Producție /
: Wee
Coproducție /
: Dansens Hus - National Scene for Dance/Oslo
Susținut de /
: Arts Council Norway, Fund for Performing Artists, Fond for Lyd og
Bilde, UD –Norwegian Foreign Affairs/DTS, Nordic-Baltic mobility program, Dansmakers
Amsterdam, Italian Institutes of Culture of Buenos Aires, New Delhi, Santiago and Caracas,
Norwegian Embassy in Chile
În colaborare cu /
: SEAD/ Salzburg, Festival Buenos Aires Danza
Contemporanea/ Buenos Aires, Bienal Internacional de Dança do Ceará / Fortaleza (Brazil)

Surprised body project definește un spațiu metaforic. Imaginea
corpului în alertă constantă, capabil să se surprindă pe sine,
evadând din corpul obișnuit zilnic și de orice fel de rutină. O lucrare
care te face să te gândești la nori de lumină care plutesc pe cer.
Surprised body project defines a metaphorical space. The image
of a body in a constant alert, able to surprise himself, escaping from
a habitual daily body and from any kind of routine. A piece that
makes you think of clouds of light floating across the sky.
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DRY ACT #2: SOUTH DOMINO (120’)
ADRIÁN MINNKOWICZ & ANNE-LINN AKSELSEN /
HUMAN WORKS (BE)
21.10.2012 / 20:00 / WASP
Concept /
: Adrián Minkowicz
Coregrafie /
: Anne-Linn Akselsen
Regie și text /
: Adrián Minkowicz
: Anne-Linn Akselsen, Adrián Minkowicz, Elise Aabakken, Kristine
Interpretare /
Slettevold
Finanțat de /
: Norwegian Arts Council, The Norwegian Foreign Ministry, The Municipality
of Bergen, Norway
Coproducție /
: STUK, Leuven and iDANS/Bimers, Istanbul
Susținut de /
: Institute for Provocation and Paper Tiger, Beijing, Residencias del Sur,
Buenos Aires, Workspace Brussels, Wp Zimmer, Antwerp, Bergen Dansesenter.

South Domino explorează interacțiunea socială, procesul de luare a
deciziilor și competitivitatea prin prisma jocurilor tradiționale și analizează
modul în care simple mecanisme de câștig sau de pierdere sunt saturate la
toate nivelurile societății. Proiectul constă într-un documentar, un
performance și inventarea unui nou joc.
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WORKSHOPS
LABORATORIES
LECTURES
ARTIST TALKS
“A surprised body” 7th cycle
WORKSHOP PENTRU DANSATORI PROFESIONIȘTI ȘI
NEPROFESIONIȘTI / WORKSHOP FOR PROFESSIONAL
AND NON-PROFESSIONAL DANCERS
16.10 & 17.10.2012 / 10:00 - 13:00 / WASP
Companie/Coregraf /

WEE/FRANCESCO SCAVETTA (NO/IT)
* Activitate din cadrul proiectului Laboratoare de formare profesională, cercetare
coregrafică și scriere critică co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Scopul este ca participanții să se concentreze asupra procesului
de învățare: să se întrebe cum să învețe „cum să învețe”. După
o primă parte dedicată principiilor de lucru, workshop-ul se va
contura printr-o cercetare a mișcării și prin improvizații
structurate, concepute ca o provocare conceptuală, dar și fizică
și mentală; workshop-ul este legat de performance-ul „Surprised
body project”.

Nascut la Salerno, în Italia, Francesco Scavetta a studiat la
Academia Națională de Dans de la Roma, a absolvit Teatru și
Artele Spectacolului și este doctor în Științele Comunicării.
Francesco Scavetta a fost invitat să organizeze workshop-uri
pentru academii de dans, școli private de dans, universități și
companii profesionale, de multe ori, în colaborare cu regizori de
teatru, compozitori, artiști vizuali și muzicieni.
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WORKSHOP DE LIGHT DESIGN / WORKSHOP OF LIGHT
DESIGN
24.09. - 28.09.2012 / 10:00 - 14:00 / UNATC
Performer, coregraf & designer lumini /

:

JAN BENEŠ (CZ)
* Activitate din cadrul proiectului Laboratoare de formare profesională, cercetare coregrafică și
scriere critică co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Jan Beneš (1974) este performer, coregraf și designer lumini; absolvent
al Duncan Centre Conservatory, Praga și diplomat în Studii de Dans la
Laban Centre, Londra. Unul dintre co-fondatorii Institutului de Light
Design din Praga, care organizează workshop-uri în domeniul
designului de lumini în teatru din anul 2008. Ca designer de lumini a
colaborat cu coregrafi recunoscuți pe plan internațional, ca Beatrice
Massin, Frederique Boivin, Nigel Charnock, Sumako Koseki, Petra
Fornayová, Eva Blažíčková, Simone Sandroni, companiile
NANOHACH, Dejá donné și Conservatory Duncan Centre din Praga.

WORKSHOP PENTRU DANSATORI PROFESIONIȘTI ȘI
NEPROFESIONIȘTI / WORKSHOP FOR PROFESSIONAL AND
NON-PROFESSIONAL DANCERS
08.10. - 10.10.2012 / 10:00-14:00 / WASP
Performer, coregraf /

BENIAMIN BOAR (RO/BE)
* Activitate din cadrul proiectului Laboratoare de formare profesională, cercetare coregrafică și
scriere critică co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Devenind conștienți de mediul înconjurător mergând, alergând,
atingând, ajungem să cunoaștem realitatea nu doar cu ochii, ci cu toate
simțurile. Workshop-ul începe cu o încălzire ușoară și câteva exerciții
de grup, combinate cu dans și exerciții pe podea.

Beniamin Boar a avut colaborări cu Chaleroi-Danses, Thierry De Mey,
Johanne Saunier, Les Ballets C de la B. Din 2010 a fondat, împreună
cu alți 4 artiști House of Bertha, colectiv de dans cu care lucrează și în
prezent.
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WORKSHOP DE HIP-HOP PENTRU DANSATORI
PROFESIONIȘTI ȘI NEPROFESIONIȘTI / HIP-HOP
WORKSHOP FOR PROFESSIONAL AND NONPROFESSIONAL DANCERS
11.10 - 13.10.2012 / 10:00-12:00 / WASP
Companie /

:

BRANDON "PEACE" ALBRIGHT / ILL STyLE & PEACE
PRODUCTIONS (US)
* Activitate din cadrul proiectului Laboratoare de formare profesională, cercetare
coregrafică și scriere critică co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Illstyle & Peace Productions este o companie de dans multiculturală
fondată în 2002 în Philadelphia de către Brandon „Peace” Albright.
Compania creează lucrări cu origini în hip-hop-ul contemporan din
Africa de Vest și hip-hop-ul old school, combinate cu un mix de
discipline de dans și performance precum stepul, baletul, DJing și
beatboxing. Au avut turnee de succes la nivel național și internațional
și se dedică transmiterii unor mesaje positive tuturor publicurilor.

CRITICAL ENDEAVOUR PROGRAM
(PART OF JARDIN D'EUROPE)
24.-28.09.2012 / 10:00 - 17:00 / WASP
The (hi)story of dance

IGOR DOBRIČIĆ (RS/NE)
* Activitate din cadrul proiectului Laboratoare de formare profesională, cercetare coregrafică
și scriere critică co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Pe parcursul celor cinci zile, vom demara o serie de diversiuni
discursive - o călătorie comună, un „parcours" spre încă ne-imaginat
istorie/poveste a dansului „in the making". Regulile jocului vor fi
stabilite la fața locului, în timpul workshop-ului.

Igor Dobričić a studiat dramaturgia la Academia de Artele
Spectacolului din Belgrad și Studii de Teatru la DasArts din
Amsterdam, Olanda. Ca dramaturg, colaborează regulat cu coregrafi
/ producători (Nicole Beutler, Keren Levi, Christoph Leunberger,
Guillaume Marie, Alma Sodeberg ș.a).
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22.09.2012 / 21:00 / WASP
JEREMY WADE (USA/DE) / Artist Talk
30.09.2012 / 21:30 / WASP
LUCIE EIDENBENZ (CH) & MARCO MILIĆ (RS) / Artist Talk
06.10.2012 / 21:00 / WASP
IVANA MULLER (HR/NL/FR) / lecture
* Activitate din cadrul proiectului Laboratoare de formare profesională, cercetare coregrafică și
scriere critică co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

14.10.2012 / 17:00 - 19:00 / WASP
JANEZ JANSA (SI) / lecture-workshop
* Activitate din cadrul proiectului Laboratoare de formare profesională, cercetare coregrafică și
scriere critică co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Meet the Next Generation
International Program for young dancers and
choreographers
15– 28.10.2012 / 10:00 - 17:00 / WASP

Initiated 3 years ago with the aim to support the research and
promotion of young creators, the Meet the Next Generation
content adjusted with each edition according to the European
development and changes of contemporary dance. 4Culture's
aim of supporting the young generation of choreographers and
performers is taking form in various activities organized
throughout the year: wild cards offered within Jardin d'Europe
network, workshops and residencies hosted within eXplore
dance festival and exchange programs with international
organizations (C32 - performing art work space, Venice, a.o.)
2012 program of Meet the Next Generation includes dance
laboratories and workshops, public presentations and debates
with and by artists from Italy, Belgium, Norway, Sweden and
Romania, a.o.
The public events of the programme will be available online at:
www.exploredancefestival.ro & www.4culture.ro
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Cinedans - Dance on Screen Festival is unique – in the Netherlands
and in the world. The central focus of the festival is on dance film.
Cinedans sees the ideal dance film as a true synthesis between the two
media of dance and cinematography. At Cinedans the emphasis lies on
choreographies created specifically for the camera and on special film
adaptations of existing dance performances. The festival also features
a selection of special documentaries and retrospectives.
In addition to the film programme, Cinedans festival organises readings,
debates and workshops for professionals and other interested parties.
Cinedans also organises Cinedans on Tour, travelling all over the world
to screen selections from its film programme. Workshops and lectures
for professionals are often part of the touring programme.
www.cinedans.nl

The 2012 Dance Film Program of eXplore dance festival is
curated by Janine Dijkmeijer (curator Cinedans) and
Andreea Căpitănescu (artistic director eXplore dance
festival).

20.09.2012 / 19:00 / ARCUB
Thierry de Mey: Prelude à la mer.
Deep End Dance
Spiegelingen
Coup de Grâce Clara van Gool
21.09.2012 / 21:00 / WASP
Shorts 2012
Dance Engine – Video Game
23.09.2012 / 21:00 / WASP
Point Taken 2 plus BTD interviews
5.10.2012
20:00 / WASP
Rising Sun
Dance for a change
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23.09.2012 / 21:00 / WASP
Point Taken 2 plus BTD interviews
5.10.2012 / 20:00 / WASP
Rising Sun
Dance for a change
19.10.2012 / 21:00 / WASP
Lucinda Childs
Diamond Dancers
20.10.2012 / 21:00 / WASP
Thierry de Mey: Prelude à la mer.
Manon Le Roy: Continuum
Thierry de Mey: La Valse

20.09.2012 / 19:00 / ARCUB
Prélude á la mer
REGIA / REGIA: THIERRY DE MEY | COREGRAFIA / CHOREOGRAPHER:
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER | BE/CH | 2009 | 17’ |

Coregrafia Annei Teresa De Keersmaekers se suprapune imaginilor
catastrofei de la marea Aral, acum dispărută, de la granița dintre Kazakhstan
și Uzbekistan. Anne Teresa De Keersmaekers choreography is juxtaposed
with images of the real catastrophe of the vanishing Aral Sea, on the borders
of Kazakhstan and Uzbekistan.

DEEP END DANCE
REGIA / DIRECTOR: CONOR HORGAN | IE | 2010 | 6’ | SCURT-METRAJ /
SHORT | Premiul Special al Juriului / Special Jury Prize IDILL.eu 2011

Un om complet îmbrăcat este împins într-o piscină de către mama sa. După o vreme ea i se
alătură și împreună își povestesc relația dansând în apă.
A fully dressed man is pushed into a swimming pool by his mother. After a while she joins him,
and they play out the story of their relationship through the underwater dance.

MIRRORING
REGIA / DIRECTOR: MARINUS GROOTHOF |COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: DUNJA JOCIC | PRODUCȚIE / PRODUCER: LEV
PICTURES | NL | 2011 | 11’ | SCURT-METRAJ / SHORT

Un bărbat fuge din haosul unei străzi fără nume, agitate. El se furișează în ceea ce pare a fi o
clădire goală, un spațiu abandonat în care ajunge să se confrunte cu el însuși.
A man flees from the clamour of a nameless, hectic street. He sneaks into what appears to be an
empty building, a deserted space where he is increasingly confronted with himself.

COUP DE GRâCE
REGIA / DIRECTOR: CLARA VAN GOOL | COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: JORDI CORTÉS, DAMIÁN MUÑOZ |
NL | 2011 | 26’ | SCURT-METRAJ / SHORT

După o despărțire dificilă, doi bărbați se reîntâlnesc într-o imensă clădire izolată. De-a lungul unei
seri ei se luptă într-un duel extenuant, fără arme.
After a lengthy separation, two men meet again in a huge, remote building. Over the course of
the evening they fight a weaponless, exhausting duel.

21.09.2012 / 21:00 / WASP
VRRTI
REGIA /
: ANA CEMBRERO COCA,
JORGE PIQUER RODRIGUEZ | BE | 2011 | 4’ |
SCURT-METRAJ /

Acțiune, conduită, mod de a fi, situație sau stare de spirit. Întoarce-te, fă o piruetă, revino.

SLICED
REGIA /
: CONSTANTIN GEORGESCU | DE | 2011 | 1’ |
SCURT-METRAJ /
| Premiul pentru inovație /

Regizorul a încercat să surprindă în același cadru diferite momente în timp ale aceleiași
mișcări, oferindu-ne posibilitatea să vedem fărâme de viitor și urme ale trecutului simultan cu
coregrafia care se derulează într-un prezent continuu.
The director tried to capture in the same frame different moments in time of the same
movement, giving the possibility to witness bits of the future, traces of the past simultaneously
with the choreography unravelling in a continuous present.

CONTACT
: DOMINIQUE PALOMBO | US/FR
REGIA /
| 2010 | 2’ | SCURT-METRAJ /

Filmat în 3D folosind două camere Phantom și prezentate aici în versiune 2D, filmul
ne arată cum, prin mișcări abstracte fascinante, filmarea încetinită și reconfigurând
timpul, dansatorii creează un fashion film captivant.
Shot in 3D using two phantoms and presented here in the 2D version, we see how
dancers can create a compelling fashion film using fascinating abstract movements,
slow motion and time remapping.

MAGMA
REGIA /
: MARIANNA MØRKØRE, RANNVÁ KÁRADÓTTIR |
COREGRAFIA /
: RANNVÁ KÁRADÓTTIR | FO |
2010 | 5’ | SCURT-METRAJ /

Fără dialog sau narațiune, modelele repetitive ale mișcărilor, costumelor, muzicii și
peisajelor generează o atmosferă misterioasă care-l conduc pe privitor într-un univers
suprarealist și obsesiv de frumos.
With no dialogue or narrative, the repetitive patterns of movements, costumes, music
and landscapes generate a mysterious atmosphere that transports the viewer to a
surreal and hauntingly beautiful universe.

FALLING
REGIA /

: ADRIANO CIRULLI | COREGRAFI /
: MILENA ZULLO, ALICE CAPITANI, MAURIZIO
AMATO | UK/IT | 2011 | 3’ | SCURT-METRAJ /

Un bărbat și o femeie se deplasează în derivă, corpurile lor se răsucesc și
se contorsionează ca supuse unor forțe puternice incontrolabile.
A man and a woman drift through an empty void, their bodies twisting and
contorting as if subject to powerful forces beyond their control.

ELLIPSE
REGIA /

: THABI MOOI, TOM FASSAERT | COREGRAFI /
: VINCENT MORELLE, LUCIA MENDOZA | NL |
2011 | 5’ | SCURT-METRAJ /

Într-o lume dincolo de timp și spațiu, o atracție copleșitoare determină un bărbat și o femeie
să devină unul. Inconștient, ei încearcă să se apropie, până în momentul când se trezesc
și își dau seama că vor rămâne întotdeauna separați.
In a world beyond time and space, overwhelming desire drives two people to become one.
Unconsciously, they make attempts to get closer, until the moment they awaken and realize
they will always remain divided.

DEEP END DANCE
REGIA / DIRECTOR: CONOR HORGAN | IE | 2010 | 6’ | SCURT-METRAJ /
SHORT | Premiul Special al Juriului / Special Jury Prize IDILL.eu 2011

Un om complet îmbrăcat este împins într-o piscină de către mama sa. După o vreme ea i se
alătură și împreună își povestesc relația dansând în apă.
A fully dressed man is pushed into a swimming pool by his mother. After a while she joins him,
and they play out the story of their relationship through the underwater dance.

THE PALINDROMIST
REGIA / DIRECTOR: NICK ROUX | COREGRAFIA / CHOREOGRAPHER:
KRISTY AYRE | AU | 2010 | 3’ | SCURT-METRAJ / SHORT

Did I do, O God, did I as I said I’d do? Good! I did.

IRC DANCE MOVEMENT
REGIA / DIRECTOR: SHUETI | NL | 2010 | 2’ | SCURT-METRAJ / SHORT

Nu întâmplător, regizorul Shueti își începe scurt metrajul cu un citat din Martha Graham:
„Mișcarea nu minte niciodată. Ea este un barometru pentru suflet. Vremea pentru toți cei
care știu să o citească.”
Director Shueti makes a statement by starting his short film with a quote by Martha Graham:
“Movement never lies. It is a barometer telling the state of the soul. Weather to all who can
read it.”

MANOEUVRES
REGIA / DIRECTOR: DOMINIQUE PALOMBO | COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: VALENTINE NORTON |US | 2011 | 3’ | SCURTMETRAJ / SHORT

Filmul pune în lumină stilul de improvizație hipnotică bazată pe hip-hop al grupului Project
Valentine, condus de Valentine Norton. The film highlights the hypnotic improvisational hip-hop
based style of the Project Valentine group led by Valentine Norton.

JEU DE SOCIéTé
REGIA / DIRECTOR: STÉPHANIE AUBIN & ARNAUD BAUMANN |
COREGRAFIA / CHOREOGRAPHER: STÉPHANE AUBIN | FR | 2010 | 4’ |
SCURT-METRAJ / SHORT | Marele Premiu / Main Prize IDILL.eu 2011

În 2010, Stéphanie Aubin, coregraf, și Arnaud Baumann, fotograf, au cerut unui număr de 100
de locuitori din Reims să vină la dans... Ca un lanț uman, fiecare ia poziția precedentului pentru
a continua mișcarea precedentului.
In 2010, the choreographer Stéphanie Aubin and the photographer Arnaud Baumann asked one
hundred Rémois entering the dance… Like a human chain, each takes the posture of the previous
person to imagine the continuation of his/her momentum.

WHITE SWAN
REGIA / DIRECTOR: KONSTANTIN TELEPATOV | COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: OLGA DUKHOVNAYA | RU | 2010 | 1’ | SCURTMETRAJ / SHORT

O interpretare concisă într-un film de dans a unui clasic. Lacul lebedelor de Piotr Ilici Ceaikovski
transformat într-un balet de un minut. A concise dance film interpretation of a classic. Pyotr Ilyich
Tchaikovsky’s Swan Lake converted into a one-minute ballet.

IN DREAMS I RUN WILD
REGIA & COREGRAFIA / DIRECTOR & CHOREOGRAPHER: RAMAA
MOSLEY | US | 2009 | 3’ | SCURT-METRAJ / SHORT

O interpretare concisă într-un film de dans a unui clasic. Lacul lebedelor de Piotr Ilici Ceaikovski
transformat într-un balet de un minut. A concise dance film interpretation of a classic. Pyotr Ilyich
Tchaikovsky’s Swan Lake converted into a one-minute ballet.

DANCE ENGINE
CREAT DE / CREATED BY: CINEDANS, FourceLabS Game Studio & ICK
(International Choreographic Art Centre)

Jucătorul improvizează mișcări folosind întreg corpul. Contrar multor jocuri pe calculator, scopul
acestui joc este de a-i face pe participanți să se miște. Puteți câștiga puncte prin crearea de bile
mici strălucitoare care trebuie prinse cu o minge mare care este cumva atașată de corpul virtual.
The player improvises with movement and uses his body from top to toe. Not likely for normal
computer games, the aim of this game is to make you move. You can gain points by creating little
twinkling balls and to catch them with a big ball that is somehow attached to your virtual body.
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23.09.2012 / 21:00 / WASP
MIRRORING
REGIA / DIRECTOR: MARINUS GROOTHOF |COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: DUNJA JOCIC | PRODUCȚIE / PRODUCER: LEV
PICTURES | NL | 2011 | 11’ | SCURT-METRAJ / SHORT

Un bărbat fuge din haosul unei străzi fără nume, agitate. El se furișează în ceea ce pare a fi o
clădire goală, un spațiu abandonat în care ajunge să se confrunte cu el însuși.
A man flees from the clamour of a nameless, hectic street. He sneaks into what appears to be an
empty building, a deserted space where he is increasingly confronted with himself.

EVOLUTIE VAN SOORTEN
REGIZOR / DIRECTOR: DAN GEESIN, ESTHER ROTS | COREGRAF/ CHOREOGRAPHER:
MELISSA ELLBERGER | PRODUCĂTOR / PRODUCER: FAMILY AFFAIR FILMS | NL | 2011| 8’ |
SCURT-METRAJ / SHORT

Un grup de tineri curioși se strecoară printr-o poartă care întâmplător a fost lăsată deschisă,
ajungând astfel pe un șantier al liniei de metrou Amsterdam Nord-Sud.
An aimless but curious group of youngsters slip through a gate that happens to have been left
open, and they find themselves on a construction site for Amsterdam’s North- South metro line.

HYPNAGOGIA - THE BORDERLAND STATE
REGIA / DIRECTOR: FRANK SCHEFFER | COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: MUHANAD RASHEED | PRODUCȚIE / PRODUCER:
FAMILY AFFAIR FILMS | NL | 2011 | 12’30’’ | SCURT-METRAJ / SHORT

Un film de dans despre trecerea de la starea de veghe la cea de somn cunoscută ca hipnagogie.
Un coregraf chinuit de ultima sa creație descoperă cheia lucrării în vis.
A dance film about that transitional state between wakefulness and sleep known as hypnagogia.
A choreographer struggling with his latest creation discovers the key to his work in a dream.

ONE FALSE MOVE
REGIZOR /DIRECTOR CLARA VAN GOOL | COREGRAF / CHOREOGRAPHER RIA MARKS
|PRODUCĂTOR / PRODUCER KEYFILM | NL | 2011 | 8’| SCURT-METRAJ / SHORT

Filmul explorează societatea contemporană globalizată, care pune presiune pe noțiunea de
„identitate”. O nu foarte tânără stewardesă pierde zborul și rămâne singură într-o lume
necunoscută. This film playfully explores our contemporary globalized society, which is putting
pressure on the notion of ‘identity’. A not- so – young stewardess misses her flight and has to stay
behind in a world unknown to her.

5.10.2012 / 20:00 / WASP
THE RISING SUN
REGIA / DIRECTOR: FABIAN KIMOTO | COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: BENNY KIMOTO | CH | 2010 | 75’ |
DOCUMENTAR / DOCUMENTARY

Roc Kidz Crew este un grup de tineri dansatori care a început să-și câștige existența dansând
breakdance pe străzile Europei. Dragostea pentru dans, muzică și libertate generează un
sentiment vital de entuziasm și bucurie printre tineri, indiferent de clasă, naționalitate sau culoarea
pielii. The Roc Kidz Crew is a group of young dancers who started off earning their living break
dancing on European city streets. Their love for dance, music and freedom generates a feeling of
vital enthusiasm and enjoyment among young people that transcends all classes, nationalities
and skin colours.
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DANCE FOR A CHANGE
MAGDALENA CHMIELEWSKA | UG / PL | 2011 | 3' | DOCUMENTAR / DOCUMENTARY

Ce se întâmplă atunci când tineri din medii defavorizate se întâlnesc întâmplător în același loc și
în același timp, pe una din străzile din unui oraș înecat în corupție, sărăcie și frustrare?
What happens when young people from disadvantaged backgrounds randomly meet at the same
place at the same time on one of the streets of their wild town drowning in corruption, poverty and
frustration?

19.10.2012 / WASP
LUCINDA CHILDS’ DANCE
REGIA / DIRECTOR: MANON LICHTVELD | COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: LUCINDA CHILDS | NL | 2010 | 39’ |
DOCUMENTAR / DOCUMENTARY

Portretul renumitei dansatoare și coregrafe americane postmoderne Lucinda Childs (New York,
1940) care și-a fondat propria companie de dans în 1973.
Portrait of the renowned American postmodern dancer and choreographer Lucinda Childs
(New York, 1940), who started her own dance company in 1973.

20.10.2012 / WASP
Prélude á la mer
REGIA / REGIA: THIERRY DE MEY | COREGRAFIA / CHOREOGRAPHER:
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER | BE/CH | 2009 | 17’ |

Coregrafia Annei Teresa De Keersmaekers se suprapune imaginilor
catastrofei de la marea Aral, acum dispărută, de la granița dintre Kazakhstan
și Uzbekistan. Anne Teresa De Keersmaekers choreography is juxtaposed
with images of the real catastrophe of the vanishing Aral Sea, on the borders
of Kazakhstan and Uzbekistan.

Continuum
REGIA & COREGRAFIA /
: MANON LE ROY | FR | 2009 |
11’ | SCURT-METRAJ /

O femeie merge într-o imagine filmată cu încetinitorul. Trece pe lângă alți oameni, dar
aceștia nu reacționează. Nu o văd, nu simt nimic – ce așteaptă?
A woman walks in slowmotion. She passes others, but they don’t react. Don’t they see
her, don’t they feel anything – what are they waiting for?

La Valse
REGIA /
: THIERRY DE MEY | COREGRAFIA /
CHOREOGRAPHER: THOMAS HAUERT | BE|CH | 2011 | 14’ |

De Mey a ales retorica contorsionată a acrobației pentru a explora tema
„intercerebralului”, spațiul mental dintre performeri. Dansatorii traduc, amplifică sau
deviază armoniile, melodiile și contrapunctele. Ritmurile călătoresc de la corp la corp
în polifonii captivante de mișcare.
De Mey chose the whirling rhetoric of acrobatics to explore the theme of the
‘intercerebral’, the mental space between the performers. The dancers translate,
amplify or physically deflect the harmonies, melodies and counterpoints. The rhythms
travel from body to body in captivating polyphonies of movement.
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PROGRAM
15.09 | 20:00 | ARCUB / Performance: A small guide on how to treat your lifetime companion, Jan Martens (BE/NL)
| 21:30 | ARCUB / Performance: Transformability, Willy Prager (BG/DE)
16.09 | 17:00 | WASP / Performance: Plimbare sonoră, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
17.09 | 20:00 | ARCUB / Performance: The end is near, Bloom! (HU)
20.09 | 19:00 | ARCUB / Films / Thierry de Mey & Clara van Gool
21.09 | 20:00 | WASP / Performance: Fountain, Jeremy Wade / Björn & Björn (USA/DE)
| 21:00 | WASP / Films / Shorts 2012 & Dance Engine
22.09 | 18:00 | WASP / Performance: Performance for a seated audience, Studio 5 (AT)
| 20:00 | WASP / Performance: Fountain, Jeremy Wade / Björn & Björn (USA/DE)
| 21:00 | WASP / Artist Talk: Jeremy Wade (USA/DE)
23.09 | 20:00 | WASP / Performance: Lover of the pianist, Elina Pirinen (FI)
| 21:00 | WASP / Films / Point Taken 2 & BTD Interviews
24.09 | 10:00 | UNATC / Workshop: Light Design, Jan Beneš (CZ)
| 10:00 | WASP / Critical Endeavour: Igor Dobričić (RS/NL)
25.09 | 10:00 | UNATC / Workshop: Light Design, Jan Beneš (CZ)
| 10:00 | WASP / Critical Endeavour: Igor Dobričić (RS/NE)
26.09 | 10:00 | UNATC / Workshop: Light Design, Jan Beneš (CZ)
| 10:00 | WASP / Critical Endeavour: Igor Dobričić (RS/NL)
27.09 | 10:00 | UNATC / Workshop: Light Design, Jan Beneš (CZ)
| 10:00 | WASP / Critical Endeavour: Igor Dobričić (RS/NL)
| 17:00 | CĂMINUL MOSES ROSEN / Performance: O istorie fizică, Centrul de Artă Comunitară Vârsta4 (RO)
28.09 | 10:00 | UNATC / Workshop: Light Design, Jan Benes (CZ)
| 10:00 | WASP / Critical Endeavour: Igor Dobričić (RS/NL)
| 19:00 | WASP / Performance: Ja Tady Ty Tam, Jan Beneš (CZ)
| 21:00 | UAUIM / Performance: Sideralis, Marianna Andrigo & Aldo Aliprandi (IT)
29.09 | 20:00 | WASP / Performance: surface.territory, Magda Ptasznik (PL)
| 21:00 | WASP / Performance: When I don't dance I collect crystal balls, Magdalena Chowaniec &
Mathieu Grenier (PL/AT/FR)
30.09 | 19:00 | WASP / Performance: Don Kiewicz & Sancho Waniec, Agata Maszkiewicz & Magdalena Chowaniec (PL/AT)
| 20:00 | WASP / Performance: Animals are like water in water, Lucie Eidenbenz (CH)
| 20:30 | WASP / Performance: Series, Marko Milić (RS)
| 21:00 | WASP / Performance: The boiling point, Lucie Eidenbenz (CH)
| 21:30 | WASP / Artist talk: Lucie Eidenbenz & Marko Milić (CH/RS)
01.10 | 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
02.10 | 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 19:00 | WASP / Performance: Museum of Hygiene, Iva Sveshtarova & Willy Prager (BG/DE)
| 20:00 | WASP / Performance: booty Looting, Wim Vandekeybus/Ultima Vez (BE)
03.10 | 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 19:00 | WASP / Performance: Exercise for Choreography of Attention 'Point of No Return', Dalija
Aćin Thelander (RS)
| 20:00 | WASP/ Performance: booty Looting, Wim Vandekeybus/Ultima Vez (BE)
04.10 | 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 19:00 | WASP / Performance: Exercise for Choreography of Attention Point of No Return, Dalija Aćin Thelander (RS)
| 20:00 | WASP / Performance: booty Looting, Wim Vandekeybus/Ultima Vez (BE)
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05.10 | 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 20:00 | WASP / Films / Documentary
06.10 | 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 19:00 | WASP / Performance: Out of any present,
Sofia Dias & Vítor Roriz (PT)
| 21:00 | WASP / Lecture: Ivana Müller (HR/NL/FR)
07.10 | 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO
| 19:00 | WASP / Performance: White Noise, House of Bertha Dance Collective (BE/RO)
| 20:00 | WASP / Performance: forskning, Ingrid Cogne & Julien Ochala (FR/SE)
08.10 | 10:00 | WASP / Workshop: Beniamin Boar (RO/BE)
| 14:00 | ASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Unde este elefantul?, Eduard Gabia & Justin
09.10 | 10:00 | WASP / Workshop: Beniamin Boar (RO/BE)
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Unde este elefantul?, Eduard Gabia & Justin(RO)
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Este ceea ce este, Vlad Basalici (RO)
| 20:00 | WASP / The Heather Lang Show by Eleanor Bauer and Vice Versus, Eleanor Bauer
& Heather Lang (BE/USA)
10.10 | 10:00 | WASP / Workshop: Beniamin Boar (RO/BE)
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Este ceea ce este, Vlad Basalici (RO)
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Unde este elefantul?, Eduard Gabia & Justin(RO)
| 19:00 | WASP / Performance: HEAD(S), Mia Habib (NO)
| 21:00 | WASP / Performance HIP-HOP, Illstyle & Peace Productions (USA)
11.10 | 10:00 | WASP / Workshop HIP-HOP, Brandon 'Peace' Albright/ Illstyle & Peace Productions (USA)
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Unde este elefantul?, Eduard Gabia & Justin(RO)
| 14:00 | WASP / Performance Premieră: Este ceea ce este, Vlad Basalici (RO)
| 18:00 | WASP / Performance: Nesomn, Arcadie Rusu (RO)
| 20:00 | WASP / Performance: (anti)aging, Madalina Dan & Mihaela Dancs (RO)
| 21:00 | WASP / Performance: TEST_A_MENTAL, Paul Dunca & Krassen K. (BG)
12.10 | 10:00 | Workshop HIP-HOP, Brandon 'Peace' Albright/ Illstyle & Peace Productions (USA)
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Unde este elefantul?, Eduard Gabia & Justin(RO)
| 17:00 | WASP / Performance: Absolute Fall (preview), Catrinel Catană (RO)
| 18:00 | WASP / Performance: you look as something I might know, Ana Cătălina Gubandru
| 20:00 | WASP / Performance PREMIERE: Fat Chance Light Magic, Marina Albu, Maria(RO)
| 21:00 | WASP / SpectacoL PREMIERE: Zugzwang, Jean-Lorin Sterian (RO)
| 22:00 | WASP / Performance HIP-HOP, Illstyle & Peace Productions (USA)
13.10 | 10:00 | Workshop HIP-HOP, Brandon 'Peace' Albright/ Illstyle & Peace Productions (USA)
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Unde este elefantul?, Eduard Gabia & Justin(RO)
| 17:00 | WASP / Film: Tracker, Constantin Georgescu (RO/DE)
| 18:00 | WASP / Performance: The more of us there are the faster we will reach our gool,
Janez Janša (SI)
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| 20:00 | WASP / Performance: Doom Room, Sergiu Matiș (RO/DE)
| 22:00 | WASP / Performance: Duet, Sergiu Matiș (RO/DE) & Vlaicu Golcea (RO)
14.10 | 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 14:00 | WASP / Performance PREMIERE: Unde este elefantul?, Eduard Gabia & Justin (RO)
| 15:00 | WASP / Performance: Plimbare sonoră, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 17:00 | WASP / Lecture-workshop: Janez Jansa (SI)
| 19:00 | WASP / Performance: The Thing Doesn’t Touch Me, Valentina de Piante Niculae
| 20:00 | WASP / Performance PREMIERE: Despre tandrețe, Andreea Novac (RO)
| 21:00 | WASP / Performance: După Traian și Decebal, Paul Dunca & Mihaela Michailov (RO)
| 22:00 | WASP / Party
15.10 | 10:00 | WASP / MEET THE NEXT GENERATION
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 18:00 | WASP / Installation: Diggin' Up 2, Superamas (AT/FR/BE)
16.10 | 10:00 | WASP / MEET THE NEXT GENERATION
| 10:00 | WASP / Workshop: Wee/Francesco Scavetta (NO/IT)
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 18:00 | WASP / Installation: Diggin' Up 2, Superamas (AT/FR/BE)
17.10 | 10:00 | WASP / MEET THE NEXT GENERATION
| 10:00 | WASP / Workshop: Wee/Francesco Scavetta (NO/IT)
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 18:00 | WASP / Installation: Diggin' Up 2, Superamas (AT/FR/BE)
18.10 | 10:00 | WASP / MEET THE NEXT GENERATION
| 14:00 | WASP / Instalație: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 18:00 | WASP / Instalatie: Diggin' Up 2, Superamas (AT/FR/BE)
19.10 | 10:00 | WASP / MEET THE NEXT GENERATION
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 18:00 | WASP / Installation: Diggin' Up 2, Superamas (AT/FR/BE)
| 20:00 | WASP / Performance: Surprised body project, Wee/Francesco Scavetta (NO/IT)
| 21:00 | WASP/ Films / Documentary
20.10 | 10:00 | WASP / MEET THE NEXT GENERATION
| 14:00 | ASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 18:00 | WASP / Installation: Diggin' Up 2, Superamas (AT/FR/BE)
| 20:00 | WASP / Performance: Surprised body project, Wee/Francesco Scavetta (NO/IT)
| 21:00 | WASP / Films / Thierry de Mey
21.10 | 10:00 | WASP / MEET THE NEXT GENERATION
| 14:00 | WASP / Installation: Pasărea care-ți mușcă auzul, Maria Balabaș & Daria Ghiu (RO)
| 18:00 | WASP / Installation: Diggin' Up 2, Superamas (AT/FR/BE)
| 20:00 | WASP / Performance: Dry Act #2: South Domino, Adrián Minnkowicz & Anne- Linn Akselsen /
Human Works (BE)
| 22:00 | WASP: Party
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PREȚURI / PRICES
Biletele vor fi puse în vânzare cu 1h înainte de începerea
spectacolelor
Tickets will be sold 1h prior to the performance
EXPLORE DANCE FESTIVAL:
10 RON/SPECTACOL; 15 RON/ZI
EXPLORE DANCE FESTIVAL:
10 RON/TICKET; 15 RON/DAILY PASS
BILET SPECTACOL BOOTY LOOTING/ ULTIMA VEZ:
20 RON
TICKET BOOTY LOOTING/ ULTIMA VEZ: 20 RON
BILET PLATFORMA:
10 RON/SPECTACOL; 20 RON/ZI
TICKET RO-PLATFORM:
10 RON/TICKET; 20 RON/DAILY PASS
Filme / Films: Intrarea liberă / Free entry

ECHIPA / TEAM

Rezervări spectacole / Reservations:
office@exploredancefestival.ro
Înscrieri workshop-uri / Workshops:
workshops@exploredancefestival.ro

Director Artistic / Artistic Director:

Andreea Căpitănescu
Director Executiv / Executive Director:

Marius Gheorghe
Coordonator de Proiect / Project Coordinator:

Ana-Maria Dragnea
PR / PR :

Bianca Boitan - Rusu
Comunicare / Communication:

Roxana Dănăilă
Coordonator Cercetare / Research Coordinator:

Gina Şerbănescu
Grafician / Graphic design:

Vali Chincişan
Responsabil producție / Production Responsible:

Mara Nedelcu
Coordonator Tehnic / Technical Coordinator:

Cătălin Nicolescu
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