eXplore festival #12
Bine ați venit la eXplore festival #12!

Ediția din acest an provoacă publicul - și pe noi! Din atâtea motive!
Artiști de performance și dans contemporan din 8 țări și naționalități diferite
au răspuns prezent apelului nostru pentru acțiune în acest an.

Între artă și prezența corpului, acțiuni și imaginație, referințele istorice și
practicile actuale, activismul social și ecologia performanței, festivalul
eXplore își investighează locul pe harta orașului, cu răbdare și voce critică,
și transmite virusul curiozității mai departe în țară, la Iași și Arad.
Vă invităm alături de noi la eXplore festival #12!
Andreea Căpitănescu
director artistic

Welcome to eXplore festival #12!

This year edition is challenging the audience - and us! By so many reasons!
Performance and contemporary dance artists from 8 countries and various
nationalities responded YES to our call for action this year.

In between art and body presence, live act and imagination, historical references
and current practices in contemporary dance, social activism and ecology of
performance, eXplore festival investigates its place on the city map, with patience
and critical voice, expending the virus for curiosity also within the country, in Iasi
and Arad.
We call you to be present and get into motion with eXplore festival #12!

Andreea Căpitănescu
artistic director
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ДУМИ МОЇ/ Dumy moyi
François Chaignaud (FR)

"Visez la această piesă ca la un antidot pentru a ieși din ritualurile
teatrului occidental, din frontalitatea și temporalitatea sa strictă, din
relația sa cu puterea. Vom performa într-un spațiu intim închis, fără
decoruri sau scenograﬁe. Aproape unul de celalalt. Limitați în număr.
Toți la același nivel, fără tribună, fără o privire frontală.
Conduși de ritmurile fascinante ale muzicii ucrainene, ﬁlipineze sau
sefardice, îmi imaginez acest recital multilingv, capturat în cadrul unui
costum-sculptură realizat de Romain Brau, este un amestec sinuos de
cântec, dans ... și băutură". François Chaignaud
Născut la Rennes, François Chaignaud a absolvit în 2003 Conservatoire National Supérieur de
Danse de Paris. A colaborat cu Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Alain Buﬀard și Gilles Jobin.
De la “He’s One that Goes to Sea for Nothing but to Make him sick” (2004), la “Думи мої - Dumy
Moyi” (2013), el a creat spectacole în care dansul și muzica se intersectează, într-o mare varietate
de medii si la intersecția multor momente de inspirație. Din această tensiune, se formează
posibilitatea unui corp, asimilând spațiul dintre rigoarea senzuală a mișcării, puterea evocatoare
a muzicii și convergența referințelor istorice eterogene - de la literatura erotică la arta sacră.
Cercetarea sa variază de la precursorii avangardei coregraﬁce moderne de la începutul secolului
al XX-lea (François Malkovsky, Isadora Duncan) până la cei mai recenți, de la tehnici și simboluri
ale baletului clasic la dansurile urbane.
Ca istoric, François Chaignaud a publicat "L'Aﬀaire Berger-Levrault: le féminisme à l'épreuve"
(1898-1905) cu PUR. Din 2005, François Chaignaud colaborează îndeaproape cu Cecilia Bengolea,
cu care a creat compania Vlovajob Pru. François Chaignaud este artist asociat la Bonlieu Scène
naționale Annecy.

“I am dreaming of this piece as a remedy. A remedy from the rituals of
Western theatre, its frontality, its strict temporality, its relationship to power.
Therefore, we will be performing within a closed space, without wings or sets.
Close to one another. Limited in number. All on the same level, no risers, no
fourth wall.
Driven by the bewitching rhythms of Ukrainian, Philippine, or Sephardic
music, I imagine this multi-lingual recital captured within a costumesculpture by Romain Brau as a sinuous mix of dance, of song...and of
liquors.“ François Chaignaud
Born in Rennes, François Chaignaud earns a diploma in 2003 from the Conservatoire National
Supérieur de Danse de Paris. He collaborated with choreographers such as Boris Charmatz,
Emmanuelle Huynh, Alain Buﬀard and Gilles Jobin. From “He’s One that Goes to Sea for Nothing but
to Make him sick” (2004) to “Думи мої - Dumy Moyi” (2013), he has created performances in which
dance and singing intersect, in a wide variety of environments and at the meeting points of many
inspirations. From this tension, the possibility of a body takes shape, inhabiting the space between
the sensual rigour of movement, the evocative power of singing, and the convergence of heterogeneous
historical references - from erotic literature to sacred art. His research ranges from the avant-garde
precursors of choreographic modernism from the early 20th century (François Malkovsky, Isadora
Duncan) to the actual ones, and techniques and symbols from classical ballet to urban dances.
As historian, François Chaignaud published “L’Aﬀaire Berger-Levrault: le féminisme à l’épreuve” (18981905) with PUR.
Since 2005, François Chaignaud collaborates closely with Cecilia Bengolea with whom he created the
company Vlovajob Pru. François Chaignaud is Associate Artist to Bonlieu Scène nationale Annecy.
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NEVERENDiNGS

Sergiu Matiș (DE/RO)
Indiferent de orientarea politică, putem ﬁ de acord cu toții că revoluția
din octombrie 1917 a inﬂuențat într-un mod radical istoria întregii lumi.
Spectacolul nu sărbătorește nici victoria, nici eșecul revoluției, ci e doar
o platformă pentru a reﬂecta asupra imposibilității de a spera la o lume
mai bună în timpul prezent, sau la ce fel de gândire utopică este totuși
posibilă azi. (Sergiu Matiș)

Într-un Berlin sovietic, în timpul unei serii de manifestări de celebrare a
100 de ani de la Revoluția din Octombrie, un număr de oameni selectați
ai orașului sunt invitați să întâlnească cinci tovarăși speciali. Ei vor
comemora acest moment din istorie când utopia a venit la putere prin
coruri și dansuri care gloriﬁcă realizările fantastice ale eroilor curajoși
în această epocă de aur. Eforturile uriașe, luptele imense, atrocitățile
îngrozitoare și eșecurile iremediabile nu vor ﬁ uitate, dar acum este
momentul să planiﬁcăm următorii 100 de ani ai revoluției permanente
și neîncetate. Trupurile maselor sunt structurate coregraﬁc în reverii
colective către o lume mai bună.

În ultima vreme Sergiu Matiș poate ﬁ deseori auzit spunând: ''I looooove dancing!", încercând să
evite orice nuanță de ironie. Și-a regăsit entuziasmul în ultimii trei, patru ani când a reușit să se
rătăcească din nou în lumea dansului printr-o metodă de a gândi în mișcare pe care o numește
“the visible thinking body”. Corpul său a fost contaminat de tehnica baletului clasic într-o
Românie postcomunistă, la un liceu de coregraﬁe. Fără să se gândească prea mult, a început să
îndrăgească disciplina, precizia și virtuozitatea. Toate acestea și cam tot ce ține de balet au
devenit ușor de disprețuit și o plăcere de a li se opune.
Acum, Sergiu caută o nouă virtuozitate, învățând de la mașini, amestecând fragmente din istorie,
sărind peste și trecând prin arhive - personale sau ce aparțin istoriei dansului vestic. Îi place să
scrie texte performative, coregraﬁind înțelesuri, ﬂirtând cu poezia și teoria, cu o bună doză de
vulgaritate viscerală și zgomote ce compun groove-uri. Vocea dansează la fel de mult ca și corpul
într-un spectacol semnat de Sergiu Matiș.

Regardless of political orientation, we can all agree that the October
Revolution of 1917 radically inﬂuenced the history of the world. The
performance does not celebrate either the victory or the failure of the
revolution, but it's a platform to reﬂect on the impossibility to hope for a
better world in the present time, or what kind of utopian thinking is still
possible today. (Sergiu Matis)

In a Soviet Berlin, during a series of celebrations of 100 years since the
October Revolution, selected people of the city are invited to meet ﬁve special
comrades. They will commemorate this moment in history when utopia
came to power with choirs and dances that glorify the fantastic
achievements of the brave heroes during this golden age. The huge eﬀorts,
the immense struggles, the horrendous atrocities and the irremediable
failures won’t be forgotten, but now it's time to plan the next 100 years of
the neverending, permanent revolution. The bodies of the masses are
choreographed into collective daydreams towards a better world.

Regardless of political orientation, we can all agree that the October Revolution of 1917 radically
inﬂuenced the history of the world. The performance does not celebrate either the victory or the failure
of the revolution, but it's a platform to reﬂect on the impossibility to hope for a better world in the
present time, or what kind of utopian thinking is still possible today. (Sergiu Matis)
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In a Soviet Berlin, during a series of celebrations of 100 years since the October Revolution, selected
people of the city are invited to meet ﬁve special comrades. They will commemorate this moment in
history when utopia came to power with choirs and dances that glorify the fantastic achievements of
the brave heroes during this golden age. The huge eﬀorts, the immense struggles, the horrendous
atrocities and the irremediable failures won’t be forgotten, but now it's time to plan the next 100 years
of the neverending, permanent revolution. The bodies of the masses are choreographed into collective
daydreams towards a better world.

iN SPiTE oF WiSHiNG AND
WANTiNG
Wim Vandekeybus, ULTIMA VEZ (BE)

Cu minimum de resurse teatrale, Vandekeybus reușește în spectacolul
"In Spite of Wishing and Wanting" să capteze subiecte riscante în imagini
superbe. Simbolurile cunoscute ale viselor și dorințelor sunt dezbrăcate
de clișeele psihanalitice și transformate în vocabularul de dans
spectaculos și poetic al Ultima Vez.

Puterea spectacolului derivă din simbioza organică dintre dans, teatru
și ﬁlm. Secvențe captivante de coregraﬁe, susținute de coloana sonoră
senzuală a lui David Byrne se dizolvă în monologuri despre frică, dorința
de securitate și magia îngrozitoare a somnului. Filmul scurt intitulat "The
Last Words", realizat de Vandekeybus însuși și bazat pe două povești de
Julio Cortázar, oferă spectacolului experiențe vizuale puternice ce rămân
în memoria publicului mult după ﬁnalul acestuia.

"In Spite of Wishing and Wanting" a fost creat în anul 1999 și reprezintă
un moment foarte important în opera lui Wim Vandekeybus. În ianuarie
2016, Ultima Vez a reluat această producție iconică cu o distribuție
complet nouă.

"Am amintiri excepționale despre primul turneu In Spite of Wishing and
Wanting, în mai mult de 50 de orașe din întreaga lume. Pentru prima
dată piesa nu se referea la chimia dintre bărbați și femei, ci la un tip de
dorință primară într-o lume populată doar de bărbați. Dură, sălbatică,
naivă, jucăușă și copilărească, temătoare de prea multe vise." Wim
Vandekeybus

With minimum of theatrical resources, Vandekeybus succeeds in capturing
risky topics in superb images. Familiar icons of dreams and desires are
stripped of their psychoanalytical clichés and converted into the spectacular
and poetic dance idiom of Ultima Vez. The performance derives its power
from the organic symbiosis between dance, theatre and ﬁlm.
Captivating dance sequences underpinned by the sensual soundtrack by
David Byrne dissolve into monologues on fear, the desire for security and
the dreadful magic of sleep. And there is also the short ﬁlm entitled The Last
Words, made by Vandekeybus himself and based on two stories by Julio
Cortázar. A ‘scream-seller’ sells a tyrant his last words, who thereby brings
about his own downfall.
The long travelling shots and intense close-ups made with the dancers from
the ﬁrst cast add an extra dimension precisely where the limits of the stage
appear to have been reached.
In Spite of Wishing and Wanting is a milestone in Wim Vandekeybus’ oeuvre.
In January 2016, Ultima Vez revived this iconic production with a completely
new cast.
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‘I have exceptional memories of the ﬁrst tour of In Spite of Wishing and
Wanting, in more than 50 towns and cities around the world. For the ﬁrst
time the piece was not about the chemistry between men and women, but
about a sort of primal longing in a world populated only by men. Rough,
wild, naïve, playful and childlike and made slightly fearful by too many
dreams.’ Wim Vandekeybus

HiSToiRE SPiRiTuEllE DE
lA DANSE
David Wahl (FR)

În maniera unui detectiv, David Wahl, autor și dramaturg, conduce o
anchetă pentru a descoperi ce este o coreofobia sau teama de a dansa.
Autorul pornește de la observația lui Heinrich Heine din lucrarea Lutèce,
că „Biserica creștină, care a primit în brațele ei și a folosit toate artele,
nu a reușit să facă nimic cu arta dansului.“

David Wahl dezvoltă conferințe lectură, între teatru și narațiune, si
publică în edițiile Riveneuve / Archimbaud. După “Traité de la boule de
cristal” și la “Visite secrète et curieuse”, “Istoria spirituală a dansului”
încheie trilogia.

"Cui îi este frică să danseze?
De la legături logice la alunecări controlate, David Wahl caută în istoria
spirituală a dansului cauzele istorico-religioase ale coreofobiei (frica de
dans)."
(Aïnhoa Jean-Calmettes, Mouvement.net)
Cu sprijinul Institutul Francez București și FranseDanse Orient Express

In the manner of a detective, David Wahl, author and playwright, conducts
an investigation to discover what is a choreophobia or fear of dancing. The
author starts from the observation of the work of Heinrich Heine Lutèce, that
"the Christian Church, which received in her arms and used all the arts, failed
to do anything with the art of dance."

David Wahl develops reading lectures, between theater and narration, and
publishes in the Riveneuve / Archimbaud editions. After "Traité de la boule
de cristal" and "Visite secrète et curieuse", the "Spiritual History of Dance"
ends the trilogy.

"Who is afraid to dance?
From logical ties to controlled landslides, David Wahl seeks in the spiritual
history of dance the historical-religious causes of choreophobia (fear of
dancing)."
(Aïnhoa Jean-Calmettes, Mouvement.net)
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Mette

WE To BE

+ artist talk
Edvardsen (No)

Mette Edvardsen extinde scena clasică. Ea prezintă "We to be" în trei
locații simultan: în cartea din care citește cu voce tare, pe scena ca un
ecran de proiecție a imaginației tale, și în eter ca o emisiune radio în
direct. Această producție este ultima din trilogia semnată de Mette
Edvardsen, în care predomină limbajul și vocea, iar aspectele vizuale
sunt transferate imaginației publicului. În prima parte, Black, ea a făcut
obiectele invizibile să apară pur și simplu numindu-le. În "No Title" a
facut invers, indicând ceea ce nu era acolo.
Coregraf, dansator și performance artist, Mette Edvardsen ne surprinde
mereu prin performanțele sale raﬁnate. În 2014, Black (2011) și No Title
(2014) au fost prezente în cadrul eXplore festival. În 2016 Mette
Edvardsen a primit prestigiosul premiu norvegian Ibsen pentru
We to be.

Mette Edvardsen este situată în domeniul artelor spectacolului ca performer și coregraf. Deși
unele dintre lucrările ei explorează alte medii sau alte formate, precum arta video, cărțile și
scrierea dramatică, interesul ei este întotdeauna în relația dintre acestea cu artele spectacolului,
ca practică și stare. Stabilită în Bruxelles din 1996, ea a lucrat timp de mai mulți ani ca interpret
pentru o serie de companii și proiecte, iar începând cu anul 2002 își dezvoltă propria activitate.
Mette își prezintă lucrările la nivel internațional și continuă să dezvolte proiecte cu alți artiști, ca
interpret și colaborator. O retrospectivă a lucrărilor sale a fost prezentată la Black Box Theatre
din Oslo în 2015. În prezent este cercetător la Oslo Arts Academy.

Mette Edvardsen is drastically expanding the classical stage. She is
performing We to be at three locations simultaneously: in the book from
which she reads aloud, on the empty stage as a projection screen of your
imagination, and in the ether as a live radio broadcast. This production is
the ﬁnal installment in Edvardsen’s trilogy in which language and voice
predominate and visual aspects are transferred to the imaginations of the
audience. In the ﬁrst part, Black, she made invisible objects appear simply
by naming them. In No Title, she did the inverse, by indicating what was not
there.

Choreographer, dancer and performance artist Mette Edvardsen always
surprises us with reﬁned performances. Black (2011) and No Title (2014)
were previously performed at the eXplore festival in 2014.
In 2016 she was awarded the prestigious Norwegian Ibsen Prize for We to
be.
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The work of Mette Edvardsen is situated within the performing arts ﬁeld as a choreographer and
performer. Although some of her works explore other media or other formats, such as video, books
and writing, her interest is always in their relationship to the performing arts as a practice and a
situation. With a base in Brussels since 1996 she has worked for several years as a dancer and
performer for a number of companies and projects, and develops her own work since 2002. She
presents her works internationally and continues to develop projects with other artists, both as a
collaborator and as a performer. A retrospective of her work was presented at Black Box theatre in
Oslo in 2015. She is currently a research fellow at Oslo Arts Academy.

miNiNG SToRiES

Silke Huysmans & Hannes
Dereere (BE)

‘Mining Stories’ este un spectacol de teatru documentar realizat de Silke
Huysmans și Hannes Dereere în urma unui dezastru minier din regiunea
Minas Gerais, Brazilia, unde Silke a copilărit. Prin interviurile colectate
atât în Europa cât și în Brazilia, o călătorie interesantă se desfășoară
vizitând mai multe subiecte precum memoria, politica, religia și
storytelling.

În creațiile lor, Silke Huysmans și Hannes Dereere (Bruxelles, Belgia)
pleacă de la situații concrete, evenimente sau locuri care dezvăluie
subiecte ample. Ceea ce îi caracterizează este modul în care își
cercetează proiectele, prin mijloace de investigație științiﬁcă, interviuri
și cercetare pe teren. Performance-ul documentar Mining Stories este
prima lor creație pentru blackbox și în prezent se aﬂă în turneu în
întreaga Europă. Spectacolul a fost selectat pentru premiul Circuit X (Cel
mai bun spectacol realizat de către un artist emergent) în Belgia.

‘Mining Stories’ is a documentary theatre performance by Silke Huysmans
and Hannes Dereere following a mining disaster in the region of Minas
Gerais, Brazil where Silke grew up as a child. Through interviews collected
both in Europe and in Brazil, an intriguing journey unfolds visiting several
topics such as memory, politics, religion and storytelling.

The work of Silke Huysmans and Hannes Dereere (Brussels, Belgium)
departs from concrete situations, events or places that reveal a broader
subject. What characterizes them is the way they research their projects by
means of scientiﬁc investigation, interviews and ﬁeld research. The
documentary performance Mining Stories is their ﬁrst creation for the
blackbox and will tour throughout Europe the upcoming season. The piece
was selected for the Circuit X award (Best Performance by Emerging Artist)
in Belgium.
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RADio liVE

Aurélie Charon, Caroline Gillet,
Amelie Bonnin (Fr)
Radio live este un spectacol de radio tridimensional cu muzică, video,
ilustrație și povestiri din viața reală pe scenă.
Timp de 6 ani, Aurélie Charon, Caroline Gillet și Amélie Bonnin au
călătorit pentru a întâlni tineri inspirați, făcând portretele lor pentru
RADIO FRANCE: în Alger, Teheran, Moscova, Beirut, Tel Aviv, Gaza,
Sarajevo, Istanbul... Călătoresc acum pentru a veni să te întâlnească.
Tineri din Gaza, Saraievo și Moscova care sunt implicați în societatea
civilă își spun poveștile în direct, în fața publicului.

Întâlnim pe scenă tineri participanți din seria de emisiuni documentare
Radio France, care au trăit în țările lor experiențe extraordinare și știu
cum să le împărtășească. Pe un ecran mare sunt proiectate desene vii,
clipuri video și arhive. Dar, mai presus de toate, sunt create legături între
ele. Cuvintele și experiențele circulă între Paris, Moscova, Gaza sau
Saraievo. Nimeni nu trebuie să ﬁe închis în teritoriul său, cuvintele
circulă, frontierele sunt desﬁințate și, împreună, reﬂectăm asupra vieții
noastre individuale și asupra modului în care acestea rezonează
împreună. O imagine a timpului prezent, în diferite teritorii, conectate,
și o imagine a zilelor ce vor urma pentru o nouă generație.

INVITAȚI:

Amir Hassan (Gaza / Paris). Ines Tanovic (Saraievo), Vera Kichanova
(Moscova / Kiev / Londra)
GAZDE:

Aurélie Charon, Caroline Gillet
DESENE LIVE:

Amélie Bonnin
Radio live is a three-dimensional radio show with music, video, illustration
and real life stories on stage.
For 6 years Aurélie Charon, Caroline Gillet and Amélie Bonnin, have been
travelling to meet inspiring young people, making their portraits for RADIO
FRANCE: in Alger, Tehran, Moscow, Beirut, Tel Aviv, Gaza, Sarajevo, Istanbul…
Now they are travelling to come and meet you. Young people from Gaza,
Sarajevo, and Moscow who are involved in civil society are telling their stories
live in front of the audience.

We meet on stage young participants from the documentary radio series,
who have, each in their own countries, lived extraordinary experiences and
know how to share them. On a large screen live drawings, videos and
archives are projected. But most of all, links are created between them.
Words and experiences circulate between Paris, Moscow, Gaza or Sarajevo.
No one has to be locked up in their territories, words circulate, frontiers are
abolished and together, we reﬂect on our individual lives and how they
resonate together. We create an image of present times, in diﬀerent
territories, connected, and of days to come for a new generation.
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PuRE

AN immERSiVE PERFoRmATiVE iNSTAllATioN

Christian Bakalov

PURE este o instalație performativ imersivă care investighează inﬂuența
imaginației și a narațiunilor asupra percepției noastre asupra realității
și impactul lor asupra relațiilor compuse din “Eu” și "celelalte lucruri".
Ghidat pe un parcurs format din situații permanente și compoziții
vizuale latente, publicul activează aceste imagini vii prin simpla
încorporare a prezenței lor ﬁzice. Cu ﬁecare context personal și istorie
ce intră în joc, vizitatorii sunt invitați să exploreze diferitele moduri prin
care ne proiectăm realitatea, variind de la modul în care alegem să
construim o imagine, la speranțe, temeri sau dorințe inconștiente.
PURE este a doua parte a unei trilogii inspirate de conceptul Eternității
al lui Spinoza și este strâns legată de naștere și moarte. Situându-se între
artele vizuale și performance, PURE generează interacțiuni între corpuri
și obiecte, și creează situații în care publicul, performerii și instalațiile
poartă roluri egale în realizarea unui obiect de artă comun.
PURE este un ritual colectiv care măsoară esența condiției noastre
umane printr-o experiență de intimitate sporită și intensitate inevitabilă.
După ce a studiat la Școala de balet a Operei din Soﬁa, Bulgaria, Christian Bakalov și-a început
cariera de dans în Franța. Este cunoscut în special ca interpret în spectacolele lui Jan Fabre și Ivo
Dimchev. De asemenea, a participat la producții de Robert Wilson, Jérôme Bel, Miet Warlop și
Florentina Holzinger & Vincent Riebeek. În 2014 a început să dezvolte prima sa instalație
performativă BRIGHT, în care publicul joacă rolul principal. Reducând limitele între acțiunea
performativă și instalație, Bakalov dezvoltă o serie de metode pentru a introduce publicul întrun univers paralel, prin abordarea acestora unu-la-unu prin diferite simțuri.

PURE is an immersive performative installation that investigates the
inﬂuence of imagination and narratives on our perception of reality and
their impact on the relations that compose « Me » and the « others things ».
Guided on a parcours made of permanent situations and latent visual
compositions, the audience activates these living pictures simply by
incorporating their physical presence into it . With each personal background
and history coming into play, visitors are invited to explore the various ways
by which we design our reality, ranging from how we choose to construct an
image, to our more unconscious hopes, fears or desires.
PURE is the second part of a trilogy inspired by Spinoza's concept of Eternity
and is closely linked to birth and death. Swaying between visual arts and
performance, PURE generateinteractions between bodies and objects and
creates situations in which the audience, the performers and the
installations has
equal function into a common art object.
PURE is a collective ritual that gauges the essence of our human condition
through an experience of heightened intimacy and inescapable intensity .
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After studying at the Ballet School of Soﬁa Opera in Bulgaria, Christian Bakalov began his dance career
in France. We know him especially as a performer of Ivo Dimchev and Jan Fabre. He has also
participated in productions by Robert Wilson, Jérôme Bel, Miet Warlop and Florentina Holzinger &
Vincent Riebeek. Since 2009 he lives and works in Brussels where he participates in the opening of
the independent performance space Volksroom directed by Ivo Dimchev. In 2014 he began developing
with his ﬁrst performative installation BRIGHT in which the public plays the main role. Blurring the
boundaries between performative action and installation, Bakalov develops a series of methods to
introduce the audience into a parallel universe by addressing them one-on-one through diﬀerent
senses.

o.T. | RAW PRACTiCE
IAN KALER &
PLANNINGTOROCK

În RAW PRACTICE, coregraful și performerul Ian Kaler, alături de
producătorul și interpretul de muzică Jam Rostron, aka Planningtorock,
dezvăluie practica comună care a început prin seria coregraﬁcă
internațională de succes o.T.
În paralel cu cele trei spectacole o.T. s-a dezvoltat un limbaj creativ unic
și personal între Kaler și Rostron. Un parteneriat amplu și intuitiv de
colaborare pe care duo-ul îl va interpreta pentru prima dată ca
PRACTICĂ RAW.
Punctul de plecare al acestui nou format sunt elementele de bază din
prima, a doua și a treia parte a seriei o.T. Într-un jam session structurat
și improvizat, cu muzică live realizată de Planningtorock - un mixt de
electronică melodică și percuție decisivă, și cu secvențele de mișcare
încărcate și revelatoare ale lui Kaler, cei doi artiști împărtășesc practica
lor intuitivă. Rezultatul este un dialog intim în timp real, în care Kaler și
Rostron construiesc narațiuni personale în fața publicului.
Printr-o dramaturgie a luminii ce încadrează cele două seri de
performance, sunt prezentate două versiuni diferite ale acestei întâlniri
revigorante și puternice - simbolizând zorii și apusul acesteia, aventura
lor continuă.

Coregraful austriac Ian Kaler a studiat arta multimedia în Viena și a fost unul dintre primii
absolvenți ai programului pilot "Contemporary dance, context and choreography' de la
Universitatea de Artă din Berlin. Începând cu anul 2010, Kaler a dezvoltat performanțe în
colaborare cu alți artiști, în care sunt explorate granițele dintre diferitele discipline artistice. Ian
Kaler a folosit ohne Titel ca nume pentru o serie întreagă de spectacole de dans. În prima parte
(the emotionality of the jaw) a fost singurul dansator pe scenă și a examinat prin muzica
electronică ce înseamnă să ﬁi admirat și să renunți. În partea a doua (gateways to movement)
este împreună cu dansatorul Philipp Gehmacher, în ale cărui lucrari a participat în trecut, și
muzicianul Jam Rostron. Alături de o.T. (ohne Titel) a creat deja o serie de spectacole sub numele
de Contingencies și a realizat o instalație video împreună cu Anne Quirynen. Opera sa este
prezentată la importante locuri de artă europene precum Tanzquartier (Viena) și HAU (Berlin).
În calitate de dansator, Ian Kaler a colaborat cu artiști cunoscuți precum Isabelle Schad și Laurent
Chétouane.

In RAW PRACTICE choregrapher and performer Ian Kaler and music producer
and performer Jam Rostron aka Planningtorock reveal their shared practice
that ﬁrst began through the internationally acclaimed choreographic series
o.T.
Developing parallel to the three o.T. pieces has been a unique and personal
creative language between Kaler and Rostron. A rich and intuitive
collaborative partnership which the duo will now perform for the ﬁrst time
as RAW PRACTICE.
The point of departure of this new format are the core elements from the
ﬁrst, second and third part of the o.T series. In a structured and improvised
jam-session with live-performed music of Planningtorock’s mix of rich
melodic electronics and decisive percussion and Kaler’s charged and evoking
movement-sequences the two artists share their intuitive practice. The
outcome is an intimate dialogue in real-time in which Kaler and Rostron
build personal narratives in front of the audience.
A simple light-dramaturgy frames the two evenings presenting two diﬀerent
versions of this fresh and powerful meeting – symbolizing the dawn and dusk
of this, their ongoing venture.
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The Austrian choreographer Ian Kaler studied multimedia art in Vienna and was one of the ﬁrst to
graduate from the pilot programme 'Contemporary dance, context and choreography' at the Art
University of Berlin. Since 2010 Kaler has developed performances in collaboration with other artists
in which the borders between the various art disciplines are explored. Ian Kaler used ohne Titel as a
name for a whole series of dance performances. In the ﬁrst part (the emotionality of the jaw) he was
the only dancer on stage and examined to live electronic music what it means to be adrift and to let
go. In its successor (gateways to movement) he is together with dancer Philipp Gehmacher in whose
work he used to participate, and musician Jam Rostron. Next to o.T. (ohne Titel) he has already created
another series of performances under the name Contingencies and he developed a video installation
together with Anne Quirynen. His work is shown at important European art venues such as
Tanzquartier (Vienna) and HAU (Berlin). As a dancer Ian Kaler has worked together with well-known
choreographers such as Isabelle Schad and Laurent Chétouane.

BuTTERFly EFFECT
Elena Copuzeanu (Ro)

În Butterﬂy eﬀect am decis să aduc în scenă elemente autobiograﬁce
personale, dar pe care să le ascund printre elementele la fel de
personale ale prietenilor mei care au consimțit să- şi doneze poveştile
acestui spectacol. Evenimentele care ne schimbă traseele vieții devin un
bun comun aproape fără să ne dăm seama. Participăm indirect dar nu
mai puțin hotărâtor la transformarea destinelor celor de lângă noi.
Modiﬁcăm şi remodelăm relieful interior sau exterior în funcție de
prezența, energia şi postura corpurilor noastre. Împreună alcătuim o
materie şi relief care se modiﬁcă permanent. Împreună suntem
povestitori dar şi falsiﬁcatori ai propriilor destine.
După ce a absolvit Academia de Arte Bucureşti - secția pictură, si un Master în Multimedia şi Artă
Conceptuală la Maastricht sub îndrumarea artistului Lawrence Weiner, Elena Copuzeanu câştigă
experiență în dramaturgie şi coregraﬁe prin participarea la numeroase workshop-uri.
Experimentează conjuncția şi sinteza mai multor arii performative ulterior focusându-se prioritar
asupra dansului şi deﬁnirii unui limbaj coregraﬁc personal. În proiectele sale recente spectatorul
e confruntat cu aducerea în scena a elementelor autobiograﬁce brute, fruste. Ea chestionează
convenția care separă spațiul personal de cel scenic sau/ şi de spațiul public. Colateral acestor
demersuri, inițiază proiecte şi in cadrul designului vestimentar sau al picturii murale. Articole
de vestimentație pictate de mâna artistei, devenind piese unice, pot ﬁ întâlnite în colecțiile de
fashion ale protipendadei bucureştene şi new-yorkeze; are lucrări de graﬃti în spații private
din Bruxelles, şi lucrări de pictură şi desen în colecțiile Muzeului Național de Artă Contemporană
Bucureşti şi colecții private din NY.

In Butterﬂy eﬀect, I decided to bring personal autobiographical elements to
the stage, but to hide them among the equally personal elements of my
friends who have agreed to donate their stories to this show. The events that
change our paths of life become a common property (good for the whole
community) almost without realizing. We participate indirectly but no less
decisively in the transformation of the destiny of those next to us. We modify
and remodel the interior or exterior relief according to the presence, energy
and posture of our bodies. Together we become structure, material and relief
(ground surface conﬁguration) that is constantly changing. Together we are
both storytellers and counterfeiters of our own destiny.
Graduating from the Bucharest Art Academy, Fine Art Major, Elena Copuzeanu proved to be a right
choice for achieving a Master degree in Multimedia and Conceptual Art – Maastricht, under the
supervision of Lawrence Weiner, accredited artist/art professor.
Out of all the areas of performing arts, which got to be explored through various workshops, Elena
focused and prioritized the Dance experience and the deﬁnition of a personal choreographic language.
In her last projects, the spectator is confronted with the bringing into the scene of her brutal,
frustrating autobiographical elements. She is quizzing (interrogating) the convention that separates
the personal space from the stage and / or the public space. She involves witnesses in the artistic act,
and they become an active part of the performances.
Other forms of artistry for Elena Copuzeanu’s imagination outlet are intertwined with fashion and
mural art. Examples of hand-painted textiles – garments or tapestries – can be found in personal
collections in Bucharest and New York; murals can be seen in private space in Brussels and art-works
in the form of paintings are present in the Contemporary Art National Museum in Bucharest and
private collections in New York.
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SoARE STANiol

Maria Balabaş/ Mihai Balabaş/
Sorin Păun Randomform/
Marina Pîngulescu (Ro)
Soare Staniol – este un proiect muzical conceput în spiritul fuziunii
stilistice. Experimentăm, lăsăm spaţiu deschis pentru inﬂuenţe ale
artiştilor pe care-I ascultăm şi căutăm împreună expresia proprie a
grupului. Soare Staniol a performat în festivaluri precum Train Delivery
(Bucureşti), Huet urban (Sibiu), Simultan (Timişoara), B-Seite (Germania),
Media Art Festival (Arad).
downtempo, IDM, ambient, dark ambient, neo folk, spoken word,
psychedelic etc
https://soundcloud.com/soarestaniol
Maria Balabaş este muziciană şi moderatoare radio. Moderează emisiunea Dimineața
crossover de la Radio România Cultural și a creat proiecte dedicate noilor forme de creație
radiofonică (Generația sonoră, Cum să ştii că eşti artist). În 2014 a fost nominalizată la Prix
Europa (Berlin) pentru documentarul Maria Tănase - Soundtrack urban pentru o divă. A inițiat
grupuri muzicale precum Avant'n'Gard și Soare Staniol, inspirate de tehnicile de improzivație,
muzica electronică, tehnici ale muzicii acustice. Creează instalații generate de interesul artistic
pentru forma de memorie auditivă speciﬁcă înregistrărilor de teren.

Mihai Balabaş este violonist cu studii universitare şi chitarist autodidact, activând deopotrivă
pe scena simfonică şi pe cea underground. Este membru al trupelor Avant’n’Gard, Bucium si
Trei Parale, a colaborat cu artisti precum Cătălin Milea, Mircea Florian, Norzeatic, Iordache, Nu
& Apa neagră, Marcus Beuter (Germania), Mr Delagare (Franta), Nik Baertsch (Elvetia), Trey Gunn
(USA). Semnează împreună cu sora sa, Maria Balabaş, instalaţii sonore pentru Institutul Francez
din Bucureşti, Centrul Ceh şi Festivalul de Dans Contemporan Explore 2012. A susţinut concerte
în România, Marea Britanie şi Elveţia. În prezent lucrează la primul album solo.

Sorin Păun aka Randomform a început să producă muzică electronică în 2005 și de atunci șia creat multiple aliasuri pentru a explora diferite genuri în calitate de DJ, producător și remixer.
Piesele sale și remixurile au fost publicate la label-uri și netlabel-uri, a publicat mixuri de DJ
personalizate și a fost inclus în numeroase podcasturi și transmisiuni radio internaționale.

Marina Pîngulescu este violonistă, licențiată a Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti.
Activitatea sa de muzician se desfășoară între colaborările cu orchestre simfonice (Filarmonica
din Pitești, Râmnicu Vâlcea), muzicieni de jazz (Nik Bärtsch) și cu trupe rock precum The Veil. A
primit premii și a concertat în Germania, Franța, Spania, Italia, Elveția, Turcia. În Soare Staniol,
Marina Pîngulescu descoperă expresia sălbatică a cântului la vioară și se alătură grupului în cea
mai personală ipostază artistică a sa.

Sun Staniol - is a musical project conceived in the spirit of stylistic fusion.
We are experimenting, leaving open space for the inﬂuences of the artists
we listen to and looking together for the group's own expression. Sun Staniol
performed in festivals such as Train Delivery (Bucharest), Huet urban (Sibiu),
Simultan (Timisoara), B-Seite (Germany), Media Art Festival (Arad).
downtempo, IDM, ambient, dark ambient, neo folk, spoken word, psychedelic
etc
https://soundcloud.com/soarestaniol
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uNBoXiNG / Vlad Benescu,
WHAT KiND oF miXT
ARE you? / Eliza Trefaș,
DiSTANT PERCEPTioN /
Corina Mitrovici (Ro)

eXplore festival #12 prezintă în premieră primele lucrări solo semnate
de Vlad Benescu, Corina Mitrovici și Eliza Trefaș. Cei trei tineri artiști au
beneﬁciat în anul 2017 de burse și rezidențe de cercetare în București –
WASP – Working Art Space and Production, Viena – danceWEB
scholarship, și Bruxelles - studio-urile Workspace Brussels și Ultima
Vez/Wim Vandekeybus.

Vlad, Eliza şi Corina participă în cadrul Laboratorului de Creație
GROWASP 2017, inițiat şi coordonat de Andreea Căpitănescu, avându-i
ca mentori pe coregraful Florin Fieroiu și artistul vizual Matei Bejenaru.
Deși se aﬂă la începutul parcursului creativ individual, cei trei tineri se
remarcă prin calități ﬁzice deosebite, dar mai ales prin prospețimea și
onestitatea interpretării, prin mișcări și gesturi fragile și curajoase
deopotrivă.
eXplore festival # 12 presents for the ﬁrst time the ﬁrst solo works signed by
Vlad Benescu, Corina Mitrovici and Eliza Trefaş. The three young artists
beneﬁted in 2017 by scholarships and research residencies in Bucharest WASP - Working Art Space and Production, Vienna - danceWEB scholarship,
and Brussels - Workspace Brussels and Ultima Vez / Wim Vandekeybus
studios.
Vlad, Eliza and Corina are participants in the Creation Laboratory GROWASP
2017, initiated and coordinated by Andreea Capitanescu, having as mentors
the choreographer Florin Fieroiu and the visual artist Matei Bejenaru.
Although they are at the beginning of their individual creative path, the three
young artists are distinguished by their distinctive physical qualities, but
above all by the freshness and honesty of their interpretation, by fragile and
courageous movements and gestures alike.
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Asociația 4Culture sprijină formarea și dezvoltarea tinerilor artiști, prin activități de cercetare,
producție și difuzare a creatorilor emergenți din domeniul artei performative și dans contemporan,
și prin organizarea unor proiecte artistice transdisciplinare.

Alături de importante organizații active din Europa 4Culture își folosește experiența pentru a construi
o infrastructură comună și activități pe termen lung, sprijinind scena emergentă de dans
contemporan din România.

Portofoliul de proiecte al Asociației 4Culture include eXplore festival, Platforma X, Ergonomica,
Life Long Burning, Foreign Bodies.
Echipa 4Culture, are ca obiectiv continuarea proiectelor existente și inițierea unor noi programe în
domeniul artelor performative, precum și proiecte interdisciplinare.

4Culture este membru al rețelei IETM, Jardin d’Europe și Life Long Burning

4 Culture association supports the education of young artists, the research, production and
dissemination of emerging creators in the field of contemporary art and dance.

In cooperation with important European organizations, 4Culture is using its experience to support
a shared infrastructure and long term activities, supporting the local and national contemporary art
and dance scene.

The main projects of 4Culture Association are: eXplore festival, Platforma X, Ergonomica, Life
Long Burning, Foreign Bodies.

4Culture team objective is to continue the development of existing projects and initiate new
programs in the field of contemporary performing arts, as well as interdisciplinary projects.
4Culture is member of the networks: IETM, Jardin d’Europe și Life Long Burning

www.4culture.ro
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WASP-Working Art Space and Production a fost deschis în septembrie 2012 de către Marius Gheorghe,
manager cultural, cu experiență în marketing și comunicare, și Andreea Căpitănescu, manager cultural,
coregraf, curator și producător. O hală industrială dezafectată din fabrica Flaros, situată în zona Timpuri
Noi a capitalei, având ca suprafață 500 m2 a fost complet renovată, și transformată într-un spațiu modern
de producție, educație și cercetare artistică, alcătuit din două studio-uri (White box si Black box), un spațiu
dedicat expozițiilor, un Media Lab și un Lounge Area. Cele două studio-uri sunt dotate și amenajate pentru
spectacole și performance-uri, instalații, proiecte new-media și proiecții de film.

WASP oferă condiții optime pentru desfășurarea unor conferințe publice, filmări, evenimente private, și
ateliere de artă (dans, teatru și muzică), cursuri de yoga, etc., cu un număr de 40 de participanți / black
box, 20 de participanți /white box. Spațiul este dotat cu vestiare și dușuri.
În activitatea sa, WASP Studios cooperează la nivel local, național și internațional, dezvoltă parteneriate
strategice prin care susține producția și promovarea artelor contemporane, organizează și găzduiește
rezidențe, ateliere, dezbateri, producții și prezentări. Direcțiile de activitate includ dansul contemporan și
performance-ul, colaborările trans-disciplinare în domeniul artelor vizuale, film, teatru, muzică, multimedia,
precum și deschiderea spre alte zone de cunoaștere puse in relație cu arta contemporană.
eXplore festival – Bucharest International Contemporary Performance Festival, Bienala de Fotografie
Contemporană, International Experimental Engraving Biennial, Platforma X, Foreign bodies, Life Long
Burning, sunt câteva dintre cele mai importante evenimente organizate și găzduite la WASP.
WASP – Working Art Space and Production găzduiește birourile celor două organizații ce își desfășoară
activitatea în spațiile sale, Asociația 4Culture și WASP Studios.
WASP-Working Art Space and Production was open in September 2012 by Marius Gheorghe,
cultural manager with experience in marketing and communication, and Andreea Capitanescu, cultural
manager, choreographer, curator and producer. An industrial decommissioned hall, with an area of 500
m2, inside the Flaros factory, located in the Timpuri Noi area of Bucharest (center-south part of the city),
was completely renovated and transformed into a modern production, education and research space
made up of two studios (White Box and Black Box), a space dedicated to exhibitions, a Media Lab and a
Lounge Area. The two studios are designed and equipped for shows and performances, installations,
new media projects and film screenings.
WASP offers optimal conditions for public conferences, private events, and art workshops (dance,
theater and music), yoga classes, etc. with a total of 40 participants/Black Box studio, 20
participants/White Box studio. The space is fitted with changing rooms and showers.
WASP Studios cooperates locally, nationally and internationally, develops strategic partnerships to
support the production and promotion of contemporary arts, organizes and hosts residencies,
workshops, debates, productions and presentations. Main activity directions includes contemporary
dance and performance, cross-disciplinary collaborations in the field of visual arts, film, theater, music,
multimedia, as well as opening to other areas of knowledge related to contemporary art.
eXplore Festival – Bucharest International Contemporary Performance Festival, X Platform, Visualizing
the Sound, Life Long Burning, GROWASP, Foreign bodies, Creation Residences, are some of the most
important events organized at WASP.
WASP – Working Art Space and Production hosts the offices of the two organizations that operate in its
premises, the 4Culture Association and WASP Studios.

www.waspmagazine.com
email: contact@waspmagazine.com

eXplore festival #12
Bucharest International Contemporary Dance & Performance Festival
24.09 – 14.10.2017
ДУМИ МОІ / Dumy Moyi
François Chaignaud / VLOVA JOB PRU (Franța)
24.09.2017 / 18:30 & 20:00
Muzeul Național de Artă al României, Sufrageria regală
NEVERENDINGS
Sergiu Matiș (Germania)
25.09.2017 / 19:00
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Atelier
In Spite of Wishing and Wanting
Wim Vandekeybus / ULTIMA VEZ (Belgia)
27.09.2017 / 20:00
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Studio
Histoire spirituelle de la danse
David Wahl (Franța)
30.09.2017 / 19:30 / Muzeul Național al Literaturii Române, București
2.10.2017/ 19:00 / Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași – Sala Teatru la Cub,
Iași
WE TO BE
+ artist talk
Mette Edvardsen (Norvegia)
4.10.2017 / 19:30
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media
Mining Stories
Silke Huysmans & Hannes Dereere (Belgia)
5.10.2017 / 19:00
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media
RADIO Live
Aurélie Charon, Caroline Gillet, Amelie Bonnin (Franța)
5.10.2017 / 20:30
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media
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PURE
Christian Bakalov (Belgia)
7. 10. 2017 / 14:00 - 21:00 (entrance every 10’)
WASP – Working Art Space and Production
o.T. | RAW PRACTICE
Ian Kaler & PLANNINGTOROCK (Austria)
7.10.2017 / 19:00
8.10.2017 / 19:00
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media
Butterﬂy eﬀect
Elena Copuzeanu (România)
13.10.2017 / 19:30
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media
Soare Staniol
Maria Balabaş / Mihai Balabaş / Sorin Păun Randomform / Marina Pîngulescu
(România)
13.10.2017 / 20:30
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media
UNBOXING / Vlad Benescu, WHAT KIND OF MIXT ARE YOU? / Eliza Trefaș,
DISTANT PERCEPTION / Corina Mitrovici (România)
14.10.2017 / 19:30
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Media

Bilete online, prin rețelele www.eventbook.ro și www.mystage.ro
și de la casa de bilete a Teatrului Național “I.L.Caragiale”.
Detalii:
www.exploredancefestival.ro
www.waspmagazine.com
email: contact@waspmagazine.com

