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eXplore dance festival #9
MASTER CLASSES
3.10.2014 / 11:00 - 13:00 / WASP
Master Class: ISABELLE SCHAD (DE)
11.10.2014 / 11:00 - 13:00 / WASP
Master Class: STEPHANIE CUMMING / LIQUID LOFT (AT)
12.10.2014 / 11:00 - 13:00 / WASP
Master Class: METTE EDVARDSEN (NO)

Xplatform
SELECTION
3 - 26.10.2014
100ideas + Collective East (NL/RO) — APEIRON
Livia Mateiaș (RO) — Teleportal
Lola Bezemer (NL) — Colouring Space
Łucja Grodzicka (PL/UK) — Between
Marius Jurca (RO) — INTROSPECTION_2014

eXplore dance festival #9
PERFORMANCES
3.10.2014 / 19:00 / WASP
NAOKO TANAKA (JP/DE) — Absolute Helligkeit — installation | performance | 40’
3.10.2014 / 20:00 / WASP
THIAGO GRANATO (BR/DE) – Treasured in the Dark — work in progress |
performance | 25’
3.10.2014 / 21:00 / WASP
THOMAS STEYAERT (BE) – Score #21 – Method of Elimination —performance | 50’
3.10.2014 / 22:00 / WASP
Official opening & nicecream.fm DJ set
4.10.2014 / 19:00 / WASP
JULIA DANZINGER (AT) – Drifting Towards Non-Existence — preview |
performance | 30’
4.10.2014 / 20:00 / WASP
ISABELLE SCHAD (DE) — An Un-Folding Process — performance | 50’ followed by
an artist talk
5.10.2014 / 18:00 - 21:00 / MNAC
YASMEEN GODDER (IL) — Climax — performance | 180’
7.10.2014 / 19:30 / WASP
SIMONA DEACONESCU (RO) – 0002 | birdville — premiere | contemporary dance
| 50’ followed by an artist talk
8.10.2014 / 19:30 / WASP
SIMONA DEACONESCU (RO) – 0002 | birdville — premiere | contemporary dance
| 50’ followed by an artist talk
10.10.2014 / 19:30 / WASP
CHRIS HARING/LIQUID LOFT (AT) – Deep Dish — a real time choreographic film |
70’ followed by an artist talk
11.10.2014 / 19:30 / WASP
METTE EDVARDSEN (NO) – Black — performance | 25’
11.10.2014 / 20.30 / WASP
METTE EDVARDSEN (NO) — No Title — performance | 40’ followed by an artist talk
12.10.2014 / 19:30 / WASP
INGRID BERGER MYHRE (NO) & ANDREEA DAVID (RO) — STAFF
performance | 50’ followed by an artist talk

stage & playground
WORKSHOPS & PERFORMANCES FOR CHILDREN, YOUTH AND FAMILY
13.10. – 19.10.2014 / 18:00 – 20:00 / WASP
BODY & ANIMATION — live cinema-performance workshop
Karla Kracht & Andrés Beladiez (DE/ES)
18.10 – 19.10.2014 / 10:00 - 11:00; 11:30 – 12:30 / WASP
CREATIVE DRAWING WORKSHOPS – exercises of drawing improvisation
Laura Leonte (RO)
20.10. – 26.10.2014 / 10:00 – 20:00 / WASP
DANCE & PERFORMANCE WORKSHOP
Colette Sadler (UK)
25.10. – 26.10.2014 / 10:00 – 12:30 / WASP
IN FRONT OF THE BLOCK WORKSHOP — generation Y games
Vlad Tomei & Mihai Gheorghe (RO)
PERFORMANCES ADDRESSING TO CHILDREN, YOUTH AND FAMILY
16.10.2014 / 19:30 / WASP
IOANA PĂUN (RO) – Domestic Products — avant-premiere | theatre | 18+
17.10.2014 / 19:30 / WASP
IOANA PĂUN (RO) – Domestic Products — premiere | theatre | 18+
18.10.2014 / 19:00 & 20:30 / WASP
KARLA KRACHT & ANDRÉS BELADIEZ (DE/ES) – Zoomwooz
live-cinema performance | 12+
19.10.2014 / 10:00 – 11:00 & 11:30 – 12:30 / WASP
LAURA LEONTE (RO) – Creative Drawing — public presentation | 5+
19.10.2014 / 19:00 / WASP
KARLA KRACHT & ANDRÉS BELADIEZ (DE/ES) – Body & Animation — premiere |
live-cinema performance with children 11+
19.10.2014 / 20:00 / WASP
ROBERT BĂLAN (RO) – Habemus Bebe — theatre | 18+
25.10.2014 / 19:30 / WASP
IOANA PĂUN (RO) – Domestic Products — premiere | theatre | 18+
26.10.2014 / 19:00 / WASP
COLETTE SADLER – Ghost (A Real Cartoon) — premiere | dance production with
children | 8+

intro

intro
eXplore dance festival aduce încă o dată în fața publicului
său un program ce chestionează mișcarea și prezența corpului, testând
limitele tehnologiei și ale artei conceptuale, dezvoltând dramaturgii
contemporane.
Evenimentul marchează totodată sarbătorirea a doi ani de la
deschiderea centrului de artă contemporană WASP – Working Art
Space and Production, spațiu independent ce se bucură de o intensă
activitate internațională, găzduind rezidențe de creație și producție,
ateliere și proiecte de coaching, spectacole de dans și teatru
contemporan, instalații new și trans-media, proiectii de film și
evenimente speciale.
Programul de spectacole din cadrul eXplore dance festival
#9 este compus dintr-o selecţie de creaţii ce introduc publicului unele
dintre cele mai puternice voci ale scenei europene de dans. Utilizând o
varietate de direcţii artistice şi influenţe estetice, spectacolele din
program îşi propun să costruiască un dialog nou şi necesar despre
corpul contemporan, cu toate straturile sale politice, emoţionale şi
sociale. Un corp golit de sens, aflat în căutarea unui nou conţinut, într-o
eră a consumerismului. Un corp fără nici un punct de referinţă, în afara
propriei minţi.
Un program special, unic şi neconvenţional este dedicat
copiilor, tinerilor şi familiei, incluzând spectacole şi ateliere de dans,
teatru, new-media, desene creative şi jocuri. Arta contemporană îşi
caută un viitor public îndrăzneţ. Şi ce context mai bun ca acesta pentru
a-l explora?
Anul acesta eXplore dance festival prezintă o selecție de
lucrări din cadrul expoziţiei Platforma X, rezultatul celei mai noi
rezidenţe internaţionale de artă în cadrul cercetării şi producţiei de
proiecte trans-media noi şi interactive din Bucureşti, găzduită de WASP
– Working Art Space and Production.

Once more eXplore dance festival brings to its audience a
program which is questioning movement and body presence, testing the
limits of technology and of conceptual art, and developing contemporary
dramaturgies.
The opening event also marks the two year anniversary of
WASP – Working Art Space and Production, an independent venue with
an intensive international activity, hosting artistic residencies of creation
and production, contemporary dance and theatre performances, new
and trans-media installations, film screenings, and special events.
The 9th edition of the festival is a reflection of the international
residency and production programs developed in the past year, in
Bucharest, by 4Culture Association and WASP, encouraging creative
experiments beyond artistic borders, searching for new formats of
trans-disciplinary art.
eXplore dance festival #9 performances program consists of a
selected number of works, introducing strong voices of nowadays
European dance scene to the audience. Using a variety of artistic
directions and aesthetic influences, the program aims at building a new
and necessary dialogue concerning the contemporary body with all its
political, emotional and social messages. A body drained of meaning,
looking for a new, upgraded content in a consumerist era. A body without
any reference points other than its own brain.
A special, unique and non-conventional program is dedicated
to children, youth and family, including performances and workshops of
dance, theater, new-media, creative drawings and games. Contemporary
art seeks for a future, open-minded audience. And what better context
for exploring it?
This year eXplore dance festival will present selected works
from the X Platform exhibition, resulting from the newest international art
residency for the research and production of interactive, new and trans
media projects in Bucharest, hosted by WASP – Working Art Space and
Production.

ANDREEA CĂPITĂNESCU
Director artistic

ANDREEA CĂPITĂNESCU
Artistic Director
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Life Long Burning (LLB) este un proiect sprijinit de
Programul Cultura al Uniunii Europene, dedicat sustenabilității sferei
europene a dansului și performance-ului contemporan, cât și
promovării acestora către publicul larg. Programul este implementat
pe o perioadă de cinci ani (1 iulie 2013 - 30 iunie 2018), de către o rețea
largă formata din importante organizații europene: asociații, companii
și case de producție de spectacole de dans.

Life Long Burning (LLB) is a project supported by the Culture
Programme of the European Union and dedicated to the sustainable
support of the European contemporary dance and performance field
and the enlargement of its audience. It is implemented throughout a
five-year period (July 1, 2013 - June 30, 2018) by a wide-spread and highly
professional network of dance associations, companies and production
houses.

Prin activitățile sale, LLB întărește cooperarea transnațională,
încurajează mobilitatea artiștilor și a lucrărilor, contribuie la dezvoltarea
carierelor, la diversitatea culturală, la dialogul intercultural și
promovează transferul de informație, outreach-ul public și vizibilitatea
publică a dansului.

Through its various activities, LLB strengthens transnational
co-operations, fosters the mobility of artists and their works, contributes
to career development, cultural diversity and intercultural dialogue and
promotes knowledge transfer, audience outreach and the public display
of dance.

Parteneri/ Partners:
4Culture (RO);
Centre Choreographique National de Montpellier (FR)
Cullberg Ballet (SE); danceWEB (AT);
Stichting Het Veem Theater (NL); Lokomotiva (MK)
Station — Service for Contemporary Dance (RS)
Tala Dance Center (HR); UferStudios GmbH (DE)
Ultima Vez (BE); Workshop Foundation (HU)
workspacebrussels (BE)
Activitățile proiectului / Project activities:
Prix Jardin d'Europe - European dance prize for emerging choreography
Dance Radar Europe - virtual PR platform
Dance Works! - co-productions
Critical Practice - training for emerging dance writers
danceWEB Scholarships - training for emerging dance artists
Wild Cards – support of artistic development through residencies, workshops and scholarships
Performance Situation Room - research and knowledge-sharing modules
teachback - research on teaching practices
Dance fiction - open source documentation/publications of LLB activities
SuSy-Support System – trainings for emerging dance administrators
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Într-o cameră lipsită de stabilitate, un singur punct de lumină devine
protagonist real. Acest ochi autonom plutește ca un satelit în univers,
stimulând simțurile și noi sfere ale propriilor noastre gânduri. În
astronomie, conceptul de magnitudine absolută (sau Absolute Helligkeit în germană, ce înseamnă literalmente luminozitate absolută) este
o măsură care ne permite să comparăm strălucirea fiecărei stele în
parte. Calculată la o distanță de 32.6 ani lumină, ea ne permite să
înțelegem ceea ce ne depășește limitele propriilor noastre percepții
fizice. Această instalație/performance răscolește conotațiile evocate
de măsura matematică, pentru a crea o relație între subiectiv și obiectiv, între senzorial și tangibil.
In a room that lost its stability, a single point of light is the real protagonist. This autonomous eye floats like a satellite in the universe, stimulating the senses of the observer in order to uncover unknown spheres of
our thoughts. In astronomy, the concept of absolute magnitude
(Absolute Helligkeit in German, literally absolute brightness) is a
measure which allows us to compare the brightness of individual stars.
The brightness is calculated at a distance of 32.6 light years and allows
us to comprehend that which goes beyond the limits of our physical
perception. This installation and performance delves into the connotations that this mathematical measure evokes, in order to relate the
subjective and the objective, the sensory and the tangible.

Concept, scenografie, sunet și performance / Concept, stage. sound
and performance: Naoko Tanaka
Colaborare dramaturgică / Dramaturgical collaboration: Adam Czirak
Producție / Production: Naoko Tanaka, Christine Peterges
Coproducție / Coproduction: SOPHIENSÆLE – cu suportul / supported by
Senatskanzlei Berlin, PACT Zollverein Essen
Cu suportul / Supported by: Kunststiftung NRW
Director tehnic în turneu / Technical director on tour: Milos Vujkovic
Cu mulțumiri / Thanks to: Walter Freitag, Jo Grys, Murata & Friends, Alise Michon

Naoko Tanaka crează performance-uri și instalații în care
coregrafia și artele vizuale sunt profund interconectate.
Tanaka, alături de coregraful Morgan Nardi, a fondat colectivul artistic Ludica în 2001, alături de care a fost invitată în
cadrul German Dance Platform în 2010. În 2011 a creat
primul său solo, Die Scheinwerferin, care se bucură în
continuare de succes în Europa. Spectacolul a primit
premiul juriului pentru expresie excepțională la INFANT
Festival în Novi Sad, Prix Jardin d’Europe 2012 la ImPulsTanz
și ZKB Acknowledgement Prize 2012 la Zürcher Theaterspektakel. Cu acest performance-instalație Tanaka a creat un
limbaj specific și artistic. A doua parte a ›shadow trilogy‹,
Absolute Helligkeit a avut premiera în iulie 2012 în
SOPHIENSÆLE Berlin. Naoko Tanaka a continuat să-și
dezvolte limbajul artistic, fiind responsabilă nu doar de
conceptul instalației și al performance-ului, cât și de
design-ul vizual și sonor.
Naoko Tanaka creates performance pieces and installations
in which choreography and visual art are intimately related.
Tanaka, together with the choreographer Morgan Nardi,
founded the Ludica. artist collective in 2001, which was
invited to the German Dance Platform in 2010. In 2011 she
created her first solo piece, Die Scheinwerferin, which is
performed successfully around Europe. The show received
in Novi Sad at the INFANT Festival the jury’s prize of the jury
for exceptional expression, it received the Prix Jardin
d’Europe 2012 at ImPulsTanz and it received the ZKB
Acknowledgement Prize 2012 at the Zürcher Theaterspektakel. With this performance and installation Tanaka
created a specific and artistic language. The second part of
the ›shadow trilogy‹, Absolute Helligkeit premiered in July
2012 in SOPHIENSÆLE Berlin. Naoko Tanaka developed
further her artistic language. She was responsible not only
for the concept of the installation and performance but also
the visual and sound design.
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Treasured in the Dark este cea mai nouă creație a coregrafului Thiago
Granato. Solo-ul pornește de la o serie de conversații imaginare între
coregrafii defuncți Lennie Dale* (1934 – 1994) și Tatsumi Hijikata**
(1928 – 1986). Pentru a iniția această întâlnire, Granato propune o
discuție articulată de propriul corp, despre un subiect comun abordat
de cei doi: metamorfoza corpului. Procesul are potențialul de a crea
un ritual de însușire a două idealuri coregrafice diferite din trecut,
provocându-le și apropiindu-le în aceași zonă de conflict.
Treasured in the Dark is the newest creation of choreographer Thiago
Granato which consists of a solo piece based on an imaginary
choreographic conversation between the late choreographers Lennie
Dale* (1934 – 1994) and Tatsumi Hijikata** (1928 – 1986). To initiate this
meeting, Granato proposes a discussion, articulated by his own body,
about what arises as a common characteristic among their works: the
metamorphosis of the body. This process has the potential to create a
ritual of appropriation of two different choreographic ideals of the
past and challenges their ideological traits, putting them together in
the same area of conflict.

performance / work in progress / 20’
Concept, regie și performance / Concept, direction and
performance: Thiago Granato
Asistent / Assistant director: Sandro Amaral
Sunet / Sound designer: Tian Rotteveel
Lumini / Light designer: Jan Fedinger
Dramaturgie / Dramaturgy: Lou Forster
Producător / Producer: M.i.C.A. (Movement in Contemporary Art)
Fotografie / Photography: Fedinger Machado Marques
Cu sprijinul / With the support of: 4Culture, WASP – Working Art
Space and Production & CCN Montpellier, în cadrul / within Life Long
Burning Wild Cards.

Thiago Granato este un coregraf și performer brazilian
stabilit în Berlin. Până acum, spectacolele sale au fost
prezentate în țări precum Brazilia, Israel, Spania, Austria,
Germania, Suedia, Olanda, Franța, Italia și Norvegia. Printre
ele se numără Plano B (2008), we are not superficial, we
love penetration (2008), Tombo (2009), Basement (2010) și
This is Concrete (2012). Din 2012 locuiește în Berlin, unde a
creat trei spectacole diferite: AS IF (2010), BASEMENT
(2010-2013) și This is Concrete (2012). De asemenea, a
lucrat ca mentor al programului Bachelor of Arts Dance,
Context, Choreography la HZT/UDK (Berlin, Germania,
2013). În 2013 și 2014 a fost selectat ca fellow al Akademie
Schloss Solitude din Stuttgart (Germania), unde își
documentează noul proiect coregrafic, Choreoversations.
*Coregraf fondator al grupului avangardist de drag queens
Dzi Croquettes, în perioada de dictatură a Braziliei din anii
'70.
**Coregraf fondator al Butoh Dance, în perioada tumultoasă
a protestelor studențești din Japonia, de la începutul anilor
’60.
Thiago Granato is a Brazillian choreographer and performer
based in Berlin. His work as a choreographer has been
presented in countries as Brazil, Israel, Spain, Austria,
Germany, Sweden, Holland, France, Italy and Norway.
Among them are Plano B (2008), we are not superficial, we
love penetration (2008), Tombo (2009), Basement (2010)
and This is Concrete (2012). Since 2010 living in Berlin,
Granato created three different works: AS IF (2010), BASEMENT (2010-2013) and This is Concrete (2012). He also was
mentor in the Bachelor of Arts Dance, Context, Choreography programme at HZT/UDK (Berlin, Germany, 2013). During
2013 and 2014 he was selected to be fellow at Akademie
Schloss Solitude in Stuttgart (Germany) where he is
researching his new choreographic project, Choreoversations.
*Choreographer founder of the provocative avant-garde
group of drag queens "Dzi Croquettes" under the dictatorship period in Brazil during the 70's.
**Choreographer founder of "Butoh Dance" during the
tumultuous period of the student protests in Japan in the
early 60’s.
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Score#21— Method of Elimination este un motor viu, ce explorează în
timp real esența societății în care trăim. Folosind un scor creat în
colaborare cu cei patru performeri, Thomas Steyaert abordează
dependența interumană în așa fel încât testează, punctează și
transformă percepția unor valori umane de bază. Corpurile, stările și
emoțiile prind noi semnificații în timp ce compoziția se regenerează la
infinit, deconstruind idei abstracte precum teritoriul, rebeliunea, sau
dreptatea.
Score#21— Method of Elimination is a living mechanism that explores
the essence of today’s society in real time. Using a score that was
created in collaboration with his performers, Thomas Steyaert
approaches human dependency in such a way that he tests,
punctuates and transforms the perception of basic human values.
Bodies, states and emotions receive new meanings while the
composition regenerates itself ad infinitum, deconstructing abstract
ideas like teritory, rebellion, or justice.

Coregrafia / Choreography: Thomas Steyaert
Performeri / Performers: Andreea David, Elena
Copuzeanu, Nicoleta Enache și Ruxandra Stanciu
Cu mulțumiri / Thanks to: Raúl Maia
Coproducție / Co-production: 4Culture, WASP & Life
Long Burning, cu sprijinul programului
Cultura 2007 — 2013.**
*Proiect cultural finanțat de Administrația Fondului Cultural
Național. / Cultural project financed by the Administration of the
National Cultural Fund.
**Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu
este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le
conţine. / This project has been funded with support from the European
Commission. This communication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

Cunoscut ca dansator în cadrul companiei lui Wim
Vandekeybus/Ultima Vez, cât și pentru apariția sa în filmul
Blush (2002), coregraful Thomas Steyaert s-a născut în 1978
în Belgia. În prezent locuiește în Bruxelles și la Sarajevo,
lucrând la propriile spectacole. De asemenea, colaborează
intensiv cu colegul său, coregraful Raúl Maia, care a participat la documentarea conceptului de bază al Score#21 —
Method of Elimination. Împreună, cei doi au mai realizat The
Ballet of Sam Hogue și Augustus Benjamin, prezentate în
cadrul eXplore dance festival 2011 la București, iDANS 2012
la Istanbul, și ImPulsTanz Viena, în 2012. Fondator al colectivului de artiști tineri Ponyhill vzw, Thomas explorează medii
diverse, de la dans și performance, până la pictură și desen,
muzică, fotografie sau film – fiecare dintr-o perspectivă
diferită. Ca și coregraf, este interesat de conceptul real-time
și comunicarea fizică non-reprezentativă dintre performeri.
Totodată, el explorează folosirea elementelor teatrale și rolul
pe care-l poartă acestea în a sugera sens, identificare și
percepții diferite.
Known as a dancer for Wim Vanderkeybus’ Ultima Vez, as
well as for his Blush (2002) appearance, choreographer
Thomas Steyaert was born in 1978 in Belgium. He currently
resides between Bruxelles and Sarajevo, working on his own
material. Intensively collaborating with his artistic partner
Raúl Maia, who took part in documenting Score#21 —
Method of Elimination’s concept, he brought the The Ballet
of Sam Hogue and Augustus Benjamin shows to live, of
which the latter was presented within eXplore dance festival
2011 in Bucharest, iDANS 2012 in Istanbul, and ImPulsTanz
Viena, in 2012. Founder of the Ponyhill vzw collective,
Thomas
explores
various
mediums,
from
dance/performance to painting, drawing, music, photography and film, approaching each from a different perspective. As a choreographer, he takes great interest in the
real-time concept, as well as in the physical
non-representative communication between his performers.
Simultaneously, he dives into using theatric elements and
their role in suggesting meaning, identification and different
perceptions.

Julia Danzinger
(AT)
Drifting Towards Non-Existence
04.10.2014 / 19:00 / WASP
preview / performance / 30’

Julia Danzinger
(AT)
Drifting Towards Non-Existence
04.10.2014 / 19:00 / WASP
preview / performance / 30’

Ce este corpul într-un univers în care situațiile reale își pierd sensul? O
continuare a rezidenței Werkstück la Tanzquartier Viena din 2013,
Drifting Towards Non-Existence explorează reprezentarea personală în
lumea digitală și cea reală. Ce este un corp ce trăiește într-un sistem în
care corporealitatea și situațiile adevărate nu au înțeles? Inspirat de
identitatea Hikikomori — acele persoane care, trăind în izolare totală,
trăiesc doar prin prisma lumii virtuale — și până la noțiuni pierdute și
regăsite legate de viața în propria piele acest spectacol reprezită o
colaborare cu artistul și performerul Stefan Voglsinger. Acestea
intervine cu o instalație de sunet în timp real, delimitând scena, creând
distanță și proximitate. Sunetul va fi dezvoltat și integrat perfect în
coregrafie.
What is a body in a system where true situations have no meaning? An
advancement to Julia’s Werkstück at Tanzquartier Vienna 2013
residency, Drifting Towards Non-Existence deals with personal
representation in the digital and the real world in different settings.
What is a body experiencing in a system, where corporeality and true
situations have no meaning? From the physical identity of a Hikikomori
— who is isolating him/herself, being just present in the digital world —
to the lost and rediscovered notions of skin limitations… Collaborating
with sound artist and performer Stefan Voglsinger, a sound installation
inferres with the artist and determinates the stage, creating distance
and proximity at the same time. The sound will be developed
integrated with the choreography.

Concept / Concept: Florian Fusco, Julia Danzinger
Coregrafie și performance / Choreography & performance: Julia Danzinger
Sunet / Sound: Stefan Voglsinger
Scenografie/Instalație / Stage/Installation: Stefan Voglsinger, Florian Fusco
Cu susținerea / Supported by: 4Culture, WASP – Working Art Space and
Production, danceWEB / Life Long Burning Wild Cards, TQW Werkstück Residency
2013, Tanzquartier Wien, Modul Dance / Carte Blanche Residency la Centre National
de la Danse, Paris, 2014, Grant by Fohnstiftung Wien, 2014 & MA7 Vienna.

Julia Danzinger s-a născut în 1981 în Viena într-un context
muzical, și are o diplomă în antropologie socială și culturală
obținută în 2010. Între 2005-2009 a studiat dansul contemporan la nivel profesional în Europa și acum lucrează ca
dansator/performer și coregraf freelance în Viena. A fost
implicată într-o serie de proiecte în Franța, Suedia și Austria,
și a semnat o serie de coregrafii proprii: POLYPHONIC LAB,
Verlass die Stadt, …so not conform! with Nicole Waller,
rushupslowdown, Jeux d’eau, bodymantics, Was ist, wenn
nichts mehr ist?, Souvenir, 1#, expugno/expugno 2.0, Von
Wann Nach Wo, and My body is a drugstore I and II. Alături
de coregraful Anna Knapp, e fondatorul asociației House of
Motion.
Julia Danziger was born in 1981 in Vienna in a musician
context and graduated with a University Diploma of Social
and Cultural Anthropology in 2010. Between 2005-2009
she trained in contemporary dance professionally across
Europe and she is now working and living as a freelance
dancer/performer and choreographer in Vienna. She has
previously engaged in performance activities in France,
Sweden and Austria, and has signed a number of own
choreographic projects: POLYPHONIC LAB, Verlass die
Stadt, …so not conform! with Nicole Waller, rushupslowdown, Jeux d’eau, bodymantics, Was ist, wenn nichts mehr
ist?, Souvenir, 1#, expugno/expugno 2.0, Von Wann Nach
Wo, and My body is a drugstore I and II. Together with
choreographer Anna Knapp, she in the founder of the House
of Motion association.
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În cadrul eXplore dance festival, Isabelle Shad va juca și va dezvălui
pasaje din Unturtled #1-4 și Der Bau, un solo dezvoltat și prezentat
inițial în contextul Live Legacy Project: o corespondență între dansul
contemporan german și mișcarea Judson Dance Theatre, din care a
rezultat o întreagă serie, creată împreună cu Laurent Goldring.
Der Bau (Vizuina) este continuarea unei lucrări începute în 2008, care
s-a concretizat în Unturtled #1-4. În această serie, costumul e
considerat obiect de tranziție, cândva proteză a unui ultim strat-lipsă al
corpului, și, simultan, primul expus spațiului extern. Costumul, ca
organ, face posibilă explorarea corpului și a spațiului înconjurător, care
este în același timp și scenă, și decor.
In the frame of eXplore dance festival, Isabelle Shad will share and
reveal different excerpts of the pieces Unturtled #1-4 and Der Bau, a
solo developed and first presented in the frame of the Live Legacy
Project: correspondences between German contemporary dance and
the Judson Dance Theatre Movement, that resulted in a series of pieces
created together with Laurent Goldring.
Der Bau (The Burrow) is a continuation of a work started in 2008, that
manifested itself concretely in Unturtled #1 through #4. In this series of
pieces, the costume was considered as a transitional object: at once a
prothesis of the missing last layer of the body, and simultaneously the
first encompassing external space. The costume as organ makes
possible an exploration of the body and the space around it can
generate, as space, and as a stage, and as a scenography.

Isabelle Schad este un coregraf și performer ce trăiește în
Berlin, unde explorează relația dintre corp și limbajul și
reprezentările sale. A fost membră a Ultima Vez / Wim
Vandekeybus în Bruxelles și a lucrat cu Olga Mesa, Angela
Guerreiro, Felix Ruckert, Eszter Salamon, printre mulți alții.
În prezent este co-inițiator al Good Work, Praticable și al
spațiului de lucru Wiesenburg-Halle.
Isabelle Schad is a German choreographer and performer
living in Berlin. She was member of Ultima Vez / Wim
Vandekeybus in Brussels and has worked with Olga Mesa,
Angela Guerreiro, Felix Ruckert, Eszter Salamon, among
many others. Currently co-initiator of Good Work, Praticable
and the working space Wiesenburg-Halle, her work explores
relationships between the body, its languages and representations.

Spectacolul conține nuditate.
This performance contains nudity.
Performance-ul va fi urmat de o discutie cu publicul.
The performance will be followed by an artist talk.

Concept și coregrafie / Concept and choreography: Isabelle Schad,
Laurent Goldring
Performance / Performance: Isabelle Schad
Un solo de Isabelle Schad după Unturtled #1-4 și Der Bau, de Isabelle Schad și
Laurent Goldring. / A solo by Isabelle Schad after the Pieces Unturtled #1-4 and
Der Bau by Isabelle Schad and Laurent Goldring.
Spectacol prezentat cu sprijinul Goethe Institut București. / A performance presented
with the support of Goethe Institut Bucharest.

Yasmeen Godder
(IL)
CLIMAX
5.10.2014 / 18:00 – 21:00 / MNAC
performance / 180’

Yasmeen Godder
(IL)
CLIMAX
5.10.2014 / 18:00 – 21:00 / MNAC
performance / 180’

De la întoarcerea sa din New York, de acum 15 ani, Yasmeen Godder a devenit unul dintre coreografii reprezentativi
pentru Israel. Lucrează cu artistul şi dramaturgul Itzik Giuli şi este recunoscută pentru colaborările sale cu numeroși
artişti vizuali. Când Godder a fost abordată de curatorii Drorit Gur-Arie şi Avi Feldman pentru conceperea unei noi
lucrări la Muzeul de Artă Petach Tikva, ce avea să fie inclusă în expoziţia Set în Motion: Dance-Art-Community, ea
s-a hotărât să revină la propria arhivă de proiecte, să le re-analizeze și să se întrebe care sunt amprentele fizice și
emoționale ale acestor materiale; care este genealogia lor? Cum au evoluat? Şi cum ar putea acest domeniu al
mişcării să fie transformat într-o serie de sloganuri, gesturi şi expresii definitorii pentru o comunitate?
Since her return from New York fifteen years ago, Yasmeen Godder has been one of the most outstanding choreographers in Israel. She works with artist and dramaturge Itzik Giuli, and is known for her collaborations with visual
artzists. Yasmeen Godder was approached by the curators Drorit Gur-Arie and Avi Feldman in regards to creating a
new work for the Petach Tikva Museum of Art, as part of the exhibition Set in Motion; Dance-Art-Community, and
this is how she decided to go back to her archive of works, revisit them and begin by questioning what could be
identified as a finger-print within these physical and emotional materials; what is their genealogy? How did they
evolve? And how can this lexicon of movement be transformed into a series of slogans, gestures and expressions
which may define a community?

Coregrafie / Choreography: Yasmeen Godder
Co-director artistic și dramaturgie / Co-Artistic Director and Dramaturgy: Itzik Giuli
Performeri / Creating Performers: Shuli Enosh, Dor Frank, Yuli Kovbasnian, Uri Shafir, Edu Turull-Montells & Ofir
Yudilevitch
Costume / Costumes: Adam Kalderon
Sunet / Spatial Sound Design: Eran Sachs
Administrație și producție / Administration and Production: Guy Hugler
CLIMAX a fost inițial comisionat de către Petach Tikva Museum of Art pentru expoziția Set in Motion curată de Drorit
Gur Arie și Avi Feldman. / CLIMAX was originally commissioned by The Petach Tikva Museum of Art for Set in Motion
Curated by Drorit Gur Arie and Avi Feldman.
Un performance prezentat cu sprijinul Ambasadei Israelului și al Muzeului Național de Artă Contemporană (MNAC). / A
performance presented with the support of the Embassy of Israel and MNAC – National Museum of Contemporary Art.

Simona Deaconescu
(RO)
0002 | birdville | premieră
dans contemporan / 50’
7.10.2014 / 19:30 / WASP
8.10.2014 / 19:30 / WASP

Simona
Deaconescu

(RO)
0002 | birdville | premieră / dans contemporan / 50’
7.10.2014/19:30/WASP // 8.10.2014/19:30/WASP
O feerie tehnologică interactivă care vorbește despre dorința
de îmbunătățire și fragilitate, 0002 | birdville este o nouă
cameră virtuală, care face parte din proiectul serial lansat de
Tangaj Dance în 2013, prin Camera 0001_Fabrica de
vise.Corpul nostru este o arhivă în continuă evoluție, care încă
prezintă mistere legate de eficiență și perisabilite. Este,
probabil, cel mai tehnologic lucru pe care îl cunoaștem. Cu
fiecare pas pe care îl facem construim o parte din univers și,
de fiecare dată când ne mișcăm, schimbăm lumea. Pe măsură
ce începem să înțelegem aceste procese, realizăm că suntem
dansați ca parte a unei organizații de activități ai cărei autori
nu suntem noi. Camera 0002 este populată de dansatori
hibridizați, îmbrăcați cu corpuri augumentate, care trăiesc
într-o lume virtuală creată și organizată independent de
dorința lor.
Our body is a constantly evolving archive, that still presents
mysteries in efficiency and perishabil-ity. It's probably the
most technological thing we’ve ever known. With each step
we take, we take part in building the universe. Every time we
move, we change the world. As we begin to understand these
processes, we realize that we are being danced as part of an
organization of activities that we do not author.
0002 | birdville is populated by hybridized dancers, with
augmented bodies, that live in a virtual world created and
organized independently of their desire.

Născută în 1987, Simona Deaconescu este creatoarea
spectacolului Camera 0001_Fabrica de Vise, coregraful și
regizorul scurtmetrajului de dans Silent Places (în colaborare cu Oleg Mutu). Deasemenea, se implică activ în
dezvoltarea dansului contemporan din România și a artelor
conexe, coordonand proiecte precum ADN (Revista Online
de Dans), Cartierul de Dans și ALTConcurs Național de
Coregrafie. În prezent face parte din echipa Platforma X,
proiect destinat artiștilor new media, prezentat în preambulul eXplore Dance Festival #9.
Born in 1987, Simona Deaconescu is the creator of 0001 |
The Dream Factory, the choreographer and director of the
Silent Places dance short (in collaboration with Oleg Mutu).
She is actively in-volved in the evolution of Romanian
contemporary dance and related arts, coordinating projects
like ADN (an online dance magazine), Cartierul de Dans and
ALT-National Choreography Contest. She is also part of the
X Platform team, a new media art project presented in
preamble to eXplore Dance Festival #9.

Coregraf / Choreographer: Simona DeaconescuDansatori / Dancers: Răzvan Stoian, Denis Bolborea, Galea Bobeicu,
Mira Cook, Clement Mensah/ Multimedia; Platforme Interactive / Multimedia &amp; Interactive Platforms: KOTKI
VisualsSound design / Sound Design: Denis Bolborea; Producător / Producer: Tangaj Dance Coproducători
Coproducers: Asociația 4Culture, Life Long Burning; Battery Dance Company New York*. Spectacol finanțat de
Administrația Fondului Cultural Național și ARCUB Centrul Cultural al Municipiului București, programul ; București 555”, ca
parte a proiectului Camera 0002_Dance to Kinect. / Performance financed by the Administration of the National Cultural Fund
(AFCN) and ARCUB The Bucharest Council Cultural Center; București 555” programme, as part of the Camera 0002_Dance to
Kinect project. **Acest proiect este finanţat, în parte, prin contribuția generoasă a poporului american prin Departamentul de Stat
al Statelor Unite. Conținutul cade în responsabilitatea Tangaj Dance și nu reflectă în mod necesar opiniile Departamentului de Stat
al SUA sau ale Guvernului American. / This project is partially financed through the generous contribution of the American people
through the United States State Department. The content falls into the responsibility of Tangaj Dance and doesn’t necessarily reflect
the opinions of the US State Department or those of the American Government.

Liquid Loft /
Chris Haring

(AT) .
DEEP DISH
10.10.2014 / 19:30 / WASP
un film coregrafic în timp real / 70’
ultima parte a seriei The Perfect Garden, în colaborare cu
Michel Blazy (FR)

Liquid Loft /
Chris Haring

(AT) .
DEEP DISH /10.10.2014 / 19:30 / WASP
un film coregrafic în timp real / 70’
ultima parte a seriei The Perfect Garden, în colaborare cu Michel Blazy (FR)
Un dineu se transformă într-o aventură de dimensiuni macro- și
micro-cosmice. Imaginile produse în timp real de camera video
controlată de dansatori conduc spre lumi paralele bizare guvernate de
decorul organic. Metodele de filmare, alături de contorsionările acustice,
evocă metaforele grădinilor baroce și a micilor bucurii pământești. Seria
The Perfect Garden, semnată de Liquid Loft în colaborare cu artistul
plastic Michel Blazy, abordează motivul grădinii ca expresie a luptei
omului pentru control și evadările inutile din propria efemeritate — o
imagine a creșterii și proliferării care conduce mereu la lucruri noi.
A dinner party turns into an adventurous ride through the dimensions of
macro- and microcosms. The live-images of a handheld camera, directed
by the performers, lead through bizarre parallel worlds of organic objects.
Methods of film-making, along with acoustic contortions, evoke
meta-phors of baroque gardens, earthly delights and their inevitable
collapse. A society driven by longing and curiosity, flamboyantly but also
callously celebrates its own transience in the manifold di-mensions of
reality, blown up on a big screen. In this still-life, all movement and human
behavior is inexorably absorbed by the opulence of nature. As in the novel
Locus Solus, in which the polymath Maître Canterel guides his invitees
through different landscapes, one encounters in Deep Dish the beauty
and the decadence of a human existence that soon will perish. In the
Perfect Garden Se-ries by Liquid Loft in collaboration with the fine artist
Michel Blazy, the motif of the garden is an ex-pression of the human
striving for control and their futile escapes from their own transience, but
also an image of growth and proliferation that constantly leads to the
development of something new.

O figură remarcabilă a dansului contemporan austriac, Chris
Haring are un background în muzică, psihologie și dans. Fost
membru al DV8 Physical Theater, Nigel Charnock și Willi Dorner,
Chris Haring este fondatorul Grenztanz Festival (1995) și împreună
cu muzicianul Andreas Berger, dansatoarea Stephanie Cumming și
dramaturgul Thomas Jelinek, este co-fondatorul companiei
multi-premiate, Liquid Loft (2005). Activitatea lor „descrie corpul
într-un limbaj cibernetic” și reflectă asupra experienței
schimbărilor noastre de percepție și la nivel corporal,
inter-conectând direct dansul contemporan cu alte forme de artă
contemporană, pentru a crea rezultate coezive, atotcuprinzătoare.
A remarkable Austrian contemporary dance persona, Chris Haring
has a background in music, psychology and dance. Former
member of the DV8 Physical Theater, Nigel Charnock and Willi
Dorner, he founded the Grenztanz Festival in 1995 and co-founded
the multi-prized Liquid Loft in 2005, together with musician
Andreas Berger, dancer Stephanie Cumming and dramatist
Thomas Jelinek. Their work “depicts the body as a cybernetic
landscape” and reflects the experience of changes in our
perception as well as our bodies, interconnecting contemporary
dance directly with other forms of contemporary art, in order to
create a cohesive all-embracing piece of art. Founded in 2005 by
choreographer Chris Haring, musician Andreas Berger, dancer
Stephanie Cumming and dramaturgue Thomas Jelinek, Liquid Loft
interconnect contemporary dance directly with other forms of
contemporary art, in order to create a cohesive all-embracing
piece of art.

Dansatori, coregrafie / Dance, Choreography: Luke Baio, Stephanie Cumming,
Katharina Meves, Anna Maria Nowak
Direcție artistică & coregrafie / Artistic Direction & Choreography: Chris Haring
Compoziție & sound design / Composition & Sound Design: Andreas Berger
Dramaturgie, scenografie & lumini / Dramaturgy, Scenography & Light Design: Thomas Jelinek
Sculpturi organice & consultanță / Organic Sculptures & Consulting: Michel Blazy
Stage management: Roman Harrer
Reprezentanță internațională / International Representation: Line Rousseau, A PROPIC
Producție / Production Management: Marlies Pucher
Coproducție / Coproduction: Tanzquartier Wien and Liquid Loft, in co-operation with Korzo Den Haag and Le Centquatre Paris.
Liquid Loft este susținut de / Liquid Loft is supported by: City of Vienna (MA7 - Kulturabteilung der Stadt Wien) and the Austrian
Federal Ministry for Education, Arts & Culture (BMUKK)
Acest eveniment este realizat cu sprijinul INTPA - INTERNATIONAL NET FOR DANCE AND PERFORMANCE AUSTRIA al Tanzquartier
Wien, prin fonduri BKA și BMEIA. / This event is made possible by INTPA - INTERNATIONAL NET FOR DANCE AND PERFORMANCE
AUSTRIA of Tanzquartier Wien with funds by BKA and BMEIA.

Mette Edvardsen
Black
11.10.2014 / 19:30 / WASP
performance, 25’

Mette Edvardsen
Black
11.10.2014 / 19:30 / WASP
performance, 25’

Spațiul este gol. Nu există obiecte. Prin cuvinte și mișcări în spațiu, o
întreagă lume devine vizibilă, în care performerul este mediatorul
dintre public si ceea ce există acolo. Este o joacă în timp și spațiu,
unde doar corpul este prezent fizic, efectuând acțiuni și înmânând
obiecte invizibile, într-o încercare constantă de a acoperi prăpastia
dintre gând și experiență, dintre aici și acolo. Black este un
performance solo despre cum faci ca lucrurile să apară.
The space is empty. There are no things. Through spoken words and
movements in space a world will become visible, where the performer
is the mediator between the audience and what is there. It is a play in
time and space where only the body is physically present, performing
actions and han-dling invisible objects, constantly trying to bridge the
invincible gap between thought and experi-ence, between here and
there. Black is a solo performance about making things appear.

Spectacolul va fi urmat de o discuție cu coregraful.
The performance will be followed by an art-ist talk.

Creat și performat de / Created and performed by:
Mette Edvardsen
Producție / Production:
duchamps vzw și Mette Edvardsen/ Athome
Coproducție / Coproduction: Kaaitheater/ Brussels, BUDA/NEXT
Festival/Kortrijk, Teaterhuset Avant Garden/Trondheim, BIT/Bergen,
Black Box Teater/Oslo
Susținut de / Supported by: Vlaamse Gemeenschap, Norsk Kulturråd
Cu mulțumiri speciale / Special thanks to: Heiko Gölzer, Mari Matre Larsen

Lucrările lui Mette Edvardsen o plasează în afara domeniului
artelor scenice, explorând de asemenea şi alte medii sau formate,
precum video-ul sau cărţile. A lucrat ca dansatoare şi ca perfomer
pentru Les Ballets C. de la B. cu Hans Van den Broeck (1996-2000)
şi Christine de Smedt (2000-2005) timp de mai mulţi ani şi a
dansat pe coregrafiile lui Thomas Hauert/ ZOO (B), Bock/
Vincenzi (UK), Mårten Spångberg (S), Lynda Gaudreau (CAN),
deepblue (N/B) şi a altora. Mette a creat şi produs două lucrări în
colaborare cu Lilia Mestre (P/B), şi proiectul Sauna in Exile în
colaborare cu Heine R. Avdal, Liv Hanne Haugen şi Lawrence
Malstaf în 2002/2004. A realizat coregrafia şi a dansat pe
Schreibstück in versiunea lui Thomas Lehmen, împreună cu
Christine de Smedt şi Mårten Spångberg în 2004. Opera ei include
fragmentele Private collection (2002), Time will show (detail)
2004, Opening (2005/ 2006), The way/ you move (installation,
2006), or else nobody will know (2007), every now and then
(2009), Time has fallen asleep în the afternoon sunshine (2010),
Black (2011), No Title (2014), şi lucrările video Stills (2002), coffee
(2006), cigarette (2008) şi Faits divers (2008). Mette Edvardsen
îşi prezintă internaţional lucrările şi continuă să dezvolte proiecte cu
alţi artişti, atât ca şi colaborator cât şi ca performer.
The work of Mette Edvardsen is situated within the performing arts
field, also exploring other media or other formats such as video
and books. She has worked for several years as a dancer and
performer for Les Ballets C. de la B. with Hans Van den Broeck
(1996-2000) and Christine de Smedt (2000-2005), and danced in
pieces by Thomas Hauert/ ZOO (B), Bock/ Vincenzi (UK), Mårten
Spångberg (S), Lynda Gaudreau (CAN), deepblue (N/B), and
others. She created and produced two pieces in collaboration with
Lilia Mestre (P/B), and the project Sauna in Exile in collaboration
with Heine R. Avdal, Liv Hanne Haugen and Lawrence Malstaf in
2002/2004. She choreographed and danced a version of Thomas
Lehmen’s Schreibstück together with Christine de Smedt and
Mårten Spångberg in 2004. Her own work includes the pieces
Private collection (2002), Time will show (detail) 2004, Opening
(2005/ 2006), The way/ you move (installation, 2006), or else
nobody will know (2007), every now and then (2009), Time has
fallen asleep in the afternoon sunshine (2010), Black (2011), No Title
(2014), and the video works Stills (2002), coffee (2006), cigarette
(2008) and Faits divers (2008). She presents her works
internationally and continues to develop projects with other artists,
both as a collaborator and as a performer.

Mette Edvardsen
(NO/BE)
No Title
11.10.2014 / 20:30 / WASP / performance, 40’

Mette Edvardsen
(NO/BE)
No Title
11.10.2014 / 20:30 / WASP / performance, 40’

No Title este despre cum realitatea există în limbaj și despre cum se
extinde ea în spațiul real. Este despre cum granițele memoriei și cele
ale imaginației se blurează. Este despre lucruri care dispar și despre
lucruri care rămân. Este despre prăpastia dintre o lume și despre
ideile noastre despre ea, despre golul invincibil dintre gânduri și
experiență, dintre aici și acolo. Și nu în ultimul rând, No Title este ca un
text în spațiu, pe cât de aditiv, pe atât de substractiv.
No Title is about how reality exists in language and how this extends
into real space. It is about how memory and imagination blur. It is
about things and how they can be there and gone at the same time,
and that what defines this is various. It is about things that are gone
and about things that remain. It is about the gap between a world and
our ideas of it, the invincible gap between thought and experience,
between here and there. Least but not last, both additive and
subtractive, No Title is a writing in space.

Creat și performat de / Created and performed by:
Mette Edvardsen
Producție / Production:
duchamps vzw și Mette Edvardsen/ Athome
Coproducție / Coproduction: Kaaitheater/ Brussels, BUDA/NEXT
Festival/Kortrijk, Teaterhuset Avant Garden/Trondheim, BIT/Bergen,
Black Box Teater/Oslo
Susținut de / Supported by: Vlaamse Gemeenschap, Norsk Kulturråd
Cu mulțumiri speciale / Special thanks to: Heiko Gölzer, Mari Matre Larsen

Lucrările lui Mette Edvardsen o plasează în afara domeniului
artelor scenice, explorând de asemenea şi alte medii sau formate,
precum video-ul sau cărţile. A lucrat ca dansatoare şi ca perfomer
pentru Les Ballets C. de la B. cu Hans Van den Broeck (1996-2000)
şi Christine de Smedt (2000-2005) timp de mai mulţi ani şi a
dansat pe coregrafiile lui Thomas Hauert/ ZOO (B), Bock/
Vincenzi (UK), Mårten Spångberg (S), Lynda Gaudreau (CAN),
deepblue (N/B) şi a altora. Mette a creat şi produs două lucrări în
colaborare cu Lilia Mestre (P/B), şi proiectul Sauna in Exile în
colaborare cu Heine R. Avdal, Liv Hanne Haugen şi Lawrence
Malstaf în 2002/2004. A realizat coregrafia şi a dansat pe Schreibstück in versiunea lui Thomas Lehmen, împreună cu Christine de
Smedt şi Mårten Spångberg în 2004. Opera ei include fragmentele
Private collection (2002), Time will show (detail) 2004, Opening
(2005/ 2006), The way/ you move (installation, 2006), or else
nobody will know (2007), every now and then (2009), Time has
fallen asleep în the afternoon sunshine (2010), Black (2011), No
Title (2014), şi lucrările video Stills (2002), coffee (2006), cigarette
(2008) şi Faits divers (2008). Mette Edvardsen îşi prezintă
internaţional lucrările şi continuă să dezvolte proiecte cu alţi artişti,
atât ca şi colaborator cât şi ca performer.
The work of Mette Edvardsen is situated within the performing arts
field, also exploring other media or other formats such as video
and books. She has worked for several years as a dancer and
performer for Les Ballets C. de la B. with Hans Van den Broeck
(1996-2000) and Christine de Smedt (2000-2005), and danced in
pieces by Thomas Hauert/ ZOO (B), Bock/ Vincenzi (UK), Mårten
Spångberg (S), Lynda Gaudreau (CAN), deepblue (N/B), and
others. She created and produced two pieces in collaboration with
Lilia Mestre (P/B), and the project Sauna in Exile in collaboration
with Heine R. Avdal, Liv Hanne Haugen and Lawrence Malstaf in
2002/2004. She choreographed and danced a version of Thomas
Lehmen’s Schreibstück together with Christine de Smedt and
Mårten Spångberg in 2004. Her own work includes the pieces
Private collection (2002), Time will show (detail) 2004, Opening
(2005/ 2006), The way/ you move (installation, 2006), or else
nobody will know (2007), every now and then (2009), Time has
fallen asleep in the afternoon sunshine (2010), Black (2011), No Title
(2014), and the video works Stills (2002), coffee (2006), cigarette
(2008) and Faits divers (2008). She presents her works internationally and continues to develop projects with other artists, both
as a collaborator and as a performer.

Ingrid Berger Myhre
& Andreea David

(RO)
STAFF /12.10.2014 / 19:30 / WASP / performance / 50’

(NO)

Ingrid Berger Myhre
& Andreea David
(NO)

(RO)
STAFF /12.10.2014 / 19:30 / WASP / performance / 50’

Spectacolul conține nuditate.
This performance contains nudity.
Performance-ul va fi urmat de o discuție cu artiștii.
The performance will be followed by an artist talk.
STAFF este prima misiune a lui Ingrid Berger Myhre și Andreea David,
împreună. STAFF este propriul său angajator și angajat. STAFF este
despre patentarea și susținerea dreptului de proprietate a propriei
activități, indiferent de gradul de competență pe care îl ai. STAFF își
reciclează întrebările și se auto-educă. STAFF investighează concepte
complexe prin metode simple. STAFF numește lucruri pe care nu poți
pune degetul, și ceea ce le definește. STAFF este șomer până în
momentul în care munca lor este apreciată. Când lucrul ăsta se va
întâmpla, munca se justifică drept artă, iar ierarhia valorilor se dizolvă.
STAFF este un spectacol din viitor. Noi suntem resursele lui. Munca
noastră nu este să-l creăm, ci să-l facem vizibil. Nu este despre
creativitate, ci doar despre arheologie.
STAFF is Ingrid Berger Myhre and Andreea David in their first
choreographic mission together. STAFF is its own employer as well as
employee. STAFF is about patenting and claiming the own-ership of ones
own activity, despite the degree of competence. STAFF recycles its
questions and educates itself. STAFF investigates complex concepts with
simple tools. STAFF names what we cannot put our finger on, as well as
what defines itself. STAFF is unemployed up until the moment their labour
is being appreciated. When this eventually happens, the work justifies
itself as art, and the hierarchy of value dissolves.
STAFF is a choreography existing in the future. We are its resources. Our
job is not to create it, but rather to render it visible. Its not about creativity,
its all about archaeology.

Andreea David este arhitect și performer. In 2013 a primit un wild
card din partea Asociatiei 4Culture si Life Long Burning, participand timp de 6 saptamani in cadrul programului de master
ex.e.r.c.e la CNN Montpellier. În ediția de anul acesta a festivalului o
mai puteți vedea în performance-ul Score#21 — method of
elimination, al coregrafului belgian Thomas Steyaert.
Ingrid Berger Myhre a studiat in cadrul Laban Centre (UK) si a
absolvit MTD (AHK, 2010).
Cercetarea sa despre puterea autonoma a corpului si vocii
performerilor au rezultat in prima sa creație independent, Current
(2013), realizată cu sprijinul Dansateliers. Sprijinită în mod constant
de catre Norwegian grants pentru activitatea sa artistică, Ingrid
este din octombrie 2013 masterand in coregrafie in cadrul
Programului de Master ex.e.r.c.e. al CCN Montpellier.
Andreea David is an architect and performer. In 2013, thanks to a
wild card offered by 4Culture within Life Long Burning, Andreea
followed for 6 weeks the ex.e.r.c.e master at CNN Montpellier. In this
edition of eXplore dance festival you can also see her performing in
belgian choreographer Thomas Steyaert’s Score#21 — method of
elimination.
Ingrid Berger Myhre (Oslo, 1987) studied at the Laban Centre (UK)
and graduated from the MTD (AHK, 2010). Her research on
autonomous power of the performers body and voice resulted in
her first independent work Current (2013), with support of
Dansateliers. Receiving the Danceweb Scholarship (2010) and
supported repeatedly with Norwegian grants for artistic activity,
she is from October 2013 retrieving her MA in choreography at
ex.e.r.c.e. in CCN Montpellier.

Coregrafie și performance / Choreography and performance: Ingrid Berger Myhre & Andreea David
Technică / Technique: Edwin van Steenbergen, Thierry Cabrera
Finanțat de / Funded by: Arts Council Norway
Co-producție / Co-production: WASP — Working Art Space and Production, Life Long Burning, 4Culture, Dansateliers,
Rotterdam, Blackbox Theater Oslo
Cu susținerea / Support: Centre Chorégraphique National de Montpellier
Cu mulțumiri / Thanks to: Kristin de Groot, Myrto Katsiki

Body & animation
workshop
Karla Kracht & Andrés Beladiez (DE/ES)
13.10. – 19.10.2014 / 18:00 – 20:00 / WASP
atelier live cinema-performance

dance
Body & animation
workshop
festival
#9
Karla Kracht & Andrés Beladiez (DE/ES)
13.10. – 19.10.2014 / 18:00 – 20:00 / WASP
atelier live cinema-performance

Timp de o săptămână acest workshop va aborda tehnici și
tehnologii digitale, analoge și corporale, introducându-i pe cei mici în
universul scenografiei stop-cadru. Îndepărtându-ne de lumea
calculatoarelor, diferite obiecte, live drawing și mișcarea în timp real
vor fi folosite pentru a crea animații pe loc, în timp real. Vom vorbi
despre ce înseamnă live video, despre procesele, conceptele și
tehnicile necesare creării unui spectacol live și vom stimula
creativitatea fiecărui participant. Ne vom distra lucrând cu seriozitate,
iar în ultima zi vom prezenta rezultatele publicului larg.
Karla Kracht lucrează ca artist video, ilustrator și animator.
Colaborează cu muzicieni, arhitecți, companii de dans, alți artiști
video, programatori, și, uneori, cu agenții de design și de publicitate.
Instalațiile și performance-urile ei video au fost expuse prin tot felul
de locuri din Europa, America de Sud și Asia.

Throughout a week, this workshop will approach digital,
analogue and corporal techniques and technologies nowadays,
introducing young students to the creative universe of scenic live
stop-motion creation. Moving away from the exclusive use of
computers, we will use objects, live drawing and body movement to
creat real time animations on the spot. We will talk about live video
and what it is. We will talk about and experience processes, concepts
and techniques to create a live performance from the first idea to the
final realisation and we will stimulate the creativity of each participant.
We will have serious fun and we will present our results to the wide
public in the end.
Karla Kracht works as a video, illustration and animation
artist. She collaborates with musicians, architects, dance companies,
other video artists, programmers, and sometimes design & advertising
agencies. Her video installations & performances have been exhibited
in various places across Europe, South America and Asia.
Recomandat pentru / Suited for: 11-13 ani / 11-13 years old
Durata / Duration: 1 săptămână / 1 week
Traineri / Trainers: Karla Kracht & Andrés Beladiez
Producție prezentată in cadrul “+0 dans”, proiect cultural finanțat
de Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului
Bucuresti — ARCUB, prin Programul Cultural București 555.”

Născută în 1974, Colette Sadler este un coregraf și dansator
scoțian
de
renume
internațional,
ce
abordează
divertismentul cu umor prin prisma dansului post-modern.
Crează lucrări dedicate copiilor din 2011 și, de asemenea,
predă, susține dezbateri și scrie despre activitatea ei într-o
multitudine de contexte, inclusiv la HZT Berlin (unde predă
cursuri la nivel de licență) și la RSAMD Glasgow.

Bucharest
International
Contemporary
Dance
and
Born in 1974,
Colette Sadler is an internationally acclaimed
Scottish choreographer and dancer, who takes a humorous
Performance
look at entertainment through the lens of post-modern
dance. She has been developing work dedicated for young
Festival
audiences since 2011 and also regularly teaches, gives talks
and writes about her work in a range of contexts including at
HZT Berlin (undergraduate studies) and RSAMD Glasgow.
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Creative drawing
workshops
Laura Leonte (RO)
18-19.10.2014 / 10:00 – 11:00 / WASP
18-19.10.2014 / 11:30 – 12:00 / WASP
exerciții de improvizație în desen

dance
Creative drawing
workshops
festival
#9
Laura Leonte (RO)
18-19.10.2014 / 10:00 – 11:00 / WASP
18-19.10.2014 / 11:30 – 12:00 / WASP
exerciții de improvizație în desen

În orele de atelier creativ, Laura îi va provoca pe cei mici să
își exploreze teritoriul imaginației și chiar să și-l extindă. Atelierele vor
lucra la nivel individual, dar și relațional. Copiii vor fi încurajați să își
exprime propria creativitate, dar și să interacționeze cu a celorlalți.
În prima zi, copiii își vor exersa talentul și creativitatea
nemărginită ilustrând un obiect util pe care îl vor păstra. Înainte să se
apuce de desenat, ei vor purta discuții despre realitate și imaginație.
În atelierul interactiv de pe 19 octombrie, copiii vor inventa o poveste
împreună și o vor ilustra separat. Părinții vor putea asista participativ
la întregul proces.

Throughout this creative workshop, Laura will challenge
children to explore the territory of their imagination and even go
beyond it. The classes will work both at an individual and relational
levels. Children will be encouraged to express their own creativity and
to interact with others.
In the first day, children will try their talents and their
limitless creativity by illustrating a useful object that they will be able
to keep. Before starting to doodle, they will talk about reality and
imagination. Throughout the interactive class on October 19th, the
children will make up a story together that they will illustrate separately.
Parents will be able to assist participatively to the entire process.

Bucharest
Laura Leonte is 34, works as a copywriter, a self-taught
illustrator and a mom. She’s been writing and doodling ever
International
since she was four, works in advertising for 10 years, is
Ilinca’s mom for five and has been growing the
Contemporary
www.compulsivedrawer.com scribbler online community for
the past three. Her latest project consists of a collection of
Dance
andof various Romanian artists compiled in a
over 30 drawings
concept coloring book that puts the imagination to work,
Performance
entitled Carte Bună pentru Colorat.
Festival
Laura Leonte are 34 de ani, este copywriter, ilustrator
autodidact și mamă. Scrie și desenează de la patru ani,
lucrează în publicitate de 10 ani, e mama Ilincăi de cinci ani
și de trei ani crește comunitatea online de mâzgălitori
compulsivedrawer.com. În ultimul său proiect a colecționat
desenele a peste 30 de artiști români într-o carte concept de
colorat care pune imaginația la lucru, intitulată Carte bună
pentru colorat.

3-26
octombrie
2014

www.exp

Recomandat pentru / Suited for: 7-9; 10-11 ani / 7-9; 10-11 years old
Trainer / Trainer: Laura Leonte
Durata / Duration: 2 zile

tival.ro

Activitate realizată in cadrul “+0 dans”, proiect cultural finanțat de Centrul de
Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti — ARCUB, prin Programul Cultural
București 555.
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Dance & performance
workshop
Colette Sadler (UK)
20.10. – 26.10.2014 / 10:00 – 20:00 / WASP

dance
Dance & performance
workshop
festival
#9
Colette Sadler (UK)
20.10. – 26.10.2014 / 10:00 – 20:00 / WASP

Acest atelier de dans și performance este structurat în așa
fel încât copii să poată crea singuri un material de spectacol, în jurul
unor cerințe și stimuli legați de o temă anume. În acest context, tema
este o fantomă. Însă nu este o fantomă obișnuită, este o fantomă
dansatoare. Nu are casă sau corp, așa că se plimbă din loc în loc, din
obiect în obiect, din om în om, căutând un loc în care să poposească.
E atât de ușoară încât se mișcă foarte repede și poate intra în obiecte
în orice moment, dându-le viață, mișcându-le și făcându-le să
vorbească cu voci care mai de care mai amuzante și mai ciudate. Care
e următorul loc în care va ateriza fantoma noastră?
Unul dintre stimulii centrali îl vor constitui o serie de
fotografii, atât contemporane cât și istorice. Ele vor crea un spațiu
imaginar pentru ca cei mici să înceapă să se gândească cum pot face
obiectele să prindă viață. Aceste fotografii pot fi copiate, tăiate și
asamblate în nenumărate feluri pentru a sugera o multitudine de
configurații și acțiuni. Astfel, dansul împrumută caracteristici și se
inspiră din tehnicile de animație. Copiii pot încerca să facă ei înșiși
poze, în scop creativ sau documentar.
This workshop performance is structured around the
children creating material around a number of tasks and stimuli that
relate to a theme. In this particular case, the theme is a ghost. But it is
not any ordinary ghost, it is a dancing ghost. It has no home and no
body so it wanders around from place to place, thing to thing, person
to person, looking for a place to stay for a while. It is so light it can
move around in space very fast and jump into things at any moment,
making them come alive, move and talk in funny and strange ways.
Where will our ghost land next?
One central stimulus will be looking at a series of pictures
both contemporary and historical to create an imaginary space for the
children to begin to think about how to make an image or other
“dead” things move. These pictures can be copied, cut out and put
together in different ways to suggest a multitude of configurations
and actions, so the dance in this sense borrows from and takes
inspiration from animation techniques. The children can even
experiment in taking their own pictures for creative and
documentation purposes.

Născută în 1974, Colette Sadler este un coregraf și dansator
scoțian de renume internațional, ce abordează divertismentul cu umor prin prisma dansului post-modern. Crează
lucrări dedicate copiilor din 2011 și, de asemenea, predă,
susține dezbateri și scrie despre activitatea ei într-o multitudine de contexte, inclusiv la HZT Berlin (unde predă cursuri
la nivel de licență) și la RSAMD Glasgow.

Bucharest
International
Contemporary
Dance
and
Born in 1974,
Colette Sadler is an internationally acclaimed
Scottish choreographer and dancer, who takes a humorous
Performance
look at entertainment through the lens of post-modern
dance. She has been developing work dedicated for young
Festival
audiences since 2011 and also regularly teaches, gives talks
and writes about her work in a range of contexts including at
HZT Berlin (undergraduate studies) and RSAMD Glasgow.
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Coregrafie și concept: Colette Sadler

Asistent: Maxwell McCarthy
Producție / Production: Asociația 4Culture
Recomandat pentru / Recommended for: 8-10 ani / 8-10 years old
Producție realizată in cadrul “+0 dans”, proiect cultural finanțat de
Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti — ARCUB, prin
Programul Cultural București 555.
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Atelier
în fața blocului
Vlad Tomei & Mihai Gheorghe (RO)
25.10. – 26.10.2014 / 10:00 – 12:30 / WASP
jocuri ale generației cu cheia de gât
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în fața blocului
festiva
#9
Vlad Tomei & Mihai Gheorghe (RO)
25.10. – 26.10.2014 / 10:00 – 12:30 / WASP
jocuri ale generației cu cheia de gât

În Fața Blocului este un volum cu toate jocurile copilăriei
generației cu cheia la gât, lansat în această vară. Cărțile cuprind o
colecție de 55 de jocuri și „faze”, cu tot cu instrucțiuni, ale celor care
s-au jucat în fața blocului, cu creta sau cu mingea-n mână.
Vă mai aduceți aminte de 1, 2, 3 la perete stai, Elasticul, sau
Capra? În cadrul acestor ateliere cei mari vor avea ocazia de a călători
înapoi în timp în perioada copilăriei, în timp ce îi vor asista sau vor
participa activ alături de cei mici la (re)descoperirea unei frânturi de
folclor urban românesc, în peisajul unei zone post-industriale din
București. Fiecare joc are „cartolina” lui individuală, astfel încât vor
putea fi scoase şi luate afară, la joacă.

Launched this summer, În Fața Blocului is a volume
comprising of all the games the Romanian generation that wore their
home keys around the neck used to play. The books consist of a
collection of 55 games and “phases”, including instructions, to the
games many of us used to lose track of time playing in front of our
blocks, with chalk or rubber balls in our hands.
Remember 1, 2, 3 to the wall stop, The Elastic or The Goat?
Throughout this workshop, adults will have the chance to travel back
in time to their own childhood, while assisting or actively participating
in helping the younger generation (re)discover a glimpse of Romanian
urban folklore, in a great, post-industrial setting. Each game has its
own card, so that they can be taken outside and played with for hours.

Vlad Tomei și Mihai Gheorghe lucrează în publicitate — unul
este copywriter, iar celălalt art director. Împreună, au pus
bazele acestui proiect în urmă cu aproape patru ani, când
discuțiile între prieteni despre „mai știi cum se juca x…” se
întețeau, direct proporțional cu numărul de variante ale
răspunsurilor. Cartea a apărut cu intenția de a produce un
obiect de colecție atemporal, care să păstreze mai departe
vii amintirile generației X din România.

Bucharest
International
Contemporary
Dance
and
Vlad Tomei and
Mihai Gheorghe both work in advertising —
one is a copywriter, while the other is an art director. They
Performance
started thinking about this project about four years ago,
while talks with their friends that started with “can you
Festival
remember how x… was played?” became more often,
proportional to the number of answer variations. The book
was published with the intention of producing a timeless
object that will keep Romania’s Generation X memories
alive.
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finanțat de Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului
Bucureşti — ARCUB, prin Programul Cultural București 555.
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Proiect cultural finanțat de:

Ioana Păun

Produse Domestice
16.10.2014 / 19:30 / WASP (avant-premiere)
17.10.2014 / 19:30 / WASP (premiere)
25.10.2014 / 19:30 / WASP (premiere)
premiere / theatre / 18+

Ioana Păun

Produse Domestice
16.10.2014 / 19:30 / WASP (avant-premiere)
17.10.2014 / 19:30 / WASP (premiere)
25.10.2014 / 19:30 / WASP (premiere)
premiere / theatre / 18+

Această poveste pornește de la un caz real. Adevărata Joy
trăiește în București, România. Ea este interpretată de Ynia Lovelina care
a trecut ea însăși prin repetate experiențe asemănătoare. Precum Joy,
sute de alți filipinezi din România se luptă cu un sistem care nu
recunoaște munca domestică. Și deși plătesc taxe, aceștia nu beneficiază
de protecția statului român. Dar cum rămâne cu munca domestică în
familiile obișnuite? În familiile care nu își pot permite să angajeze un
lucrător imigrant?
Produse Domestice pornește de la experiențele femeilor imigrante
pentru a dezvălui implicațiile muncii domestice plătite și neplătite.
Produse Domestice vorbește despre adevăratul preț al muncii domestice.
Produse Domestice instigă împotriva sexualizării muncii domestice!
This story is inspired by a real story. The real Joy lives in
Bucharest, Romania. She is played by Ynia Lovelina, who herself went
through numerous similar experiences. Like her, hundreds of Filipinos in
Romanians struggle with a system which fails to acknowledge domestic
work. And although they pay taxes, they do not benefit from the
protection of the Romanian state. But how about domestic work in
regular families? Families which cannot afford hiring a migrant worker?
Domestic Products builds on the experience of women migrant
workers in order to reveal the further
implications of paid and unpaid domestic work. Domestic Products
speaks up about the price of domestic and reproductive labour. Domestic
Products instigates against the sexualization of domestic work!

O piesă de / A play by: Xandra Popescu
Regia / Director: Ioana Păun
Investigația / Investigation: Laura Ștefănuț
Muzica / Sound: Cătălin Rulea
Mișcarea / Choreography: Carmen Coțofană
Cu / With: YNIA & Smaranda Nicolau
Voce / Vocals: Diana Miron
Un proiect finanțat de AFCN. / A project financed by AFCN.
Parteneri / Partners: WASP, Comunitatea Filipineza din Romania, Europa
FM, Salonul de Poiecte, Think Outside The Box, VICE, ARCA.

festival.ro

Ioana Păun (n. 1984) este regizor. Operează pe subiecte
legate de comportamentele turbo-capitalismului. Ioana lucrează
din 2012 la o platformă de vizibilitate a „industriei afecțiunii”,
împreună cu artiste, jurnaliste, bone și menajere. De curând, Ioana
face parte dintr-un colectiv internațional de artiști și programatori
care dezvoltă forme de virusare a sistemelor de producție
culturală, mutând atenția de pe creator pe utilizatori și subiect. În
prezent Ioana este doctorand și cercetează posibilitatea
democratizării artei și extinderea formelor participative în realitate.
Xandra Popescu lucrează ca artistă, scriitoare și
realizatoare de film. A studiat Dramaturgia în cadrul UNATC și are
un background în Știite Politice. În munca ei adresează aspecte
personale dintr-o perspectivă politică si poetică. La sfîrșitul lui 2012
a realizat filmul documentar Pink Saloon. Lucrează unori împreună
cu artista Larisa Crunțeanu sub numele Soyons Impossible.
Împreună coordonează activitatea Atelier35, un spațiu de proiecte
din București dedicat extinderii limitelor artei contemporane. În
prezent, lucrează și traiește în Berlin și București.
Ioana Păun (b. 1984) is a director. She works on subjects
related to the behaviors of turbo-capitalism. Since 2012, Ioana has
been working on a visibility platform for the “affection industry”,
together with artists, journalists, nannies and housekeepers.
Recently, Ioana joined an international collective of artists and
programmers that develop ways of hijacking cultural production
systems, shifting focus away from the creator onto users and
subjects. Presently, Ioana is undertaking her PhD and researches
the possibilities of art democratization and the extension of
participative forms into reality.
Xandra Popescu works as an artist, writer and film
maker. She studied Dramatic Writing at UNATC in
Bucharest and has a a background in Political Science. Her work
looks at personal issues from a political and poetic point of view. At
the end of 2012 she shot her first documentary film Pink Saloon.
She sometimes works under the name Soyons Impossible
together with artist and performer Larisa Crunțeanu. Together,
they power Atelier35 – a project space in Bucharest, committed to
expanding the boundaries of contemporary art. Currently, Xandra
lives and works in Berlin and Bucharest.

Karla Kracht &
Andrés Beladiez
Zoomwooz
18.10.2014 / 19:00 / WASP
18.10.2014 / 20:30 / WASP
live-cinema performance / 45’ / 12+

dance
Karla Kracht &
Andrés Beladiez
festival
#9
Zoomwooz
18.10.2014 / 19:00 / WASP
18.10.2014 / 20:30 / WASP
live-cinema performance / 45’ / 12+

Zoomwooz este un performance live-cinema ce pune sub
semnul întrebării funcționalitatea societății umane și ale sistemelor
sale înconjurătoare. Karla Kracht și Andrés Beladiez folosesc tehnica
cinemaului în timp real pentru a vorbi despre poziția individului într-o
entitate sistematică, mereu schimbătoare, pe care o numim societate.
Ne povestesc despre amintirile, visele, frustrările și slăbiciunile lor, ce
permit existența acestui joc de putere. Un cuib de viespi plin de
suflete deznădăjduite ce-și revendică câte-o bucățică de nimic, minți
nelocuite de ele însele, pierdute în timpul altora. Vise uitate, dorințe ce
se pierd în memoria colectivă, îmbrățișări, bătăi pe umăr, țipete, un
câine care latră, un sărut frivol care provoacă fluturi în stomac.
Zoomwooz is a live-cinema-performance, reflecting the
functioning of human society and its surrounding systems. Karla
Kracht and Andrés Beladiez use techniques of live cinema to talk
about the individual position within a systematic, always changing
entity, which we call society. They tell us about their memories,
dreams, frustrations and weaknesses that allow this power game. A
wasp’s nest of desperate souls that claim for a chunk of nothing,
brains uninhabited by themselves, lost in the other’s time. Forgotten
dreams, desires getting lost in the collective memory, hugs, pats,
screams, a barking dog, a whispering kiss skimming your intestines.

Karla Kracht lucrează ca artist video, ilustrator și
animator. Colaborează cu muzicieni, arhitecți, companii de
dans, alți artiști video, programatori, și, uneori, cu agenții de
design și de publicitate. Instalațiile și performance-urile ei
video au fost expuse prin tot felul de locuri din Europa,
America de Sud și Asia.
Absolvent de regie de teatru și dramaturgie,
Andrés Beladiez incorporează tehnologia în povestea
scenică a pieselor sale. Activitatea sa e completată de
experiență în domeniul management-ului cultural, a
consultanței artistice pentru festivaluri, companii și structuri
de programare.

Bucharest
International
Contemporary
Dance and
Performance
Festival

Karla Kracht works as a video, illustration and
animation artist. She collaborates with musicians, architects,
dance companies, other video artists, programmers, and
sometimes design & advertising agencies. Her video
installations & performances have been exhibited in various
places across Europe, South America and Asia.
Having graduated in stage direction and
dramaturgy, Andrés Beladiez incorporates the use of
technology as a tool for the scenic narration in his plays. He
complements his artistic work with cultural management,
artistic advice for festivals, companies and programming
structures.
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Idee și concept / Idea & Concept: Karla Kracht and Andrés Beladiez
Sunet / Sound: Make Gazine, Andrés Beladiez, Karla Kracht
Proiecții / Visuals: Karla Kracht
Dramaturgie / Dramaturgy: Andrés Beladiez
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Laura Leonte

(RO)
Creative Drawing
19.10.2014 / 10:00 – 11:00; 11:30 – 12:30 / WASP
prezentare publică / 60’ / 5+
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(RO)
Creative Drawing
19.10.2014 / 10:00 – 11:00; 11:30 – 12:30 / WASP
prezentare publică / 60’ / 5+

În urma celor două zile de atelier creativ, în care Laura îi va fi
provocat pe cei mici să își exploreze teritoriul imaginației, și chiar să
și-l extindă, va avea loc o prezentare publică. Atelierele vor lucra la
nivel individual, dar și relațional. Copiii vor fi încurajați să își exprime
propria creativitate, dar și să interacționeze cu a celorlalți. Astfel, vă
veți putea implica participativ și veți putea vedea realitatea și
imaginația prin ochii celor mici, sub forma unor obiecte și povești
ilustrate chiar de către ei.
Following the two days of this creative workshop, in which
Laura will have challenged children to explore the territory of their
imagination and even go beyond it, a public presentation will be held.
At the same time, classes will work both at an individual and relational
level. Children will be encouraged to express their own creativity and
to interact with others. Thus, you will be able to assist participative
and see reality and imagination through the little ones’ eyes, in the
form of some objects and stories that they will illustrate themselves.

Laura Leonte are 34 de ani, este copywriter, ilustrator
autodidact și mamă. Scrie și desenează de la patru ani,
lucrează în publicitate de 10 ani, e mama Ilincăi de cinci ani
și de trei ani crește comunitatea online de mâzgălitori
www.compulsivedrawer.com. În ultimul său proiect a
colecționat desenele a peste 30 de artiști români într-o
carte concept de colorat care pune imaginația la lucru,
intitulată Carte bună pentru colorat.

Bucharest
International
Contemporary
Dance and
Laura Leonte is 34, works as a copywriter, a self-taught
Performance
illustrator and a mom. She’s been writing and doodling ever
since she was 4, works in advertising for 10 years, is Ilinca’s
Festival
mom
for
5
and
has
been
growing
the
www.compulsivedrawer.com scribbler online community for
the past 3. Her latest project consists of a collection of over
30 drawings of various Romanian artists compiled in a
concept-coloring book that puts the imagination to work,
entitled Carte Bună pentru Colorat.
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Body and Animation
19.10.2014 / 19:00 / WASP
premiere / live-cinema performance with kids / 45’ / 11+

O primă abordare a tehnicilor și tehnologiilor digitale,
analoge și corporale, acest workshop este o introducere în universul
scenografiei stop-cadru în timp real, dedicat micilor școlari. Animațiile
live sunt realizate pe loc. Folosind obiecte, live drawing și mișcare
corporală, ne vom îndepărta de munca pe calculator și vom stimula
creativitatea fiecărui participant. Vom vorbi despre ce înseamnă live
video, despre experiență și procese, despre concepte și tehnici
necesare pentru a crea un spectacol live de la A la Z.

A first approach to necessary digital, analogue and corporal
techniques and technologies nowadays, this workshop introduces
young students to the creative universe of scenic live stop-motion
creation, filming objects, and their own bodies. Live animation is done
in real time. Using objects, live drawing and body movement, we move
away from the exclusive use of computers and stimulate the creativity
of each participant. We will talk about live video and what it is. We will
talk about and experience processes, concepts and techniques to
create a live performance from the first idea to the final realization.

Karla Kracht lucrează ca artist video, ilustrator și
animator. Colaborează cu muzicieni, arhitecți, companii de
dans, alți artiști video, programatori, și, uneori, cu agenții de
design și de publicitate. Instalațiile și performance-urile ei video
au fost expuse prin tot felul de locuri din Europa, America de
Sud și Asia.
Absolvent de regie de teatru și dramaturgie, Andrés
Beladiez incorporează tehnologia în povestea scenică a
pieselor sale. Activitatea sa e completată de experiență în
domeniul management-ului cultural, a consultanței artistice
pentru festivaluri, companii și structuri de programare.
Absolvent de regie de teatru și dramaturgie, Andrés
Beladiez incorporează tehnologia în povestea scenică a
pieselor sale. Activitatea sa e completată de experiență în
domeniul management-ului cultural, a consultanței artistice
pentru festivaluri, companii și structuri de programare.

Bucharest
International
Contemporary
Dance and
Performance
Festival

Karla Kracht works as a video, illustration and
3-26
animation artist. She collaborates with musicians, architects,
dance companies, other video artists, programmers, and
octombrie
sometimes design & advertising agencies. Her video
installations & performances have been exhibited in various
places across Europe, South America and Asia.
2014
Having graduated in stage direction and dramaturgy,
Andrés Beladiez incorporates the use of technology as a tool
for the scenic narration in his plays. He complements his artistic
work with cultural management, artistic advice for festivals,
companies and programming structures.
Having graduated in stage direction and dramaturgy,
Andrés Beladiez incorporates the use of technology as a tool
for the scenic narration in his plays. He complements his artistic
work with cultural management, artistic advice for festivals,
companies and programming structures.
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Bucureşti — ARCUB, prin Programul Cultural București 555.
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Este cel mai personal şi, în acelaşi timp, cel mai politic text pe
care l-am scris vreodată. Asta şi pentru că maternitatea, pe lângă
toate lucrurile cunoscute sau mai puţin cunoscute, dar la care într-un
fel sau altul mă aşteptam, m-a pus şi în situaţia de a mă confrunta cu
limitele corpului meu şi cu statutul meu artistic (sau social, ca să nu
sune atât de pretenţios). Adică, ce mai pun acum după „elena
vlădăreanu”? Mamă? E suficient pentru mine? Aş vrea mai mult? Îmi
permit să fac mai mult? E drept faţă de copil ca eu să-mi folosesc
timpul şi pentru altceva care să nu intre în schema
alăptat-joacă-activităţi? Cum mă împac cu faptul că biroul şi laptopul
şi cărţile au fost înlocuite rapid de blatul de bucătărie, aragaz şi oale?
Este despre confuzie şi despre timp, despre corp şi despre identitate,
despre nutriţie, hrană sănătoasă, angoasă”
(Elena Vlădăreanu)
“It’s the most personal and in the same time, the most
political text I have ever written. This happens because motherhood,
apart from all the known things or not so known, but the ones that I
was expecting, have put me in the situation of confronting the limits
of my body and of my artistic status (or socially, to not sound too
demanding). So what can I add after “elena vlădăreanu”? Mother? Is
that sufficient for me? Would I like more? Can I afford more? Is it fair
for the child if I use my time and for something else, that doesn’t fit
the schema breastfeeding-play-activities? How do I reconcile with the
fact that the office and the laptop and the books were rapidly replaced
by the kitchen table, stove and pots? It’s about confusion and time,
about body and identity, about nutrition, healthy food, anguish.”
(Elena Vlădăreanu)

Elena Vlădăreanu s-a născut în 1981, în Medgidia. A absolvit
Facultatea
de
Litere
a
Universităţii
Bucureşti
(Română-Franceză) şi masteratul interdisciplinar Spectacol,
Multimedia, Societate al Centrului de Excelenţă în Studiul
Imaginii din Bucureşti cu o cercetare despre performativitatea poeziei contemporane. Împreună cu Robert Bălan a scris
scenariul de teatru radiofonic pentru copii În direct din
Feliningrad (premiera în 2011) şi textul pentru copii
Bâzdâc(premiera în martie 2014). În prezent lucrează ca
jurnalist pentru Radio România Cultural. În 2008 a primit un
grant european pentru realizarea unui documentar despre
cultura bulgară contemporană.
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Elena Vlădăreanu s-a născut în 1981, în Medgidia. A absolvit
Facultatea
de
Litere
a
Universităţii
Bucureşti
Performance
(Română-Franceză) şi masteratul interdisciplinar Spectacol,
Multimedia, Societate al Centrului de Excelenţă în Studiul
Festival
Imaginii din Bucureşti cu o cercetare despre performativitatea poeziei contemporane. Împreună cu Robert Bălan a scris
scenariul de teatru radiofonic pentru copii În direct din
Feliningrad (premiera în 2011) şi textul pentru copii
Bâzdâc(premiera în martie 2014). În prezent lucrează ca
jurnalist pentru Radio România Cultural. În 2008 a primit un
grant european pentru realizarea unui documentar despre
cultura bulgară contemporană.
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Creat de / Created by: Robert Bălan (regie / direction), Elena Vlădăreanu (text)
Cu / With: Dana Voicu, Carmen Florescu, Lala Mişosniky
Guest star: Eva Bălan
Voci / Vocals: Maria Balabaş, Elena Vlădăreanu, Mădălina Duţescu, Sanda Watt
Afişe, stencil / Posters, stencil: Andrei Gamarţ
Producție / Production: Matei Martin, a. urmanov, Oana Cătălina Ninu, Irina Costache, Dorina Kolkhuis Tanke, Cinty
Ionescu, Ana Glavce, Odilia Roşianu, Ruxandra Ghiţescu, Cristian Bălan, Andreea Manolescu, Daria Ghiu, Carmen Radu,
Diana Popescu, Florentina Bratfanof, Dorin Vlădăreanu, Ana Maria Tăut, Andreea Dobrin, Gabriele Palma, Magda Cârneci,
Anca Fronescu, Georgian Lugojan, Eugenia Dobrescu, Kinga Boroş, Colivia, Mihail Sandu, Ana Bălan, Farid Fairuz, Anca
Rozor, Alina Purcaru, Ştefania Ferchedău, Raluca Ana Maria Pop, Ana Maria Stroe, Mihaela Dancs, Irina Botea, Mădălina Dan,
Raluca David, Ruxandra Cesereanu, Cosmin Manolescu, Jean – Lorin Sterian, Raluca Voinea, Ada Solomon, Dan Birla, Mara
Dragomir, Sergiu Nicolae Brega, Cezar Nicolescu
Un proiect ART NO MORE cu sprijinul WASP – Working Art Space and Production. Proiect finanţat parţial prin plaforma de
crowdfunding we-are-here.ro. / An ART NO MORE project, with the support of WASP – Working
Art SpaceProiect
and Production.
Producători
cultural finanțat de:
Partially funded through the crowdfunding platform we-are-here.ro.
Producție prezentată in cadrul “+0 dans”, proiect cultural finanțat de
Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti — ARCUB, prin Programul Cultural București 555.
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Colette Sadler
(UK)
Ghost (A Real Cartoon)
26.10.2014 / 19:00 / WASP
premiere
dance production
with children / 8+
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(UK)
Ghost (A Real Cartoon)
26.10.2014 / 19:00 / WASP
premiere / dance production with children / 8+

Cum ar arăta pereții camerei tale, sau pantofii, dacă brusc ar
începe să vorbească? Care este diferența dintre vietăți și obiecte? De
exemplu, pentru tine, ce deosebește asfaltul de pozele din cărțile cu
povești? Poate sună banal, dar există culturi care cred că toate
lucrurile din lume sunt vii și au o minte a lor. Prin acest workshop
supunem această idee la un test. Aici intră în scenă fantoma noastră.
Cum aș putea să o descriu?
Nu e o fantomă obișnuită, e o fantomă dansatoare. Nu are
casă sau corp, așa că se plimbă din loc în loc, din obiect în obiect, din
om în om, căutând un loc în care să poposească. E atât de ușoară
încât se mișcă foarte repede și poate intra în obiecte în orice moment,
dându-le viață, mișcându-le și făcându-le să vorbească cu voci care
mai de care mai amuzante și mai ciudate. Care e următorul loc în care
va ateriza fantoma noastră? Aici începe spectacolul…

What would your bedroom walls or even your shoes say if
they could suddenly talk? What is the difference between living and
non-living things? So, for example, between you,
the pavement and the pictures in your books? It may seem obvious
but some cultures believe that all things in the world are alive and
have a mind of their own. In this workshop performance we want to
test that idea out. So where shall we start? This is where our ghost
comes in to help. How shall I describe our ghost?
Well, our ghost is not any ordinary ghost, it is a dancing
ghost. It has no home and no body so it wanders around from place to
place, thing to thing, person to person, looking for a place to stay for
a while. It is so light it can move around in space very fast and jump
into things at any moment, making them come alive, move and talk in
funny and strange ways. Where will our ghost land next? This is where
our performance begins…

Coregrafie și concept / Choreography & Concept: Colette Sadler
val.ro Asistent
/ Assistant: Maxwell McCarthy

Născută în 1974, Colette Sadler este un coregraf și dansator
scoțian foarte apreciat la nivel internațional, ce abordează
cu umor subiecte contemporane prin prisma dansului.
Crează lucrări dedicate copiilor din 2011 și, de asemenea,
predă, susține dezbateri și scrie despre activitatea ei într-o
multitudine de contexte, inclusiv la HZT Berlin (unde predă
cursuri la nivel de licență) și la RSAMD Glasgow.

Bucharest
International
Born in 1974, Colette Sadler is an internationally acclaimed
Scottish choreographer and dancer, who takes a humorous
Contemporary
look at entertainment through the lens of post-modern
dance. She has
been developing work dedicated for young
Dance
and
audiences since 2011 and also regularly teaches, gives talks
and writes about her work in a range of contexts including at
Performance
HZT Berlin (undergraduate studies) and RSAMD Glasgow.
Festival
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Biletele vor fi puse în vânzare în locațiile de
desfășurare ale evenimentelor, cu o oră înainte
de începerea spectacolelor.
Pret bilete: 20 RON / 10 RON
Pass Festival: 150 RON / 90 RON
Tickets will be on sale 1h before the start of the
performances at the venue.
www.exploredancefestival.ro
Ticket price: 20 RON / 10 RON
Festival Pass: 150 RON / 90 RON
Proiect cultural finanțat de:

Cu sprijinul:

Rezervări / Reservations:
office@exploredancefestival.ro
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