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Vă așteptăm la eXplore festival #13 cu emoție și speranța că numărul 13 ne poartă noroc. Ne
bucurăm să îi avem alături de noi și în acest an pe unii dintre cei mai importanţi creatori
internaţionali ai momentului, precum Latifa Laâbissi și Mårten Spångberg, voci ale dansului și
performance-ului contemporan, alături de artişti care propun formate transdisciplinare
precum Ivana Müller, Iosif Kiraly, Matei Bejenaru, Wanda Mihuleac, Marilena Preda Sânc, Catarina
Miranda, ce depăşesc graniţele dintre mai multe domenii de creaţie artistică, aducând în atenţia
publică subiecte importante ale societății contemporane.
În perioada 6 - 20 octombrie eXplore festival #13 aduce la Bucuresti spectacole de dans
contemporan, performance-uri și instalații new media, sound art și proiecții de filme din România,
Franța, Suedia, Portugalia și Croația, ce vor fi prezentate la WASP - Working Art Space and
Production, Teatrul Naţional „I.L.Caragiale" Bucureşti și Muzeul Național al Literaturii Române.
ANDREEA CĂPITĂNESCU
Director artistic

We look forward to the 13th edition of eXplore festival and hopefully it will bring us luck. We are happy
to present you this year some of the most important international creators of the moment, such as Latifa
Laâbissi and Mårten Spångberg, contemporary dance and performance voices, alongside artists who
presents different transdisciplinary formats, like Ivana Müller, Iosif Kiraly, Matei Bejenaru, Wanda
Mihuleac, Marilena Preda Sânc, Catarina Miranda, who cross the boundaries between several ﬁelds of
artistic creation and reach the public attention with important topics of contemporary society.

Between 6 and 20th of October, eXplore festival #13 brings to Bucharest, contemporary dance
performances, new media and sound art installation, ﬁlm projections from Romania, France, Sweeden,
Portugal and Croatia, presented at WASP - Working Art Space & Production, National Theater I.L.
Caragiale in Bucharest and National Museum of Romanian Literature.
ANDREEA CAPITANESCU
Artistic director

Digital Technology*
Mårten Spångberg (Suedia)

06.10.2018 / 20:00 / PERFoRMANCE / 60 min
WASP Working Art Space and Production / White box
Cu participarea și realizat de / With and by: Mårten Spångberg
Film realizat de / With a ﬁlm by: James Benning
Cu sprijinul / Supported by: The Swedish Art Council, The
Swedish Arts Grants Committee
Co-producător / Co-produced by: MDT Stockholm, PAF

“Nu îmi doresc să știu despre ce e vorba. o călătorie scurtă pe care o fac împreună cu audiența.
Probabil că împreună putem citi printre rânduri și avansa prin mișcări mici de dans, câteva obiecte
care prind viață în compania mea. Este ca și cum vorbim despre o carte pe care cu toții am citit-o
demult și din care ne amintim diferite lucruri, care acum sunt reînviate în fața noastră, dar pe care
le simțim mai mult în interior. Și există, de asemenea, un film destul de lent. Un film – ca o piesă
în sine – a cărui prezență seamănă cu un televizor lăsat aprins, fără sunet. Îmi plac televizoarele
care se află undeva fără ca nimeni să se uite la ele. Îmi imaginez că acesta este momentul în care
un TV se simte cu adevărat bine, când apreciază imaginile și secvențele pentru ceea ce reprezintă,
și nu pentru ce arată.
Am un prieten care se numește Juan Dominquez. Este un nume care curge frumos, iar în final
mâncăm înghețată fără să vorbim prea mult. Este atât de plăcut, să te bucuri de ceva bun în liniște.
Dacă aveți răbdare o vreme, s-ar putea să apară pur și simplu.
Acum șapte ani, o călătorie a început. o aventură pornită pentru a studia viața secretă a obiectelor.
Se schimbă oare textura timpului prin simplul fapt că trăim în apropierea obiectelor - nu ca unelte
sau suveniruri, nu ca animale de companie sau substitut pentru cei la care ținem, ci pur și simplu
ca obiecte, doar obiecte? Este mai mult decât spectacol, doar că s-a dezvoltat destul de timid în
ultima vreme.
obiectele se retrag.
Așa cum cineva îmbătrânește, viitorul său scade, secundă cu secundă. La un moment dat, trecutul
ajunge din urmă viitorul. A trăi cu credința că viitorul cuiva este în spate înseamnă a face față
singurătății.
“Tehnologie Digitală” este o meditație în compania obiectelor, o alimentare cu impresii care ajunge
la final și în punctul acela suntem. Și nu e nimic special, bine?” (Mårten Spångberg)
Mårten Spångberg este un coregraf suedez care trăiește și lucrează la Bruxelles și Stockholm. Activitatea sa se
concentrează pe coregrafie, ca o practică extinsă, lucru pe care l-a abordat prin practica experimentală într-o
varietate de formate și expresii. Este activ pe scenă ca performer și creator din 1994, iar din 1999 își creează
propriile coregrafii, de la solo-uri la lucrări de mare amploare prezentate în turnee intenaționale. În cadrul
Festivalului Internațional, Spångberg a colaborat cu arhitectul Tor Lindstrand, implicându-se în coregrafia socială
și extinsă. Din 1996 până în 2005, a organizat și curatoriat festivaluri internaționale și din Suedia, iar în 2006 a
inițiat rețeaua de organizații INPEX. Spångberg are o experiență considerabilă în predarea teoriei și practicii. Între
anii 2008-2012, a coordonat programul de master în coregrafie al Universității de Dans din Stockholm. În 2011 a
fost publicată prima sa carte, “Spangbergianism”.
Mårten Spångberg este profesor de dramaturgie și coregrafie la Academia Națională de Arte din oslo,
departamentul de dans și teatru, fiind și artist asociat la Teatrul Black Box din oslo. Cele mai recente lucrări ale
sale - La Substance, but in English, The Internet, Natten și Gerhard Richter, une pièce pour le théâtre, se bucură
de o largă recunoaștere internațională.

“I don’t want to know what this thing is all about. A little trip that I do with the audience. Together we
can perhaps ﬁgure out what’s between the lines and move on in small dances, a bunch of objects that
animate themselves in companionship with me. It’s a little like talking about a book that we all read but
really long ago and remember different things and now they are played again, in front of us but more
inside and there is also a quite slow ﬁlm. A ﬁlm - like the piece - that’s there more like the television left
on without sound. I like television sets that sit there without anyone looking. I imagine that that’s the
time when the TV really enjoys itself, appreciating the images and sequences for what they are not what
they show.
I have a friend whose name is Juan Dominquez. It’s a name with really nice flow and in the end we eat
ice-cream together without speaking too much. That’s so sweet, to enjoy something really good and in
silence. If you wait for a while, it is possible to just show up.

Seven years ago a journey started. An adventure taken up to study the secret life of objects. Does the
texture of time transform through living in close proximity with objects; not as tools or souvenirs, not as
pets or substitutes for loved ones, but as objects, just objects? There’s more to it than that performativity,
it’s just grown a little shy, lately.
Objects withdraw. As one grows older ones future decreased, second by second. At some point the past
catches up with ones future. To live with the experience that one’s future lies behind is to cope with
loneliness.
Digital Technology is a meditation in the company of objects, a feed of impressions that comes to an
end and there we are and it’s nothing special, ok?”

Mårten Spångberg is a choreographer living and working in
Brussels and Stockholm. His interest concerns dance in an
expanded ﬁeld, something he has approached through
experimental practice in a multiplicity of formats and
expressions. He has been active on stage as a performer
and creator since 1994, and since 1999 has been creating
his own choreographies, from solos to larger scale works,
which have toured internationally. Under the label
International Festival, Spangberg collaborated with
architect Tor Lindstrand and engaged in social and
expanded choreography. From 1996-2005 he organised and
curated festivals in Sweden and internationally, and in 2006
initiated the network organisation INPEX. He has
considerable experience in teaching both theory and
practice. From 2008-2012, he directed the MA programme
in choreography at the University of Dance in Stockholm. In
2011, his ﬁrst book, Spangbergianism, was published.
Mårten Spångberg is professor in dramaturgy and
choreography at Oslo National Academy of The Arts,
departments of dance and theatre. Mårten Spångberg is
associated artist at Black Box teater Oslo, 2017-2018. His
more recent works La Substance, but in English, The
Internet, Natten and Gerhard Richter, une pièce pour le
théâtre has gained extensive international recognition.

XXXXXXX

Ivana Müller (Croația/Franța)

06, 07, 12, 13, 14, 19, 20.10.2018 / 19:00 / INSTALAțIE VIDEo
WASP Working Art Space and Production
Artiști participanți / Participating artists:

Kate Adams (UK), Demosthenes Agrafiotis (GR), Brian Catling & David Tolley (UK), Tim Etchells
(UK), Alec Finlay (UK) performance: Haris Attonis, Wendy Houstoun (UK), Brian Lobel (USA/UK),
Georgios Makkas (GR), Kira o’Reilly (IR/UK) performance: Vassiliki Dimou, Erica Scourti (UK/GR),
Maria Sideri (GR), Jungmin Song (KR), Yoko Tawada (JP/DE), Cris Cheek (UK), Robin Deacon
(UK/USA), Matthew Goulish (USA) performance: Evdokia Delipetrou, Guy Harries (UK), Steven C
Harvey (UK), Catherine Hoffmann (UK), Georgios Makkas (GR), Mikhail Karikis (GR/UK), Claire
MacDonald (UK), performance: Evangeli Fili, Ivana Müller (HR/FR), Mariela Nestora (GR) and group,
Florence Peake (UK), Anna Sherbany (UK), Nikki Tomlinson (UK)

Instalația video a fost realizată în anul 2015 ca răspuns la invitația Lisei Alexander/BIoS
(Atena), în cadrul Love Letters to a (Post-)Europe, un eveniment curatoriat de scurte
lucrări realizate în contextul unei Europe aflate într-o rapidă schimbare și într-un oraș a
cărui țară încă mai suportă greutatea austerității.
În limba greacă există mai mult de patru cuvinte pentru Iubire. În urmă cu cinci ani,
Europa a intrat într-o criză adâncă, indicând ceva ce a continuat să fie mai profund, “o
criză a imaginației sociale”, în care dogma economică „a luat locul discursului public”,
potrivit lui Berardi. Acest lucru a marcat începutul revoltei cetățenilor europeni: taberele
din Madrid, Atena, Roma, Londra și dincolo. Prezența fizică în spațiul public a confirmat
ceva infinit și necuantificabil în sistemul global. Acum pare că am ajuns într-un cerc plin
și dogma economică este folosită pentru a provoca schimbarea regimului. Au fost multe
dezbateri asupra a ceea ce a fost adoptat în numele Europei în ultimele luni. Participarea
artiștilor a fost o expresie a solidarității cu Grecia. Toți cei implicați și-au acoperit
cheltuielile, iar artiștii din Atena găzduiesc artiști vizitatori. Toți artiștii au donat un
procentaj din încasări către Solidarity for All, o organizație de caritate care lucrează cu
cei care se confruntă cu consecințele crizei din Grecia – fie cetățeni, imigranți sau
refugiați.
This video was created in 2015 as an answer to invitation of Lisa Alexander/ BIOS
(Athens) for Love Letters to a (Post-)Europe, a curated event of short works performed in
the context of a rapidly changing Europe and in a city whose country was and still is bearing
the brunt of austerity. In the Greek language there are more than four words for Love. Five
years ago Europe entered a deep crisis indicating something that ran a lot deeper still, ‘a
crisis of social imagination’ in which economic dogma had ‘taken hold of public discourse’
according to Berardi. This also marked the start of Europe’s uprising by its people: the
encampments in Madrid, Athens, Rome, London and beyond. The body’s presence in public
squares conﬁrmed something inﬁnite and unquantiﬁable to a global system. Now we seem
to have come full circle and economic dogma is being used to inflict regime change. There
has been a lot of debate on what has been enacted in the name of Europe over the last few
months. Artists’ participation was an expression of solidarity with Greece. Everyone involved
was covering his/her own expenses and Athens-based artists are hosting visiting artists. All
the artists donated a percentage of the box ofﬁce to Solidarity for All – a charity working in
both a practical and informational way with all those facing the consequences of precarity
in Greece – be the citizens, immigrants or refugees.

Performance LAB

Prezentare laborator RAW Practices in Performance Art, condus de Mårten Spångberg
(Suedia), cu artiștii Maria Balabaș, Robert Bălan, Elena Copuzeanu, Jean Lorin Sterian
(România)
07.10.2018 / 19:00 / PERFoRMANCE / 90 min
WASP Working Art Space and Production / White box

Participanții în cadrul primului laborator RAW Practies in Performance Art, Maria
Balabaș, Robert Bălan, Elena Copuzeanu, Jean Lorin Sterian, desemnați în urma unui
apel de proiecte artistice lansat în vara anului 2018, dezvoltă propriile creații solo,
beneficiind de sesiuni de mentorat si feedback din partea artistului suedez Mårten
Spångberg, precum și de sprijin logistic și administrativ din partea WASP Studios.
Prezentarea din 7 octombrie va introduce publicului primele rezultate ale laboratorului,
fiind urmată de o discuție deschisă cu participanții.

RAW Practices in Performance Art este un program de cercetare artistică și de
cooperare internațională, organizat de WASP Studios în perioada 2018-2019, în
București, Iași și Montpellier (Franța). Proiectul include mai multe laboratoare formate
din ateliere, întâlniri de lucru individuale și de grup, prezentări informale, precum și
sesiuni publice în diferite etape de lucru.

The participants at the ﬁrst RAW Practices in Performance Art, Maria Balabas, Robert Balan,
Elena Copuzeanu, Jean Lorin Sterian, selected after an open call in the summer of 2018, are
developing their solo creations, beneﬁting from mentorship and feedback from the Swedish
artist Mårten Spångberg, and also from logistic and administrative support from WASP
Studios.
The presentation on 7th of October will introduce to the public the ﬁrst results of the
laboratory, followed by an open talk with the participants.
RAW Practices in Performance Art is an artistic research programme, through international
cooperation, produced by WASP Studios between 2018 and 2019, in Bucharest, Iasi and
Montpellier (France). The project includes several laboratories consisting of workshops,
individuals or group working meetings, informal presentations, and public sessions presented
in different work stages.

Self Portrait Camouflage*
Latifa Laâbissi (Franța)

08.10.2018 / 20:00 / DANCE / 90 min
Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Atelier

Într-o lumină albă, un corp (supra)expus. Gol, de neratat, implacabil acolo. Un peisaj de
emoție tensionată, sexuală, o imagine care este încet acoperită de alte imagini, o
îmbrăcăminte simbolică.
Mișcarea acestei figuri, suprapusă cu puncte de tensiune și tipare conflictuale, este
realizată de Latifa Laâbissi. Un mod de a încrucișa, țese și îmbina umbrele invenției de
sine; stabilind conexiunile dintre fantomele unei societăți imaginare care este
întotdeauna prezentă - și nucleul subiectiv al dezvoltării lor. Dansatoare. Femeie. Arabă.
În Franța. Trupul ei întins în fața unei oglinzi în care se schimonosește. Autopotret
camuflaj: paradoxul titlului este un verb strategic dublu; dezvăluind deodată și
acoperind, ca două jumătăți ale aceleiași mișcări, capturând o imagine imposibilă - care
a fost deja surprinsă în alte istorii, discursuri, spectacole. Cum ne dăm seama de
diferență? Și cum scoatem la iveală cadrul creativ care a adus-o pe scenă? Folosind
această figură, în compania altor persoane, Latifa Laâbissi arată și dezmembrează chiar
structura politicii - limitele sale sociale, sexuale și culturale. Ea creează o diagramă în
care regăsim un steag, o față, o voce - un portret al alterității în care camuflajul este
folosit ca un fel de manevră de decodare. observăm o succesiune de simboluri izvorâte
din ape tulburi, trecute printr-un proces de alterare cauzat de perversiune, subversiune,
râs și grimasă. Există murmur de voci, dintr-un moment de timp caracterizat de
amenințarea unui sunet de cântec. Voci ale muților, ale celor tăcuți, tratați cu
superioritate sau ale celor către care s-a arătat cu degetul. Prin aceste cuvinte, folosind
acest corp, vedem posibilitatea unei inversări - din interior - a unor semne care se
suprapun unele peste celelalte, măștile caraghioase sau tragice acoperindu-i fața.
Aceasta este o coregrafie alcătuită din forme sociale, un carnaval în care cineva este
forțat să examineze punctul nevralgic al altcuiva, dezvăluit ca o construcție, asemenea
unui palimpsest. Precum personajul lui Marguerite Yourcenar, care "s-a văzut pe sine
văzând", percepem o zonă moartă: sfârsitul imaginației din care privim și ciudățenia
îngrijorătoare care însoțește reflecția noastră în oglindă.
Mixând mai multe genuri și redefinind formate, creațiile semnate de Latifa Laâbissi surprind pe
scenă mai multe elemente din afara ei, care canalizează diferite figuri și voci. Interpretarea acestor
voci și a chipului ca mijloc de exprimare a statelor minoritare se regăsește în fragmente de dans
în spectacolele ”Self portrait camouflage” (2006) și ”Loredreamsong” (2010). Continuând studiul
său tematic al arhivelor, ea a creat ”Écran somnambule” și ”La part du rite” (2012), bazate pe dansul
german din anii 1920. În cea mai recentă operă, ”Pourvu qu’on ait l’ivresse” (2016), co-creată de
designer-ul Nadia Lauro, sunt prezentate viziuni, peisaje și imagini, combinând excesul,
monstruozitatea, frumosul, neprevăzutul, comicul și teama. Începând din 2011, Latifa Laâbissi a
fost director artistic al programului și festivalului de artă și pedagogie ”Extension Sauvage”, în
Bretania rurală. În 2016, o monografie privind opera sa în ansamblu a fost publicată în ”Editions
Les Laboratoires d’Aubervilliers” și ”Les presses du réel”. Până în 2019, Latifa Laâbissi este artist
asociat al CCN2 - Centrul național de coregrafie din Grenoble și Le Triangle - orașul dansului din
Rennes.
*Spectacolul conține nuditate

Concept și regie / Conception and direction:
Latifa Laâbissi
Scenografie / Scenography: Nadia Lauro
Dramaturgie / Dramaturgy: Christophe
Wavelet
Sunet / Sound design: olivier Renouf
Lumini / Lighting design: Yannick Fouassier
Design / Design: Latifa Laâbissi and Nadia
Lauro
Producție / Production: 391
Co-producție / Coproduction: Les spectacles
vivants – Centrul Pompidou (Paris) / Les
spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris)
Rezidență / Residency: Centrul național de
coregrafie din Montepellier Languedoc –
Roussillon / Centre chorégraphique national
de Montpellier Languedoc - Roussillon
Studio / Studio Space: Centrul național de
dans contemporan din Angers / Centre
national de danse contemporaine d’Angers
Spectacol prezentat în parteneriat cu
Institutul Francez din București, cu sprijinul
Teatroskop, un program inițiat de Ministerul
Europei și al Afacerilor Externe din Franța. /
This performance is presented in partnership
with the French Institute in Bucharest, with the
support of Teatroskop, a programme of the
Ministry of Europe and Foreign Affairs in
France.

In a white eld, an (over)exposed body. Naked, unmissable, implacably
there. A landscape of tense, sexual esh, an image which is slowly
covered up by other images, a symbolic dressing of sorts. The
movement of this gure, overlaid with points of tension and clashing
patterns, is performed by Latifa Laâbissi. A sort of crossing, weaving
and melding the shadow zones of the invention of the self; laying out
the connections between the ghosts of an imaginary society which is
always present - and the subjective core of their development. Dancer.
Woman. Arab. In France. Her body stretched out before a grimacing
mirror. Self portrait camouflage: the paradox of the title is a doubleedged strategic verb; at once revealing and covering up, like two halves
of the same movement, capturing an impossible image—which has
already been caught in other histories, other speeches, other
performances. How do we see the difference? And how do we expose
the creative framework which brought it on stage? Using this ﬁgure,
accompanied by a crowd of others, Latifa Laâbissi shows and
dismantles the very fabric of politics - its social, sexual and cultural
borderlines. She draws up a chart including a flag, a face, a voice - a
portrait of otherness in which the camouflage is used as a kind of
decoding maneuver. We see a line of symbols taken from troubled
waters, passed through altering of perversion, subversion, laughter and
grimace. There are the murmurs of voices, from a time where the
humming of a song threatened. Voices of the mute, the silenced, the
patronised, the pointed-at-with-ﬁngers. It is with these words, using
this body, that we see the possibility of a reversal - from the inside - of
signs overlaying each other, the droll or tragic masks covering her face.
This is choreography made up of social shapes, a carnival where one
is forced to examine one’s blind spot, further revealed as a
construction, a palimpsest. Like the character of Marguerite Yourcenar
who “saw herself seeing,” we perceive a dead zone: the bottom of the
imagination from which we gaze, and the worrisome strangeness
which accompanies our reflection in the mirror.
Mixing genres and redeﬁning formats, the creations of Latifa Laâbissi
bring onstage multiple off-stage/ off-ﬁeld elements channeling
different ﬁgures and voices. The staging of these voices and the face
as a vehicle of minority states ties into the danced portions of the work
in Self portrait camouflage (2006) and Loredreamsong (2010).
Continuing her thematic study of archives, she created Écran
somnambule and La part du rite (2012) based on German dance from
the 1920’s. Her most recent creation, Pourvu qu’on ait l’ivresse (2016),
co-signed with the set designer Nadia Lauro, created visions,
landscapes and images, combining excess, monstrosity, the beautiful,
the random, the comic and fear. Since 2011, Latifa Laâbissi has been
Artistic Director of the Extension Sauvage artistic and pedagogical
program and festival in rural Brittany. In 2016, a monography on the
ensemble of her work was published by the Editions Les Laboratoires
d’Aubervilliers and Les presses du réel. Until 2019, Latifa Laâbissi will
be an Associated Artist at the CCN2 – Centre chorégraphique national
de Grenoble and at Le Triangle – Cité de la danse à Rennes.
*The performance includes nudity.

I AM NOT

Latifa Laâbissi (Franța)

WoRKSHoP DANS / 90 MIN
WASP Working Art Space and Production / Black box

"I AM NoT" este un workshop care

încearcă să experimenteze în grup sau
solo: corpuri, cuvinte, coregrafii,

configurații care scapă de capcana unei
identificări înghețate. Ne propunem să

blocăm trasee pentru a le putea înțelege
mai bine, să ne jucăm cu sensul, să
mascăm și demascăm figuri.

"I AM NOT" is a workshop tempting to

experiment in band or solo: bodies, words,
dances, conﬁgurations escaping from the

trap of frozen identifying. We intend to cloud
the issue, play with the sense, mask and
unmask ﬁgures.

TUR GHIDAT al expoziției FILM
proiect curatorial

Expoziție new-media introdusă publicului de către curatorul
Matei Bejenaru și artiștii participanți Cătălin Soreanu, Lavinia
German, Ciprian Ciuclea, Diana Dulgheru, Irina Botea Bucan, Jon
Dean și Sorin Vreme

13.10.2018 / 18:00 / INSTALAțII FILM, VIDEo & SoUND ART
WASP WoRKING ART SPACE AND PRoDUCTIoN

Expoziția conține filme și instalații video, fotografii, proiecte de
sunet experimental, realizate de artiști români ce lucrează
constant cu mediul și care pun în discuție filmul de artist în
raport cu cinema-ul clasic, galeria de artă contemporană și
mediile digitale online. Contrar situației din sala de cinema,
spectatorul va putea să se plimbe prin spațiul expozițional,
având o relație mobilă și dinamică cu ecranele de proiecție. o
parte din proiectele expuse explorează istoria mediului și
modalitățile prin care captăm, codificăm și proiectăm informația
vizuală, altele provoacă noi interacțiuni ale spectatorului cu
dispozitivele filmice în ideea amplificării percepției vizuale a
spațiului.
Curator: Matei Bejenaru

Artiști:
▪ Cătălin Soreanu / Interlaced / Film video, 9’32″, 2018
▪ Lavinia German / Acolo / Film video, 9’38”, 2018
▪ Ciprian Ciuclea / Portretul lui Shizuo Takano / Instalație video
▪ Diana Dulgheru / Wave / Instalație audio – video
▪ Irina Botea Bucan și Jon Dean / With Wind. Double Breath /
Film video, 2018
▪ Sorin Vreme / Barja 44, Barja 45 / Film video HD, 45’

The exhibition includes ﬁlms and video installations, photographs
and experimental sound projects created by Romanian artists who
are constantly working with the environment and challenge the
artist's ﬁlm in relation to classical cinema, the contemporary art
gallery and online media. Contrary to the situation in the cinema,
the spectator can walk in the exhibition space, having a mobile and
dynamic relationship with the projection screens. Some of the
projects exposed explore new forms of narrative in the dynamic
image based on experimental ways of montage, time manipulation,
while others will generate new interactions of the spectators with
the ﬁlm devices in the idea of amplifying the visual perception of
space.
Curator: Matei Bejenaru

Artists:
▪ Catalin Soreanu / Interlaced / Video ﬁlm, 9’32″, 2018
▪ Lavinia German / There / Video ﬁlm, 9’38”, 2018
▪ Ciprian Ciuclea / The portrait of Shizuo Takano / Video installation
▪ Diana Dulgheru / Wave / Audio - video installation
▪ Irina Botea Bucan and Jon Dean / With Wind. Double Breath /
Video ﬁlm, 2018
▪ Sorin Vreme / Barge 44, Barge 45 / Video ﬁlm HD, 45’

87 Clouds Will Rain For You
Iosif Kiraly (România) & Christine Ulke (Germania)

13.10.2018 / 19:00 & 14.10.2018 / 12:00 / INSTALAțIE SoUND-ART
WASP Working Art Space and Production

Lucrarea este o variantă site-specific a celei realizate împreună cu artista germană
Christine Ulke, în cadrul Sommer Akademie Salzburg, intitulată ”61 Clouds will rain for
you”. Ea a fost dedicată artistului Fluxus Geoffrey Hendricks și prezentată prima și
singura dată până acum, de ziua sa, în 30 iulie 1992, cu ocazia împlinirii vârstei de 61
de ani. Norii (de obicei desenați sau pictați) sunt o temă predilectă în opera sa.
Hendricks le-a fost profesor pentru 5 săptâmani la Salzburg și apoi i-a invitat, pe
Christine Ulke și pe Kiraly, pentru încă două săptămâni, să îi fie asistenți într-o serie de
evenimente ce s-au desfășurat la Köln și Wiesbaden și au fost prilejuite de aniversarea
a 30 de ani de existență a grupului FLUXUS (1962-1992).

Geoffrey Hendricks a murit în luna mai 2018. În data de 30 iulie, ar fi împlinit 87 de ani.
Instalația este compusă din 87 de pungi de plastic (61 incolore și transparente și 26
albastru-transparente) umplute cu câte 1,5 l de apă fiecare, 150 cutii de metal goale (de
diferite dimensiuni), 87 de lumânări, cabluri de oțel și cârlige.

The work is a site-speciﬁc version of the one made together with German artist Christine Ulke
at the Sommer Akademie Salzburg, entitled 61 CLOUDS WILL RAIN FOR YOU. It was dedicated
to Fluxus artist Geoffrey Hendricks and was presented for the ﬁrst time on his birthday on
July 30, 1992, when he was 61.
Clouds (usually drawn or painted) were in his work one of the main themes. Hendricks has
been our professor for 5 weeks in Salzburg, and then he invited Christine and myself for
another two weeks to be his assistants in a series of events that took place in Cologne and
Wiesbaden and were occasioned by the 30th anniversary of the FLUXUS group (1962-1992).

Geoffrey Hendricks died in May 2018. In 30th of July he would have turned 87.
The installation consists of 87 plastic bags (61 colorless and transparent and 26 bluetransparent) ﬁlled with 1.5l water each, 150 empty metal cans (different sizes), 87 candles,
steel cables and hooks.

Iosif Király este un artist vizual, arhitect și
profesor român. Lucrează atât independent,
cât și în cadrul grupului subREAL. Mediile
sale de lucru preferate sunt: fotografia,
instalațiile, performance-ul și desenul. Opera
sa investighează relația dintre percepție, timp
și memorie.
În 1995, a fost unul dintre fondatorii
Departamentului de Fotografie și Imagine
Dinamică din cadrul Universității Naționale de
Arte (UNArte) din București, unde este în
prezent profesor.
Din anul 2013, a predat și în cadrul
programului de Masterat de Studii Vizuale și
Societate, la Școala Națională de Științe
Politice și Administrație Publică (SNSPA) din
București.
A inițiat, coordonat și, împreună cu alți
arhitecți, artiști vizuali și antropologi, a
participat la proiecte de cercetare legate de
schimbările care au avut loc în România postcomunistă: D-Platform, RO-Archive, Triaj,
Tinseltown.
Király a participat la numeroase expoziții
internaționale, iar lucrările sale se găsesc atât
în colecții private, cât și publice.

Iosif Király is a Romanian visual artist,
architect and educator. He works both
independently and within the subREAL group.
Favourite media: photography, installation,
performance and drawing. His work
investigates the relationship between
perception, time and memory.
In 1995, he was among the founders of the
Department of Photography and Media Arts
at the National University of Arts (UNArte) in
Bucharest, where he is presently a professor.
Since 2013 he has also been teaching within
the Master of Visual Studies programme at
the National School of Political Science and
Public Administration (SNSPA) in Bucharest.
He has initiated, coordinated and, together
with architects, visual artists, and
anthropologists, participated in research
projects related to the changes having
occurred in post-communist Romania: DPlatform, RO-Archive, Triaj, Tinseltown.
Király has an extensive international
exhibition record and his works are found in
numerous private and public collections.

Dragi Ascultători / Dear Listeners

Wanda Mihuleac & Marilena Preda Sânc (Franța / România)
17.10.2018 / 20:00
Conferință-dialog / A dialogue-conference | 90 min
Muzeul Național al Literaturii Române
A existat artă alternativă sau au fost organizate evenimente în spații
neconvenționale în România, înainte de 1989?

Răspunsurile fac referire la caracterul colectiv al acțiunilor furtive din
România, în perioada 1974-1990, și Franta, în intervalul 1989 - 2018, vorbind
despre însemnătatea expresiei "viitorul este colectiv" în opoziție cu caracterul
individualist al artistului-produs al societății socialiste sau capitaliste.

Se conturează astfel portretul artistului, plecând de la rolurile pe care le poate
interpreta în activitatea sa: artistul - creator de evenimente versus artistul
curator, artistul conceptual versus artistul contextual, artistul în spațiul public
versus artistul izolat.
Was there ever an existing alternative art current or events taking place in
unconventional spaces in Romania, before 1989?

The answers refer to the collective character of the stealthy actions in Romania
during 1974 – 1990 and France between 1989 – 2018, speaking about the
meaning of the expression „the future is collective” in opposition to the individual
character of the artist-product of social or capitalist society.
So, in this way, the artist’s portrait is outlined, starting from the roles he or she
can play in his / her work: the artist – creator of events versus the curator artist,
the conceptual artist versus the contextual artist, the artist in public space versus
the isolated artist.

Wanda Mihuleac este artist vizual, pictor,
gravor și editor de origine română, stabilită
la Paris. Desenează de la o vârstă fragedă
și a studiat la Universitatea Națională de
Arte din București (1964-1970) și din Paris
(Pantheon-Sorbonne, 1993-1994). În 1988
a fost bursieră a Ministerului Culturii din
Franța la Cité Internationale des Arts. A
câștigat numeroase premii la bienale
internaționale și distincții atât în România,
cât și în Franța.
Începând din 1973, a realizat 28 de
expoziții solo în galerii și muzee din
întreaga lume, inclusiv în Paris, Marsilia,
București, Timișoara, Atena, Geneva,
Roma, Milano, Tokyo și New York. În 1996,
a creat TranSignum, editură care publică
ediții limitate și cărți de colecție, însoțite de
gravuri, fotografii și lucrări originale.

Wanda Mihuleac is a Romanian visual
artist, painter, engraver and editor,
established in Paris. Drawing from a young
age, she studied at the National Arts
University of Bucharest (1964-1970) and
Paris (Pantheon-Sorbonne, 1993-1994). In
1988 she received a scholarship from the
French Ministry of Culture at Cité
Internationale des Arts. She has won
numerous awards at international biennials
and awards both in Romania and in
France.
Since 1973, Wanda Mihuleac has realized
28 solo exhibitions in galleries and
museums around the world, including
Paris, Marseilles, Bucharest, Timisoara,
Athens, Geneva, Rome, Milan, Tokyo and
New York. In 1996, she created
TranSignum, a publishing house that
publishes limited editions and collection
books, accompanied by engravings,
photos and original works.

Marilena Preda Sânc este un artist
interdisciplinar, profesor la Universitatea
Națională de Arte din București.
Din 1980, opera sa a fost prezentată la nivel
internațional în muzee, festivaluri,
conferințe, simpozioane, emisiuni și galerii.
Integrând formele tradiționale de artă și new
media, lucrările sale vizualizează și
investighează
corpul/mintea/sufletul/comportamentul în
raport cu natura și spațiul social/politic și
reprezentativ. Opera sa explorează
problemele feminismului ca gen/vârstă și
femeia ca lider într-o notă eco-feministă.

Marilena Preda Sanc is an interdisciplinary
artist, Professor at National University of
Arts in Bucharest.
From 1980 her work has been presented
internationally at museums, festivals,
conferences, symposiums, broadcast
venues and galleries.
Integrating the traditional forms of art and
the new media arts, her art works visualize
and investigate the body/mind/soul/behavior
in relation to nature and social/political and
representational space. Her art work
explores the feminism problematic as
gender/ageism and the woman as a leader
in an eco-feminism key.

The Dream is the Dreamer

Catarina Miranda (Portugalia/Franța)
19.10.2018 / 20:00
Dans / 40 min
WASP Working Art Space and Production

Creație & performance / Creation & performance: Catarina Miranda
Dramaturgie / Dramaturgy: Catarina Miranda, Jonathan Saldanha
Consiliere artistică / Exterior eye: Luísa Saraiva
Producție / Production: SOOPA
Co-producție / Co-production: Festivalul DDD / Teatrul Municipal Porto / DDD Festival / Municipal
Theatre Porto
Cu sprijinul / Support: DGArtes - Ministerul Culturii din Portugalia / DGArtes - Portugal Ministry of
Culture, Programul EXERCE/CCN-ICI Montpellier / EXERCE Program/CCN-ICI Montpellier,
Materiais Diversos, Grand Studio, Espaço do Tempo, 4Culture, Life Long Burning EU Culture
Programme, eXplore festival Romania

Un exercițiu de evocare spațială conceput pentru scenă, în care o topografie ficțională
este activată pentru stabilirea unui imaginar colectiv, prin mijloace precum cuvântul și
gesturile.
Exercițiul contemplării este cel care dă startul construcției experienței senzitive a
corpului. Un spațiu gol este interceptat de un protocol hipnagogic în care punctul de
declanșare, interpretul, se transformă într-o entitate multiplă.
Prin manipularea unui obiect, efectele sunt construite, iar timpul scenic este definit,
stabilind o relație între dimensiunile monstruoase și cele umane reprezentate de corpcarne-piele.
Acest interval de timp scenic este generat de speculații asupra realității.

Născută în 1982 în Portugalia, artista Catarina Miranda lucrează cu limbaje care
interceptează mișcarea, vocea, scenografia și lumina, folosind corpul ca pe un canal
pentru transformarea și medierea stărilor hipnagogice, precum și pentru gesturile și
procedurile conștiinței viscerale a prezentului.
A absolvit programul de masterat EXERCE la ICI-CCN Montpellier, în Franța. A studiat
teatrul NoH în cadrul programului TTT din Kyoto, în 2018. Este absolventă de Arte
Vizuale la Școala de Arte Frumoase a Universității din Porto, Portugalia. A studiat balet
clasic la Academia Regală de Dans.

Piese puse în scenă: BoCA MURALHA (Festivalul Materiais Diversos 2016, Festivalul
Circular 2016), REIPoSTo REIMoRTo (Teatrul Municipal Porto 2015); SHARK *
Emporiul Celest al Cunoașterii Binevoitoare (PT15 - Espaço do Tempo, Dock11/Berlin,
Teatrul Municipal Porto 2015); RAM MAN (Teatrul Municipal Porto, São Bento da
Vitória/Porto Mosteiro, Dock11/Berlin, DanceBox/Japonia, Guimarães/Capitala
Europeană a Culturii, 2012 - 2014); AMENTA (Dock11/Berlin, Negócio/ZDB/Lisabona
2012); MAZEZAM (Altesfinanzamt/Berlin 2011); BITING SoNG (HAU/Berlin, Electro
Circus/Geneva, AMIW/Viena, KnotFestival/Berlin, Altesfinanzamt/Berlin, Cinema
Passos Manuel/Porto, 2009-2011).
Membră a SooPA Collective (Porto).
www.catarinaamiranda.com

A spatial evocation exercise for stage where a ﬁctional topography is activated establishing
a collective imaginary, through means of word and gesture.
The construction of the sensitive experience of the body has as a starting point the exercise
of contemplation. An empty space is intercepted by an hypnagogic protocol where a trigger
point, the performer, morphs within as a multiple entity.
Through the manipulation of an object, effects are built and scenic time is deﬁned,
establishing a relation between the monstrous and the human dimensions of a body-fleshskin.
This scenic time-zone is driven by speculations on reality.

Born in 1982 in Portugal, the artist Catarina Miranda is working with languages that intercept
movement, voice, scenography and light, approaching the body as a vessel for the
transformation and mediation of hypnagogic states, as well as for the gestures and
procedures of the visceral conscience of the present.

Concluded the Master EXERCE at ICI-CCN Montpellier, France. Studied NOH Theatre at TTT
Program in Kyoto 2018. Graduated in Visual Arts at the Fine Arts School of Porto’s University,
Portugal. Studied Classical Ballet by Royal Academy of Dance.
Presented the stage pieces: BOCA MURALHA (Festival Materiais Diversos 2016, Festival
Circular 2016); REIPOSTO REIMORTO (Municipal Theatre Porto 2015); SHARK * The Celestial
Emporium of Benevolent Knowledge (PT15 – Espaço do Tempo, Dock11/Berlin, Municipal
Theatre Porto 2015); RAM MAN (Municipal Theatre Porto, Mosteiro São Bento da
Vitória/Porto, Dock11/Berlin, DanceBox/Japan, Guimarães/European Capital of Culture, 20122014); AMENTA (Dock11/Berlin, Negócio/ZDB/Lisbon 2012); MAZEZAM (Altesﬁnanzamt/
Berlin 2011); BITING SONG (HAU/Berlin, Electro Circus/Geneve, AMIW/Wien,
KnotFestival/Berlin, Altesﬁnanzamt/Berlin, Cinema Passos Manuel/Porto, 2009-2011).
Member of SOOPA Collective (Porto).
www.catarinaamiranda.com

FILME de dans / Producții 4Culture & WASP Studios, 2017

19.10.2018 / 20:45
WASP Working Art Space and Production / Media room

Butterfly effect

| 10’06’’, 2017
Un film realizat de: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina Moncea, Adina Panainte,
Silviu Vacariu, Eduard Verde | Concept, text și coregrafie: Elena Copuzeanu
Suport tehnic: Vlad onescu | Departamentul de Fotografie, Video și Procesarea Imaginilor, UNAGE
Iași. | Consultanți artistici: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia
German, Andreea Căpitănescu
Textele includ întămplările autobiografice ale lui Ion Bogdan Dumitrescu, Tudor Cotiga, Angela
Graur și alții.

A ﬁlm by: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu,
Eduard Verde.
Concept, text and choreography: Elena Copuzeanu
Technical support: Vlad Onescu
Department of Photography, Video and Image Processing, UNAGE Iasi
Artistic consultants: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea
Capitanescu
The texts include autobiographical stories of Ion Bogdan Dumitrescu, Tudor Cotiga, Angela Graur and
others.

Production: eXplore festival, 4 Culture Association and WASP Studios
Production realized with the support of Life Long Burning project, Culture Programme of The European Union.
Cultural project co-funded by The Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither
responsible of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of
the grant beneficiary.
Cultural project financed by The Ministry of Culture and National Identity.
Partners: Center for Contemporary Photography, Iasi (Ro), „George Enescu” National University of Arts from Iasi, Faculty of Visual
Arts and Design

UNBOXING

, 11'11’ 2017
Un film realizat de: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina Moncea, Adina Panainte,
Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept și coregrafie: Vlad Benescu
Suport tehnic: Vlad onescu
Departamentul de Fotografie, Video și Procesarea Imaginilor, UNAGE Iași
Consultanți artistici: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German,
Andreea Căpitănescu

A ﬁlm by: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu,
Eduard Verde
Concept and choreography: Vlad Benescu
Technical support: Vlad Onescu
Department of Photography, Video and Image Processing, UNAGE Iasi
Artistic consultants: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German, Andreea
Capitanescu

This project is ﬁnanced in the frame of the Cultural Program "Bucharest Participatory City" by the Bucharest County Hall through the
Cultural Center of Bucharest Municipality – ARCUB.
Cultural project co-funded by The Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible
of the project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneﬁciary.
Partners: Center for Contemporary Photography, Iasi (RO), „George Enescu” National University of Arts from Iasi, Faculty of Visual Arts
and Design

FILME de dans / Producții 4Culture & WASP Studios, 2017

19.10.2018 / 20:45
WASP Working Art Space and Production / Media room

SOFT, 8’51’’, 2017

Un film realizat de: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina Moncea, Adina Panainte,
Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept și coregrafie: Elena Copuzeanu
Suport tehnic: Vlad onescu
Departamentul de Fotografie, Video și Procesarea Imaginilor, UNAGE Iași.
Consultanți artistici: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German,
Andreea Căpitănescu

A ﬁlm by: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu,
Eduard Verde
Concept, text and choreography: Elena Copuzeanu
Technical support: Vlad Onescu
Department of Photography, Video and Image Processing, UNAGE Iasi
Artistic consultants: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German,
Andreea Capitanescu

Production: WASP Studios & 4 Culture Association
Production realized within the cultural program GRoWASP 2017.

This project is financed in the frame of the Cultural Program "Bucharest Participatory City" by the Bucharest County Hall through the Cultural
Center of Bucharest Municipality – ARCUB.
Cultural project co-funded by The Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the
project content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.
Partners: Center for Contemporary Photography, Iasi (Ro), „George Enescu” National University of Arts from Iasi, Faculty of Visual Arts and
Design

What kind of mixt are you? | 12’22’’ 2017

Un film realizat de: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina Moncea, Adina Panainte,
Silviu Vacariu, Eduard Verde
Concept și coregrafie: Maria-Elisabeta Trefaș
Suport tehnic: Vlad onescu
Departamentul de Fotografie, Video și Procesarea Imaginilor, UNAGE Iași
Consultanți artistici: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German,
Andreea Căpitănescu

A film by: Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Malina Moncea, Adina Panainte, Silviu
Vacariu, Eduard Verde
Concept, text and choreography: Maria-Elisabeta Trefas
Technical support: Vlad onescu
Department of Photography, Video and Image Processing, UNAGE Iasi
Artistic consultants: Florin Fieroiu, Theodor Cristian Popescu, Matei Bejenaru, Lavinia German,
Andreea Capitanescu

Production: WASP Studios & 4 Culture Association
Production realized within the cultural program GROWASP 2017.
This project is ﬁnanced in the frame of the Cultural Program "Bucharest Participatory City" by the Bucharest County Hall through the Cultural Center of
Bucharest Municipality – ARCUB.
Cultural project co-funded by The Administration of the National Cultural Fund
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project
content or of the way in which the project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneﬁciary.
Partners: Center for Contemporary Photography, Iasi (RO), „George Enescu” National University of Arts from Iasi, Faculty of Visual Arts and Design

We are Still Watching

Ivana Müller (Croația/Franța)
20.10.2018 / 19:00 & 21:00
Performance & after talk
WASP Working Art Space and Production

Piesă creată de Ivana Müller, în colaborare cu coregrafa Andrea Bozic, stabilită în Amsterdam, artistul și regizorul
de teatru David Weber-Krebs și dramaturgul Jonas Rutgeerts, ambii din Bruxelles.
Lumini & regie tehnică: Martin Kaffarnik
Producție: I'M'CoMPANY / Matthieu Bajolet & Gerco de Vroeg
Piesa ”We Are Still Watching” face parte din proiectul ”Encounters” (Frascati, Amsterdam 2012) și a fost susținută
financiar de Fondul pentru Arte Performative din olanda, Fondul pentru Arte din Amsterdam și Fondurile SNS
Reaal. Cu sprijinul Teatrului Het Veem, din Amsterdam.

Piesa ”We Are Still Watching” este interpretată de spectatori; de o comunitate care se
formează instant din membrii audienței, care se schimbă în fiecare seară a
spectacolului. Datorită acestui fapt, și piesa este mereu alta când este interpretată. ”We
Are Still Watching” pare a fi o repetiție în care scenariul este citit cu ajutorul spectatorilor
care se întâlnesc cu această ocazie. Pe parcursul unei aproximativ o oră petrecută în
compania celorlalți, spectatorii creează și devin o comunitate, luând decizii la nivel
individual și colectiv în timp ce ”pur și simplu” citesc un text pe care altcineva l-a scris
pentru ei.

În această ”mini-societate” care se formează de fiecare dată când piesa e jucată, fiecare
dintre participanți își primește rolul încet, dar sigur… Fiecare vorbește la persoana I,
citește prost și se implică în desfășurare, deși nimeni nu a citit scenariul înainte și nu
știe ce se va întâmpla mai departe. ”We Are Still Watching” este o piesă în care ideea de
”spectacol” este translatată încet spre ceva la care ne așteptăm cel mai puțin. Ceea ce
poate părea pentru un moment o piesă de teatru nereușită, devine o invitație la a vedea
dincolo de scenariu. În timp ce rămânem în universul teatral și al reprezentației, ”We
Are Still Watching” lasă loc pentru ceva ”real” să se întâmple.
Ivana Müller este coregraf, artist și autor de texte. Prin lucrările sale coregrafice și de
teatru (spectacole, instalații, texte, prelegeri video, piese audio, tururi ghidate și lucrări
web), ea re-gândește politica spectacolului și a spectacularului, re-vizitează spațiul
imaginarului și al imaginației, chestionează noțiunea de "participare", investighează
ideea de valoare și reprezentarea ei și continuă să se inspire din relația dintre interpret
și spectator.

Deși creează prin diverse forme, teatrul rămâne contextul principal în care își dezvoltă și își prezintă
munca. Piesele sale au fost produse și prezentate în unele dintre cele mai importante festivaluri și
spații dedicate teatrului din Europa, SUA și Asia, în ultimii 12 ani. opera sa a fost prezentată
ocazional în diferite contexte de artă vizuală (Bienala de la Veneția 2015, printre altele).

În 2007, Müller a primit Premiul Charlotte Koehler din partea Fondului Prins Bernhard (olanda)
pentru opera sa, precum și Premiul Institutului Goethe și al Festivalului Impulse pentru piesa ”While
We Were Holding It Together”. În același an, piesa a fost nominalizată și pentru premiul VSCD din
olanda, pentru cea mai bună performanță a anului. Pe lângă practica ei artistică, Ivana Müller
organizează întâlniri artistice și participă la conferințe ca lector sau profesor invitat. Ea a studiat
literatura comparată și franceza la Universitatea din Zagreb, coregrafie și dans la SNDo (School
for New Dance Development), Amsterdam, și arte frumoase la Hochschule der Künste din Berlin.

În perioada 2004 - 2009, a fost membru fondator al platformei artistice colaborative LISA
(Amsterdam). În 2017, Ivana Müller a fost artist asociat în cadrul Ménagerie de Verre din Paris.
Ivana s-a născut în Zagreb și a crescut în Croația și Amsterdam. Locuiește la Paris și lucrează la
nivel internațional.

We Are Still Watching was made by Ivana Müller in collaboration with Amsterdam based choreographer Andrea Bozic,
Brussels based artist and theatre director David Weber-Krebs & Brussels based dramaturge Jonas Rutgeerts
Light design & technical direction Martin Kaffarnik
Production I’M’COMPANY / Matthieu Bajolet & Gerco de Vroeg
We Are Still Watching was developed as a part of the Encounters project (Frascati, Amsterdam 2012) and ﬁnancially
supported by Performing Arts Fund NL, Amsterdam Fund for the Arts and SNS Reaal Fonds. With kind support of Het
Veem Theatre, Amsterdam.

We Are Still Watching is performed by spectators; by an instant community of "audience
members" that changes every evening of the show. And as they change, the piece also
radically changes every time that it is performed. We Are Still Watching has the form of a
“reading rehearsal” in which spectators encounter each other while reading a script together.
During approximately an hour spent in company of each other, spectators create and perform
a community, making decisions individually and collectively while «simply» reading a text
that someone else has written for them.

In the “mini-society” that’s being created each evening of the show, everybody slowly but
surely gets his or her role… Everybody speaks in the "I-form", everybody reads badly and
everybody engages one way or another although no one ever read the script before and no
one knows what will happen next. We Are Still Watching is a piece in which the idea of
“spectacle” slowly shifts to where we least expect it. Something that for a moment could
look like a bad theatre play, becomes an invitation to look beyond what is being scripted.
While still staying in the realm of theatre and representation We Are Still Watching leaves
place for something "real" to happen.

Ivana Müller is a choreographer, artist and author of texts. Through her choreographic and
theatre work (performances, installations, text works, video-lectures, audio pieces, guided
tours and web-works) she re-thinks the politics of spectacle and spectacular, re-visits the
place of imaginary and imagination, questions the notion of «participation», investigates the
idea of value and its representation, and keeps on getting inspired by the relationship between
performer and spectator.

Although she creates through various forms, theatre remains the principal context in which she develops and presents
her work. Her pieces have been produced and presented in some of the major theatre festivals and venues in Europe,
USA and Asia, over the last 12 years. Her work has been occasionally shown in visual art contexts (Venice Biennale
2015, among others).

In 2007 Müller received the Charlotte Koehler Prize from the Prins Bernhard Fund (NL) for her oeuvre, as well as the
Impulse Festival & Goethe Institute Prize for her piece While We Were Holding It Together. That same year, the piece
was also nominated for the Dutch VSCD prize for best performance of the year. Next to her artistic practice, Ivana Müller
curates artistic and discursive encounters and lectures as a guest lecturer/professor.

Müller studied Comparative literature and French at the University of Zagreb, Choreography & dance at the School for
New Dance Development in Amsterdam and Fine Arts at the Hochschule der Künste in Berlin.

From 2004 till 2009 she was a founding member of artistic collaborative platform LISA (Amsterdam). In 2017, Ivana
Müller was associate artist at the Ménagerie de Verre in Paris. Ivana Müller was born in Zagreb and grew up in Croatia
and in Amsterdam. She lives in Paris and works internationally.

06.10.2018 / 20:00

Digital Technology
Mårten Spångberg (Suedia)

Performance / 60 min / WASP Working Art Space and Production

06,07, 12, 13, 14, 19, 20.10.2018 / 19:00

XXXXXXX

Ivana Muller (Croația/Franța)

Video installation / 20 min / WASP Working Art Space and Production

07.10.2018 / 19:00

Performance LAB (Suedia & România)

Prezentare laborator RAW Practices in Performance Art, condus

de Mårten Spångberg (Suedia), cu artiștii Maria Balabaș, Robert
Bălan, Elena Copuzeanu, Jean Lorin Sterian (România)

Performance / 90 min / WASP Working Art Space and Production

08.10.2018 / 20:00

Self Portrait Camouflage
Latifa Laâbissi (Franța)

Dans / 60 min / Teatrul Național “I.L.Caragiale” București, Sala Atelier

09.10.2018 / 12:30 – 14:00

I AM NOT

Latifa Laâbissi (Franța)

Workshop dans / 90 min / WASP Working Art Space and Production

13.10.2018 / 18:00

TUR GHIDAT al expoziției FILM – proiect
curatorial

Expoziție new-media introdusă publicului de către curatorul

Matei Bejenaru și artiștii participanți Cătălin Soreanu, Lavinia

German, Ciprian Ciuclea, Diana Dulgheru, Irina Botea Bucan, Jon
Dean și Sorin Vreme

Instalații film, video & sound art / WASP Working Art Space and Production

13.10.2018 / 19:00

14.10.2018 / 12:00

87 Clouds Will Rain For You

Iosif Kiraly (România) & Christine Ulke (Germania)
Instalație sound-art / WASP Working Art Space and Production

17.10.2018 / 20:00

Dragi Ascultători

Wanda Mihuleac & Marilena Preda Sânc
(Franța/România)

Conferință-dialog / 90 min / Muzeul Național al Literaturii Române

19.10.2018 / 20:00

The Dream is the Dreamer
Catarina Miranda (Portugalia/Franța)

Dans / 40 min / WASP Working Art Space and Production

19.10.2018 / 20:45

FILME de dans (4Culture & WASP Studios, 2017)

Andrei Bodnaru, Larisa Danilov, Mihai Florea, Mălina
Moncea, Adina Panainte, Silviu Vacariu, Eduard Verde -

Departamentul de Fotografie, Video and Imagine
Procesata, UNAGE Iasi

Elena Copuzeanu, Vlad Benescu, Maria-Elisabeta
Trefaș - concept și coregrafie (România)

WASP Working Art Space and Production

20.10.2018 / 19:00 & 21:00

We are Still Watching
Ivana Müller (Croația/Franța)

Performance & after talk / WASP Working Art Space and Production

