Perform Iași a plecat de la un gând. Comun, de altfel. Sunt multe festivaluri de
teatru în România. Multe dintre ele cu un concept bine definit, multe dintre ele cu un
background în spate, multe dintre ele cu un buget consistent. Toate promovează arta
teatrală.
Perform Iași s-a construit plecând de la o atitudine fresh, de la o mapare a artei
teatrale contemporane, de la dorința de a promova teatrul independent.
Acum nu foarte mulți ani în urmă, mișcarea teatrală independentă în România nu
putea susține cu un repertoriu voluminos un festival național. Acum, însă, un festival
nu poate susține întreg repertoriul acesteia.
Perform Iași scanează teatrul independent românesc și construiește o platformă
în care artiștii se întâlnesc pentru a face schimb de idei, de concepte și, mai ales,
pentru a se declara o forță în contextul cultural actual.
Pentru ediția de anul acesta am optat pe ideea de a constitui două secțiuni:
secțiunea MAI TEATRU și secțiunea MAI PUȚIN TEATRU. Am ales să denumesc
astfel cele două secțiuni gândindu-mă la definițiile „naive” date de spectatori. Asta
nu înseamnă că o secțiune este „mai puțin” decât cealaltă. Ele sunt doar încadrări
făcute de spectatorii care vin cu așteptări în sălile de teatru (neconvențional - de data
aceasta). Din oricare secțiune ar fi, spectacolele din festival (și nu numai) construiesc
imaginea de ansamblu a mișcării independente.
Arta contemporană nu este canonică. Arta contemporană are la bază artiști cu viziuni
unice, asumate, declarate. Arta contemporană are nevoie de deschidere din partea
consumatorilor și de susținere din partea autorităților și mediului privat.
Perform Iași susține tinerii artiști în a îndrăzni mai mult, în a spera la mai mult, în a
crea mai mult. Perform Iași susține tot ce e diferit.
Ediția de anul acesta aduce spectacole/performance-uri care s-au făcut remarcate în
stagiunea 2013-2014 prin atitudinea, dinamica, viziunea sau construcția lor. Sper ca
această ediție să se impună pe piața festivalurilor de artă teatrală/performativă din
România și să deschidă și mai mult apetitul consumatorilor ei.
Perform Iași a plecat de la un gând. Sper ca după cele opt zile de festival PERFORM
Iași să devină o atitudine.

Florin Caracala,
Director artistic PERFORM Iași 2014
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Mă numesc Octavian
Jighirgiu și, pentru că „se
poartă 3 în 1”, sunt actor,
regizor și profesor de teatru
la Iași. Hiperactivitatea pare
să FIE 1 o caracteristică a
artistului contemporan, așa
că încerc să nu-mi trădez
niciuna dintre aceste identități
profesionale. Ca și cum nu am suficiente lucruri de făcut, entuziasmul de care sufăr
mă aruncă permanent în noi și noi provocări. Așa am ajuns să preiau și organizarea
unui festival. Și dacă-i bal, atunci bal să FIE.
E vorba de mișcarea teatrală independentă, atipică și nonconformistă, specială și
specifică, revoluționară și ultra-creativă. Dintr-un brainstorming de o noapte s-a
născut „PERFORM”, ca identitate a unei platforme de dialog și manifestare pentru
artiștii și artele performative. Ideea festivalului a apărut încă din 2013, în cadrul FIE,
în care a fost introdusă o secțiune de Fringe teatral. Evident, titulatura forța oarecum
formula consacrată de marile festivaluri ale lumii, unde Fringe-ul este secțiunea off,
în care independenții se înscriu și participă pe cheltuială proprie în speranța obținerii
unor contracte ultrerioare cu impresari și manageri teatrali prezenți în festival. Așa
că, începând cu această ediție, care se vrea a fi prima a unei formule revizuite, am
redenumit festivalul: „PERFORM - to fringe or not to fringe”. Conceptul se axează pe
ideea de festival de teatru independent, deci liber de orice constrângere. De aici și
mascota oferită cu generozitate de artistul vizual Felix Aftene, pisica albastră cu aripi.
Aidoma pisicii, artistul independent e inspirat, nonconformist, imprevizibil și, de ce nu,
obraznic - în sens creativ.
Cu o asemenea mascotă și cu un asemenea format de festival, nu pot decât să-mi
doresc să creez un brand artistic autentic pentru Iași, sperând într-o evoluție a sa în
ani, precum cea a bulgărelui de zăpadă. Totodată, acest festival trebuie să anime
și mișcarea teatrală independentă locală. Și sigur o va face! Mizez pe provocarea
întâlnirii artiștilor ieșeni cu creativii din spații culturale ce au „motoarele mai turate”...
Sper ca, în viitoarele ediții, festivalul să ajungă un factor electrizant al acestei
perioade a anului, pentru publicul de aici și de aiurea.
Idei și dorința de a face din „PERFORM” un eveniment cât mai percutant au venit
încă de la primele discuții în cadrul echipei. Cel mai amuzant lucru pe care l-am
realizat în cadrul muncii de organizare a festivalului a fost ședința foto cu mascota,
unde pisica s-a comportat exemplar. În acest sens vom posta fotografiile pentru care
pisica albastră ne va da acordul de publicare.
Aștept ca cei care vor afla de noi să vină în număr cât mai mare la spectacole și le
garantez că ceea ce vor vedea în „PERFORM” le va lăsa urme (vezi urmele pisicii
noastre) în suflet și minte. Vă provoc să vă exprimați libertatea intrând pe ușa ce se
deschide acum spre o altă fațetă a unei arte vechi de când lumea!
Hai să PERFORMăm într-o poveste frumoasă despre Iași, artă și excelență!
Conf. Univ. Dr. Octavian Jighirgiu
Director executiv PERFORM Iași 2014
1 Festivalul Internațional al Educației
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22:00
Blackbird
Unteatru / București
r. Andrei / Andreea Grosu

BCU - Sala Aulă

Teatrul Luceafărul

Teatru Fix

Uzina cu Teatru Teatrul Național
Vasile Alecsandri
Iași

Palatul Roznovanu
(Primăria)
- Hol Central

MERU

Cărturești

Sala Studio Universitatea de Arte
George Enescu Iași

20:00
Pescåruæul . Ultimul act
Asociația INSPIRĂ / București
r. Carmen Lidia Vidu

18:00
ZIC ZAC -Spectacol
Independent / UNATC / București
r. Andrea Gavriliu rezemată de
Ștefan Lupu

12:00
Conferinœå
Radicalismul noilor estetici
Oltița Cîntec

Joi, 26 iunie

Luni, 23 iunie

20:00
Doggy Style
Social Act Theatre / Galați
r. Radu Horghidan

18:00
KAMPF
Asociația Studio M /
Sf. Gheorghe
r. Ferenc Fehér

12:00
Conferinœå
Schimbarea canonului estetic în
regia teatrului contemporan
Nicu Mandea

Marți, 24 iunie

20:00
BE A MAN!
Spectacol Independent /
UNATC / București
r. Elena Anghel

18:00
RETOX România este
œara occidental xeroxatå
Compagnie 28 coproducție
UnTeatru / București
r. Eugen Jebeleanu

16:00
Lansare de carte
Emil Coșeru, actorul nostru
(invitat Oltița Cîntec)
Călin Ciobotari

12:00
Conferinœå
Experiența Off Broadway
Nic Ularu

Miercuri, 25 iunie

20:00
After all
Colectiv A / CNDB / Zamek Ujazdowski /
Cluj / București / Polonia
r. Vava Ștefănescu

18:00
REALIA (Bucureæti/Beirut)
Solitude Project & Căminul Cultural /
București, r. Farid Fairuz

16:00 Lansare de carte -Țesuturile
fragilității / Despre dictatori și alți demoni
(invitat Gabriela Lupu) Cristina Rusiecki
16:30 Conferinœå - Radu Afrim, regizorul
cult al generației noastre, Cristina Rusiecki

10:00
Workshop
Physical Theater
Andrea Gavriliu

Vineri, 27 iunie

22:00
Ce am ales så uit / PREMIERÅ
Teatrul FIX / Iași
r. Raul Coldea / Petronela Ionescu

20:00
Parallel
GroundFloor Group
& Colectiv A / Cluj
r. Ferenc Sinkó / Leta Popescu

18:00
VOT
Atelier35 / UNATC / București
r. Ioana Păun

10:00
Workshop
Physical Theater
Andrea Gavriliu

Sâmbătă, 28 iunie

22:00
hai iu iu NU hi you you
UNITER / București
r. Radu Afrim

Duminică, 29 iunie

Adrese locații spectacole:
Teatrul Național Vasile Alecsandri Iași - str. Agatha Bârsescu nr. 18
Palatul Roznovanu (Primăria) - bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11
Universitatea de Arte George Enescu Iași - Sala Studio - str. Costache Negruzzi nr. 7-9 (fostă Horia)
Teatru Fix - str. Cuza Vodă nr. 10, subsol
Cărturești - în incinta Palas Mall
MERU - bd. Carol I, etaj 1, Casa cu Pasaj, Copou
Teatrul Luceafărul - Sala Mare - str. Grigore Ureche nr. 5
BCU - Sala Aulă - Strada Păcurari nr. 4 (Fundație)

20:00
Shot sau Comedia relaœiilor
Spectacol Independent / București
r. Andreea Bibiri

18:00
Cinci ore cu Mario
UnTeatru / București
r. Mariana Cămărășanu

12:00
Conferinœå
Contexte actuale: Auto/biografism și
relaționalitate
Ionuț Sociu

Programul specatcolelor poate suferi modificări 		
independente de voința organizatorilor.			
								
LEGENDĂ:						
MAI TEATRU					
MAI PUȚIN TEATRU					
CONFERINȚĂ/WORKSHOP				
LANSARE DE CARTE					
							

Teatru Fix

MERU

20:00
Haute Cuisine
Asociația „Șpraiț” / Sf. Gheorghe
r. Vereș N. Attila / Fatma
Mohamed / Elena Popa

18:00
Uzina cu Teatru LSD Theatre Show
Teatrul Național
Doctors Studio & Godot Café
Vasile Alecsandri Iași Teatru / București
r. Horia Suru

Cărturești

Sala Studio Universitatea de Arte
George Enescu Iași

Duminica, 22 iunie

LSD
Theatre
Show
Produs de: Doctor’s Studio
și Godot Cafe Teatru
Scenariu: Christopher Durang
Regie: Horia Suru
Scenografie: Marian Vasii
Live Sound Design: Rufi
Grafică: Alexandra Andrieș
Distribuție: Isabela Neamțu,
Matei Chioariu
LSD Theatre Show nu este teatru. Este spectacol. Unul strălucitor și
zgomotos al căutării unei priviri înțelegătoare în masa inertă a ochilor goi
ai societății. Un spectacol construit ca un strălucitor show de televiziune,
LSD Theatre Show vorbeşte despre alienarea din marile oraşe, despre
flagelul consumerismului, despre nevroze personale, eşecul adaptării şi
imposibilitatea fericirii.
Spectacolul “îmbracă maladia metropolitană în forma cea mai vizibilă a
consumului” - media. Expunerea în show-urile de televiziune a anxietăţilor,
a falselor miracole, valorificarea senzaţionalului fabricat sînt parodiate
exploziv, pînă la absurd. Demenţa urbană este exhibată purulent, prin toate
mijloacele media. Ostentativitatea depresiei şi a obsesiilor are legătură cu
nocivitatea societăţii de consum, dar şi cu pierderea intimităţii şi corolarul
său, imposibilitatea de a te individualiza în jungla urbană.” - Oana Stoica

_____________________________________________________________
Doctor’s Studio este o asociație cultural-artistică independentă - fără un
spațiu propriu. Ea își propune să organizeze, să producă și să promoveze
proiecte artistice cu strânse și evidente legături cu România și lumea în
care trăim, în contextul social - politic actual. Doctor’s Studio promovează
experimentul și inovația în artă și militează pentru educarea publicului prin
cultură.
_____________________________________________________________
Godot Cafe-Teatru este un spaţiu îndelung aşteptat - şi, mai ales, necesar,
în special în zona teatrului independent. De aici şi denumirea sa, aluzie la
personajul din piesa „Aşteptându-l pe Godot” de Samuel Beckett. Godot
Cafe prezintă în fiecare seară pe scena sa artişti tineri: se joacă piese de
teatru contemporan, au loc concerte, spectacole de improvizație, proiecţii de
film, expoziţii de fotografie sau lansări de carte.
_____________________________________________________________
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Haute
Cuisine

,

Produs de: Asociația Șpraiț
Scenariu: Alexandra Felseghi, Mircea Laslo
Scenografie: Cristina Milea
Muzica: Codin Orășeanu
Video: Dream of Birth, Creation of life
Credit: Shiwei Barbier
Sunet video: Dragoș Mărgineanu
Distribuție: Veres Nagy Attila, Fatma Mohamed, Elena Popa
Haute Cuisine este o piesă non-verbală în care personajele interpretează
o parabolă despre devenirea unui cuplu ca familie, într-un paralelism cu
pregătirea mâncării în bucătărie. Conceptul dramaturgic propune o serie de
jocuri de seducţie ale cuplului sub pretextul gătitului. Sub această formă de joc
sunt atinse multe dintre stările predominante prin care trece orice cuplu: iubire
- ură, atracţie - respingere, atenţie - nepăsare, comunicare - tăcere, dominant
- dominat. Haute Cuisine este povestea unui cuplu care caută să depăşească
un prag al vieţii sub privirile copilului devenit spectatorul propriei familii şi care
încearcă să le semnalizeze părinţilor pericolul destrămării acesteia.

8

_____________________________________________________________
„Trăiești într-o lume fragmentată, te miști sacadat. Lumea ta, de altfel, e
împrejmuită de toate firele acestea, pe care le presimți, dar nu le atingi
niciodată. Niște conexiuni, intuite cumva, te leagă de o mare întreagă de alți
oameni, asemeni ție. Într-o zi, cineva ar putea să îți facă un semn sa te ridici
și să intri în joc. Și atunci ai trece de cealaltă parte.” - Maria David
_____________________________________________________________
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Blackbird
Produs de: Unteatru
Regia: Andrei și Andreea Grosu
Scenografia: Vladimir Turturică
Distribuția: Florina Gleznea,
Constantin Cojocaru
“Blackbird este un spectacol
despre pasiunea discutabilă
dintre un bărbat și o femeie,
analizată pe stări psihologice, cu
un final deschis.” - Ileana Lucaciu
Spectacolul își propune să ne
plaseze într-o sala de judecată
în care noi, publicul, să încercăm
să emitem un verdict asupra unei
fapte săvârșite. Să judecăm,
sa blamăm sau să iubim două
personaje care ne vor răscoli și
ne vor forța sa ne uităm înăuntrul
nostru căutând Soluția.

_____________________________________________________________
Unteatru e un gând care a legat oameni într-un proiect cultural curajos. S-a
născut din dorinţa de a face posibilă întâlnirea oamenilor cu teatrul, acasă, un
teatru într-o casă. O casă fără poveste, sub acoperişul căreia teatrul increat
îşi aşează istoria ca într-un creuzet în care se topesc și se contopesc idei.
S-au întâlnit în 2009 și au decis să schimbe lumea. În 2010 devin
fondatorii Teatrului independent Unteatru. Având doar 2 membri și foarte
mulți colaboratori, acesta devine unul dintre cele mai importante instituții
independente din București. Andrei și Andreea Grosu se căsătoresc în 2011.
Lucrează împreună la spectacole în București și în țară, printre care: Hamlet
de William Shakespeare la Teatrul Maior Gheorghe Pastia Focșani, Trei femei
înalte de Edward Albee la Teatrul Unteatru Bucuresti și Teatrul Bulandra
București, Autobahn de Neil LaBute la Teatrul Godot Bucuresti, Un tramvai
numit dorință de Tennessee Williams la Teatrul Unteatru Bucuresti și altele.
_____________________________________________________________
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Cinci ore cu Mario

Produs de: Unteatru
Scenariu: Dramatizare dupa romanul lui Miguel Delibes
Regia: Mariana Cămărășan
Director de proiect: Ioana Moldovan
Distribuție: Florina Gleznea
Valorificând romanul lui Muguel Delibes, apreciat ca fiind o capodoperă
a literaturii spaniole, dramatizarea Cinci ore cu Mario dezvăluie travaliul
redescoperirii de sine printr-un monolog extrem de intens - o noapte de
priveghi de un comic molipsitor.
Este povestea unei vieţi aparent comune, în care marile vise s-au împletit
cu măruntele realizări şi frustrări, o istorie personală, dar şi naţională, care
scoate la lumină pasiunea, toleranţa şi intoleranţa, dar mai ales iubirea,
printr-un noian de trăiri, amintiri, regrete şi vise.
Cinci ore cu Mario răstoarnă prejudecăți vechi, într-un război deopotrivă social
şi casnic, dar mai ales interior, în care lupta se dă între compasiune şi ambiţie.

_____________________________________________________________
Unteatru e un gând care a legat oameni într-un proiect cultural curajos. S-a
născut din dorinţa de a face posibilă întâlnirea oamenilor cu teatrul, acasă, un
teatru într-o casă. O casă fără poveste, sub acoperişul căreia teatrul increat
îşi aşează istoria ca într-un creuzet în care se topesc și se contopesc idei.
_____________________________________________________________
Mariana Cămărășan este absolventă a Universităţii Naţionale de Artă
Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale din Bucureşti, Facultatea de
Teatru, Artele spectacolului - regie de teatru, clasa Cristian Hadji-Culea
şi Nicolae Mandea (2007) autoare a zece spectacole jucate pe scenele
teatrelor din Bucureşti (Act, Odeon, Nottara), Brăila, Ploieşti şi Botoşani.
_____________________________________________________________
Ioana Moldovan este critic de teatru, membru al Asociaţiei Internaţionale a
Criticilor de Teatru - Secţia Română şi colaborator la Revista 22.
_____________________________________________________________
Florina Gleznea este actriță, absolventă în 2007 a Universităţii de Artă
Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale Bucureşti - Specializarea Arta
actorului (Clasa Profesor Ion Cojar, Asistent Adrian Titieni).
_____________________________________________________________
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Shot sau
Comedia relațiilor
Produs de: Andreea Bibiri
Regia: Andreea Bibiri
Coregrafia: Carmen Coțofană
Distribuția: Florina Gleznea/Andreea Bibiri, Toma Dănila/Rolando
Matsangos, Andreea Mateiu, Andrei Mateiu

Despre ce se discută într-un bar? Shot oferă şase variante de răspuns.
Spectacolul este un colaj de piese scurte după autori americani contemporani.
Deși aparent nu există nicio legătură între ele, poveștile par să reprezinte
aceleași arhetipuri psihologice. Personajele adoptă poziții de luptă, indiferent
de situație, orice acțiune aparent detașată este stăpânită inevitabil de o stare
conflictuală. Mijloacele folosite în lupta pentru putere sunt pe cât de hilare pe
atât de inexorabile. Shot este construit ca un puzzle ce creează la final un
tablou al cuplurilor ce se poziționează antagonic.
„Sunt frînturi de poveşti care prind viaţă tocmai prin neforţarea intrării lor într-o
zonă făţiş militantă. La mijloc sînt eternele neînţelegeri între sexe, diferitele
unghiuri de vedere, judecăţile apriori - nu întotdeauna greşite -, un complex
relaţional dificil de gestionat de către ambii parteneri. ” - Oana Stoica

14

_____________________________________________________________
Andreea Bibiri este actriță de teatru, film și televiziune, cariera sa
fiind încununată de un succes ce i-a adus multe premii importante din
domeniu. Fiind angajată din 1997 în trupa teatrului L.S. Bulandra, a
lucrat cu regizori de marcă ai scenei și filmului românesc. Shot este
prima sa experiență regizorală.
_____________________________________________________________
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Kampf
Produs de: Studio M
Regia: Fehér Ferenc
Coregrafie: Fehér Ferenc
Muzică și lumini:
Kovácsovics Dávid
Scenograf: Bocskai Gyopár
Distributie: Bajkó László,
Gáll Katalin, Nagy Eszter,
Orbán Levente, Polgár Emília,
Szekrényes László,
Veres Nagy Attila
Titlul spectacolului, KAMPF, înseamnă luptă, semnificând rivalitatea de toate
zilele în vederea dobândirii unei poziții mai favorabile. În această luptă nu
există răsplată, numai strădania continuă, cu care ne confruntăm cu toții.
Spectacolul, folosind limbajul teatral al dansului contemporan, prezintă întrun mod creativ, jucăuș silința de fiecare zi a omului, vulnerabilitatea lui față
de jocurile de putere. Oricine poate fi umilit, uriașii pot deveni foarte slabi în viziunea regizorului toate acestea trebuie însă privite cu umor, ca un joc.

_____________________________________________________________
Trupa de teatru experimental şi de mişcare a fost înfiinţată în anul
2005, ca departament cu portofoliu de spectacole propriu al Ansamblului
de Dansuri Háromszék din Sfântu Gheorghe. Trupa a fost transferată în
structura organizatorică a Teatrului Tamási Áron în toamna anului 2010.
Preocuparea principală a trupei constă în explorarea mijloacelor de
expresie ale teatrului prin determinarea elementelor tangenţiale dintre
teatrul cuvântului, teatrul-mişcare şi teatrul vizual, formulându-şi ca misiune
primordială introducerea dansului-contact în gândirea teatrală şi coregrafică
română. Producţiile atelierului includ atât spectacole experimentale, cât şi
adaptări inedite ale unor piese clasice ale dramaturgiei universale.
_____________________________________________________________
Ferenc Fehér este un regizor-coregraf de la Budapesta al mai multor
spectacole care participă cu succes la festivaluri teatrale internaționale din
China până în Venezuela. Stilul inedit al regizorului provine din combinarea
expresivă a dansului freestyle şi al mişcărilor cunoscute din artele marţiale.
Spectacolul KAMPF este primul său proiect pe scenele din România.
_____________________________________________________________
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Doggy
Style
Produs de: Social Act Theatre
Direcție de scenă: Radu Horghidan și Florin Toma
Scenariu: Radu Horghidan
Distribuție: Radu Horghidan, Florin Toma, Petronela Buda, Vlad Ajder
Doggy Style este genul de piesă care pune întrebări, care este construit din
realitatea și concepțiile fiecăruia dintre noi, despre lucrurile simple, cotidiene,
dar intens mediatizate, dezbătute sau controversate, cum ar fi problema
câinilor vagabonzi.” - Andreea Mihalache
Publicul va avea parte de o satiră inspirată de polemica dintre iubitorii de
câini şi cei care nu vor să mai vadă patrupedele pe străzile oraşelor din
România. Spectacolul Doggy Style reduce dezbaterea naţională la nivelul
unei scări de bloc, univers în care fiecare regăseşte personaje familiare:
şeful de scară, tanti Viorica de la parter şi, inevitabil, maidanezul blocului.
Însă dincolo de funcţia de entertainment, absurdul din piesă semnalează
şi ironizează o serie de fenomene şi atitudini întâlnite în societatea
românească: sărăcie, prostie, incoerenţă, intoleranţă.
_____________________________________________________________
Fondată în anul 2013 de Radu-Andrei Horghidan, Florin Toma, Elena Anghel şi
Rodica Mişcalencu, Social Act Theatre este prima trupă de teatru independent
din Galaţi. Ea își propune să folosească teatrul pentru a orienta atenţia şi
suportul publicului spre probleme de natură socială şi spre grupuri care merită
o mai mare atenție atât din partea autorității, cât și a societății civile.
_____________________________________________________________
Social Act Theatre își dorește să fie mai aproape de comunitate. Trupa își
propune să promoveze conceptul de social awareness prin realizarea unor
spectacole care să ofere și soluții la problemele dezbătute.Ei sunt de părere
că, la ora actuală, teatrul poate și trebuie să fie mai mult decât o tribună
de la care se “declamă” metehnele societății, mai mult decât un simplu
comentator pasiv al vremurilor. Este un gest teatral, firesc, al unor actori
tineri, care au acumulat îndeajuns de multă experiență artistică pentru a face
următorul pas în dezvoltarea lor profesională.
_____________________________________________________________
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RETOX
România este țara
occidental xeroxată

Produs de: Compagnie 28 Paris și Unteatru
Regia: Eugen Jebeleanu
Concept scenic: Yann Verburgh
Scenografie: Velica Panduru
Video: Cinty Ionescu
Muzica: Alex Halka
Distribuție: Emilia Dobrin, Conrad Mericoffer, Camelia Pintilie, Pompilius
Onofrei, Yann Verburgh
„RETOX este un poem urban despre toxicitatea societăţii în care trăim,
care ne contaminează cu frici şi depresii, ne uzează raţiunea şi ne anulează
visele, ne ascute agresivitatea şi autismul social, ne transformă în monştri.” Oana Stoica
„RETOX vorbește despre ratarea individului, despre cuvinte care rănesc
mai rău decât lamele ascuțite, despre profilul abuzatului și al abuzatorului,
despre cum îndoiala în tine și în moștenirea ta spirituală se comportă ca
o cangrenă în definirea personalității. Spectacolul îți oferă varianta rapidă
a unui proces lung și anevoios, de îmbrățișare a scheletelor din dulap, de
demolare a unei grămezi de n-ai voie, nu poți, nu se poate, niciodată. Prin
RETOX nu te vindeci, ci conștientizezi.” - Maria Comandașu

_____________________________________________________________
Compania româno-franceză 28 s-a născut acum aproape 4 ani şi are sediul la
Paris. Și-au propus ca plan de atac, pe de o parte, propunerea unui limbaj nonverbal şi crearea unor spectacole care să depăşească barierele de limbă şi, pe
de altă parte, scrierea unor texte dramatice noi, bazate pe un tip de lucru „work
in progress” care să trateze un teatru de atitudine, prin mesajul şi angajamentul
sau în contextul social-politic-mediatic al teritoriului în care se exercită.
_____________________________________________________________
Unteatru e un gând care a legat oameni într-un proiect cultural curajos. S-a
născut din dorinţa de a face posibilă întâlnirea oamenilor cu teatrul, acasă, un
teatru într-o casă. O casă fără poveste, sub acoperişul căreia teatrul increat
îşi aşează istoria ca într-un creuzet în care se topesc și se contopesc idei.
_____________________________________________________________
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Be a
Man!
Produs de: Universitatea
Națională de Artă Teatrală
și Cinematografică
„Ion Luca Caragiale”
Regia: Elena Anghel
Coregrafia: Elena Anghel
Scenografie: Elena Anghel
Scenariu: Radu Horghidan
Distributia: Ana Badea,
Andreea C. Hristu, Elena Anghel
Coordonator:
Prof. Univ. Dr. Sergiu Anghel
Be a man! este un spectacol cu femei - despre bărbați sau cu bărbați despre femei! Un spectacol care nu pune întrebarea Cine este vinovat? ci,
mai degrabă, De ce nu asculți? De ce nu înțelegi? De ce nu vorbești? De ce
țipi? De ce lovești? De ce trăim într-un “război incorect cu un dușman căruia
cu toții i-am spus cel puțin o dată te iubesc?”

_____________________________________________________________
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică îşi asumă
misiunea de centru cultural naţional, care contribuie la formarea, dezvoltarea,
transmiterea şi difuzarea valorilor culturale şi care reprezintă un reper pentru
arta şi cultura din ţara noastră, un generator de fenomene artistice şi culturale.
_____________________________________________________________
Elena Anghel semneaza coregrafia și regia spectacolului Be a Man!. Ea
este actriță și coregrafă. A absolvit masteratul în Artă coregrafică din cadrul
UNATC. A mai coregrafiat spectacolul “ Little birds”, regia Radu Horghidan,
la Teatrul Muzical “Nae Leonard” din Galați și “Lights out”, spectacol
independent în regie proprie.
_____________________________________________________________
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Zic Zac
Produs de: Andrea Gavriliu
rezemată de Ștefan Lupu
Regia, coregrafia:
Andreea Gavriliu, Ștefan Lupu
Scenografia:
Andreea Săndulescu
Asistent scenografie:
Alexandru Petre
Light design: Alexandru Bibere
Sunet: Alexandra Poiană
Montaj video: Gabriel Costin
Distribuția: Andrea Gavriliu,
Ștefan Lupu, Gabriel Costin
În Zic Zac „este prezentată firesc povestea a doi oameni care se întâlnesc,
îşi vorbesc, se ceartă, fac dragoste, transpiră, ţipă, scuipă... totul prin dans.
Fără nimic stereotipic de tipul Viaţa în paşi de dans sau Dansul ca mod de
a trăi. Nu. În povestea celor doi nu este nimic la figurat. Totul se întâmplă la
propriu.” - Livia Stoica
„Zic Zac este întruchiparea entuziastă a plăcerii de a dansa, arătată cu
naturaleţe, un chef de joacă şi de jocuri, de comic amestecat cu autoironie,
de lucruri importante spuse cu umor, relaxarea de a nu te lua în serios, cu
seriozitate.” - Oana Stoica
„Mă simt descoperit fără muzică! spun la un moment dat cei doi intrepreţi
rămaşi în lenjerie de corp. Muzica este cea care îi îmbracă şi îi pune în
mişcare. Este viaţa, iar dansul felul de a trăi.” - Alina Epingeac

_____________________________________________________________
Andrea Gavriliu, actrița Teatrului Tineretului din Piatra Neamț, s-a născut pe
2 septembrie 1985, la Sfântu Gheorghe. Absolventă a Facultății de Teatru și
Televiziune din cadrul Universității Babeș Bólyai din Cluj-Napoca, secția actorie
română, clasa profesorului Bács Miklós, preparator Camelia Curuțiu, Andrea
și-a luat licența cu rolul Sașa din „Ivanov” de A. P. Cehov. Actrița a debutat în
,,Referințele la Dali mă excită” de José Rivera, în regia Mirunei Dinu.
_____________________________________________________________
Născut pe 8 mai 1985 la Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, Ștefan Lupu este
absolvent al Facultăţii de Teatru şi Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca. A debutat pe scena Teatrului Andrei Mureşan din Sf. Gheorghe,
dar cel mai mult a jucat la Teatrul Mic.
_____________________________________________________________
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Pescărușul.
Ultimul act
Produs de:
Asociația Inspiră și On Stage
Regia: Carmen Lidia Vidu
Coregrafia: Ioana Marchidan,
Istvan Teglas
Soprană: Cătălina Antal
Muzică live: Ovidiu Chihaia
Distribuție: Ioana Marchidan,
Istvan Teglas
Pescărușul. Ultimul act este un
spectacol vizual în care o lumină
se plimbă mereu pe scenă și, într-o
stare de nerv și abandon, ne lasă
să vedem frânturi de oameni, de
microfoane, cabluri, chitară, mască,
scenă… Textul spectacolului are
la baza al patrulea act al piesei
“Pescărușul” de A.P. Cehov, una
dintre cele mai jucate și iubite
piese din lume. Regizoarea Carmen Lidia Vidu realizează un spectacol de
teatru-concert, o combinație de muzică de operă, muzică post-rock , dans
contemporan, teatru. Toate într-o oră de emoție, de iubire, de poveste. O oră
în care vei fugi din cotidian, o oră în care sufletul tău se va simți liber. O oră
în care vei deveni un alt TU.

_____________________________________________________________
Asociația Inspiră s-a născut poate din cea mai frumoasă şi atipică poveste
de dragoste, pe cât se poate de reală, pe cât se poate de umană: a avut vise,
îndoieli, certitudini, provocări, speranţe, suişuri şi coborâşuri… şi foarte multe
lucruri de descoperit şi de învăţat. Este acea companie făcută dintr-o dragoste
sinceră pentru artă şi artişti, dar mai ales din credinţa că prin accesul la cultură
putem spera la o lume mai educată, în care să ne dorim să trăim şi să fim
mândri că ne creştem generaţiile care vin din urmă, aici în România.
_____________________________________________________________
On Stage a produs până la momentul actual, alături de Asociația Inspiră, 5
spectacole de teatru, printre care și Pescărușul. Ultimul act.
_____________________________________________________________
Carmen Lidia Vidu este cel mai tânăr regizor care a montat pe scena
Teatrului Național din București și, de asemenea, este primul și cel mai
spectaculos regizor de teatru multimedia din România. Spune despre ea că
nu respectă nicio regulă atunci când creează un spectacol și vede noțiunea
de spectaculos diferit de alți regizori. Spectacolele ei sunt speciale, ca o
stare, folosesc un limbaj artistic diferit și transformă de fiecare dată tehnica în
emoție autentică.
_____________________________________________________________
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Realia
(București
/Beirut)

Produs de: Solitude Project și Căminul Cultural
Regie: Farid Fairuz
Scenariu, scenografie, costume: Farid Fairuz
Muzica: Dhafer Youssef, Brent Lewis,
Karpov not Kasparov, P. I. Ceaikovski, Margareta Pâslaru
Suport tehnic: Mircea Ghinea
Distribuție: Farid Fairuz
„REALIA (București/ Beirut) e spectacolul unei identităţi scindate
care încearcă să funcţioneze simbiotic, dar eşuează. E scenariul unei
atomizări personale. E strategia haotică a unei bătălii identitare dusă de o
personalitate multiplă. ” - Oana Stoica
„REALIA (București/ Beirut) este spectacolul descreţirii metamorfozelor
unui artist care-și relochează memoria. E un performance testimonial. Un
corp care se învârtește ca un titirez sau care se lungește pe jos epuizat
de el însuși, Mihalcea-Fairuz creează un slalom printre povești personale
din trecut și experiențe prezente. Este un spectacol-topitorie, în care ceara
amintirilor se scurge în straturi de povești adevărate și inventate. Ce este
însă adevărat-adevărat într-un spectacol în care a povesti devine un act de
permanentă auto-ficționalizare?” - Mihaela Michailov
_____________________________________________________________
Solitude Project încurajează cercetarea și experimentul în câmpul practicilor
și teoriilor din arta contemporană și susține crearea unui mediu favorabil
dialogului, dezbaterilor și reflecției. Pentru tinerii artiști oferă consultanță
gratuită în domeniul managementului de proiect, strategii de comunicare
media, organizare conferință de presa, relații internaționale etc.
_____________________________________________________________
Căminul Cultural reprezintă un cadru de gândire şi acţiune.Un cadru
performativ şi discursiv pentru practica artistică şi politică. Este o platformă
pentru realizarea de radiografii subiective din sfera dansului contemporan,
performance-ului şi a artelor vizuale, dispuse să examineze într-o manieră
radicală şi lipsită de compromisuri realitatea artistică şi socio-politică.
Nu în ultimul rând, se vrea a fi un cadru pentru discursurile şi acţiunile
contemporane care lipsesc dintr-o cultură dominată încă de instituţiile publice
şi de politicile artistice tradiţionale şi conservatoare.
_____________________________________________________________
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After All
Produs de: Asociația Colectiv A
în cadrul Festivalului Temps
d‘Images
Coproducători: Zamek Ujazdowski
(Polonia), Centrul Naţional
al Dansului Bucureşti
Concept: Vava Ștefănescu
Distribuție: Carmen Coţofană
Scenografie: Adrian Damian
Costume: Paul Dunca
Video: Irina Stelea

„Spectacolul vă prezintă un dialog între două dansatoare, fiecare cu propria
personalitate artistică și plastică corporală. Un dialog întru totul inedit însă,
întrucât el avea loc între corpul concret, în desfăşurare spaţială scenică
directă, al lui Carmen Coţofană şi imaginea, de pe pelicula filmată, a corpului
Vavei Ştefănescu.” - Liana Tugearu
„Corpul [meu] tinde sa fie o arhivă; o arhivă virtuală. Ce faci cu toate lucrurile
astea adunate aici? La un moment dat, îți vine să te scuturi de ele, dar nu le
poți arunca. O schimbare ar fi binevenită.” - Vava Ștefănescu

_____________________________________________________________
Colectiv A este un ONG cultural, membru fondator al spațiului de artă
contemporană Fabrica de Pensule din Cluj. Asociația promovează cultura
activă prin proiectele pe care le propune și le susține în România și în
străinătate.
_____________________________________________________________
Principalele obiective al asociației sunt realizarea festivalului internațional
Temps d’Images și coordonarea proiectului La Terenuri. Pe lângă aceste
proiecte, Colectiv A participă la dezvoltarea scenei culturale prin workshopuri de dans contemporan, producții de spectacole interdisciplinare, rezidențe
artistice ș.a.m.d.
_____________________________________________________________
Vava Ştefănescu, cea care a gândit conceptul acestui spectacol este coregraf
şi dansator, trăieşte şi lucrează în România. A beneficiat de burse de studii,
rezidenţe de creaţie, ateliere internationale, a participat la numeroase festivaluri
internaționale, a susținut și susține ateliere de dans. Creații proprii: Solo on line,
O vară fierbinte pe Iza, Cvartet pentru o lavalieră etc. A semnat coregrafia a
numeroase spectacole de teatru, în unele regăsindu-se ca interpret. A fondat
și condus (1999-2003) Centrul Multi Art Dans (MAD), şi a fost director artistic
al Centrului Național al Dansului București până în 2013, iar din luna mai 2014
este manager al Centrului Național al Dansului București.
_____________________________________________________________
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VOT
Produs de: Performance Art Lab
cu sprijinul Atelier 35
Curator: Ioana Păun
Jurnalist Observațional:
Laura Ștefănuț
Artiști: Ruxandra Enache,
Cristi Gheorghe, Izabela Lészay,
Gabriela Mateescu, Adina Mocanu,
Marina Oprea, Florin Vivi Bădiță
În mai 2014 un grup de actori independenți au trimis o scrisoare acelor
candidați din partea României la Parlamentul European ale căror date de
contact erau publice: „Suntem un grup de operatori culturali și creativi - artiști,
manageri, curatori, studenți - parte a sectorului cultural independent, interesați
de poziția și agenda dumneavoastră culturală. În acest sens vă adresăm o
serie de întrebări al căror răspuns - indiferent de acesta sau chiar în absența
lui - îl vom comunica public și în special în mediul cultural contemporan
independent. Facem parte dintr-un sector formator de opinie și atitudini și
considerăm că este responsabilitatea noastră să aducem în discuție și să
subliniem problemele cruciale cu care se confruntă societatea contemporană.”
În noaptea de 28 Iunie 2014, în Primăria Iași se află 7 artiști. Fiecare dintre
ei adresează câte o problemă locală urgentă, abandonată de autorități. Și o
rezolvă. Acțiunea lor instigă.
_____________________________________________________________
Performance Art Lab este un laborator de acțiune performativă facilitat de
Ioana Păun la spațiul de proiecte Atelier 35 din București.
_____________________________________________________________
Atelier 35 este un spațiu de proiecte în care acționează Larisa Crunțeanu și
Xandra Popescu. Numele se revendică de la un concept al Uniunii Artiștilor
Plastici din Romania. Acesta s-a materializat sub forma unei rețele de spații
dedicate experimentului și artiștilor aflați la început de carieră, în câteva din
marile orașe din România. În ultimii ani, Atelier 35 a constituit un loc de
intervenție și colaborare pentru diferite echipe de artiști sau curatori.
_____________________________________________________________
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Ce am
ales
să uit

Produs de: Teatru Fix
Regie: Raul Codea
Scenariu: Petro Ionescu
Video design: Andrei Cozlac
Regia tehnica: Alin Ștefan
Distribuția: Ancuța Gutui,
Bogdan Cantauz, Alex Iurașcu,
Stanca Jabenitan, Adrian Marele,
Cătălin Ștefan Mîndru,
Delia Neagu, Andreea Spătaru
Spectacolul Ce am ales să uit are o structură fragmentară și pune în
discuție factorii care ne modifică percepția asupra lumii în procesul de
maturizare. Contextul socio-politic, transformările corporale sau relațiile
familiale și de cuplu generează experiențe puternice prin care ne construim
imaginea în raport cu ceilalți. „Ce te face să te simți liber? Care sunt
subiectele tale tabu? De ce ești dependent? ”
Ritmul și viziunea spectacolului sunt rezultatul întâlnirii dintre o echipă de
8 actori cu un regizor, un autor dramatic și un artist vizual care vin cu o
abordare proaspătă și dinamică.

_____________________________________________________________
Teatru FiX, adică Mişu, Cătă, Stanca, Nora, Andi. FiX cinci oameni pasionaţi
de teatru. FiX din 2012. FiX un cadru profesionist care susţine tinerii artişti să
se Întâlnească şi să Creeze împreună. FiX Cuza Vodă nr. 10. FiX o sală de
teatru. FiX o cafenea. FiX o galerie de artă. FiX o terasă.
_____________________________________________________________
Asociaţia Centrul Multimedia Teatru FiX este un spaţiu cultural
independent din Iaşi, dotat la cele mai înalte standarde profesioniste.
Obiectivul este dezvoltarea unei platforme de sprijinire artistică a autorului
de teatru scris, punându-i la dispoziţie toate resursele umane, tehnice şi
financiare necesare pentru crearea unui produs de înaltă calitate artistică.
_____________________________________________________________
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Parallel
Produs de: GroundFloor Group
Coproducător: Colectiv A
Concept/ Coregrafie: Ferenc Sinkó
Regia: Ferenc Sinkó și Leta Popescu
Scenariu: semnat de întreaga echipă
Scenografia: Valentin Oncu
Costume: Gyopár Bocskai
Cântece: Kata Bodoki-halmen
Muzica: Danaga
Asistent tehnic: Attila Almási

”Pe două scene paralele, două tinere povestesc - coregrafie, musical, standup comedy? - cum e să-ți vâslești printr-o societate ostilă ca să te întâlnești
cu propria-ți sexualitate. Povestea e înșelătoare ca sânii unei transwomen:
când crezi că râzi mai bine de glumele despre lesbiene rostite pe scenă,
te fulgeră gândul că s-ar putea că în sală să existe oameni care râd fără
să citească ghilimelele; apoi - și asta e “perversa” spectacolului - când
ești cu gura încă deschisă a râs, ți se deschide sub picioare o amețitoare
perspectivă a locului lipsă. Parallel este mai mult decât un spectacol.” Mircea Toma
Parallel este un spectacol care constă „într-o denunţare fără menajamente
a crizei de identitate induse femeilor lesbiene din pricina normelor sociale
rigide, dorind să provoace, în spectator, o confruntare cu propriile limite şi
preconcepţii.” - Silvia Dumitrache

parallel
lucia mărneanu
kata bodoki-halmen
concept/coregrafie:
ferenc sinkó
regia:
ferenc sinkó
leta popescu
texte:
echipa
scenografia:
valentin oncu
costume:
gyopár bocskai
cântece:
kata bodoki-halmen
muzica:
danaga
asistent tehnic:
attila almási

producător:

coproducător:

eveniment găzduit de:

spectacol în limba engleză
cu supratitrare în limba română.
16 +
rezervări:
www.groundfloor.ro
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_____________________________________________________________
GroundFloor Group este un ONG înființat în 2004, membru fondator al
Fabricii de Pensule - spațiu independent de artă contemporană din Cluj,
prima inițiativă de reconvertire a unui spațiu industrial în centru cultural din
România. În calitatea sa de producător de spectacole de dans contemporan,
GroundFloor Group prezintă lucrări ale lui Sinkó Ferenc, regizor și coregraf
interesat în abordarea multidiciplinară a artelor spectacolului și de crearea
unui limbaj care mixează mai multe forme de exprimare, de la teatru și dans la
muzică și artă video.
_____________________________________________________________
Colectiv A este un ONG cultural, membru fondator al spațiului de artă
contemporană Fabrica de Pensule din Cluj. Asociația promovează cultura
activă prin proiectele pe care le propune și le susține în România și în
străinătate. Colectiv A participă la dezvoltarea scenei culturale prin workshopuri de dans contemporan, producții de spectacole interdisciplinare, rezidențe
artistice ș.a.m.d.
_____________________________________________________________
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hai iu iu
NU hi
you you

Produs de: Gala Tânărului
Actor-HOP, UNITER
Regia: Radu Afrim
Muzica: Vlaicu Golcea
Distribuția: Emőke Pál, Ruxandra
Maniu, Melania Rusu, Aida Avieriţei,
Simona Arsu, Irina Antonie, Amalia
Huţan, Lorena Luchian, Flavia
Giurgiu, Ioan Paraschi, Gabriel
Sandu, Anghel Damian, Rareş
Andrici, Alexandra Caras
Spectacolul hai iu iu NU hi you you s-a născut la Gala Tânărului Actor HOP de la Costineşti, ediția 2013, organizată de UNITER şi este rezultatul
unui atelier de creaţie intitulat „Maria Tănase - 1913-2013”, coordonat de
muzicianul Vlaicu Golcea şi desfăşurat pe parcursul a patru zile. Radu Afrim
şi Vlaicu Golcea au transformat omagiul adus de o parte dintre concurenţii
de la HOP marii cântăreţe Maria Tănase, singura artistă care a valorificat
cântul românesc popular autentic, într-un spectacol de sine stătător care
este, deopotrivă, o adevărată aventură muzicală şi un îndrăzneţ dialog între
trecut şi prezent.

_____________________________________________________________
GALA TÂNĂRULUI ACTOR - HOP, program permanent al UNITER şi singular
în peisajul festivalier autohton, are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor
absolvenţi din învăţământul superior artistic de stat şi particular.
_____________________________________________________________
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Conferințe &
Workshop-uri

Nic Ularu (născut în Bucureşti) este prof. univ. la
Departamentul de Teatru şi Dans al Universităţii
din Carolina de Sud. În 2003 a fost distins cu
prestigiosul premiu OBIE pentru merite deosebite
în producţiile OFF-Broadway în stagiunea 20022003 în New York, iar în 2008 a primit o distincţie
naţională pentru merite deosebite, din partea
Institutului de Tehnologie Teatrală al Statelor Unite.

Andrea Gavriliu

Nicu Mandea

Andrea Gavriliu este o actriță și coregrafă din
România. A absolvit Facultatea de Teatru și
Televiziune din Cluj-Napoca, secția Actorie, în
prezent masterandă la Universitatea de Teatru și
Film I.L. Caragiale din București, secția Coregrafie.
Este actriță la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț și a
colaborat cu regizori precum Radu Afrim, Alexandru
Dabija, Alexander Hausvater, Ana Mărgineanu.

Absolvent al IATC “I.L.CARAGIALE”,
specialitatea Regie de teatru, film și tv, 1989.
Din 1991 este cadru didactic. A contribuit la
înființarea masteratelor de Scriere dramatică și
Pedagogie teatrală și la construcția mai multor
proiecte artistice și de cercetare, în special în
cadrul universității. În prezent conf.univ.dr. și
prorector al UNATC.

Ionuț Sociu
Ionuț Sociu (n.8 Aprilie 1984) este critic de teatru.
Începând din 2004, a colaborat la diverse reviste
culturale și a fost prezent în antologii colective cu
traduceri și cu texte nonficționale. Este co-fondator
și coordonator al revistei Gazeta de Artă Politică.
Între 2010 și 2012 a studiat la European College of
Liberal Arts din Berlin.
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Nic Ularu

Oltiţa Cîntec
Critic de teatru, doctor în Teatrologie, autoare a
zece volume de teorie și istorie a teatrului, a sute
de studii și articole publicate în reviste academice
si de specialitate (Critical Stages, Philologica
Iassiensia, Colloquium politicum, Observator
cultural, Suplimentul de cultură, Teatrul Azi, Scena.
ro etc), secretar general al Asociaţiei Internaţionale
a Criticilor de Teatru (AICT) secția Română.
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Cristina Rusiecki

Lansări de carte

Călin Ciobotari
Emil Coșeru este, la ora aceasta, unul dintre actorii ieșeni cu cea mai
mare notorietate. Societar al Teatrului Național Iași, profesor de Actorie
la Universitatea de Arte „George Enescu”, fondator al Școlii de teatru
imediat după 1990, Emil Coșeru întrunește toate datele pentru a deveni
la rândul său …personaj al unei cărți ce îi este dedicată - Emil Coșeru,
actorul nostru… O carte despre care autorul ei, teatrologul Călin Ciobotari,
consideră că „s-a făcut aproape de la sine, din întâlnirea dintre un actor și
un critic compatibili spiritual și cultural”…

Cristina Rusiecki este critic de teatru și jurnalist cultural.
Absolventă a Facultății de Litere și a Facultății de
Teatrologie, își ia doctoratul cu o teză despre Teatrul
cruzimii și spectacolele românești ale ultimului deceniu.
Și-a început cariera de jurnalist cultural la Pro Tv,
devenind producător al emisiunilor Salonul muzical
Acasă cu Iosif Sava, Millenium și Proezia. La Eminescu.
Din 2001 scrie consecvent cronică de teatru, având
rubrici, pe parcursul timpului, în revistele Cuvîntul,
Observator cultural, Adevărul literar şi artistic, Time Out, artactmagazine.ro.
Colaborează și la alte reviste culturale sau de profil teatral. Din 2006 răspunde
de cronica de teatru şi de paginile de artă din revista Cultura al cărei secretar
general de redacţie devine în 2007. În 2012 publică volumul Radu Afrim.
Țesuturile fragilității, un studiu empatic despre spectacolele regizorului, iar în 2013,
volumul Despre dictatori și alți demoni. Iulius Cezar, jurnal de repetiții plecând de
la spectacolul creat de Alexander Hausvater la Teatrul Național din Timișoara.
Volumul Radu Afrim. Țesuturile
fragilității, scris de Cristina Rusiecki,
încearcă să afle, să deconstruiască și să
justifice cauzele entuziasmului cu care
a fost și este primită opera „copilului
teribil” al teatrului românesc. Autoarea
dezleagă mecanismele creației
regizorului, interesată de articulațiile
interioare, văzute sau nevăzute, care
compun minunata lume a lui Afrim. Și,
pentru ca amintirile publicului să crească
în prospețime, odată cu lectura, cartea
este bogat ilustrată cu imagini din
spectacolele regizorului-fetiș. Evident,
fotografiile îi aparțin, în cea mai mare
măsură, chiar lui Radu Afrim.
În volumul Despre dictatori și alți
demoni. Iulius Caesar, jurnal de
repetiții, Cristina Rusiecki colectează
mostre din nașterea spectacolului
politic al lui Alexander Hausvater.
Cinci săptămâni de ochi holbați la
repetiții și de urechi ciulite la artiști.
Ce cred actorii despre personaje,
de-a ce se joacă, ce îi enervează,
ce distracții își mai găsesc... chiar o
colecție de mici momente de sublim.
Cristina Rusiecki propune o carte vie
care ia pulsul tuturor. De la reflecțiile
despre dictatură la reflecțiile despre...
cura de slăbire! Plus inerentele
glumițe de la repetiții.
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Povestea pisicii
albastre
Cunoaşte toate scenele lumii. Călătoreşte mult. De ani buni scrie jurnale
de teatru. E critică şi tăioasă. Mulţi o citesc. Îi place să fie lăudată. Deloc
mângâiată. Prin marile temple culturale are lojă rezervată. Refuză orice
nume. Devine nervoasă când i se spune Pisi. Semnează pisica albastră. Şi
aşa a rămas. Un personaj.
I s-au căutat genealogii. Biografi celebrii au mers pe urmele sale. Nimeni nu
ştie de unde a apărut. După amprenta genetică ar fi din Rusia. Ce se ştie e
că strămoşii ei erau preferaţii ţarilor. Cazacii le purtau în spate. Atacau şi ele
duşmanii. Adevărate luptătoare. Poate de aia nu-i place să fie alintată.
Dar de unde plăcerea reflectoarelor? Legenda spune că Pisica albastră, cea
care a poposit la Iaşi pentru câteva zile, a fost abandonată de către o familie
într-o sală de teatru. Şi de atunci s-a îndrăgostit de lumea Thaliei. Nu a avut
niciun motan. Nicio felină nu s-a putut apropia de ea. Se spune că în tinereţe
chiar a jucat pe scenă. Tare s-a supărat când un actor neatent a călcat-o
pe lăbuţa dreaptă. De atunci scrie în propriul jurnal despre roluri, tabieturi şi
personaje.
Se spune despre ea că are rezistenţa rusoaicei, blândeţea franţuzoaicei şi
umorul bărbaţilor englezi. Nu-i place să fie privită. Mari pictori au căutat-o
să-i facă portretul, jurnalişti celebri îi cer interviuri, ruşi îi trimit invitaţii. Toţi se
lovesc de un zid.
O fi oare reîncarnarea lui Stanislavski? La Radio Erevan se spun multe.
Acum e aristocrată. Se spune că cinează doar cu Regina Angliei, îşi face
vacanţele la Monaco şi dă lecţii de pisicologie aspirantelor, atent selecţionate
de impresarii săi. Cu oamenii comunică doar prin scris.

Observatorii Culturali:
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Gabriela Lupu
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Ionuț Sociu
Oltița Cîntec
Marius Ghilezan
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Odată unul dintre admiratori i-a trimis o carte despre un şoarece. Atât de
supărată a fost de gestul necuvenit, încât a refuzat să mai iasă în lume o
lună de zile. Toţi s-au speriat că a păţit ceva. În casa ei cu verandă spre
lume şi-a scris memoriile din viaţa anterioară. Mari editori se bat să-i obţină
mult râvnitul manuscris. Admiratorii spun că doar Reginei Angliei i-a spus
marele ei secret şi unde a ascuns povestea celeilalte vieţi.
Până să devină un autor de bestseller judecă lumea.
Odată i-a scris Papei. I-a cerut să fie primită cu onoruri de stat. Nu a înţeles
niciodată de ce nu i s-a dat nici până azi un răspuns.
Citiţi-o, admiraţi-i ţinuta şi veţi înţelege altfel rostul lumii!
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