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Sumar executiv
Dansul contemporan este creat în prezent, cu mijloace ale prezentului. Generează,
prin intermediul corpului și al limbajului corporal, noi perspective asupra lumii
contemporane, cu emoţiile, preocupările și subiectele sale de reflecţie. Întîlnește
publicul în moduri surprinzătoare și depășește barierele lingvistice. Infuzează alte
forme artistice cu sensuri noi, are un potenţial major de transformare a relaţiei noastre
cu corpul și poate îmbogăţi felul în care comunicăm și ne exprimăm.
Instabilitatea, subfinanţarea și lipsa de continuitate sînt cîteva elemente cheie care
marchează modul de funcţionare a domeniului dansului contemporan în România
după 1990. Cu toate că și-a cîștigat legitimitatea ca o formă de artă îndreptăţită a
fi susţinută public prin înfiinţarea în 2004 a unei instituţii naţionale dedicate, cursa
de apărare a acestui drept încă nu a încetat. În prezent există o singură instituţie
naţională – Centrul Naţional al Dansului București, aflat în subordinea Ministerul
Culturii –, peste 15 organizaţii și structuri de dans contemporan active și un număr
100-120 de artiști și practicieni ce formează împreună comunitatea dansului
contemporan din România. Precaritatea domeniului face ca atît organizaţiile, cît
și artiștii să se împartă adesea între mai multe proiecte de scurtă durată, derulate
simultan, iar timpul investit într-o creaţie nouă să fie limitat, ceea ce are un impact
direct asupra calităţii și durabilităţii creaţiilor respective, dar și asupra publicului.
Perioada ultimilor ani reflectă o extindere a activităţii organizaţiilor din dans
contemporan către zone de acţiune multidisciplinară sau hibridă, dar și gruparea
artiștilor în noi structuri dedicate, fie pe baza unor alianţe estetice, fie din nevoia unei
solidarităţi de funcţionare, inclusiv pentru accesarea fondurilor acordate dansului.
Se observă deopotrivă o continuare a migraţiei artiștilor români către alte scene, fie
ca rezultat al globalizării, fie al unei dezvoltări de carieră care le-a adus recunoaștere
internaţională, fie din motive de precaritate sau din lipsă de oportunităţi și de
expunere în plan local.
Vitalitatea scenei de dans depinde de puterea sa de a mișca publicul, de a forma
profesioniștii, de a crea și a face cunoscute creaţiile, de a aduce împreună oameni
și proiecte pentru a le da semnificaţii noi, de a proteja, a aprecia și a face trecutul o
parte vie a prezentului. În acest sens, perspectiva ecologiei culturale ne-a permis
să observăm rolurile celor activi în scena dansului contemporan și să propunem
recomandări pentru dezvoltare. Aplicarea unui chestionar de percepţie a arătat
importanţa profilurilor de acţiune, măsura în care acestea sînt realizate și siguranţa
Scena de dans contemporan din România

4

deţinerii cunoștinţelor necesare. De asemenea, am observat o serie de aspecte care
privesc administraţia și managementul, dar și opiniile despre promovarea drepturilor
și nevoilor sectorului de dans contemporan din România (eng. advocacy). Am plasat
concluziile în cadrul unei perspective asupra trecutului recent al scenei de dans și
a situaţiei fondurilor publice, a formării profesionale, infrastructurii și iniţiativelor
existente. La final, am propus recomandări pentru dezvoltarea domeniului.
Imaginea care se desprinde este a asumării unui număr ridicat de roluri de către
fiecare actant în parte, fapt ce descurajează specializarea și acţiunile comune bazate
pe complementaritate, și nu pe suprapunere de abilităţi. Asumarea unei misiuni
clare de către fiecare dintre actanţii scenei de dans ar crea premisele unei mai mari
consistenţe a iniţiativelor acestora, dar cei care aleg acest drum se confruntă cu
teama, uneori confirmată în practică, de reducere a oportunităţilor de generare a
resurselor pentru acţiune și supravieţuire. Uneori societatea nu este pregătită să
susţină realizarea unor acţiuni de care ea însăși are mare nevoie.
În cadrul scenei există diferenţe de finanţare, constrîngeri legale de funcţionare,
beneficii sociale, statut profesional și acces la resurse între actanţi. Variaţiile dintre
instituţiile publice și organizaţiile non-profit și private-comerciale sînt majore din acest
punct de vedere, ceea ce nu înseamnă că acţiunea este neapărat mai facilă unora
decît altora. Totuși, există așteptarea legitimă ca o instituţie publică să își asume acele
roluri care vor sprijini în cel mai mare grad acţiunile organizaţiilor non-profit și ale
practicienilor individuali.
Responsabilitatea pentru precaritate nu poate fi asumată integral de către practicieni
și organizaţii culturale, pentru că nu este consecinţa acţiunii lor, ci este rezultatul
direct al lipsei de instrumente de sprijin, finanţări și pîrghii legislative potrivite. În lipsa
acestora, dezvoltarea de spaţii alternative pentru scena de dans, afaceri sustenabile,
activităţi non-profit și educative pentru categorii ignorate, în teritorii artistic pustii ș.a.
vor fi totdeauna doar apariţii efemere și întîmplătoare. Sînt necesare instrumente de
sprijin pentru clarificarea misiunii organizaţionale și a direcţiei profesionale personale,
în sensul rolului jucat în ecosistemul cultural. Consiliere profesională, coaching și
mentorat sînt cîteva astfel de instrumente posibile, dar impactul lor la nivelul scenei e
limitat, dacă autorităţile și instituţiile publice nu iau decizii în sprijinul culturii vii.
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1 Argument
Formă artistică, sector sau domeniu cultural, dansul contemporan este o prezenţă
mai degrabă discretă în România, manifestîndu-se în oaze rare, care nasc însă
reflecţii profunde despre corp, mișcare, performativitate și, nu în ultimul rînd,
despre dinamicile instituţionale dintre diferitele tipuri de actori care fac lucrurile
să se întîmple. Poate mai mult decît în cazul altor segmente culturale, delimitarea
actorilor pe criterii clasice de tipul personalitate juridică – instituţie publică culturală,
ONG, SRL, persoană fizică și persoană fizică autorizată (PFA) – nu aduce mult sens
felului în care aceștia se manifestă în scenă. Născute din necesitate și din percepţia
unor oportunităţi, formele juridice nu par să implice, în cazul sectorului de dans
contemporan din România, comportamente net distincte, care să diferenţieze cu
precizie tipul de iniţiative pe care le au. Din acest motiv, pentru cercetarea de faţă a
devenit evidentă nevoia de a căuta alte criterii pentru a defini și identifica felul în care
actanţii scenei devin vizibili și au impact. Așa am ajuns la ecologia culturală.
Perspectiva ecologiei culturale a fost puţin explorată pînă în prezent ca un cadru teoretic
pentru declinarea unei metodologii care să indice cu precizie rolurile actanţilor dintr-un
domeniu, aglomerările și zonele sub-reprezentate. Ea reprezintă un instrument de
reflecţie și deliberare pe care am avut încrederea și curiozitatea să îl punem la lucru cu
ajutorul unor metode de sondare a percepţiei profesioniștilor activi în cadrul scenei de
dans contemporan din România – chestionar, interviu și interviu de grup. Rolurile aflate în
interacţiune (eng.: interacting roles) reprezintă unul dintre modelele ecologiei culturale,
așa cum au fost propuse de profesorul John Holden într-o lucrare publicată în 20151, pe
care l-am adaptat pentru a reflecta specificul scenei de dans contemporan din România.
Pentru a sonda aplicabilitatea acesteia, am considerat important să observăm cum se
distribuie interesul, acţiunea, cunoașterea și aprecierea generală asupra lor, interpretînd
aceste dimensiuni drept paliere ale rolurilor, care le conferă realitate și le fac să se
manifeste. Prioritatea, acţiunea, cunoștinţele și atitudinea au reprezentat în cadrul
cercetării componente ale competenţei, o adaptare a modelului clasic al competenţei,
formată din atitudine, aptitudine și cunoștinţe. Rolurile propuse sînt: FORMATOR –
formare profesională, NOMAD – creaţie și mobilitate, CONECTOR – curatoriat și
acţiuni colective, PROMOTOR – producţie și distribuţie, MEDIATOR – dezvoltare și
implicare a publicului, GARDIAN – documentare, arhivare și cercetare.
1
John Holden, The Ecology of Culture. A Report recommissioned by the Arts and
Humanities Research Council’s Culture Value Project, 2015. Link consultat la data de 18
octombrie 2019: https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/the-ecologyof-culture/.
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Rolurile identificate în scenă trebuie înţelese ca existînd în interdependenţă și în
interacţiune, cu un impact individual care se manifestă împreună, ca un sistem ale cărui
roţi sînt fixate în așa fel încît o mișcare într-o zonă aparent îndepărtată poate determina
o mișcare rapidă în alta. Toate rolurile sînt esenţiale, iar slaba prezenţă a unuia pe
scena de dans poate fi resimţită de către actanţi ca o lipsă pe care vor încerca să o
compenseze fie asumîndu-și acel rol, fie căutînd tipul de serviciu specific în altă parte
(la profesioniști sau organizaţii din alte domenii, în altă ţară etc.). Aceasta nu înseamnă
însă că toate rolurile nu sînt, în unele momente, în mod egal importante. De exemplu,
în timp ce în anumite perioade de criză de public rolul Mediatorilor poate fi mai
important, în altele, cînd pregătirea practicienilor din scena de dans este insuficientă,
rolul Formatorilor poate deveni prioritar. De asemenea, într-un context în care spaţiile,
echipamentele și fondurile pentru scena de dans ar fi puse la dispoziţie de actori
interdisciplinari (centre culturale, teatre etc.), rolul Promotorilor dedicaţi scenei de dans
ar putea să nu fie unul prioritar; în același fel, o cultură a practicii cunoașterii, protejării
și valorificării patrimoniului de dans intrată în rutina mai multor practicieni și organizaţii
ar putea însemna trecerea accentului de la această zonă de interes către alta. Ideea de
bază este necesitatea interpretării rezultatelor studiului în contextul realităţii scenei de
dans dintr-un anumit moment pentru a identifica zonele vulnerabile și cele cu potenţial,
în perspectiva formulării de recomandări pentru fiecare tip de actor în parte.
Studiul se bazează pe datele rezultate din analiza felului în care se percep
respondenţii în raport cu rolurile enunţate. Am folosit o scală Likert cu șapte niveluri
de răspuns (1 – dezacord total, 7 – acord total), care permite aprecierea măsurii în
care respondenţii se poziţionează faţă de o serie de enunţuri care reflectă atribute
ale acestor roluri. De asemenea, am adăugat o secţiune importantă pentru situaţia
actuală a dansului contemporan din România, dedicată colectării de informaţii cu
privire la o serie de aspecte administrative ale activităţii în domeniu, dar și cu privire
la funcţia de susţinător al drepturilor și nevoilor sectorului de dans contemporan
din România (eng. advocacy). În acest sens, au fost integrate în chestionar întrebări
generale care privesc: modul de organizare, finanţare și administrare al proiectelor,
anvergura și nivelurile de intervenţie ale acestora, resursele de care dispun actorii
din scenă; informaţii concrete despre percepţia cu privire la cunoașterea prevederilor
legale referitoare la munca lucrătorilor culturali și activitatea organizaţiilor din
domeniu; percepţia cu privire la deţinerea competenţelor pentru a atrage și gestiona
resurse financiare și de alte natură necesare desfășurării activităţii; percepţia cu
privire la existenţa competenţelor pentru implicare în proiecte de advocacy.
Spectrul răspunsurilor (1 – dezacord total; 7 – acord total) indică intensitatea
percepţiei lor cu privire la fiecare dintre aceste atribute și permite atît construcţia
unor profiluri individuale ale respondenţilor, cît și realizarea unei hărţi a ecosistemului
scenei de dans contemporan din România, capabil să ilustreze în ce măsură sînt
realizate rolurile necesare funcţionării ecosistemului.
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Grafic 1

Prima etapă a interpretării datelor a implicat analiza acestora în funcţie de tipul de
respondenţi: individuali (persoane fizice, practicieni invitaţi să reflecteze asupra
muncii lor personale), respectiv organizaţii. Pe baza rezultatelor obţinute, am formulat
concluzii cu privire la realizarea rolurilor de către fiecare tip de actant. În a doua
etapă de analiză am judecat măsura în care, pentru fiecare profil în parte, există un
potenţial de îmbunătăţire prin interacţiunea dintre practicieni și organizaţii. O a treia
etapă a constat în formularea de recomandări bazate atît pe concluziile la care am
ajuns anterior, cît și pe felul în care rolurile au nevoie unele de celelalte, dar și relativ
la potenţialul și responsabilitatea pe care le observăm la tipurile de actanţi din scenă:
instituţii publice culturale și educaţionale, autorităţi publice locale și centrale,
ONG-uri și practicieni individuali.
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2 Scena de dans
contemporan.
Structura de funcţionare a domeniului:
date instituţionale
Terminologie
În cadrul acestei cercetări, dansul contemporan se definește ca acel dans care este
creat în prezent, cu mijloace ale prezentului, pentru a genera, prin intermediul
corpului și al limbajului corporal, noi perspective asupra lumii contemporane, cu
emoţiile, preocupările și subiectele sale de reflecţie, determinînd astfel o întîlnire
directă a publicului cu această formă de artă. Coregrafii actuali folosesc practici
interdisciplinare și un mix de tehnici din diverse genuri de dans, dar în accepţiunea pe
care ne-o asumăm și care trasează totodată limitele teritoriului studiat, termenul
exclude dansul clasic, dansurile de societate, dansul etnic și folcloric, precum și alte
genuri, precum hip hop, breakdance etc. Dansul contemporan este prezentat în spaţii
dedicate, similare sălilor de teatru, dar și în studiouri, galerii, muzee și într-o varietate
de spaţii publice (eng. site specific), precum și pentru ecran (video-dans)2.
Tendinţe actuale
Instabilitatea și lipsa de continuitate sînt în prezent două elemente cheie care
marchează modul de funcţionare a domeniului dansului contemporan în România, ca
o consecinţă directă a lipsei unei politici culturale asumate la nivel de stat, cu impact
asupra viziunii de dezvoltare a domeniului cultural în general.
Deși dansul contemporan și-a cîștigat legitimitatea ca o formă de artă îndreptăţită a fi
susţinută public prin înfiinţarea în 2004 a unei instituţii naţionale dedicate,
funcţională din 2006, Centrul Naţional al Dansului București (CNDB), cursa de
apărare a acestui drept nu a încetat nici pînă în prezent, nici din punct de vedere
instituţional, nici la nivelul artiștilor și al organizaţiilor non-profit din domeniu.
Dependenţa de resursele publice decise politic și schimbările la nivelul finanţărilor
existente fragilizează permanent mediul dansului din România.
2
Definiţie bazată și nuanţată pornind de la cea utilizată în studiul Susanne Burns, Sue
Harrison, Dance Mapping. A window on dance 2004-2008, Arts Council England, 2009, p. 22.
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O serie de jurnaliști culturali și critici de dans au jucat un rol important în special în
perioada premergătoare înfiinţării CNDB, contribuind la creșterea vizibilităţii
dansulului contemporan și a artiștilor activi în scenă. În timp, o dată cu transformările
înregistrate în zona jurnalistică, atît din punct de vedere economic, cît și prin mutarea
accentului pe mediul online, reflectarea dansului în presă a scăzut dramatic, cronicile
dedicate devenind rare, chiar și în publicaţiile care acordă spaţiu de expunere altor
domenii artistice. De asemenea, prin închiderea în 2012 a canalului TVR Cultural
(care difuza în mod curent spectacole și filme de dans, interviuri cu coregrafi sau
documentare despre evenimentele din dans) scena de dans contemporan a pierdut
din vizibilitatea și deschiderea către o varietate de tipuri de public.
Ultimii ani reflectă o extindere a activităţii organizaţiilor din dans contemporan către
zone de acţiune multidisciplinară sau hibridă, dar și gruparea artiștilor în noi structuri
dedicate, fie pe baza unor alianţe estetice, fie din nevoia unei solidarităţi de
funcţionare, inclusiv pentru accesarea fondurilor dedicate dansului. Se observă
deopotrivă o continuare a migraţiei artiștilor români către alte scene, în special
europene, fie ca rezultat al globalizării, fie al unei dezvoltări de carieră care le-a adus
recunoaștere internaţională, fie din motive de precaritate sau din lipsă de oportunităţi
și de expunere în plan local.
Dansul are capacitatea de coagulare a unor comunităţi de artiști, de amatori și de public
în jurul spaţiilor dedicate care au funcţionat în timp, un element care nu este valorizat
suficient în interiorul scenei. Lipsa de continuitate a spaţiilor dedicate sau mutaţiile lor
de programare aduc cu ele o permanentă dinamică a comunităţilor de amatori în jurul
figurilor artistice puternice, chiar și fără identificarea acestora cu un spaţiu anume.
Peisaj instituţional
Scena de dans contemporan a început să se articuleze în 1990, după revoluţia din
1989. Cu o serie de personalităţi din zona artistică și educaţională care au marcat
formarea generaţiei de artiști devenită activă în anii 1990 și o serie de proiecte-reper
pentru orientarea acestor artiști către noi forme de dans și către experiment (precum
La Danse en voyage, iniţiat de Ministerul Afacerilor Externe din Franţa, cu un program
conceput de Raluca Ianegic și de Irina Petrescu, cu spectacole și ateliere susţinute de
coregrafi francezi la București, Cluj, Timișoara, dar și burse în Franţa pentru tinerii
artiști români), scena de dans contemporan a început să se contureze. În 1990 s-a
deschis la București și prima secţie de învăţămînt universitar dedicată dansului, cu
specializări în coregrafie și pedagogie, la Facultatea de Teatru din cadrul Academiei de
Teatru și Film (în prezent UNATC). Două companii de stat înfiinţate în 1990 – Orion
Balet (condusă iniţial de Ioan Tugearu, apoi de Sergiu Anghel) și Contemp (condusă
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de Adina Cezar) – au funcţionat pînă în 2007, iar primul grup informal independent,
de tip companie, Grupul Marginalii (iniţiat de Irina Costea, Florin Fieroiu, Cosmin
Manolescu și Mihai Mihalcea), a fost activ între 1992-19953.
De la 3 structuri dedicate dansului contemporan la finalul anilor 1990 și începutul
anilor 2000, funcţionînd fie în format non-profit (Proiect DCM, în prezent Fundaţia
Gabriela Tudor, și Solitude Project), fie în asociere cu instituţii publice suport (Centrul
MultiArtDans, pe lîngă Centrul de Cultură „Nicolae Bălcescu”), scena s-a extins,
cuprinzînd o instituţie naţională (CNDB) și peste 15 organizaţii și structuri de dans
contemporan active (dar care nu se limitează doar la proiecte de dans), precum și
peste 15 organizaţii active în domenii precum teatrul, artele vizuale sau cu profil
interdisciplinar, care generează și proiecte în zona dansului. Ca o estimare generală,
apreciem că un număr de aproximativ 100-120 artiști și practicieni formează în
prezent comunitatea dansului contemporan din România. O serie de grupuri de artiști
au statut informal, asociindu-se pentru a dezvolta sau prezenta proiecte punctuale
găzduite fie de organizaţii sau instituţii care deţin spaţii dedicate de dans, fie sub
pălăria unor structuri active mai ales în zona artelor vizuale.
Organizaţiile și instituţiile active în dans sînt concentrate în special la București și Cluj,
cu prezenţe în dezvoltare la Timișoara și Brașov, cu producţii sau evenimente găzduite
și în teatre publice și spaţii independente din București, Bacău, Cluj, Craiova,
Gheorgheni, Iași, Piatra Neamţ, Sf. Gheorghe, Sibiu, Timișoara, Tîrgu Mureș.
În marea lor majoritate, organizaţiile și instituţiile sînt conduse de artiști, ca urmare a
nevoilor intrinseci de asociere și de atragere a fondurilor pentru proiecte, care nu se
poate realiza decît de către structuri juridice (nu în mod individual), dar și ca rezultat
al sistemului de management general al instituţiilor publice din domeniul cultural,
pentru care sînt obligatorii studiile de specialitate în disciplina artistică aferentă, în
detrimentul altor studii umaniste sau al studiilor sau experienţei în management
cultural. De aici rezultă, pe de o parte, și una dintre cele mai importante probleme ale
scenei, ruptura între rolul ideal pe care și-l proiectează fiecare artist și practician și
rolul real determinat de necesitate, respectiv îndeplinirea cumulativă a unei
multitudini de roluri (artistice, administrative, de comunicare și promovare) în
defavoarea unei specializări mai clare pe mai puţine funcţii. Pe de altă parte, această
situaţie conduce și la existenţa unui număr extrem de mic de manageri și producători
specializaţi în zona de dans contemporan, precum și la un statut fragil și marginal al
acestora la nivelul recunoașterii de care se pot bucura profesional în acest domeniu.
3
Pentru mai multe informaţii despre istoria recentă a dansului contemporan în
România consultaţi: Dans.ro – https://dans.ro/resurse – platforma Fundaţiei Gabriela
Tudor; DANCECLOUD: http://dancecloud.ro/ - Platforma dansului contemporan românesc,
dezvoltată de Centrul Naţional al Dansului București; A short guide to the Romanian sector
today. Mapping opportunities for cultural cooperation, Asociaţia ECUMEST, 2008.
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Artiștii din dans contemporan provin în special din licee cu profil coregrafic clasic
(balet), urmînd apoi studii universitare de coregrafie, dar și din domenii conexe
(teatru, arte vizuale – performance art ș.a.). Există însă și o serie de profesioniști cu
specializări în alte discipline umaniste (filologie, psihologie, filozofie etc.), care au
urmat apoi studii de coregrafie, sau profesioniști care provin din cu totul alte domenii,
intrînd în scena de dans contemporan ca amatori și ajungînd la un stadiu de
profesionist după ani de participare la ateliere, stagii de pregătire în ţară și în
străinătate, sau la proiecte artistice, prin diverse oportunităţi oferite de organizaţii
active în scenă.
Liceele principale de coregrafie din ţară, la București, Liceul de Coregrafie „Floria
Capsali”, și la Cluj, Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”, au fiecare în
medie între 13-30 de absolvenţi pe an. Alte licee de artă care au și clase de coregrafie
se află la Constanţa și Bacău. În prezent dansul contemporan se predă în liceele de
coregrafie începînd din clasa a VIII-a, iar din 2020 începînd din clasa a IX-a. Din clasa a
XI-a elevii pot alege între dans clasic sau dans contemporan (ca formă de specializare).
Programa școlară pentru cei care aleg dans contemporan include 5 ore de studiu de
dans contemporan (tehnică), 1 oră duet (contact improvizaţie sau alte forme) și
2 ore/săptămînă de repertoriu individual, iar în clasa a XII-a crește la 3 ore/săptămînă
de repertoriu individual. La clasele VIII-X și XI-XII cu specializare dans clasic se face
doar 1 oră de dans contemporan pe săptămînă. Din absolvenţii liceelor de coregrafie un
număr mai mic de 10 își continuă apoi studiile la Facultatea de Teatru, studii de licenţă
în Artele Spectacolului – Coregrafie, din cadrul Universităţii de Artă Teatrală și
Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, care oferă și studii masterale în domeniu
(în Artă Coregrafică și în Coregrafie și Performanţă în dans). Studii de licenţă cu profil
coregrafie pot fi urmate de asemenea la Cluj, Tîrgu-Mureș și Baia Mare.
În lipsa unor date statistice cu privire la traseul profesional urmat de absolvenţii
acestor instituţii, empiric se poate constata că doar într-un număr limitat aceștia devin
activi ca practicieni în zona dansului contemporan.
Finanţări
Conform Constituţiei, statul român „trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale,
sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii
culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale
şi artistice ale României în lume.”4 Cheltuielile publice totale pentru cultură la nivel
central în perioada 2015-2017 sînt, ca procent, cele mai joase dintre statele din
centrul și sud-estul Europei (aproape 0,4%), în timp ce la nivel local ne plasăm pe
4

Constituţia României, Art. 33 – Acessul la cultură, alineatul (3).
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penultimul loc, cu aproape 4% în aceeași perioadă. Raportat la PIB, România se
plasează pe ultimul loc dintre statele din centrul și sud-estul Europei, cu 0,4%,
ca medie pentru perioada 2014-20185. Fără a neglija aportul acestei situaţii de
subfinanţare, problemele existente în dinamicile culturale care depind de sprijinul
financiar public nu rezidă doar în dimensiunea acestui procent, ci și în modul
în care fondurile sînt gestionate și distribuite6, în lipsa unei viziuni democratice
pentru cultura publică, în slaba capacitate a autorităţilor și instituţiilor de a aplica
principiile bunei guvernări în domeniul artelor și al patrimoniului. Un calcul
estimativ, comparativ între fondurile alocate instituţiilor culturale din subordine de
către Ministerul Culturii și totalul bugetelor cumulate pentru proiecte pe care le pot
accesa organizaţiile non-guvernamentale din domeniul cultural pe bază de concurs
transparent, arată că raportul este de +90% raportat la -10%, dezechilibrul fiind
unul flagrant.
Este de menţionat faptul că fondurile principale care ajung în domeniul dansului
contemporan sînt aferente în prezent mai degrabă autorităţiilor centrale, respectiv
Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale, și mai puţin celor locale. Bugetul
Ministerului în 2018 a reprezentat 0,088% din PIB. Pe aceeași linie, bugetul acordat
de Ministerul Culturii pentru Centrul Naţional al Dansului București reprezintă
doar 4% din bugetul acordat, spre exemplu, în 2019, Teatrului Naţional București.
Bugetul singurei instituţii publice dedicate dansului contemporan a scăzut progresiv
începînd din 2009 (cînd era de 904.276 lei, aprox. 210.296 Euro, la capitolul dedicat
activităţilor și proiectelor), ajungînd în 2014 la o scădere de 50% faţă de 2009, iar
în 2019 la 731.000 lei (aprox. 153.894 Euro), o scădere cu 75% faţă de 2016 la
capitolul dedicat realizării activităţilor și proiectelor. Comparativ, bugetul de proiecte
anual cumulat al organizaţiilor non-guvernamentale active în dans contemporan
devine astfel mai mare decît bugetul CNDB.
Una din misiunile CNDB la înfiinţare a fost reprezentată de finanţarea transparentă a
proiectelor de dans, lucru care s-a întîmplat în perioada 2006-2014. Conform datelor
existente în rapoartele anuale CNDB, cele mai consistente fonduri scoase la concurs
au fost în 2008 – 242.667 lei, iar cele mai mici în 2010 – 114.211 lei, ne-existînd date
pentru anii mai recenţi. Plafonul de finanţare era de 15.000 lei (aprox. 3.500 Euro la
cursul Euro din 2010) pentru proiecte mici, și de 70.000 lei pentru proiecte mari (aprox.
17.000 Euro). Este de menţionat faptul că suma maximă nu a fost niciodată acordată, ca
urmare a unei politici de împărţire a fondurilor disponibile către majoritatea solicitanţilor
selecţionaţi. Finanţarea CNDB pe bază de apel deschis a încetat din 2015.
5
6

The Budapest Observatory, Public Funding of Culture in Europe, 2004-2017, 2019,
pp. 11-12 .
Carta pentru cultura vie, Coaliţia Sectorului Cultural Independent, 2012, pp. 17-20.
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Singura finanţare dedicată pentru proiecte de dans este în prezent oferită de
Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN), la aria Artele spectacolului/ Dans.
Cu două apeluri deschise pe an, bugetul acordat proiectelor de dans reprezintă în medie
4-5% din totalul fondurilor scoase la concurs anual de AFCN la toate ariile de finanţare,
încă de la deschiderea fondului în 2006. Dacă în 2006 fondurile dedicate dansului erau
de 105.000 lei (fiind finanţate 6 proiecte la aprox. 20.000 lei/ proiect), în 2019 suma
alocată a fost de 1.327.117 lei (în două sesiuni beneficiind de finanţare 18 proiecte/
la aprox. 80.000 lei/ proiect, aprox. 16.842 Euro), raportat de exemplu la suma dublă
disponibilă pentru aria Teatru, care a fost de 2.762.266 lei. Un criteriu important pentru
acordarea finanţării este reprezentat de încadrarea activităţilor în priorităţile enunţate
de AFCN pentru fiecare sesiune. În general, pentru aria Dans, acestea nu au variat
foarte mult în ultimii ani și sînt: susţinerea producţiei coregrafice, susţinerea mobilităţii
culturale naţionale și/sau internaţionale, susţinerea promovării și difuzării creaţiei
coregrafice. Neatingerea tuturor acestor priorităţi scade șansele de selecţionare a unui
proiect, prin urmare priorităţile atrag după sine formate clare de proiecte care includ
realizarea unui spectacol și difuzarea acestuia, scăzînd pe de altă parte șansele altor
proiecte care își propun alte tipuri de activităţi, precum formare, cercetare, documentare
etc. Raportat la nivelul bugetului, impunerea realizării tuturor activităţilor specifice unui
spectacol – creaţia, producţia și difuzarea naţională/internaţională – determină formarea
unor echipe mici, relativ slab remunerate, sau cu mai multe roluri îndeplinite simultan, și
cu cheltuieli de producţie insuficiente raportat la nevoile unei producţii noi. De asemenea,
este de menţionat faptul că organizaţiile din dans contemporan accesează și finanţări la
alte arii de finanţare AFCN, conform specificului de activităţi ale proiectului (educaţie,
arte vizuale, rezidenţe, etc.), dar și faptul că, o dată cu scăderea bugetului propriu,
Centrul Naţional al Dansului București accesează de asemenea finanţările AFCN la aria
Dans începînd din 2013, concurînd cu organizaţiile non-guvernamentale din domeniu.
La nivel local, fonduri dedicate pentru dans a mai oferit la ArCuB – Centrul Cultural al
Municipiului București, în perioada 2014-2017. În plan local, organizaţiile din dans
contemporan mai accesează fonduri acolo unde se organizează apeluri de proiecte
culturale transparente (Brașov, Cluj, Timișoara, Sibiu), iar la nivel naţional din alte
fonduri scoase la concurs în mod ocazional, și nu neapărat avînd o continuitate, de
către Ministerul Culturii.
La nivelul proiectelor de cooperare finanţate de programul Cultura 2007-2013 al
Uniunii Europene, și ulterior de Europa Creativă, organizaţiile de dans din România au
avut 3 proiecte derulate în calitate de lideri de proiect și 6 proiecte în calitate de coorganizatori în perioada 2011-2018. Un fapt important care descurajează implicarea
organizaţiilor în proiecte de cooperare este slaba capacitate de asigurare a cofinanţării de 40% (anterior chiar de 50%), în condiţiile în care în prezent nu există linii
de finanţare dedicate pentru proiectele europene selecţionate, derulate de organizaţii
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din România. Ministerul Culturii a avut pentru o scurtă perioadă un asemenea fond,
extrem de limitat, dar acesta nu a mai fost disponibil din 2014, organizaţiile angajate
în proiecte europene fiind nevoite să aplice cu proiectele respective tot la AFCN.
Dintr-o analiză a rezultatelor apelurilor de proiecte din fonduri publice în ultimii ani
rezultă că organizaţiile din dans contemporan administrează în majoritatea cazurilor
1-3 finanţări primite din diverse surse, ajungînd în puţine cazuri pînă la 4-5 finanţari
pe an, cu menţiunea că nu toate acestea sînt exclusiv pentru activităţi de dans.
Spaţii
Dacă în anii 1990 și la începutul anilor 2000 dansul contemporan era găzduit și
prezentat la București exclusiv de teatre (Theatrum Mundi, Odeon, Bulandra) sau de
instituţii publice de cultură locale (ArCuB – Centrul Cultural al Municipiului București,
Centrul de Cultură „Nicolae Bălcescu”), din 2004 a avut un spaţiu dedicat (Centrul
Naţional al Dansului București). Începînd din 2009 au apărut o serie de spaţii
independente care fie au fost dedicate exclusiv dansului, fie l-au găzduit, unele doar
pentru cîţiva ani (subRahova, ZonaD), altele pentru perioade mai lungi (WASP, Fabrica
de Pensule). În prezent, în București există doar 2 spaţii dedicate exclusiv dansului,
unul public (CNDB) și unul privat (Linotip – Centru Independent Coregrafic), și un
spaţiu cu o programare mixtă de dans și arte vizuale (WASP).
Este important faptul că din 2012 și pînă în prezent, spaţiul deţinut de CNDB este
unul închiriat, ca urmare a pierderii în 2011 a locaţiei iniţiale (prin reabilitatea clădirii
Teatrului Naţional București în care acesta se afla) și ca rezultat al alocării unui nou
spaţiu abia în 2016 – Sala Omnia, spaţiu aflat în reamenajare ce este plănuit a deveni
funcţional din 2022. Funcţionarea într-un spaţiu închiriat are un impact direct asupra
diminuării bugetului efectiv de proiecte al CNDB, limitînd în același timp, prin spaţiul
redus disponibil, posibilitatea ca un număr mai mare de profesioniști să îl poată folosi
în proiectele lor.
Practica generală arată că spaţiile existente pentru dans ajung să găzduiască
majoritatea proiectelor din scenă și că doar în puţine cazuri acestea sînt prezentate în
cadrul unor spaţii cu specific diferit. Instabilitatea și lipsa de continuitate a spaţiilor
a atras după sine, în timp, și scăderea sau relativa stagnare a publicului de dans
contemporan.
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Tipuri de acţiune
O privire asupra misiunii declarate a organizaţiilor din domeniul dansului contemporan
arată că acestea se axează în general pe suportul pentru creaţie, producţie și difuzare,
cu accente diferite între asumarea mai punctuală a sprijinirii creatorilor emergenţi
sau a susţinerii activităţii artiștilor membri ai organizaţiei respective, cum este cazul
majorităţii organizaţiilor. Realizarea de proiecte de cercetare, educaţie/ formare și
dezvoltare a publicului sînt alte cîteva tipuri de direcţii asumate. Puţine organizaţii
declară o arie de acţiune mai punctuală, doar una din cele de mai sus, sau o practică
specializată (de exemplu, producţia de video-dans și multi-media pentru mediul
coregrafic; promovarea unei arte hibride, experienţiale; cercetare, proiecte de istoria
dansului). Traducerea în realitate a acestor misiuni variază destul de mult, majoritatea
actorilor din scenă realizînd în fapt producţiile artiștilor proprii și activităţi de
dezvoltare a publicului, precum ateliere dedicate amatorilor de dans sau pentru copii.
Alegerea acestor tipuri de activităţi este influenţată și de nevoia de atrage resurse
financiare, întrucît finanţările sînt acordate în principal pentru creaţie, iar atelierele de
amatori aduc venituri suplimentare artiștilor și organizaţiilor.
Orientarea către colaborări internaţionale este mai degrabă redusă ca urmare a
fondurilor insuficiente existente, proiecte de acest tip derulînd doar organizaţiile cu
o vechime mai mare în scenă, care și-au consolidat o stabilitate mai mare în timp,
acestea fiind și cele implicate în proiecte de cooperare la nivel european, și deopotrivă
și cele care își propun susţinerea, formarea și promovarea artiștilor și a scenei de dans
contemporan în general.
La nivelul evenimentelor de anvergură mai mare, există un festival care prezintă în
special creaţiile artiștilor români (la București, Like CNDB, organizat anual începînd
din 2014, fără ediţie în 2019), un festival internaţional de dans și performance (la
București, eXplore festival, organizat din 2005), un festival internaţional dedicat
filmului de dans (Bucharest International Dance Film Festival, organizat anual din
2015), un festival internaţional de contact improvizaţie (Contact Bucharest, organizat
din 2016), precum și un festival care a prezentat timp de 10 ani, pînă în 2017, și
dans contemporan (Temps d’Images, la Cluj). Festivaluri de teatru din București,
Timișoara, Gheorgheni și Piatra Neamţ includ în programare și spectacole de dans.
Alte evenimente de tip festival sînt ocazional organizate în cadrul unor proiecte de mai
mari dimensiuni, sub forma unor showcase-uri, sau prin alianţe ale unor organizaţii
și artiști din dans (așa a fost +2017. despre corp, iubire și dans contemporan un
showcase cu spectacole și discuţii profesionale organizat independent la București).
Ultima platformă dedicată de dans contemporan organizată cu participarea unor
programatori străini a avut loc în 2009 la București.
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În ceea ce privește singura instituţie publică dedicată dansului contemporan, Centrul
Naţional al Dansului București are ca misiuni finanţarea pentru dans, educaţia și
formarea, producţia, difuzarea, cercetarea și arhivarea, avînd o atenţie dublă, către
artiști și către public. Situaţia în practică, în timp, arată că aceste misiuni sînt realizate
mai degrabă în mod consecutiv, nu în paralel și convergent, și au un caracter de
discontinuitate, ca un efect direct al bugetului limitat disponibil sau atras pentru
proiecte. Aceasta determină o funcţionare instituţională mai degrabă în baza unor
strategii de circumstanţă decît a unei viziuni pe termen lung, care să integreze
misiunea sau să poată da prioritate anumitor direcţii de dezvoltare pe o perioadă mai
îndelungată.
În ceea ce privește numărul de producţii de dans realizate anual, acestea se
încadrează între 2-5 producţii cu o durată de viaţă medie de la cîteva luni la maximum
2 ani. În lipsa unei stagiuni constante, majoritatea spectacolelor au doar un număr
limitat de reprezentaţii sau au pauze mari între acestea, artiștii fiind, de cele mai
multe ori, și cei care își creează noi contexte de prezentare. Stagiunea organizată de
CNDB prezintă în special producţiile proprii sau pe cele susţinute, dar nu are neaparat
un caracter anual (în 2019 nu a existat o stagiune de spectacole) sau frecvenţa
spectacolelor prezentate nu este, în prezent, nici măcar lunară. Stagiunea Linotip
prezintă spectacolele artiștilor proprii sau spectacole ale unor artiști tineri, aflaţi la
începutul carierei. Producţiile care nu se încadrează în nici una din situaţiile de mai
sus își găsesc alte locaţii de prezentare și întîlnire cu publicul, cum ar fi Centrul de
Teatru Educaţional Replika sau POINT (București), Reactor de Creaţie și Experiment
(Cluj) sau Teatrul Fix (Iași).
Precaritatea resurselor face ca artiștii să se împartă între mai multe proiecte de scurtă
durată, derulate simultan, iar timpul investit într-o creaţie nouă să fie limitat, de la
cîteva săptămîni la aproximativ 2 luni, ceea ce are un impact direct asupra calităţii și
vieţii creaţiilor respective, dar și asupra potenţialului de a atrage un public nou pentru
dans.
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3 Analiza
răspunsurilor
la chestionarul
aplicat
În vederea realizării studiului, un chestionar de percepţie a fost transmis unui număr
de 95 de practicieni individuali, din care au răspuns 48, și unui număr de 32 de
organizaţii și instituţii, din care au dat curs 17, în ambele cazuri rata de răspuns
depășind ușor 50%. Toţi respondenţii au primit un mesaj individualizat cu profilul
personal sau organizaţional care a reieșit din răspunsurile oferite.
Chestionarul s-a bazat pe o scală Likert cu șapte niveluri de răspuns (1 – dezacord
total, 7 – acord total), care a permis aprecierea măsurii în care respondenţii se
poziţionează faţă de o serie de enunţuri care reflectă atribute ale profilurilor de
acţiune studiate. Prioritatea, acţiunea, cunoștinţele și atitudinea au reprezentat în
cadrul cercetării componente ale competenţei. Reamintim profilurile de acţiune
studiate prin intermediul datelor furnizate de răspunsurile la chestionar în relaţie cu
componentele competenţei enunţate mai sus: FORMATOR – formare profesională,
NOMAD – creaţie și mobilitate, CONECTOR – curatoriat și acţiuni colective,
PROMOTOR – producţie și distribuţie, MEDIATOR – dezvoltare și implicare a
publicului și GARDIAN – documentare, arhivare și cercetare.
Informaţii de context
Majoritatea practicienilor participanţi la studiu se identifică drept artiști (81,3%), doar
10% sînt manageri sau producători și 8,3% jurnaliști, critici de dans sau responsabili
de relaţii publice. Distribuţia pe gen a respondenţilor este 21% de sex masculin și
79% de sex feminin, ceea ce reflectă deopotrivă situaţia la nivelul profesioniștilor
activi în scenă. În cazul organizaţiilor, aproape 60% sînt ONG-uri, 17,6% sînt instituţii
publice culturale, 11,6% sînt instituţii de educaţie și tot atîtea institute culturale
străine.
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Cele mai importante surse de venituri sînt pentru ambele categorii de respondenţi
fondurile accesate pe bază de proiect sau program în cadrul competiţiei organizate
de Administraţia Fondului Cultural Naţional, fondurile publice locale, sprijin acordat
de Centrul Naţional al Dansului București, activităţile economice (bilete, taxe de
participare la cursuri) și împrumuturile personale.
Nivelul veniturilor anuale provenite din proiecte de dans este foarte scăzut: 58,3%
dintre practicieni au declarat ca venit anual sub 20.000 lei (aprox. 4.210 Euro), iar
37,5% au spus că se încadrează în categoria 20.000-40.000 lei (4.120-8.421 Euro).
În cazul organizaţiilor, un pic mai mult de jumătate (52,9%) au spus că au venituri
sub 80.000 lei (8.421 Euro) pentru proiecte de dans contemporan, iar 17,6% că se
încadrează între 80.000 și 150.000 lei (8.421-31.578 Euro).
Precaritatea structurală a activităţii individuale transpare și în tipul de colaborare pe
care aceștia îl întreţin: 77% lucrează pe baza unor contracte de drepturi de autor,
37,5% pe baza unor contracte de prestări servicii, 27% pe baza unor contracte civile
și doar 25% pe baza unor contracte de muncă cu durată determinată, respectiv 2%
pe baza unor contracte de muncă cu durată nedeterminată. Tot în sensul argumentului
pentru precaritate se îndreaptă și răspunsul a 85% dintre practicieni care declară
că se ocupă ei, personal de organizarea și promovarea proiectelor lor, iar 27% spun
că se ocupă împreună cu un manager sau PR și doar 8,3% că aceste funcţii sînt
preluate de instituţiile cu care colaborează. Pe aceeași linie a fragilităţii se înscrie și
răspunsul la întrebarea privind spaţiile de lucru și de prezentare, cu doar 25% dintre
respondenţii organizaţionali declarînd că acestea sînt proprii, restul de 79,2% folosind
infrastructura altor organizaţii.
Profiluri de acţiune
Toate rolurile sînt percepute ca extrem de importante pentru respondenţi, fapt care se
desprinde din scorurile foarte mari, spre maxime (notarea cu 6-7 puncte), la această
categorie (Atitudine). Totuși, ca prioritate pentru activitatea proprie, situaţia nu mai
este atît de clară, iar profilul de Nomad se detașează net în topul listei respondenţilor
individuali și organizaţii, urmat la o distanţă considerabilă de cele de Promotor,
Mediator și Conector. La polul opus, rolul de Gardian nu prezintă interes nici pentru
practicieni, nici pentru organizaţii (notarea medie 4,4, respectiv 4,1 din 7 posibil). Ca
acţiuni efectiv realizate, ierarhia rămîne aceeași, cu diferenţa că în cazul practicienilor
individuali activităţile specifice acestui profil sînt percepute drept la fel de frecvente
precum cele de mobilitate și expunere, tipice Nomazilor. Situaţia cunoștinţelor
percepute este ca medie mai echilibrată, fiind apreciată drept net pozitivă pentru
majoritatea profilurilor de către practicieni, mai puţin în ce privește profilul de Gardian.
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Tabel 1
ORGANIZAŢII
FORMATOR
CONECTOR
PROMOTOR
NOMAD
GARDIAN
MEDIATOR

PRIORITATE ACŢIUNE CUNOȘTINŢE ATITUDINE
3.9
4.4
4.8
5.6
3
5.2

4.6
5.1
4.9
5.6
3.5
5.6

4.6
5
5.6
5.9
3.7
5.4

MEDIE

6.3
6.5
6.5
6.7
6.4
6.6

4.9
5.3
5.5
6
4.1
5.7

ATITUDINE

MEDIE

6.9
6.8
6.9
6.7
6.6
6.9

4.7
5.2
4.9
5.9
4.4
5.5

Tabel 2
INDIVIDUAL
FORMATOR
CONECTOR
PROMOTOR
NOMAD
GARDIAN
MEDIATOR

PRIORITATE ACŢIUNE CUNOȘTINŢE
3.9
4.9
4.5
6.1
4.1
5.5

3.5
4.5
4.3
5.4
3.5
4.9

4.5
4.6
4.1
5.4
3.5
4.8

În ce privește rolurile asumate ca medie de către respondenţi, se remarcă faptul
că atît pentru practicieni, cît și pentru organizaţii, vorbim despre multiple roluri,
dar în principal de o combinaţie între Nomad, Mediator și Conector, acestea
întrunind cea mai mare medie cumulativă pe toate cele patru paliere de analiză
(Prioritate, Acţiune, Cunoștinţe și Atitudine). Profilurile Nomad și Mediator sînt
cele mai prezente în scena de dans contemporan.
Pentru a observa mai ușor raportul dintre rolurile asumate și cele respinse, am
reordonat notarea iniţială 1 – dezacord total, respectiv 7 – acord total pe o scală de la
-3 – dezacord total, respectiv 3 – acord total. Astfel, graficele de mai jos arată modul
în care prioritatea acordată profilului de Nomad și de Mediator se detașează și în care,
de asemenea, profilul de Gardian nu prezintă interes individual pentru organizaţiile
respondente, atît prioritatea, cît și acţiunea și cunoștinţele plasîndu-se ca medie
sub nivelul neutru – 0, excepţie făcînd percepţia generală cu privire la importanţa
rolului, care are, la fel ca în cazul celorlaltor profiluri, valori aproape maxime. În cazul
respondenţilor individuali, situaţia se păstrează, cu excepţia priorităţii pe care acest
rol îl are pentru aceștia, valoarea fiind ușor pozitivă.
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Grafic 2

Grafic 3
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În continuare vom prezenta și analiza în mai mare detaliu fiecare dintre profiluri,
indicînd deopotrivă care sînt zonele cu potenţial care se desprind din interpretarea
datelor pentru fiecare profil în parte, punînd în oglindă cele despre practicieni și
despre organizaţii.
FORMATORII sînt cei care educă practicienii dansului contemporan. Prin ateliere,
cursuri de lungă sau scurtă durată, laboratoare, conferinţe, mentorat și coaching,
formate complexe care îmbină practica cu teoria, rezidenţe sau stagii de practică,
aceștia își propun să dezvolte competenţele necesare artiștilor, producătorilor,
managerilor, jurnaliștilor, educatorilor și să conducă la profesionalizarea acestora
sau a organizaţiilor. Formatorii pot lucra ca profesioniști independenţi, sub forma
unor organizaţii dedicate, sau în cadrul școlilor de profil. Adeseori, ei sînt foarte bine
conectaţi internaţional și cunosc de asemenea nivelul de pregătire și nevoile actorilor
dansului contemporan. Sînt recunoscuţi ca specialiști sau ca organizaţii care lucrează
cu specialiști capabili să inspire și să dezvolte oportunităţi de formare de calitate.
Profilul lor pedagogic este însoţit de capacitatea de a se plasa vizionar, munca lor
contribuind la consolidarea competenţelor necesare adaptării, impactului sporit și
identificării de soluţii pentru acţiune ale celorlalţi profesioniști și organizaţii.
Aproape o treime (29,2%) dintre profesioniștii dansului contemporan care au
participat la studiu consideră că au cunoștinţele necesare pentru a fi formator, dar
pentru doar 16,7% aceasta este o prioritate, iar un procent important nu au astfel de
iniţiative (35,4%).
Deși peste jumătate (52,9%) dintre organizaţiile active în dans contemporan
participante la studiu realizează activităţi de formare și consideră că au cunoștinţele
necesare pentru acestea, totuși pentru o bună parte dintre acestea, formarea nu
reprezintă o prioritate (35,3%).
Prioritatea acordată generării de oportunităţi de formare este mică în rîndul
organizaţiilor, însă activităţi și cunoștinţe există într-o măsură mult mai mare
(dublă)! Aceasta poate crește dacă se adoptă o viziune mai elaborată a formării,
care implică inclusiv dezvoltarea de comunităţi de practică, cercuri de reflecţie, și
se conștientizează faptul că dezvoltarea competenţelor înseamnă noi posibilităţi
artistice și manageriale pentru scena de dans.
MEDIATORII educă publicul și dezvoltă gustul acestuia pentru dansul contemporan.
Tipul lor de acţiune îi pune adesea în situaţia de a prezenta spectacole de dans,
de a organiza proiecte, ateliere sau cursuri pentru amatori, de a promova anumite
evenimente sau proiecte, de a prezenta unui alt tip de public decît cel profesional
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specificul anumitor forme artistice. Mediatorii informează, dar ei și inspiră și, în unele
cazuri, chiar dezvoltă competenţe noi în rîndul publicului. În cazul artei de amatori,
profilul lor de acţiune se poate întîlni cu cel al Formatorilor, mai ales în acele situaţii în
care practica artistică implică participarea publicului, într-un demers de co-creaţie. Ca
profesie, jurnaliștii sînt adesea mediatori, dar orice profesionist și organizaţie artistică
poate asuma acest rol, incluzînd activităţi de practică, reflecţie, dialog cu publicul,
oferind informaţii suplimentare despre spectacole, concept și artiști și arătînd interes
pentru nivelul de implicare și cunoaștere al spectatorilor.
Mai mult de o treime (38%) dintre respondenţii persoane fizice au considerat că au în
foarte mare măsură cunoștinţele necesare pentru a avea rolul de mediator, și doar 15
%, din contră, au declarat că nu le au deloc sau aproape deloc. Dacă luăm în calcul
faptul că pentru peste jumătate (58%) dintre respondenţi a fi mediator este
prioritar și aproape jumătate chiar realizează astfel de acţiuni (48%), percepţia
lipsei unor cunoștinţe satisfăcătoare despre mediere apare drept problematică.
Marea majoritate a organizaţiilor de dans contemporan (71%) consideră ca deţine
cunoștinţele necesare medierii și, într-o proporţie foarte bună (65%), realizează cu
bine acţiuni dedicate, dar ca prioritate în cadrul organizaţiei acest aspect nu este
important decît pentru jumătate din respondenţi (53%).
În concluzie, ca procent, mult mai puţini practicieni decît organizaţii consideră că deţin
cunoștinţele necesare pentru a fi buni mediatori (38% faţă de 71%), iar distanţa se
păstrează într-o oarecare măsură și în ce privește realizarea efectivă de activităţi (48%
dintre practicieni apreciază că le realizează, faţă de doar 65% dintre organizaţii). În
ce privește prioritatea, însă, situaţia este similară, pentru puţin peste jumătate (58%)
dintre respondenţii individuali medierea fiind o prioritate (faţă de 53% organizaţii).
Mai puţini practicieni decît cei pentru care medierea este o prioritate realizează efectiv
activităţi de mediere, iar un procent și mai mic consideră că au toate cunoștinţele
necesare pentru aceasta, dar mai multe organizaţii decît procentul pentru care
aceasta reprezintă o prioritate chiar realizează activităţi de mediere.
Există potenţial pentru ca organizaţiile să acorde sprijin de formare practicienilor,
pentru a deveni mai buni Mediatori. De asemenea, prioritatea acordată Medierii,
atît de practicieni, cît mai ales de organizaţii, are nevoie să crească, pentru a
atrage și forma gustul pentru dansul contemporan pentru un public mai numeros.
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CONECTORII aduc oamenii și organizaţiile împreună, creează spaţii pentru dialog și
pentru schimb de experienţe. Uneori, acest lucru se întîmplă pentru o cauză comună,
alteori sub un concept curatorial care creează semnificaţii noi asupra muncii fiecăruia
dintre cei implicaţi. Munca lor este adesea înţeleasă drept comunicare, networking
sau facilitare, iar uneori formatorii, curatorii sau producătorii artistici pot asimila de
asemenea acest rol de circulaţie a ideilor, de structurare a experienţelor din scena
artistică și de încurajare a solidarităţii pentru mize comune. Conectorii pot fi întîlniţi și
printre jurnaliști sau educatori culturali care formează competenţe în rîndul amatorilor
de dans contemporan. Fundamental, ceea ce caracterizează conectorii este o
atitudine de încurajare a relaţiilor, schimbului, cunoașterii reciproce.
A juca rolul de Conector este o prioritate pentru aproape o treime (35%) dintre
organizaţiile participante la studiu și pentru aproape o jumătate dintre respondenţii
individuali (48%). În timp ce în rîndul respondenţilor individuali procentul celor care
realizează acţiuni specifice Conectorilor este mai mic decît al celor care consideră că
pentru ei acest rol este prioritar (31% faţă de 48%), în rîndul organizaţiilor situaţia
este inversă: 35% consideră că este o prioritate pentru ei, dar 59% realizează acţiuni
specifice conectorilor. Cu alte cuvinte, multe organizaţii consideră că au rol de
Conector în comunitate, deși nu este extrem de important pentru ele, în logica
misiunii pe care și-au asumat-o, iar aproape jumătate dintre respondenţii
persoane fizice au acest profil drept prioritar, dar doar o treime îi dau curs. În ce
privește cunoștinţele, acestea se păstrează în cazul ambelor categorii de respondenţi
în limite apropiate valorilor de realizare efectivă și de prioritate – 59% dintre
organizaţii și 31% dintre persoanele fizice consideră că au cunoștinţele necesare
pentru a realiza acest profil.
Organizaţiile se pot orienta într-o mai mare măsură pentru a sprijini practicienii
să fie mai buni conectori și au nevoie să înţeleagă în cel fel aceasta contribuie și la
consolidarea organizaţiei.
NOMAZII călătoresc, tranzitează spaţii și organizaţii, participă la festivaluri, bienale,
showcase-uri și alte evenimente pentru a performa, prezenta, promova, împărtăși și
experimenta cultura. Ei sînt atît artiști sau alţi lucrători culturali care colaborează cu
diferite organizaţii și realizează proiecte artistice, cît și consumatori de cultură. Printre
ei putem întîlni și producători independenţi, companii de dans și grupuri itinerante,
dependente de accesul la spaţii și echipament tehnic necesare reprezentaţiilor, sau
care aleg să performeze în spaţii neconvenţionale, diferite, cu intenţia experimentului
sau din nevoia de a întîlni categorii de public diverse. Fundamental, ce caracterizează
Nomazii este mobilitatea și capacitatea de integrare și acomodare a unor contexte de
lucru foarte diferite.
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Profilul de Nomad este cel mai bine reprezentat de către respondenţii individuali
și organizaţionali. Pentru 71% dintre organizaţii și 81% dintre cei care au răspuns în
nume personal acest profil este prioritar. Diferenţele între cele două categorii se văd
însă în ce privește percepţia cu privire la cunoștinţele pe care le au pentru a realiza
acest profil și capacitatea efectivă de a fi Nomad. Dacă pentru organizaţii acestea sînt
deţinute pentru marea majoritate a respondenţilor (71% au cunoștinţe complete sau
foarte bune, iar 76% realizează activităţi specifice Nomazilor), pentru persoanele
individuale situaţia este diferită. Chiar dacă pentru o proporţie covîrșitoare acesta
este de departe profilul prioritar, doar 52% dintre indivizi consideră că au cunoștinţele
necesare pentru a-l realiza și tot atîţia reușesc să le realizeze – să fie mobili, să
participe la evenimente în cadrul cărora să își prezinte munca.
În concluzie, faptul că profilul de Nomad este prioritar pentru organizaţii într-o
măsură atît de mare indică fragilitatea capacităţii lor organizaţionale. La modul
ideal, organizaţiile ar trebui să reprezinte acele cadre care ar prelua rolul de suport
pentru ca acei practicieni care vor să fie Nomazi, dar nu reușesc, să o poată face.
GARDIENII protejează valorile materiale și imateriale ale comunităţii de dans. Ei
colectează, documentează, arhivează, cercetează bunurile memoriei culturale ale
dansului contemporan. Cercetătorii, criticii și jurnaliștii de dans, arhiviștii, dar și
artiștii, producătorii sau managerii care investighează practicile trecutului pentru a
găsi rădăcini sau inspiraţie pentru munca lor, acţionează ca Gardieni. La fel este și
orice organizaţie sau instituţie care își propune un demers de tip muzeal, pentru a
recupera trecutul domeniului, pentru a descoperi și promova mărturiile acestuia și, de
asemenea, pentru a consemna pentru generaţiile viitoare practicile curente, avînd
conștiinţa faptului că ele sînt viitorul patrimoniu al dansului contemporan.
Fundamental, ce caracterizează Gardienii este aprecierea patrimoniului și capacitatea
de a-l proteja și face cunoscut în mod corespunzător.
Colectarea, documentarea, arhivarea – cercetarea scenei de dans contemporan din
România – reprezintă activităţile cu cel mai mic interes pentru organizaţiile și
profesioniștii din România. Ca prioritate, doar 6% dintre organizaţii și doar 31% dintre
respondenţii persoane fizice au considerat că acestea sînt importante sau foarte
importante, în timp ce 41% dintre organizaţii și 31% dintre respondenţii individuali nu
consideră acest profil important pentru activitatea proprie. Realizarea efectivă și
deţinerea cunoștinţelor pentru cercetare sînt, în mod nesurprinzător, de asemenea
rare, dar totuși relativ pozitive: doar 18% dintre organizaţii și 23% dintre persoane
consideră că realizează activităţi specifice, iar frecvenţa răspunsurilor cu privire la
deţinerea cunoștinţelor este similară (18% dintre organizaţii consideră că le au,
respectiv 17% dintre persoane).
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Conștiinţa importanţei cercetării și protejării valorilor patrimoniale ale scenei de
dans în logica organizaţiilor active are nevoie să crească, pentru a reflecta ceea
ce, deși modest, este o realitate pentru practicieni, care înţeleg mai bine în ce fel
aceasta contează pentru creaţie, ancorare profesională etc.
PROMOTORII oferă resurse necesare practicienilor și organizaţiilor active în scena de
dans contemporan. Oportunităţi de realizare a unor noi creaţii, spaţiu, bani,
echipament tehnic, dar și competenţe noi sau informaţii, reprezintă tipuri de resurse
pe care Promotorii le pun la dispoziţie. O serie de Promotori acţionează și în mediul
digital, creînd locuri de reprezentare, expunere și promovare. Spaţii-gazdă, finanţatori,
organizaţii care adoptă formal proiecte concepute de non-membri și gestionează
acţiunile acestora, producători care își asumă rolul de a atrage resursele necesare
artiștilor care formulează propunerea creativă, consultanţi care ajută practicienii și
organizaţiile cu informaţii relevante legate de atragerea de fonduri, legislaţie,
Promotorii se întîlnesc sub forme foarte diferite. Fundamental, ce caracterizează
Promotorii este asigurarea resurselor necesare.
Rolul Promotorului este asociat în principiu organizaţiilor, acestea oferind servicii și
resurse necesare producţiei artistice. Aproape o treime dintre respondenţii persoane
fizice (33%) au apreciat acest profil drept prioritar și tot atîţia au declarat că realizează
acţiuni specifice. Comparativ, aproape jumătate dintre organizaţiile care au participat
la studiu (47%) percep acest profil drept prioritar și 41% acţionează în acest sens.
Ţinînd cont de această proporţie, procentul de 71% dintre organizaţii care au
considerat că deţin cunoștinţele necesare pentru a fi Promotori arată că există
potenţial pentru un rol mai pronunţat al acestora, dacă mai multe ar considera acest
lucru drept prioritar și ar ajunge să acţioneze în acest sens. În ce privește persoanele
fizice, doar 27% dintre acestea consideră că deţin cunoștinţele necesare pentru a fi
buni Promotori, un procent mai mic decît cele care realizează acţiuni sau decît cele
care consideră acest lucru ca fiind prioritar. Această diferenţă se traduce ca o
nesiguranţă (reală sau percepută) a Promotorilor individuali asupra acţiunilor lor,
iar în oglindă, o încredere de sine crescută a organizaţiilor active în zona dansului
cu privire la capacitatea lor a fi Promotori, chiar și atunci cînd nu își asumă acest
rol (nu este prioritar pentru ele).
Alte competenţe și acţiuni
Organizaţiile, în special cele publice, au responsabilitatea de a sprijini dezvoltarea
scenei de dans, în modul specific misiunii lor. Această responsabilitate vine în primul
rînd din existenţa unui buget anual asigurat (chiar dacă firav și insuficient) și din
statutul public al instituţiei. Există însă și argumente care ţin de capacitatea de
dezvoltare de acţiuni culturale în mod legal, eficient și eficace, care merg în direcţia
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ideii că organizaţiile sînt mai pregătite și mai capabile, iar această precedenţă implică
o responsabilitate pentru situaţia practicienilor, dar reprezintă mai ales un apel către
autorităţile publice de a încuraja crearea și dezvoltarea de organizaţii de dans. Pe baza
datelor generate din aplicarea chestionarului, putem trage concluzia că mai multe
dintre organizaţii consideră că aplică corect și cunosc prevederile legale cu privire la
activităţile derulate în scenă. De asemenea, o măsură mult mai mare (71%, faţă de
17%) consideră că știu/sînt capabile să atragă resursele financiare necesare
desfășurării activităţii, iar raportul, deși nu la fel de disproporţionat, se păstrează și în
ce privește administrarea corectă a acestora (82% faţă de 40%). O diferenţă notabilă
de acţiune și cunoștinţe se păstrează și în cazul demersurilor de advocacy, despre
care doar 19% dintre practicienii respondenţi consideră că știu ce presupune un
astfel de demers pentru drepturile și nevoile sectorului de dans contemporan,
comparativ cu 33% dintre organizaţii. Implicarea este substanţial mai mare în cazul
celor din urmă, 35% dintre organizaţii, faţă de doar 6% dintre practicieni declarînd că
se implică. Însă importanţa acestei implicări este considerată de ambele categorii de
respondenţi drept mare, într-o ușor mai mare măsură de către practicieni, decît de
către organizaţii (85% faţă de 76%).
Tabel 3
INDIVIDUAL
-- 21%, ++ 35%

ORGANIZAŢII
-- 6%, ++ 59%

Aplic corect prevederile legale cu privire la munca
practicienilor culturali

-- 10%, ++ 46%

-- 6%, ++ 65%

Știu/Sînt capabil/ă să atrag resursele financiare
necesare desfășurării activităţii

-- 23%, ++ 17%

-- 12%, ++ 71%

Cunosc prevederile legale cu privire la munca
practicienilor culturali

Știu/Sînt capabil/ă să administrez corect și eficient -- 19%, ++ 40%
resursele financiare necesare desfășurării activităţii

-- 6%, ++ 82%

Tabel 4
INDIVIDUAL
ORGANIZAŢII
-- 37,5 %, ++ 19% -- 29%, ++ 33%

Știu ce presupune un demers de advocacy
pentru drepturile și nevoile sectorului de dans
contemporan

Mă implic în demersuri de advocacy pentru
-- 50%, ++ 6%
drepturile și nevoile sectorului de dans contemporan

-- 35%, ++ 35%

Este important ca organizaţiile și lucrătorii culturali
din dansul contemporan să se implice în proiecte
de advocacy

-- 2%, ++ 85%

-- 5%, ++ 76%

Sînt/intenţionez să devin membru/ă al unor reţele/
coaliţii culturale naţionale sau internaţionale

-- 19%, ++ 46%

-- 12%, ++ 65%
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4 Recomandări
În funcţie de profilul de acţiune
Pentru maturizarea profesională în sensul unei mai bune specializări și asumarea unui
număr limitat de roluri, pe lîngă măsurile care ar ajuta acţiunea efectivă, sînt necesare
instrumente de sprijin pentru clarificarea misiunii organizaţionale și a direcţiei
personale profesionale, în sensul rolului jucat în ecosistemul cultural. Imaginea care
se desprinde din studiu este cea a asumării unui număr ridicat de profiluri de
către marea majoritate a respondenţilor, fapt ce descurajează specializarea și
acţiunile comune bazate pe complementaritate, și nu suprapunere de abilităţi.
Consiliere profesională, coaching și mentorat sînt cîteva astfel de instrumente
posibile, dar ce trebuie înţeles este că responsabilitatea pentru această stare de fapt
este doar într-o mică măsură în seama individului și a organizaţiilor punctuale, și că
aceasta este într-o mult mai mare măsură o consecinţă a lipsei de instrumente de
sprijin, finanţări și pîrghii legislative care să permită dezvoltarea de spaţii alternative
pentru scena de dans, afaceri sustenabile, activităţi non-profit și educative pentru
categorii ignorate, în teritorii artistic pustii etc. Problema excesului de Nomazi și a
multiplicităţii de profiluri asumate de fiecare actor în parte este de fapt problema unei
precarităţi extreme a scenei, atît din punct de vedere financiar, cît și al caracterului
rudimentar al cadrului legal existent pentru susţinerea și realizarea culturii în
România. Asumarea unei misiuni clare de către fiecare dintre actanţii scenei de dans
ar crea premisele unei mai mari consistenţe a iniţiativelor acestora, dar cei care
aleg acest drum se confruntă cu teama, uneori confirmată în practică, de reducere
a oportunităţilor de generare a resurselor pentru acţiune și supravieţuire. Uneori
societatea nu este pregătită să susţină realizarea unor acţiuni de care ea însăși are
mare nevoie.
Profilul care este cel mai bine reprezentat în scenă, atît în rîndul practicienilor, cît și al
organizaţiilor, este cel de Nomad. Mobili și capabili de a integra și acomoda
perspective și contexte de lucru diferite, nu putem ști în ce grad nomazii sînt nomazi
din necesitate sau dintr-o alegere conștientă și asumată ideal. Lipsa structurală de
resurse și instrumente solide care să încurajeze realizarea celorlaltor profiluri, dar și
priorităţile de finanţare trasate de anumiţi finanţatori publici, transformă nomadismul
într-o funcţie obligatorie actanţilor scenei de dans contemporan din România.
Elementele acestui profil se corelează cu necesitatea de distribuţie a creaţiei din zona
de dans contemporan, dar practica preponderentă în scenă este mai degrabă aceea
de auto-distribuţie generată de artiști și organizaţii pentru creaţiile proprii, nefiind
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constituit la nivel instituţional public un mecanism și un sistem sustenabil în care
circulaţia creaţiilor și a artiștilor să fie sprijinită. Astfel, un profil care poate reprezenta
un avantaj de supravieţuire reprezintă totodată și o mare fragilitate, iar ca măsuri de
sprijin necesare, acest profil ar beneficia, pentru a se profesionaliza și a deveni o
opţiune profesională asumată, de o conștientizare a ce presupune acest statut și de ce
tip de suport au nevoie organizaţiile și practicienii care merg pe acest drum. Granturi
de mobilitate și de distribuţie a creaţiei, un statut fiscal adaptat și platforme de
împărtășire a experienţelor, sisteme de suport care să preia sarcinile legate de
logistica distribuţiei creaţiilor, dar și de vizibilitate, de pildă (agenţi care să se ocupe
de organizare și promovare, care să distribuie informaţia, să aibă propriile conexiuni și
circuite) pot consolida acest profil. Cu alte cuvinte, o adevărată maturizare a acestui
profil nu poate avea loc pînă cînd vor exista și măsuri similare care să stimuleze și
asumarea celorlalte roluri din ecologia sectorului, în special rolul de Promotor și cel de
Conector, de care Nomazii depind pentru a-și realiza potenţialul.
Interesul pentru dezvoltarea publicului – profilul de Mediator –, pe care îl arată atît
practicienii, cît și organizaţiile, trebuie susţinut în mod diferenţiat pentru cele două
categorii de respondenţi. Deși o mare parte din organizaţiile de dans realizează acţiuni
dedicate și consideră că deţin și cunoștinţele necesare unei bune medieri, dezvoltarea
publicului nu este într-o măsură la fel de mare prioritară pentru acestea. Acţiuni care
să vizeze o mai bună conștientizare a felului în care atenţia la public (existent sau
potenţial) poate infuza procesul creativ cu noi idei și poate reprezenta o ancoră pentru
un angajament crescut al acestuia, sînt oportune. Pentru practicienii individuali, în
schimb, pentru care medierea are o prioritate crescută, dar prezenţa efectivă prin
activităţi dedicate este mai scăzută, este necesară crearea de contexte pentru ca
astfel de acţiuni să fie mai frecvente și mai de impact. În acest sens, punerea la
dispoziţie de spaţii și de dotări, sprijin pentru promovare și construcţia de comunităţi
de practică pentru medierea dansului contemporan, pot încuraja practicienii. De
asemenea, deși atît practicienii, cît și organizaţiile derulează în mod curent cursuri și
ateliere pentru publicul larg, este nevoie de acţiuni mai ample destinate școlilor,
liceelor și facultăţilor, în special celor cu profil umanist. Astfel de cursuri pot fi
derulate ca parte a unor rezidenţe artistice în instituţii de învăţămînt sau, în urma unei
reforme a programei școlare, prin includerea dansului ca obiect de studiu opţional,
așa cum se întîmplă în alte ţări europene. Acest lucru ar asigura și locuri de muncă
pentru practicienii din domeniu, dar și dezvoltarea într-o perioadă relativ scurtă de
timp a unui public pentru scena de dans contemporan.
Profilul Conectorului, cel care creează o conștiinţă a intereselor comune, determină
situaţii care aduc oamenii și organizaţiile împreună și spaţii pentru dialog și pentru
schimb de experienţe, este bine reprezentat în scena de dans, dar cu o serie de
Scena de dans contemporan din România

32

măsuri de sprijin ar putea deveni mai profesionalizat, atît în rîndul practicienilor, cît și
al organizaţiilor. Din datele pe care le-am generat rezultă faptul că pentru mulţi
practicieni acesta este un rol prioritar, asumat ca atare, dar acţiunile efective pe care
le realizează în acest sens sînt sub acest potenţial. Această situaţie este de înţeles
dacă luăm în considerare faptul că pentru a realiza tipul de iniţiative specifice
Conectorilor este nevoie de o capacitate organizaţională/de iniţiativă sporită și de un
statut de reper pe scena de dans. Ca tip de sprijin care ar putea sprijini acest profil,
alocarea de fonduri pentru tipul de evenimente de networking, întîlniri regulate la
nivelul sectorului coregrafic, dar și realizarea de proiecte interdisciplinare, este cheia.
Un punct forte este faptul că pentru organizaţiile participante la studiu acţiunile
caracteristice Conectorilor sînt mai frecvente, dar prioritatea acestora în cadrul
propriei organizaţii este mai scăzută. O soluţie ar fi invitarea practicienilor care își
doresc să joace acest rol să se alăture acelor organizaţii care pot realiza acţiuni de
impact, pentru a le da cadrul de desfășurare necesar. În acest fel, interesul unora și
capacitatea de implementare a celorlalţi se pot combina pentru a face Conectorul mai
prezent în scena de dans.
Rolul Promotorului este esenţial în orice ecosistem cultural, cu atît mai mult într-un
sector fragilizat, cum este cel al dansului contemporan, afectat cronic de subfinanţare
și luptînd constant pentru recunoaștere publică și acces la alte tipuri de resurse –
vizibilitate, spaţii, interes al altor potenţiali parteneri și susţinători. În cazul scenei de
dans contemporan din România nu este de mirare că acest rol, care practic presupune
generarea de resurse și sprijin pentru celelalte profiluri, să fie slab reprezentat.
Aceasta se întîmplă deși datele rezultate arată că o bună parte a organizaţiilor percep
că deţin cunoștinţele necesare realizării acestui rol, deci există potenţialul de
cunoaștere pentru a-l realiza într-o mai mare măsură. Problema existenţei resurselor
necesare pentru a-și asuma la rîndul lor acest rol pentru alţii este însă una covîrșitoare
și care necesită adresare urgentă. Sprijinirea unor organizaţii cheie, capabile să dea
mai departe, în moduri inteligente și adaptate, resurse celorlalţi actori, pentru ca
aceștia să fie cu adevărat nomazi, formatori, gardieni, mediatori și conectori, este
extrem de necesară. Formularea unui cadru legislativ care să permită parteneriatele
civic-publice pentru administrarea de spaţii, gîndirea și finanţarea de programe de
suport pentru producţie pentru organizaţii mai mici și pentru artiști (burse și granturi
individuale, cu mecansime de administrare simplificate) și altele pot fi gestionate de
către organizaţii de dans, cărora să le fie încredinţate astfel de intervenţii și resurse, în
folosul comunităţii lărgite a dansului contemporan. De cealaltă parte, pentru
practicienii care doresc să joace rolul de Promotor, sînt necesare măsuri de sprijin
care să le sporească cunoștinţele necesare și/sau să le dea încredere că pot veni în
acest fel în sprijinul colegilor din scena de dans, asigurînd promovarea sau producţia
spectacolelor – două dintre activităţile predilecte care definesc rolul de Promotor.
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Situaţia Formării profesionale pentru practicieni activi pe scena de dans este similară
cu situaţia medierii din punctul de vedere al dinamicii profilului pentru practicieni și
organizaţii, iar intervenţia poate să meargă într-o direcţie asemenătoare, cu accentul pus
pe conștientizarea importanţei formării iniţiale și a formării continue pentru a sprijini
noile generaţii de practicieni și creșterea celor deja activi. Creaţia artistică este
dependentă atît de potenţialul individual al celor implicaţi, cît și de condiţiile de lucru. O
mai bună conștientizare a acestui fapt ar putea însemna mai multă susţinere pentru
dezvoltarea profesională, pentru a genera o diversitate mai mare de competenţe, dar și
o atenţie sporită la dialogul între generaţii și cel intercultural în ce privește schimbul de
idei și metode de formare și realizarea de cercetări despre public, atît la modul general
pentru scena de dans, cît și ca instrumente individuale, de folosit de către fiecare actor
în parte, în practica sa. O situaţie aparte o reprezintă (re)conversia profesională a
dansatorilor maturi și dezvoltarea de competenţe de management al carierei care să
reprezinte soluţii realiste la oportunităţile financiare oferite de practica dansului
contemporan și identificarea de rute alternative sau complementare pentru aceștia.
Pentru cei tineri, servicii de consiliere sînt necesare pentru a asigura o confruntare
realistă cu posibilităţile scenei și societăţii românești.
Dacă Nomazii sînt cel mai bine reprezentaţi pe scena de dans contemporan din
România, profilul de Gardian este cel mai rar întîlnit. Deși, la fel ca și celelalte
profiluri, întrunește asentimentul general al marii majorităţi a respondenţilor,
asumarea la nivel individual, ca practician sau organizaţie, este foarte scăzută. Atît
prioritatea, cît și cunoștinţele deţinute și acţiunile efective de arhivare, documentare și
cercetare a arhivelor și patrimoniului de dans, sînt foarte puţin frecvente în rîndul
respondenţilor. Desigur, ne putem pune problema că nu este nevoie de atît de mulţi
actori care să își assume acest rol, cu siguranţă nu atît de mulţi precum e nevoie de
Conectori, Promotori sau Nomazi. Este o situaţie firească ca numărul cercetătorilor și
arhiviștilor să fie mai mic decît cel al formatorilor, educatorilor, creatorilor,
managerilor, jurnaliștilor și producătorilor, de pildă. Cu toate acestea, recursul la
memorie și la patrimoniul scenei de dans ar putea deveni într-o măsură mai mare o
practică asimilată și de practicienii cu alte profiluri prioritare, iar în acest sens
finanţarea unor componente dedicate cercetării ar putea ajuta. De asemenea,
arhivarea și documentarea, ca etape ale cercetării artistice, ar putea să își găsească un
loc mai firesc în proiectele și programele actorilor scenei de dans, alături de măsuri de
arhivare a propriei activităţi, din care o parte va deveni la un moment dat ceea ce
generaţiile viitoare va considera drept memoria domeniului, patrimoniul său. Finanţări
și programe de digitizare și arhivare, evenimente de împărtășire și reflecţie, de tipul
conferinţelor și publicarea de selecţii din arhive, pentru a reintroduce în discursul
contemporan fragmente valoroase din istoria domeniului și a crea relevanţă pentru
aceasta, sînt doar cîteva măsuri care pot fi întreprinse sau consolidate.
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Nu putem sublinia îndeajuns de mult faptul că profilurile pe care le-am delimitat
analitic, cu rol de instrument de reflecţie, dezbatere și pentru a contribui la o mai bună
înţelegere a dinamicii scenei de dans, sînt de fapt interconectate, se susţin unele pe
altele și depind unele de celelalte pentru a funcţiona. De asemenea, în cadrul scenei,
există diferenţe majore de finanţare, constrîngeri legale de funcţionare, beneficii
sociale, statut profesional și acces la resurse între actanţi, fapt care este ignorat de
tipul de metodă folosită, dar care este important de amintit atunci cînd tragem
concluziile și formulăm recomandări. Diferenţele dintre instituţiile publice și
organizaţiile non-profit și private-comerciale sînt majore din acest punct de vedere,
ceea ce nu înseamnă că acţiunea este neapărat mai facilă unora decît altora. Totuși,
există așteptarea legitimă ca o instituţie publică să ocupe acel tip de rol/acele tipuri de
roluri care vor sprijini în cel mai mare grad realizarea celorlaltor profiluri de către
organizaţiile private și practicienii individuali. În acest sens, rolurile de Formator,
Promotor și Gardian sînt de bază, iar strategiile de cercetare și protejare a
patrimoniului de dans, susţinere a creaţiei și formare profesională sînt esenţiale,
înaintea celorlalte profiluri. Acestea fiind spuse, responsabilitatea pentru un anumit
obiectiv, de pildă formarea profesională sau dezvoltarea publicului, nu trebuie înţelese
ca fiind obiectivul doar al Formatorului, respectiv al Mediatorului, iar conștiinţa
importanţei învăţării continue, respectiv atenţia la public, ar trebui să fie o preocupare
pentru toate profilurile.
În funcţie de tipul de organizare al actorilor
Centrul Naţional al Dansului București are un profil care, cu variaţiuni minime,
atinge 100% acord total pe toate cele patru dimensiuni – Prioritate, Acţiune,
Cunoștinţe și Atitudine – și toate cele șase profiluri. Această asumare cvasi-totală de
acoperire a întregului spectru de roluri reflectă profilul-cheie al acestei instituţii,
singura instituţie publică din România dedicată exclusiv dansului contemporan. Pe de
altă parte, asumarea în aceeași măsură a tuturor profilurilor reflectă de asemenea
percepţia necesităţii de a acoperi funcţii pe care nici o altă instituţie, publică sau
privată, nu le realizează. Recomandările către CNDB merg în direcţia asumării cu
precădere a rolului de Promotor al scenei de dans contemporan din România, aceasta
însemnînd mutarea accentului pe activităţi care privesc sprijinirea cu resurse –
financiare, materiale, informaţionale – a celorlalţi actori din sector, practicieni
individuali și organizaţii.
Principala recomandare privește Redeschiderea finanţării pe bază de concurs pentru
proiecte mici/medii, pentru acţiuni specifice de suport pentru artiști și organizaţii,
inclusiv pentru susţinerea studiourilor de artist și Iniţierea unor demersuri de
advocacy pentru un statut fiscal adaptat artiștilor și practicienilor din dans și pentru
includerea dansului în sistemul educaţional din România, ca disciplină opţională.
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Pentru aceasta, considerăm necesar ca Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale să
mărească subvenţia acordată CNDB și să asigure un cadru previzibil de finanţare de la
un an la altul, dar și ca instituţia să își diversifice veniturile, prin accesarea unor noi
linii de finanţare, asumarea unor parteneriate cu sponsori privaţi etc.
Construcţia unui sediu permanent al CNDB înseamnă o șansă nouă pentru rolul de
Promotor și Conector al instituţiei pentru scena de dans, care în acest fel poate oferi
spaţiile sale cu titlu gratuit către alte organizaţii de dans, din București și alte orașe ale
ţării, pentru repetiţii și reprezentaţii.
Fiind instituţia-reper pentru dansul contemporan în România, CNDB se află în poziţia
perfectă pentru a asigura vizibilitatea celorlalţi actori și a susţine prezenţa și
participarea acestora la iniţiative internaţionale sau pe scene diverse, în ţară. În acest
sens, o recomandare merge în direcţia angajării de parteneriate naţionale și
internaţionale pentru distribuţia atît a producţiilor proprii, cît și a producţiilor artiștilor
și organizaţiilor din scenă (ICR, festivaluri, reţele).
CNDB considerăm că trebuie să susţină, nu să înlocuiască funcţia de mediere către
public, activitatea Nomazilor, respectiv protejarea și cercetarea patrimoniului de dans
(rolul de Gardian), prin:
• Specializarea echipei și programe de formare pentru rolurile manageriale, tehnice
și promovare necesare scenei: manageri, producători, agenţi de distribuţie
promotori, tehnicieni, PR;
• Constituirea unei comunităţi de practică pentru medierea dansului contemporan
în perspectiva dezvoltării publicului pe termen lung;
• Iniţierea unor programe de coaching, mentorat și consiliere pentru dezvoltarea de
competenţe de managementul carierei pentru tinerii artiști, respectiv pentru
artiștii maturi inclusiv în vederea reconversiei profesionale.
Ca principiu general, considerăm necesară sustenabilitatea de acţiune (continuarea și
extinderea unor programe de formare precum Academia CNDB, de mediere precum
Școala performativă pentru copii, de prezervare a memoriei dansului, precum Arhiva
CNDB), în detrimentul iniţierii de noi proiecte anual sau la fiecare doi ani.
Administraţia Fondului Cultural Naţional este singurul finanţator public din
România care, în prezent, finanţează separat proiecte de dans, ca arie tematică
distinctă în cadrul programului anual de finanţare.
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Pe fondul întreruperii finanţărilor acordate pe bază de concurs de către CNDB, dar
și al diversificării și creșterii scenei, recomandăm Creșterea procentului de fonduri
alocate proiectelor de dans, acesta a rămas constant din 2006 – între 4 % și 5 %
din totalul fondurilor scoase la concurs anual și Adaptarea și varierea priorităţilor
de finanţare la aria Dans la nevoile scenei, întrucît blocarea tiparelor de priorităţi
determină replicarea tiparelor de acţiune.
De asemenea, cu scopul de a profesionaliza și a contribui la dezvoltarea
organizaţională a unor actori cu profiluri diferite pe scena de dans, recomandăm
Redeschiderea ariei Management cultural și formare profesională, care ar putea
susţine și proiecte specifice pentru rolurile de suport necesare în scena de dans,
inclusiv în contexte instituţionale interdisciplinare (de exemplu, cooperative artistice
sau centre culturale).
În sensul unei mai puternice specializări în scena de dans în rîndul practicienilor,
considerăm esenţială Adaptarea ariei Rezidenţe pentru proiecte destinate nu doar
creaţiei, ci și managerilor, producătorilor, jurnaliștilor culturali etc.
Pentru susţinerea rolului de Promotor al mai multor organizaţii, în misiunea lor de a
oferi resursele necesare practicienilor și grupurilor artistice, considerăm importantă
Deschiderea unei arii de finanţare pentru susţinerea spaţiilor culturale independente
care să acorde un sprijin clar pentru sustenabilitatea acestora.
Pentru susţinerea rolului de Nomad în rîndul practicienilor, considerăm esenţială
lansarea unui program de finanţare de tipul Granturi mici pentru acţiuni specifice de
mobilitate.
Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale considerăm că are nevoie să își afirme
rolul de încadrare și direcţionare vizionară a domeniului cultural, prin intermediul
strategiilor și politicilor publice, de formulare de iniţiative legislative cu impact
major asupra sistemelor artistice din România, și de finanţator (direct sau prin
intermediul AFCN sau al CNDB) al unor tipuri de acţiuni, programe și organizaţii cu
impact deosebit asupra sectorului. Din acest punct de vedere, măsurile pe care le
recomandăm se aplică și celorlaltor arte, dar credem că se referă cu precădere la
domeniul dansului contemporan, pentru care infrastructura publică este firavă și
susţinerea publică lipsește în bună măsură:
• Implementarea de strategii și politici culturale naţionale multi-anuale, previzibile,
inclusiv relativ la dans;
• Echilibrarea raportului dintre fondurile destinate instituţiilor publice și cele
destinate organizaţiilor neguvernamentale, inclusiv prin acordarea de finanţări
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multi-anuale pe bază de program de activităţi (cu o cotă mai mare de eligibilitate a
cheltuielilor administrative) pentru organizaţiile care au impact major asupra
scenei de dans;
• Acordarea de burse și de granturi de mobilitate pentru organizaţii care au rol de
Conector și Formator, asigurînd networking-ul și dezvoltarea profesională a
actorilor din scenă;
• Deschiderea de linii de finanţare dedicate pentru distribuţia naţională a
spectacolelor/creaţiilor;
• Susţinerea unui cadru legislativ care să permită parteneriatele public-civice
pentru administrarea de spaţii dedicate scenei de dans;
• Luarea în considerare a unui statut fiscal și social specific al artistului și al
lucrătorilor din cultură, prin reglementări fiscale și de protecţie socială adaptate,
solicitate la nivel guvernamental.
Instituţii publice culturale
Institutul Cultural Român considerăm că trebuie să ofere sprijin concret pentru
distribuţia internaţională și pentru mobilitatea artiștilor și practicienilor din dans,
prin acordarea de burse și granturi de călătorie, finanţarea sau realizarea de proiecte
care să ofere vizibilitate creaţiilor și actorilor din scena de dans românească la nivel
internaţional.
Teatrele și centrele culturale recomandăm să:
• Asigure o prezenţă constantă a spectacolelor independente de dans în
programarea lor;
• Dezvolte și susţină programe de mediere pentru public, care să includă și dansul
contemporan;
• Realizeze parteneriate cu organizaţiile active în scenă, ca alternativă la oferirea de
spaţii pe bază de închiriere sau asumarea componentei de dans în regim propriu.
Instituţii publice educaţionale
Instituţiile de profil coregrafic recomandăm să se deschidă către scena de dans,
pentru a asigura corelarea dintre programele de formare pe care le realizează și scena
de dans, piaţa muncii pentru viitorii absolvenţi. Acest lucru se poate realiza prin
colaborare și parteneriate sustenabile cu instituţiile și organizaţiile din dans, care să
aibă și o componentă financiară, de remunerare a acestora pentru implicare.
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Liceele cu profil coregrafic considerăm că ar fi benefic să crească numărul de ore
pentru dans contemporan și să își diversifice programa prin invitarea unor coregrafi
cu experienţă de scenă, care să fie remuneraţi pentru implicare.
Facultăţile cu profil coregrafic considerăm esenţial să includă cursuri de management
și producţie coregrafică, care să se realizeze cu invitarea unor coregrafi cu experienţă
de scenă și, de asemenea, prin asigurarea unor stagii de practică în timpul studiilor în
cadrul organizaţiilor din domeniu.
Școlile și liceele fără profil coregrafic considerăm că ar avea de cîștigat de pe urma
participării cadrelor didactice la programe de formare pentru profesori pentru
colaborarea cu mediul cultural și integrarea unor metode noi de lucru din zona
dansului contemporan.
Autorităţile locale administrează fonduri pentru cultură și spaţii care ar putea fi
folosite de către lucrătorii culturali, inclusiv cei din scena de dans contemporan,
pentru care infrastructura instituţională și spaţiile dedicate lipsesc (cu excepţia
CNDB, localizat în București). De asemenea, autorităţile locale pot avea iniţiative
legislative locale, care pot facilita accesul preferenţial la resurse pentru organizaţiile
culturale, dar și alte măsuri, de tipul voucherelor culturale sau al serviciilor de
informare culturală, de care este nevoie. În acest sens, recomandăm:
• Implementarea de strategii și politici culturale locale multi-anuale, previzibile,
inclusiv relativ la dans;
• Acordarea de spaţii pentru organizaţiile culturale și artiști gratuit sau la costuri
reduse, în baza unor parteneriate public-civice;
• Organizarea programelor de finanţare pentru proiecte și programe culturale pe
bază de concurs și a unor comisii de evaluare formate din experţi din zona
culturală, respectiv dans, în baza Ordonanţei 51/1998 privind îmbunătăţirea
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor și acţiunilor culturale,
lege specială, care reprezintă temeiul juridic corect pentru domeniul cultural, în
detrimentul legii generale nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general.
ONG-uri culturale recomandăm să lucreze pentru:
• Clarificarea misiunii și a rolurilor asumate;
• Formarea profesională continuă a echipelor pentru realizarea rolurilor asumate;
Scena de dans contemporan din România

39

• Formarea sau colaborarea de durată cu persoane capabile să acceseze și să
utilizeze corect și eficient fonduri provenite din surse diverse;
• Crearea unei baze comune de resurse în sistem de sharing: spaţii, echipamente,
oameni;
• Realizarea de parteneriate pentru prezenţa artiștilor din dans în școli – artiști în
rezidenţă, ateliere, prezentări de spectacole;
• Asumarea transparenţei în ce privește activitatea proprie, prin publicarea
rapoartelor anuale, cu date despre activităţi și evenimente, fonduri, public;
• Iniţierea și implicarea în acţiuni de advocacy pentru drepturile practicienilor.
Practicienii recomandăm să lucreze în sensul:
• Clarificării rolului asumat;
• Participării la programe de formare continuă sau formare pentru rolurile dezirabile
(mediator, promotor, etc);
• Implicării în iniţiative colective, comunităţi de practică, la activităţi de networking,
contexte de împărtășire a cunoștinţelor.
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6 ANEXE
Tabele centralizatoare răspunsuri pe profiluri de acţiune
Notă: procentele corespund răspunsurilor primite conform notaţiei pe scala Likert cu
șapte niveluri de răspuns (1 – dezacord total, 7 – acord total).
Tabel 1
Individual –
FORMATOR

% de 1
și 2

% de 3,
4 și 5

% de 6
și 7

TOTAL DE
VERIFICARE

Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

27.1%
35.4%
16.6%
0.0%

56.2%
50.0%
54.2%
2.1%

16.7%
14.6%
29.2%
97.9%

100%
100%
100%
100%

Organizaţional –
FORMATOR

% de 1
si 2

% de 3,
4 și 5

% de 6
și 7

TOTAL DE
VERIFICARE

Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

35.3%
35.3%
35.3%
0.0%

35.3%
11.8%
11.8%
17.6%

29.4%
52.9%
52.9%
82.4%

100%
100%
100%
100%

% de 1
si 2
8.3%
18.8%
14.6%
0.0%

% de 3,
4 și 5
33.4%
33.3%
47.9%
2.1%

% de 6
și 7
58.3%
47.9%
37.5%
97.9%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

% de 1
si 2
17.7%
5.9%
11.8%
0.0%

% de 3,
4 și 5
29.4%
29.4%
17.6%
11.8%

% de 6
și 7
52.9%
64.7%
70.6%
88.2%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

Tabel 2

Tabel 3
Individual –
MEDIATOR
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

Tabel 4
Organizaţional –
MEDIATOR
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine
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Tabel 5
Individual –
CONECTOR
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

% de 1
si 2
10.4%
16.6%
14.6%
0.0%

% de 3,
4 și 5
41.7%
52.1%
54.1%
8.3%

% de 6
și 7
47.9%
31.3%
31.3%
91.7%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

% de 1
si 2
23.5%
17.7%
17.7%
0.0%

% de 3,
4 și 5
41.2%
23.5%
23.5%
11.8%

% de 6
și 7
35.3%
58.8%
58.8%
88.2%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

% de 1
si 2
6.3%
2.1%
4.2%
0.0%

% de 3,
4 și 5
12.5%
45.8%
43.7%
10.4%

% de 6
și 7
81.2%
52.1%
52.1%
89.6%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

% de 1
si 2
17.6%
0.0%
11.8%
0.0%

% de 3,
4 și 5
11.8%
29.4%
11.7%
11.8%

% de 6
și 7
70.6%
70.6%
76.5%
88.2%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

Tabel 6
Organizaţional –
CONECTOR
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

Tabel 7
Individual –
NOMAD
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

Tabel 8
Organizaţional –
NOMAD
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine
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Tabel 9
Individual –
GARDIAN
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

% de 1
si 2
31.3%
41.7%
35.4%
2.1%

% de 3,
4 și 5
37.5%
35.4%
47.9%
8.3%

% de 6
și 7
31.2%
22.9%
16.7%
89.6%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

% de 1
si 2
41.2%
35.3%
29.4%
0.0%

% de 3,
4 și 5
52.9%
47.1%
52.9%
11.8%

% de 6
și 7
5.9%
17.6%
17.7%
88.2%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

% de 1
si 2
16.7%
25.0%
20.8%
0.0%

% de 3,
4 și 5
50.0%
41.7%
52.1%
2.1%

% de 6
și 7
33.3%
33.3%
27.1%
97.9%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

% de 1
si 2
23.5%
17.6%
11.8%
0.0%

% de 3,
4 și 5
29.4%
41.2%
17.6%
5.9%

% de 6
și 7
47.1%
41.2%
70.6%
94.1%

TOTAL DE
VERIFICARE
100%
100%
100%
100%

Tabel 10
Organizaţional –
GARDIAN
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

Tabel 11
Individual –
PROMOTOR
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine

Tabel 12
Organizaţional –
PROMOTOR
Prioritate
Acţiune
Cunoștinţe
Atitudine
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