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Locații / Venues

Bilete/ Tickets

Fabrica de Pensule
Sala Studio
Sala RAP
Lateral Art Space
Bar
Str. Henri Barbusse, nr. 59-61
Sala Radio
Str. Donath, nr. 160
Teatrul Maghiar de Stat Cluj Studio
Str. Emil Isac, nr. 26-28
Casa Tranzit
Str. Bariţiu, nr. 16
REACTOR de creație
și experiment
Str. Petofi Șandor, nr. 4
ZUG. Zone
Str. Traian, nr. 40-42
Cinema Victoria
Bd. Eroilor, nr. 51
Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării
Corp 3 (fostul hotel Topaz)
Str. Minerilor, nr. 85
La Cizmărie
Str. Samuil Micu, nr. 6
Liceul Mihai Eminescu
Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 94-96
Piața Flora
Aleea Padin
Piața Hermes
Str. Albac

Preț bilete: 10 RON cu reducere pentru
elevi, studenți și pensionari
15 RON preț întreg
Eveniment special: 25 RON preț întreg și
15 RON cu reducere pentru elevi, studenți și
pensionari
Abonament pentru 5 spectacole:
50 RON
Recomandăm achiziționarea biletelor în
avans, online prin Biletmaster.ro.
În limita locurilor rămase disponibile, biletele se vor pune spre vânzare la locație cu o
oră înainte de începerea evenimentelor.

MEETING POINT
The Soviet - Str. Franklin Delano Roosevelt,
colț cu G. Clemenceau
Echipă / Team
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Curatori: Iulia Popovici și Miki Braniște
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Coordonator festival: Cristina Bodnărescu
Comunicare și PR: Lala Panait și Corina Bucea
Editor: Corina Bucea
Relații internaționale & Guest: Sinta Wibowo
Coordonare producție și logistică: Simina Corlat
Asistent logistică: Radu Bogdan
Coordonare voluntari: Ani Mărincean
Coordonator tehnic: Attila Almasi
Graficieni: Luminița Dejeu și Dan Perjovschi
Animație: Maria Brudașcă și Andrei Mărgineanu
Traduceri: Vlad Dobroiu, Luiza Alecsandru & Cristina Bodnărescu
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EDITO
Ce ne hrănește?
În fiecare an, festivalul Temps d’Images tatonează legături subtile între artă și societate, reflectând în programul său teme pe care le
considerăm importante pentru timpurile noastre. De ce am ales să vorbim anul acesta despre hrană spirituală și hrană fizică? Ce legătură
are arta cu hrana ?
Artele spectacolului sunt locul întâlnirii vizibile dintre corp și suflet. Uneori corpul vorbește de la sine, este o arhivă vie a hranei spirituale și
a celei zilnice. Corpul nu este doar vehicul pentru a pune în practică gânduri și dorințe, el cere la fel de multă atenție ca și spriritul. Dacă ne
preocupăm de hrana spirituală, de care avem nevoie ca să ne găsim motivații pentru a merge mai departe, e timpul să ne interesăm mai
mult și de hrana zilnică ce susține corpul pentru a fi prezent în lume.
Între un om bine hrănit spiritual, dar înfometat fizic, sau unul sărac spiritual, dar cu stomacul îndestulat, încercăm să găsim echilibrul în
care putem funcționa în viitor. Întrebându-ne ce ne hrănește, vă propunem o experiență tihnită, în care să ne regăsim propriile gânduri sau
noi dileme, să degustăm împreună o hrană deopotrivă pentru corp și suflet.
Miki Braniște, pentru echipa Temps d’Images

What feeds us?
Each year, the Temps d’Images festival explores subtle connections between art and society, reflecting within its program themes that we
consider to be important nowadays. Why did we choose to talk this year about spiritual and material nourishment? What is the connection
between art and food?
Performing arts are the visible meeting point between body and soul. Sometimes the body speaks for itself, is a living archive of spiritual
and daily bread. The body is not just a vehicle applying thoughts and desires, it requires as much attention as the spirit. If we are
concerned with feeding the spirit, in the need to find motivations to go further on, it is time to start taking notice of the daily food that
maintains the body to be present in the world.
Between a man well fed spiritually but starved physically or a poor spirit with a satiated stomach, we try to find the balance in which we
can act in the future. Wondering what feeds us, we propose an experience at leisure, in which to find our own thoughts or new dilemmas,
tasting together food for both body and soul.
Miki Branişte, for the Temps d’Images Team
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Frame by Frame

insert video în clădirea Fabricii de Pensule / video insert in THE building of The Paintbrush Factory
Vernisaj: 6.11 | Ora: 18:00 | Perioada: 6-16.11 | Loc: Fabrica de Pensule | Program de vizitare: L-D, 16:00-20:00 | Artist: Ciprian Mureșan
Proiecțiile celor patru filme de Ciprian Mureșan, selectate de artist în urma invitației Temps d’Images, contribuie la extinderea platformei create de festival în anii precedenți
prin includerea artei video ca mediu de sine stătător și prezentarea unor posibile răspunsuri sau teme de reflecție pornind de la tema din acest an: „Ce ne hrănește?”

Video-ul Choose… (2005, DVD PAL, 41”) interpretează într-o cheie ironică imaginile distincte pe care marketing-ul încearcă să le impună asupra unor produse aproape identice: Pepsi și
Coca-Cola. Amestecate, nici unul nu influențează gustul celuilalt și ceea ce rezultă e o reconciliere forțată într-un război bazat pe imagini construite artificial și diferențe inventate.
Protestez împotriva mea (co-autor Gianina Cărbunariu, 2011, HD, 30’ 35”) prezintă o păpușă-marionetă care își strigă nemulțumirile dintr-un tomberon, înșiruind o mulțime de motive pentru
a crea o revoltă, chiar și împotriva propriei persoane. Pe parcurs, spectatorii se identifică cu cel puțin unul dintre argumentele inventariate și devin solidari cu o cauză care nu are neapărat o
finalitate, rămânând o izbucnire solitară.
Untitled (2007, animație, 162 cadre, 24 cadre/sec, loop) pornește de la premisa absurdului cotidian în care anumite imagini, cum ar fi aceea a unor oameni care se hrănesc din resturile de
mâncare aruncate la gunoi, devin atât de banale și de răspândite, încât nu mai stârnesc nici o reacție.
Praxis of Starvation (2013, HD, 50’) prezintă o serie de interviuri despre înfometarea voluntară și involuntară care are ca punct comun de fiecare dată durerea fizică pe care o produce. Subminând miturile despre curele de slăbire și beneficiile unui astfel de demers, filmul pune în evidență extremele acestui gest și chinurile fizice și psihologice prin care trec cei care aleg conștient
să țină post negru sau să slăbească pentru că meseria le cere acest lucru (boxer, balerină etc.), sau cei cărora precaritatea existenței le impune acest lucru.

Protestez împotriva mea (co-autor Gianina Cărbunariu), 2011, HD, 30’ 35” Courtesy: artistul și Galeria Plan B Cluj/Berlin
I’m Protesting Against Myself (co-author Gianina Cărbunariu), 2011, HD, 30’ 35” Courtesy: the artist and Galeria Plan B Cluj/Berlin

Ciprian Mureșan (n. 1977) trăiește și lucrează la Cluj; din 2005, este editor în cadrul redacției revistei IDEA artă + societate. În 2014 a fost profesor invitat la Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig. Cele mai recente expoziții personale includ: Obstacle Racing, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (2014), Stage and Twist (cu Anna Molska), Tate Modern, Londra
(2012), Recycled Playground, expoziție itinerantă, FRAC Champagne-Ardenne, Reims (2011), Centre d’art contemporaine, Geneva (2012) și Contemporary Art Gallery, Vancouver (2013).
Expoziții de grup (selecție): Six Lines of Flight: Shifting Geographies in Contemporary Art, San Francisco Museum of Modern Art (2012); Les Promesses du passé, Centre Pompidou, Musée
National d´Art Moderne, Paris (2010); The Generational: Younger Than Jesus, New Museum, New York; Seducția intervalului, Pavilionul României, Bienala de la Veneția, ediția 53 (2009).
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The projections of the four films by Ciprian Mureşan, which the artist has selected at the invitation of
Temps d’Images, contributes to the expansion of the platform created by this festival in the previous
years through including video art as an independent medium and the presentation of some possible
answers or topics of reflection stemming from the theme of this year: “What feeds us?”.

The video Choose… (2005, DVD PAL, 41”) ironically interprets the distinct images that marketing tries to impose on
some quasi-identical products: Pepsi and Coca-Cola. Mixed, none of them influences the taste of the other and what
results is a forced reconciliation in a war based on images built artificially and on invented differences.
I’m Protesting Against Myself (co-authored by Gianina Cărbunariu, 2011, HD, 30’ 35”) presents a puppet that yells his
discontents from a garbage can, enumerating a series of reasons for creating a revolt, including one against himself.
While watching the video, the viewers identify themselves with at least one of the inventoried arguments and fraternize with a cause that does not necessarily have an aim, remaining a solitary outburst.
Untitled (2007, animation, 162 frames, 24 frames / sec, loop) starts out with the premise of everyday absurdness in
which certain images and gestures, such as those of people who feed on leftovers thrown to the garbage, become so
banal and widespread that they do not trigger any reactions.
Praxis of Starvation (2013, HD, 50’) presents a series of interviews about voluntary and involuntary starving, which
have in common the physical pain caused by it. Undermining the myths about diets and the benefits of such procedures, the film stresses out the extremes of such gestures and the physical and psychological pain affecting those
who decide to fast or to lose weight because of their professions (boxer, ballet dancer, etc.) or those on whom this
thing is imposed by the precariousness of their subsistence.
Ciprian Mureșan (b.1977) lives and works in Cluj; from 2005 editor of IDEA art + society magazine. In 2014
he was guest professor at Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. His recent personal exhibitions include:
Obstacle Racing, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig; Mihai Nicodim Gallery, Los Angeles (2014), Stage
and Twist (împreună cu Anna Molska), Tate Modern, London (2012), Recycled Playground, on view successively at
FRAC Champagne-Ardenne, Reims (2011), Centre d’art contemporaine, Geneva (2012), and Contemporary Art Gallery,
Vancouver (2013). His group show participations include: Six Lines of Flight: Shifting Geographies in Contemporary
Art, San Francisco Museum of Modern Art (2012), Genius without Talent, de Appel Arts Centre, Amsterdam; Rearview
Mirror, The Power Plant, Toronto; Image to be projected until it vanishes, MUSEION Bolzano (2011), Les Promesses du
passé, Centre Pompidou, Musée National d´Art Moderne, Paris (2010); The Generational: Younger Than Jesus, New
Museum, New York; The Seductiveness of the Interval, the Romanian Pavilion, the 53rd Venice Biennale (2009).
Choose… 2005, DVD PAL, 41”, Courtesy: artistul și Galeria Plan B Cluj/Berlin
Choose… 2005, DVD PAL, 41”, Courtesy: the artist and Galeria Plan B Cluj/Berlin

5

Dinner For Sexism

Vernisaj: 6.11 | Ora: 18:00 | Perioada: 6-16.11 | Loc: Lateral Art Space
Program vizitare: L-S, 16:00-20:00 | Artiști: Paula Găzdac, Koter Vilmos

Instalația Dinner for sexism este o ironie usturătore la adresa rolurilor de gen și a tradiționalismului încă prezent
în societatea contemporană. Artista atrage atenția asupra inegalităților între sexe, asupra stereotipiilor și tipului
de viață care trebuie urmat pentru a fi integrat și acceptat în societate. Prin asumarea rolului ei de femeie de casă,
aceasta pregătește o masă atipică, care denotă atitudinea ei față de acest rol de gen, condamnat cu sarcasm.
Paula Găzdac - născută în 1992, în Cluj-Napoca, este masterandă la Universitatea de Arte și Design Cluj Napoca, la secția ceramică. Printre subiectele preferate pe care le abordează în lucrări se află problemele de natură
socială, acestea fiind reprezentate cu umor, ironie, sarcasm și grostesc.
The installation Dinner for sexism is an acid irony against gender roles and the traditional ideas, still present in
our contemporary society. The artist wants to raise awareness about gender inequality, stereotypes and the kind
of life you need to have in order to be accepted in our society. By taking the role of a housewife, she prepares an
atypical dinner to illustrate her attitude against this gender role through sarcasm.
Paula Găzdac - born in 1992, in Cluj-Napoca, is an MA student at the University of Art and Design - Cluj-Napoca, at the ceramics department. The favorite subjects in her works are social issues which she represents
through humor, irony, sarcasm and grotesque.
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Credit foto: Koter Gábor Csongor

Eating Animals

În timpul acţiunilor performative am cinat împreună cu o varietate de animale
domestice, consumând carne provenind de la tipul de animal așezat în fața
mea. În societatea de consum de astăzi, o alimentație sănătoasă devine o
problemă mare și este tot mai dificil să decizi dacă un obicei de consum este
bun sau sănătos pentru noi.
Artist din Miercurea-Ciuc, Koter Vilmos a absolvit în 2004 studiile Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, secţia grafică şi a avut numeroase
expoziţii în India, Coreea de Sud şi în ţară.
During the performances, I dined together with a variety of domestic animals,
consuming meat derived from the type of animal staying in front of me. In today’s consumer based society, healthy eating is becoming a great issue and it is
more and more difficult to decide which eating habit is good or healthy for us.
Artist from Miercurea-Ciuc, Koter Vilmos graduated in 2004 from the
University of Art and Design in Cluj-Napoca, the graphics department and has
had numerous exhibitions in India, South Korea and Romania.
www.kotervilmos.com, www.vimeo.com/kotervilmos

Filme’n piață / Films on the Market
Titlu film: Schimburi ţărăneşti / Echanges paysans / Farmer Exchanges (FR, 2013)
Data: 6.11 și 11.11 | Ora: 18:00 | Loc: Piața Flora (Mănăștur), Piața Hermes
(Gheorgheni) | Durata: 1h 05’ | Regie: Caroline Le Crouhennec |
Coproducție: Trefle, Eco Ruralis | Intrare liberă.

Prin proiectul Filme’n Piaţă lansăm o propunere pentru crearea
unor obiceiuri alimentare și de consum sănătoase pentru producători şi consumatori deopotrivă, acolo unde mergem zilnic
pentru a ne procura hrana - în pieţele agro-alimentare.
Proiect în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, Departamentul
Pieţe şi Hale.

Filmul Schimburi ţărăneşti urmăreşte aventura întâlnirii între mici
producători români și francezi care călătoresc în ţările celorlalţi pentru a
face schimburi de experiență despre meseriile și activitățile lor: mulsul
laptelui, fabricarea brânzei, fânul, recoltele şi procesarea lor, grija pentru
oi. Ei descoperă sau recunosc gesturi familiare sau diferite, referitoare
la viaţă şi modul în care lucrează. Sunt surprinşi, de asemenea, să
recunoască un alt lucru în comun, Politica Agricolă Comună Europeană
și subvențiile ei.
Through the project Films on the Market we launch a proposal
to promote healthy eating and consumption habits for producers
and consumers alike, right on the spot where we go to procure our
food - in the markets.
Project in partnership with the City of Cluj-Napoca, Department of
Markets and Halls.

The film Farmer exchanges follows the adventure of French and Romanian small-scale farmers who ventured, by travelling to each other’s
countries, to exchange around their practices and activities: milking
their cows, making cheese, harvesting their hay, processing the harvest,
taking care of the sheep. They discover or recognize certain gestures,
familiar or different relationships to life and ways of work. They also
express surprise at another aspect that their trade they have in common:
the European Common Agricultural Policy and its subsidies.
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Cină în doi / DINNER FOR TWO
Data: 6.11 | Ora: 20:30 | Loc: Sala Studio, Fabrica de Pensule | Durata: 60’ | Concept și interpretare: Mixer (Ana Botezatu și Corina Bucea)

Credit foto: Dacian Groza

Cu ce se hrănesc doi oameni care iau cina împreună? Ce îl hrănește pe fiecare și cu ce se hrănesc reciproc? Ce îi leagă pe cei doi și cu ce se umple
spațiul dintre ei? Cină în doi este o întâlnire în jurul mesei și a ceea ce îi unește pe oameni, este un spațiu comun despre ceea ce împărtășim și
despre lucrurile cu care ne hrănim fizic și spiritual.
Mixer este un grup artistic interesat să combine documentarea unor fenomene sociale cu elemente de studiu și prelucrare a imaginarului din
jurul acestor fenomene. Mixer este format din Ana Botezatu, artist și ilustrator și Corina Bucea, impostor cultural.

What feeds two people who have dinner together? What feeds them individually and what do they feed each other with? What connects the
two and what fills the space between them? Dinner for two is a meeting between two people around the table and around the topic of what
brings people together, it’s a common space about what we share and about the things that nurture us, both in a physical and spiritual way.
Mixer is an artists’ group interested to combine the documentation of social phenomena with elements of research and interpretation of the
imaginary around them. Mixer is founded by Ana Botezatu, artist and illustrator and Corina Bucea, cultural impostor.
www.facebook.com/GrupulMixer
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Realitățile lumii de azi / Atelier interdisciplinar
The Realities of Today`s World / interdisciplinary workshop
Cu: Alexandra Badea
Data: 7-8-9.11
Ora: 10:00-17:30
Loc: Reactor și Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării, Corp 3
Durata: 3 zile, 6 ore/zi
Înscrieri la atelier: rezervari@colectiva.ro

Plecând de la o muncă de documentare despre realitățile lumii de astăzi, vom încerca să
identificăm temele comune care ne interesează, ne provoacă, ne obsedează și care ne obligă
să reacționăm analizându-le printr-un text teatral.
Vom constitui echipe de lucru pluridisciplinare în care limitele atribuțiilor fiecărui „post”
(regizor, actor, dramaturg, coregraf, artist vizual, scenograf...) vor fi suprimate, încercând să
concepem o creație colectivă, în care tema este aleasă împreună, conceptul este formulat în
fiecare grup, iar proiectul este dezvoltat într-un dialog continuu între membrii echipei.
Alexandra Badea este dramaturg, regizor, scenarist. În paralel cu activitatea artistică,
ea susține workshop-uri de dramaturgie și predă la Universitatea Paris 10 cursuri de scriere
dramatică, regie, actorie, analiza spectacolului contemporan.
Ultima piesă publicată, Pulverizare, a obținut Marele premiu al literaturii dramatice acordat
de Centrul Național de Teatru din Franța și a fost montată la Teatrul Național din Strasbourg.
Starting from the documentation of today’s realities, we will try to identify common themes
that interest us, challenge and obsess us, compeling us to react by analyzing them through
a theatrical text.
We will work in multidisciplinary teams in which the limited duties of each artist (director,
actor, playwright, choreographer, visual artist, scenographer ...) will be suppressed, trying to
conceive a collective creation, in which the theme is chosen together, the concept is formulated in each group, and the project is developed through an ongoing dialogue between the
team members.
Alexandra Badea is a playwright, director, scriptwriter. In parallel with her artistic
work, she conducts dramaturgy workshops and teaches at the University Paris 10 classes of
Dramaturgy Writing, Directing, Acting, Contemporary performance analysis.
The last play she published, Pulverized, won the Grand Prize of dramaturgical literature of
the National Theatre Center in France and was staged at the National Theatre of Strasbourg.
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Forme ale artelor spectacolului în Ucraina
Performing Arts Forms in Ukraine

Credit
foto:
Credit
foto:
Volodya Stetskovych

Data: 7.11 | Ora: 16:00 | Loc: La Cizmărie | Durata: 40’ | Manager cultural: Olha Kik | Prezentare și discuție în limba engleză, intrare liberă.

Împărțirea artelor performative în clasice sau moderne este una reprezentativă pentru Ucraina. Kiev, Liov, Harkiv, Doneţk şi Odesa sunt centre pentru ambele categorii artistice. Întâlnirea
va include prezentarea câtorva teatre din Ucraina care organizează spectacole ce au la bază scenarii moderne şi care folosesc elemente contemporane de muzică şi dans. De asemenea,
spectacolele se construiesc în jurul unor proiecte, evenimente şi festivaluri care au rolul de a familiariza publicul cu tendinţele actuale din teatru, muzică şi dans.
Olha Kik este manager cultural în organizația Art Workshop Drabyna. Este coordonatorul unor proiecte de teatru şi dramaturgie din cadrul festivalurilor din Liov şi este partenerul
mai multor instituţii culturale importante, atât naţionale, cât şi internaţionale. Momentan se află în Cluj pentru Festivalul TEMPS D’IMAGES în cadrul unei rezidențe oferite de Eastern
European Performing Arts Platform şi Colectiv A.
Major division of performing arts tradition into old-school and modern are characteristic of Ukraine. Kyiv, Lviv, Kharkiv, Donetsk, and Odessa are centres of both kinds of performing arts.
The presentation will focus on a few Ukrainian theatres which stage performances based on modern scripts using contemporary elements of music and dance, as well as on projects,
events and festivals which familiarize the audience with modern theatre, music and dance trends.
Olha Kik is a cultural manager in the NGO Art Workshop Drabyna. A coordinator of theatre and drama projects at the festivals held in Lviv and partner with major Ukrainian and
international cultural institutions. She is in Cluj for TEMPS D’IMAGES Festival as part of the residency granted by Eastern European Performing Arts Platform and Colectiv A.
drabyna.org/drama
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Doggystyle

Regie: Radu Horghidan și Florin Toma
Scenariu: Radu Horghidan
Cu: Petronela Buda, Florin Toma, Vlad
Ajder, Radu Horghidan
Producție: Social Act Theatre

Credit foto: Ciprian B.

Data: 7.11
Ora: 18:00
Loc: Reactor
Durata: 1h10’

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. 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. Asistăm la procesul intentat lui Grivei,
maidanezul blocului C5, şi descoperim împreună ce se întâmplă când românul ia atitudine, care sunt
mecanismele care-i dictează acţiunile şi-i ghidează existenţa când e prins într-un univers atât de
vast precum cel al blocului C5. Spectacolul Doggystyle înfăţişează eroi ai banalului într-o luptă epică
pentru salvarea lui Grivei sau pentru salvarea întregii naţiuni. La finalul spectacolului publicul poate
adopta un cățel prin una din asociațiile partenere care se ocupă cu îngrijirea câinilor comunitari.
Radu Horghidan e actor și regizor, a absolvit masteratul de regie din cadrul UAT Târgu-Mureș,
student doctorand al Universității Dunărea de Jos Galați. A mai montat Sex Therapy dupa Charles L.
Mee la Teatrul Tabu, București și Dreaming Romania în co-regie la Teatru Fix din Iași.
Toma Florin este actor al Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați și profesor de actorie la Centrul
Cultural din Galați.
The audience will enjoy a satire inspired by the controversy between stray dogs’ supporters and
those who no longer want to see such four-footed animals on the streets of Romanian cities.
Beyond the entertainment, the absurd embedded within the play signals and gibes a set of
phenomena and attitudes widely spread in Romanian society: poverty, stupidity, incoherence,
narrow-mindedness. We are witnessing Grivei’s trial, a stray dog living near block C5, and we
are discovering together what happens when Romanians take a stand, and what are the hidden
mechanisms that govern their actions and nature when caught in a world as “large” as the one of
block C5. Doggystyle portrays daily heroes in an epic battle for saving Grivei or for saving the entire
nation. At the end of the show, the audience can choose to adopt a stray dog by one of the partner
associations that deal with stray dogs’ care.
Radu Horghidan, actor and director, has a Master’s degree in directing at UAT Târgu Mureş, and
is a PhD student of the University Dunărea de Jos Galați. He staged Sex Therapy by Charles L. Mee at
Taboo Theatre, Bucharest and co-directed Dreaming Romania at Fix Theater in Iași.
Florin Toma is an actor at the “Fani Tardini” Theatre Galați and acting teacher at the Cultural Cenwww.socialact.ro
ter of Galați.
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Growing Cities / Orașe în creștere ( USA, 2013 )
Data: 7.11 | Ora: 18:00 | Loc: Casa Tranzit | Durata: 60’ | Regizor: Dan Susman | Producție:
Elmwood Motion Picture Company LLC, USA | Intrare liberă. Proiecția va fi urmată de o
discuție cu publicul la care participă reprezentanți ai colectivului La terenuri. Spațiu Comun
în Mănăștur și ai Asociaţiei Române de Permacultură.
Într-un moment în care atât de multă atenție negativă e îndreptată asupra sistemului alimentar, de la vaci nebune
la fermele-fabrici, acest film spune povestea plină de inspirație a locuitorilor de la oraș care transformă spații din
comunitățile lor, fie că este vorba despre stupul din curte sau ferma de pe acoperiș. Pe parcurs, fermierii arată că mișcarea de agricultură urbană este mult mai mult decât hrană și că toată lumea poate lua parte la crearea unui sistem
alimentar sănătos, just și sustenabil.
Dan Susman este regizor și producător al Growing Cities, co-fondator al Elmwood Motion Picture Company și
realizator de film care se concentrează pe crearea de documentare care inspiră schimbări sociale și de mediu.

At a time when so much negative attention is paid to the food system, from mad cows to factory farms, this film tells
the inspiring stories of city-dwellers who are transforming their communities’ vacant lot, backyard beehive, and rooftop farm at a time. Along the way, these growers show that the urban farming movement is about a whole lot more
than simply food and that everyone can take part in creating a healthier, more just, and sustainable food system.
Dan Susman is the director and producer of Growing Cities and co-founder of Elmwood Motion Picture Company
and filmmaker whose focus is on creating documentaries that inspire environmental and social change.
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Foame / Hunger (PL/RO)
Data: 7.11 | Ora: 20:30 | Loc: Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Corp 3 | Durata: 1h30’
Concept: Marta Jagniewska, Agata Elsner, Paul Bargetto | Regizor: Paul Bargetto |
Text: Sławomir Mrożek | Cu: Daniel Popa, Cosmin Seleși, Laurențiu Bănescu & The Doctors Studio, realizat împreună cu / originally made with Teatr Osmego Dnia, Poznan
| Video: Daniel Popa | Maestru culinar: Ágnes Szörcsey | Producție: Departamentul
Cultural al orașului Poznan, Teatrul Osmego Dnia din Poznan
Cu sprijinul Institutului Polonez din București.

Foame este o lectură performativă conceptuală după piesa
de teatru În largul mării a lui Sławomir Mrożek. În spectacol,
publicul citeşte scenariul sub îndrumarea actorilor, respectându-le indicaţiile. Acest proiect explorează teme precum puterea,
responsabilitatea politică, foamea, societatea şi canibalismul.
Publicul este încurajat să nu mănânce înainte de spectacol. După
spectacol, se va servi cina.
Paul Bargetto este un regizor internaţional de teatru şi directorul artistic al festivalului Undergroundzero din New York. Agata
Elsner este o actriţă poloneză independentă, regizoare şi artist
conceptual. Marta Jagniewska este un dramaturg şi artist
conceptual polonez. Sławomir Mrożek (1930-2013) a fost
unul dintre cei mai de succes dramaturgi, scriitori şi caricaturişti
ai Poloniei.
Hunger is a conceptual performative reading of Sławomir
Mrożek’s play Out at Sea. In the piece the audience reads the play
under the direction and orchestration of the actors. This project
explores themes of power, political responsibility, hunger, society
and cannibalism. The audience is encouraged to fast before the
performance. Dinner will be served.
Paul Bargetto is an international theater director and the
artistic director of the undergroundzero festival in New York City.
Agata Elsner is an independent Polish actress, director, and
conceptual artist. Marta Jagniewska is a Polish playwright and
conceptual artist. Sławomir Mrożek, playwright (1930-2013)
was one of Poland’s leading playwrights, writers, and cartoonists
paulbargetto.com, szarypapier.com
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Filme (de)spre dans / Films about/around Dance
Data: 8-9.11 | Ora: 16:00 |
Loc: Casa Tranzit | Durata: 4h |
Intrare liberă.

Selecție de filme realizată de Isabelle Danto, critic de dans. Cu sprijinul Canalului de Televiziune ARTE, Franța.

“Dintotdeauna s-a pretins că este imposibil să filmezi dansul şi, cu toate acestea, atunci
când Nadar, Edison şi Marey au pus mâna pe camera de filmat, prima lor preocupare a
fost să filmeze dansul”, remarca Henri Langlois, fondatorul Cinematecii franceze.
Festivalul TEMPS D’IMAGES prilejuieşte întâlnirea inedită dintre dans şi film pentru a arăta cum se
inventează şi cum se elaborează gestul dansat şi pentru a dezvălui naşterea mişcării: o mişcare ce
produce ea însăşi imagini, după cum o arată aceste filme de video-dans.
Prin portrete documentare, proiecțiile de film vă vor face să descoperiţi într-o altă manieră corpurile
care dansează, precum şi personalităţi importante ale dansului modern şi contemporan care au
revoluţionat arta mişcării şi care continuă să “hrănească” creaţiile contemporane. Numeroase
mărturii, imagini de arhivă, imagini de la repetiţiile din studio şi filmări de spectacole scot la
lumină coregrafi precum Anna Halprin, Lucinda Childs, Merce Cunningham şi Anne Theresa de
Keersmaeker, care oferă dincolo de ecran propriile reflecţii asupra artei şi asupra lumii.

Credit foto: Jonathan Atkin

Films selection by Isabelle Danto, dance critic. With the support of ARTE TV Channel, France.
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”It was always assumed that it’s impossible to film dance and, however, when Nadar,
Edison and Marey took their camera, their first concern was to film dance”, remarked
Henri Langlois, the founder of the French Cinematheque.
TEMPS D’IMAGES Festival offers a unique encounter between dance and film, in order to show how
danced gestures are invented and elaborated and to reveal the birth of motion: a motion that, by
itself, will produce images, as you will see in these video-dance sessions.
Through documentary portraits, the film sessions will determine you to discover, in another manner, the bodies that dance, as well as important personalities of modern and contemporary dance
world, that revolutionized the art of movement and which continues to ”feed” the contemporary
creations. Numerous testimonials, archive images, studio rehearsals images and footage bring to
light choreographers like Anna Halprin, Lucinda Childs, Merce Cunningham and Anne Theresa de
Keersmaeker, who bring their own reflections on art and the world to the other side of the screen.

Ce-am ales să uit/ What I Chose to Forget
Data: 8.11 | Ora: 17:30 | Loc: Sala Studio, Fabrica de Pensule |
Durata: 1h20’ | Concept: Raul Coldea şi Petro Ionescu |
Regie: Raul Coldea | Scenariu: Petro Ionescu | Cu: Ancuţa Gutui,
Stanca Jabeniţan, Andreea Spătar, Delia Neagu, Adi Marele,
Bogdan Cantauz, Alex Iuraşcu, Cătălin Ştefan Mîndru | Tehnic:
Alin Ştefan Prodan | Video: Andrei Cozlac | Producție: Teatru FiX
Subiectul spectacolului este parcursul individului de la vârsta de cinci ani până la
maturitate și modul în care societatea îl constrânge pe măsură ce crește. Punem în
discuție factorii care ne modifică percepția asupra lumii în procesul de maturizare,
fie că aceștia țin de contextul socio-politic, de transformările corporale și de felul
în care corpul este privit în societate, de experiențele puternice prin care trecem
sau de imaginea pe care ne-o construim prin interacțiunea cu cei apropiați.
Teatru FiX este o companie de teatru independent din Iaşi, a cărei direcţie este
crearea unui centru de dezvoltare a textului dramatic, precum și o platformă de
întâlnire între creatori din cât mai multe ramuri artistice şi multimedia.
The performance What I Chose to Forget focus on the path of the individual
from the age of five to the adulthood, and the way that society constricts him.
The performance questions the factors which shape our perception of the world,
whether the current social and political context, the changes in the body that
occur while growing up, or the way our body is seen by society, and the powerful
experiences which we go through and the image we build through the interaction
with our close ones.
Fix Theatre is an independent theatre company from Iaşi that has the main goal
of creating a development center for new dramatic texts, as well as a meeting
platform for people from various artistic and multimedia fields.
www.teatrufix.ro
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Dă-o mai departe! / Pass it on (RS)
Dă-o mai departe! este un performance realizat ca o
licitaţie care abordează statutul autorului, relaţia dintre
material şi imaterial şi valoarea obiectului artistic. Se
oferă spre cumparărare o gamă largă de produse care au
fost concepute în timpul studiilor de master ale autoarei.
Regulile licitaţiei şi formularele de înscriere vor fi disponibile
în prealabil. La înscriere, vei primi un număr pentru licitaţie
şi vei deveni posibilul proprietar al unor obiecte care vor fi
prezentate pe scenă, la licitaţie. Deşi înscris, nu eşti obligat
să cumperi vreun produs; cu toate acestea, poți găsi obiecte
de artă la preţuri avantajoase şi, de asemenea, te poți distra.
Adu bani cu tine, totul este de cumpărat!
Dragana Bulut lucrează în domeniul coregrafiei şi al
dansului. S-a născut în Mostar, a crescut în Belgrad (Serbia)
şi, în prezent, trăieşte la Berlin. Începând cu anul 2005,
îşi elaborează personal activitatea coregrafică care a fost
prezentată în numeroase contexte naţionale şi internaţionale. Dragana a mai lucrat şi pentru Meg Stuart, Tino
Sehgal, Ivo Dimchev şi Charles Linehan.

Pass it on is a performance realized as an auction, which deals
with the question of authorship, the relation between the
material and the immaterial, and the value of artistic object. It
offers a broad spectrum of items, research objects produced
within the course of the author’s master studies. The rules of the
auction and the registration form will be available before the
performane. By registering you get your bidding number and
become potential owners of the items that will be presented
at the live Auction. Note that by registering you don’t oblige
yourself to buy any item; however, you could find art at bargain
prices and have fun, too.
Bring your cash, cause it’s all for grabs!
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Credit foto: Sven Hagolani

Data: 8.11
Ora: 18:00
Loc: Sala RAP, Fabrica de Pensule
Durata: 1h
Autor: Dragana Bulut
Colaboratori: Maria Baroncea, Sheena
McGrandles, Alex Baczynski-Jenkins, Ligia
Soares, Drinka Bulut, Nina Kurtela, Will Ralws
Dramaturg: Ana Vujanovic
Spectacol în limba engleză.
Performance in English.
Intrare liberă în limita locurilor disponibile.
Free entrance with limited seats.

Dragana Bulut works with choreography and dance.
She was born in Mostar, grew up in Belgrade (Serbia)
and currently lives in Berlin. Since 2005 she develops her
own choreographic work, which was presented in various
national and international contexts. Dragana performed
for Meg Stuart, Tino Sehgal, Ivo Dimchev, Charles Linehan
amongst others.

Ziua în care nu se cumpără nimic/Buy Nothing Day

Credit foto: Alexandra Pașca

Data: 8.11 | Ora: 20:30 | Loc: ZUG.zone | Durata: 1h 45’ | Regizor: Horia Suru | Text: Kim Atle Hansen | Traducere: Ilinca Hărnuţ şi Simona
Cuciurianu | Cu: Simona Cuciurianu, Cristina Găvruș, Ilinca Hărnuț, Rolando Matsangos, Emil Măndănac, Andrei Morariu, Olivia Niță | Video:
Răzvan Mihalachi | Scenografie: Arh. Bogdan Costea | Asistent scenografie: Ana Ivan | Costume: Anca Miron | Asistent regie: Mădălin
Hîncu | Live DJ: Andreea Veder | Pregătire vocală: Monica Ciută | Producție: Asociația ProDrama. Spectacol creat în parteneriat cu Programul 9G al Teatrului Național București și realizat cu sprijinul Arcub.

Ziua în care nu se cumpără nimic este povestea unor tineri care luptă pentru o lume mai bună. Au nevoie să fie ascultați. Actorii sunt atât personajele, cât și naratorii
vieții personajelor. Spectacolul explorează limitele și motivațiile implicării tinerilor, văzuți într-un univers mereu proiectat, schematizat, redus la esență, o materializare a distanței pe care personajele par s-o simtă față de acțiunile lor.
Horia Suru – regizor – Cockoşi de Mike Bartlett la Teatrul ACT; LSD Theatre Show de Christopher Durang, la Godot Cafe-teatru; Călin (povestea modernă), Inspirat
din „Călin (file din poveste)” de Mihai Eminescu, Wunschkonzert de Franz Xaver Kroetz, la Teatrul Bacovia Bacău.
Buy Nothing Day is the story of young people fighting for a better world, in need to be listened to. The actors are both the characters and the narrators of the
characters’ lives. The performance explores the limits and motives of young people’s involvement, seen in a universe continuously projected, reduced to its essence,
materializing the distance the characters seem to feel towards their actions.
Horia Suru – director – Cock by Mike Bartlett, at ACT Theatre; LSD Theatre Show, by Cristopher Durang, at Godot Café Theatre; Călin (the modern story), Inspired
by “Călin (pages of the story)” by Mihai Eminescu, Wunschkonzert by Franz Xaver Kroetz, at Bacovia Theatre Bacău.
www.horiasuru.ro
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Ce ne hrănește în Cluj / What feeds us in Cluj
Data: 8.11 | Ora: 14:00 | Durata: 2h | Ghid: Lala Panait | Înscrieri la adresa: laura@colectiva.ro, participare gratuită.

Guided tour

Credit foto: Pan Ioan

Ce ne hrăneşte în Cluj? este un tur interactiv şi o dezbatere asupra semnificației de a trăi în Cluj. Vă voi arăta ce
mă hrăneşte şi mă motivează să trăiesc aici zilnic. În plus, vom parcurge şi alte trasee personale ale altor locuitori
precum: arhitecţi, istorici, sociologi, artişti, bucătari, vânzători ambulanţi, persoane fără adăpost şi alţii. Haideţi să
descoperim Clujul care ne hrăneşte! Lala Panait, antropolog urban, este parte a echipei TEMPS D’IMAGES Cluj.
Lala este şi coordonator al iniţiativei La Terenuri.Spaţiu Comun în Mănăştur.
What feeds us in Cluj? is an interactive tour and a debate over the meaning of living in Cluj. I will show you what
feeds and motivates me to live my daily life here. Moreover, I will get through routes of other residents: architects,
historians, sociologists, artists, cooks, vendors, homeless people and others. Let’s discover the Cluj that feeds us!
Lala Panait, urban anthropologist, is a part of the festival team and she is also the coordinator of the community
project At the playgrounds. Common space in Mănăștur. Reservations: laura@colectiva.ro

Recoltele viitorului Les moissons du future / Crops of the Future (FR, 2012)

Credit foto: Marc Duployer

Data: 9.11 | Ora: 20:00 | Loc: Casa Tranzit
| Durata: 1h36’ | Regie: Marie - Monique
Robin | Coproducție: Arte France, Biocoop, C.F.R.T., M2R Films
Intrare liberă.
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Cum să hrăneşti cei 9 miliarde de oameni anunțaţi pentru 2050?
Marie-Monique Robin a fost convinsă de un canal de televiziune
să-și dezvolte investigațiile asupra urgenței de a produce hrană
în moduri alternative, ceea ce urmărește ea fiind metodele de
agro-ecologie în diferite părți ale lumii. Un film plin de speranță
cu privire la posibilele soluții la criza alimentară şi care propune în
schimb suveranitatea alimentară.
Marie-Monique Robin este jurnalistă de televiziune și documentaristă franceză. A primit în 1995 premiul Albert Londres pentru Hoții de ochi (1994), o expunere cu privire la furtul de organe;
premiul acordat de Senatul francez pentru cel mai bun documentar
politic pentru un film din 2003 cu privire la transferul de tehnici
franceze de contra-insurgență (inclusiv tortură) către Argentina; și
Premiul Rachel Carson pentru un film despre compania Monsanto.

How to feed 9 billion people announced for 2050? A TV channel convinced Marie-Monique Robin to continue its investigations on the urgency to produce food otherwise. It investigates
the methods of agro-ecology in different parts of the world.
A film full of hope on possible solutions to the food crisis and
offering in exchange the prospect of food sovereignty.
Marie-Monique Robin is a French TV journalist and
documentary filmmaker. She received the 1995 Albert Londres
Prize for Voleurs d’yeux (1994), a film about organ theft; best
political documentary award from the French Senate for a
2003 film about the transfer of French counter-insurgency
techniques (including torture) to Argentina; and the Rachel
Carson Prize for her work on Monsanto.

Aceasta este Libertatea
This is Freedom
Data: 9.11 | Ora: 18:00 | Loc: Sala RAP, Fabrica de Pensule |
Durata: 45’ | Cu: Cătălin Filip | Regie & text: Valentina Gabor |
Sound Design: Alex Tatu | Producție: Un proiect realizat în cadrul
parteneriatului dintre Facultatea de Teatru și Televiziune
(Universitatea Babeș-Bolyai Cluj) și Fabrica de Pensule.

Într-o societate în care totul se întâmplă cu viteza luminii, puţini sunt cei care mai au
timp să se oprească din alergat şi să-şi îndrepte gândurile şi acţiunile spre o idee comună.
Solidarizarea pentru o cauză comună nu-şi mai are sensul în momentul în care nu ţi-ai
plătit chiria, job-ul tău îţi consumă toată energia sau, la polul opus, viaţa de adult e aşa
cum ţi-ai imaginat-o: ai familie, o slujbă, o casă şi o maşină.
Cei care se poziţionează împotriva sistemului devin de cele mai multe ori paria ai societăţii. Dacă faci parte din sistem, eşti protejat? Sistemul îţi oferă şansa de a alege şi de
a-ţi forma propria individualitate. Aceasta este libertatea. Sau nu?
Valentina Gabor este licențiată în Cinematografie, Fotografie, Media și în acest moment urmează cursurile de master ale Facultăţii de Teatru şi Televiziune din Cluj, secţia
regie de teatru. A regizat spectacolul Aşteptându-l pe Godot de S. Beckett, un proiect
iniţiat de Penitenciarul Bârcea Mare. Este interesată de temele sociale şi de evoluţia individului în societate.
In a society where everything happens at the speed of the light, few are those who
still have time to stop from running and to focus their thoughts and actions towards a
common idea. The solidarity for a common cause doesn’t make sense when you didn’t
pay your rent this month, your job takes all your energy or, at the opposite side, your
adult life is exactly how you imagined it: you have a family, a job, a house and a car.
Those who position themselves against the system become most of the times pariahs of
the society. Are you protected if you are part of the system? The system offers you the
chance to choose and form your own individuality. This is Freedom. Or not?
Valentina Gabor has a degree in Cinematography, Photography and Media and at
present she’s taking her Master’s in Theatre Directing at The Theatre and Television
Faculty in Cluj. She directed Waiting for Godot by S. Beckett, a project initiated by the
Bârcea Mare Penitentiary. She is interested in social subjects and the evolution of the
individual in the society.
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MENIUL ZILEI / MEAL OF THE DAY

audio visual

Data: 9.11 | Ora: 20:30 | Loc: Sala Studio, Fabrica de Pensule | Durata: 1h | Retroproiecții: Maria Brudașcă | Muzica: Danaga

O gustare audio-vizuală analog alcătuită din ingrediente alese cu grijă. Spectatorul asistă
la prepararea meniului, descoperind o lume a cărei textură și materialitate dezvăluie alte
dimensiuni ale hranei de zi cu zi.
Felul 1: Supă Primordială.
Felul 2: Fasole Bătută cu garnitură motivațională.
Desert.
Maria Brudașcă este artist vizual, absolventă a Universității de Artă și Design Cluj-Napoca,
secția grafică, cu specializare în ilustrație și animație. Domeniile ei principale de activitate sunt
ilustrația, desenul, grafica în medii tradiționale, animația și proiecțiile vizuale analog. Ultimul
proiect din zona performance-ului este spectacolul Desemne (proiecții vizuale analog, live
drawing) în colaborare cu Danaga și Alexandra Gîrbea.
Danaga este un muzician clujean cunoscut prin aparițiile pe compilațiile Culese din cartier,
BuzzRo2011, albumul Am n-aripi, precum și coloanele sonore ale spectacolelor Parallel și
Desemne.
vimeo.com/86838151
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An analog audio-visual meal, made from carefully selected ingredients. The audience
assists the preparation of the meal, a process that takes them to a world of texture and
substance, revealing new dimensions of everyday food.
First course: Primordial Soup
Main course: Beat Beans with motivational garnish
Dessert.
Maria Brudașcă is a visual artist from Cluj-Napoca, graduate of the University of Art
and Design Cluj-Napoca. Her work is based on graphic arts, illustration, animation, traditional graphic media and analog video. Her latest project in the field of performing arts is
Desemne, an audio-visual-choreography performance, in collaboration with Danaga and
Alexandra Gîrbea.
Danaga is a musician best known for his participation on the compilations Culese din
cartier, BuzzRo2011, his personal album Am n-aripi, as well as the soundtracks for the
performances Parallel and Desemne.

Taxi pentru 2 / Taxi pour deux / Taxi for Two (CA, 2012)
Data: 10.11 | Ora: 18:00 | Loc: Casa Tranzit | Durata: 12’ 30” | Regie: Dan Popa | Producție: NATALI FILM.com | Intrare liberă.
Taxi pentru doi explorează poetic universul a doi șoferi de taxi excentrici din Montreal. Filmul pune spectatorul pe
bancheta din spate a taxiului în timp ce Louis și Jamel ne duc la o plimbare în taxiul lor de la Port-au-Prince la Alger,
iar de peste ocean ajung la insula Montreal, unde protagoniștii discută cu pasiune despre viață, dragoste și moarte.
Dan Popa este un cineast de origine română care trăieşte la Montreal. A studiat regia la Concordia University. În
2006 a pus bazele propriei companii de producţie, NATALI Film. Preocuparea sa principală este să opună mediile
artificiale interacţiunilor sociale şi să exploreze contradicţiile.
Taxi for Two poetically explores the universe of two eccentric Montreal taxi drivers. The film places the viewer in the
back seat of the taxi, as Louis and Jamel take us for a ride in their cab from Port au Prince to Alger, from overseas to
the island of Montreal, while the protagonists passionately discuss life, love and death.
Dan Popa is a Montreal based filmmaker of Romanian origins. He studied film making at Concordia University. In
2006, he started NATALI Film, his own film production company. His main interest is opposing artificial environments to social interactions and the exploration of contradictions.

Semănătorul / The Sower (Ca, 2013)

Data: 10.11 | Ora: 18:00 | Loc: Casa Tranzit | Durata: 1h 17’ | Regizor: Julie Perron | Cu participarea: Patrice Fortier | Producție: Les Productions des Films de l’Autre | Intrare liberă.

Credit foto: Les Productions les Films de l’Autre

Facebook.com/LeSemeurLeFilm

Filmul prezintă un portret al artistului și producătorului de
semințe Patrice Fortier care își dedică pasiunea și expertiza
conservării biodiversității plantelor. Poate părea nebun,
dar este doar foarte pasionat de munca lui. Trăind la ferma
companiei sale, Societatea Plantelor, el conservă și distribuie
semințe rare și uitate, în scopul de a restabili vitalitatea și varietatea patrimoniului nostru agricol. Elegant regizat, filmul
ne dă un gust fascinant al zilelor intens trăite de Fortier.
Născută în Montreal, Quebec, Canada, Julie Perron a
obținut o diplomă de licență în cinema la Universitatea Paris
7 și o diplomă de master în domeniul tehnologiei educaţiei
la Universitatea din Montreal, înainte de a începe cariera ca
regizor la Consiliul Național de Film din Canada în 2000.

A portrait of the artist and seed producer Patrice Fortier,
who dedicates his passion and expertise to preserving plant
biodiversity. Patrice Fortier isn’t crazy, he’s just seriously
passionate about his work. Living on his company farm, The
Society of Plants, in the Kamouraska Valley, he is preserving
and propagating rare and forgotten seeds in order to restore
vitality and variety to our agricultural heritage. The film
gives us a fascinating taste of Fortier’s intensely lived days.
Born in Montréal, Québec, Canada, Julie Perron obtained
a Bachelor’s degree in cinema at Paris 7 University and a
Master’s degree in educational technology at the University
of Montréal before beginning her career as a filmmaker at
the National Film Board of Canada in 2000.
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7 promisiuni / 7 Promises
Data: 10.11
Ora: 20:30
Loc: Sala Radio
Durată: 45’
Concept și regie: Davis Freeman
Cu: Davis Freeman și Ben Neale
Efecte vizuale grafice: Sam Vanoverschelde
Producţie: Random Scream
Realizat cu sprijinul: Bains:: Connective

7 promisiuni aduce în prim plan doi predicatori ecologiști (Jerry Killick
şi Ben Neale) care cer publicului să transforme spusele lor în acţiuni.
Ştim că ne confruntăm cu un dezastru ecologic iminent, dar întrebarea
este de ce nu facem mai multe în această privinţă? Spectacolul 7
promisiuni reflectează asupra acestor aspecte cu un sentiment de
urgenţă şi umor. Sunteţi invitaţi să vă alăturaţi pentru o seară în care
chiar vom schimba lumea, folosind ce altă inspirație mai bună decât
alcoolul gratuit. Veniţi alături de noi pentru a o schimba împreună,
lângă un shot de votcă.
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Credit foto: Silvano Magnone

Davis Freeman (n. 1969) este performer. În 1999, a creat compania
Random Scream pentru a atrage atenţia asupra lucrurilor din jurul
nostru, punând accent pe interacţiunile noastre personale şi pe felul în
care deciziile noastre ne afectează direct pe noi şi comunitatea în care
trăim. În prezent, se află în turneu cu ultimele sale proiecte, Now &
the Future, A Better Place şi What you need to know.
7 Promises features two ecological preachers (Jerry Killick & Ben
Neale) who call for the audience to turn their words into action. We
know we’re up against an impending ecological disaster but the
question is, why are we not doing more about it? 7 Promises looks at
these issues with a sense of urgency and humor. Please join us for an
evening where we’ll actually change the world using what greater inspiration then free alcohol. Please join us so we can change it together
one vodka shot at a time.
Davis Freeman (b. 1969) is a performance artist. In 1999 he
created Random Scream to draw attention to what is already there
by focusing on our personal interactions and how our choices directly
affect each other and the community we live in. Currently he is touring
his latest pieces Now & the Future, A Better Place, and What you
need to know.
randomscream.be

SUSȚINEM INIȚIATIVELE CLUJENE! / We Support the Initiatives of Cluj!
REACTOR de creație și experiment este un spațiu cultural alternativ care încurajează inițiativele
independente și propune un dialog între publicul larg și noua generație de artiști. Prin diferite platforme de
activitate, spațiul reunește proiecte de teatru, teatru de păpuși, muzică și arte vizuale.
REACTOR is a cultural space opened to creation and experimenting. We encourage independent initiatives
as we wish to establish a dialogue between the audience and a new generation of artists. Within its platforms, Reactor reunites a wide variety of project, from theatre to music, visual arts and even puppet theatre.
Trupa de teatru clujeană Váróterem Projekt își continuă activitatea în spațiul ZUG de pe strada Traian, nr. 40-42, începând din
octombrie 2014. ZUG este un spațiu cultural independent unde publicul va putea participa la spectacole produse de trupă, dar și la
spectacole invitate. ZUG asigură condiții pentru inițiative noi, pentru realizarea unor proiecte teatrale, de muzică și de film. În noul
centru cultural din Cluj au loc programe diverse pentru toate vârstele.
The WaitingRoom Project Theatre Group/Company continues its activity in a new setting on 40-42 Traian street starting from
October 2014. The new location is an independent cultural centre called ZUG which will be hosting new projects of the theatre
group, alongside these performances the audience will have the opportunity to see along shows of guest performers. The ZUG
Culture Zone encourages innovation and creative thinking by providing a setting for diverse projects in the field of theatre, music and
filmmaking. Located in the heart of the city, the new cultural centre offers a wide range of programmes both for children and adults.
Pregătim candidatura Clujului la titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. Cei care iubesc Clujul îl consideră deja demn de a
fi numit capitală culturală, dar înscrierea în această competiţie este un prilej de a confirma şi clădi acest statut. Proiectul cu care Clujul
va candida la titlu este construit în jurul conceptului East of West și are cinci linii de program (WEAST) – W de la wonder (bucuria
cunoașterii), E de la explore (a explora), A de la activate (a activa), S de la share (a transmite), T de la trust (a genera încredere).
We are preparing the candidacy of Cluj for the title of European Capital of Culture 2021. Those of us who are in love with
this wonderful city already consider it worthy for the title of cultural capital, but its entry in this European competition is a unique
opportunity to confirm and build this status. The project with which Cluj will run for the title is built around the concept East of
West and comprises five program lines (WEAST) – W as in wonder, E as in explore, A as in activate, S as in share, T as in trust.
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Gianina Cărbunariu artist asociat al Festivalului TEMPS D’IMAGES 2014
Întâlnire cu Gianina Cărbunariu luni, 10 noiembrie de la ora 16:00 în Cafeneaua La Cizmărie.
Gianina Cărbunariu face teatru din și despre momentele fierbinți ale vieții sociale în România zilelor noastre – chiar și atunci când subiectele spectacolelor aparțin, aparent, trecutului
– și puțini sunt artiștii ce reușesc să se conecteze atât de profund la ritmurile ascunse ale prezentului.
În 20/20 (2009), cinci actori maghiari și cinci români reconstituiau, la limita dintre ficțional și documentar, originile conflictului interetnic de la Târgu-Mureș, din 1990 – și acum un mare
tabu înăuntrul comunității. Excepțional, Roșia Montană pe linie fizică și pe linie politică (2010, împreună cu Radu Apostol, Peca Ștefan și Andreea Vălean) anticipa dezbaterea națională
în jurul exploatării miniere, izbucnită un an mai târziu, în timp ce X mm din Y km (2011) și Tipografic Majuscul (2013) schimbau total percepția experienței comuniste, iar Tigrul sibian
(2012) chestiona obsesia națională a imaginii europene. Anul trecut, Solitaritate vorbea despre disoluția ideilor de comunitate și familie, iar în 2014, De vânzare / For sale abordează
prima reprezentare teatrală a disputei gazelor de șist.
Gianina Cărbunariu e autoarea de teatru cea mai constantă în diagnosticarea bolilor noastre sociale, o cale care trebuie investigată mai departe.
Iulia Popovici, critic de arte performative.

Gianina Cărbunariu, associated artist of Temps d’Images Festival 2014
Gianina Cărbunariu’s theater is from and about the hot moments of social life in today’s
Romania - even when the subjects of her performances apparently belong to the past - and
there are few artists that manage to connect so deeply with the hidden rhythms of the present.
In 20/20 (2009), five Hungarian and five Romanian actors reconstructed, at the boundary
between fiction and documentary, the origins of ethnic conflict in Târgu-Mureș, since 1990 still a major taboo within the community. Exceptionally, Roșia Montană on a physical and
political line (2010, together with Radu Apostol, Peca Ștefan and Andreea Vălean) anticipated
the national debate around mining, that broke out a year later, while X mm out of Y km (2011)
and Typographic Capital Letters (2013) completely changed the perception of the communist
experience and Sibiu Tiger (2012) questioned the national obsession of the European image.
Last year, Solitarity talked about the dissolution of ideas like community and family, and in
2014, De vânzare / For Sale is the first theatrical representation of the shale gas dispute.
Gianina Cărbunariu is the most constant playwright diagnosing our social diseases, a path that
still needs further research.
Iulia Popovici, performing arts critic.

Meeting with Gianina Cărbunariu on Monday, November 10th at 16:00 in La
Cizmărie Cafe.
24

De Vânzare / For Sale

Credit foto: Octavian Tibar

Data: 11.11 | Ora: 18:00 & 21:00 | Loc: Studio, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj | Durata: 1h 40’ | Regie & Text: Gianina Cărbunariu | Cu: Alina
Berzunțeanu, Antoaneta Zaharia, Marius Damian, Gabriel Pintilei, Alexandru Potocean, Gabriel Răuță, Mihai Smarandache | Coregrafie: Florin Fieroiu
| Muzică: Bogdan Burlacianu | Scenografie & Video: Andu Dumitrescu | Producție: Teatrul Odeon & Deutsches SchauSpielHaus din Hamburg, în
cadrul proiectului internațional Hunger For Trade. | În pauza dintre spectacole va avea loc o discuție cu publicul în barul teatrului.

“Documentarea pentru spectacolul De Vânzare/For Sale a încercat să adune perspective, mărturii, întrebări legate de tema acaparării de terenuri, un fenomen care se întâmplă deja de ani
buni în România. Față în față cu o realitate care se desfășoară chiar sub ochii noștri, am încercat
să traducem publicului, prin mijloace teatrale în procesul de lucru la acest spectacol: Cum
arată țăranul român în anul 2014? De ce este profitabilă agricultura pentru marii proprietari
de pământuri români și străini, în timp ce micii fermieri se zbat să supraviețuiască? De ce în
sate precum Pungești sau Roșia Montană locuitorilor li se ia dreptul de a decide asupra traiului
în propria comunitate de către companii precum Chevron sau RMGC, iar statul participă activ
la aceste abuzuri? În ce este silit să se transforme țăranul român în contextul unei noi ordini
mondiale? Cine ne hrănește, cu ce ne hrănește și cu ce preț?“
Gianina Cărbunariu

Gianina Cărbunariu este regizor și dramaturg. Spectacole recente: Solitaritate, co-produs
de Teatrul Național din Sibiu, Teatrul Național din Bruxelles și Festivalul Avignon și prezentat
în selecția oficială Avignon 2014; Tipografic Majuscul - o producție dramAcum și Festivalul
Nitra din Slovacia în parteneriat cu Teatrul Odeon în proiectul Parallel Lives – 20th Century
Through the Eyes of Secret Police.
www.hunger-for-trade.net

“In our documentation for the play De Vânzare / For Sale, we tried to gather perspectives, eye-witness testimonies, and questions related to the theme of land grabbing, a
phenomenon which has already been going on in Romania for a good few years. Face to
face with a reality that is being played out before our very eyes, we have tried to translate
for the public, through theatrical means, while we were working on this play: What does
the Romanian peasant of the year 2014 look like? Why is agriculture profitable for large
landowners, both Romanian and foreign, while small farmers are struggling to survive?
Why have the people of villages like Pungești and Roșia Montană been denied the right to
decide about how they want to live in their own communities by companies like Chevron
and RMGC, with the state actively participating in these abuses? What is the Romanian
peasant being forced to turn into in the context of a new world order? Who feeds us, what
do they feed us with, and at what price? “

Gianina Cărbunariu

Gianina Cărbunariu is a director and playwright. Recent performances: Solitaritate,
co-produced by the National Theatre in Sibiu, the National Theatre in Brussels and Avignon
Festival and presented in the official selection of Avignon Festival 2014; Tipografic majuscul,
a production of dramAcum and Nitra Festival in Slovakia in partnership with Odeon Theatre
for the project Parallel Lives - 20th Century Through the Eyes of the Secret Police.
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Hrăneşte Viitorul / Feed the Future
Data: 11-12.11 | Loc: Liceul Teoretic Mihai Eminescu
Proiectul educativ de cine-dezbateri Hrăneşte Viitorul lansează o provocare deschisă la crearea unor
obiceiuri alimentare și de consum sănătoase pentru generațiile viitoare. Credem că toți copiii trebuie
să înțeleagă povestea alimentelor: de unde provin,
cum au fost produse, de către cine și ce înseamnă
ele pentru sănătatea personală și publică. Educarea
copiilor despre nutriție și alimente, în bucătărie
și în clasă, le va oferi cunoștințe folositoare pe tot
parcursul vieții. Cu cât copiii învață mai mult despre
hrană și nutriție, cu atât mai probabil ei vor mânca
fructe, legume și alte alimente sănătoase.
Acest proiect propune un eveniment de educație
alimentară în școli pentru că ne pasă de copiii
noștri și de perspectivele lor pentru o viață lungă,
sănătoasă și fericită.
Un proiect în parteneriat cu Asociația Părinți Clujeni
și Liceul teoretic Mihai Eminescu Cluj-Napoca.

The educational project of cine-debates Feed
the Future launches an open challenge to create
healthy eating and consumption habits for future
generations. We believe that all children need
to understand the story of food: where it comes
from, how it is produced, by whom and what it
means for the personal and public health. Educating children about nutrition and food in the
kitchen and in the classroom will empower them
with lifelong skills. The more children learn about
food and nutrition, the more likely they are to eat
fruits, vegetables and other healthy foods.
This project proposes an event of food education
in schools because we value our children and
their prospects for a long, healthy and happy life.
A project in partnership with the Association
of Cluj Parents (Asociația Părinți Clujeni) and
the Theoretical High-School Mihai Eminescu
Cluj-Napoca.
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Pizza pentru popor / Pizzas for the People (KR)
Data: 12.11 | Ora: 18:00 | Loc: Cinema Victoria | Durata: 1h | Regie, concept & text: Hwang Kim | Producție: Jooyoung Koh | Produs de
către Festivalul Bo:m2011 | Cu sprijinul: Korea Arts Management Service şi Ministerul Culturii, Sportului şi Turismului din Coreea | După eveniment va avea loc o discuție cu publicul.
„Contrabanda” a fost introdusă în lume! Cu intenția de a provoca o confruntare cu dificultăţile culturale contemporane din Coreea de Nord, una dintre cele mai izolate ţări
din lume din punct de vedere cultural, un artist din Coreea de Sud a luat legătura cu nişte contrabandişti chinezi pentru a distribui în Coreea de Nord materiale ilegale de propagandă în format DVD, majoritatea caselor nord-coreene având DVD playere. Pizza pentru popor este compus dintr-o serie de fragmente care explorează felul în care arta poate să
contribuie într-o manieră amuzantă şi să aibă un anume impact la nivel social şi cultural, confruntând subtil status-quo-ul ideologic.
Hwang Kim s-a născut în Seul în 1980 şi a studiat design la Seul şi Londra. Din 2006 lucrează ca designer, artist interdisciplinar, regizor de film şi activist. În prezent, locuieşte în
Amsterdam, Olanda.

”Smuggling” has been introduced to the world! With the aim of challenging current cultural obstacles in North Korea, one of the most culturally isolated countries in the
world, a South Korean artist has contacted a number of Chinese smugglers to distribute illegal propaganda over the border to North Korea, through the popular DVD format, since
DVD players are widely found in North Korean homes. The work, Pizzas for the People, is a series of designed insertions that explore how design can playfully contribute and impact
on a social and cultural level, subtly challenging an ideological status quo.
Hwang Kim was born in born in Seoul in 1980 and studied design in Seoul and London. Since 2006, he is working as a designer, inter-disciplinary artist, film maker, as well as an
activist. He currently lives in Amsterdam, Netherlands.
www.hwangkim.com
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Pașaport de Germania

Trading Germans / Ein Pass Für Deutschland
Data: 12.11 | Ora: 20:30 | Loc: Cinema Victoria | Durata:
1h 30’
Regie & Scenariu: Răzvan Georgescu | Muzica: Remus
Georgescu, Anatol Ștefăneț / Trigon | Imaginea: Alexandru Solomon | Montaj: Wolfgang Lehmann, Cătălin
Cristuţiu | Editare și Mixaj Sunet: Alexandru Dumitru,
Marius Leftărache, Florin Tăbăcaru | Producție: HI FILM
s.r.l. (București), Februar Film GmbH (Berlin), Răzvan Georgescu | Coproducție: Alexandru Solomon, Ada Solomon
(HiFilm), Florian Hartung, Sascha Lienert, Anja Kühne
(Februar Film), Răzvan Georgescu. O producție HBO,
MDR, RBB, în colaborare cu TVR, cu sprijinul programului
MEDIA al Uniunii Europene, Hessische Filmförderung (DE),
programul Grenzgänger al fundației Robert Bosch (DE) |
Distribuție: Hi Film s.r.l./ Parada Film
Proiecție în premieră la Cluj cu sprijinul Goethe
Zentrum Cluj.
După eveniment va avea loc o discuție cu publicul.

246.000 de germani de pe teritoriul României au fost vânduți/cumpărați conform unei înțelegeri neoficiale și
secrete între România și Republica Federală Germană în perioada 1968-1989. Contravaloarea lor: între 1,5 si 3
miliarde de mărci. După o prezență continuă de peste 850 de ani, germanii au dispărut practic peste noapte din România.
Un act umanitar ? Un negoț reprobabil ? Pașaport de Germania, un film despre obârșii, curaj, lăcomie și regrete.
Răzvan Georgescu (1965, Târgu-Mureș) - regizor, scenarist, producător, a crescut în Timișoara. Studiază
filologia la Universitatea din București. În 1990 se stabilește la Frankfurt am Main. Autor de filme documentare și
emisiuni culturale pentru ARTE, ARD, ZDF, TVR.
Alexandru Solomon (1966, București) – regizor, operator de imagine, scenarist, producător. Absolvent IATC.
Remus Georgescu (1932, Timișoara) – compozitor, dirijor. Autorul coloanei sonore a filmelor Testimonial
și Pașaport de Germania de Răzvan Georgescu. Șef de orchestră la filarmonicile din Sibiu, Oradea, Tg. Mureș și
Timișoara. A concertat pe mai toate meridianele lumii. Compozitor distins cu Premiul Uniunii Compozitorilor
(1973, 1977) și cu Premiul George Enescu al Academiei Române (1983).
246.000 Germans from Romania were secretly sold to Germany between 1968 and 1989. Romania lost a 850
year old German tradition on its territory and gained in return 1,5-3 billion Deutschmark. Trading Germans out of
Romania: a humanitarian act? A reprehensible transaction? A film about the only breach through the Iron Curtain
that remained open for 22 years. A film about roots, courage, greed and remorse.
Director, screenwriter, producer, Răzvan Georgescu grew up in Timișoara. He studied philology at the University of Bucharest. Joined his wife in Frankfurt am Main, Germany in 1990. Worked as a director and producer of
documentaries and cultural programmes for ARTE, ARD, TVR, ZDF.
Films: Metropolis (1998-2005), Fenomenul H.P. (2003), Decrețeii. Născuți la comandă/ Children of the Decree (cu/with
Florin Iepan/2005), Testimonial/Testimony (2008/2009), etc. Various national and international prizes and awards.
www.testimony-film.de/Site/crew.html

Alexandru Solomon- Director, screenwriter, director of photography, producer. Studied film at IATC, Bucharest.
Films : Kapitalism - rețeta noastră secretă/ Kapitalism - our improved formula (2010), Război pe calea undelor/Cold
Waves (2007), The Great Communist Bank Robbery/ Marele jaf comunist (2004), etc. Various national and international prizes and awards. www.alexandrusolomon.ro
Remus Georgescu- Composer and conductor. Author of the soundtrack of the films Testimony and Trading
Germans by Răzvan Georgescu. Chief conductor of the Sibiu, Tîrgu Mureș, Timișoara orchestras. Intense concert
activity abroad. Various prizes for his compositions. enciclopediaromaniei.ro/wiki/Remus_Georgescu
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PLATFORMA INDEPENDENTA
DE ARTELE SPECTACOLULUI
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Trecutul a murit?!

Desen de Dan Perjovschi
Producător:

Partener strategic:

Parteneri:

Sponsori:

Partener media principal:

Parteneri media:

Proiect cultural finanţat de :
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EDITO
TRECUTUL A MURIT !?
Tema ediției din 2014 a Platformei Independente de Artele Spectacolului, „Trecutul
a murit !?“, chestionează felul în care spectacolul din România abordează rescrierea
trecutului din perspectiva ideologiilor prezentului și relația tensionată pe care societatea
o întreține cu propria memorie. Pe de o parte, trăim epoca unui atașament profund
față de prima jumătate a secolului al XX-lea și a unei raportări exclusiv în alb și negru
la perioada 1945-1989, pe de altă parte, îmbrățișăm entuziast principii sociale ce abandonează, rând pe rând, ideea contractului social și greu câştigatele drepturi cetățenești
(dreptul la o plată echitabilă a muncii, la timp liber, la liberă asociere, la libertatea de
expresie, la protest…). Corpul individual, corpul social și corpul politic sunt, fiecare,
terenuri de luptă între ceea ce „a fost“ și ceea ce va să fie. Ce păstrăm și ce aruncăm
din trecutul nostru ca societate? Cum o facem și de ce o facem? Ce înseamnă trecutul și
memoria astăzi și cum sunt ele rescrise artistic?
Iulia Popovici

THE PAST IS DEAD !?
The theme of the 2014 edition of the Independent Platform of Performing Arts, “The
Past is Dead !?”, is questioning how the performance in Romania deals with rewriting
the past in terms of ideologies of the present and the tense relationship which society
maintains with its own memory. On the one hand, we live in the era of deep attachment
to the first half of the twentieth century and a reference exclusively in black and white
to the period 1945-1989, on the other hand, we enthusiastically embrace social principles that abandon, one by one, the idea of the social contract and hard won civil rights
(the right to fair payment of labor, leisure time, free association, freedom of expression,
protest ...). The individual body, the social body and the politic body are each wrestling
fields between what “was” and what will be. What do we keep and what do we throw
away of our past as a society? How we do it and why do we do it? What means the past
and memory today and how are they rewritten artistically?
desen de Dan Perjovschi
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Iulia Popovici

Despre ce (mai) vorbim astăzi
About What (More) Are We Talking Today
Data: 13-16.11
Ora: 10:00-13:30
Loc: Sala RAP, Fabrica de Pensule
Durata : 4 zile
Concept & coordonare: Iulia Popovici
Moderatoare: Mihaela Michailov, Oana Stoica, Gina Șerbănescu
și Miruna Runcan
Înscrieri la atelier: rezervari@colectiva.ro

Mai mult ca oricând în ultimul secol, artele performative și artiștii
înșiși se văd puși în fața nevoii de a-și chestiona propriul mod de
acțiune și poziția înăuntrul unor societăți tot mai tulburate. Iar cei care
scriu despre teatru, dans și performance devin ei înșiși oglinda acestor
căutări – de ce și cum scriem despre artele performative, de ce și cum
(mai) sunt ele relevante social în lumea contemporană post-criză.
Vă propunem o călătorie pe urmele unor întrebări posibile: ce și cum
se schimbă în condițiile de producție ale artelor performative și cum
influențează asta creația? Care e statutul artistului în lumea noastră
tot mai neoliberală? Cine e publicul nostru de azi și de mâine, ce avem
să-i spunem și cum?
Iulia Popovici

Credit foto: Patricia Nita

More than ever in the last century, performing arts and artists themselves are faced with the need of questioning their own way of action
and their positioning within an increasingly troubled society. And
those who write about theater, dance and performance are becoming
themselves a mirror of these searches - why and how are we writing
about performing arts, why and how are they (still) relevant in the
contemporary post-crisis society.
We offer a journey in the pursuit of possible questions: what and how
are the conditions of production of performing arts changing and how
is this influencing artistic creation? What is the status of the artist
in our increasingly neoliberal world? Who is our audience today and
tomorrow, what do we have to say and how?
Iulia Popovici
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Intermediere culturală / Dezvoltarea Publicului
Cultural mediation / Audience Development

Data: 13-14-15.11 | Ora: 14:30-17:30 | Loc: Reactor; Sala RAP, Fabrica de Pensule | Durata: 3 zile | Trainer: Irina-Simona Bârcă, Theater an der Parkaue
Berlin | Atelier realizat cu sprijinul: Goethe Zentrum, Cluj | Pentru mai multe informații despre program și înscrieri: rezervari@colectiva.ro

De ce intermediere culturală, cum și pentru cine? Ce înseamnă dezvoltarea publicului / audience development și ce rost are acest concept? În cadrul atelierului vom încerca să găsim
răspunsuri la aceste întrebări, vom face cunoștință cu diferite strategii de intermediere culturală în teatru, dar și cu concepte precum educația culturală, pedagogia teatrală, ramificațiile
socio-politice și proveniența acestora, folosind studii de caz din Germania. De asemenea, vom dezvolta o strategie pentru Platforma Independentă de Artele Spectacolului.
Irina-Simona Bârcă s-a născut în 1987 în Sibiu. După ce a studiat actoria în București și-a continuat studiile în domeniul pedagogiei teatrale la Facultatea Osnabrück, Germania. În
prezent este angajată a teatrului Theater an der Parkaue Junges Staatstheater Berlin.
Why cultural mediation, how and for whom? What does audience development mean and does this concept make any sense? During the workshop we will try to figure out answers to
these questions. We will also become acquainted with different cultural mediation strategies for theatre, as well as with concepts such as theatre pedagogy, cultural education, drama in
education, socio-political ramifications and their origins, using case studies from Germany. At the end we will develop a strategy for the Romanian Independent Performing Arts Platform.
Irina-Simona Bârcă was born in 1987 in Sibiu, Romania. After attending acting studies in Bucharest she continued studying theatre pedagogy at the Osnabrück College in Germany.
Currently she works in Berlin for the Theater an der Parkaue Junges Staatstheater Berlin.
parkaue.de
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OUT OF ORDER
Data: 13.11
Ora: 18:00
Loc: Sala Radio
Durata: 55’

„În ultima vreme mă mișc mult, muzica fiind
unul dintre principalii mei activatori. Lucrez
cu epuizarea fizică și consecințele acesteia, cu
energia acumulată și transmisă de un corp în
mișcare, energia ca mod de comunicare cu mine,
cu spațiul, cu publicul. Microfonul? E și el acolo.”
Mihaela Dancs dansează în București, Londra,
Timișoara, Veneția, Praga, New York, Cluj, Viena,
Stockholm etc. În ultimul timp a colaborat cu
Doris Uhlich pentru more than naked, cu Zan
Yamashita și Cosmin Manolescu pentru Eastern
Connection.

După eveniment va avea loc o discuție
cu publicul moderată de Mihaela
Michailov, în cadrul programului “Academia Itinerantă” al Centrului Național
al Dansului București.

Credit foto: Brândușa Iacob

De/cu: Mihaela Dancs
Invitați speciali: Paul Dunca, Carmen
Coțofană
VJ: Carmen Coțofană
Sunet: colaj muzical, fragment din What
is energy? - Odin Teatret
Co-producție: lorgean theatre, Asociația
4Culture și WASP - Working Art Space and
Production
Cu sprijinul: Cullberg Ballet, Jardin
d’Europe, Programul Cultura al Uniunii
Europene, ZonaD, Paula Oneț, Manuela
Marcovici, Julien Trambouze și Centrul
Național al Dansului București
Mulțumiri: Pascal Allio, Alexandra Cucu,
Mădălina Dan, Monica Botez și Guy

„Lately I move a lot, music being one of my main
activators. I work with physical exhaustion and its
consequences, with the energy accumulated and
transferred by a body in motion, energy as a way
to communicate with myself, with the space, with
the audience. The microphone? It’s there.”
Mihaela Dancs is dancing in Bucharest, London, Timișoara, Venice, Prague, New York, Cluj,
Vienna, Stockholm, etc. Recently she collaborates
with Doris Uhlich for more than naked, with Zan
Yamashita and Cosmin Manolescu for Eastern
Connection.
Artist talk moderated by Mihaela Michailov
in the frame of the program “Itinerant
Academy” a program initiated by the National
Dance Center Bucharest.

33

Moldova Independentă. Erată
Independent Moldova. Erratum (MD/RO)

Data: 13.11 | Ora: 20:30 | Loc: Sala Studio, Fabrica de Pensule | Durata: 1h 50’ | Concept & regie: David Schwartz | Cu: Ion Borș, Dumitru Stegărescu,
Doriana Talmazan, Irina Vacarciuc | Producție: teatru-spălătorie

Spectacolul construiește o istorie subiectivă a Republicii Moldova care completează și
corectează istoria oficială. Este istoria nescrisă și nespusă la școală, despre perspectivele
oamenilor obișnuiți asupra schimbărilor economico-politice. Spectacolul pune alături
reprezentarea anti-eroizantă a principalelor evenimente publice și transmiterea vocilor
celor care nu ajung în manualele de istorie decât, cel mult, sub formă de statistică.
David Schwartz este regizor de teatru, trăiește și lucrează la București. Este interesat de
teatrul și filmul documentar, teatrul bazat pe istorii personale și arta ca mijloc de emancipare socială. Lucrează la proiecte de teatru politic care implică: comunități de mineri și alți
muncitori, vârstnici instituționalizați, refugiați.
www.spalatorie.md
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The performance constructs a subjective history of the Republic of Moldova that aims
to complete and correct the official version of recent history. It is an unwritten history
that is not taught in schools, constructed from the perspectives of ordinary people on
economic and political changes. The performance brings together on the one hand, a
defying representation of the main public historical events, and on the other, the voices
of those who seldom, if ever, force their way into history books.
David Schwartz is a theater director based in Bucharest who is interested in
documentary theatre and film, storytelling theatre, and art as a means for political
emancipation. He is currently involved in long-term political theatre projects which deal
with the situation of mine-workers, elders, and refugees in present-day Romania.

CORP LA CORP – prezentare a metodologiei de lucru
Closer Than Close – presentation of the methodology
Data: 14.11 | Ora: 16:00 | Loc: Bar, Fabrica de Pensule | Durata: 40’ | Cu: Alice Monica Marinescu & Katia Pascariu | Intrare liberă.

Credit foto: Viktorija Eksta

Corp la Corp prezintă istoria fragmentelor de viață împreună într-un cămin
de vârstnici. Corp la Corp este o succesiune de momente de relaționare între
rezidenții căminului și personalul acestuia, în care tandrețea, grija, nevoia,
ajutorul reciproc, dezamăgirea, așteptarea, prietenia devin esențiale în
definirea existenței de zi cu zi.
Closer Than Close samples a history of the fragments of community life in the
Moses Rosen Retirement Home. Closer Than Close is a sequence of snapshots
of the relationships between the residents and the personnel. The show
catches such moments of fondness, caring, mutual help, disappointment,
expectation, friendship which become very important in defining daily life.

IDENTITY.MOVE!
Data: 14.11 | Ora: 17:00 | Loc: Bar, Fabrica de Pensule |
Durata: 30’ | Prezentat de: Pawel Wasilewski | Intrare
liberă.
Sistemul actual al producţiei artistice în Europa a forțat artiștii, dansatorii, coregrafii să-şi dezvolte
abilitățile de mobilitate, adaptare și flexibilitate, transformându-i într-un grup de producători culturali precari. În mod paradoxal, chiar dacă atitudinea lor față de sistem este critică, ei corespund
perfect, de bunăvoie sau nu, standardelor țărilor neoliberale “occidentalizate”. IDENTITY.MOVE!
oferă o platformă transnațională pentru cercetare teoretică și artistică în domeniul dansului
contemporan și a artelor spectacolului concentrându-ne pe “Centura de Est” a Europei, fiind un
proiect coordonat de către Goethe-Institut Varșovia, finanţat prin programul Cultura al Uniunii
Europene. Asociaţia Colectiv A este partener asociat.
www.identitymove.eu

The present system of artistic production in Europe forced the performing artists, dancers,
choreographers to develop skills of mobility, adjustment and flexibility, which made them
a group of precarious culture producers. Paradoxically, even if their attitude towards the
system is critical, they do perfectly meet, willingly or not, the standards of the neoliberal,
‘westernized’ countries. IDENTITY.MOVE! offers a transnational platform for theoretical
and artistic research in the field of contemporary dance and related performing arts focusing
on the ‘Eastern Belt’ of Europe, being coordinated by Goethe-Institut Warsaw with the support of The Culture Programme of the European Union. Colectiv A is an associated partner.
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Nu toți sunt eroi / Not Everyone Is A Hero
Data: 14.11 | Ora: 18:00 | Loc: Sala Studio, Fabrica de Pensule | Durata: 50’
Concept, regie și interpretare: Lilienfeld și Găbudeanu | Coregrafie:
Lilienfeld | Muzică: Marian Cîtu (compoziție originală), Herbalizer: Funny;
Laurie Anderson: Born; Never Asked: The Avalanches: Frontier Psychiatrist. |
Sound design: Rufi (Marian Cîtu) | Light design: Alexandru Bibere |
Producător: PETEC (Asociația Pentru Teatru și Carte) | Co-Producător:
Colectiv A.

Credit foto: Isolda Zăvoianu

Mulţumiri: Bibliotecii Naţionale a României şi CNDB pentru spaţiu de
repetiţie; CNSAS, Silviu Moldovan, George Vişan pentru sprijin în documentare; CNSAS, Radio Europa Liberă, Alin Mureşan şi Centrul de Studii în Istorie
Contemporană pentru material audio. | Premieră
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Ne propunem ca printr-un spectacol puternic bazat pe experiență (atât a performerilor, cât
și pentru public), să lucrăm cu ideea de „întregire” la nivel personal care să provoace publicul
spre chestionarea propriilor „rădăcini”, a propriei stabilități și a hranei emoționale. Spectacolul se articulează pe o zonă de tensiune şi dialog cu bunicii dispăruţi, în care se întretaie
interpretările cele mai personale cu imagini marcante din inconştientul colectiv. Este zona în
care ne găsim propriile răspunsuri legate de lupta pentru libertatea de exprimare şi rezistenţă
în contexte de cenzură şi teroare politică, încă foarte prezente sub alte forme şi în contemporaneitate.
Cristina Lilienfeld este un coregraf care încercă să scoată în evidență partea de autenticitate din fiecare om și fiecare situație cu care intră în contact. Cristina a studiat coregrafia
și psihologia, căutând întotdeauna punctul în care cele două discipline se întâlnesc.
Smaranda Găbudeanu este actriţă, performer şi păpuşar. După o perioadă de “risipire” în
variate experienţe performative, preocupările sale actuale se îndreaptă spre provocarea unor
experienţe autentice şi integrarea vieţii personale în creaţia artistică.
This is a strongly experiential performance that works with the idea of personal integration
and that challenges the audience to question their own roots and emotional nurture. Starting
from a dialogue with their late grandfathers, the artists seek answers to questions like: what
does it mean to integrate your personal past or to re-integrate a past that you know through
media or social means? Where are your ”roots” when we speak about collective subconscious? The show addresses issues like freedom of speech, fighting censorship and resistance
in totalitarian regimes. Personal interpretations mix with powerful images from the collective
subconscious and create a bridge between subjectivity and objectivity.
Cristina Lilienfeld is a choreographer who’s looking for the feeling of authenticity in every
situation she comes in contact with. Cristina studied choreography and psychology and she’s
constantly looking for the meeting point between the two disciplines.
Smaranda Găbudeanu is an actress, performer, and puppeteer with experience in various
fields of performing arts. Now she’s interested in integrating her personal life into her work
and creating authentic experiences for her and the public. With a taste for comedy.

Institutul Schimbării
The Institute of Change

THE INSTITUTE OF CHANGE sau Institutul Schimbării are o tradiţie de peste 25 de ani
în domeniul operaţiilor de schimbare de sex în România. Activând non-stop pe acest profil,
clinica a reușit să-și debarbarizeze metoda schimbându-și ușor caracterul. Deși cu un vast
istoric în domeniu, THE INSTITUTE OF CHANGE este acum împotriva metodelor chirurgicale
și intervenţiilor medicale. Clinica ofera servicii de reeducare sexuală, tratament hormonal și
reprocesare de gen prin noi intervenţii: expunerea totală scenică, dansul, performanţa de gen,
playback, cross dressing-ul etc.
Paul Dunca este absolvent al U.N.A.T.C. (secţia Coregrafie) şi masterand de Scriere
Dramatică în cadrul aceleiași instituții. Munca sa are un caracter eclectic și include expresii
cât mai diverse: de la „chelnerie” la propria emisiune pe MTV, de la artă comunitară şi gogo,
la reprezentarea României ca performer la Bienala de Artă de la Veneția, de la articole în
reviste glossy şi roluri în filme locale, la spectacole prezentate la Centrul Naţional al Dansului
Bucureşti și pe scena din Judson Church, New York.

Credit foto: Geraldine Aresteanu

Data: 14.11 | Ora: 20:30 | Loc: Sala Radio | Durata: 1h
O idee de: Paul Dunca | Concept & Interpretare: Carmen Coţofană,
Paul Dunca, Maria Mora, Ada Mușat, Cristian Neagoe & Dionisie Lupu |
Cu sprijinul Centrului Național al Dansului București
După eveniment va avea loc o discuție cu publicul.

THE INSTITUTE OF CHANGE has a history of over 25 years in the field of sex reassignment procedures in Romania. Staying non-stop active in this sphere, this clinic managed to soften their
methods slightly changing its character. Even with a vast history on the subject, THE INSTITUTE OF CHANGE is now against surgical procedures and medical interventions. This clinic offers
sexual reeducation services, hormonal treatment and gender reassignment through new interventions: total stage exposure, dance, gender performance, lip sync, cross dressing.
Paul Dunca graduated the National University of Drama and Film “I.L.Caragiale” (Choreography section) and studied PlayWriting at U.N.A.T.C. Bucharest. His work is very eclectic and
includes a very large diversity of expression: from waiting tables to his own MTV show, from community art and gogo dancing to performing at the Venice Biennale in the frame of the
Romanian Pavilion, from articles in glossy magazines and roles in local movies to performing his work at the National Centre of Dance in Bucharest and showing it in the Judson Church,
New York.
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Want/ Need: Rethinking dance
Data: 15.11 | Ora: 15:00 | Loc: Bar, Fabrica de Pensule | Durata: 40’ | Cu: Ștefania Ferchedău | Intrare liberă
Want/ Need: Rethinking dance este o prezentare despre demersurile de cercetare artistică și co-producție derulate în cadrul programului E-Motional: rethinking dance și al studioului ZonaD din București. Platformă de reflecție, ateliere și dezbateri de istoria
și teoria dansului contemporan și performance art-ului, în încercarea de a oferi publicului un context pentru spectacolele care sînt
produse sau / și prezentate în România și să contribuie la dezvoltarea unor perspective și discursuri critice cu privire la acestea.
Ștefania Ferchedău este producător și director de programe al studioului ZonaD din București. Dezvoltă proiecte, oferă
consultanță artistică și de management pentru diverse programe și organizații culturale.
Want/ Need: Rethinking dance is an intervention introducing the artistic research and co-production endeavours in the frame
of the E-Motional: rethinking dance programme and of the ZonaD studio in Bucharest. A platform for reflection, workshops and
debates on the history and theory of contemporary dance and performance art, in an attempt to offer the audience a context
for the performances produced and/or presented in Romania and to contribute to the development of critical perspectives and
discourses connected to them.
Ștefania Ferchedău is a dance producer and director of programmes of the ZonaD studio in Bucharest. She develops projects,
offers artistic and management consultancy for a variety of cultural programmes and organisations.

Întâlnire între directori de festivaluri, jurnaliști din străinătate și artişti din România
Meeting between festival directors, journalists and Romanian artists
Data: 16.11 | Loc: Bar, Fabrica de Pensule |
Ora: 14:30 | Durata: 2h | Moderatori: Sinta Wibowo și Iulia Popovici
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Pentru că ne pasă de viitorul scenei independente românești
și credem că poate aduce un aer proaspăt în peisajul internațional, invităm în fiecare an oaspeți străini să o descopere.
Rolul nostru în organizarea Platformei este acela de a crea
un cadru de înțelegere și prezentare a contextului local de
creație. Întâlnirea pe care o propunem va încerca să răspundă
unor întrebări precum: Care sunt subiectele care îi preocupă
pe artiștii independenți din Romania și de ce îi preocupă? În
ce fel condițiile de producție locale creează limite, însă provoacă și noi soluții estetice? Ce mecanisme noi de producție
ar trebui să inventăm ca să salvăm creația independentă?

Because we care about the future of Romanian independent art
scene and we believe it can bring fresh air into the international
landscape, we invite each year foreign guests to discover it. Our
role in organizing the Platform is to provide a framework of
understanding and presentation of the local creation context.
The meeting that we propose will try to answer questions like:
what are the issues that concern independent artists in Romania
and why are they preoccupied by them? how are the local production conditions creating boundaries but also challenge new
aesthetic solutions? what new production mechanisms should
we invent to be able to save the independent creation?

Teatrul Drepturilor Copilului
Theatre of the Child’s Rights

credit Foto: vlad a. arghir, adlitteram design © 2014

Data: 15.11 | Ora: 18:00 | Loc: Sala Radio | Durata: 1h 30’
Regie: Radu Apostol
Scenariu: Mihaela Michailov
Cu: Mario Ștefan, Denis Nadolu, Bianca Gheorghe, Roberta Parascan,
Ionuț Roșca, Ana Maria Zaincovschi, Georgiana Moise, Andreea Baraitan,
Anca Negoiță și Viorel Cojanu, Mihaela Rădescu
Muzica: Bogdan Burlăcianu
Scenografie: Maria Mandea
Producție : Asociația Culturală Replika.
Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural Național,
partener Teatrul de Comedie
Proiect work in progress.

Cum ar arăta lumea noastră dacă fiecare decizie importantă ar fi luată de un copil împreună cu un
om mare? Teatrul Drepturilor Copiilor este un proiect de teatru educațional în care copii și adulți,
actori și spectatori chestionează și dezbat împreună drepturi amenințate de contexte vulnerabile,
responsabilități comune și posibile soluții de transformare a lumii în care trăim.
Vă mai amintiți când vi s-a încălcat prima oară un drept? Ați protestat? Ați tăcut și v-ați resemnat?
Radu Apostol este regizor de teatru, co-fondator dramAcum, coordonator ateliere de teatru
educațional. A regizat spectacolele Acasă (text Ludmila Razumovskaia), With a little help from my
friends și Ca pe tine însuți (text Maria Manolescu). A co-regizat spectacolul Roșia Montană. Pe
linie fizică și pe linie politică (text Peca Ștefan).
Mihaela Michailov este dramaturg și critic de artele spectacolului. A scris scenarii de teatru
documentar: Capete înfierbântate și Sub Pământ (regia David Schwartz), texte pentru copii și
adolescenți: Copii răi (regia Alexandru Mihăescu), Familia Offline (regia Radu Apostol). Din 2012
colaborează cu regizorul Radu Apostol la proiecte de teatru educațional.
How would our world look like if all of the important decisions were left to an adult and a child?
Theatre of the Child’s Rights is an educational theatre project in which children and adults, actors
and members of the audience question together and discuss about rights under threat in vulnerable
situations, about shared responsibilities and possible solutions of changing the world we live in.
Do you remember the first time your right was flouted? Did you protest? Did you speak up or did
you resign?
Project work in progress.
Radu Apostol is a theatre director, co-founder of dramAcum, coordinator of educational theatre
workshops. He directed At Home by Ludmila Razumovskaia, With a little help from my friends
and As Thyself by Maria Manolescu. Radu Apostol co-directed Roșia Montana. Physically and
politically speaking.
Mihaela Michailov is a playwright and performing arts critic. She wrote documentary theatre
plays – Hotheads and Underground, directed by David Schwartz, texts for kids and teenagers –
Bad Kids, directed by Alexandru Mihaescu and Family Offline, directed by Radu Apostol. She has
been working together with Radu Apostol in various educational theatre projects since 2012.
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inter@FAȚA / inter@FACE
Data: 15.11
Ora: 20.30
Loc: Sala Studio, Fabrica de Pensule
Durată: 2h30’
Regizor: Alexandru Berceanu
Text: Andreea Chindriș, Alexandru
Berceanu
Cu: Paul Dunca, Cătălina Bălălău,
Ionuț Niculae, Liviu Popa
Coregrafie: Ana Costea
Muzică: Cătălin Crețu
Video: Matei Dersidan, Maria
Drăghici
Scenografie: Sabina Pavel
Producție: dramAcum
Parteneri: Colectiv A, UNATC,
UNMB, Teatrul Fix, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel”
Proiect cultural finanțat de
Administrația Fondului Cultural
Național.
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inter@FAȚA este un aparat artistic care generează empatie.
inter@FAȚA este un spectacol interdisciplinar în care se produce în
timp real muzică pornind de la monitorizarea EEG a unui actor și
a unui spectator. Spectacolul inter@FAȚA este o acțiune culturală
participativă care documentează cazurile de discriminare extremă
din istoria recentă a României, pornind de la interviuri cu supraviețuitori ai Holocaustului, evrei și roma, și ajungând la linia dură a
discriminării etniei rome în prezent, măsurând nivelul discriminării
din ziua de azi.
Alexandru Berceanu (n. 1978), regizor și artist interdisciplinar,
este membru fondator dramAcum. A montat peste 15 spectacole
în teatre de stat și independente, multe dintre ele în premieră
națională sau internațională, precum Fuck You EU.ro.PA de
Nicoleta Esinencu.
inter@FACE is an artistic device that generates empathy.
inter@FACE is an interdisciplinary performance where music
is generated from EEG monitoring of an actor and a spectator
and is produced in real time. The performance inter@FACE is a
participatory cultural action that documents the cases of extreme
discrimination in recent Romanian history, starting from interviews
made with Jewish and Roma Holocaust survivors and going to
the powerful discrimination of Roma people today, measuring the
present day discrimination level.
Alexandru Berceanu (b. 1978) is a director and interdisciplinary artist, founder of dramaAcum. He staged more than 15
performances in state and independent theaters, some of them
national and international premiers like Fuck You Eu.ro.Pa by
Nicoleta Esinencu.

ADVERTEGO
Data: 16.11 | Ora: 18:00 | Loc: ZUG.zone | Durata: 1h40’ | Regie: Botos Bálint | Cu: Csepei Zsolt, Imecs-Magdó Levente, Molnár Bence, Sebők
Maya, Simó Emese, Udvari Tímea, Vetési Nándor | Coregrafie: Sinkó Ferenc | Dramaturgie: Bertóti Johanna și Csuszner Ferencz | Asistență
de producție, sunet, muzică: Sipos Krisztina | Lumini, proiecții video, muzică: Imecs Tamás | Companie: Váróterem Projekt (Waitingroom
Project) | Spectacol în limba maghiară cu subtitrare în română și engleză. Performance in Hungarian with Romanian and English subtitles.

Advertego este cea mai curajoasă abordare teatrală de până acum a trupei Waitingroom Project, rezultatul unei lungi căutări, cu nenumărate blocaje și renașteri, un experiment
(auto)ironic de a ocoli clișeele. Advertego – spectacol care merită privit fără a căuta un fir narativ – este greu de încadrat într-o anumită categorie teatrală, dar ușor de savurat.
Ceea ce au în comun artiștii implicați în spectacolul Advertego este că toți sunt tineri și entuziasmați de ideea de a face teatru. Aproape toți au absolvit Facultatea de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca, după care au devenit membrii ai trupei Waitingroom Project.
Advertego is the most courageous theatrical experiment of the Waitingroom Project until now. The show is the result of a long process of searching, with countless dead ends and
reboots, a (self-)ironic experiment to avoid any sort of cliché. Advertego – a show you should watch without looking for a narrative – is hard to classify but easy to enjoy.
All actors involved in the show are young and share the same enthusiasm for theater. Almost all of them graduated from the Faculty of Theater and Television of Babeș-Bolyai
University in Cluj-Napoca, and afterwards joined the Waitingroom Project.
varoteremprojekt.wordpress.com
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HOTEL
Data: 16.11 | Ora: 20:30 | Loc: Studio, Fabrica de Pensule | Durata: 1h | Concept, Regie & Coregrafie: Eugen Jebeleanu | Text: Eugen Jebeleanu după
Wunschkonzert de Franz Xaver Kroetz | Cu: Emilia Dobrin, Camelia Pintilie, Ștefan Huluba | Muzică: Alex Halka | Scenografie: Velica Panduru | Producție:
Compagnie 28 Paris & Unteatru București | Co-Producție: Colectiv A

graphics: mOyO

Spectacolul HOTEL spune povestea unei seri aparent banale, care se dovedeşte crucială pentru destinele a două femei, într-un hotel, în două camere, în acelaşi timp. Pe fundalul unei societăţi
lipsite de solidaritate şi comunicare, acest spectacol non-verbal surprinde o oră din viaţa a două persoane solitare, ca două planuri care se suprapun şi se completează.
Eugen Jebeleanu a fondat în 2010, alături de Yann Verburgh, Compania de teatru 28, în cadrul căreia a regizat 7 spectacole, atât în România, cât şi în Franţa. A tradus din limba franceză
Pulverizare de Alexandra Badea, iar piesa sa RETOX a fost selecționată în programul 2014 Eurodram Playwriting Winners.
Velica Panduru este laureată a două premii UNITER pentru debut şi scenografie. Pe parcursul realizării scenografiei a celor peste 50 de spectacole, Velica Panduru a colaborat în ţară,
printre altele, cu Teatrul Bulandra, Teatrul Mic, Teatrul German de Stat Timişoara, Teatrul „Maria Filotti” Brăila, cu teatre importante din străinătate (Piccolo Teatro Milano, Cal Teatro Madrid,
Teatrul Barka Budapesta) şi a fost invitată în festivaluri de prestigiu din Limoges, Barcelona, Caracas, Stuttgart şi Copenhaga.

The HOTEL performance tells the story of an apparently regular night that actually proves to be crucial for the destinies of two women, inside two rooms of a hotel, in the same time. In a
society which lacks solidarity and communication, this non-verbal show presents an hour of the two lives of these solitary persons, as two complementary plans.
Eugen Jebeleanu founded in 2010, with the French actor Yann Verburgh, Theatre Company 28. Between Romania and France, he directed 7 performances with the Company. He translated from French Pulverizare by Alexandra Badea and his play RETOX was selected în the 2014 Eurodram Playwriting Winners program.
Velica Panduru was awarded twice the UNITER prize for scenography. Making the scenography for more than 50 theatre shows, Velica Panduru worked for Teatrul Bulandra, Teatrul Mic,
Teatrul German de Stat in Timișoara, Teatrul Maria Filloti in Brăila, for important theatres abroad (Piccolo Teatro Milano, Cal Teatro Madrid, Teatrul Barka Budapesta) and she was also invited
to prestigious festivals in Limoges, Barcelona, Caracas, Stuttgart and Copenhaga.
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Situat în zona istorică a orașului, The Soviet | Uzina de cocktailuri, este primul și singurul pub din
Cluj cu un decor ce amintește de perioada sovietică, unde umorul, ironia și satira sunt binevenite.
După decorul original și unic, o altă atracție a pub-ului The Soviet sunt cocktail-urile tematice, gândite și realizate de către barmanii pub-ului. Așadar, în The Soviet puteți savura cocktail-uri precum:
Moskvich, Europa Liberă, 3 Militiști, Dan Spătaru, Stalingrad, etc.
Anul acesta The Soviet este barul oficial al festivalului, locul în care publicul se poate întâlni într-un
cadru informal cu organizatorii şi artiştii festivalului. Şi fiindcă împlinim 7 ani, primii 7 spectatori care
adună 7 bilete de la festival vor primi Cocktailul Temps d’Images!
Located in the historical city center, The Soviet | The cocktails factory is the first and only pub
in Cluj with a setting reminding of the Soviet era, where humor, irony and satire are welcome.
Besides the original and unique decor, another attraction of The Soviet pub are the themed
cocktails created by the bartenders. So, in The Soviet one can enjoy cocktails like Moskvich,
Radio Free Europe, 3 Militians, Dan Spătaru, Stalingrad, etc.
This year The Soviet is the official bar of the festival, the place to have an informal meetings with
the organizers and the artists. And because we are at the 7th edition, the first 7 spectators who
gather 7 tickets from the festival will receive a Temps d’Images Cocktail!

BenQ este cel mai important furnizor de proiectoare pe piaţa din România, unul dintre cei mai
importanţi jucători pe piaţa de monitoare şi un important producător de camere foto digitale
compacte. Portofoliul companiei mai include camere video, televizoare LCD de mari dimensiuni,
echipamente mobile de tipul eBook readerelor şi notebook-uri.

BenQ is the leading provider of projectors on the market in Romania, one of the most important
players on the monitor and a leading producer of compact digital cameras. The company’s portfolio
includes video cameras, large LCD TVs, mobile devices such as eBook readers and notebooks.
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Sala Radio

Teatrul Maghiar
de Stat - Studio
Piața Flora
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Fabrica de Pensule

ZUG Zone

Liceul Mihai Eminescu

REACTOR

Piața Hermes

Casa Tranzit

The Soviet
MEETING POINT
La Cizmărie

Cinema Victoria

FSPAC
45

PROGRAM
TDI #7, Cluj
6–16.11 2014
joi, 6.11
Ciprian Mureșan – Frame by
Frame. Insert video în clădirea
Fabricii de Pensule (expoziție)
Vernisaj: 6.11, ora 18.00
Perioada: 6 - 16.11
@ Fabrica de Pensule
Paula Găzdac – Dinner for
sexism & Koter Vilmos – Eating
Animals (expoziție)
Vernisaj: 6.11, ora 18.00
Perioada: 6 - 16.11
@ Lateral Art Space, Fabrica
de Pensule
Filme pe piaţă: Schimburi
ţărăneşti / Farmers exchange
/ Echanges Paysans (FR, 2012)
(film documentar)
Regie: Caroline Le Crouhennec
Ora 18.00
@ Piața Flora Mănăștur
T65’
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Cină în doi / Dinner For Two
(performance)
Concept și interpretare: Mixer
(Ana Botezatu și Corina Bucea)
Ora 20.30 T60’
@ Sala Studio, Fabrica de
Pensule

vineri, 7.11
Realitățile lumii de azi (atelier
interdisciplinar) / The Realities
Of Today`s World
Cu: Alexandra Badea, dramaturg
şi regizor
7-9.11, T3 zile, 6h/zi
Ora 10.00 – 17.30
@ FSPAC, Corp 3
Forme ale artelor spectacolului
în Ucraina / Performing Arts
Forms in Ukraine (prezentare și
discuție în limba engleză)
Cu: Olha Kik, manager cultural
Ora 16.00, T40'
@ Cafeneaua La Cizmărie
Doggystyle (teatru emergent)
Regie: Radu Horghidan și Florin Toma
Ora 18.00
@ Reactor de creație și experiment
T70’
Orașe în creștere / Growing
Cities (USA, 2013) (film documentar și discuție)
Regizor: Dan Susman
Discuție cu echipa La Terenuri.
Spațiu Comun în Mănăștur și Asociația Română de Permacultură
Ora 18.00 T2h
@ Casa Tranzit
Foame / Hunger (PL/RO) (teatru
& performance culinar)
Regie: Paul Bargetto
Ora 20.30 T1h 30’
@ FSPAC, Corp 3

sâmbătă, 8.11
Ce ne hrăneşte în Cluj / What
feeds us in Cluj (tur ghidat în oraş)
Ghid: Lala Panait
Ora 14.00 T 2h
@În fața Clubului Midi
Filme (de)spre dans /
Films about/around dance
Producţie: Arte TV
Ora 16.00
@ Casa Tranzit
T 4h
Ce-am ales să uit (teatru emergent) / What I Chose To Forget
Concept, regie şi scenariu:
Raul Coldea şi Petro Ionescu
Ora 17.00
@ Sala Studio, Fabrica de Pensule
T 1h 20’
Dă-o mai departe! / Pass it on
(RS) (performance)
Autor: Dragana Bulut
Ora 18.00 T 1h
@ Sala RAP, Fabrica de Pensule
Ziua în care nu se cumpără
nimic (teatru) / Buy Nothing Day
Regie: Horia Suru
Ora 20.30 T 1h 45’
@ ZUG.zone

duminică, 9.11
Filme (de)spre dans / Films
about/around dance
Producţie: Arte TV
Ora 16.00
@ Casa Tranzit
T 4h
Aceasta este libertatea (teatru
emergent) / This Is Freedom
Regie: Valentina Gabor
Ora 18.00
@ Sala RAP, Fabrica de Pensule
T 1h
Recoltele viitorului / Les
moissons du future / Crops of
the Future (FR, 2012) (film
documentar)
Regie: Marie-Monique Robin
Ora 20.00
@ Casa Tranzit
T 1h 36’
Meniul zilei / Meal of the Day
(performance audio-vizual)
Concept: Maria Brudașcă, Daniel
Aga
Ora 20.30
@ Sala Studio,
Fabrica de Pensule
T 1h

luni, 10.11
Întâlnire cu / Meeting with
Gianina Cărbunariu
Ora 16.00
@ Cafeneaua Cizmărie
T 1h
Taxi pentru 2 / Taxi pour deux
/ Taxi for Two (CA, 2012) (film
documentar)
Regizor: Dan Popa
Ora 18.00
@ Casa Tranzit
T 12’ 30”
Semănătorul / The Sower /
Le semeur (CA, 2013) (film
documentar)
Regizor: Julie Perron
Ora 18.15
@ Casa Tranzit
T 1h 17’
7 promisiuni / 7 Promises
(performance)
Concept și regie: Davis Freeman
Ora 20.30
@ Sala Radio
T 45’

marți, 11.11
Filme în şcoală: proiectul pilot
Hrăneşte Viitorul / Feed the
Future (cine-dezbateri)
11 – 12.11
@ Liceul Teoretic ”Mihai
Eminescu”
Filme pe piaţă: Schimburi
ţărăneşti/ Farmers Exchange /
Echanges Paysans (FR, 2012)
(film documentar)
Regie: Caroline Le Crouhennec
Ora 18.00 T65’
@ Piaţa Hermes Gheorgheni
De Vânzare / For Sale (teatru)
Regie & text: Gianina Cărbunariu
Ora 18.00 & 21.00
@ Studio, Teatrul Maghiar de
Stat din Cluj
T1h 40’

miercuri, 12.11 2014
Pizza pentru popor / Pizzas
for the People (KR) (film &
performance)
Regie, concept & text: Hwang Kim
Ora 18.00 T1h
@ Cinema Victoria
Paşaport de Germania / Ein
Pass Für Deutschland / Trading
Germans (DE/RO 2014) (film)
Regie & Scenariu: Răzvan
Georgescu
Ora 20.30 T1h 30’
@ Cinema Victoria

joi, 13.11

Platforma
Independentă de
Artele Spectacolului
Despre ce (mai) vorbim astăzi/
About What (More) Are We
Talking Today
Coordonator: Iulia Popovici
13 – 16.11
@ Sala RAP, Fabrica de Pensule
T4 zile, 3h/ zi
Atelier de intermediere culturală & dezvoltarea publicului
Cu: Irina-Simona Bârcă (Theater an
der Parkaue Berlin)
13 – 15.11
Ora 14.30 – 17.30
@ Sala RAP, Fabrica de Pensule
T3 zile, 3h / zi
out of order (dans)
De/cu: Mihaela Dancs
Ora 18.00 T55’
@ Sala Radio
Moldova Independentă. Erată /
Independent Moldova. Erratum
(MD/RO) (teatru)
Concept & regie: David Schwartz
Ora 20.30 T1h 50’
@ Sala Studio,
Fabrica de Pensule

vineri, 14.11
Corp la corp / Closer than Close
(prezentare a metodologiei de
lucru)
Cu: Alice Monica Marinescu &
Katia Pascariu
Ora 16.00
@ Bar, Fabrica de Pensule
T 40’
Identity Move (prezentare)
Ora 16.40
@ Bar, Fabrica de Pensule
T 30’
Nu toți sunt eroi/ Not all are
Heroes (dans)
Concept, regie și interpretare:
Cristina Lilienfeld și Smaranda
Găbudeanu
Ora 18.00
@ Sala Studio,
Fabrica de Pensule
T 50’

sâmbătă, 15.11
Want / Need: Rethinking dance
(prezentare)
Cu: Ștefania Ferchedău
Ora 15.00
@ Bar, Fabrica de Pensule
T 40’
Teatrul Drepturilor Copilului
/ Theatre of the Child’s Rights
(teatru)
Regie: Radu Apostol
Ora 18.00
@ Sala Radio
T 1h 30’
inter@FAȚA / inter@FACE (teatru)
Regie: Alexandru Berceanu
Ora 20.30
@ Sala Studio,
Fabrica de Pensule
T 2h 30’

duminică, 16.11
Întlnire cu directori de festivaluri, jurnaliști din străinătate și
artiști din România / Meeting
between festival directors, journalists and Romanian artists
Ora: 14.30
@ Bar / Fabrica de Pensule
T 2h
Advertego (teatru)
Regie: Botos Bálint
Ora 18.00
@ ZUG.zone
T 1h 40’
Hotel (teatru)
Concept & regie: Eugen Jebeleanu
Ora 20.30
@ Sala Studio,
Fabrica de Pensule
T 1h

Institutul Schimbării / The
Institute of Change (dans /
performance)
După o idee de: Paul Dunca
Ora 20.30
@ Sala Radio
T 1h
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Producător:
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Proiect iniţiat de:
Canalul de Televiziune

Proiect cultural finanţat de
Administrația Fondului Cultural Național

Partener strategic:

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei
și Consiliului Local Cluj-Napoca

