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CUVÎNT ÎNAINTE

Au trecut mai mult de 20 de ani de la apariţia pe scena culturală a Fundaţiei PROIECT DCM, 
acum Fundaţia Gabriela Tudor, una din puţinele structuri independente care au reuşit să 
supravieţuiască timpului şi schimbărilor care afectează în mod constant domeniul cul‑
tural. Prin numeroasele proiecte şi programe realizate, Fundaţia a fost unul din motoare‑
le puternice ale scenei de dans contemporan şi ale sectorului independent din România, 
contribuind într‑o măsură importantă la apariţia unor noi generaţii de artişti, la forma‑
rea şi educarea publicului pentru dans, la susţinerea cercetării artistice şi a transferului 
de practici, la diversificarea formelor şi limbajelor artistice, precum şi la difuzarea dan‑
sului românesc pe plan naţional şi internaţional. Într‑un plan mai general, activitatea 
Fundaţiei a condus şi la unele modificări ale legislaţiei în domeniul cultural şi la îmbu‑
nătăţirea sistemelor de finanţare nerambursabile.

Uitîndu‑ne în urmă la cei 20 de ani care au început în 1997 şi pe care încercăm să îi 
punctăm succint în această publicaţie, nu ne‑am propus să punem pe harta timpului tot 
ce s‑a întîmplat pînă în prezent şi nici nu ar fi fost posibil. Însă ne‑am dorit să marcăm pe 
traseul unei cronologii subiective acţiuni şi momente, situaţii şi evenimente care să fie 
inteligibile atît pentru cei care au fost participanţi sau martori, cît şi pentru cei care află 
de ele chiar din aceste pagini.

Nu avem distanţa necesară să oferim o citire a multora dintre evenimentele consem‑
nate, dar am propus o privire din interior şi am încercat să scoatem la suprafaţă infor‑
maţii şi documente de la momentul respectiv atît cît să pună un eventual cercetător al 
istoriei recente şi pe toţi cei interesaţi pe o pistă deschisă de explorare şi documentare.

Textele introductive de la fiecare moment consemnat în cronologie au fost realizate 
de editori pe baza unor materiale de epocă (programe de sală, broşuri, comunicate, ş.a.), 
interviuri care fac referire la momentul respectiv sau interviuri (mărturii, dialoguri) re‑
alizate special pentru această carte. Am încercat să păstrăm acolo unde a fost posibil în 
cadrul acestora o relatare de tip personal (la persoana I), pentru a face clară latura su‑
biectivă a naraţiunii.

Dorim să le mulţumim călduros tuturor autorilor semnatari ai textelor reproduse şi 
publicaţiilor care le‑au găzduit în paginile lor, şi ne bucurăm că am putut să le readucem 
la lumină în cartea de faţă cu această ocazie aniversară.

Inserturile de interviuri si cronici, reacţiile participanţilor şi ale publicului, docu‑
mentele şi fotografiile prezentate în paginile care urmează sînt doar o mică parte din 
memoria unui corp contemporan în continuă mişcare şi luptă. Împreună cu filmul do‑
cumentar realizat de Veioza Arte pentru a marca momentul aniversar din 2017, cartea de 
faţă reprezintă o încercare de recuperare/arhivare a unei perioade dificile, însă emblema‑
tică în schimbarea la faţă a României.

Ştefania Ferchedău & Cosmin Manolescu
august 2017
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Corpul comunist românesc ne‑emigrant

de Mihaela Michailov1

Emigrația are o implicație politică profundă. Nu poți să vorbești despre ea fără să amintești 
contextul politic și impactul său esențial. Deoarece emigrația nu este numai individuală, ci 
și dependentă de contextul social. În România, de exemplu, în timpul regimului comunist, 
emigrația se afla sub interdicția absolută a unui regim totalitar, excluzînd orice fel de nevo‑
ie trans‑limitativă. Comuniștii au anihilat puterea libertății, contactul cu exteriorul fiind tă‑
iat de la rădăcină. Supravegherea era ca o caracatiță. Oamenii care îndrăzneau să spună 
ceva despre liderii comuniști erau închiși, iar unii dintre ei aveau parte de un tratament atît 
de dur, încît în cele din urmă mureau. Scopul era de a se introduce o politică a panicii.

„Epoca de aur” a fost cel mai odios proiect de interdicţii. Faptul că nu aveai nici un drept 
de a te mişca, că, de fiecare dată, înainte de a părăsi ţara – în cazurile norocoase – erai 
obligat să raportezi tot ce intenţionai să faci, a funcţionat ca un mecanism obsesiv de 
spălare a creierului. Dacă rămîneai într‑o ţară străină, erai considerat un inamic al ţă‑
rii tale, adică un corp proscris, lipsit de orice identitate naţională. Corpul oficial comu‑
nist, cel prin care te legitimai ca o persoană supusă restricţiei, a devenit un corp politic, 
supus la tot felul de discipline opresive. Sistemul a încercat să închidă corpul într‑un ca‑
dru predictibil. Comuniştii au deformat orice contact intim cu lumea din jur. Emigraţia 
a fost aspru pedepsită şi familiile celor care au rămas în ţară au suferit din toate punctele 
de vedere. Această emigrare forţată a corpului a fost, de fapt, o migrare în căutarea unei 
eliberări a psihicului, a unei exprimări interioare necenzurate. Într‑un stat nedemocratic, 
unde orice mişcare pe care o făceai era controlată, corpul era organismul cel mai lichid, 
entitatea cea mai deformată. Oamenii îngheţau fiindcă erau obligaţi să stea la coadă ca 
să‑şi ia de mîncare. Malnutriţia a perpetuat o stare de instabilitate şi de dezintegrare fi‑
zică, în timp ce ideologia comunistă românească promova o ţară prosperă. Imaginea 
idealistă era visată, dar niciodată trăită cu adevărat. Nu puteai să te hrăneşti în mod co‑
respunzător, iar cei mai vîrstnici din familie făceau mari eforturi pentru a le asigura copi‑
ilor lor o supravieţuire normală.

Majoritatea cărţilor scrise de istorici şi de sociologi după căderea lui Ceauşescu au 
accentuat dezumanizarea ireversibilă pe care partidul comunist a impus‑o. Sub mas‑
ca egalităţii, modul patologic de gîndire al liderului se preocupa doar de propria me‑
galomanie. Cei care au contestat regimul au fost închişi şi omorîţi în bătaie. În „Această 
sfîşietoare durere a libertăţii”, Vladimir Bukovski vorbeşte despre „cruzimea puterii re‑
presive… Oamenii nu sînt cîini ai lui Pavlov”. Corpul era o proprietate colectivă, o piață pen‑
tru exercitarea mutilărilor fizice. Erai privat de atitudini reactive. Corpul aparţinea celui 
care deţinea o putere mai mare pentru că dreptul de a lua decizii proprii era cît se poate 
de diminuat. Ceilalţi îţi conduceau şi tiranizau corpul şi îl supravegheau în permanenţă. 
Monopolul asupra corpului şi minţii era o parte considerabilă a politicii din acea peri‑
oadă. Corpul inert împreună cu mintea moartă erau cele mai „promovate valori” ale re‑
gimului dictatorial. De fapt, individul era un corp care suferea de Alzheimer, forţat să nu‑şi 
aducă aminte că poate reacţiona.

1 Mihaela Michailov, „Gîndacul şi graniţele”, în The Migrant Body (Cassola, Italia: 2007), pp. 33–
38, fragmente. Textul original a fost publicat integral în catalogul proiectului european omonim, 
în care Fundaţia Proiect DCM a fost co‑organizator în perioada 2006–2007, alături de 6 alte 
organizaţii, condus de Città di Bassano del Grappa şi Operaestate Festival Veneto, cu sprijinul 
programului Cultura 2000 al Uniunii Europene.
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Depersonalizarea a avut o putere de influenţare foarte mare. Nu fi tu cît poţi de mult. 
Şterge conţinutul corpului şi păstrează doar forma. Încearcă să te limitezi la o unifor‑
mitate sinonimă cu conformitatea. Copiii erau obligaţi să poarte uniforme, corpuri 
ready‑made care îi reduceau la o masă de entităţi fără o identitate particulară. Semnul 
particularizării era o crimă, din moment ce complexul de idealuri comuniste era alcătuit 
din mase. Elevii erau învăţaţi să‑şi dorească ceea ce le dorea partidul. Trebuiau să devină 
servitorii îndrăzneţi ai partidului comunist.

Corpul comunist avea toate calităţile unui corp non‑performativ. Era un corp redus 
la tăcere, ca şi cînd ar fi fost supus unei operaţii de amputare. Corpul era obligat să devi‑
nă lipsit de corp, să supravieţuiască în comă.

Graniţele nu erau în afară, ci chiar în corp. Limitările interioare erau, din acest punct 
de vedere, mult mai frustrante. Emigraţia era considerată cel mai mare pericol pentru se‑
curitatea naţională, pentru cei care urmăreau cu stricteţe fiecare gest. Scopul era neutra‑
lizarea oricărei capacităţi de a avea o anumită atitudine în legătură cu ce se petrecea în 
jur. Doar Ceauşescu era în măsură să stabilească reguli şi doar dorinţele şi ordinele sale 
contau. Era o greşeală să pretinzi că voiai să spui cu adevărat ceva. În vocabularul comu‑
nist românesc, verbele nu erau rostite. Nu aveai nici o posibilitate de a te mişca, nici o po‑
sibilitate de a fi. A fi însemna doar a avea îndatoriri, dar nici un drept. În mod paradoxal, 
oamenii au întruchipat senzaţia unei dispariţii existenţiale, ca şi cînd ar fi trăit într‑un 
mediu în care comunicarea era zero. S‑au simţit, în cea mai mare parte a timpului, ca niş‑
te umbre şi s‑au comportat în acest fel. N‑au mai fost indivizi şi s‑au transformat în mase 
de contururi. (…)

Cenzura funcţiona pe mai multe nivele. Scriitorii erau nevoiţi să fie extrem de atenţi 
la ce şi mai ales la cum scriau, obligaţi fiind să laude realizările socialismului. Regizorii 
de teatru erau supravegheaţi mai atent, pentru că mulţi dintre ei mai lăsau să le scape şi 
aluzii privind defectele sistemului. Dansatorii nu aveau voie să‑şi arate spatele în timp ce 
dansau. O asemenea mişcare sfida sistemul.

Comunismul s‑a opus emigrației prin izolare și printr‑o stare de frică generalizată. 
Gesturilor zilnice le‑a fost imprimată o teroare obsesivă. Oamenilor le era frică să spună 
bancuri cu Ceauşescu pentru că preşedintele ţării era o figură intangibilă, un mit. Avea 
un corp superior, într‑o contradicţie perfectă cu corpurile de sclavi ale întregului popor. 
Comunismul a dat naştere unui corp golit, unui corp lipsit de reacţie şi postcomunismul 
a descoperit un corp plin de culoare, căruia i s‑a permis să se exprime în cît mai multe mo‑
duri posibile. Restaurarea corpului, a independenţei sale, s‑a făcut prin vărsare de sînge. 
Revoluţia a dat naştere unui corp free‑lanced, dar, în mod paradoxal, acest lucru a fost 
posibil prin miile de tineri care şi‑au pierdut corpurile. Corpuri sîngerînde acopereau 
străzile, demonstrînd că sacrificiul a fost cuvîntul cheie al libertăţii şi că multe vieţi s‑au 
pierdut pentru a putea merge mai departe. Ca într‑un cerc absolut vicios, ne‑am regene‑
rat murind. Această anomalie a făcut parte dintr‑o bucată de istorie a dictaturii care a eli‑
minat orice categorie de asumare a sinelui. Unele corpuri au devenit cadavre, altele au 
prins viaţă.

În perioada comunistă, am asistat la corpul dinaintea corpului, o formă goală mişcîn‑
du‑se ca un somnambul. Sfîrşitul comunismului a dezvoltat un corp de după cădere, care 
şi‑a recîştigat întîietatea în clasamentul existenţial. Un corp dincolo de uniformitatea 
corpurilor. (…)
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Începuturi

Pe 23 ianuarie 1997, am înființat – Cosmin Manolescu și Gabriela Tudor – Fundația 
Culturală Proiect DCM – Dans, Cultură, Management, organizație non‑guvernamentală de‑
dicată dansului contemporan. Reproducem în continuare fragmente din statutul Fundației.

Art. 1 – Se înfiinţează Fundaţia PROIECT DCM – Dans, Cultură, Management, ca persoană ju‑
ridică de drept privat, fără scop lucrativ şi care urmează să funcţioneze potrivit legislaţi‑
ei româneşti. (…)

Art. 4 – Obiectivele PROIECT DCM:
> susţinerea, promovarea şi dezvoltarea dansului contemporan în România.
> promovarea artelor contemporane şi introducerea managementul artistic profesio‑

nist în România.
> apărarea drepturilor şi libertăţilor artiştilor.
> accesul artiştilor români la valorile culturale universale.
> cultivarea şi promovarea valorilor culturii româneşti în străinătate.
> susţinerea activităţii companiei de dans contemporan Studio DCM.
> crearea unui Centru Inter/Naţional pentru Dans Contemporan. (…)

Art. 24 – Centrul Inter/Naţional pentru Dans Contemporan se va înfiinţa prin decizie 
a Consiliului de Administraţie ca structura specializată a Fundaţiei. Regulamentul de or‑
ganizare şi funcţionare al Centrului, precum şi a programelor sale de activitate se apro‑
bă de către Consiliul de Administraţie, care numeşte şi Directorul Centrului. Pe măsura 
evoluţiei şi diversificării activităţii sale, Centrul va putea dobîndi personalitate juridică 
distinctă de a Fundaţiei, cu aprobarea Consiliului de Administraţie, păstrîndu‑şi însă de‑
numirea şi legăturile specifice cu aceasta. (…)

Interviu: relatare de la Cosmin Manolescu2

Dacă ne raportăm la perioada asta 1994–96, în care grupul Marginalii a fost activ – nu 
existau studiouri de dans, infrastructură, bani pentru cei tineri. Existau cele două com‑
panii de dans3 finanţate direct de Ministerul Culturii care aveau un studio de dans, însă 
erau nişte structuri foarte închise. În acelaşi timp, ne luptam cu mentalitatea asta că dan‑
sul contemporan e un fel de cabaret, lumea nu înţelegea ce înseamnă foarte bine dan‑
sul contemporan. Pînă prin 1997, a fost o perioadă destul de dark după trendul ascendent 

2 Fragmente dintr‑un interviu de Ioana Calen, Aplauzele aduc un deserviciu spectacolului, în Think 
Outside the Box, 9 aprilie 2015. Disponibil online, consultat la data de 16 august 2017: https://
www.totb.ro/aplauzele‑aduc‑un‑deserviciu‑spectacolului/.

3 Contemp şi Orion.
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imediat după revoluţie. S‑a schimbat optica la nivelul Ministerului Culturii şi cred din 
punctul ăsta de vedere, sîntem mereu într‑o logică de dezvoltare şi apoi cădere în prăpas‑
tie. Şi nu mă refer numai la dansul contemporan.

Cînd am decis să înfiinţăm Fundaţia Proiect DCM (Dans, Cultură, Management), nu 
prea mai exista nimic în afara celor două companii de dans conduse de Sergiu Anghel şi 
Adina Cezar, care produceau acelaşi timp de spectacol, Marginalii dispăruseră de pe pia‑
ţă şi nici nu prea mai veneau spectacole din străinătate. Mi‑a luat un an şi jumătate să 
conving, de exemplu, British Council, care făcea multe proiecte în zona teatrală, dar nu 
făcea nimic în zona dansului contemporan, spunînd că nu există public şi artişti. Unele 
din primele mari proiecte pe care le‑am iniţiat au fost Zilele Dansului Portughez (1997) 
şi British Dance Edition în 1998. Ultimul a fost un festival extrem de puternic – opt spec‑
tacole de dans contemporan, patru companii de top britanice prezentate în patru ora‑
şe din România în două săptămîni. La spectacolele de la Sala Mare din Teatrul Naţional, 
ţin minte că au venit peste 7000 de spectatori la cele 8 spectacole. Este adevărat însă că 
a existat un parteneriat puternic cu ArCuB, TNB, TVR şi un buget consistent de promovare, 
evident. Ceea ce nu se mai întîmplă, din păcate. (…)

Există un viitor în România pentru 
absolvenţii instituţiilor de învăţămînt 
artistic din domeniul dansului?

au consemnat Liana Tugearu, Cosmin Manolescu şi Mihai Mihalcea4

Primul proiect organizat de Fundația Proiect DCM la începutul activității sale a fost un 
studiu privind situația tinerilor dansatori și o masă rotundă privind viitorul dansului 
în România organizată în parteneriat cu Centrul SOROS pentru Artă Contemporană la 
Club A. Acest demers a stat la baza lansării activității Centrului Inter/Național pentru Dans 
Contemporan. La finalul întîlnirii a fost realizat un document‑raport ce reprezintă primul 
document programatic al sectorului coregrafic independent.

Fundaţia Culturală Proiect DCM şi Centrul SOROS pentru Artă Contemporană din 
Bucureşti au organizat în data de 4 iulie 1997 în cadrul manifestării GATA! Zilele 
Academiilor de Artă, o masă rotundă pornind de la un sondaj de opinie realizat în rîndul 
studenţilor de la Academia de Teatru şi Film, secţia coregrafie, al absolvenţilor Liceului 
de Coregrafie din Bucureşti şi ai Liceului de Artă din Constanţa. Cu această ocazie am 
analizat situaţia artei dansului. La această masă rotundă au participat reprezentanţi ai 
conducerii Liceelor de Coregrafie din Bucureşti şi Constanţa, reprezentanţi ai unor or‑
ganizaţii neguvernamentale din domeniul dansului, dansatori şi coregrafi, studenţi 
ATF, elevi, critici de dans şi ziarişti. Directorii instituţiilor culturale din domeniu – Operă, 
Operetă, companii de dans contemporan, precum şi reprezentanţii Ministerului Culturii 
şi ai Ministerului Învăţămîntului, deşi au fost invitaţi, au lipsit de la această importantă 
dezbatere privind viitorul dansului în România.

Rezultatele sondajului de opinie realizat de Fundaţia Proiect DCM, la care au răspuns 
42 de elevi şi studenţi, arată că:
> 40,4% din cei intervievaţi sînt interesaţi de dansul contemporan în timp ce opţiunea 

tinerilor pentru instituţiile de spectacol clasice este în descreştere (Operă, Operetă, 
Teatrul Muzical) – totalizînd împreună doar 26,1%.

4 Extrase din raportul publicat în ziarul AZI, 6 august 1997.
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> 59,5% preferă să aibă un statut de liber profesionist (de tip freelance) în loc să se an‑
gajeze într‑o instituţie de spectacol.

> 23,9% nu cred că au şansa de afirmare în România, iar 45,2% doresc să plece 
în străinătate.

> 74% nu sînt mulţumiţi de nivelul de pregătire profesională pe care‑l oferă şcoala.

Pornind de la aceste date, participanţii au relevat situaţia extrem de dificilă în care se gă‑
seşte arta dansului în Romania. (…) Soluţiile şi propunerile concrete avansate de partici‑
panţi pentru rezolvarea acestor probleme au fost:

1 Reforma instituţiilor de spectacol din domeniul dansului prin:
a trecerea la un nou tip de contract de muncă pe perioadă limitată pe stagiune/

proiect artistic;
b separarea bugetelor în cadrul institutiilor în care există compartiment de balet/ope‑

ră; angajarea directorilor pe bază de proiecte manageriale pe perioadă determinată;
c crearea în cadrul acestor instituţii a unor studiouri de dans experimentale deschise 

tinerilor coregrafi;
d finanţarea companiilor de dans independente, a artiştilor pe baza 

proiectelor propuse;
e finanţarea proiectelor organizaţiilor neguvernamentale din domeniul dansului de 

către Ministerul Culturii.

2 Reforma în instituţiile de învăţămînt (licee de coregrafie şi Academia de Teatru şi 
Film) prin:

a schimbarea programei de învăţămînt ţinîndu‑se cont de specificul dansului;
b crearea unei pepiniere de pedagogi;
c participarea unor profesori la stagii în străinătate;
d acordarea unor burse de studiu în străinătate pentru elevi şi studenţi.

3 Schimbarea legislaţiei privind statutul coregrafilor şi interpreţilor.
4 Crearea unui sistem de protecţie socială şi sănătate pentru artişti.
5 Crearea unui departament de dans la nivelul Ministerului Culturii.
6 Crearea unui centru coregrafic, precum şi realizarea la nivel naţional a unei reţe‑

le de centre coregrafice.
7 Colaborarea cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti – ArCuB, 

care poate sprijini mişcarea coregrafică românească.

Această masă rotundă a permis dialogul între diferitele generaţii de coregrafi, profesori, 
schimbul de experienţă între companiile independente, organizaţiile neguvernamenta‑
le, liceele de coregrafie şi tinerii dansatori şi a creat cadrul necesar unei confruntări de 
opinii privind viitorul dansului în România. Din păcate unul din principalele obiecti‑
ve, acela de a crea un dialog între instituţiile de spectacol şi tinerii artişti, precum şi între 
profesioniştii dansului şi forurile competente, nu a fost atins din cauza absenţei repre‑
zentanţilor acestor instituţii. 

Concluziile avansate de către profesioniştii din domeniu au fost:
> este absolut necesară creşterea numărului de proiecte independente de dans şi impli‑

carea tinerilor în realizarea lor.
> necesitatea înfiinţării unei Uniuni a Dansului care să reprezinte interesele 

breslei coregrafice.
> o mai bună mediatizare a problemelor dansului în mass‑media.
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> consultarea artiştilor din domeniul dansului la realizarea reformei în instituţiilor 
de spectacol.

> realizarea de parteneriate între companiile de dans şi ONG‑urile de specialitate.
> redactarea acestui raport şi înaintarea lui către Ministerul Culturii, 

Ministerul Învăţămîntului şi Comisiile de Cultură a Parlamentului.
> realizarea unei întîlniri între reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale 

din domeniul dansului, reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi profesionişti ai dan‑
sului pentru discutarea problemelor şi soluţiilor propuse de acest raport.

Centrul Inter/Naţional pentru Dans 
Contemporan [1997–1999]

a consemnat Cosmin Manolescu

Unul dintre proiectele de început ale Fundației a fost Centrul Inter/Național pentru Dans 
Contemporan – CIDC, o primă tentativă de a crea un spațiu instituționalizat pentru dan‑
sul contemporan. Acesta a funcționat între 1997 și 1999 și a fost realizat în parteneriat cu 
ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului București și co‑finanțat de 
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Prin acest proiect, Fundația a creat premisele 
unei dezvoltări durabile pentru dansul contemporan românesc.

Am găsit un partener important la ArCuB în persoana lui Nicolae Scarlat, fără de care 
CIDC nu ar fi putut exista, la fel şi programele pe dans care au fost ulterior susţinute de 
ArCub, pînă la plecarea sa.

În cadrul Centrului, am organizat ateliere şi cursuri de dans pentru profesionişti 
şi amatori, am oferit spaţiu de repetiţii pentru diverse proiecte, am produs şi prezen‑
tat spectacole, am început publicarea buletinului informativ info@dans, care a continu‑
at pînă în 2001. Iată în continuare o parte din proiectele şi evenimentele Centrului Inter/
Naţional pentru Dans Contemporan:

> Festivalul Zilele Dansului Contemporan Portughez (septembrie 1997).
> Atelier dans 97, cursuri gratuite pentru dansatori profesionişti conduse de coregrafii 

Florin Fieroiu şi Vava Ştefănescu (octombrie – noiembrie 1997).
> „La première pensée”, atelier de dans condus de coregrafii Damiano Foa şi Laura Simi 

(Franţa) (1–7 decembrie 1997), care a reprezentat şi o audiţie de dansatori pentru pie‑
sa „Jurnal”, realizată de Damiano Foa şi Olivier Renouf (1999).

> Studio de dans pus la dispoziţia coregrafului Gigi Căciuleanu ( 8–17 ianuarie 1998) 
pentru realizarea unei piese cu tineri dansatori români.

> Platforma Dansului Contemporan Românesc şi masă rotundă cu tema „Reforma institu‑
ţională în dans”, două spectacole de dans la Teatrul Naţional cu participarea a 16 co‑
regrafi din Bucureşti, Iaşi, Chişinău (26–28 februarie 1998).

> Dans.Acces – program de formare a publicului pentru dansul contemporan (1998).
> Atelier pentru dansatori şi persoane cu deficienţe locomotorii, condus de coregrafii 

Daniel Aschwanden şi Elisabeth Lofler, compania Bilderwerfer (Austria), atelier des‑
chis în parcul Herăstrău (mai 1998).

> Realizarea spectacolului „Incursiune 2”, cu participarea unui dansator profesionist şi 
a unui tînăr cu deficienţe locomotorii; premiera la clubul Green Hours 22 (iulie 1998).

> Producţia spectacolului „Despre tine”, de Vava Ştefănescu (1998).
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> Atelier‑audiţie susţinut de Karine Ponties, care a selecţionat 4 dansatori şi a făcut un 
spectacol – „Santinelele: naftalină” (1998).

> Coordonarea secţiunii de dans din Festivalul de artă Medievală din Sighişoara 
(1998); spectacole prezentate: „Memoria corpului secret”, „Animalom”, şi premiera 
spectacolului „Înaripat”.

> Stagiune de dans contemporan (octombrie 1998 – iunie 1999) – proiect realizat în cola‑
borare cu Teatrul L.S. Bulandra.

„În 20 de ani aţi construit un loc pentru artă, cu artişti dedicaţi comunităţii, atent 
la status quo‑ul politic care tinde să ne ignore drepturile şi condiţia. Vreau să fo‑
losesc un termen la modă care descrie Fundaţia, Cosmin, – glocalization, întrucît 
combină caracteristicile unui loc cu o lume cu graniţe estompate, conectînd exis‑
tenţa obişnuită în satul global la trăsăturile originale şi unice şi la nevoile ţesăturii 
tale artistice în România, extrăgînd rezultate pozitive pentru cultură şi lăsîndu‑ne 
să trăim şi să împărtăşim căldura ta umană”. 
 
Ezequiel Santos, partener Forum Dança, Lisabona
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Zilele Dansului Contemporan Portughez

Evenimentul a fost organizat în perioada 23–27 septembrie 1997 de Fundația Culturală 
Proiect DCM și ArCuB în colaborare cu Forum Dança și Ministerul Culturii din Portugalia. 
Spectacolele au avut loc la Sala Amfiteatru a Teatrului Național, iar ArCuB a găzduit atelie‑
rele de dans, un jam‑session și o serie de proiecții cu filme de dans.

Programul a inclus solo‑urile a patru dansatori‑coregrafi: Paulo Enrique – „From now on”, 
Margarida Bettencourt – „Composition for Nude and Red”, Aldara Bizarro – „Love Series”, 
Francisco Camacho – „Our Lady of Flowers”.

Margarida Bettencourt şi Paulo Enrique au susţinut, de asemenea, două atelie‑
re, iar Gil Mendo şi Ezequiel Santos, din partea Forum Dança, au susţinut o conferin‑
ţă despre dansul portughez şi despre modul în care dansul contemporan s‑a dezvoltat 
în Portugalia. Proiecţiile cu casete de filme de dans au inclus creaţiii semnate de: Vera 
Mantero, Silvia Real, Clara Andermatt, Paulo Ribero sau Miguel Pereira.

Struguri striviţi sau dreptul la ireverenţă

de Alex. Leo Şerban5

La sfîrşitul lunii septembrie, nou‑înfiinţata Fundaţie Proiect DCM a organizat la Bucureşti 
Zilele dansului contemporan portughez. O organizare ireproşabilă, care a cuprins – pe lîngă 
spectacolele propriu‑zise, proiecţii video, conferinţe şi improvizaţii coregrafice. Am vă‑
zut, atunci, două dintre cele patru spectacole prezentate: „Love Series” de Aldara Bizarro 
şi „Our Lady of Flowers” de Francisco Camacho. Am ieşit de la ele fericit.

În prima, o fetişcană îmbrăcată destul de sport – ceva între stewardesă şi asistentă de 
iluzionist – încearcă să‑şi regleze „conduita”, mai apoi buna aşezare bizară pe un scaun, 
în funcţie de refrenele reluate ale unor bucăţi muzicale. Acestea sînt suficient de parşi‑
ve pentru ca fata să fie prinsă mereu pe picior greşit – cînd lenevoasă la modul statuii din 
faţa lui Rockefeller Center, N.Y., cînd săltăreaţă ca o gimnastă în proba de la sol. Mai apă‑
reau, spre finalul „numărului”, un porumbel alb – scos, cum se cuvine, prin hocus‑pocu‑
sul unei magii mai curînd domestice – şi o inimă supradimensionată din beculeţe roz, 
aprinse la unison… Un tablou în acelaşi timp ludic şi graţios, delicios de kitsch pe alocuri, 
care m‑a făcut să rîd straşnic de cîteva ori.

A doua bucată s‑a vrut mai „gravă”; a fost, de fapt, „camp” – un tur de forţă coregra‑
fic, la limita body‑art‑ului, amalgamînd, nu o dată tulburător, pulsiunile parcă spontane 
ale trupului cu rigorile ironice ale „trăirii ca operă de artă” care caracterizează „camp”‑ul. 
Fiind vorba de un spectacol inspirat de Jean Genet, fireşte că blasfemia trebuia să îşi aibă 
partea sa în reprezentaţie – partea blestemată, partea de umbră, de nedesprins din efigia 

„Sf. Genet, actor şi martir”… De unde surpriza de a citi, ulterior, într‑un săptămînal lite‑
rar respectabil, oroarea cronicarei în faţa „inconştienţei celor care au pierdut complet în‑
ţelesul unui motiv şi îl tratează pur decorativ” (era vorba de imaginea strugurilor striviţi 
de sexul coregrafului‑dansator)! Greu de crezut, într‑adevăr, că autorul coregrafiei nu ar 
fi cunoscut „gravitatea” unui simbol precum strugurele… Nu ar fi mai logic să recunoaş‑
tem că l‑a folosit tocmai pentru a scandaliza, a „oripila” precum va fi făcut‑o, la vremea 
respectivă, literatura lui Genet?… Iar dacă este aşa, nu are dreptul un artist (orice artist) 
să „blesteme”, nu are el dreptul sfînt la ireverenţă în numele Artei care – se ştie – înjură cu 
Poezia pe buze?… Francisco Camacho crede că da; şi eu, alături de el.

5 Publicat în Dilema, 1997.
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Participarea în reţelele internaţionale

a consemnat Cosmin Manolescu

Încă din 1997, Fundația a fost înscrisă în IETM – Informal European Theatre Network și 
Aerowaves – dance across Europe, care susținea coregrafii emergenți. Pînă în 2006 am par‑
ticipat aproape în fiecare an la Aerowaves și la IETM.

Aceste reţele au reprezentat unul din canalele prin care am făcut lobby şi am promovat 
dansul contemporan românesc, am vorbit despre noua generaţie de artişti. Aşa au înce‑
put şi programatorii să vină la Festivalul BucurEŞTi.Vest, de pe urma acestor reţele, dar şi 
prin Balkan Dance Platform, şi asta a ajutat ulterior la prezenţa artiştilor români în străi‑
nătate la începutul anilor 2000.

Tot în 1997, eu şi Gabriela Tudor am primit un fellowship la Amsterdam, la 
Netherlands Theatre Institute, oferit de la Dragan Klaic, care a susţinut mult perioada de 
început a Fundaţiei. Pe Dragan l‑am cunoscut la IETM, ca şi pe mulţi alţii cu care am cola‑
borat ulterior. Am fost unul din cei care am militat pentru organizarea unei întîlniri IETM 
la Bucureşti, care a avut loc abia în 2017.

O persoană importantă venită tot pe filiera reţelelor a fost Ghislaine Boddington, 
pe care am cunoscut‑o în 1996 la Sofia. În 1996 am fost asistent de producţie voluntar 
la un proiect european derulat la Dartington într‑o bursă oferită de British Council în 
cadrul Masterului ECUMEST, chiar înainte să lansez Fundaţia, iar în 1997 Ghislaine m‑a 
invitat în două proiecte pe care ea le‑a făcut la Hamburg şi la Lisabona, care mi‑au ofe‑
rit o deschidere şi o altă posibilitate de a lucra internaţional. Acolo am cunoscut‑o pe 
Marie Gabrielle Rotie, de exemplu, cu care ulterior am realizat un spectacol. În 2001 am 
invitat‑o pe Ghislaine la Movements on the EDGE, iar mai tîrziu, în 2010, organizaţia sa, 
body>data>space a devenit unul dintre co‑organizatorii proiectului european E‑Motional, 
condus de Fundaţie.

Pro Helvetia a avut de asemenea un rol extrem de important după 2001, pentru că au 
susţinut o parte din proiectele de dans contemporan din România. Fundaţia a primit un 
grant important în 2001–2002, şi aşa am putut avea în acea perioadă o echipă cu salariu – 
Andreea Grecu, Daiana Andreianu, şi un sediu, în Calea Victoriei 120.

O susţinătoare importantă a fost Anne Marie Türk de la KulturKontakt care în 1997–
2001 a oferit în fiecare an o finanţare mică, dar constantă pentru Fundaţie. Ultima a fost 
pentru Balkan Dance Platform în 2003.

În 2007 ar fi trebuit să fie la Bucureşti o întîlnire Aerowaves, lucru discutat cu John 
Ashford (directorul reţelei Aerowaves) din 2005 în contextul apariţiei CNDB‑ului, dar 
pînă la urmă nu a existat interes şi sprijin în ţară, aşa încît în final am decis să mă re‑
trag din reţea. Tot prin Aerowaves, Ioana Macarie a primit un premiu important la 
Amsterdam, în 2004, la Dansmakers, iar ulterior Vava Ştefănescu a prezentat un specta‑
col la The Place (Londra). Prezenţa puternică a dansului românesc pe scenele din Berlin, 
Viena şi Paris sau New York de la începutul anilor 2000 se datorează aproape în exclusivi‑
tate acestei activităţi, mai puţin cunoscută în România la acea vreme.
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DANS.ACCES [1998–]

a consemnat Ştefania Ferchedău

Pe lîngă proiectele destinate profesioniştilor dansului, Fundaţia a lansat în 1998 un pro‑
gram de formare şi educare prin şi pentru dansul contemporan, destinat unor categorii 
diverse de public (elevi, amatori de dans şi mişcare, persoane cu handicap locomotor, per‑
soane de vîrsta a treia, ş.a.). Programul şi‑a propus să utilizeze funcţia terapeutică şi edu‑
cativă a dansului în cadrul unui dialog activ între artă şi societate, şi a fost co‑finanţat de 
Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă. Realizat de‑a lungul timpului sub diferite nume, 
Dans.Acces continuă pînă în prezent, luînd o varietate de forme de‑a lungul anilor: specta‑
cole de dans cu neprofesionişti, jam sessions, proiecţii de filme, etc.

Proiectul6 a avut iniţial două direcţii de dezvoltare, una fiind destinată persoanelor cu 
deficienţe locomotorii (derulată în parteneriat cu Fundaţia Motivation) şi una destina‑
tă educaţiei artistice a liceenilor bucureşteni, realizată în parteneriat cu trei licee care au 
pus la dispoziţie săli de sport.

Într‑o primă fază a proiectului au fost contactate mai multe licee din Bucureşti 
care să participe la acest proiect (printre care Liceul Gheorghe Lazăr, Horia Hulubeanu, 
Liceul Sadoveanu etc.) şi au fost aleşi trei coregrafi profesionişti care să conducă atelie‑
re – Eduard Gabia, Mihai Mihalcea şi Vava Ştefănescu. În faza a doua cei trei coregrafi au 
facut o scurtă prezentare/introducere în dansul contemporan în sălile de sport ale licee‑
lor Horia Hulubei şi Mihail Sadoveanu/Grupul Şcolar Mecanică Fină care a constat în pre‑
zentarea unui mic moment coregrafic şi a unor discuţii libere.

În urma prezentărilor, peste 45 de elevi din cele trei şcoli s‑au înscris să participe la 
proiect. În prima etapă de lucru, cei trei coregrafi au susţinut individual cursuri intensi‑
ve (2–3 ori pe săptămînă) la sediul liceelor, iar în etapa următoare atelierele au fost orga‑
nizate la sediul Centrului Inter/Naţional pentru Dans Contemporan, sala ArCuB din str. 
Batiştei nr. 14.

În ultima fază a proiectului coregraful Cosmin Manolescu a realizat direcţia artisti‑
că a unui spectacol de dans contemporan la care au participat 33 de elevi şi profesorul de 
matematică Viorel Daniel (de la Liceul Horia Hulubei). În cadrul proiectului s‑a încercat 
şi atragerea profesorilor în programul educaţional, lucru care nu s‑a realizat decît parţi‑
al prin prezenţa domnului Viorel Daniel, care a participat la întregul program, inclusiv la 
spectacolul final. Proiectul s‑a finalizat cu prezentarea unui spectacol de dans contempo‑
ran la Teatrul Ion Creangă în luna iunie 1998. În urma proiectului aprox 10–15 elevi parti‑
cipanţi au devenit spectatori constanţi la spectacolele de dans contemporan.

Programul Dans.Acces a fost continuat ulterior regulat de Cosmin Manolescu sub 
forma unor ateliere de dans contemporan pentru neprofesionişti derulate la Bucureşti 
sau în alte oraşe din ţară. Între acestea se numără: „16 ianuarie: să fie dans” (2011, CNDB), 

„6 mai: harta corpului” (2011, ArCuB), „lonely travelers” (2013, ZonaD), REINVENT (ZonaD, 
2014), „ExitZone (2015) ”, „Identităţi performative” (2015, ICON Arts, Cisnădioara), „Cînd 
dansezi, zbori?” (Centrul Replika, 2017), „ZonaD explorare urbană” (2015–2017, Bucureşti, 
Braşov, Timişoara, Faro), ş.a.

6	 Bazat	pe	textul	de	prezentare	în	cadrul	platformei	Cultura	în	educaţie,	realizată	de	Asociaţia	
MetruCub.	Disponibil	online,	consultat	la	data	de	20	august	2017	http://culturaineducatie.ro/
portfolio‑posts/dans‑acces/.
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Cronică: Cînd dansezi, zbori? – Replika/Cosmin Manolescu

au consemnat Ilinca şi Raluca Neamu7

O cronică a unui curs de dans, făcută – cum rar se reușește – atît de copil, cît și de părinte. O cro‑
nică a cărei lectură și conținut ne‑a bucurat teribil. Lăsăm aproape necenzurate opiniile fetiței 
de 9 ani și vă invităm și pe voi să le citiți; mai întîi rîndurile ei, apoi cuvintele mamei.

Eu, Ilincuț, pot să vă zic personal că a fost de ajuns să mă duc doar o dată la atelier ca să îmi 
dau seama că trebuie să continui…

Atelierul „Cînd dansezi, zbori?” e un CURS de dans pentru copii şi adulţi (un curs foar‑
te foarte liber) în care înveţi ce înseamnă LIBERTATEA, COMUNICAREA ŞI MAI ALES DANSUL 
ÎN SINE…

Una dintre rugăminţile lui Cosmin Manolescu (coregraful[1] care se ocupă de acest 
curs) a fost să aducem cu noi la atelier un obiect pentru care simţim ceva (ceva fru‑
mos). Obiectele au fost folosite pe post de MOSTRE ale atelierului. De fapt… nu vom 
mai vedea acele obiecte (le‑am donat unui proiect de dans pe care Cosmin îl continuă). 
Totuşi, ele vor deveni în curînd nişte lucruri foarte preţioase… (PREŢIOASE la propriu pen‑
tru că vor fi implicate în spectacolul lui Cosmin)

COSMIN MANOLESCU: Eu cred că acest Cosmin e unul dintre cei mai buni profesori de 
dans pe care i‑am cunoscut… 

Au fost momente… în care totul era atît de frumos încît nu te mai puteai opri din 
acea mişcare. Au fost şi momente super amuzante: cele în care ne plimbam, cele în care 
ne dădeam energie cu mîinile apoi ţi le puneai pe corp (nu brusc!), cel cînd trebuia să 
mergi şi la un moment dat se oprea cineva din grup pe covor şi tu trebuia să fii atent şi să 
te opreşti tot acolo. … au fost şi momente foarte plictisitoare (au fost super puţine de ge‑
nul asta – poate doar cel în care trebuia doar să dansezi ca un robot de la un capăt al sce‑
nei pînă la celălalt (a fost cam greu). 

CEL MAI EMOŢIONANT MOMENT a fost LA SFÎRŞIT DE TOT cînd AM FĂCUT UN SPECTACOL pen‑
tru SPECTATORI PE CARE NU ÎI CUNOŞTEAM!

A doua zi de dimineaţă, simţeam că ceva îmi lipseşte… şi mi‑am dat seama că era nos‑
talgia după dans.

Cînd emoţiile sînt bune

de Raluca, mămică de Ilinca

− Un atelier în care părintele şi copilul fug împreună, se caută, se ghicesc, sau îşi strigă 
independenţa, deopotrivă de acut şi necesar, ca în viaţă, dar mai senin, asumat şi cu 
sentimentul perfecţiunii care nu are legătură cu viaţa, ci cu dansul de moment;

− O experienţă unde emoţiile sînt absolut necesare (spre deosebire de cotidian cînd ele 
mai degrabă încurcă, dezvăluie prea mult, determină fragilităţi neasumate), un loc 
în care te joci cu emoţiile, le provoci, le arunci în sus, le prinzi şi le transferi celor din 
jur care continuă dîndu—le atenţie, ocrotindu‑le şi restituindu‑le mai puternice decît 
la început;

7 Cronică publicată online la https://roatamare.com/2017/05/17/
cronica‑cand‑dansezi‑zbori‑replikacosmin‑manolescu/, consultată la data de 21 august 2017.
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− 3 zile în care mişcarea înseamnă şi linişte, pauză sau nemişcare, dar şi exuberanţă, 
momente cînd dansul se concretizează în aerul din jurul propriului corp dar şi în vi‑
braţia celor din jur, în emoţii transformate în umbre sau în respiraţiile celorlalţi, în 
priviri scormonitoare sau frugale;

− O ştire de foarte curînd anunţa că s‑a demonstrat ştiinţific faptul că emoţiile uma‑
ne configurează fizic lumea. În Sala Replika am simţit cum emoţiile făceau spaţiul 
galben şi moale, sau alunecos şi fin, multiplicat la infinit şi fără margini sau cu limi‑
te necesare, în funcţie de muzică şi de oglinda ei din fiecare. Pe scena Replika s‑a vă‑
zut cum ceilalţi din grup erau parte din fiecare şi se mişcau asemeni unui corp uriaş 
cu mai multe braţe şi picioare, puternic şi armonios, perfect pe interior şi generator 
de spaţiu.

− În mod obiectiv, experienţa noastră a constat în 3 zile de ateliere de dans cu coregra‑
ful Cosmin Manolescu, la Centrul de Teatru Educaţional Replika (dacă nu‑i ştiţi, nu 
mai întîrziaţi, au cele mai surprinzătoare, realiste şi avangardiste spectacole!). Totul 
s‑a petrecut ca parte a unui demers mai larg al artistului în care experienţa dansu‑
lui în grup (pentru că au fost 6 copii şi cîte un părinte) şi obiectele dragi pe care fie‑
care le‑a adus vor fi parte din proiectul artistic al lui Cosmin. Atelierul pentru copii şi 
părinţi este completat de un alt demers – Coregrafia lucrurilor # apel de obiecte si cor‑
puri, iar întreg proiectul este susţinut de o finanţare publică, prin Fondul Cultural 
Naţional. O bucurie rara avis pe care o sperăm cît mai des petrecută, pentru că o pe‑
trecere de sentimente a fost totul.

[1] Coregraful este un om care inventează diverse mişcări de dans 
foarte elaborate şi face un spectacol din ele.
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Platforma Dansului 
Contemporan Românesc

În perioada 27–28 februarie 1998 Centrul Inter/Național pentru Dans Contemporan & 
Fundația Proiect DCM au organizat la București prima platformă de dans contemporan8.

În multe ţări din lume sînt organizate platforme naţionale care facilitează prezentarea 
creaţiilor autohtone din domeniul dansului contemporan şi selectarea lor pentru circui‑
tul internaţional de festivaluri şi întîlniri coregrafice. În premieră pentru România, între 
26–28 februarie 1998, Centrul Intern/Naţional pentru Dans Contemporan a organizat la 
Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii, Platforma dansului contemporan românesc. 
Această manifestare, un adevărat maraton al dansului contemporan, a cuprins specta‑
cole, prezentări video ale creaţilor româneşti, improvizaţii, discuţii informale cu publi‑
cul şi o masă rotundă despre reforma instituţională în dans. Punînd alături, pe scena 
Sălii Atelier a Teatrului Naţional, coregrafi consacraţi şi coregrafi foarte tineri, platforma 
a oferit publicului şi profesioniştilor o viziune de ansamblu asupra tendinţelor şi influ‑
enţelor actuale din dansul contemporan românesc.

Scopul platformei a fost de a promova dansul românesc în ţară şi în străinătate, de 
a informa publicul, profesioniştii şi responsabilii culturali asupra calităţii şi diversităţii 
dansului contemporan românesc.

Artişti participanţi: Maria Baroncea, Violeta Dumitraşcu, Ioana Macarie, Adina Cezar, 
Cosmin Manolescu, Ioana Popovici, Romulus Neagu, Mihai Mihalcea, Sorana Badea, 
Liliana Iorgulescu, Vava Ştefănescu, Florin Fieroiu, Andreea Duţă, Daniel Szallasy, Angela 
Donii, Sergiu Anghel, Eduard Gabia.

Proiectul a fost co‑finanţat de Ministerul Culturii şi Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile, şi a fost realizat cu sprijinul Fundaţiei META şi ArCuB – Centrul de 
Proiecte Culturale.

Platforma a fost primul eveniment care a adus împreună comunitatea dansului con‑
temporan din România. După cele două zile de spectacole, a fost o mică petrecere la 
Centrul Intern/Naţional pentru Dans Contemporan şi bucuria care a rezultat în urma 
acelui eveniment a dus la un sentiment de apartenenţă la o comunitate a dansului. Apoi 
am continuat seria de întîlniri regulate, o dată pe lună sau la două luni, în care discu‑
tam ce probleme aveam, ce strategie de finanţare, cum să obţinem mai multă vizibilitate. 
Apartenenţa asta a fost foarte pozitivă şi în acest fel am ajuns mai tîrziu să avem rezultate.

8 Bazat pe textul din caietul program al Platformei, semnat de Gabriela Tudor, Preşedinte Fundaţia 
Proiect DCM, adăugit.
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Elementul Nuţi

de Alex. Leo Şerban9

Excelent organizată Platforma dansului contemporan românesc (desfăşurată între 27 şi 28 
februarie 1998 la Sala Atelier a Teatrului Naţional) a pus clar în evidenţă un clivaj între 
generaţii. Dacă piesele cele mai interesante („Animalom”, „Piesă pentru mai tîrziu”, „Trei 
piese de Beckett”, „Publicitate”) aparţin unor coregrafi tineri pe care îi uneşte dorinţa 
de a experimenta şi refuzul patetismului, cele penibile au venit din partea unor oameni, 
care la vremea lor au fost deschizători de drumuri în dansul contemporan românesc… 
Nu este un paradox, ci probabil – o fatalitate: după o fază ludică şi o alta lucidă (de pro‑
pria valoare) urmează una în care gesturile apăsate, pitorescul caricatural şi pompozita‑
tea poncifă – la limita şuşelor de cafe‑şantan – se vînd ca „performanţe” în sine.

Nici unul din spectacolele acestor profesionişti eclipsaţi nu a scăpat de clipele de ri‑
dicol – că e vorba de despre kitschimaginea finală a unui orgasm folcloric în care dansa‑
toarea‑coregrafă rămîne cu braţele întinse precum Statuia Libertăţii cu luminiţa pe mîini 
sau, într‑altul de veşnica pomenire a unei vibraţii de mucava semnalizate de candele… în‑
cît ajungi să crezi că singura revelaţie tuturor acestor coregrafi adormiţi este elementul 
Nuţi (Nuţi este candelăreasa şefă de la Bellu)!

Pericolul este ca în dansul românesc să se perpetueze o direcţie bombastică, răsu‑
flat‑performantă (frînturi din acest „stil” răsfrîngîndu‑se chiar şi în cîteva momente – gen 
Angst pe plajă – din altminteri meritoriul, „Sărbătoarea primăverii”…). Însă cred că tine‑
rii coregrafi prezenţi la Platformă… au găsit acul cu care să dezumfle balonul – mai întîi 
printr‑o (semnificativă) insistenţă pe sugestii preluate din „teatrul fără cuvinte” bec‑
kettian, apoi prin patinarea fără complexe pe teritorii învecinate (de pildă performance 
în „Publicitate” şi „Exerciţiu de admiraţie”). Ca şi remarcabilul „Animalom”, acestea două 
par să atingă – în „joaca” lor aparent „iresponsabilă” – ceva esenţial şi definitoriu pentru 
condiţia noastră post‑modernă…

9 Publicat în Dilema, nr. 267, 13–19 martie 1998.
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Stagiune de Dans Contemporan la 
Teatrul L.S. Bulandra

În stagiunea 1998/1999, Teatrul Lucia Sturdza Bulandra și Fundația Culturală Proiect DCM 
au prezentat la sala Toma Caragiu, într‑o zi de marți a fiecărei luni, un program de specta‑
cole de dans contemporan realizate de tineri coregrafi români. Inițiată de Gabriela Tudor 
și Victor Rebengiuc, stagiunea a fost singura modalitate prin care tînăra generație de ar‑
tiști‑coregrafi a avut acces gratuit la o scenă de spectacol profesionistă.

24 septembrie 1998 – Dame de Pic, coregrafia Karine Ponties | Santinelele: 
naftalină, coregrafia Karine Ponties, interpreţi Ioana Popovici, Romulus Neagu, 
Eduard Gabia, Cosmin Manolescu
13 octombrie 1998 – Despre tine, coregrafia Vava Ştefănescu | Incursiune 2, 
coregrafia Cosmin Manolescu
3 noiembrie 1998 – Despre tine, coregrafia Vava Ştefănescu | Înaripat, coregra‑
fia Florin Fieroiu
15 decembrie 1998 – Dans Experiment – performance, improvizaţii, muzică live
12 ianuarie 1999 – Publicitate, coregrafia Eduard Gabia
3 februarie 1999 – Memoria corpului secret, coregrafia Mihai Mihalcea | 
Musashimaru, coregrafia Manuel Pelmuş
9–10 martie 1999 – Dans Showcase internaţional cu tineri coregrafi
6 aprilie 1999 – Incursiune 2, coregrafia Cosmin Manolescu
4 mai 1999 – Înaripat, coregrafia Florin Fieroiu | Debut Maria Baroncea
8–9 iunie 1999 – Jurnal, coregrafia Laura Simi & Damiano Foa (Franţa)

Stagiune de dans contemporan la Teatrul „Bulandra”

de Eugen Comarnescu10

La un an de la înfiinţare, Fundaţia Culturală Proiect DCM s‑a hotărît să‑şi prezinte siste‑
matic în public spectacolele coregrafice. Realizatorii şi interpreţii sînt în majoritate ab‑
solvenţi ai Liceului de coregrafie, dar şi ai secţiei de coregrafie de la UNATC. Cu sprijinul 
generos al lui Victor Rebengiuc, directorul Teatrului „Bulandra”, care a pus la dispozi‑
ţia tinerilor coregrafi Sala „Toma Caragiu”, Fundaţia Proiect DCM va realiza o stagiune 
de dans contemporan, reprezentaţiile avînd loc între 13 octombrie 1998 – 9 iunie 1999, 
cîte o dată pe lună, la ora 19.00. Cel dintîi spectacol al stagiunii s‑a desfăşurat ieri, 13 
octombrie, şi a reunit creaţiile intitulate „Despre tine” (coregrafia Vava Ştefănescu) şi 

„Incursiune 2” (coregrafia Cosmin Manolescu). În alocuţiunea sa în faţa gazetarilor, Victor 
Rebengiuc a considerat „ca pe o datorie a mea să‑i ajut pe aceşti tineri, mai cu seamă că, 
pe cînd eram rector la UNATC, m‑a preocupat în mod deosebit secţia de coregrafie”.

10 Publicat în Cronica Română, miercuri, 14 octombrie 1998.



25 1998

Incursiune 2 [1998–2000]

Mișcări, gesturi, sunete și atitudini care se amestecă într‑o surprinzătoare imagine despre 
viața noastră cea de toate zilele: o incursiune în „normalitate” cu un dansator profesionist și 
un tînăr cu deficiențe locomotorii.

COREGRAFIA: Cosmin Manolescu
INTERPREŢI: Manuel Pelmuş şi Nicolae Chiosu
MUZICA: Nuno Rebelo
CU SPRIJINUL: Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi Compania Bilderwerfer 
din Viena

Spectacolul a fost creat în cadrul programului Dans.Acces, în urma unui atelier pen‑
tru dansatori şi persoane cu dizabilităţi susţinut la Bucureşti de coregraful austriac 
Daniel Auschwanen.

„Incursiune 2” a primit premiul Televiziunii Române în cadrul Festivalului 
Internaţional „Eurodans” de la Iaşi în 1998. S‑a jucat pînă în 2000, fiind organizat şi un 
turneu care a inclus spectacole la Constanţa, Ploieşti, Braşov, Săcele şi Viena.

O artă pe care cuvintele nu o pot exprima

a consemnat Marius Dragomir11

(…) Cosmin Manolescu spune că Nicolae Chiosu nu ar avea ce să caute într‑un specta‑
col de dans clasic, dar în piesele coregrafice de dans contemporan, prezenţa nu mai este 
de mult o insolitare a privitorului. De altfel, pe Nicolae Chiosu această experienţă artisti‑
că l‑a readus la o viaţă absolut normală într‑o societate în care atitudinea faţă de persoa‑
nele cu deficienţe locomotorii este una de suspiciune şi de foarte multe ori de nepăsare. 
Nicolae Chiosu susţine că dansul contemporan este o experienţă unică în viaţa lui, la 
care nu are de gînd să renunţe: „Dansul contemporan este o artă. Nu am crezut nicioda‑
tă că persoanele cu care am lucrat, profesionişti în acest domeniu, vor fi atît de deschise 
în contactul cu noi. La început am fost şase persoane cu deficienţe locomotorii, dar trei 
dintre ei au renunţat. Am dat o reprezentaţie în Parcul Herăstrău în Bucureşti, iar lumea 
se uita la noi ca la ceva bizar. Pe ei i‑a descurajat acest lucru, pe mine nu. Am vrut să merg 
mai departe şi am reuşit”. Nicolae Chiosu crede că această experienţă este unică: „Nu are 
asemănare, este o artă pe care cuvintele nu o pot exprima”.

11 Publicat în Ziua, 1998.
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Fundaţia Proiect DCM lansează: Dansul fără prejudecăţi

de Cristina Modreanu12

Fundaţia Culturală Proiect DCM a lansat ieri o provocare la adresa societăţii româneşti, în 
care prejudecăţile sînt ridicate la rang de lege: persoanele handicapate locomotor pot 
dansa! Coregraful Cosmin Manolescu a crezut în acest „vis” pe care l‑a transformat în re‑
alitate cu ajutorul unui dansator profesionist, Manuel Pelmuş, şi al unui tînăr cu defici‑
enţe locomotorii, Nicolae Chiosu. Ideea acestui proiect s‑a născut în 1997, cînd Cosmin 
Manolescu l‑a întîlnit la Lisabona pe coregraful Daniel Aschwanden, directorul artistic 
al Companiei Bilderwerfer, alcătuită din dansatori profesionişti şi persoane cu handicap 
locomotor. În mai 1998, coregraful Daniel Aschwanden şi asistenta sa Elisabeth Loffler 
au condus la Bucureşti un atelier pentru dansatori profesionişti şi persoane cu deficien‑
ţe locomotorii. Atelierul s‑a închis cu o prezentare publică în Parcul Herăstrău, în cadrul 
festivalului Luna Bucureştilor, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti. În urma 
atelierului, coregraful Cosmin Manolescu i‑a ales pe Manuel Pelmuş şi Nicolae Chiosu 
(între care se născuse o relaţie de prietenie) pentru realizarea spectacolului de dans con‑
temporan „Incursiune 2”, gîndit astfel încît să lanseze noi direcţii în teatrul contemporan.

Spectacolul încearcă să răspundă unor întrebări pe care puţini au curajul să şi le 
pună: „Există oare o definiţie a normalităţii în aceste vremuri?, Poate oare dansa o per‑
soană într‑un cărucior rulant?, Poate el sau ea spera la o viaţă normală?”.

Premiera spectacolului, realizat în cadrul programului Dans.Acces al Fundaţiei 
Proiect DCM şi co‑finanţat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă România, va avea loc 
pe 8 iulie, a ora 20:00, în spaţiul neconvenţional al Clubului Green Hours 22, accesul pu‑
blicului fiind gratuit.

„Incursiune 2 mi s‑a părut a fi un spectacol‑eveniment, o descoperire şi o demon‑
straţie de curaj. Spectacolul lui Cosmin Manolescu vorbeşte despre revoltă, des‑
pre cruzime şi forţă psihică, dar mai ales rupe bariera dintre ficţiune şi realitate. 
(…) Pe scenă, doi dansatori în scaune cu rotile, construind un conflict, din nou 
teatral, de comunicare nuanţată între rivalitate, afinitate, violenţă comună, ener‑
gie vitală, dar mai ales iubire şi dorinţă de libertate. Emoţia este agresivă, de o vi‑
olenţă plină, paradoxal, de generozitate, interzicînd pasivitatea şi indiferenţa. (…) 
Dincolo de victoria personală, este o reală reuşită artistică, un spectacol în care 
puterea de revoltă şi de iubire ne obligă să regăsim energia prin care orice limită 
poate fi depăşită. (…)” 
 
Monica Broos, Cronica, octombrie 1998

12 Publicat în Adevărul, 2 iulie 1998.
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The Suitcase Fund şi conexiunea cu 
SUA [1998–]

a consemnat Cosmin Manolescu

Începînd din 1999, Fundația este membră a rețelei de parteneri ai Suitcase Fund, un pro‑
gram inițiat în cadrul Dance Theater Workshop New York și dedicat susținerii dansului con‑
temporan în Europa de est. În 2016 platforma s‑a reconfigurat sub numele Global Practice 
Sharing și este gestionată de Movement Research.

Legătura cu dansul american a făcut‑o Gabriela Tudor, care în 1994 a fost invitată de 
David White, directorul artistic al Dance Theater Workshop (DTW) din New York, la 
o întîlnire a reţelei NPA – National Performing Arts. Ulterior, în 1998, am fost invitaţi 
prin programul The Suitcase Fund iniţiat de David White şi DTW – un program de spri‑
jin al dansului contemporan în estul Europei, la un showcase unde am prezentat piesa 

„Animalom” şi unde Gabriela a continuat discuţiile pentru includerea României pe har‑
ta programului Suitcase fund în Europa de est (care în acel moment se oprea la Ungaria). 
În acest fel România a devenit eligibilă pentru Suitcase Fund din 1999, iar Fundaţia a de‑
venit partener oficial al reţelei în România.

Aşa a început şi primul eveniment susţinut prin Suitcase Fund, un atelier cu Donna 
Uchizono la Opera Română din Bucureşti şi la Teatrul de Balet Oleg Danovschi. Apoi, ca 
urmare a bursei pe care am primit‑o de la CEC Artslink în 2002, unde am făcut un tur 
american şi i‑am întîlnit pe Allyson Green, Homer Avila, am conceput un focus american 
la Festivalul BucurEŞTi.Vest.

În 2003 la festival am discutat la Bucureşti cu Allyson Green continuarea colaboră‑
rii noastre artistice, care s‑a concretizat în 2005, cînd am făcut un dublu eveniment – ex‑
poziţia lui Peter Terezakis la Galeria Nouă, cu un mic performance realizat de Allyson, 
o piesă făcută în pivniţa de la Curtea Veche, şi apoi cu un performance la Marea Neagră, 
la Constanţa, pe dig – s‑a numit „Black Sea – Blue Moon”, care începuse anterior, la San 
Diego. Tot 2003, Dance Theater Workshop a făcut un proiect mare, care s‑a numit Central 
Station, în care au fost invitaţi mai mulţi artişti din Europa de est, între care şi eu, ocazie 
cu care am prezentat „Paradis Serial”, iar Allyson Green m‑a invitat cu „Private Show” la 
San Diego. Proiectul lui Allyson a fost în acelaşi format pe care îl practicam şi noi, în ide‑
ea de a favoriza lucrul dansatorilor români cu coregrafi străini – acolo au fost, printre al‑
ţii, Mihaela Dancs, Carmen Coţofană, Cătălina Gubandru, Andreea Căpitănescu.

În 2005–2006, Gabriela a început să discute cu Laurie Uprichard de la Dancespace 
New York despre un proiect mai mare de colaborare româno‑americană. La discuţie au 
mai participat Barbara Bryan de la Movement Research, cred că şi Levi Gonzales, şi atunci 
a apărut pentru prima dată ideea de a face un proiect mare Bucureşti–New York, lu‑
cru s‑a întîmplat abia în 2010 cu Moving Dialogue. Susţinerea prin Suitcase Fund, finan‑
ţat de Trust for Mutual Understanding şi administrat de DTW, ulterior New York Live Arts, 
a continuat şi ulterior, pînă în 2014, în cadrul altor proiecte, în care artişti şi programa‑
tori precum Yanira Castro, Ivy Baldwin, Tahni Holt, Catherine Galasso, Maggie Bennett, 
Barbara Bryan, David White şi Carla Peterson au venit să descopere contextul dansului 
românesc, să susţină ateliere sau să participe la rezidenţe artistice împreună cu artişti ro‑
mâni. Din 2015, reţeaua partenerilor est‑europeni în colaborarea cu SUA, şi cu sprijinul 
Trust for Mutual Understanding, a luat un nou format – Global Sharing Practice în cadrul 
Movement Research New York, iar Fundaţia a putut realiza în continuare alte colabo‑
rări şi evenimente, precum atelierul susţinut de teoreticianul André Lepecki la Bucureşti 
(2015) sau colaborarea cu Seattle International Dance Festival (2017).
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Movements on the EDGE [2001–2002]

a consemnat Cosmin Manolescu

După închiderea CIDC, am dus mai departe organizarea atelierelor pentru profesioniști și 
am continuat cu un format nou, atelierul Movements on the EDGE. Spre deosebire de cele‑
lalte ateliere, acesta era deschis tinerilor dansatori și coregrafi din estul Europei. Am încer‑
cat să dezvoltăm colaborarea regională prin acest format de atelier care a avut două ediții.

Am invitat‑o pe Martina Hochmuth, cu care colaborasem în 1998–1999, pe atunci, înainte 
de apariţia centrului de dans de la Viena lucra la o organizaţie care se chema T‑Junction, 
să colaborăm pentru acest proiect. În primul an am invitat 4 artişti importanţi, Mark 
Tompkins şi Nuno Rebelo, cu un atelier de dans şi muzică, Ivan Wolf din Elveţia şi Milli 
Bitterli din Austria. Iar în al doilea an au fost invitaţi David Zambrano din Olanda şi 
Liza Nelson din SUA, prin programul Suitcase Fund, apoi din nou Mark Tompkins şi 
Milli Bitterli.

Selecţia participanţilor s‑a făcut printr‑un apel deschis, jumătate erau artişti români, 
jumatate erau cei din Europa de est, în principal din Ungaria, Polonia, Bulgaria, Moldova, 
în primul an, şi cîţiva artişti din vestul Europei, în intenţia de a deschide scena şi a crea 
noi legături.

În 2001, pe lîngă atelierele practice care au avut loc la Centrul MAD, programul a in‑
clus şi o masă rotundă, o oportunitate de networking în care am invitat toţi participan‑
ţii, şi am avut‑o pe Ghislaine Boddington în calitate de moderator, speaker, dar şi o serie 
de programatori importanţi din cadrul reţelei Aerowaves, care erau la Bucureşti pen‑
tru Festivalul BucurEŞTi.Vest, aduşi pentru programul Joker Dans Ro, ocazie cu care ti‑
nerii dansatori de atunci – Mădălina Dan, Ion Dumitrescu, Carmen Coţofană, Cătălina 
Gubandru au avut oportunitatea de a dialoga cu programatorii străini.

Movements on the EDGE a fost şi contextul în care am lansat campania „Proiect realizat 
fără sprijinul Ministerului Culturii”, întrucît la acel moment nu primeam nici un sprijin 
din partea Ministerului, care nu considera dansul contemporan o artă pe care ar trebui 
să o susţină.
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Festivalul Internaţional de Dans 
BucurEŞTi.Vest [2001, 2003]

Festivalul13 bianual BucurEŞTi.Vest, organizat de Fundația DCM în 2001 și 2003 în colabora‑
re cu o serie de instituții culturale, ambasade și centre culturale, a reprezentat un eveniment 
major în peisajul cultural românesc ce s‑a bucurat de o afluență mare de public și de o medi‑
atizare intensă în mass‑media românească. Evenimentul a adus recunoștere europeană dan‑
sului românesc și a creat premisele apariției Centrului Național al Dansului.

Prima ediţie a avut loc în mai 2001 şi s‑a bucurat de participarea a circa 120 de artişti co‑
regrafi şi dansatori străini şi români, precum şi de prezenţa a aprox. 4500 de spectatori 
bucureşteni. Festivalul a fost remarcat atît de mass media naţională, cît şi de cea de spe‑
cialitate, majoritatea cotidienelor centrale şi a posturilor TV şi Radio acordînd o atenţie 
sporită spectacolelor de dans contemporan prezentate. Programul a inclus:

ATELIERE DE DANS CONTEMPORAN
Atelier condus de compania Christine Bastin (Franţa) – Centrul MAD
Atelier internaţional Movements on the EDGE; profesori invitaţi Mark 
Tompkins (Franţa), Nuno Rebelo (Portugalia), Ivan Wolfe (Elveţia), Milli Bitterli 
(Austria) – Centrul MAD
Prezentare informală Movements on the EDGE – Centrul MAD

COMPANII INVITATE
Granhoj Dans (Danemarca) | CANDOCO dance company (Marea Britanie) | 
Christine Bastin (Franţa) | Foofwa d’imobilité (Elveţia) | Dream Team Company 
(Ungaria) | Jyrki Kartunnen (Finlanda) | Felix Ruckert (Germania) | Katharina 
Vogel (Elveţia)

JOKER DANS RO – Platforma dansului contemporan românesc (ediţia a 2‑a)
Take Five – coregrafia Carmen Riban
Nod – coregrafia Ion Dumitrescu şi Marius Iorgulescu
De Trei Zile Fără Sora Ana – coregrafia Mateia Stănculescu
If I… but I am here – coregrafia şi interpretarea Romulus Neagu
Bătrînul de la graniţă – coregrafia Eduard Gabia
Vii la spectacol şi primeşti un extra‑burger! – coregrafia şi interpretarea 
Mihai Mihalcea
Outcome – coregrafia Manuel Pelmuş; interpret: Eduard Gabia
Ficţiunea de a trăi – instalaţie coregrafică; concept/coregrafie: Vava Ştefănescu
Avem timp să ne jucăm! – coregrafia şi interpretarea: Eduard Gabia, Mihai 
Mihalcea, Mateia Stănculescu, Carmen Riban
Human Zoo – Marie Gabrielle Rotie (Marea Britanie) & Cosmin Manolescu 
(România); muzica originală: Nick Parkin (Marea Britanie)

În cadrul ediţiei din octombie 2003 a festivalului am prezentat spectacole din Franţa, 
Marea Britanie, SUA, precum şi două co‑producţii internaţionale realizate în colabora‑
re cu dansatori români. În premieră au fost prezentate spectacole din Spania, Austria şi 
Canada. Programul festivalului a mai cuprins selecţie de filme britanice şi internaţionale, 
ateliere de dans şi discuţii informale. Festivalul a primit Premiul la secţiunea Cultură la 
Gala Societăţii Civile. Programul a inclus:

13 Bazat pe textul publicat în buletinul informativ news@dans.ro, nr. 3, 2002, un proiect MAD‑DCM, 
adăugit.
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BALKAN DANCE PLATFORM (ediţia a II‑a)
Ion Dumitrescu & Petja Stojkova (co‑producţie RO/BG) | Adrian 
Stoian (RO) | Ioana Macarie (RO) | Eduard Gabia (RO) | Ivo Dimchev (BG) | 
Isidora Stanisic & Carni Djeric (Serbia & Muntenegru) | Alexandra Pirici (RO) | 
Iskra Sukarova (MK) | Elissaveta Iordanova (BG) | Manuel Pelmuş (RO) | Florin 
Fieroiu (RO) | Zeta Dance Company (Grecia) | DCM (RO) | Dalija Acin (Serbia) | 
Andreea Vizitiu & Raluca Iani (RO) | Adlib (Grecia) | Ion Dumitrescu (RO) | Olga 
Glisin (Serbia) | Galina Borissova (co‑producţie RO/BG)

PROGRAM FESTIVAL
Charles Linehan & Bălănescu Quartet (UK/RO) + invitaţi Florin Fieroiu & Eduard 
Gabia | John Jasperse (SUA) | Krystina Lhotakova & Ladislav Soukup (CZ) | 
Drift (CH) | L’Anonima Imperial (SP) | SKALEN (FR) | DCM (RO) | American Dance 
Concert – Amanda Loulaki, Allyson Green, Homer Avila – spectacol extraordi‑
nar în inchiderea festivalului

Festivalul a fost co‑organizat în parteneriat cu Fundaţia Elveţiană pentru Cultură PRO 
HELVETIA, Institutul Francez din Bucureşti, British Council, Goethe Institut, Teatrul ODEON, 
Centrul MAD – Multi Art Dans, ArCuB–Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului 
Bucureşti, KulturKontakt (Austria), Fundaţia Culturală Europeană (Olanda), precum şi 
alţi parteneri, ambasade, etc.

Numitorul comun al ambelor ediţii a fost că, pe lîngă spectacolele din străinăta‑
te, am vrut să fie un spectacol făcut de un coregraf străin cu artişti români şi practic asta 
e şi o linie care vine de la CIDC, unde invitam artişti străini în sensul ăsta. După închide‑
rea Centrului, în 2000 a venit Katharina Vogel (Elveţia) şi a făcut „Proud to be here”, apoi 
la ediţia din 2003 a fost Charles Linehan (UK) şi a fost proiectul cu Bălănescu Quartet la 
care a lucrat cu Eduard Gabia şi Florin Fieroiu care au fost invitaţi să realizeze fiecare cîte 
o piesă. Asta a fost o linie care a început la CIDC şi s‑a dus pînă în 2004 – o dată la 2 ani in‑
vitam un coregraf străin care făcea o coproducţie.

O diferenţă a fost că în 2003 a fost un focus pe dansul american. Am mers pe ide‑
ea de a avea o ţară invitată şi de a prezenta un număr mai important de artişti din acea 
ţară. În 2003 au fost 4 artişti americani invitaţi, John Jasperse, Allyson Green, Amanda 
Loulaki şi Homer Avila, un dansator într‑un picior. Am continuat astfel şi direcţia mai so‑
cială începută cu atelierul pentru persoane cu dizabilităţi şi apoi spectacolul „Incursiune 
2”, precum şi participarea unei companii importante la ediţia din 2001, Candoco Dance 
Company din Marea Britanie.

De asemenea, fiecare ediţie a avut un alt eveniment important ataşat. În 2001 a fost 
Movements on the EDGE, în 2003 a fost Balkan Dance Platform. Am folosit festivalul pen‑
tru a aduce artişti şi programatori străini pe lîngă festival, care să cunoască mediul 
cultural românesc.
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Scrisoare din Bucureşti

de Adolphe Binder14

O zi luminoasă. Prima zi din nou la Bucureşti. Prima şedere din motive profesionale: par‑
ticiparea la un festival internaţional de dans cu durata de 16 zile… Merg în Bucureştiul 
lunii mai 2001, un oraş undeva între Orient şi Occident, în mijlocul unui vulcan balca‑
nic. România este oare lipsită de şanse? Unii reuşesc să se ridice din ruine. Lucrează susţi‑
nut, au o viziune.

În violenţa cotidiană a rutinei româneşti, te întîlneşti cu o mînă de oameni cu ener‑
gia şi hotărîrea de a dansa. Obişnuiţi cu improvizaţia, sacrificiul şi cu o absenţă tota‑
lă a subvenţiilor publice, dinamici şi profesionişti, ei ne prezintă 11 coregrafi români şi 9 
producţii străine, însoţite de prezentări video şi alte evenimente.

„Pregăteşte‑te!” spune prezentatoarea. Ea se deplasează dansînd prin clubul de noap‑
te aglomerat. Denumit Green Hours, clubul este timp de cîteva săptămîni punctul de în‑
tîlnire pentru BucurEști.Vest, festival bienal de dans contemporan. Nici acesta nu este 
Bucureştiul. Şi totuşi vizitatorii şi artiştii au venit aici. Au venit, deoarece Vestul caută 
mereu noi trăiri, deoarece occidentalii descoperă (şi chiar promovează) Balcanii, deoa‑
rece Estul sălbatic îşi doreşte să plece în Vest. Dinamicii (din Londra, Berlin, Paris, ca să 
nu uităm Tallinnul, Varşovia, Liubliana), toţi căutînd speranţe pentru o recoltă potenţia‑
lă. Au venit aici pentru a se alătura festivalului organizat îndrăzneţ şi curajos de Cosmin 
Manolescu. În cadrul evenimentului, Joker Dans Ro, cea de‑a doua Platformă a Dansului 
Românesc, şi Movements on the EDGE, un atelier pentru profesioniştii dansului contempo‑
ran est‑europeni. Un pachet complet.

Invitaţii sosiţi se pregătesc pentru programul oficial şi participă la secţiunea OFF 
programată la Centrul MAD, nou înfiinţat. Toţi sînt curioşi. Apoi în seara oficială, Mihai 
Mihalcea porneşte într‑o ofensivă cu spectacolul său „Vii la spectacol şi primeşti un ex‑
tra burger!”, profitînd de ocazie pentru a spune tuturor într‑un stil de comedie pură tip 
Nigel Charnock care este în opinia lui adevărata faţă a lucrurilor. O declaraţie personală, 
în engleză pentru străini şi în acelaşi timp în română, dar într‑o variantă diferită. Mihai 
Mihalcea îşi declară temerile şi menţionează tot ceea ce aduce succes şi stres în viaţa unui 
coregraf. Spectacolul său prinde. Spectatorii sînt amuzaţi. Aşa cum sînt şi de „Strada 11 
iunie 41”, coregrafia Vavei Ştefănescu pentru aparate de fax şi cafetiere. 

Oare acesta este Bucureştiul? Arta corporală extremă, aşa cum este prezentată în 
„Outcome”, o piesă solo a lui Manuel Pelmuş. Un bărbat, conectat la un fir care pare a fi 
parte a părului său, se balansează într‑un ritm monoton, se desprinde din dimensiunea 
temporală, se joacă pentru a deveni altceva, îşi explorează meditativ propriile origini şi 
se decorporalizează, încearcă să scape de el însuşi. Simplu şi fascinant, acest spectacol 
aduce sentimentul de presiune înapoi. Acesta trebuie să fie Bucureştiul.

O misiune de transformare similară este adusă de „Human Zoo”, produsă de orga‑
nizatorul festivalului, Cosmin Manolescu, în colaborare cu Marie Gabrielle Rotie (MB). 
Piesa în 3 acte captivează publicul atunci cînd corpurile sînt eliberate din orice tipar re‑
cunoscut şi caută o formă pură, pe măsură ce se unduie în semi întuneric. Din nou, o miş‑
care la limită, o mişcare între animal şi uman…

Tinerii lupi ai festivalului merită şi ei felicitări, pentru că nu aşteaptă un cumpă‑
rător. Au încrederea de a se prezenta ei înşişi. Cu resurse limitate şi sume mici de bani 
stoarse parcă din piatră seacă, reuşesc să fie perfect organizaţi. Probabil că acesta este 
acum Bucureştiul.

14 Publicat în Ballet Tanz Aktuell (iulie 2001), traducere din limba engleză.
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„Dacă nu prin economie şi nici prin politică, atunci cu siguranţă prin cultură, 
România este deja integrată în Europa. Festivalul BucurEŞTi.Vest este organizat 
de fundaţia Proiect DCM, timp de trei săptămîni, la teatrul Odeon vor putea fi vă‑
zute spectacole ale unor companii din Danemarca, Marea Britanie, Franţa, Elveţia 
şi România. Trei dintre profesorii invitaţi la atelierul Movements on the EDGE au 
vorbit despre legături, contacte, comunicare, reţea, dialog, prietenie, cuvinte ex‑
primînd înţelesul autentic pe care artiştii europeni îl au pentru mişcarea cultura‑
lă din ţara noastră, în care vor să se implice activ prin schimburi de acest tip. Este 
şansa noastră de a ne semnala prezenţa într‑o Europă de care altfel rămînem 
destul de departe”. 
 
Dansul cucereşte capitala, de Cristina Modreanu, Adevărul, 10 mai 2001.

O artă care trăieşte de azi pe mîine

dialog Cezar‑Paul Bădescu – Cosmin Manolescu15

Ce înseamnă să organizezi un festival de dans în România?
E o aventură dificilă, dar şi plăcută în acelaşi timp. Dificilă pentru că în România structu‑
rile independente nu au sprijin financiar pe termen lung – ceea ce înseamnă că lucrăm 
de azi pe mîine. Plăcută pentru că mie şi echipei mele ne dă şansa să lucrăm cu artişti im‑
portanţi, să colaborăm cu instituţii culturale importante.

Spune‑mi istoricul acestei aventuri
Prima ediţie a început în 2000 cînd Fundaţia DCM a realizat că este nevoie de un eveni‑
ment mai important, mai puternic decît ceea ce se întîmplase pînă atunci, care să permi‑
tă dansului să intre pe scena culturală bucureşteană. Prima ediţie a festivalului a avut loc 
în mai 2001 şi a fost realizată în principal cu sprijin elveţian (am primit atunci o finan‑
ţare importantă de la Pro Helvetia). Rezultatele foarte bune ale primei ediţii ne‑au con‑
dus spre a doua ediţie – festivalul este un eveniment bianual. În 2002 am început din nou 
contactele, căutarea de fonduri, selecţia spectacolelor şi a artiştilor, discuţia cu partenerii 
centrelor culturale străine (fără de care acest festival nu s‑ar putea face) sau cu Primăria 
Municipiului Bucureşti. Practic dacă în acest moment putem vorbi de ediţia a doua este 
pentru că Primăria şi ArCuB s‑au implicat destul de puternic financiar. A fost o aventu‑
ră periculoasă, pentru că în urmă cu 2 luni încă nu ştiam de ce buget dispune festiva‑
lul, aveam toată programarea făcută şi nu ştiam dacă o sa avem bani să acoperim toate 
cheltuielile – cazarea dansatorilor, diurnă, onorarii etc. Pentru că este important de spus, 
acest festival plăteşte onorarii tuturor artiştilor care dansează.

Plătiți la nivel românesc sau la nivel occidental?
Deocamdată nu ne permitem să plătim la nivel internaţional, singurele companii care 
primesc onorarii ca în Occident sînt cele care sînt susţinute direct de către ambasadele 
sau centrele culturale străine. Parteneriatul cu centrele culturale se concretizează în pla‑
ta transportului şi a onorariilor artiştilor respectivi, urmînd ca festivalul să acopere chel‑
tuielile legate de sala de spectacol, promovare, cazare şi diurnă. Anul acesta bugetul total 
al festivalului (inclusiv contribuţia centrelor culturale) e în jur de 150.000 dolari. Este 

15 Fragmente dintr‑un interviu publicat în suplimentul Starea Dansului, Dilema, nr. 549 (10–16 
octombrie 2003).
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departe, de exemplu, de un buget al unui festival cum este Festivalul Enescu, care a avut 
147 de miliarde de lei (aproximativ 30 de milioane de euro)…

DANSUL, în general, nu există ca artă independentă în România
De ce crezi că dansul este văzut ca o Cenușăreasă? Toate celelalte arte au cîte un organism gu‑
vernamental care alocă fonduri, dansul nu.
Sînt două motive. Unul este că Ministerul Culturii nu este interesat de această artă – şi 
asta se vede şi din faptul că nu mai există de cîţiva ani nici un departament care să fie des‑
tinat acestei arte, nu mai există nici o persoană în Minister care să se ocupe de dans. Un al 
doilea motiv e că avem nici o infrastructură în acest domeniu – nu e nici un teatru de 
dans, nu există finanţări pe proiecte de dans etc. E greu să dezvolţi o artă doar cu resurse 
interne venite din partea organizaţiilor independente şi cu puţinul sprijin pe care‑l acor‑
dă centrele culturale străine. E nevoie de o politică pe termen lung şi de o conştientiza‑
re a faptului că acest domeniu s‑a dezvoltat spectaculos în ultimii ani. De exemplu, anul 
acesta mulţi tineri coregrafi români au prezentat spectacole pe cele mai importante sce‑
ne din lume (Paris, Berlin, Viena etc.). Şi au primit bani din străinătate pentru realizarea 
noilor proiecte. Asta ar trebuie să dea de gîndit persoanelor care conduc destinele cultu‑
rii româneşti. De altfel comunitatea dansului a făcut tot felul de eforturi pentru sensibi‑
lizarea autorităţilor – vezi întîlnirea de anul trecut de la Parlament, cînd s‑a încercat un 
dialog cu instituţiile statului…

În faţa uşilor închise ale autorităţilor
Chiar, care a fost rezultatul acestor întîlniri? Ştiu că v‑au promis mai multe lucruri atunci.
Practic, s‑a depus la Ministerul Culturii un dosar, o propunere, un manifest în care s‑au 
cerut nişte lucruri concrete – nu s‑a primit nici un răspuns. A doua încercare a fost fă‑
cută în aprilie anul acesta, cînd ne‑a vizitat ministrul Culturii din Franţa, care a partici‑
pat la un spectacol dat la de tinerii dansatori români la Teatrul Odeon – unde nu a fost 
însă prezent şi ministrul nostru al Culturii. Atunci mai mulţi coregafi au adresat domnu‑
lui Theodorescu o scrisoare deschisă în presă în care au fost reluate cerinţele acestei arte. 
Din nou, nu a existat nici un răspuns. (…)
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Private show [2001–2004]

Am fost mereu interesat de conexiunea dintre artist și publicul său, în acea legătură emoțio‑
nală, senzorială care se creează în timpul spectacolului de dans. Pînă acum nu mi‑am cunos‑
cut publicul. Părea a fi mai degrabă amorf, o masă întunecată dincolo de scenă. Acesta este 
motivul pentru care m‑am gîndit să îi întîlnesc într‑un spațiu privilegiat, unde fiecare din‑
tre ei să aibă posibilitatea de a avea propriul său spectacol privat. – Cosmin Manolescu în 
textul spectacolului.

„Private show” a fost prezentat în premieră la Bienala de Arte Vizuale „Periferic” de la Iaşi, 
în luna iunie 2001. Evenimentul a făcut parte din stagiunea de spectacole desfăşurate la 
Centrul Multi Art Dans, intitulată „Acces la inspiraţie” şi realizată cu sprijinul Fundaţiei 
Pro Helvetia, Şapte Seri şi al Fundaţiei Proiect DCM. Spectacolul s‑a jucat pînă în 2004 
în diferite spaţii din Bucureşti, Beirut, San Diego. La invitaţia lui Roberto Casarotto în 
2004 a fost realizată o versiune a performance‑ului cu 2 dansatori italieni – Aline Nari şi 
Davide Frangioni –, care a fost prezentată la Bassano del Grappa şi la Bucureşti.

O piesă pentru un singur spectator

de Eliza Teodorescu16

Închipuie‑ţi cum ar fi ca un dansator să susţină un spectacol numai pentru tine. Să ţină 
cont în tot ceea ce face pe parcursul a 15 minute de preferinţele şi de imaginaţia ta. Să în‑
cerce să te facă să simţi cu aceeaşi intensitate cu care simte el cînd dansează. Şi apoi să îţi 
mulţumească pentru ajutorul pe care i l‑ai dat în activitatea sa de creaţie. Ei bine, aces‑
te lucruri, visate poate de unii dintre noi, au trecut de la imaginaţie la realitate şi s‑au în‑
tîmplat de curînd într‑o sală de spectacole din Bucureşti.

În zilele de 5 şi 6 octombrie (2002), la Centrul Multi Art Dans, a avut loc un spec‑
tacol de dans contemporan pentru care cuvîntul „inedit” este prea simplu şi prea co‑
mun. Organizatorul spectacolului a fost Fundaţia Culturală Proiect DCM, al cărui director, 
Cosmin Manolescu, a pregătit în întregime evenimentul, de la coregrafie şi pînă la inter‑
pretare. S‑a numit „Private show – Piesă pentru un singur spectator”, nume care spune 
foarte multe despre factura spectacolului. Creatorul acestuia a dorit să îşi cunoască mai 
bine publicul, să înţeleagă percepţia pe care o are fiecare asupra spectacolului, şi atunci 
a invitat pe rînd în sală pe fiecare dintre cei veniţi, urmînd să petreacă împreună cu ei 
aproximativ 15 de minute. Am participat si eu la acest experiment, în calitate de jurnalist, 
dar şi de simplu iubitor al dansului.

Înainte să intre, fiecare a fost invitat să vizioneze o înregistrare, în care putea vedea 
un exemplu a ceea ce urma să se întîmple după aceea. Apoi, odată intrat în sala respec‑
tivă, a descoperit un spaţiu foarte intim, cu o lumină discretă şi o atmosferă foarte cal‑
mă. Înainte şi după piesă a stat cu gazda pe o canapea confortabilă la „un pahar de vorbă” 
despre sine şi despre impresiile asupra spectacolului.

Pentru mine a fost ca şi cum m‑aş fi aflat în spatele culiselor unei scene, cu o persoa‑
nă foarte comunicativă dispusă să danseze unde şi cum am dorit eu. Am putut să îmi 
aleg decorul în care Cosmin Manolescu urma să danseze, costumul şi muzica. Mi‑au stat 
la dispoziţie patru spaţii amenajate în interiorul sălii, printre care şi un spaţiu închis pe 
care puteam să îl luminez eu însămi cu o lanternă, mai multe obiecte de îmbracăminte 
(mai mult sau mai puţin convenţionale, printre care şi o rochiţă de balerină şi o botniţă) 

16 Publicat în revista Atitudini, nr. 10/2002.
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şi mai multe tipuri de muzică (populară românească, portugheză, clasică sau creaţii pro‑
prii ale gazdei). Aşadar o mare parte din compoziţia şi desfăşurarea piesei au stat practic 
în mîinile mele. Şi dacă nu mi‑ar fi plăcut cum se desfăşoară dansul, aş fi putut să îl între‑
rup pe Cosmin şi să îi spun: Schimbă, te rog! Fiecare dintre cei care au avut inspiraţia să 
vină la spectacol a fost imortalizat pe peliculă fotografică, pentru că „îmi place să îmi iau 
publicul cu mine oriunde merg”. Trebuie să vă spun că senzaţia pe care o încearcă specta‑
torul este incomparabilă cu ceea ce sîntem obişnuiţi să simţim spre exemplu pe scaunul 
unei săli de teatru, alături de alţi privitori. Se creează o legătură foarte puternică între 
doi oameni care nu se cunosc practic deloc, şi asta prin intermediul dansului.

Şi artistul şi spectatorul au parte de o experienţă neobişnuită. Pe de‑o parte, artistul 
îşi descoperă publicul, lucru care nu se întamplă într‑o sală de spectacole convenţiona‑
lă, în care cele două parţi nu interacţionează deloc. El poate să experimenteze şi să ino‑
veze în acelaşi timp pornind de la dorinţele spectatorului, şi apoi să descopere impactul 
pe care creaţia sa a avut‑o asupra acestuia. Pe de altă parte, spectatorul nu este un simplu 
privitor, ci un fel de regizor, care poate să îşi dea o părere asupra a ceea ce face artistul şi 
să îi spună ce îi place şi ce nu îi place. (…)

M‑am întrebat oare ce i‑a determinat pe finanţatori să ofere fonduri pentru acest eve‑
niment. Poate pentru că este ceva foarte original. Poate pentru că artistul va împartăşi 
din experienţa sa colegilor sau viitorilor săi elevi. Sau poate pur şi simplu pentru că pro‑
babil foarte puţine persoane de la noi au mai văzut aşa ceva pe viu. Oricum, îi felicităm 
pentru această iniţiativă. (…)

Platforma Dansului Balcanic

de Cosmin Manolescu17

Balkan Dance Platform (BDP) este unul din puținele proiecte din regiune care a avut par‑
te de o istorie mai lungă. Începută la o conversație de cafea între Dessy Gavrilova, de la The 
Red House Sofia, și Cosmin Manolescu, BDP a fost în perioada 2001–2011 unul dintre cele 
mai impotante evenimente de dans contemporan din regiune, o oportunitate de dezvoltare 
profesională pentru coregrafii emergenți și un punct de întîlnire pentru iubitorii dansului.

Prima ediţia BDP a avut loc la Sofia şi a fost organizată în tandem de Red House, Sofia, 
şi de Proiect DCM, Bucureşti, cu sprijinul financiar al Programului Cultural Elveţian în 
sud‑estul Europei şi Ucraina şi al Dance Theater Workshop, New York/Suitcase Fund. 
Au participat 14 coregrafi din Bulgaria, România, ţările ex‑iugoslave, precum şi pro‑
gramatori şi artişti din SUA, Franţa, Germania, etc. România a fost reprezentată de Vava 
Ştefănescu, Mihai Mihalcea, Manuel Pelmuş, Eduard Gabia şi Cosmin Manolescu. Urmare 
a participării în cadrul platformei, majoritatea artiştilor români au beneficiat de invita‑
ţii în cadrul unor festivaluri internaţionale importante. De asemenea, România a fost in‑
vitată să participe la Tîrgul Internaţional de Dans de la Dusseldorf cu un stand propriu şi 
un showcase artistic.

Ca urmare, Fundaţia DCM a decis să organizarea celei de‑a doua ediţii la Bucureşti, 
la Centrul MAD, Teatrul L.S. Bulandra şi Teatrul Odeon. Aceasta a avut loc în septembrie 
2003 în deschiderea festivalului BucurEŞTi.VEST, cu participarea a peste 100 de invitaţi din 

17 Bazat pe textul publicat în caietul program al Platformei Dansului Balcanic 2011 (Ljubljana), 
adăugit.
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străinătate – coregrafi şi dansatori din România, Macedonia, Grecia, Serbia, Bulgaria, jur‑
nalişti şi critici de dans şi directori de festivaluri.

BDP a avut ambiţia să pună dansul contemporan din Balcani şi dezvoltarea sa pe 
o hartă mai mare, internaţională, a dansului. Co‑organizat o dată la 2 ani într‑o ţară din 
regiune ca un showcase itinerant, BDP a călătorit la Sofia (2001), Bucureşti (2003), Skopje 
(2005), Atena (2007), Novi Sad (2009) şi Ljubljana (2011).

În cei 10 ani de existenţă, peste 50 de coregrafi, din Bulgaria, Croaţia, Grecia, 
Macedonia, România, Slovenia, Serbia şi Turcia au fost invitaţi să prezinte spectacole în 
faţa publicului local şi a invitaţilor internaţionali. Mai mult, o serie de coregrafi, precum 
Manuel Pelmuş, Ivo Dimchev, Iskra Sukarova, Dalija Acin, pentru a menţiona doar cîţi‑
va, au beneficat de expunere către scena internaţională, întrucît după prezentarea piese‑
lor lor în cadrul BDP au fost invitaţi în alte festivaluri şi în cadrul unor proiecte peste tot 
în lume.

Platforma Dansului Balcanic a fost co‑prezentată de‑a lungul ediţiilor sale de Exodos 
Ljubljana (SI), Full House Promotion (GR), Lokomotiva (MK), The Red House (Sofia), 
Asociaţia ArtLink (RO), SOM (TR), ACPAI (CGSG‑TR) şi Fundaţia Proiect DCM (ulterior numi‑
tă Fundaţia Gabriela Tudor).
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Paradis Serial [2003–2007]

Spectacolul are ca subiect serialitatea și uniformizarea umană extremă, ca factori cheie ai 
existenței contemporane, de la gesturi, comportament, îmbrăcăminte, pînă la sentimente și 
aspirații. Trei interpreți, trei caractere, un paradis sau mai multe? Un spectacol nonconfor‑
mist despre România de ieri, de azi și probabil de mîine.

CONCEPT & DIRECŢIE ARTISTICĂ: Cosmin Manolescu
COREGRAFIE & INTERPRETARE: Mircea Ghinea, Eduard Gabia, Cosmin Manolescu
FILM DE ANIMAŢIE: Matei Branea
COSTUME: Dragos Buhagiar
COLOANA SONORĂ: P Nal, Gotan Project, Caetano Veloso, Victor Gore, 
Phil Collins
CONSULTANT ARTISTIC & MANAGEMENT: Gabriela Tudor
PROIECT COPRODUS DE: Fundaţia Culturală Proiect DCM, Centrul Cultural 
European, ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti şi re‑
alizat cu sprijinul financiar al reţelei de dans DBM şi Helvetansa.

Piesa a avut premiera în martie 2003 şi a fost jucată pînă în 2007, avînd în acest interval 
peste 50 de reprezentaţii. A primit Marele Premiu al Festivalului de Teatru Experimental 

„Atelier” de la Sfîntu Gheorghe (2004) şi premiul Nouveau Talent Chorégraphie pentru 
Cosmin Manolescu, de la Societatea Autorilor şi Compozitorilor Dramatici din Paris 
(2005). Spectacolul a fost prezentat cu succes în România, precum şi în festivaluri şi 
pe scene importante din New York, Roma, Florenţa, Catania, Dublin, Porto, Lyon, Uzes, 
Malmo, Amsterdam, etc.

Alex. Leo Şerban despre Paradis Serial19

Mai există un spectacol care nu trebuie ratat în acest moment. Se numeşte „Paradis serial” 
şi poate fi văzut – numai de două ori pe lună – la sala Rapsodia. Cosmin Manolescu l‑a 
gîndit împreună cu Eduard Gabia şi Mircea Ghinea – ceilalţi autori ai coregrafiei. Căci – 
am uitat să vă spun – este un spectacol de dans. Sau, mai bine zis, şi de dans. (…) Pe scenă 
se cîntă (Gabia cîntă chiar bine!), se trage cu ochiul la karaoke, iar efectul este molipsi‑
tor… Se mai proiectează un filmuleţ de animaţie (semnat Matei E. Branea) despre ce în‑
seamnă să fii o sculă, se face mişto de frenezia „integrarii” în alte scule mari (NATO, UE…), 
se spun bancuri vizuale, se povestesc paradisuri. Iată – pe scurt – „condiţia postmoder‑
nă”: raiul a fost înlocuit de „raiuri”. Sînt la îndemîna oricui, prespălate, preambalate, nu 
mai trebuie decît să le consumi. Cine nu vrea „Another Day in Paradise”? Sau – mai exact – 
aceeaşi zi (producţie de serie!) în mai multe paradisuri?… Montarea de la Rapsodia mi‑a 
amintit de un spectacol văzut acum doi ani la Taormina (despre care am scris chiar în 
aceste pagini), „Iets op Bach” al lui Alain Platel. Aceeaşi ştergere a graniţelor dintre artele 
spectacolului, aceeaşi poftă de‑a face altceva, aceeaşi versatilitate… E un semn (îmbucu‑
rător) ca – în teatru, în film, în artele vizuale sau în dans – se mişcă ceva: o generaţie de ar‑
tişti tineri, hrăniţi cu hamburgherii de la McDonald’s şi cu MTV, deschid larg uşile pentru 
a lăsa să intre cultura populară. Nu ştiu alţii cum sînt, dar mie lucrul ăsta îmi dă speranţe.

19 Publicat în Ziarul de Duminică, suplimentul al Ziarului Financiar, în 2004.
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DANS.RO

a consemnat Cosmin Manolescu18

La finalul anilor 1990 și începutul anilor 2000 am investit mult timp în promovarea dansu‑
lui contemporan pe plan național și internațional. Existau foarte puține informații în țară și 
se știa pe atunci foarte puțin pe plan internațional despre ce se întîmplă la noi.

În 2002 am realizat şi primul CD promoţional Dans.RO, care prezenta creaţiile artistice 
ale coregrafilor Mihai Mihalcea, Eduard Gabia, Manuel Pelmuş, Vava Ştefănescu, Cosmin 
Manolescu, Florin Fieroiu. Acest CD care a fost distribuit masiv la începutul anilor 2000, 
la pachet cu conferinţele video pe care le‑am realizat într‑o serie de capitale importan‑
te, precum şi cu ocazia participării mele în reţeaua Aerowaves (1996–2006) şi în proiec‑
tul regional Balkan Dance Platform (2001–2011). Dans.Ro a reprezentat primul program pe 
termen lung de promovare a dansului contemporan românesc la nivel internaţional.

În 2007 profitînd de lansarea programului de finanţare PROMOCULT al Ministerului 
Culturii, lansat cu ocazia intrării României în Uniunea Europeană, am realizat un nou 
material video de promovare Dans.RO 2007 care a fost distribuit sub formă de casetă vi‑
deo şi DVD în peste 500 de exemplare. Materialul video aniversa în egală măsură 10 ani de 
activitate în domeniul dansului contemporan ai Fundaţiei Proiect DCM. De această dată 
nu am mai ales artiştii invitaţi (aşa cum am făcut la CD‑rom). I‑am invitat pe toţi cei inte‑
resaţi – artişti şi organizaţii de dans să se înscrie, fiecare completînd un formular de în‑
scriere şi oferind direct materialul video. Materialul a fost lansat în cadrul unui turneu 
de promovare în Olanda, la Amsterdam şi Rotterdam, în conexiune cu ultimele reprezen‑
taţii ale spectacolului „Paradis Serial”, fiind folosit şi ulterior ca suport video şi distribu‑
it la Zagreb, Catania, New York, Londra, Seul, Tromso, Hammerfest, Istanbul, etc., şi oferit 
unui număr important de producători şi programatori internaţionali.

Materialul video include scurte informaţii despre cele 4 organizaţii active la acel mo‑
ment (în ordine alfabetică) – Asociaţia ArtLink, Centrul de Cultură „George Apostu”, 
Centrul Naţional al Dansului şi Fundaţia Proiect DCM, precum şi artiştii Andreea 
Căpitănescu, Mădălina Dan, Florin Fieroiu, Eduard Gabia, Cosmin Manolescu, Mihai 
Mihalcea, Andreea Novac, Bogdana Pascal, Manuel Pelmuş, Alexandra Pirici, Ionuţ Stană, 
Adrian Stoian. Programul video este disponibil integral pe platforma Vimeo a Fundaţiei 
la adresa https://vimeo.com/215159288.

18 Bazat pe un text publicat online în pagina https://cosminmanolescu.wordpress.com/2017/07/27/
dans‑ro‑2007/, consultat la data de 20 august 2017.
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Contextul înfiinţării Centrului Naţional 
al Dansului Bucureşti20

Prin activitatea desfășurată încă de la înființarea sa, Fundația a determinat schimbări im‑
portante în peisajul dansului contemporan și a dus la apariția unor noi organizații și struc‑
turi specializate, a creat premisele unei prezențe importante a coregrafilor români pe scena 
internațională, a sprijinit creația artistică și mobilitatea artiștilor dansatori și coregrafi, 
atragerea publicului către dansul contemporan. De asemenea în anul 2004, Fundația a un 
rol esențial în crearea Centrului Național al Dansului, contribuind la construcția sa insti‑
tuțională, definirea misiunii și a obiectivelor sale, organigramă etc. Istoricul care urmează 
a fost scris în 2005 în cadrul proiectului de management depus în concursul pentru CNDB.

Dezvoltarea actuală a dansului contemporan românesc a început în 1990, cînd la iniţia‑
tiva dlui Ministru al Culturii Andrei Pleşu se înfiinţau primele companii de dans contem‑
poran finanţate de Ministerul Culturii – Orion Balet şi CONTEMP, iar în cadrul Academiei 
de Teatru şi Film din Bucureşti era creată secţia de coregrafie. În acelaşi an era lansat 
în România proiectul La Danse en Voyage iniţiat de AFAA, Ministerul Culturii şi UNITER. 
Apariţia grupului Marginalii (1992) şi mai tîrziu a Fundaţiei Proiect DCM (1997) a dat un 
nou impuls scenei coregrafice româneşti printr‑un alt tip de abordare, de educaţie co‑
regrafică adresată atît tinerei generaţii de artişti cît şi publicului larg. Crearea în 2000 
a Centrului Multi Art Dans a însemnat apariţia primei scene destinate dansului contem‑
poran şi a primelor stagiuni permanente de dans contemporan.

Anul 2002 a reprezentat primul pas făcut de societatea civilă şi de membrii comunită‑
ţii dansului către un dialog activ şi direct cu factorii de răspundere din cadrul Comisiilor 
de Cultură ale Parlamentului şi cu reprezentaţii Ministerului Culturii şi Cultelor, în ve‑
derea soluţionării problemelor cu care se confruntă dansul românesc. La aceea dată, la 
iniţiativa Centrului MAD şi a Fundaţiei Proiect DCM – coregrafi şi dansatori independenţi, 
ca şi reprezentanţi ai companiilor de stat Orion Balet, CONTEMP, Teatrul de Balet Oleg 
Danovski, critici de dans se întîlneau la Palatul Parlamentului cu parlamentari şi mem‑
brii ai Comisiei de Cultură pentru a discuta pe marginea documentului intitulat Condiții 
esențiale pentru dezvoltarea dansului în România. Documentul solicita punerea în practi‑
că de urgenţă de către MCC a unor măsuri care să permită dezvoltarea dansului româ‑
nesc: înfiinţarea unui departament de dans cu buget propriu în cadrul Direcţiei Artelor 
Spectacolului, înfiinţarea unui Centru Naţional al Dansului (ca instituţie subvenţionată 
de MCC), acordarea de subvenţii anuale organizaţiilor neguvernamentale şi companiilor 
de dans pe baza unor contracte de management, susţinerea creaţiei coregrafice româ‑
neşti prin finanţări de proiecte etc. Din păcate reacţia oficială la acest document a fost 
inexistentă, deşi directorii centrelor culturale străine şi presă românească a susţinut ne‑
cesitatea acordării unui sprijin important artei coregrafice româneşti.

În anul următor, în 2003, Centrul Multi Art Dans şi‑a închis activitatea din cauza pro‑
blemelor financiare, iar ulterior la finalul anului 2004, Fundaţia Proiect DCM a fost şi ea 
obligată să‑şi închidă biroul şi să‑şi reducă activitatea, în principal din cauza aceloraşi 
motive. Această situaţie, ca şi lipsa unor spaţii de creaţie şi producţie, lipsa banilor, pre‑
cum şi imposibilitatea artiştilor români de a se întîlni cu publicul spectator şi de a‑şi pre‑
zenta creaţiile în România, au declanşat în 2003 campanii de presă ce au pus în evidenţă 
situaţia dezastruoasă a dansului contemporan românesc.

20 Text bazat pe documentul cuprinzînd proiectul de management propus de Cosmin Manolescu 
şi Fundaţia Proiect DCM în concursul pentru ocuparea funcţiei de director al CNDB (2005), sub 
titlul Centrul Naţional al Dansului Bucureşti un parteneriat public‑privat pentru viitorul dansului 
contemporan românesc.
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În aprilie 2003, în deschiderea unui spectacol de dans contemporan prezentat la Teatrul 
Odeon cu ocazia vizitei oficiale a Ministrului Culturii din Franţa, dansatorii şi coregra‑
fii independenţi au adresat o scrisoare deschisă dlui Răzvan Theodorescu, Ministrul 
Culturii şi Cultelor, în care cereau să se ia măsuri urgente de sprijinire a sectorului core‑
grafic. Tot în cadrul discuţiilor demarate în 2003 a fost cerută desemnarea unui consili‑
er personal al ministrului pe probleme de dans, iar coregrafii şi dansatorii independenţi 
au ales să îl propună pe maestrul Ioan Tugearu. Nominalizarea acestuia a urmărit de ase‑
menea obţinerea unui spectru mai larg de susţinere a scenei de dans românesc, ca urma‑
re a personalităţii artistice a acestuia şi a deschiderii sale către dialog. Ioan Tugearu a fost 
numit consilier în ianuarie 200421 şi ulterior director‑interimar al Centrului Naţional 
al Dansului.

În luna octombrie 2003, Cosmin Manolescu şi Fundaţia Proiect DCM, ca urmare a suc‑
cesului repurtat cu ce‑a de‑a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Dans BucurEŞTi.
VEST, a fost invitat la Ministerul Culturii în calitate de reprezentant al sectorului indepen‑
dent la o discuţie cu dl. Răzvan Theodorescu împreună cu directorii companiilor de dans 
contemporan finanţate de MC. Discuţia a pus din nou în evidenţă situaţia dificilă cu care 
se confruntă creaţia coregrafică românească, cît şi existenţa unei rupturi între generaţii, 
între societatea civilă şi sectorul de stat. Ca urmare a acestei întîlniri, iniţiativa Fundaţiei 
Proiect DCM de organizare a unei stagiuni de dans contemporan anuală finanţată inte‑
gral de MCC şi organizată la Teatrul Naţional Bucureşti a fost acceptată.

Din cauza legislaţiei existente la aceea dată, proiectul de stagiune Dans_Apetit, cura‑
toriat de Manuel Pelmuş şi Mihai Mihalcea, a eşuat în ultimul moment. La iniţiativa lui 
Cosmin Manolescu, singura soluţie agreată de MCC şi sectorul coregrafic independent 
a fost crearea unei noi structuri specifice pentru dansul contemporan care urma să susţi‑
nă ulterior financiar şi logistic organizarea stagiunii anuale de spectacole. Urmare direc‑
tă a unor serii de întîlniri şi negocieri între coregrafii Cosmin Manolescu, Manuel Pelmuş, 
Mihai Mihalcea şi reprezentanţii Ministerul Culturii, Guvernul României a emis în 15 iu‑
lie 2004 o hotărare de Guvern prin care se înfiinţează Centrul Naţional al Dansului, pe 
baza unei Note de fundamentare care face referire la cererile Fundaţiei PROIECT DCM. 
În acest document, la prima pagina se menţionează: „În vederea soluţionării unor pro‑
bleme actuale ale artei coregrafice contemporane, Fundaţia Culturală Proiect DCM a soli‑
citat înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului ca instituţie publică naţională de cultură, 
aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor”.

Decizia a fost salutată de membrii societăţii civile însă contestată de o serie de repre‑
zentanţi ai companiilor subvenţionate de MCC şi profesori/balerini de la Opera Naţională. 
A fost nevoie de o campanie internaţională (peste 30 de artişti, curatori, festivaluri şi 
centre coregrafic din Paris, Viena etc au sprijinit prin scrisorile lor susţinere crearea 
CNDB‑ului) şi de deschiderea unei petiţii online (semnată de peste 300 de persoane) ca 
acest proiect să fie salvat. Campania electorală din noiembrie 2004 şi schimbarea de gu‑
vern care a urmat au blocat pentru o perioadă demararea CND‑ului. Abia în iulie 2005, 
pe baza legii 504/2004 privind instituţiile publice de spectacol, s‑a emis o nouă hotărîre 
de guvern, care a creat cu adevărat premisele înfiinţării unui centru coregrafic european 
pentru secolul XXI.

21 Ioan Tugearu a fost consilier şi ulterior, după înfiinţarea CNDB director interimar pînă la ocuparea 
funcţiei de director de către Mihai Mihalcea.
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CONCURSUL PENTRU CNDB

de Cosmin Manolescu22

Comunicatul prezentat în continuare se referă la concursul organizat în 2005 de 
Ministerul Culturii pentru ocuparea postului de director al Centrului Naţional al 
Dansului. Adrian Iorgulescu, care fusese numit recent pe postul de Ministru părăsit de 
Mona Muscă, a modificat regulile jocului după ce concursul pentru postul de director fu‑
sese lansat oficial. Încerca probabil să aducă prin uşa din dos un alt director la CNDB, am 
concluzionat noi pe bună dreptate, cred. Aşa că am reacţionat imediat, iar sprijinul in‑
ternational a fost masiv. Faxul de la Minister primea pe bandă rulantă mesaje de sprijin 
şi scrisori de protest din Europa şi America, iar acei candidaţi care se înscriseseră la con‑
curs – eu şi Mihai Mihalcea – încercam să presăm Ministerul să respecte legile.

Eram practic într‑un meci de ping‑pong cu Ministerul, eu ba eram înscris în con‑
curs, ba nu eram. Într‑un final, de comun acord cu Mihai, ne‑am decis să anunţăm pu‑
blic că ne retragem dosarele din concurs, urmînd să acţionăm Ministerul în instanţă, în 
cazul în care concursul s‑ar fi ţinut. Scandalul era imens, se anunţase un protest în faţa 
Ministerului, iar presa era cu ochii pe situaţia respectivă. Am trimis comunicatul de mai 
jos, convinşi fiind că nu exista nici o şansă.

Atunci, aşa cum scrie în comunicatul de presă, în dimineaţa zilei de 12 decembrie 
2005, m‑am prezentat la Ministerul Culturii la ora 9:00, mi‑a retras dosarul de concurs şi 
am ieşit la protest cu portavocea împreună cu colegii mei. Mihai, colegul meu de barica‑
dă, a intrat însă la comisia de concurs. Eu am aflat de decizia lui dimineaţa cînd mă pre‑
găteam să‑mi retrag dosarul. Eu am plecat, el a rămas, restul se ştie.

Proiectul de management pe care intenţionam să‑l propun era un parteneriat pu‑
blic‑privat între Fundaţia Proiect DCM şi CNDB, un proiect de reformă ce urmărea să pună 
bazele unei instituţii publice de cultură de tip european, oferind: sprijin direct acordat 
creaţiei coregrafice româneşti pe 3 niveluri – cercetare coregrafică, formare profesiona‑
lă şi difuzare; deschidere naţională, europeană şi internaţională dansului contemporan 
românesc; calitate şi diversitate în peisajul cultural românesc. Proiectul propus se baza 
pe două componente principale: un centru coregrafic – ce urma să organizeze periodic 
cursuri de dans, laboratoare coregrafice, rezidenţe, buletin informativ, centru de resur‑
se precum şi o linie de finanţare importantă pentru sectorul coregrafic independent, ar‑
tişti şi organizaţii; teatrul de dans „Miriam Răducanu” – ce urma să organizeze anual o 
stagiune de spectacole, să prezinte spectacole invitate şi platforma dansului contempo‑
ran românesc (organizare bianuală). Prin retragerea candidaturii mele chiar în diminea‑
ţa interviului, proiectul a rămas doar pe hîrtie.

22	 Bazat	pe	textul	publicat	online	la	https://cosminmanolescu.wordpress.com/2015/01/,	consultat	la	
data	de	21	august	2017,	adăugit.
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COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 10 decembrie 2005

Prin deciziile luate – anularea abuzivă a concursului din data de 7 noiembrie, modifi‑
carea Regulamentului de funcţionare a CNDB în timpul concursului, modificarea com‑
ponenţei comisiilor de concurs, ceea ce a permis cunoaşterea proiectelor noastre de 
management, şi a condiţiilor de participare, excluderea într‑o primă fază a proiectu‑
lui de management depus de Fundaţia Proiect DCM şi, în final, constituirea unei noi co‑
misii de concurs cu încălcarea legislaţiei existente (Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 14 
iulie 2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură, articolul 4, punctul 2) – 
Ministerul Culturii şi Cultelor a încălcat principiile elementare ale democraţiei şi a com‑
promis şansele ca actualul concurs să se desfăşoare în afara oricăror suspiciuni.

Luînd în considerare faptul că pînă în acest moment Ministerul Culturii şi Cultelor 
nu a răspuns public solicitărilor adresate de societatea civilă şi artiştii independenţi care 
au cerut anularea concursului din data de 12 decembrie şi desemnarea unui comisii in‑
ternaţionale pentru un alt concurs, care să cuprindă specialişti în management cultural 
şi dans contemporan (din ţară şi străinătate) şi observatori din partea presei, ne vedem 
obligaţi să anunţăm retragerea proiectelor noastre de management din cadrul concursu‑
lui pentru postul de director al Centrului Naţional al Dansului.

Retragerea proiectelor depuse la MCC va avea loc luni 12 decembrie, ora 9.45 la se‑
diul MCC din Şoseaua Kiseleff, Nr. 30. Totodată vă anunţăm că vom continua demersurile 
noastre de contestare a actualului concurs prin demararea unei campanii de strînge‑
re de semnături pentru susţinerea poziţiei noastre şi prin semnalarea celor întîmplate 
prin scrisori şi proteste adresate Preşedinţiei României, Delegaţiei Consiliului Europei 
în România, Biroului de informare al Consiliului Europei, Transparency International 
România, Comisiilor de Cultură ale Parlamentului României, ambasadelor, consulatelor, 
centrelor culturale străine la Bucureşti şi presei internaţionale.

Mihai Mihalcea
Cosmin Manolescu/Fundaţia Proiect DCM
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Pentru o reformă reală a culturii 
în România

de Cosmin Manolescu23

În ianuarie 2005, am iniţiat şi elaborat un document de solicitări şi propuneri de îmbunătă-
ţire a cadrului legislativ care vizează activităţile culturale. Adresată doamnei Mona Muscă, 
noul ministru al culturii la acea dată, scrisoarea deschisă a fost semnată de aproximativ 50 
de artişti şi operatori culturali şi a condus la o întîlnire cu ministrul culturii.

Problemele puse în discuţie de către reprezentanţii sectorului independent în cadrul în‑
tîlnirii din ianuarie 2005 au fost, între altele: crearea unui departament specializat în 
MCC, cu buget propriu şi personal specializat, pentru sectorul independent; finanţarea pe 
termen lung (1, 2 sau 4 ani) a programelor propuse de ONG‑uri; crearea unui fond de mo‑
bilitate pentru operatorii culturali; eliminarea garanţiei de bună execuţie a proiectului 
de 10%; elaborarea unui statut al artistului. Rezultatele întîlnirii s‑au concretizat ulteri‑
or în înfiinţarea unui fond de mobilitate, includerea în categoriile de cheltuieli finanţate 
a chiriilor de spaţii, a salariilor personalului ONG‑urilor, sau a cheltuielilor pentru co‑
municaţii etc., precum şi includerea artei contemporane între priorităţile Ministerului 
Culturii. Un alt lucru cîştigat a fost şi posibilitatea finanţării directe a proiectelor iniţiate 
de artiştii independenţi, pierdută ulterior prin modificările legislative. La ani buni de la 
această scrisoare, situaţia sectorului cultural independent este în continuare foarte difi‑
cilă, iar dialogul cu Ministerul Culturii lipsit de continuitate.

Scrisoare deschisă către doamna Mona Octavia Muscă: Pentru o reformă reală 
a culturii în România

Stimată doamnă Ministru,

Avînd în vedere situaţia extrem de dificilă în care se găsesc sectorul independent şi cre‑
aţia artistică contemporană, ne adresăm dumneavoastră pentru a iniţia un parteneriat 
între instituţia pe care o conduceţi şi societatea civilă, în vederea realizării unei reforme 
culturale profunde în România.

În acest sens, supunem atenţiei dvs. un document intitulat Pentru o reformă reală a cul-
turii în România, realizat prin contribuţia mai multor manageri culturali şi artişti inde‑
pendenţi, care cuprinde solicitările noastre pentru asigurarea unor condiţii normale şi 
echitabile de dezvoltare a sectorului cultural independent în Romania.

I Elaborarea de către Ministerul Culturii a unei politici şi strategii culturale la nivel na‑
ţional, care să aibă ca priorităţi pentru perioada 2005–2008:

1 promovarea şi susţinerea creaţiei contemporane în toate domeniile artistice (teatru, 
dans, arte vizuale, „new media”, muzică, literatură, film);

2 susţinerea dezvoltării sectorului artistic independent;
3 reforma sistemului de acordare a finanţărilor în domeniul culturii:

23	 Bazat	pe	un	text	scris	în	cadrul	Suplimentului	22	plus –	Cartografie	subiectivă	a culturii	
independente,	nr.	327/25	octombrie	2011,	editori	Raluca	Pop	şi	Ştefania	Ferchedău,	
realizat	de	Coaliţia	Sectorului	Cultural	Independent	în	cadrul	proiectului	Cultura 
activă.	Scrisoare	disponibilă	online,	consultată	la	data	de	20	august	2017	https://
coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/resurse/istoric/.
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3.1 implementarea unui mecanism transparent şi eficient de finanţare; stabilirea de 
obiective şi priorităţi pe termen mediu şi scurt privind alocarea de fonduri, publica‑
rea ghidului metodologic cu privire la acordarea finanţărilor, care sa conţină infor‑
maţii despre criteriile de finanţare, termenele limită, modul de selecţie a proiectelor 
finanţate şi a procedurilor de raportare şi evaluare; anunţarea sesiunilor de selecţie 
a proiectelor cu cel puţin o lună înainte de data de depunere a solicitărilor de finan‑
ţare; publicarea listei propunerilor de proiecte aprobate pentru finanţare; numi‑
rea unor comisii independente pentru realizarea procesului de selecţie a proiectelor, 
care sa conţină specialişti din toate domeniile artistice;

3.2 susţinerea financiară a ONG‑urilor culturale, prin programe de finanţare pe termen 
lung (4 ani), mediu (1–2 ani) şi scurt (pe proiecte);

3.3 modificarea legislaţiei existente privitoare la finanţarea ONG‑urilor în sensul:
− eliminării garanţiei de 10% din valoarea subvenţiei, care trebuie blocată într‑un cont 

pe perioada derulării proiectului finanţat de MCC;
− includerii în categoriile de cheltuieli finanţate de MCC şi a chiriilor de spaţii, salariilor 

personalului ONG‑urilor, onorariilor artistice, cheltuielilor pentru comunicaţii etc.;
− înlocuirii sistemului actual de decontare a cheltuielilor la finalul proiectului cu un 

sistem de plată eşalonată (în tranşe);
3.4 finanţări sporite pentru proiectele internaţionale în contextul aderării României la 

Uniunea Europeană;
3.5 constituirea unui program special prin care să se acopere contribuţia partenerilor ro‑

mâni în proiecte finanţate prin Programul Cultura 2000/2007;
3.6 asigurarea îndeplinirii condiţiilor pentru ca România să devină ţara participantă la 

Programul MEDIA PLUS al Uniunii Europene;
3.7 sprijinirea activităţii ONG‑urilor specializate în dezvoltarea unor module de pregătire 

în management cultural sau a unor programe de creştere a capacităţii organizatorice 
a iniţiativelor independente din domeniul cultural.

II Elaborarea Statutului Artistului care să prevadă modul în care instituţiile statului vor 
sprijini creaţia artistică (autor şi interpret) din punct de vedere financiar, protecţie 
socială, asistenţă medicală etc.

III Instituirea unui „Fond de Mobilitate” care să faciliteze colaborarea între diferiţi ope‑
ratori culturali (artişti, manageri culturali) şi circulaţia produselor culturale în spa‑
ţiul european şi internaţional.

IV Gestionarea eficientă a bugetului acordat culturii prin stoparea proiectelor iniţia‑
te şi organizate direct de MCC cu bugete imense (ex. Festivalul Artelor, anul „Ştefan 
cel Mare”, Festivalul „George Enescu”) sau, eventual, girarea acestor proiec‑
te de către specialişti în domeniu şi/sau externalizarea acestora către instituţii şi 
organizaţii culturale.

V Implementarea urgentă a noii Legi a Instituţiilor de Spectacol, care a fost promulga‑
tă la finalul anului 2004.

VI Reorganizarea departamentelor MCC pe principii noi, schimbarea atitudinii persona‑
lului MCC faţă de artişti şi reprezentanţii organizaţiilor culturale.

VII Promovarea tinerilor, susţinerea de proiecte culturale care să investigheze şi să ţină 
cont de rolul vieţii şi dinamicii specifice subculturilor tinere contemporane (muzica‑
le, axate pe Internet, alternative, localizate în mai multe centre urbane).

VIII Încurajarea implicării comunităţii de afaceri in finanţarea proiectelor şi a organizaţi‑
ilor culturale prin:

1 modificarea Legii Sponsorizării şi a Codului Fiscal prin acordarea unor facilităţi fis‑
cale mai pronunţate celor care participă la actul de sponsorizare/mecenat/donaţie 
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(transformarea cheltuielilor de sponsorizare/mecenat/donaţie în cheltuieli deducti‑
bile fără pragul de 3 la mie din cifra de afaceri şi 20 la sută din impozitul datorat);

2 instituirea unor „matching grants” din fonduri publice pentru proiectele care deja 
beneficiază de sprijinul unei companii private.

IX Sprijinirea proiectelor de cercetare a tendinţelor din mediul cultural (tendinţe spe‑
cifice fiecărei discipline artistice, studii de dezvoltare a audienţei, studii de cercetare 
a producţiei culturale şi a obiceiurilor de consum etc.).

X Iniţierea unor parteneriate interministeriale care să contribuie la:
− creşterea calităţii învăţămîntului superior artistic din România;
− stimularea cercetării şi dezvoltării în domeniile de intersecţie dintre artă, ştiinţă 

şi tehnologie;
− îmbunătăţirea educaţiei artistice din învăţămîntul preşcolar, şcolar şi liceal;
− asigurarea accesului egal la cultură;
− recunoaşterea contribuţiei culturii la procesele de dezvoltare socială şi economică;
− susţinerea dezvoltării industriilor culturale.
XI Încurajarea parteneriatelor la nivel local, dintre autorităţi, instituţii culturale şi orga‑

nizaţii artistice independente; susţinerea aplicării de politici culturale locale care să 
răspundă nevoilor specifice din fiecare regiune şi care să asigure dezvoltarea procese‑
lor creative în diferitele zone ale ţării.

Vă mulţumim pentru atenţie şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie.

Semnează
Cosmin MANOLESCU – coregraf/director, Fundaţia „Proiect DCM – Dans, Cultură, 
Management”, Irina CIOS – critic de artă/director, Centrul Internaţional pentru Artă 
Contemporană, Romelo PERVOLOVICI – artist vizual/director, Fundaţia Meta, prof. Luigi 
GAGEOS – artist/director, Jeunesses Musicales România, Rariţa SZAKATS – director Fundaţia 
AltArt, Cluj‑Napoca, Lia & Dan PERJOVSCHI – artişti vizuali, Arhiva de Artă Contemporană, 
Ştefan TIRON – curator/teoretician, Vlad NANCĂ – artist vizual, Galeria 2020, Irinel ANGHEL – 
compozitor/interpret, Andrei KIVU – compozitor/interpret, Mihaela VOSGANIAN – compo‑
zitor, Radu CLONDESCU – manager, Radu RĂDESCU – coordonator departament, Fundaţia 
de Artă Medievală Sighişoara, Ada & Alecu SOLOMON – hifilm productions, Iosif KIRALY – 
artist vizual/lector, Universitatea de Arte Bucureşti, Aurora KIRALY – curator, Galeria 
Nouă, Kinga KELEMEN – asistent universitar, Universitatea „Babes‑Bolyai”, Cluj Napoca, 
Dan PIERŞINARU – artist vizual, Simion CERNICA – artist vizual, Ştefan COSMA – artist vizu‑
al, Răzvan ION – artist vizual/revistă de artă contemporană artphoto, Marilena STANCIU – 
studentă, SNSPA Bucureşti, Alina ŞERBAN – curator/critic de artă, editor Arhitext, Rareş 
MOLDOVAN – artist vizual, Florin FIEROIU – coregraf, Mihai MIHALCEA – coregraf, Gabriel 
OBREJA – director, Asociaţia Solitude Project, Roxana CRIŞAN – director executiv, Teatrul 
ACT, Bogdan BUDEŞ – traducător de teatru şi consultant marketing Teatrul ACT, Vlaicu 
GOLCEA – muzician independent, Matei BEJENARU – artist vizual/director, Asociaţia 
Culturală „Vector”, Iaşi, Vasile ERNU – director executiv Fundaţia IDEA, Cluj‑Napoca, Călin 
DAN – artist vizual, Andrei FĂRCĂŞANU – artist vizual, Dragoş OLEA – preşedinte add – 
Business Chance On Art, Simona CRETESCU – vice‑preşedinte add – Business Chance On 
Art, Ioana NEMEŞ – artist vizual, Bartha Jozsef – artist vizual/director, Fundaţia ARTeast 
Tirgu Mures, Csilla Könczei – preşedinte, Fundaţia Tranzit, Cluj‑Napoca, Mihaela VASILE – 
curator muzică RoKolectiv, Cosmin ŢAPU – preşedinte RoKolectiv, Camil DUMITRESCU – fo‑
tograf, Raluca VOINEA – editor e‑cart magazine, Victor SCORADEŢ – critic teatral/director, 
Teatrul Arca/Fundaţia Parter, Mihnea BLIDARIU – muzician/poet, Luna Amară şi alţii.
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The Migrant Body [2006–2007]

Derulat în perioada 2006–2007, The Migrant Body a fost un proiect european de cerceta‑
re coregrafică care a inclus operatori culturali, dansatori și coregrafi, jurnaliști, artiști vizu‑
ali și cercetători din Estonia, Italia, Olanda, Marea Britanie și România. Participanții au fost 
coregraful Florin Fieroiu, dansatoarele Andreea Căpitănescu și Andreea Novac, precum și 
Mihaela Michailov (critic de teatru) și Bogdana Pascal (artist media).

Rezultatele finale ale proiectului au fost prezentate în România la Sibiu pe 29 august 
2007 (în cadrul festivalului Sibiu Dans 2007) şi la Bucureşti pe 2 septembrie 2007 la 
Centrul Naţional al Dansului Bucureşti.

Proiectul a fost o colaborare cu OperaEstate Festival Venetto (Italia), Dance 
Merseyside Liverpool (Marea Britanie), Paarnu Theater şi KASK Project (Estonia), Grand 
Theatre Groeningen şi DansAtelier Rotterdam (Olanda), cu sprijinul financiar al 
Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, Ministerului Culturii şi Cultelor şi al progra‑
mului Cultura 2000 al Uniunii Europene.

Corpul anonim

de Mihaela Michailov24

Primul lucru pe care mi l‑a spus coregrafa Sacha Steenks despre emigraţie lega noţiu‑
nea de o percepţie „via negativa”: corpul migrator este un corp fără nume. Această lip‑
să a identităţii înseamnă o identitate deficitară, una neterminată. Cînd nu ai corp, eşti 
mai puţin tu. Tu‑ul tău nu este împlinit. Cum se reflectă această paradoxală „identitate 
fără nume” asupra celor care au emigrat? Dacă le examinăm feţele, observăm o eviden‑
tă goliciune şi singurătate. Chipurile povestesc comportamentul lor interior schizoid. 
Indiferent de confortul material pe care îl găsesc, există un anumit sentiment al alienă‑
rii destul de vizibil.

Adaptarea nu este niciodată o adopţie completă. Chiar şi cei care au reuşit simt că 
ceva încă le lipseşte. La nivel literal, numele îşi schimbă pronunţia. Cei care se adresează 
emigrantului, întotdeauna îi pronunţă numele cu un mic accent. Numele este formatat 
în funcţie de locul care îi împrumută pe migratori. Numele nu îţi mai aparţine ţie, ci ce‑
lorlalţi. Numele tău este integrat într‑o situaţie spaţială şi temporală nouă, fiind obligat 
să‑şi reconsidere originile şi să le adapteze.

Cînd Sacha i‑a întîlnit prima oară pe dansatorii (Andreea Novac, Francesca Foscarini, 
Michelle Brady, Einar Lints, Guillem Mont de Palol) cu care a lucrat în România, ea i‑a ru‑
gat să‑i explice pe scurt ce înseamnă emigraţia pentru fiecare dintre ei. În afară de dan‑
satoarea din România, toţi au vorbit despre ce trăiau la faţa locului de fapt. Ei proveneau 
din ţări diferite şi îşi defineau propria percepţie a migraţiei în termenii senzaţiilor, reac‑
ţiilor, atitudinilor, dorinţelor, etc. Erau parte a unui proces care se focaliza pe noţiunea 
pe care ei o întrupau. Schimbarea completă şi adaptarea rapidă au fost menţionate de 
cea mai mare parte dintre ei. „Cu cît călătorim mai mai repede, cu atît ne mişcăm mai pu‑
ţin”, a spus Sacha, vorbind despre noile modalităţi de a‑ţi transporta corpul.

24 Mihaela Michailov, „Gîndacul şi graniţele”, în The Migrant Body (Cassola, Italia: 2007), pp. 33–38, 
fragmente. Textul original a fost publicat integral în catalogul proiectului european.
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Picioarele mici ale gîndacului

Sacha a filmat un gîndac aproape mort mişcîndu‑se halucinant.
Gîndacul a fost cea mai sugestivă imagine a mobilităţii distruse. Corpul lui era total imo‑
bilizat şi picioarele lui tremurau nervos. Sacha a ales un icon emblematic pentru a crea 
semiotica migraţiei. Un corp pe spate era condamnat la nemişcare. Ca şi cum nimic nu 
mai era important în pariul cu viaţa.
Gîndacul este un simbol pentru istoria românească a migraţiei, sfîşiată între rămînere 
forţată şi perindări obsesive.
Sacha a creat etape diferite, urmărind ritmul migraţiei.
Dansatorii se prezintă publicului. Corpul migrator este o voce păşind pe un nou teritoriu. 
Corpul e un nume. Corpul e un salut.
Corpul explodează.
Migraţia e o luptă. Corpul pocneşte aerul.
Braţele sînt respinse, picioarele tremură. Corp. Box. Corp. Box.
Ai impresia că fiecare parte a corpului aleargă.
Respiraţia este din ce în ce mai rapidă.
Călătoria violentă e epuizantă. Este ca un mulaj chinuitor, cînd eşti turnat într‑un 
spaţiu străin.
Corpul se atinge pe sine.
Am oare un umăr?
Am oare un cap?
Oare mă am pe mine?

„A fost unul dintre cele mai frumoase proiecte la care am participat, ever. Şi unul 
dintre cele prin care am acumulat foarte mult, pe toate planurile. Şi acum mă mai 
gîndesc uneori la el”. 
 
Andreea Novac, artist Migrant Body
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Visa Game

„Visa Game” este o aventură insolită a corpului uman, o scanare a memoriilor personale ale 
celor doi interpreți, un joc în care publicul este invitat să participe direct, emoțional și afec‑
tiv. Spectacolul a fost realizat la București și Paris de coregraful Cosmin Manolescu și dansa‑
torul francez Pascal Allio în colaborare cu artiștii Luiza Zan (voce), Vlaicu Golcea (univers 
sonor) și Stefano Piermatteo (video și lumini).

Cosmin Manolescu şi Pascal Allio s‑au întîlnit pentru prima dată în 1990, în cadrul pri‑
mului atelier de dans contemporan organizat la Bucureşti după căderea regimului co‑
munist. După 15 ani, cei doi artisti s‑au reîntîlnit, de aceasta dată în cadrul unui spectacol 
prezentat în premieră în cadrul Festivalului Tandem organizat de Institutul Francez şi 
Ambasada Franţei.

Spectacolul a făcut parte din cadrul unui proiect coregrafic mai larg, intitulat Politica 
Corpului, derulat pe parcursul anului 2006, cu o serie de alte spectacole, rezidenţe core‑
grafice şi ateliere de dans contemporan la Bucureşti, Cluj‑Napoca, Sibiu, Sfîntu‑Gheorghe 
şi Baia Mare.

„Visa Game” a fost produs de Fundaţia Proiect DCM în parteneriat cu Institutul 
Francez din Bucureşti, Institutul Cultural Român, Ambasada Franţei în România, Centrul 
Naţional al Dansului, Muzeul Naţional de Artă Contemporană Bucureşti si cu sprijinul 
financiar al Administraţiei Fondului Cultural Naţional. Spectacolul a fost prezentat la 
Bucureşti, Sibiu, Cluj‑Napoca, Baia‑Mare şi Paris (2006–2007).

Interviu: relatare de la Cosmin Manolescu25

Istoria acestui spectacol îşi are debutul în relaţia pe care am avut‑o cu Pascal Allio, unul 
dintre primii dansatori francezi cu care am interacţionat în cadrul atelierului condus 
de Christine Bastin în 1991. A fost primul mecena al dansului contemporan românesc şi 
primul finanţator al grupului Marginalii. Timp de un an a făcut o colectă în Franţa prin‑
tre prieteni şi ne trimitea periodic o mică sumă de bani cu care noi ne plăteam chiria. 
Singurul deal pe care ni‑l propunea era să facem ce vrem, dar să nu plecăm din ţară şi să 
nu intrăm într‑o zonă comercială. Cu siguranţă şi pentru el întîlnirea cu România şi cu 
noi a fost foarte puternică, ochii, corpul şi mintea noastră transmiteau atunci lucruri 
foarte puternice.

În 2005, cînd George Banu şi AFAA (Association Française d’Action Artistique) au venit 
la mine, cu propunerea unui proiect foarte interesant – TANDEM, m‑am gîndit imediat la 
Pascal şi la relaţia noastră. Pascal nu era coregraf, a fost cred primul lui proiect artistic în 
care a avut un rol în concepţia spectacolului, şi pe măsura întîlnirilor noastre s‑a dezvol‑
tat acest proiect puţin politic, puţin visător. La prima noastră întîlnire într‑o cafenea din 
Paris, ne‑am trezit amîndoi cu paşapoartele pe masă. Cu puţin timp înainte luasem hotă‑
rărea să reduc la minimum plecările în străinătate, pentru că devenise extrem de dificil. 
Mulţi au uitat, însă la acel moment, chiar dacă aveai o invitaţie oficială, trebuia să stai la 
coadă cu orele, uneori cu zilele, pentru a obţine o viză, pentru care plăteai şi bani.

În formatul final al spectacolului, publicul primeşte la intrare nişte căşti pentru care 
lasă cartea de identitate sau paşaportul şi este invitat să‑şi facă propriul playlist, să alea‑
gă coloana sonoră pe baza unor trackuri propuse. În funcţie de muzica pe care o alegeai, 

25 Fragmente dintr‑un interviu de Ioana Calen, Aplauzele aduc un deserviciu spectacolului, în Think 
Outside the Box, 9 aprilie 2015. Disponibil online, consultat la data de 16 august 2017: https://
www.totb.ro/aplauzele‑aduc‑un‑deserviciu‑spectacolului/.
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coregrafia se modifica. Am făcut un spectacol‑instalaţie care se modifica în timp real, şi 
în funcţie de reacţia publicului. La final, identitatea publicului este devoalată, spectato‑
rii fiind strigaţi pe numele din buletin, fiind invitaţi să returneze căştile şi să‑şi primeas‑
că identitatea înapoi. Există un moment în cadrul spectacolului în care Pascal dansa nud 
în timp ce corpul său era proiectate pozele spectatorilor din buletin/paşaport împreu‑
nă cu diferite vize (imagine ce fuseseră scanate chiar înainte de spectacol). Se întîmpla 
uneori ca aceia care plecau înainte de finalul spectacolului să uite să‑şi mai ia buletinele. 
Ne sunau ulterior pentru a‑şi recupera identităţile, moment în care discutam un pic cu ei 
despre spectacol, îi întrebam de ce au plecat, continuam legătura cu ei. Ăsta e un alt spec‑
tacol din zona asta a spargerii convenţiilor.
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Memoriu Coaliţie 2007

de Cosmin Manolescu26

O coaliție largă inițiată de Fundația Proiect DCM, reunind operatori culturali, publici 
și non‑guvernamentali, înaintează Parlamentului, Guvernului, Ministerului Culturii și 
Ministerului Finanțelor, o listă de cereri cu privire la schimbarea legislației care influența di‑
rect activitatea culturală.

Cererile Coaliţiei sectorului cultural din 2007 au fost focalizate în special către anularea 
garanţiei de bună execuţie pentru proiectele culturale. Din cauza acelei prevederi, ope‑
ratorii culturali nu reuşeau să acceze fondurile publice cîştigate prin concurs, iar finan‑
ţatorii nu reuşeau să cheltuiască sumele licitate, o bună parte din fonduri întorcîndu‑se 
astfel la buget. Am încercat crearea unei largi coaliţii la care au aderat şi organizaţiile fi‑
nanţatoare existente (CNDB, AFCN, ICR) şi care, prin petiţii, comunicate şi conferinţe de 
presă, scrisori detaliate adresate reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Ministerului 
Culturii, Parlamentului şi Guvernului Romaniei, a dus pînă la urmă la modificarea legis‑
laţiei şi la eliminarea garanţiei.

Scrisoare publică 2007

În atenţia Guvernului României
Dlui Călin Popescu Tăriceanu, Prim‑Ministru/Dlui Sebastian Vlădescu, Ministrul 
Finanţelor Publice/Dlui Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor

În atentia Parlamentului României
Dlui Adrian Păunescu, Preşedinte, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informa‑
re in masă
Dlui Cătălin Micula, Preşedinte, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare 
în masă

Stimate Domnule Călin Popescu Tăriceanu, Stimate Domnule Sebastian Vlădescu, 
Stimate Domnule Adrian Iorgulescu, Stimate Domnule Adrian Păunescu, Stimate 
Domnule Cătălin Micula,

Începînd cu data de 1 ianuarie 2007, România este membră a Uniunii Europene, acest lu‑
cru fiind posibil şi datorită prezenţei culturii româneşti pe scena culturală europeană şi 
dezvoltarii în ultimii ani a unor proiecte culturale prestigioase în toate domeniile artisti‑
ce – teatru, film, dans, arte vizuale, muzică etc.

Crearea unor noi instituţii publice – Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Centrul 
Naţional al Dansului Bucureşti –, apariţia unor noi sisteme publice de finanţare – Fondul 
Cultural Naţional, programele de finanţare lansate recent de Institutul Cultural Român – 
au impulsionat scena artistică românească şi au creat premisele unei dezvoltari durabi‑
le a sectorului cultural. Desemnarea Sibiului drept Capitală Culturală Europeană 2007 
aduce cultura românească în centrul atenţiei internaţionale, proiectele propuse de 

26 Id., bazat pe un text scris în cadrul Suplimentului 22 plus – Cartografie subiectivă a culturii 
independente, nr. 327/25 octombrie 2011. Memoriu disponibil online, consultat la data de 20 
august 2017 – https://coalitiasectoruluiculturalindependent.files.wordpress.com/2010/03/
memoriu_initiativa2007.pdf.
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operatorii culturali români în cadrul programului fiind inovatoare şi complet adaptate 
standardelor profesionale europene.

Există însă probleme majore, în special de ordin legislativ, legate de finanţarea şi de‑
rularea proiectelor culturale, împiedicînd în fapt dezvoltarea coerentă a sectorului.

Avînd în vedere faptul că demersurile de formalizare a unor mecanisme de finanţare 
publică pentru cultură realizate de organizaţiile din domeniul cultural în ultimii ani au 
avut un caracter de pionierat, şi că există deja o experienţă în urma mai multor sesiuni 
de finanţare, dorim să atragem atenţia că deficienţele legislative semnalate în ceea ce ur‑
mează vor afecta şi sistemele de finanţare publică ce vor fi pe viitor reglementate pentru 
alte domenii (politici sociale, de sănătate, mediu etc.). În acest sens, iniţiativa noastră tra‑
ge un semnal de alarmă asupra unei problematici care afectează sectorul neguvernamen‑
tal în ansamblul sau, dincolo de specificităţile acţiunii culturale.

Problemele care afectează cel mai dramatic derularea proiectelor operatorilor cultu‑
rali sînt legate de:

> Restricţiile privind accesul la avansuri pentru finanţările nerambursabile din fondu‑
rile publice, instituite de HG 264/2003 privind plăţile în avans din fonduri publice; în 
prezent accesul organizaţiilor neguvernamentale la aceste finanţări se face după re‑
alizarea proiectelor şi numai prin rambursarea cheltuielilor realizate, fiind obligate 
să depună garanţii financiare importante pentru obţinerea de fonduri în avans; pe de 
altă parte, instituţiile publice se află în imposibilitatea de a avansa bani pentru plata 
serviciilor aferente programelor pe care le derulează (închirieri de spaţii, promovare 
etc.). Dorim să atragem atenţia că realizarea unor proiecte importante planificate în 
cadrul programului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 este în pericol, deoare‑
ce operatorii culturali independenţi nu pot avansa din resurse proprii banii necesari, 
iar Ministerul Culturii şi Cultelor, ce are prevazută o sumă importantă pentru finanţa‑
rea acestor proiecte, nu o poate folosi din cauza obstacolelor ridicate de HG 264/2003 
privind plăţile în avans din fonduri publice.

> Lipsa mecanismelor legale care să permită instituţiilor publice din România acorda‑
rea de finanţari multianuale, afectînd derularea proiectelor multianuale (ex. partici‑
parea la proiecte multianuale co‑finanţate de Uniunea Europeană prin Cultura 2000/
Cultura 2007).

> Nivelul foarte scăzut al diurnei ce poate fi decontata din fonduri publice atît pentru 
invitaţi români, cît şi străini ce derulează proiecte în România. Cuantumul diurnei 
nu este doar mult sub nivelul diurnelor praticate în Uniunea Europeană, ci este com‑
plet neadecvat realităţii economice din România. Soluţia utilizată în mod frecvent de 
operatorii culturali români este de a include diurna în onorariul platit conform le‑
gislaţiei drepturilor intelectuale, lucru ce afectează în mod direct nivelul finanţărilor 
publice accesate, contractele pentru plata onorariilor fiind supuse impozitării.

> Mai mult decît atît instituţiile publice din România nu pot deconta sau acoperi chel‑
tuielile de transport internaţional pentru invitaţii din străinătate ca urmare a unei 
hotărîri de Guvern care nu permite efectuarea unor astfel de cheltuieli. În contextul 
iniţierii unor proiecte de cooperare culturală la nivel internaţional şi în condiţiile în 
care anvergura acestora aduce servicii enorme imaginii României în lume, acest in‑
convenient are un impact negativ chiar asupra felului în care este percepută România 
pe plan internaţional.

> Lipsa cadrului legal care să permită derularea de contracte de finanţare nerambur‑
sabilă de către persoane fizice. Astfel, deşi recent artiştii independenţi au cîştigat 
dreptul de a accesa fonduri publice pentru derularea de proiecte artistice, singurul 
mod în care acest lucru este posibil este în baza contractelor de cesiune de drepturi 
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intelectuale, supuse impozitării. (Nu există mecanisme coerente pentru a pune în 
practică acest drept, deoarece cadrul legal impune impozitarea tuturor veniturilor 
artiştilor, fără a face exceptie între veniturile din activitatea artistică şi fondurile pu‑
blice nerambursabile acordate artistilor.)

> Excluderea (prin Legea 350/2005) posibilităţii de a obţine o finanţare pentru acelaşi 
proiect de la două instituţii publice subordonate aceleiaşi autorităţi centrale aduce 
mari deservicii operatorilor culturali şi artiştilor români, în condiţiile în care institu‑
ţiile respective au o strategie de acţiune complementară, iar acest model fiind practi‑
cat în alte ţări europene.

> Lipsa unui cadru legal coerent care să reglementeze funcţionarea diverselor mecanis‑
me de finanţare nerambursabilă pe plan central, ceea ce generează nu de puţine ori 
interpretări greşite şi diferite ale legii din partea celor care gestionează aceste fon‑
duri în cadrul instituţiilor publice, afectînd astfel negativ derularea proiectelor. (ex. 
aplicarea de către MCC şi ICR a prevederilor HG Nr. 552/1991 privind normele de orga‑
nizare în ţară a acţiunilor de protocol în cazul proiectelor derulate de operatori inde‑
pendenţi, deşi actul normativ face referire doar la activităţi a instituţiilor publice).

În consecinţă ne adresăm Guvernului României şi în special Ministerului Finanţelor 
Publice, pentru modificarea de urgenţă a legislaţiei care generează neajunsurile 
sus‑menţionate.Propunem astfel:

1 modificarea HG 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, 
criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri 
publice, prin eliminarea obligativităţii tuturor entităţilor care derulează activi‑
tăţi non‑profit (instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, persoane fizi‑
ce) de a depune garanţii bancare pentru returnarea avansului.

2 modificarea baremului de diurnă care poate fi decontat de instituţii publice şi 
organizaţii non‑guvernamentale pentru invitaţii români şi străini care partici‑
pă în proiecte finanţate din fonduri publice şi derulate pe teritoriul României la 
un cuantum adecvat realităţii economice prezente (barem recomandat 70 lei/zi/
persoană).

3 modificarea HG 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de pro‑
tocol şi a unor manifestări cu caracter cultural‑ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se 
pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, prin eliminarea prevederilor 
care nu permit efectuarea de cheltuieli pentru acoperirea transportului interna‑
ţional al participanţilor din străinătate la aceste manifestări.

4 modificarea Codului fiscal pentru a permite accesul persoanelor fizice la finan‑
ţări nerambursabile pentru realizarea de proiecte, venituri care urmează să nu fie 
impozitate; menţionăm că în prezent există prevederi legislative care reglementea‑
ză acordarea unor granturi de călătorie (ORDINUL ministrului culturii nr. 2.199 din 
14.07.2005), situaţie în care beneficiarul nu are obligativitatea de a plăti impozit.

5 iniţierea mecanismelor legale care să permită instituţiilor publice din România 
acordarea de finanţari multianuale, şi nu doar pe durata unui an calendaristic.

6 modificarea Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fon‑
duri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general prin includerea 
unui articol care sa permită o excepţie în obţinerea de fonduri de la instiţutii pu‑
blice subordonate aceleiaşi autorităţi în cazul în care este vorba de o finanţare 
parţială (co‑finanţare) şi de categorii diferite de cheltuieli.
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Organizaţiile non‑guvernamentale şi instituţiile publice de cultură semnatare ale aces‑
tui memoriu solicită Guvernului României, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului 
Finanţelor Publice şi Comisiilor de cultură ale Parlamentului României schimbarea de 
urgenţă a legislaţiei privind finanţarea proiectelor culturale în România şi în străinătate 
derulate de operatorii culturali independenţi sau instituţiile publice, conform normelor 
existente în cadrul Uniunii Europene.

Aşteptăm un răspuns la propunerile înaintate în termenul prevăzut de lege. Ne ară‑
tăm disponibilitatea pentru constituirea unui grup de lucru comun format din repre‑
zentanţi ai organizaţiilor non‑guvernamentale, ai instituţiilor publice de cultură şi 
reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai Ministerului Finanţelor Publice, 
pentru rezolvarea problemelor mai sus menţionate.

Semnează (lista este deschisă în continuare)

organizaţii
Fundaţia Proiect DCM, Fundaţia AltArt, Asociaţia ECUMEST, Fundaţia Centrul Internaţional 
pentru Artă Contemporană, Asociaţia Persona, Teatrul Desant, Fundaţia Meta, Asociaţia 
ArtLink, Asociaţia Galeria Nouă, Asociaţia ARFA, Asociaţia Pro Cultura, Fundaţia LIGA 
PENTRU TEATRU, Festivalul internaţional de teatru Atelier, Asociaţia „Inter‑Art”, Asociaţia 

„Pro Cultura”, Galeria de artă contemporană „Posibilă”, Asociaţia Culturală „Amphion”, 
Asociaţia „Rocade”, Canada, CREMAC – Comunitatea din România a Electroacusticii şi 
a Muzicii Asistate de Computer, Asociaţia „Pro Contemporania”, Compania Teatrală Gat 
05, Asociaţia „ROKolectiv”

instituţii publice de cultură
Administraţia Fondului Cultural Naţional, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană

artişti, operatori persoane fizice
Manuel Pelmuş, coregraf, Florin Fieroiu, coregraf, Tincuta Pîrv, coordonator proiect «Arii 
de conflu(x)enţă» Sibiu, Luxemburg 2007
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dreams.land [2007–2011]

„dreams.land” este un duet coregrafic la granița dintre Eros și Thanatos, interpretat de 
Camille Mutel și Litsa Kiousi. Piesa reprezintă un peisaj straniu de mișcări, emoții și senza‑
ții, o aventură insolită în care publicul este invitat să participe direct, emoțional și afectiv. 

„dreams.land” invită spectatorul într‑un no man’s land, la frontiera fragilă dintre vis și evo‑
carea lui, dintre realitate și spectacol, dintre scenă și public. 

CONCEPT & COREGRAFIE: Cosmin Manolescu
INTERPRETARE: Camille Mutel & Litsa Kiousi
CONSULTANT: Gabriela Tudor
LUMINI: Lutz Deppe, Cătălin Nicolescu
MUZICA: Nick Cave and the Bad Seeds, Arvo Part & John Taverner, Ana Piuaru, 
Johny Penkov & Virginia Zaharieva

Piesa a fost realizată la Luxemburg în 2007, în cadrul unei rezidenţe oferite de Centre de 
Création Chorégraphique Luxembourgeois cu ocazia evenimentelor organizate în cadrul 
programelor Sibiu & Luxemburg Capitale Culturale Europene 2007, cu sprijinul finan‑
ciar al Fondului Cultural Naţional şi al Centrului Naţional al Dansului din Bucureşti. A 
fost prezentată la Bucureşti, Luxemburg, Bacau, Sibiu, New York (PS122), Potsdam în pe‑
rioada 2007–2011. Din 2010 s‑a jucat împreună cu solo‑ul „superGabriela”, în memoria 
Gabrielei Tudor.

„Cosmin Manolescu ne‑a invitat să păşim, mai întîi legaţi la ochi şi conduşi de 
mînă, într‑un spaţiu pe care l‑am perceput mai întîi auditiv şi apoi vizual, cînd 
ne‑am dat jos de pe ochi eşarfa cu care fusesem legaţi. Sunete senine, primăvă‑
ratice, ciripitul unor păsări au însoţit primele imagini de vis ale unei naiade goa‑
le, învăluită în nori de ceaţă. Apoi, ca în orice vis, acest spaţiu ciudat s‑a populat 
şi cu alte personaje stranii. Au urmat vise în care interpreţii purtau costume ba‑
roce, bizare, ca într‑un coşmar, şi vise erotice, interpretate succesiv sau concomi‑
tent de Litsa Kiousi şi Camille Mutel. Astfel, la un moment dat, un corp gol, întins 
pe o velinţă de culoarea ierbii, corp străjuit de cîteva măşti, a avut o desfăşurare 
a mişcărilor de o poetică senzualitate, aceasta fiind secvenţa onirică cu cea mai 
preţioasă plasticitate”. 
 
Liana Tugearu, România literară, nr. 40, 2007

„Seara a fost compusă din două părţi – „dreams.land”, în coregrafia lui Cosmin 
Manolescu şi interpretarea lui Camille Mutel şi Litsa Kiousi, urmată de „super‑
Gabriela”, un solo în coregrafia şi interpretarea lui Cosmin Manolescu. (…) A fost 
tulburător, frumos şi straniu. Cu tot fumul şi muzica, contopite cu lipsa mişcării şi 
disperarea, atmosfera a fost ca într‑un fel de purgatoriu suprarealist sau într‑un 
club de noapte plin de ameninţări sinistre. (…) Duetul a explorat emoţii primare 
precum dorinţa, frica şi despărţirea; solo‑ul a vorbit despre pierdere şi singurătate. 
Dar împreună cele două piese au căpătat o coeziune intrinsecă, în afara logicii. Iar 
prin dispunerea publicului pe scenă, în mijlocul acţiunii, s‑a creat un sentiment 
de intimitate şi includere – nu de distanţare şi de excludere a publicului. Pare că 
am fost martor la o serie de piese despre suferinţă, însă „superGabriela” vorbeşte 
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mult despre dezorientare şi instabilitate emoţională, despre năvala amintiri‑
lor, despre haos şi confuzie – încheindu‑se într‑o o acceptare plină de ezitări. 
Spectacolul a fost ca un fel de happening. Frumos, emoţionant şi tulburător, cu 
un sens absolut dincolo de puterea noastră de înţelegere”. 
 
Andy Horwitz, CultureBot, noiembrie 2010

Sibiu Dans 2007

Sibiu Dans 2007 a fost un proiect realizat pentru programul Sibiu Capitală Culturală 
Europeană 2007. Festivalul și‑a propus să ofere publicului o întîlnire cu dansul contempo‑
ran european și românesc, într‑un program divers care a inclus spectacole în diferite locații 
neconvenționale, un cinema în aer liber, ateliere de dans deschise publicului larg, instalații 
multimedia și un seminar internațional.

Proiectul a fost aprobat la finalul anului 2005, însă organizarea lui a fost extrem de di‑
ficilă, contractul cu Ministerul Culturii fiind semnat doar cu cîteva luni înainte de înce‑
perea evenimentului. Din fericire, firma Petrom SA s‑a hotărît să ne sprijine în calitate de 
sponsor unic, ceea ce ne‑a dat posibilitatea să demarăm pregătirea festivalului în toam‑
na 2006. Probabil că dacă nu am fi găsit sprijin în sectorul privat am fi renunţat din cau‑
za birocraţiei şi a sistemului legislativ.

Cu toate acest probleme, Sibiu Dans 2007 s‑a desfăşurat în perioada 17–31 august, pro‑
gramînd spectacole şi filme de dans realizate de La Ribot, Giles Jobin, Collectif Utilité 
Publique (Elveţia), Kabinet ad Co (Austria), companiile Skalen şi Beau Geste (Franţa), 
Apostolia Papadamaki (Grecia), Alain Platel şi Thierry de Mey (Belgia), Florin Fieroiu, 
Manuel Pelmuş şi Eduard Gabia (România). Tot în cadrul festivalului au avut loc prezen‑
tările proiectului coregrafic european The Migrant Body şi premiera „dreams.land” reali‑
zat de Cosmin Manolescu în cadrul programului Danse.Entre.Deux o colaborare artistică 
în conexiune cu Luxemburg Capitală Culturală Europeană.
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De la DCM la Gabriela Tudor

2009 a fost un moment dureros și dificil în viața Fundației. Prin dispariția Gabrielei Tudor, 
co‑fondatorul Fundației, am pierdut unul din cei mai buni prieteni și colaboratori. Atunci, în 
memoria Gabrielei am luat decizia modificării numelui Fundației Proiect DCM în Fundația 
Gabriela Tudor și lansarea unei burse anuale pentru managerii culturali la început de drum.
De asemenea, spectacolul „Supersomething”, la care lucram la acel moment, și‑a schimbat 
numele în „superGabriela”.

Saltul îngerului
de Cosmin Manolescu27

Prin initiaţivele şi proiectele realizate, prin sprijinul direct pe care l‑a acordat artiştilor şi 
organizaţiilor culturale, Gabriela Tudor a contribuit în mod esential la dezvoltarea sce‑
nei coregrafice româneşti şi nu numai. A iniţiat programe de rezidenţe şi schimburi ar‑
tistice, a încurajat scena artistică independentă, producţia de spectacole, organizarea de 
festivaluri şi a sprijinit în mod direct creaţia coregrafică contemporană şi difuzarea ei pe 
plan naţional şi internaţional. Prezenţa Gabrielei în spaţiul cultural românesc a fost dis‑
cretă, însă aş spune esenţială pentru transformările care avut loc după 1989.

Prima sa întîlnire cu dansul a avut loc în 1988 cînd, în calitate de impresar la Agenţia 
Română de Impresiariat Artistic, pleca în turneu în Germania cu echipa Teatrului de 
Balet Oleg Danovschi din Constanţa. Ulterior, imediat după revoluţie s‑a angajat la 
UNITER în calitate de director Relaţii Internaţionale, unde s‑a ocupat printre altele şi de 
derularea proiectului La Danse en Voyage şi de organizarea master class‑ului condus de 
excelentul şi regretatul coregraf Dominique Bagouet. Păstrez vag amintiri cu ea din ace‑
ea perioadă, însă cu siguranţă atunci ne‑am intersectat drumurile pentru prima dată, 
ea în calitate de organizator, eu în calitate de tînăr dansator. Prima noastră întîlnire di‑
rectă a avut loc la Theatrum Mundi cu ocazia spectacolului „Le Grand Jeu”, iniţiat de co‑
regraful francez Christian Trouillas, în care aveam să dansez alături de Florin Fieroiu şi 
Mihai Mihalcea. A fost întîlnirea care avea să marcheze destinul meu profesional. Între 
1993–1995, Gabriela s‑a ocupat de producţia şi premiera primului spectacol al grupului 
Marginalii „Despre fluturi fără aripi”, la Teatrul Bulandra, precum şi de primul nostru tur‑
neu internaţional la Oldenburg. Tot ea este cea care a avut ideea organizării spectacolu‑
lui „Le Saut de l’Ange” (după titlul spectacolului „Le Saut de l’Ange”) dedicat memoriei 
lui Dominique Baguet. În 1994 a vizitat pentru prima dată New York‑ul, pentru a partici‑
pa la întîlnirea reţelei Association of Performing Arts Presenters, ocazie cu care a stabi‑
lit legături cu Dance Theater Workshop, care se vor finaliza ulterior cu dezvoltarea unor 
programe de formare profesională pentru dansatorii români.

Reîntîlnirea mea cu Gabriela, de această dată în plan personal, s‑a petrecut după 
despărţirea de grupul Marginalii, cînd mă pregăteam să plec din ţară pentru a studia la 
27 Text revizuit pe baza celui publicat în Secolul 21 – Dans – Dans – Dans, nr. 1–11/2010.



2009 72

o universitate din SUA. Dorinţa ei de a construi, ambiţia şi spiritul ei pozitiv, m‑au convins 
în cele din urmă să rămîn în ţară şi să urmez cursurile Masterului ECUMEST în manage‑
ment cultural, pe care‑l administra cu pricepere şi dragoste, alături de Corina Şuteu.

În 1997 a plecat de la ECUMEST şi împreună am înfiinţat Fundaţia Culturală Proiect 
DCM. Aici a avut loc cred însă adevărata ei întîlnire cu dansul contemporan. În toam‑
na anului 1997 am lansat împreună proiectul pe termen lung – Centrul Inter/Naţional 
pentru Dans Contemporan. În acest cadru, s‑a ocupat în mod direct de organizarea 
mai multor proiecte importante – Zilele Dansului Contemporan Portughez la Bucureşti, 
Platforma Dansului Contemporan Românesc sau Stagiunea de spectacole de dans de la Teatrul 
L.S.Bulandra – iniţiative care au avut un rol esenţial în coagularea mişcării coregrafice ro‑
mâneşti. În 1998 a fost managerul festivalului British Dance Edition organizat de British 
Council, în cadrul căruia 4 coregrafi britanici importanţi au prezentat spectacole la 
Bucureşti, Constanţa, Cluj‑Napoca şi Iaşi.

Începînd cu 1998 a devenit consultantul meu artistic, producătorul şi organizato‑
rul spectacolelor şi turneelor mele în străinătate, în această calitate reuşind marea per‑
formanţă să programeze de‑a lungul timpului peste 50 de reprezentaţii cu spectacolul 

„Paradis Serial”, în România, dar mai ales în importante teatre şi festivaluri din Europa 
şi SUA.

Împreună am pornit la organizarea primei ediţii a Festivalului Internațional de Dans 
BucurEŞTi.Vest (eu în calitate de director artistic, ea ca principal finanţator din partea 
Fundaţiei Pro Helvetia – Antena Bucureşti). S‑a implicat în mod direct în susţinerea şi or‑
ganizarea proiectului Balkan Dance Platform. A participat mereu cu sfaturi şi propuneri 
la crearea cadrului instituţional pentru Centrul Naţional al Dansului, fiind implicată în 
creionarea misiunii şi a obiectivelor Centrului şi lucrînd alături de mine la propunerea 
de proiect instituţional care a stat la baza creării CNDB‑ului. Tot ea a fost cea care a me‑
diat întîlnirea dintre coregrafa Andreea Căpitănescu şi managera Miki Branişte, care 
a dus în final la crearea festivalului eXplore dance festival şi a Asociaţiei ArtLink. În 2006, 
în parteneriat cu Centrul de Cultură „George Apostu”, a lansat programul de rezidenţe 
ArtistNe(s)t dedicat dansului contemporan prin care au fost sprijiniţi o serie de coregrafi 
români şi străini care au beneficiat de rezidenţe şi spectacole la Bacău.

A continuat să colaboreze cu Fundaţia Proiect DCM la organizarea festivalului Sibiu 
Dans 2007 şi la realizarea dvd‑ului promoţional Dans.Ro 2007. În ultimele sale luni de 
viaţă am lucrat împreună la proiectul Dans.Dialog ce s‑a finalizat cu avanpremiera spec‑
tacolului „Supersomething”. La finalul anului 2007 a început să lucreze la ideea organi‑
zării unui mare proiect de difuzare al dansului contemporan românesc în Franţa, plănuit 
pentru 2010 pentru a celebra cei 20 de ani de la organizarea proiectului franco‑român La 
Danse en Voyage. La finalul colaborării cu Programul Cultural Elveţian îşi dorea să revină 
să lucreze cu mine la Fundaţia Proiect DCM. Se gîndea chiar să debuteze artistic într‑un 
spectacol de dans contemporan realizat de mine, începusem primele repetiţii într‑o rezi‑
denţă în Sicilia…

Însă la începutul anului 2009 Gabriela a făcut Saltul Îngerului. Prin plecarea ei neaş‑
teptată, Fundaţia Proiect DCM a pierdut un prieten drag şi unul dintre puţinii săi susţină‑
tori necondiţionaţi. În memoria ei pe 14 februarie 2009 am organizat la CNDB spectacolul 
memorial „Atît de Fragedă” la care au participat o serie de artişti dansatori şi muzicieni 
care au colaborat cu ea. La puţin timp dupa trecerea ei în nefiinţă, Fundaţia Proiect DCM 
şi‑a schimbat numele în Fundaţia „Gabriela Tudor” şi am lansat bursa Gabriela Tudor în 
Management Cultural pentru a sprijini tinerii curatori şi producători culturali la înce‑
put de drum. În aceeaşi direcţie, Fundaţia în parteneriat cu Centrul de Cultură „George 
Apostu” din Bacău şi Muzeul Naţional „George Enescu” a fondat în 2009 Asociaţia 



73 2009

ArtistNe(s)t – Reţeaua Centrelor de Rezidenţă pentru Artişti, structură care a încercat să 
ducă mai departe generoasa ei iniţiativă a rezidenţelor ArtistNe(s)t.

Pornind de la o idee mai veche a Gabrielei, sub egida Fundaţiei am iniţiat în 2010 
proiectul Moving Dialogue, un amplu program de schimburi coregrafice româno‑ameri‑
cane derulat în 2010–2011.

Am încercat pe cît posibil, prin programele pe care le‑am realizat în ultimii ani, să du‑
cem mai departe spiritul şi energia pozitivă a Gabrielei, să sprijinim proiectele şi tinerii 
artişti la început de drum, să creăm conexiuni între oameni şi discipline artistice diferite.
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Bursa „Gabriela Tudor” în management 
cultural [2009–2016]

Începînd din 2010, am oferit anual bursa „Gabriela Tudor” unor tineri curatori și pro‑
ducători culturali – Corina Bucea (2010), Raluca Iacob‑Pop (2011), Mihaela Ion (2012), 
Jean‑Lorin Sterian și Ioana Calen (2013), Miki Braniște (2014), Cristina Bodgan (2015), 
Livia Pancu (2016). bursagabrielatudor.wordpress.com

În perioada 2010–2012, bursa „Gabriela Tudor” a fost organizată la Londra în parteneri‑
at cu Fundaţia Raţiu şi cu mentoratul oferit de Ghislaine Boddington şi body>data>space. 
În 2009, lansarea Bursei a fost realizată în cadrul United Experts (labelul de dezvolta‑
re culturală fondat de Gabriela) cu sprijinul financiar al Programului Cultural Elveţian 
în România şi al donaţiilor făcute de către Voicu Radescu & Green Hours 22, Carmen 
Vioreanu, Irina Barbălată, Miki Branişte, Ioan şi Liana Tugearu, Dan Bartha. Doina Barbu, 
Fundaţia AltArt, Elisa Fuchs, Helene Kuendig, Urs Stussi, Ina Boesch, Christine Masserey, 
Thomas Stauffer, Walo Landolf, Petra Bischof, Virgil Mărgineanu, Thomas Kugler, Natalia 
Volchenko, Vlad Tudor, Radu Boureanu, Thierry Dumas, Damiano Foa şi Oracle Network 
of European cultural managers.

În 2010, o bursă specială – Gabriela Tudor Memorial Exchange Programme – sub forma 
unei rezidenţe a fost oferită în parteneriat cu CEC Artslink şi Institutul Cultural Român 
din New York, şi cu sprijin de la Trust for Mutual Understanding pentru Irina Cios, direc‑
tor CIAC – Centrul Internaţional de Artă Contemporană, în vederea participării la un pro‑
gram curatorial la Los Angeles, şi pentru Ben Pryor, producător american care a vizitat 
Bucureştiul şi Clujul.

În 2011–2013, o serie de 13 burse au fost oferite ca parte a programului european 
E‑Motional, în cadrul echipelor de co‑organizatori din România, Cipru, Irlanda, Marea 
Britanie şi Turcia (vezi mai jos). În 2014, bursa primită de Miki Branişte pentru a cunoaşte 
scena artistică din New York s‑a desfăşurat în cadrul unui proiect susţinut prin Suitcase 
Fund/New York Live Arts, cu sprijin de la Trust for Mutual Understanding.

În perioada 2013–2016, bursa a fost oferită prin diverse finanţări primite de Fundaţie 
şi cu ajutorul unor donaţii private oferite de Vlad Rădescu, Raluca Iacob‑Pop, Vlad Tudor 
şi Maria Rus Bojan.

„Mă simt onorată să primesc cu cea mai mare plăcere bursa „Gabriela Tudor”, ca 
simbol de preţuire faţă de cea care a fost o inspiraţie pentru lumea manage‑
mentului cultural românesc, Gabriela Tudor. Efortul şi angajamentul meu se con‑
centrează acum asupra unui proiect cu mare potenţial pentru sectorul cultural 
românesc Fabrica de Pensule, un centru cultural independent care va funcţio‑
na în Cluj ca spaţiu de creaţie şi difuzare a artei contemporane. Consider bur‑
sa „Gabriela Tudor” o şansă de realizare a misiunii asumate în comun de membrii 
Fabricii. Este pentru prima dată cînd beneficiez de o asemenea oportunitate, pe 
care o privesc cu mare încredere şi recunoştinţă faţă de iniţiatorii şi promoto‑
rii sale. Privesc vizita mea la Londra şi descoperirile prilejuite de această ocazie 
drept o împlinire profesională extrem de importantă pentru mine şi pentru care aş 
dori să îmi exprim pe deplin gratitudinea”. 
 
Corina Bucea, bursier 2010
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ArtistNe(s)t

Rețeaua ArtistNe(s)t a fost fondată în 2006 de Gabriela Tudor și Programul Cultural 
Elvețian în România în parteneriat cu 4 instituții publice de cultură – Centrul Cultural 
Arcuș, Centrul de Cultură George Apostu din Bacău, Centrul European de Cultură Sinaia și 
Muzeul Național „George Enescu”, secția „Dumitru si Alice Rosetti Tescanu – George Enescu” 
Tescani, cu scopul creării în România a unei rețele culturale de centre de rezidență care să 
ofere artiștilor români și străini programe de rezidență la nivel european.

Timp de 4 ani, în perioada 2006–2009, cele 4 instituţii publice de cultură şi 3 organizaţii 
neguvernamentale (Centrul Internaţional pentru Artă Contemporană, Fundaţia Menthor 
şi Galeria Nouă), au derulat programe de rezidenţă artistică cu sprijin financiar public el‑
veţian, în zona artelor vizuale (Sinaia, Bucureşti şi Constanţa), a dansului contemporan 
(Bacău), a teatrului (Arcuş), a literaturii şi muzicii (Tescani), la care au participat peste 
50 de scriitori, coregrafi, regizori şi artişti vizuali din România, Elveţia, Germania, Grecia, 
Statele Unite ale Americii, Canada, Luxemburg, Ungaria etc.

După 2009, Centrul European de Cultură din Sinaia este comasat cu Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură, Centrul Cultural Arcuş se retrage din reţea, iar fi‑
nanţarea publică elveţiană încetează. În acest context se decide crearea Asociaţiei 

„ArtistNe(s)t – Reţeaua Centrelor de Rezidenţă pentru Artişti”, fondată în iunie 2009, de 
trei dintre organizaţiile partenere – Fundaţia Gabriela Tudor, Centrul de Cultură George 
Apostu din Bacău şi Muzeul Naţional „George Enescu”, în vederea continuării programu‑
lui de rezidenţă.

După o perioadă dificilă de tranziţie, între 2011–2015 au fost organizate cu precăde‑
re rezidenţe de dans contemporan la Bacău si Luxemburg, iniţiate de Centrul de Cultură 

„George Apostu” în colaborare cu Centrul Coregrafic Trois CL din Luxemburg, iar din 2011, 
prin parteneriatul din cadrul programului european E‑Motional, organizat de Fundaţia 
Gabriela Tudor, au avut fost organizate peste 30 rezidenţe ArtistNe(s)t în România, 
Irlanda, Marea Britanie, Letonia şi Cipru. Pentru prima dată, însă, în 2013 şi 2014, rezi‑
denţele ArtistNe(s)t au fost oferite unor echipe mixte interdisciplinare de artişti români – 
Cinty Ionescu, Andreea Duţă, Miron Ghiu, Katia Pascariu, Jak Neumann, Paul Dunca, 
Andra Rotaru, Cătălina Gubandru – care au lucrat la proiectele lor pe o perioadă mai lun‑
gă de timp la Bucureşti, Bacău şi Tescani.
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Moving Dialogue – RO‑SUA [2010–2011]

Inițiat de Fundația Gabriela Tudor, Moving Dialogue a fost un program de schimburi ar‑
tistice româno‑american derulat ca un parteneriat între Institutul Cultural Român de la 
New York, Movement Research, Dance Theater Workshop și Centrul Național al Dansului 
București, care a avut loc la New York, București și Cluj‑Napoca în 2010–2011 și a fost dedi‑
cat memoriei Gabrielei Tudor.

Moving Dialogue28 a fost un amplu proiect de schimburi culturale româno‑americane 
în domeniul dansului contemporan ce a urmărit încurajarea interacţiunii şi colaboră‑
rii dintre coregrafii şi dansatorii români şi cei americani şi a unei mai bune cunoaşteri în 
SUA a scenei de dans contemporan din România.

La prima etapă a proiectului, care s‑a desfăşurat la New York în toamna anului 2010, 
au participat coregrafii Vava Ştefănescu, Mădălina Dan, Mihaela Dancs, Paul Dunca 
(România) şi Maggie Bennett, Jillian Peña, HeJin Jang şi Jon Kinzel (SUA), criticii de dans 
Gina Şerbănescu (România), Cristiane Bouger şi Anna Drozdowski (SUA) şi coregrafii 
Cosmin Manolescu şi Levi Gonzales, în calitate de facilitatori.

Programul primei etape a inclus sesiuni de lucru comune, improvizaţii, mese roun‑
de, spectacole şi prezentări informale la Judson Church şi Dance Theater Workshop, vizi‑
onări de spectacole de dans contemporan la PS 122, Chocolate Factory, Danspace, vizite la 
Baryshnikov Arts Centre, The Kitchen, Joyce Theatre şi întîlniri cu diferiţi coregrafi, ma‑
nageri de dans şi critici de dans americani.

În a doua parte a proiectului, derulată în luna ianuarie 2011 tot la New York, dansa‑
toarele/coregrafele Ana Cătălina Gubandru şi Valentina de Piante au beneficiat de bur‑
se în programul de formare profesionala MELT Intesive, organizat anual de Movement 
Research, New York.

Ultima etapă a proiectului Moving Dialogue s‑a desfăşurat în mai 2011, la Bucureşti 
(Atelierul de Producţie) şi Cluj‑Napoca (Fabrica de Pensule) şi a cuprins un program 
dens de întîlniri, sesiuni şi prezentări publice informale.

La aceasta ultimă fază a proiectului au participat coregrafii HeJin Jang, Jillian Pena, 
Levi Gonzales, Cristiane Bouger (SUA) şi Mădălina Dan, Mihaela Dancs, Paul Dunca, 
Cosmin Manolescu (România), cărora li se vor alătura criticii de dans Anna Drozdowski 
(SUA), Gina Şerbănescu şi Mihaela Michailov (România).

„Fie că experienţa transmisă şi exprimată de către artiştii din proiectul Moving 
Dialogue avea o legătură directă cu modul în care viaţa din New York stimulează sau in‑
fluenţează creaţia, fie că era vorba pur şi simplu de exprimarea individuală într‑un con‑
text artistic dat, o tendinţă spre împărtăşire a devenit vizibilă atît în cazul artiştilor 
americani, cît şi al celor români: căutarea căii optime de a transmite o experienţă artisti‑
că personală. Astfel, a devenit limpede că acolo unde există diferenţe culturale şi de stil, 
se va ivi întotdeauna o posibilitate fermă de împărtăşire a unor experienţe menite să îi 
îmbogăţească pe ceilalţi, prin elaborarea unei metodologii prin care se pot descoperi 
puncte de întîlnire”. – Gina Şerbănescu, critic de dans

28 Text bazat pe anunţul publicat de CNDB la http://www.cndb.ro/evenimente/moving‑dialo‑
gue‑schimburi‑culturale‑intre‑bucuresti‑si‑new‑york‑in‑domeniul‑dansului‑contempo‑
ran‑17‑26‑mai. Consultat la data de 25 august 2017.
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Camera 1306 [I Am Myself] [2010–2014]

„Camera 1306 [I Am Myself]” este un spectacol‑instalație pentru o cameră de hotel, un mara‑
ton de 12 ore în care publicul intră la fiecare oră fixă. Presa de specialitate l‑a văzut ca pe un 
spectacol „fantasmă” despre „corpul aflat într‑un spațiu privat”, care poate exprima „un loc, 
un nume, o stare de spirit, oricum ceva imposibil de definit, misterios și cu siguranță, fragil”, 
și care face apel la „puterea imaginației fiecăruia”.

CONCEPT: Cosmin Manolescu
COREGRAFIE & INTERPRETARE: Catrinel Catană & Cosmin Manolescu
MANAGEMENT & COMUNICARE: Ştefania Ferchedău
PRODUCĂTORI: Fundaţia Gabriela Tudor & Centrul Naţional al Dansului Bucureşti
PARTENER ASOCIAT: Hotel InterContinental Bucureşti 
CU SPRIJINUL: Cullberg Ballet (Stockholm) şi Asociaţia 4Culture (Bucureşti) 
în cadrul Wild Cards – Jardin d’Europe, Centrul de Cultură „George 
Apostu” (Bacău)

„Camera 1306” a reprezentat începutul colaborării dintre Cosmin Manolescu şi Ştefania 
Ferchedău, în primăvara 2010. Spectacolul a avut premiera în iulie 2011 şi s‑a bucurat 
de un succes important de public, fiind prezentat în ţară la Bucureşti, Timişoara, Bacău 
şi Alba Iulia, iar în străinătate la festivaluri din Stockholm (Suedia), Plymouth (Marea 
Britanie) şi Riga (Letonia).

Spectatorii sînt invitaţi să descopere spectacolul care se desfăşoară în spaţii diferi‑
te din apartamentul Hotelului InterContinental. Pe durata performance‑ului, publicul 
este liber să se mişte în spaţiu şi să‑şi aleagă acţiunea pe care doreşte să o urmărească. 
Spectacolul poate include interacţiune cu spectatorii şi nu este recomandat persoanelor 
sub 16 ani. Publicul este rugat să respecte durata spectacolului pentru a permite accesul 
celorlalţi spectatori.

„Spectacolul lui Cosmin Manolescu vine în continuarea puţinelor demersuri locale 
de chestionare a rolului mişcării în definiţia dansului, aşa cum s‑a modificat ea în 
ultimul deceniu. „Camera 1306 – I Am Myself” pune în centrul atenţiei corpul aflat 
într‑un spaţiu privat, mută accentul pe subiectivitatea performerului şi, în acelaşi 
timp, schimbă poziţia privitorului din cea de spectator în cea de voyeur ce violea‑
ză intimitatea, o transformă – prin simpla sa prezenţă – în spectacol şi modifică 
permanent pe parcursul reprezentaţiei raporturile de forţe din interiorul acesteia”. 
 
Cristina Modreanu, ArtAct magazine, 13 iulie 2011

„E o stare, o emoţie. Sîntem oameni. Şi sîntem imprevizibili. Şi ne chinuim unii 
pe alţii. Şi ne iubim ciudăţeniile pe care le avem fiecare, deşi ne sperie al naibii. 
Ne ridicăm unul pe altul, dar mai ales fiecare pe el însuşi. Data viitoare spun tot 
aşa cum e. Am dansat din inimă şi m‑am descărcat. Feeling‑ul şi mood‑ul e geni‑
al, o terapie.” 
 
spectator Camera 1306
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E‑Motional 1 [2010–2013]

E‑MOTIONAL Bodies & Cities29 a fost un program european de mobilitate, schimburi ar‑
tistice și formare profesională în domeniul dansului contemporan, reunind artiști și ma‑
nageri din șase țări europene – România, Cipru, Irlanda, Letonia, Marea Britanie și Turcia. 
Fundația a fost pentru prima dată lider al unui proiect european.

Ne‑am gîndit să dezvoltăm un proiect în primul rînd de mobilitate cu organizaţii de 
dans şi în contexte foarte diferite, cu care România nu a fost pînă acum în contact, sau 
a fost doar limitat. În acest sens, am început discuţiile cu parteneri din Cipru, din Letonia, 
Irlanda, Turcia, Marea Britanie. În conceptul proiectului, noi am încercat să investim 
în egală măsură în artişti, dar şi în manageri. Şi ei au avut posibilitatea să plece la dife‑
rite evenimente, să vadă diferite festivaluri sau să participe în bursele „Gabriela Tudor” 
de dezvoltare profesională, pentru o perioadă de 2–3 săptămîni, într‑una din ţările din 
proiect. De asemenea, am organizat şi două ateliere de management cultural, la Riga şi 
Limassol, în care am încercat să le prezentăm participanţilor o serie metode de lucru care 
să îi ajute să îşi gestioneze mai bine proiectele culturale şi timpul.

Iniţiat în 2010 şi condus de Cosmin Manolescu şi Ştefania Ferchedău, E‑MOTIONAL 
a fost coordonat de Fundaţia Gabriela Tudor. Deşi30 fusese şi anterior iniţiator şi co‑or‑
ganizator în diverse proiecte de cooperare internaţionale, cu E‑MOTIONAL Fundaţia a de‑
venit pentru prima dată lider al unui proiect european complex, cu parteneri numeroşi 
din diverse ţări. În timp ce a capitalizat şi a dezvoltat relaţii profesionale anterioare, cu 
parteneri şi artişti între care Laurie Uprichard (fost director al Dublin Dance Festival şi al 
Dancespace New York), Olga Žitluhina (Letonia), Ghislaine Boddington (UK) sau Mustafa 
Kaplan (Turcia), proiectul s‑a angajat într‑o aventură ambiţioasă care a implicat peste 
150 de participanţi din 6 ţări.

În perioada 2011–2013, proiectul a susţinut comunităţile artistice din ţările partici‑
pante printr‑un program complex de cercetare artistică (17 artişti, 5 perioade de lucru), 
rezidenţe ArtistNe(s)t (18 proiecte susţinute, peste 30 de artişti participanţi), granturi de 
mobilitate şi networking (26 de vizite de explorare), bursele „Gabriela Tudor” în manage‑
ment cultural (13 beneficiari), ateliere de management cultural Motion Toolkit (2 sesiuni), 
schimburi de spectacole (15 evenimente), două coproducţii şi un festival/forum de închi‑
dere a proiectului. Dezvoltarea profesională, deopotrivă a artiştilor şi managerilor, a re‑
prezentat un element cheie în viziunea proiectului.

Peste 40 de profesionişti din dans şi domenii artistice conexe din România au be‑
neficiat de diversele componente ale proiectului pe parcursul a doi ani. Prin dimensiu‑
nea sa şi numărul de beneficiari, ca şi prin capacitatea organizaţională crescută de care 
au beneficiat organizaţiile implicate, E‑MOTIONAL s‑a dovedit o investiţie excelentă în oa‑
meni, întrucît a adus o vizibilitate mai largă scenei de dans contemporan din România 

29 Arhiva proiectului se găşeşte online la: http://e‑motional.eu/2011‑2013.

30 Text bazat pe introducerea semnată de Cosmin Manolescu şi Ştefania Ferchedău la catalogul 
E‑MOTIONAL Bodies & Cities 2011–2013, publicat de Fundaţie în aprilie 2013.
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la nivel internaţional şi a creat oportunităţi pentru dialog, schimburi artistice şi difuza‑
re. Proiectul a demarat într‑un moment esenţial, cînd susţinerea pentru proiecte de co‑
laborare artistică la nivel internaţional şi creaţii noi era redusă în România, ca urmare 
a pierderii spaţiului Centrului Naţional al Dansului Bucureşti (2011), împreună cu tăierea 
fondurilor ca rezultat al crizei economice.

Artiştii români participanţi au fost implicaţi în două spectacole rezultate din 
E‑MOTIONAL, unul ca urmare a cercetării artistice de la Riga – „Layers” (de Laura Murphy, 
IE/Gemma Riggs, UK/şi Mircea Ghinea, RO), şi din rezidenţe – „ReVerbs”, colaborarea din‑
tre coregrafa Özlem Alkış din Turcia şi muzicianul Vlaicu Golcea, în vreme ce „(anti) aging” 
de Mădălina Dan şi Mihaela Dancs (tot rezultat al unei rezidenţe) a devenit spectacolul ro‑
mânesc cel mai de succes în acea perioadă, bucurîndu‑se de numeroase reprezentaţii.

Evenimentul final – Festivalul E‑Motional: corpuri și orașe în mișcare, care a avut loc la 
ZonaD şi Muzeul Naţional de Artă Contemporană între 12–14 aprilie 2013, a încercat să 
ofere o imagine a realizărilor proiectului, arătînd atît procesul artistic, cît şi rezultate‑
le acestuia, în faţa unui public mai larg. Programul a inclus o instalaţie foto‑video, pre‑
zentări, artist talks, spectacole şi mese rotunde, festivalul reuninind peste 30 de artişti 
participanţi în proiect, alături de artişti şi profesionişti ai dansului din ţările proiectului, 
precum şi din Portugalia, SUA şi Japonia.

O realizare importantă a Fundaţiei ca lider de proiect a fost deschiderea studioului 
ZonaD la Bucureşti în 2012, în conexiune cu E‑MOTIONAL, întrucît spaţiul a început să găz‑
duiască atît rezidenţe, cît şi un program variat şi complex.

În plus, colaborarea excelentă dintre partenerii români şi letoni a generat continua‑
rea E‑MOTIONAL pînă în 2015, în timp ce impactul rezidenţelor ArtistNe(s)t la nivel local 
în Bacău a transformat Centrul Cultural „George Apostu” în co‑organizator pentru faza 
a doua a programului.

E‑MOTIONAL Bodies & cities a fost realizat în parteneriat cu Dance Ireland şi Dublin 
Dance Festival (Dublin, Irlanda), Asociaţia Coregrafilor Profesionişti din Dans (Riga, 
Letonia), Dance House Lemesos (Limassol, Cipru), body > data > space (Londra, Marea 
Britanie), şi în asociere cu ArtistNe(s)t – Reţeaua Centrelor de Rezidenţă pentru Artişti/
Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti şi 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Academia Irlandeză Internaţională de Muzică 
şi Dans, Universitatea din Limerick şi The Firkin Crane (Irlanda), Totaldobže şi Noass 
(Letonia), Watermans (Londra, Marea Britanie), Teatrul Rialto (Limassol, Cipru) şi CATI – 
Asociaţia Artiştilor din Dans Contemporan (Istanbul, Turcia).

Proiectul a fost co‑finanţat prin programul Cultura 2007–2013 al Uniunii Europene 
şi a beneficiat de sprijin financiar de la Fundaţia Culturală Europeană din Amsterdam, 
Administraţia Fondului Cultural Naţional, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, 
Ministerul Culturii şi Cultelor.

„În timpurile în care trăim sîntem într‑un fel copleşiţi de complexitatea proiectelor 
şi ne restrîngem treptat gîndirea pînă la punctul în care devenim victimele propri‑
ilor alegeri. Atelierul Motion Toolkit mi‑a dat posibilitatea de a avea ceva timp să 
îmi reorientez aceste alegeri, să am o înţelegere mai profundă a adevăratelor in‑
tenţii din spatele obiectivelor din proiectele mele. (…) Acest atelier a fost o lecţie 
de viaţă, de creştere profesională şi aş repeta oricînd experienţa şi aş recoman‑
da‑o altor colegi care vor să dobîndească o înţelegere mai adîncă a managemen‑
tului cultural şi a motivaţiei lor profesionale”. 
 
Jazmin Chiodi, manager, Irlanda, despre atelierul Motion Toolkit, Riga – E‑Motional
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„Experienţa mea la Bucureşti a reprezentat mai mult o apreciere polarizată a cola‑
borării internaţionale. Oameni excepţionali cu o viziune puternică şi determinare, 
dorinţa de a aspira la o reţea auto‑structurată a comunităţilor de dans contempo‑
ran în vederea unui viitor cu multe provocări”. 
 
Erica Charalambous, coregrafă/manager, E‑Motional, Cipru

PROGRAM FESTIVAL 2013
12 APRILIE
15:00, 18:00, 19:30 | MNAC
Prezentare: Programul European Europa Creativă
Deschidere & vernisaj spaţiu expoziţional: Corpuri şi oraşe în mişcare. Instalaţie 
video: Continuum body [in the city], de Bogdana Pascal (RO)
Process sharing: Cercetarea artistică E‑Motional – cu Mircea Ghinea (RO), Alexis 
Vassiliou (CY), Laura Murphy (IE), Kaspars Lielgalvis (LV), Gemma Riggs (UK)
22:00 | subRahova
Spectacol: Realia. Bucureşti‑Beirut, de/cu Farid Fairuz
13 APRILIE
12:00 | ZonaD
Process sharing: Cercetare artistică E‑Motional. Keep walking – cu Mădălina 
Dan (RO), Arianna Marcoulides (CY), Fearghus Ó Conchúir (IE), Olga Zitluhina (LV), 
Luke Pell (UK)
16:00 | MNAC
Spectacol [premieră]: ReVerbs, de/cu Özlem Alkiş (TR) & Vlaicu Golcea (RO)
20:00 | MNAC
Spectacol: Unusual Suspects, de/cu Evie Demetriou (CY)
21:30 | MNAC
Showcase: Facts and truth about Latvian dance. LIVE!, cu: Olga Zitluhina, 
Sintija Silina, Katrina Albuze, Kristine Vismane, Roberts Muciņš, Inta Balode
14 APRILIE
11:00 | ZonaD
Masă rotundă: Provocările colaborării artistice internaţionale
18:30 | MNAC
Spectacol/instalaţie video [premieră]: Internal Façade, de/cu Laura Murphy (IE), 
Mircea Ghinea (RO), Gemma Riggs (UK)
20:00 | MNAC
Spectacol: (anti) aging, de/cu Mădălina Dan & Mihaela Dancs

„Festivalul E‑Motional a fost foarte special pentru mine ca artist pentru că a fost 
o platformă care a încurajat conexiunile cu alţi artişti, manageri, curatori. A reuşit 
să creeze o atmosferă cu adevărat prietenoasă unde întrebările şi dezvbaterile au 
apărut la un nivel informal, dar creativ. Ca performer şi coregraf în festival apre‑
ciez oportunitatea de a‑mi arăta creaţia în faţa publicului românesc şi a artiştilor 
participanţi. Reacţia publicului, feedbackul primit şi discuţiile din jur joacă un rol 
important în maturitatea spectacolului”. 
 
Evie Demetriou, coregrafă, E‑Motional, Cipru
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E‑Motional: conţinuturi artistice în devenire

de Ştefania Ferchedău31

Am abordat fizic orașul, realizînd o cartografie cu propriile noastre corpuri, cu percepțiile și ex‑
periențele noastre pe stradă. Urmărind același traseu, am devenit treptat parte din oraș și din 
rutina lui, oamenii au început să ne recunoască în tot neobișnuitul comportamentului nostru 
urban, și să privească orașul cu alți ochi. – spune Mădălina Dan, coregraf participant la cer‑
cetarea artistică din cadrul proiectului E‑MOTIONAL Bodies & Cities, dedicată corpului în re‑
laţie cu spaţiul urban.

Acesta a fost şi focusul mini‑festivalului E‑Motional: corpuri & orașe în mișcare, des‑
făşurat la Bucureşti între 12 şi 14 aprilie 2013, organizat de Fundaţia Gabriela Tudor 
în parteneriat cu Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, la Muzeul Naţional de Artă 
Contemporană şi la ZonaD – studio Paradis Serial. La capătul unui program complex de 
doi ani, în care artişti şi profesionişti ai dansului din 6 ţări (…) au dezvoltat proiecte noi, 
individuale sau colaborative, sau au intrat în contact cu contexte artistice puţin cunoscu‑
te anterior, festivalul E‑Motional a încercat să capitalizeze rezultatele, de cele mai multe 
ori invizibile, ale unor procese care ţin de durată – acela de formare profesională conti‑
nuă a artiştilor, şi acela al experimentului. Într‑un context înfometat de consumerism şi 
produs finit, festivalul a celebrat ideea de proces şi a facilitat accesul publicului la creati‑
vitatea efervescentă a colaborării dintre artişti extrem de diferiţi.

Pentru mine, ca iniţiator şi producător al proiectului, alături de Cosmin Manolescu, 
E‑Motional a reprezentat în sine un generator de conţinuturi artistice noi şi cumva neo‑
bişnuite pentru contextul din ce în ce mai atomizat de la noi, prin însăşi modelul de co‑
laborare creat. Punerea împreună a unor artişti cu profiluri şi estetici diferite (coregrafi, 
artişti vizuali şi media, scenografi) în jurul unei teme simple (corpul şi oraşul) s‑a dove‑
dit un risc asumat cu succes. Ceva s‑a întors înapoi – şi nu doar simplul fapt că 10 artişti 
participanţi la cercetarea artistică s‑au potrivit între ei, dîndu‑ne speranţa că poate am 
putea breveta o formulă inspirată de matching artists.

De la plimbarea performativă ca practică de cunoaştere şi cartografiere a unui carti‑
er (grupul Dublin/Limassol/Bucureşti), la ideea de a combina dansul cu radioul, la des‑
coperirea ritmului unui skate‑park sau în cadenţa unor cizme care umblă în ploaie, prin 
noroi (grupul Riga/Londra/Bucureşti), la proiecte performative care explorează concep‑
tul de rezonanţă prin mişcarea corpului (Ozlem Alkis/Vlaicu Golcea), sau la capturarea 
prezentului pentru a‑l lăsa moştenire celor ce vom fi peste 30 de ani – „(anti) aging” – 
festivalul a încercat să aducă perspective şi experimente artistice noi în faţa publicului 
din România.

Festivalul E‑Motional a încheiat proiectul european de mobilitate şi schimburi ar‑
tistice în domeniul dansului contemporan – E‑MOTIONAL Bodies & Cities, organizat de 
Fundaţia Gabriela Tudor între 2011–2013. În cadrul festivalului au avut loc vernisaje de 
instalaţii foto‑video, evenimente şi prezentări publice dedicate procesului de cerceta‑
re artistică E‑Motional, spectacole de dans contemporan din România, Letonia, Cipru, şi 
Turcia, dintre care două co‑producţii internaţionale prezentate în premieră, precum şi 
mese rotunde dedicate colaborării artistice la nivel internaţional. Festivalul a adus îm‑
preună peste 30 de artişti participanţi în program, alături de alţi artişti şi programatori 
din ţările proiectului, precum şi din Portugalia, SUA şi Japonia. (…)

31 Publicat în revista Scena.ro, primăvara 2013.
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„Cele trei săptămîni petrecute în acest proces de cercetare au fost foarte inten‑
se, consistente şi angajante, atît la nivel uman, cît şi profesional. Ne potrivim bine 
la nivel uman, este foarte multă ascultare şi înţelegere a abordărilor individuale, 
multe sentimente şi comunicare emoţională. (…) Ca proces, am făcut un exerciţiu 
de consemnare în memoria personală a ce mi se întîmpla în grup, în Dublin, pri‑
vind de aproape la ce mi‑a atras atenţia, luînd notiţe şi făcînd fotografii. A fost un 
mod de funcţionare foarte sensibil, foarte intens şi satisfăcător. Această aborda‑
re mi‑a adus un sentiment de apartenenţă, chiar şi pentru scurt timp, la un grup, 
oraş, context, lume”. 
 
Mădălina Dan, coregrafă, E‑Motional, Bucureşti

Corpuri sonore

de Oana Stoica32

ReVerbs de/cu: Özlem Alkiş şi Vlaicu Golcea; video: Andrei Gîţu; animaţie: Mihai Păcurar; 
producţie: Fundaţia „Gabriela Tudor”. Premieră în cadrul Festivalului E‑MOTIONAL Corpuri 
și orașe în mișcare

(…) La parterul MNAC dai de expoziţia lui Mircea Cantor, „Q.E.D”. Asta după ce treci de 
controlul de la intrare, pe care doi domni în uniforme îl exercită cu o anume agresivita‑
te, ca şi cum ai fi un infractor prins cu bomba în poşetă. Nu e prima dată cînd remarc sti‑
lul neprietenos cu care te întîmpină MNAC. Trag aer în piept şi trec de intrare, de expoziţia 
lui Cantor şi de drumul inconfortabil (pentru cineva care are rău de înălţime) cu liftul de 
sticlă pînă la etajul al treilea. Cine nu ştie, spaţiile de la MNAC sînt imense, din acelea în 
care poţi întoarce tancul rusesc (se spune asta şi despre actuala scenă mare a TNB – după 
renovare va fi mai mică, cel puţin aşa a promis conducerea teatrului). De această dată, 
spaţiul pare „îmbrăcat”. Prima instalaţie vizibilă, „Corpuri şi oraşe în mişcare”, are mai 
multe părţi. Una dintre ele pune în discuţie procesul de creaţie, teorii şi practici coregra‑
fice, concepte şi contextualizări ale dansului. O serie de post‑it‑uri colorează un perete. 
Pe ele – note de lucru, planuri, dileme, interogaţii. Performance‑ul ca un banc de lucru. 
O altă instalaţie e ca un cocon, o placentă uriaşă. Două încăperi cu băncuţe şi plasme. 
Rulează un video în care se întîmplă ceva, dar mă prinde muzica mai mult decît acţiunea 
sau textul. Cînd intri, dînd la o parte draperia care etanşeizează încăperea, ai senzaţia 
că sunetul creează spaţiul. Ca şi cum ai fi în interiorul unui corp şi acesta ar cînta. O altă 
instalaţie – „Continuum body”, a Bogdanei Pascal – analizează corpul orfan. Călătorul 
încearcă să se integreze în spaţii noi, să fie adoptat de oraşele prin care trece. „În mod fi‑
gurat, a adopta înseamnă şi a îmbrăţişa.” – scrie Bogdana Pascal. Fotografiile ei sînt puse 
într‑un tunel la capătul căruia, pe o plasmă, curge un video. Sînt peste tot imagini ale 
drumului (mers şi zbor) şi ale şederii. Mişcare şi static. Ca o îmbrăţişare. Frînturi de stră‑
inătate care se apropie, metropole care învăluie trupuri, corpuri pe stradă, integrîndu‑se 
în oraş, topindu‑se în peisaj.

Două echipe de artişti cercetează, în mai multe oraşe din diferite ţări, în ce mod cor‑
pul relaţionează cu oraşul. În „Keep walking: Dublin/Limassol/Bucureşti”, Mădălina 
Dan, Fearghus Ó Conchúir, Olga Zitluhina, Arianna Marcoulides şi Luke Pell fac o plim‑
bare prin oraş. Trupurile lor, încremenite în stradă, se înşurubează în peisajul citadin. 
Spectacol lui Farid Fairuz, „Realia (Bucureşti – Beirut)”, reface o identitate performativă 

32 Fragmente din articolul publicat în Dilema veche, nr. 480, 24 aprilie–2 mai 2013.
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din frînturi de identităţi imaginare. În „(anti) aging”, Mădălina Dan şi Mihaela Dancs văd 
corpul ca o arhivă, ca o istorie vie.

Reflecţii ale realităţii: corpuri, sunete, imagini 
 
În „ReVerbs” (instalaţie performativă cu premiera în festival), compozitorul Vlaicu 
Golcea devine performer (actant, muzician, fotograf) alături de coregrafa Özlem Alkiş 
(Turcia). Siluetele lor negre se insinuează discret într‑un spaţiu deschis. Piciorul ei bate 
în podea. La mînă – o brăţară cu clopoţei. Din fotografiile lui Vlaicu Golcea, proiectate 
pe perete şi afişate la polul opus, în materialitatea lor, prinse în cleşti de lemn pe o frîn‑
ghie, ca într‑un laborator fotografic, oraşul se vede absurd. Frame‑uri de realitate demen‑
tă, melancolică. Copacul desfrunzit, ciuntit, cu coroana tăiată, în faţa unui bloc comunist 
degradat, cu ferestre goale, ca o sinistră prefigurare a morţii. Trei scaune de pînză în ză‑
padă, păstrînd urma unor prezenţe văratice. Indicatoarele stradale din Petroşani arată în‑
tr‑o direcţie Muzeul, Spitalul, Universitatea, doar Teatrul e în direcţia opusă. Anunţ lipit 
pe o uşă (gard?): „Vînd porci.” Sec şi oarecum sinistru. Oraşul este un corp străin.

Corpul reverberează oraşul. Piciorul bate cu putere în podea, iar şi iar, ritmic. Pe în‑
cheietura mîinii ei sună brăţara. În vîrful pantofului lui zornăie nişte zdrăngănele. 
Relaxaţi, pun scaunele în diverse locuri din spaţiu şi se aşază. Mîinile ei pipăie aerul în că‑
utarea unui punct de sprijin. Capul e dat pe spate. Trupul fără cap devine o notă muzi‑
cală. Corpul ei se contorsionează ritmic pe o şină de cale ferată suspendată. Pe o bancă 
într‑un parc, corpul fără cap încearcă să dibuiască oraşul, se întinde ca o cheie pe por‑
tativ. Stinghiile de lemn ale spătarului băncii se lungesc (video: Andrei Gîţu, animaţie: 
Mihai Păcurar) şi corpul ei devine o notă muzicală (sol?). Corpurile cîntă în spaţiu, spa‑
ţiul reverberează. Toate compoziţiile lui Vlaicu Golcea sînt post factum, după ce au fost 
făcute înregistrările video cu Özlem Alkiş. Corpul naşte muzica, devine sonor, reflectă 
spaţiul. Performance‑ul rulează in loop timp de două ore. Alternanţele video/performan‑
ce live/foto au variaţii minimale. Gesturile se dezvoltă, sunetele se diversifică, dar insta‑
laţia descoperă interdependenţa corp – spaţiu. Ca şi cum, în fiecare dimineaţă, cînd se 
trezeşte, corpul trebuie să sonorizeze spaţiul.

Ar fi cîte ceva de spus despre publicul român de artă contemporană, crispat încă, reti‑
cent la (inter)acţiune, chiar cînd aceasta este minimală. Deşi performativă, instalaţia era 
vizitabilă în sensul că expoziţia fotografică, rînduită frumos pe sfori, aştepta să fie vizio‑
nată. Spectatorul a rămas însă cuminte pe scaunele‑pernă, în ciuda evidenţelor că spec‑
tacolul avea conexiune directă cu fotografiile (care ar fi trebuit văzute) şi că era jucat în 
buclă (şi permitea, astfel, deplasarea publicului prin spaţiu). Reticenţa spectatorului ara‑
tă un anume grad de inconfort în preajma artistului, lăsat să performeze ca în teatrul cla‑
sic (deşi acolo sună telefoanele mobile sau se mai trezeşte cîte un spectator să ţină un 
monolog în timpul spectacolului, cum s‑a întîmplat de curînd). Sper ca, în timp, specta‑
torul să se relaxeze şi să exploreze instalaţiile, chiar şi pe cele performative.

Seara, cînd plec de la MNAC, vîntul adie neprietenos. Şi totuşi, aud sunetele corpurilor 
care trec pe lîngă mine pe stradă.
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ZonaD – studio Paradis Serial 
[2012–2014]

de Ştefania Ferchedău33

Am înființat ZonaD34 ca un spațiu‑laborator de dans și artă contemporană în 2012, împreu‑
nă cu Cosmin Manolescu, în conexiune cu programul E‑Motional, dintr‑o necesitate, dar în 
curînd aceasta a devenit casa tuturor proiectelor noastre comune și individuale, precum și 
locul în care mulți oameni au participat constant la acțiunile noastre.

Am deschis şi am închis spaţiul ZonaD cu cîte un statement. Primul a fost vital, pentru că 
în iulie 2012 au început schimbări politice radicale care au afectat domeniul cultural, ul‑
timul a fost necesar ca să avem o încheiere şi să putem lua distanţă. Nu înţeleg de ce nu 
avem parte în România de simplitatea şi liniştea de a face pur şi simplu lucruri, probabil 
pentru că este în gena naţională începutul perpetuu. La închiderea ZonaD am simţit că 
nu vreau să mai am prea curînd responsabilitatea directă a existenţei sau dispariţiei unui 
spaţiu, poate pentru că neavînd copii, relaţia cu lucrul şi proiectele devine mult prea 
mult una maternă şi vitală, iar despărţirile capătă accente prea intense şi dramatice.

Nu pretind că am distanţa necesară să afirm ce a însemnat ZonaD dintr‑o perspectivă 
mai largă a scenei artistice, însă pot vorbi mai degrabă din interior despre context, inten‑
ţii, atmosferă, ce şi cum s‑a întîmplat.

Am început să colaborez cu Cosmin în primăvara–vara 2010, în perioada de început 
a lucrului la un nou spectacol, devenit apoi „Camera 1306”, ocazie cu care a apărut şi dis‑
cuţia despre un program de cooperare mai larg pe care ne‑am propus să îl dezvoltăm, 
gîndit tot vara 2010, devenit E‑Motional şi început efectiv în 2011. Amploarea noului pro‑
gram, faptul că eram lideri de proiect şi că nevoia de spaţii de lucru pentru artişti pe du‑
rate lungi în cadrul acestuia devenea din ce în ce mai acută, ne‑au făcut să ne gîndim 
serios la deschiderea unui studio. În 2011 spaţiul Centrului Naţional al Dansului din clă‑
direa Teatrului Naţional s‑a închis, neexistînd la acel moment alte spaţii adecvate pen‑
tru activitatea noastră, iar perspectiva lucrului în spaţii temporare şi a închirierii în serie 
a unor locuri inadecvate era descumpănitoare la acel moment.

Am început căutările în primăvara 2012, mai întîi cu gîndul că ne vom lua un birou, 
dar tot vizitînd diverse spaţii ne‑am dat seama că de fapt ne uitam după altceva şi am în‑
ceput să visăm la potenţialul unui spaţiu de tip studio, laborator, pentru cercetare, re‑
petiţii, ateliere şi întîlniri de mici dimensiuni. Ne‑am făcut rapid nişte calcule bazate pe 
grantul european pe care îl aveam pentru E‑Motional şi pe ce alte perspective de finan‑
ţare complementară am putea avea, şi ne‑am gîndit că merită să ne asumăm riscul unei 
chirii la acel moment. Tot aflînd prin prieteni şi cunoscuţi de diverse spaţii, am ajuns în 
luna mai, introduşi de Alina Şerban (prietenă şi colegă în diverse proiecte), în spaţiul din 
strada Iulia Haşdeu nr. 3, de la parterul casei încă în construcţie, dar pe final, a arhitec‑
tului Cosmin Frolu, gîndită împreună cu Sorin Istudor şi Kalliopi Dimou. A fost genul de 
întîlnire cu un loc în care ştii că acolo se încheie căutarea ta. Fiind încă nefinisat, spaţiul 
a putut fi adaptat prin amabilitatea proprietarilor pentru necesarul unui studio de dans, 
cu o podea decentă şi duş, iar micuţa grădină înspre care se deschidea spaţiul efectiv de 
lucru te făcea să vezi deja o atmosferă pozitivă şi liniştea necesară lucrului. Cred că atuu‑
rile ZonaD pînă la final au fost condiţiile excelente pe toata durata anului, vibraţia pozi‑
tivă şi atmosfera de deschidere.

33 Text realizat pentru prezenta publicaţie, bazat pe documentele de arhivă ale proiectului.

34 Arhiva de evenimente este disponibilă la https://zonadstudio.wordpress.com/.
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Numele nu a fost greu de găsit, a ieşit din ce ne transmitea spaţiul (o zonă de libertate şi 
de creaţie) şi destinaţia pe care i‑o dădeam (D‑dans), la care pentru mine s‑a adăugat un 
apel la memoria anilor 90, cu Festivalul Zona de la Timişoara. La ZonaD am adăugat stu‑
dio Paradis Serial pentru că urma să fie şi studioul de artist al lui Cosmin. Şi aşa am înce‑
put la final de iunie 2012, cu un atelier de inaugurare ţinut de Florin Fieroiu.

Am creat ZonaD ca o platformă‑laborator independentă, dedicată dansului şi arte‑
lor contemporane, cu un program permanent destinat formării profesionale şi cercetării 
artistice. Am încurajat practicile colaborative şi cercetarea individuală, mediind şi faci‑
litînd în acelaşi timp întîlnirea dintre artişti şi publicul larg. Cîteva formate/evenimente 
speciale au făcut amprenta ZonaD: jam session‑ul condus de Cosmin Manolescu şi mu‑
zicianul Vlaicu Golcea, rezidenţele de creaţie în care artiştii invitaţi, români sau străini, 
ofereau şi un atelier/curs deschis pentru comunitate, serile de filme de dans, prezenţa ar‑
tiştilor E‑Motional la ZonaD şi explorarea performativă a cartierului Matache, atelierele 
experimentale şi piesele noi create de Cosmin Manolescu şi în special atmosfera intensă 
a spectacolului „[Fragil]”, atelierele vitalitate‑vindecare susţinute de Mădălina Dan, rezi‑
denţa artistică româno‑japoneză Eastern Connection, seria de întîlniri teoretice „Speed 
dating”, gîndită împreună cu Adriana Gheorghe, sau discuţiile prelungite pe mica noas‑
tră terasă după fiecare eveniment.

Comunitatea de amatori/spectatori din jurul spaţiului s‑a construit treptat, pornind 
de la spectatorii entuziasmaţi de la „Camera 1306”, care au devenit imediat participanţi 
de ateliere şi evenimente, şi crescînd treptat, fiecare artist care a beneficiat de spaţiu sau 
a susţinut un atelier la ZonaD avînd proprii săi fani, care l‑au urmat şi la noi în spaţiu. 
Efectul cercului în apă trasat de aruncarea unui pietre este imaginea care reflectă cel mai 
simplu modul în care s‑a format comunitatea ZonaD. Şi chiar această comunitate, alături 
de partenerii internaţionali, a fost cea care ne‑a susţinut în cadrul campaniei de donaţii 
Make Dance Happen în 2013, la momentul cînd am avut nevoie de fonduri suplimentare 
pentru continuarea spaţiului în 2014.

Pe durata celor doi ani şi jumătate de activitate, am programat la ZonaD peste 25 de 
ateliere şi cursuri pentru artişti, dar şi pentru neprofesionişti, susţinute de coregrafi ro‑
mâni şi străini, peste 10 seri de improvizaţie live şi video; 10 rezidenţe artistice pentru dez‑
voltarea unor noi producţii şi proiecte de dans; 10 proiecţii de filme de dans cu nume 
importante precum Marina Abramovic, Akram Khan, Alain Platel; numeroase artist tal‑
ks, conferinţe şi evenimente speciale în format laborator şi experimente la graniţa între 
diverse discipline artistice. ZonaD a fost gazdă pentru proiecte iniţiate de peste 50 de ar‑
tişti, coregrafi, muzicieni, artişti vizuali, performeri şi actori din România, Irlanda, Cipru, 
Islanda, Letonia, Marea Britanie, Turcia, SUA. Totodată în spaţiul nostru au fost dezvolta‑
te 7 noi spectacole şi piese coregrafice, de teatru sau interdisciplinare, realizate de echipe 
mixte de artişti români şi străini. ZonaD a fost de asemenea casa bună pentru proiectele 
internaţionale E‑Motional: Bodies & Cities (2012–2013), E‑Motional: rethinking dance (2013–
2014) şi pentru proiectul de colaborare româno‑japonez Eastern Connection (2013), iniţiate 
şi derulate de Fundaţia Gabriela Tudor. ZonaD a susţinut întîlnirile periodice ale pro‑
gramului Cultura în educație, proiect iniţiat de Raluca Iacob (Pop) şi Asociaţia MetruCub 
şi a fost gazda întîlnirilor informale ale Coaliţiei Sectorului Cultural Independent, lo‑
cul unde a fost imaginat manifestul Carta pentru Cultura Vie (www.culturavie.ro). 
Aproximativ 3.500 de persoane, artişti, manageri, critici şi producători din România şi din 
străinătate, public larg ne‑au vizitat la ZonaD cu ocazia diverselor noastre evenimente.

Pe lîngă zona evenimenţială, prin programarea spaţiului ne‑am propus şi amplifica‑
rea unui demers de reflecţie asupra proceselor şi conţinuturilor artistice actuale, prin‑
tr‑o serie de ateliere şi dezbateri de istoria şi teoria dansului contemporan şi performance 
art‑ului susţinute de artişti, teoreticieni şi critici de dans din România şi din străinătate. 
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Acestea au vrut să familiarizeze publicul din România cu practici artistice şi estetici varia‑
te în domeniul dansului contemporan, încercînd să ofere un context pentru spectacolele 
care sînt produse sau/şi prezentate în România şi să contribuie la dezvoltarea unor per‑
spective şi discursuri critice cu privire la acestea. Am încercat să acompaniem evenimente‑
le cu mai mare expunere de public, de tip spectacol, pe care le‑am prezentat în alte spaţii, 
cu întîlniri şi discuţii în format lejer, de tip cafenea, în care să aflăm împreună cu partici‑
panţii şi publicul nostru fidel lucruri noi şi vechi şi să discutăm într‑un mod relaxat.

În toamna 2014 am realizat că finalul programului E‑Motional, care ne permisese să 
şi deschidem spaţiul, ne va fragiliza şi mai mult şi că în lipsa unor fonduri sigure, pe care 
am încercat să le găsim prin discuţii cu diverse instituţii în măsură să ne sprijine, nu ne 
putem asuma chiria spaţiului în continuare. Ştiam deopotrivă că nici nu putem apela 
ori de cîte ori e nevoie la sprijinul comunităţii pentru donaţii. În acelaşi timp, nu ne‑am 
dorit să modificăm profilul iniţial pentru a desfăşura activităţi de natură lucrativă, dar 
departe de scopurile noastre, aşa încît am considerat că lucrul cel mai onest pe care îl pu‑
team face era să recunoaştem că atît a putut dura ZonaD.

 Deşi spaţiul fizic a fost închis la finalul anului 2014, ZonaD continuă şi în prezent ca 
o platformă mobilă care ocupă temporar alte spaţii prietene, prin parteneriate cu diver‑
se organizaţii şi instituţii.

ZonaD este un proiect organizat de Fundaţia Gabriela Tudor. Finanţatorii pu‑
blici şi privaţi ai programelor ZonaD de la începutul acesteia sînt: programul Cultura 
al Uniunii Europene, Administraţia Fondului Cultural Naţional, Programul cultural 
Bucureşti 555 al ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti, Centrul 
Naţional al Dansului Bucureşti, Ministerul Culturii, Fundaţia Culturală Europeană din 
Amsterdam, The Saison Foundation, Tokyo, Trust for Mutual Understanding, administrat 
de Movement Research, Suitcase Fund/New York Live Arts, Ambasada Regatului Ţărilor 
de Jos la Bucureşti, precum şi peste 50 de donatori în cadrul campaniei Make Dance 
Happen 2013.
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ZonaD

de Mihaela Michailov35

Apariţia unui spatiu de dans contemporan – ZonaD – studio Paradis Serial – este unul 
dintre extrem de puţinele acte de normalitate culturală, într‑o Românie în care con‑
temporan egal investiţie zero. ZonaD este concentratul de practici actuale de care dan‑
sul contemporan are nevoie mai mult decît oricînd pentru a se dezvolta ca domeniu 
de acţiune.

În România, dansul contemporan este un copil cu părinţi temporari, adoptat pe ter‑
men scurt şi lăsat în stradă odată la cîţiva ani. Un copil care a trebuit să demonstreze 
mereu că are ceva de spus, că poate influenţa şi problematiza discursul din arta contem‑
porană şi că merită şi el bomboane în forme de spaţii. Dansul contemporan a existat per‑
manent într‑o bulă de timp fragilă, în locaţii care i‑au periclitat poziţia culturală şi rolul 
social. Dansul a fost ţurţurele care a atîrnat pe streaşina altor instituţii de cultură – operă, 
teatre – care l‑au înfiat din cînd în cînd.

La un an şi şase luni de la evacuarea Centrului Naţional al Dansului din clădirea 
Teatrului Naţional, dansatorii şi coregrafii există fără să existe. Beneficiază de o sală de 
repetiţii improprie la Sala Palatului şi fac slalom printre diferite locaţii în care încearcă 
să‑şi dea spectacolele. În acest context, apariţia unui spaţiu independent de cercetare şi 
formare coregrafică – ZonaD – studio Paradis Serial – este un gest politic de construcţie 
a vizibilităţii unui domeniu trecut pe tuşă. ZonaD este iniţiat de către coregraful Cosmin 
Manolescu şi managerul cultural Ştefania Ferchedău şi este conceput ca un laborator de 
creaţie colaborativă şi individuală, care va găzdui ateliere, cursuri pentru profesionişti şi 
neprofesionişti, experimente performative, rezidenţe pentru dezvoltarea unor spectaco‑
le, proiecţii de filme de dans, discuţii. ZonaD acoperă astfel atît un gol de practică şi de 
cercetare în domeniul coregrafic, cît şi un gol de reprezentare, care a afectat considera‑
bil statutul dansului contemporan în România. Absenţa spaţiilor a defavorizat recepta‑
rea dansului ca domeniu cu influenţă în arta contemporană şi a făcut ca discuţiile legate 
de dans să nu evolueze prea mult. ZonaD este punctul din care putem merge mai departe.

Interviu: relatare de la Cosmin Manolescu36

ZonaD a fost o altă etapă frumoasă în existenţa mea. Din 1996 visam la un studio pe care 
să‑l am pentru proiectele mele artistice. În 2012, discutînd cu Ştefania, am zis că ar fi bine 
să creăm un spaţiu în Bucureşti care să nu fie neapărat un spaţiu de producţie sau difu‑
zare, ci mai mult de cercetare şi mediere a întîlnirii publicului cu artiştii, schimburi in‑
ternaţionale, ateliere deschise publicului larg. A fost o casă frumoasă pentru proiectele 
mele artistice, în cei trei ani cît am stat acolo am făcut trei spectacole – „Hi Bye”, în cola‑
borare cu Gabriela Maiorino din Olanda, „Piesă cu responsabilitate limitată” cu Mihaela 
Dancs şi „[Fragil]”. Tot acolo am derulat o serie de formate de ateliere de dezvoltare per‑
sonală şi dans contemporan cu diferite subiecte, a fost o casă pentru cele trei proiecte in‑
ternaţionale E‑Motional Bodies and Cities, E‑Motional: rethinking dance şi Eastern Connection 
(România‑Japonia). L‑am deschis datorită faptului că am obţinut o co‑finanţare de la 
Uniunea Europeană care, spre deosebire de alţi finanţatori români, acceptă ideea că poţi 

35 Publicat în Şapte Seri, 13 iulie 2012.

36 Fragmente dintr‑un interviu de Ioana Calen, Aplauzele aduc un deserviciu spectacolului, în Think 
Outside the Box, 9 aprilie 2015. Disponibil online, consultat la data de 16 august 2017: https://
www.totb.ro/aplauzele‑aduc‑un‑deserviciu‑spectacolului/.
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să plăteşti o chirie pentru un spaţiu de care ai nevoie. (…) Este un spaţiu pe care l‑am des‑
chis şi către alte proiecte şi rezidenţe, tot aici am continuat programul ArtistNe(s)t iniţiat 
de Gabriela în 2007, cel mai longeviv program de rezidenţe din România.

Proiectul ZonaD a sprijinit şi oferit spaţiu de lucru pentru diferite proiecte inter‑
discipliare care au implicat pe lîngă dans, muzică, video şi actorie. Ştefania Ferchedău 
a deschis spaţiul pentru discuţii şi întîlniri, invitînd‑o în 2014 pe Adriana Gheorghe să 
modereze o serie de discuţii teoretice despre dansul contemporan. Am prezentat fil‑
me importante, premiera bucureşteană a filmului „The Artist is Present” cu Marina 
Abramovic, am organizat o platformă de reflecţie, a fost un spaţiu bun pentru întîlniri‑
le Coaliţiei Sectorului Cultural Independent, acolo s‑a lucrat la Carta pentru cultura vie 
(www.culturavie.ro), au fost găzduite ateliere de yoga, dans contemporan şi s‑a lucrat 
în general cu publicul. ZonaD a apărut într‑un moment cînd la Bucureşti nu mai exista 
nici un spaţiu pentru dans contemporan, iar deschiderea lui a avut un efect catalizator. 
Ulterior s‑a deschis WASP, iar Centrul Naţional al Dansului a închiriat şi el un spaţiu unde 
a amenajat un mic studio şi o sală de spectacol. (…)

Spaţiul ZonaD se închide – un semnal de alarmă privind viitorul sectorului 
cultural neguvernamental37

ZonaD – studio Paradis Serial, un spaţiu cultural alternativ deschis în iunie 2012 la 
Bucureşti de Ştefania Ferchedău şi Cosmin Manolescu, se va închide la final de noiem‑
brie. ZonaD a fost un spaţiu‑laborator independent, dedicat dansului şi artelor contem‑
porane, cu un program destinat formării profesionale, cercetării artistice, dezvoltării 
publicului şi colaborării artistice internaţionale. Studioul a funcţionat ca un program 
al Fundaţiei Gabriela Tudor, încurajînd practicile colaborative şi cercetarea individuală, 
mediind şi facilitind în acelaşi timp întîlnirea dintre artişti şi publicul larg.

Lipsa resurselor financiare adecvate şi constante pentru menţinerea spaţiului pe în‑
treaga durata a anului nu ne mai permite în prezent continuarea programului acestuia 
în formatul actual. Închiderea ZonaD este cauzată în egală măsură de lipsa de perspecti‑
vă pe care o au iniţiativele non‑profit în România, întrucît, pe măsură ce ZonaD şi‑a cîşti‑
gat locul şi recunoaşterea pe scena artistică, contextul pentru artele contemporane în 
România s‑a deteriorat progresiv, chiar din ce în ce mai mult în ultimul an. Deşi ZonaD 
s‑a bucurat de atenţia constantă a publicului, a artiştilor şi a mass‑media, care au apreci‑
at din plin energia şi au sprijinit creativitatea spaţiului, şi în ciuda faptului că am reuşit 
să atragem fonduri internaţionale adecvate unei asemenea iniţiative (fonduri europe‑
ne sau finanţatori privaţi), nu am avut succes în a obţine un sprijin suficient din ţară, de 
la instituţii şi finanţatori români, ceea ce ar fi asigurat existenţa pe termen lung a acestui 
spaţiu de tip laborator. (…)

În fapt, închiderea spaţiului ZonaD este şi un semnal de alarmă în ceea ce priveş‑
te lipsa de perspectivă pentru artiştii şi managerii culturali independenţi din România. 

„Credem că fenomenele artistice ale ultimilor ani, generate de sectorul non‑profit prin 
crearea de noi spaţii creative şi comunităţi în jurul acestora, o diversitate de noi conţi‑
nuturi artistice, care răspund preocupărilor actuale şi realităţilor societăţii în care trăim, 
mobilitatea crescută a artiştilor la nivel internaţional, derularea de programe complexe, 
adaptate nevoilor noului public cultural, nu beneficiază de înţelegere şi de un răspuns 
adecvat din partea instituţiilor în măsură să proiecteze strategii şi să sprijine cultura 

37 Comunicat noiembrie 2014, disponibil online, consultat la data de 19 august 2017 – https://
zonadstudio.wordpress.com/2014/11/27/spatiul‑zonad‑se‑inchide‑un‑semnal‑de‑alarma‑pri‑
vind‑viitorul‑sectorului‑cultural‑neguvernamental/.
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contemporană din România. Scăderea sprijinului public pentru cultură ca urmare a unui 
fenomen generalizat în detrimentul artelor contemporane şi în favoarea abordărilor tra‑
diţionaliste nu este însoţită, din păcate, de o creştere a sprijinului privat de tip sponsori‑
zare, nu avem încă în România o cultură a acestui tip de susţinere” (Ştefania Ferchedău, 
manager ZonaD).

„Din experienţa ultimilor 15 ani, în care am organizat nenumărate proiecte cultu‑
rale, consider că problema sectorului cultural non‑profit nu este doar lipsa resurselor 
financiare, ci şi proasta gestionare a banului public şi lipsa de deschidere şi de inţele‑
gere pe care majoritatea instituţiilor culturale, precum – Ministerul Culturii, Centrul 
Naţional al Dansului, Institutul Cultural Român, ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale 
al Municipiului Bucureşti – o au pentru sectorul cultural neguvernamental şi proiectele 
independente. Un spaţiu‑laborator cu deschidere internaţională precum ZonaD, atît de 
necesar artiştilor, publicului şi sectorului cultural în general, nu poate să reziste pe ter‑
men lung doar dintr‑o co‑finanţare europeană, cîteva proiecte sprijinite punctual şi din 
contribuţia unor platforme de crowd‑funding. Este nevoie de o viziune şi o strategie de 
dezvoltare şi de sustinere pe termen lung a sectorului cultural neguvernamental. Este 
momentul să înţelegem că sistemul cultural trebuie reformat la fel ca şi celalalte sectoa‑
re (industrial, minier, social sau educaţional) şi că trebuie să sprijinim şi să finanţăm nu 
numai proiecte punctuale, ci şi organizaţii neguvernamentale, aşa cum se întîmplă deja 
demult în alte ţări europene pe baza unor programe anuale sau multianuale. Mai este 
doar puţin pînă cînd şi ONG‑urile culturale, cele mai dinamice motoare ale sectorului cul‑
tural, vor sucomba şi îşi vor îngheţa activitatea” (Cosmin Manolescu, director executiv, 
Fundaţia Gabriela Tudor).
Ultimul eveniment ZonaD în formatul actual va fi un jam‑session „all‑night long”, care va 
avea loc vineri, 28 noiembrie, de la ora 20:00, în spaţiul nostru din str. Iulia Haşdeu nr. 3 
(zona Popa Tatu/Matache). La eveniment sînt invitaţi toţi artiştii, participanţii la diverse‑
le ateliere şi cursuri de dans pe care le‑am organizat, precum si publicul larg.

Deşi spaţiul fizic ZonaD nu va mai exista, proiectele noastre vor continua. (…) 
Fundaţia Gabriela Tudor va continua să ofere şi în 2015 programe de formare profesiona‑
lă, ateliere şi spectacole inovatoare, aşa cum o face încă din 1997.
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E‑Motional 2 [2013–2015]

Programul european E‑Motional: rethinking dance38 a inclus rezidențe artistice inter‑
disciplinare, formate de cercetare, două co‑producții internaționale cu participarea unor 
dansatori români și din țările partenere, prezentări de spectacole, turnee, cursuri și atelie‑
re de dans, ateliere de scriere performativă, proiecții de filme și artist talks. Noul program 
E‑Motional a căutat, sprijinit, produs, promovat și prezentat proiecte inovatoare, care și‑au 
propus să regîndească practicile artistice în dezvoltarea de noi conținuturi artistice în dome‑
niul dansului contemporan.

Timp de 2 ani, etapa a doua a E‑Motional a implicat şi susţinut artişti şi profesionişti ai 
dansului din 23 de ţări europene: România, Italia, Norvegia, Portugalia, Islanda, Irlanda, 
Letonia, Franţa, Serbia, Luxemburg, Germania, Bulgaria, Lituania, Finlanda, Cipru, 
Olanda, Suedia, Spania, Elveţia, Belgia, Polonia, Danemarca, Israel şi SUA printr‑un com‑
plex de activităţi care au inclus: Platforma de Reflecţie (13 participanţi, 2 rezidenţe la 
Porto şi Bucureşti, 2 proiecte rezultate, 1 publicaţie), rezidenţele E‑Motional/ArtistNe(s)t 
(13 proiecte susţinute, aprox. 32 artişti şi manageri participanţi din 8 ţări), MAP – sharing 
of processes/ZonaD danslab (5 ediţii, 16 proiecte, 53 artişti implicaţi), ateliere şi discu‑
ţii teoretice pentru profesionişti (1 masterclass, două conferinţe), programarea spaţiului 
ZonaD şi Festivalul E‑Motional (16 ateliere, 22 alte evenimente, aprox. 148 participanţi), 
2 co‑producţii europene şi turneul acestora (8 artişti, 12 spectacole şi evenimente cone‑
xe), prezentare de spectacole (18 evenimente). 391 participanţi europeni au fost direct 
implicaţi în diversele activităţi ale programului.

38 Pagina de internet a proiectului cu toate activităţile şi evenimentele organizate poate fi 
consultată la www.e‑motional.eu.
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Una din activităţile centrale ale proiectului a fost dezvoltarea unei practici transnaţio‑
nale între organizaţiile partenere şi susţinerea pentru crearea şi turneul unor noi spec‑
tacole la nivel european. Pe baza ediţiei anterioare a E‑Motional, România şi Letonia au 
dezvoltat două noi proiecte artistice – „[Fragil]”, condus de coregraful Cosmin Manolescu 
şi „Sing!”, condus de coregrafa Olga Zitluhina. 12 spectacole au fost prezentate cu aces‑
te piese noi, 3 prezentări informale, 4 ateliere şi sesiuni de coaching, 2 cursuri deschise 
amatorilor şi 1 atelier‑spectacol cu amatori a fost realizat în conexiune cu avanpremiera 

„[Fragil]”. Un showcase dedicat E‑Motional a fost organizat în Luxemburg cu ocazia pre‑
mierei „[Fragil]”, incluzînd o instalaţie foto‑video, o masă rotundă şi o conferinţă.

O altă componentă importantă a proiectului, iniţiată de Ştefania Ferchedău, a fost 
atelierul de teorie „Performance şi imaginaţie coregrafică” susţinută de cunoscutul teo‑
retician André Lepecki, de la New York University, Tisch School of the Arts, în mai 2015 la 
Bucureşti, la care au participat artişti, curatori, critici şi manageri din dans din România, 
Letonia, Bulgaria, Israel, Norvegia şi Serbia. Cele 5 zile de atelier au fost construite în ju‑
rul conceptelor de performativitate, scor, corporealitate, lucruri, speculație şi întuneric şi a lu‑
crărilor şi spectacolelor realizate de Tatsumi Hijikata, Simone Forti, Helio Oiticica, Tino 
Sehgal, Mette Ingvartsen, Jérôme Bel, Xavier LeRoy, Tania Bruguera şi Meg Stuart printre 
alţii. De asemenea, în conexiune cu atelierul, André Lepecki a ţinut o conferinţă „In the 
dark”. Ambele evenimente s‑au bucurat de aprecierea participanţilor şi a publicului şi 
s‑au imprimat ca un moment de referinţă pentru scena de dans de la Bucureşti, care aş‑
tepta întîlnirea cu André Lepecki de mulţi ani.

 E‑Motional: rethinking dance a fost creat şi condus de Fundaţia Gabriela Tudor (lider 
de program), în parteneriat cu Asociaţia Coregrafilor Profesionişti din Letonia/Time to 
Dance Festival (Riga), Centrul Coregrafic Trois CL (Luxemburg), Fabrica de Movimentos/
Festival da Fabrica (Porto) şi Centrul de Cultură „George Apostu” (Bacău), şi în asociere 
cu şi Muzeul Naţional „George Enescu”(Bucureşti) şi Fundaţia Bogliasco (Italia).

Dezvoltarea proiectului a întîmpinat şi dificultăţi majore. Prima a fost în 2014, cînd 
în urma unei campanii asumate de Fundaţie pentru deblocarea fondului de la Ministerul 
Culturii destinat co‑finanţării proiectelor europene, Fundaţiei i‑a fost respins sprijinul 
pe proiect pe baza unei motivaţii strict birocratice (lipsa unor ştampile de conform cu 
originalul pe copia contractului european). Iniţiasem atunci o campanie în care urma 
să menţionăm în comunicările E‑Motional că este un Proiect realizat fără susţinerea 
Ministerului Culturii (făcînd apel la prima campanie de acest fel a Fundaţiei, în 2002). 
Zgomotul făcut în spaţiul public39 a deblocat fondul, dar nu şi pentru Fundaţie, am fost 
atunci în situaţia de a suplimenta eforturile de strîngere de fonduri pentru co‑finanţarea 
de 50% a proiectului. A doua situaţie dificilă a fost produsă de intrarea partenerului por‑
tughez Fabrica de Movimentos în incapacitatea de a realiza o parte din activităţile pro‑
iectului şi de a finaliza plăţile şi co‑finanţarea asumată conform contractului. În acest 
context, în 2015 Fundaţia Gabriela Tudor şi ceilalţi parteneri au fost nevoiţi să preia rea‑
lizarea activităţilor programate – prezentări de spectacole, formatul de rezidenţe MAP şi 
finalizarea Platformei de reflecție, inclusiv răspunderea financiară a acestora, însă acest lu‑
cru nu a putut împiedica la final o pierdere financiară importantă a co‑organizatorilor ca 
urmare a situaţiei create. Am învăţat în acest fel în ce mod organizaţiile de mici dimensi‑
uni care îşi asumă riscul de a dezvolta proiecte europene de amploare se pot confrunta şi 
cu un impact mai puţin plăcut şi sănătos al eforturilor pe care le depun.

E‑Motional 2 a fost realizat cu sprijinul programului Cultura al Uniunii Europene 
şi a fost co‑finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, precum şi în ca‑
drul Programului cultural București 555 al ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al 

39 Comunicatul poate fi consultat la https://zonadstudio.wordpress.com/2014/06/17/
scrisoare‑deschisa‑proiect‑european‑realizat‑fara‑sprijinul‑direct‑al‑ministerului‑culturii.
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Municipiului Bucureşti, precum şi prin donaţiile generoase ale comunităţii din ju‑
rul Fundaţiei Gabriela Tudor, în cadrul campaniei E‑Motional final push up call în 
primăvara 2015.

 Parteneri asociaţi în România au fost Centrul de Teatru Educaţional Replika, 
Zeppelin, ODD, Modulab, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, lorgean theatre, 
Academia ICON Arts.

„Ce seminar extraordinar cu André Lepecki! Mă simt ca şi cum timpul s‑a suspen‑
dat, şi ne‑am petrece acest non‑timp într‑o lume ideală, co‑imaginînd. Modul cel 
mai intens, mai special şi mai frumos de a împărtăşi cunoaştere, cercetare, direc‑
ţii şi gînduri despre imaginaţia coregrafică, trecut şi viitor. Am atins aproape toa‑
te posibilităţile şi am fost şi martori la noua sa carte… Mintea îmi este plină şi mă 
simt iluminată ! Nu există nici un mod de a capta ceea ce simt sau de a transmite 
asta acum, sper doar ca gîndurile să nu se piardă”. 
 
Lilach Pivne, coregrafă, Israel

„Lepecki a propus, de exemplu, să înlocuim întrebarea ce este dansul cu unde este 
spectacolul sau cînd este spectacolul (perspective topologice şi cronologice, adi‑
că coregrafie, dar şi o regîndire a conceptului de întîlnire. Apoi a făcut şi mai com‑
plexă această situaţie denunţînd abordarea sa ca o participare co‑imaginativă la 
coregrafie (co‑imaginare coregrafică), ca doar una din posibilele naraţiuni. Mai 
mult, ne‑a invitat ca, într‑un fel, în acţiunile noastre prezente şi viitoare să parti‑
cipăm şi să răspundem într‑un mod co‑imaginativ la atelierul său. Şi a pronunţat 
conceptul de singularitate ca o prescripţie pentru acţiunile mele viiotare, a căror 
coregrafie va fi co‑imaginată de Lepecki”. 
 
Adriana Gheorghe, performer şi scriitor
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PROGRAM FESTIVAL 2014
05.10 | CNDB
19:00 Spectacol: Piesă cu responsabilitate limitată, de/cu Mihaela Dancs, 
Cosmin Manolescu
20:30 | CNDB | Spectacol: … After all, de Vava Ştefănescu, cu Carmen Coţofană
07.10 | 19:00 | ZonaD
Conferinţă: Dance/Crossing/Experiences/Portugal, cu Joana von Mayer 
Trindade, Joclécio Azevedo, Rogério Nuno Costa, Alberto Magno (PT)
09.10 | 15:00–20:00 | Showcase: magic mystery domestic tour
Spectacol: a dog day afternoon, de jean‑lorin sterian
Spectacol: experienţă performativă ca abandon în probabilităţi şi neştiind… 
aproape nimic, de/cu iulia sima
Work in progress: viaţă privată, de/cu adriana gheorghe
Spectacol: trying to change a small element, de/cu cătălina gubandru, cristian 
nanculescu, marin voica
12.10 | 19:00 | ZonaD Film | Proiecţie de film
13.10 | 19:00 | ZonaD Lounge
Interactiv: Dansul contemporan – speed dating and lifelong affair, 
cu Adriana Gheorghe
14.10 | 19:30 | CNDB
Spectacol/premieră: Luna, de Irinel Anghel/cu Irinel Anghel, Cristina Lilienfeld, 
Smaranda Găbudeanu
15–16.10 | 19:00–21:00 | ZonaD
Atelier: Nordic Blondes, condus de Steinunn Ketilsdóttir (IS)
17.10 | 19:00 | ZonaD Film | Proiecţie de film
18.10 | 19:00 | ZonaD
Prezentare rezidenţă/work in progress: Nordic Blondes, de Steinunn Ketilsdóttir, 
cu Snædís Lilja Ingadóttir, Steinunn Ketilsdóttir (IS)
21–29.10 | 19:00–21:00 | ZonaD
Atelier: Reinvent, condus de Cosmin Manolescu
23.10 | 19:00 | ZonaD Film | Proiecţie de film
30.10 | 19:00–21:00 | ZonaD
Prezentare atelier: Reinvent, condus de Cosmin Manolescu
01.11 | 18:00–22:00 | locaţie secretă
Spectacol/avanpremieră: [Fragil], de Cosmin Manolescu, cu Cristian 
Nanculescu, Giselda Ranieri (IT), Tanja Andreeva (NO)
04.11 | 19:00 | ZonaD Lounge
Interactiv: Dansul contemporan – speed dating and lifelong affair, cu 
Adriana Gheorghe
08–09.11 | 17:00–20:00 | locaţie secretă | 20:00–21:00 | CNDB
Spectacol/avanpremieră: [Fragil], de Cosmin Manolescu, cu Cristian 
Nanculescu, Giselda Ranieri (IT), Tanja Andreeva (NO)
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Visează, vorbeşte, dansează40

de Oana Stoica

Platforma de reflecţie E‑Motional – Rethinking Dance, Porto – Bucureşti. Fundaţia 
„Gabriela Tudor”.

Prima etapă – Porto, 25 iunie–2 iulie 2014. Porto, vara, cînd mirosul Atlanticului se in‑
sinuează printre hortensiile albastre şi printre pietrele care strivesc, rînduite în monu‑
mente maiestuoase, aleile înguste, decorate cu steguleţe multicolore, printre clădirile 
îmbrăcate în faianţă pictată şi casele coloniale, ascunse de vegetaţii luxuriante sau prin‑
tre sutele de minirestaurante în care se poate bea oricînd um café (o cafea mică şi tare) şi 
mînca pastel de nata (tartă cu cremă), acest Porto eclectic, seducător şi prietenos a fost 
ales pentru prima parte a Platformei de reflecţie E‑Motional – Rethinking Dance. Derulată 
de fundaţia „Gabriela Tudor” în colaborare cu Fabrica de Movimentos (Porto) şi Asociaţia 
Coregrafilor Profesionişti din Letonia într‑un proiect amplu care vizează mobilitate, ate‑
liere şi producţii/prezentări de dans contemporan, dezbateri, Platforma a adus împreună 
la Porto artişti (Cosmin Manolescu, Vava Ştefănescu, Jean‑Lorin Sterian, Alberto Magno, 
Joclécio Azevedo, Rogério Nuno Costa, Joana von Mayer Trindade, Elina Lutce, Olga 
Zitluhina), operatori culturali (Ştefania Ferchedău şi Maija Pavlova) şi critici (Inta Balode 
şi subsemnata) din trei ţări: România, Portugalia şi Letonia. Participanţii şi‑au împărtă‑
şit experienţele şi viziunile lor asupra dansului, diferite datorită poziţionării lor în do‑
meniu, deşi cei mai mulţi funcţionează interdisciplinar, în sensul că sînt în egală măsură 
artişti, curatori, manageri culturali (toţi artiştii din proiect sînt şi manageri sau curatori). 
Platforma vizează recontextualizarea dansului pe mai multe paliere – al artelor, al po‑
liticilor europene şi al realităţilor sociale determinate de criza economică, şi identifica‑
rea, pe de o parte, a problemelor generate şi, pe de altă parte, a modificărilor induse de 
aceste noi contexte. Care sînt etapele procesului de creaţie? În ce măsură spaţiul determi‑
nă conţinutul şi forma performance‑ului? Care este relaţia între performer şi spectator? 
Cum funcţionează reţelele internaţionale şi colaborarea în interiorul acestora? Care sînt 
conexiunile între dans şi celelalte arte?

Platforma de reflecție s‑a constituit într‑un forum de discuţii care au explorat dimensi‑
unile artistice şi manageriale ale dansului contemporan. Trei idei esenţiale s‑au desprins 
din această dezbatere intensivă. Prima este că problemele funcţionează în ansamblu, 
contextualizate, nu sînt independente şi nu au soluţii singulare (discuţia despre rela‑
ţia spaţiu – performer a dus la o dezbatere despre triunghiul spaţiu – performer – pu‑
blic, căci un spaţiu de reprezentare neconvenţional – de regulă, de mici dimensiuni, de 
exemplu, o locuinţă – determină atît conţinutul şi forma actului artistic, cît şi raportarea 
publicului la spectacol şi influenţează relaţia performer – spectator). Nu numai artistic, 
lucrurile sînt conectate unele cu altele, dar şi administrarea unui astfel de spectacol – 
fonduri, spaţii, marketing – este determinată de conţinutul acestuia. Un proiect de dans 
contemporan este un construct compact pentru că operează cu limbaje artistice şi for‑
mule manageriale diferite de cele instituţionalizate. La Bucureşti, CNDB, ca instituţie de 
stat, funcţionează diferit de celelalte instituţii de spectacole, ceea ce a produs probleme, 
în special de înţelegere de către finanţatorul public a modului de lucru în Centru.

O altă idee reliefată în dezbateri a fost aceea că, deşi realităţile sînt diferite în Letonia, 
Portugalia şi România, problemele dansului contemporan sînt similare. Coregrafii se 
confruntă cu o cronică lipsă de spaţii, în condiţiile în care cele mai multe sînt monopoli‑
zate de cultura oficială, de regulă conservatoare. Relaţia cu publicul este dificilă, în lipsa 

40 Publicat în Dilema Veche, nr. 545 (24–30 iulie 2014).
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unei educaţii privind arta contemporană în şcoli (în România, sistemul de învăţămînt 
cere reproducerea informaţiei, nu creează contextul pentru formarea unei atitudini cri‑
tice şi a unei grile personale de receptare). În ceea ce priveşte fondurile, criza economi‑
că a servit şi încă mai serveşte ca pretext pentru subfinanţarea domeniului – în fapt, este 
vorba despre marginalizarea artei contemporane, considerată minoră sau, în România, 
de neînţeles şi iritantă prin permanenta poziţionare critică faţă de sistemul politic.

A treia idee vizează nevoia de autoinvestigare continuă şi de chestionare a relaţiei 
cu societatea, de teoretizare şi conceptualizare, atitudine specifică dansului contempo‑
ran, o artă trează, definită prin însăşi luciditatea ei, care îi conferă o privire pătrunzătoa‑
re asupra sieşi, dar şi asupra lumii, faţă de care se raportează critic. De aici se dezvoltă 
o altă idee, aceea că arta contemporană, în special cea performativă, se defineşte şi prin 
lupta pentru afirmare, impunere şi recunoaştere. Caracteristică esenţială a performan‑
ce‑ului contemporan, nevoia de autodefinire şi de poziţionare în context social, politic, 
artistic transformă dansul într‑o artă investigativă, în continuă reaşezare, refuzînd fixa‑
rea în tipare. Dansul contemporan îşi schimbă permanent instrumentele de construc‑
ţie şi percepţie. Din acest motiv, în comparaţie cu arta conservatoare, cea contemporană 
pare nevrotică.

La Teatro Municipal. Campo Alegre din Porto a fost prezentat spectacolul de absol‑
vire al artiştilor care au urmat cursurile de dans contemporan din cadrul proiectului 
Palcos Instáveis, derulat de Compania Instável. Prezentarea a cuprins piese scurte, ilus‑
trative pentru modul în care tinerii coregrafi şi performeri au asimilat tehnicile drama‑
turgiei coregrafice şi modalităţile de expresie; a fost, practic, o demonstraţie de teorie 
aplicată. O astfel de prezentare este interesantă în măsura în care temele sînt inteligibile 
şi discursul coregrafic – coerent, iar tehnicile folosite corespund tipului de abstractizare 
ales. De exemplu, verbalizarea discursului coregrafic exclusiv cu ajutorul mîinilor a con‑
dus, într‑o piesă, la o construcţie minimalistă şi concentrată, în timp ce cantonarea într‑o 
teatralitate excesivă, realist‑narativă, a îndepărtat o altă lucrare de structura conceptua‑
lă a dansului.

Dansul este o artă lucidă, care chestionează şi se autochestionează permanent. 
Refuzul conservării – pericolul care planează asupra limbajelor artistice conservatoare – 
o face vie, dar şi vulnerabilă. Şi asta o aseamănă mult cu viaţa.
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Eastern Connection [2013–2015]

Inițiat de Cosmin Manolescu, Eastern Connection a fost primul proiect de cooperare artis‑
tică în domeniul dansului contemporan între România și Japonia. Pe parcursul a 2 ani, în 
perioada 2013–2015, proiectul a reunit artiști, producători, organizatori de festivaluri și cri‑
tici de dans din cele două țări, în încercarea de a conecta cele două scene artistice și a pune 
bazele unor colaborări și schimburi culturale de durată.

În perioada august–septembrie 2013, programul proiectului a inclus un atelier susţinut 
de coregraful Zan Yamashita, deschis profesioniştilor români din dans contemporan, ur‑
mat de o rezidenţă de creaţie la ZonaD la care au participat coregrafii Mikiko Kawamura 
(Tokyo), Zan Yamashita (Kyoto), Cosmin Manolescu şi Mihaela Dancs, concluzionată cu 
o prezentare informală.

La ZonaD au avut loc prezentări ale artiştilor japonezi, conferinţe susţinute de criti‑
cii de dans Mihaela Michailov şi Takao Norikoshi, iar la CNDB prezentarea spectacolului 

„(anti) aging” cu ocazia prezenţei la Bucureşti a invitaţilor japonezi. Proiectul a inclus de 
asemenea o platformă de reflecţie destinată explorării posibilităţilor de colaborare ar‑
tistică dintre România şi Japonia, care a adus împreună artiştii şi criticii de dans amintiţi, 
alături de manageri, producători şi organizatori de festivaluri din Japonia şi România. 
Între aceştia s‑a numărat Shinji Ono, director al Teatrului Aoyama (Tokyo) şi producător 
al Trienalei de Dans de la Tokyo, unul dintre cele mai importante evenimente de dans din 
Japonia, Miki Branişte, director al festivalului Temps d’Images şi al Asociaţiei Colectiv A 
din Cluj, şi Ştefania Ferchedău, producător artistic şi managerul spaţiului ZonaD.

Dezvoltarea unei colaborări artistice de grup a reprezentat pilonul Eastern 
Connection în 2014. Coregrafii Cosmin Manolescu şi Zan Yamashita, alături de dansatoa‑
rea Mihaela Dancs şi criticul/scriitorul Takao Norikoshi au lucrat timp de o lună la dez‑
voltarea proiectului artistic început la Bucureşti în toamna 2013. Rezidenţa artistică s‑a 
derulat la Kinosaki şi Tokyo şi s‑a încheiat cu o prezentare work in progress în zilele de 16 
şi 17 septembrie 2014 la Tokyo. Prezentarea a avut loc loc în cadrul festivalului Dance New 
Air organizat de partenerul principal al proiectului, Teatrul Aoyama din Tokyo.

Apoi, în 2015, Fundaţia Gabriela Tudor şi platforma mobilă ZonaD au prezentat în pe‑
rioada 24 octombrie – 13 noiembrie la Bucureşti evenimentele finale prezentate sub for‑
ma unui showcase Eastern Connection care a inclus spectacole în premieră, proiecţii de 
filme, un atelier de zmeie pentru copii, precum şi prezentări şi discuţii cu publicul, găz‑
duite de Centrul de Teatru Educaţional Replika de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, 
partener al proiectului.

Eastern Connection a fost organizat de Fundaţia Gabriela Tudor în parteneriat cu 
Festivalul Dance New Air, Tokyo, şi finanţat de The Saison Foundation, Tokyo. Parteneri 
asociaţi în Japonia au fost Centrul Internaţional de Artă din Kinosaki şi Ambasada 
României din Tokyo.
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Proiectul a fost co‑finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, precum şi în 
cadrul Programului cultural „Eşti Bucureşti” al ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al 
Municipiului Bucureşti, şi a beneficiat de sprijinul Institutului Cultural Român în 2014.

PROGRAM SHOWCASE 2015
24–25.10 | 10:00–13:00 | REPLIKA
Atelier pentru copii: Zmeul sau Ce este dansul contemporan? – introduce‑
re în dans contemporan pentru grupe de vîrstă 7–8 ani, 9–12 ani, condusă de 
Cosmin Manolescu
28.10 | 19:30 | CNDB
Spectacol (premieră): NAMAEGANAI (Fără titlu) [JP], direcţia artistică: Zan 
Yamashita, performer: Kim Itoh
02.11 | 19:30 | CNDB
ZonaD lounge/film: the body and the soul are one – seară dedicată coregrafului 
şi dansatorului butoh Kazuo Ohno
KAZUO OHNO (1995, r: Daniel Schmid, 14 min.)/KAZUO OHNO at 86 Dances 

„Seimei” (1993, 15 min.)
Beauty and Strength (2001, Dance Videology, Kazuo Ohno Dance Studio, NHK, 
selecţie, 95 min.)
10.11 | 19:30 | J’ai Bistrot
ZonaD lounge/Talk: Prezentarea festivalului Dance New Air, Tokyo şi discuţie cu 
producătoarea Maki Miyakubo
12–13.11 | 19:30 | CNDB
Spectacol (premieră): the kite/Zmeul sau Ce este dansul contemporan? 
[RO‑JP], direcţia artistică: Cosmin Manolescu, performeri: Zan Yamashita, 
Cosmin Manolescu. Acompaniat de premiera filmului documentar Ce este dan‑
sul contemporan, de Tania Cucoreanu & Cosmin Manolescu şi discuţie cu publi‑
cul în 13.11.
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Interviu: relatare de la Cosmin Manolescu41

Dorinţa mea de a pleca în Japonia a apărut prin 2005–2006, şi chiar în spectacolul „Visa 
Game” vorbeam atunci despre cît de frumos ar fi să călătoresc în spaţiul asiatic, să mă 
întîlnesc cu Japonia. Cumva, întîlnirea asta mi‑a fost mediată de un atelier pe care l‑am 
avut la Viena în 99 cu un coregraf japonez important, Ko Murobushi, şi el mi‑a deschis 
apetitul spre această filozofie complet diferită de spaţiul european. Mi‑a luat aproape 10 
ani ca să ajung în Japonia.

Prima dată am fost în 2012, în urma unei burse oferite de The Saison Foundation din 
Tokyo, o organizaţie extrem de interesantă şi de puternică, care sprijină dansul şi tea‑
trul contemporan japonez, cu o infrastructură excelentă – trei studiouri de repetiţii, 
o sală de spectacole, cazare pentru artişti, toate puse la dispoziţia artiştilor 365 de zile pe 
an. Şi acolo timp de şase săptămîni am călătorit mult şi m‑am întîlnit cu vreo 50 de ar‑
tişti, producători, oameni din lumea dansului, critici de dans. Am luat pulsul scenei de 
dans japoneze şi, dintre acele multe întîlniri, am avut şi una la Kyoto cu Zan Yamashita 
care, la acel moment, beneficia de sprijinul acestei fundaţii. Fac aici o paranteză: e intere‑
sant cum funcţionează această fundaţie, care sprijină un artist pe o perioadă de şase ani. 
Primeşti bani timp de şase ani, anual o bursă de 10–15–20.000 de dolari, ceea ce‑ţi permi‑
te să‑ţi dezvolţi activitatea. E o susţinere pe termen lung, ştii că dacă ai obţinut‑o în pri‑
mul an, mergi cu ea trei ani, se reanalizează dosarul şi, dacă ai produs nişte spectacole, 
dacă ai nişte rezultate ţi se mai dau încă trei ani. El era în faza asta, era în ultimul an şi am 
avut discuţii foarte interesante.

În mod normal, întîlnirile oficiale durează exact cît sînt programate, dacă ai jumăta‑
te de oră în program, atît durează. Una dintre puţinele întîlniri care au ieşit din formatul 
acesta tipic japonez a fost cea cu Zan care, după ce s‑a încheiat întîlnirea de la locul stabi‑
lit, mi‑a spus: Nu vrei să mergem în altă parte şi să bem o bere? Adică am ieşit puţin din 
formalismul şi din structura asta foarte rigidă, foarte ordonată a societăţii japoneze şi 
m‑am dus cu el într‑o cafenea unde am mai stat două ore şi am avut nişte discuţii foarte 
interesante despre procesul artistic, despre cum îşi concepe fiecare spectacolele, despre 
viaţă, despre moarte. Am intrat cumva într‑un dialog din care eu încercam să înţeleg mai 
multe despre creaţia lui, despre Kyoto, despre ce se întîmplă acolo, în timp ce el încerca 
să afle mai multe despre România. Întîlnirea asta a fost esenţială pentru a începe proiec‑
tul (Eastern Connection).

Am cunoscut şi alţi oameni şi în 2013 cînd am dat drumul la Eastern Connection îm‑
preună cu Ştefania (Ştefania Ferchedău), am invitat cinci artişti: o artistă foarte tînără, 
care atunci avea 23 de ani, dar era foarte talentată şi este una din stelele dansului con‑
temporan japonez în acest moment, Zan, care este dintr‑o altă generaţie, un producă‑
tor, un director de festival şi un critic de dans. I‑am adus aici, unde Zan a făcut un atelier, 
a selecţionat‑o pe Mihaela Dancs, care ulterior s‑a alăturat grupului nostru de cercetare, 
a fost Mihaela Michailov, Miki Branişte de la Temps d’Images, împreună am avut o peri‑
oadă de discuţii despre ce se întîmplă la noi, ce se întîmplă acolo, despre probleme de la 
noi şi despre problemele de la ei. Artiştii japonezi au venit aici hotărîţi să facă ceva, pen‑
tru că în societatea japoneză trebuie tot timpul să produci ceva. Pentru ei era obligatoriu 
ca în două săptămîni, cît au stat aici, să facă ceva, o piesă, un spectacol, iar eu am încer‑
cat să le explic că e nevoie de mai mult timp pentru asta şi că important nu e neapărat 

41 A consemnat Elena Vlădăreanu pentru ziarul Eastern Connection sub titlul – Jurnalul zmeielor – 
publicat în limba engleză în noiembrie 2015. Text publicat online la 9 noiembrie 2015 la 
http://artsf.ro/institute‑of‑the‑present/index.php/2015/11/09/jurnalul‑zmeielor/, consultat la 
25 august 2017.
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produsul, ci experienţa lucrului împreună şi a întîlnirii, a dialogurilor pe care le avem în 
studio sau în afara lui.

Cumva Eastern Connection este mai mult o platformă de dialog şi întîlniri, şi con‑
cretizată în 2014 cînd, împreună cu Mihaela Dancs, cu Zan Yamashita şi cu criticul de 
dans Takao Norikoshi – acesta din urmă o să apară şi în spectacol cu un text dintr‑o car‑
te, un guide book pentru dansatorii contemporani – ne‑am reîntîlnit în Japonia. Acum, 
la Bucureşti, continuăm acest proces, o ultimă fază, care se va încheia cu o prezen‑
tare publică, noi îi spunem spectacol, dar nu ştim dacă e spectacol, dacă e film, dacă 
e un dialog…
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Dansul între identitate şi diferenţă

de Gina Şerbănescu42

„Într‑o societate de confruntări (…), existenţa fiecăruia este tot timpul aşezată sub privi‑
rea celuilalt. Imaginea de sine se construieşte prin ochii celui din faţa ta, în oglinda pe 
care el o reprezintă. Nu există conştiinţă a identităţii fără acest celălalt în care imaginea 
ta se reflectă şi ţi se opune înfruntîndu‑te. Sinele şi celălalt, identitate şi alteritate merg 
împreună, se construiesc reciproc.” Jean‑Pierre Vernant

Unul dintre principalele evenimente culturale care au avut loc în Bucureşti în toam‑
na anului 2015 a fost showcase‑ul Eastern Connection, prezentat sub forma unei plat‑
forme de colaborare artistică româno‑japoneză în domeniul dansului contemporan. 
Evenimentul a fost organizat de Fundaţia Gabriela Tudor şi a avut o structură complexă, 
din care nu au lipsit proiecţiile de filme, o iniţiativă pedagogică inedită materializată sub 
forma unui atelier pentru copii, spectacole, sau discuţii ale artiştilor cu publicul.

Trebuie precizat faptul că acest proiect, iniţiat de coregraful Cosmin Manolescu, re‑
prezintă prima iniţiativă de colaborare în domeniul dansului contemporan realizată în‑
tre România şi Japonia. Ceea ce s‑a putut vedea la Bucureşti în octombrie–noiembrie 
2015 este încununarea a doi ani de intense demersuri culturale, care au implicat conecta‑
rea unor artişti, producători, critici de specialiate sau organizatori de festivaluri, cu sco‑
pul de a realiza o punte artistică între două lumi în care straturile culturale şi sociale s‑au 
aşezat cu totul diferit de‑a lungul istoriei.

Conexiunile între spaţiul românesc şi cel japonez nu par, sub nicio formă, cel mai 
uşor exerciţiu artistic ce poate fi iniţiat printr‑un demers cultural. Diferenţele sînt mult 
mai mari în raport cu setul de asemănări între cele două contexte, prin urmare Eastern 
Connection putea părea, cel puţin în fază incipientă, o iniţiativă pur idealistă. Ceea ce am 
învăţat, o dată în plus, din acest proiect este, însă, tocmai efectul benefic şi, în final, foar‑
te practic, al acestui tip de raportare la o cultură ce pare din altă lume şi pentru care noi 
avem toate şansele să ne afişăm, cu stranietatea de rigare, ca altă lume, la rîndul nostru.

În identitate există oglindire, ne simţim confortabil atunci cînd putem să regăsim ar‑
ticulaţiile lumii noaste în corpul cultural al celuilalt. Dar, dacă exerciţiul nu merge mai 
departe şi nu intră în diferenţă, acest tip de oglindire rămîne la nivelul unui narcisism 
care nu aduce evoluţie, care nu ne aruncă într‑o formă de manifestare artistică prin care 
să ne regîndim benefic propriile paradigme. Din acest punct de vedere, meritul Eastern 
Conection este acela de a fi articulat asemănările, de a le fi dat acel contur prin care a de‑
venit limpede pentru cei ce i‑au fost martori, că diferenţele ţin uneori doar de prejude‑
căţile prin care noi gîndim ceea ce percep ca străin, dar mai ales de a fi exploatat cîmpul 
fertil al diferenţelor, de a fi forat în solul extrem de generos a alterităţii.

Platforma Eastern Connection a fost deschisă cu un spectacol pur japonez, 
„NAMAEGANAI”, realizat de coregraful Zan Yamashita în colaborare cu Kim Itoh, important 
artist al scenei de dans japoneze, ale cărui începuturi artistice s‑au manifestat în zona 
dansului Butoh. Spectacolul, intitulat sugestiv, în traducere, „Fără titlu”, ne‑a confrun‑
tat cu un întreg univers care, neprimind un nume poate primi orice nume, unde numi‑
rea ţine de perspectiva în care cel ce priveşte ajunge să se plaseze. În pofida diferenţelor 
în folosirea mijloacelor de expresie, spectacolul celor doi artişti japonezi ne‑a confrun‑
tat cu întrebări pe care le găsim adesea în propria noastră zonă de disconfort legată de 
modul în care ne plasăm în contextul social din care provenim, în maniera în care încer‑
căm să dăm o definiţie cu rezonanţă culturală produselor artistice menite să ne reprezin‑
te sau să ne destabilizeze.

42 Publicat în Dilema Veche, 29 decembrie 2015.
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„NAMAEGANAI” este un spectacol în care centrul semnificaţiilor se plasează pe de o parte 
în relaţia dansatorului cu spaţiul, care îi informează mişcările dar care se şi lasă modelat 
de comceptul propus, pe de altă parte de relaţia cu textul, cu funcţia cuvîntului, cu un tip 
subtil de coregrafie rezultat din însăşi structura textului rostit. Spectacolul este un exer‑
ciţiu de profunzime, realizat cu umor care, la final, ne lasă cu zîmbetul pe buze dar şi cu 
foarte multe interogaţii şi cu o oglindă întoarsă spre propriul nostru perimetru de miş‑
care şi reflecţie.

Unul din momentele cele mai importante ale showcase‑ului, moment despre care nu 
pot vorbi decît exclusiv subiectiv, a fost seara dedicată lui Kazuo Ohno, care a inclus pro‑
iecţii de filme prezentate în premieră în România. Evenimentul a fost posibil graţie par‑
teneriatului dintre Fundaţia Gabriela Tudor şi Studioul de Dans „Kazuo Ohno” din Tokyo. 
Evenimentul a fost intitulat în mod semnificativ „The body and the soul are one”.

Vorbeam de subiectivitatea fără de care nu mă pot raporta la personalitatea coregra‑
fului butoh Kazuo Ohno. Ca şi alt mare reprezentant al acestei arte, Hijikata, Kazuo Ohno 
(1906–2010) a demonstrat că există punţi între culturi care nu par a se intersecta în punc‑
te vizibile. Modul în care a integrat în universul său de expresie, în corporalitatea sa ire‑
petabilă, principiile expresionismului german, prin influenţa pe care Harald Kreutzberg 
a exercitat‑o asupra sa e o dovadă vie în acest sens. Poate că în lumea contemporană, cu 
toate crizele sale legate de ceea ce mai înseamnă a avea azi un model, cu tot colapsul 
înregistrat de conceptul de maestru, recunosc că, pentru mine personal, Kazuo Ohno 
rămîne un maestru în sensul unui reper de viaţă. Nu pentru că a trăit 103 ani, sau pentru 
că a dansat pînă în preajma morţii. Nu pentru că a fost, fără discuţie, unul dintre cei mai 
mari artişti pe care i‑a consemnat istoria artei. Ci pentru că a dovedit că, în mijlocul unui 
haos fluid al valorilor, în care totul se disipează şi se metamorfozează nu întotdeauna be‑
nefic, falsele dualităţi, schismele dintre concepte care ar trebui să funcţioneze impreună, 
precum şi imposibilitatea de a gîndi altfel decît ne învaţă mediul nostru adesea anchilo‑
zat pot fi depăşite.

În cultura din care facem parte – mă refer cu precădere la cultura europeană influ‑
enţată de şcoala de gîndire raţionalistă pentru care există o opoziţie fermă între suflet şi 
corp – gîndim cel mai adesea în contrarii aparent ireconciliabile. Forma de artă propu‑
să de Kazuo Ohno invită tocmai la depăşirea acestor false rupturi între realităţi care, în 
esenţă, funcţionează împreună. Nu întîmplător evenimentul dedicat lui Kazuo Ohno în 
cadrul Eastern Connection s‑a numit „The body and the soul are one”. (…)

Eastern Connection a fost un proiect care ne‑a invitat să reflectăm asupra proble‑
maticii alterităţii şi identităţii, asupra posibilităţii ca, printr‑o artă ca dansul contem‑
poran, să facem o lungă călătorie în inima altei culturi, pentru a afla mai multe despre 
noi înşine.
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zmeul sau ce este dansul 
contemporan [2015–]

Spectacolul „zmeul sau ce este dansul contemporan” reprezintă concretizarea întîlnirii ar‑
tistice dintre Cosmin Manolescu și coregraful japonez Zan Yamashita și a avut premiera în 
2015 în cadrul programului de schimburi româno‑japoneze Eastern Connection (2013–
2015). Începînd cu 2016, piesa este prezentată și în alte formate, solo sau în cadrul unor 
ateliere dedicate.

DE/CU: Cosmin Manolescu
(ÎN ABSENŢĂ): Zan Yamashita
DOCUMENTAR ARTISTIC: Tania Cucoreanu & Cosmin Manolescu
PRODUCĂTOR: Ştefania Ferchedău
SUPORT TEHNIC: Radu Apostol
PRODUCŢIE: Paradis Serial/Fundaţia Gabriela Tudor
REZIDENŢE ŞI SPAŢII REPETIŢII: ZonaD, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, 
Morishita studio – The Saison Foundation, Tokyo – Festivalul Dance New Air, 
Centrul Internaţional de Artă din Kinosaki
FINANŢATORI: The Saison Foundation, Tokyo, Administraţia Fondului Cultural 
Naţional, ArCuB – Programul cultural „Eşti Bucureşti”

„zmeul” este un război al întrebărilor, uneori plin de umor, alteori absurd, este trist, dar şi 
plin de bucurie, şi are o anumită poezie. În cadrul piesei, „chestionarea dansului contem‑
poran, a posibilităţii de a găsi o definiţie porneşte de la un substrat puternic social: nu 
lipsesc mesajele politice, reflecţii asupra tragediei de la Clubul Colectiv, a exploziei de la 
Fukushima, sau asupra mişcării Roşia Montană” (Gina Şerbănescu în Dilema Veche).

„zmeul sau ce este dansul contemporan” a primit în decembrie 2015 premiul „Matei 
Brâncoveanu” al Fundaţiei Alexandrion pentru secţiunea dans.

Zmeul

de Valentina Iancu43

(…) Foarte captivantă mi s‑a parut prezenţa pe scenă, în ipostaza de performer, a lui Zan 
Yamashita, în coregrafia lui Cosmin Manolescu, „the kite/Zmeul sau Ce este dansul con‑
temporan?”. Spectacolul începe cu un moment ludic în care publicul este invitat pe sce‑
nă. Un demers antipasivitate şi anticonformism, în care spectatorul devine lejer parte din 
performance (dacă are chef). Scena era plină de oameni care se mişcau hipnotizaţi, co‑
pii în corpuri adulte zîmbind în timp ce fixează dansul zmeelor. Pe scena plină, prezenţa 
lui Zan era foarte distinctă, corpul lui liber în timpul jocului modela expresii coregrafi‑
ce spontane, ce păreau anime‑uri. Alunecă uşor, liber, se contorsionează într‑o succesiu‑
ne de mişcări închise, pline de emoţii şi expresivitate… butoh. Performace‑ul a continuat 
cu un aer jovial, spontan şi natural. Ideea de butoh (mai mult decît dansul în sine, sau 
exorcizarea‑i specifică), este o nuanţă subtilă care îi aduce împreună pe Zan Yamashita şi 
Cosmin Manolescu. Yamashita experimentează butoh‑ul în anii de formare, apoi evoluea‑
ză spre experiment. Cosmin Manolescu îl descoperă deja consacrat în zona experimenta‑
lă. După un atelier de butoh‑ul, Cosmin Manolescu începe aventura japoneză. Îl practică? 

43 Fragmente din articolul publicat în Revista Arta la 6 ianuarie 2016 – http://revistaarta.ro/ro/
zmeul/, disponibil online, consultat la data de 25 august 2017.
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Mai vedem, deocamdată îl afirmă şi prezintă. Lin. Solo‑duo‑solo‑uri, poze sau fraze în 
mişcare care subliniază diferenţele fizice şi mai ales socio‑culturale dintre cei doi perfor‑
meri. Exotizare. Dansul european e repetitiv, dansul japonez e expresiv. Întrebări formu‑
late în urma întîlnirii dintre doi coregrafi, marcaţi de culturi diferite, cu limbaje artistice 
diferite, dar cu unele căutări similare şi interese convergente.

Cosmin Manolescu aruncă în titlu o întrebare grea, o provocare care generează o se‑
rie de alte întrebări: Ce este dansul contemporan? Este Zmeul un spectacol manifest? 
Experienţa personală pusă în operă printr‑un proces de lucru reflexiv, spontan, atinge 
mai multe straturi narative: fascinaţia călătoriei, revelaţia descoperii, diferenţe cultura‑
le (şi mentale). Butoh. Şi discursul politic, cuvinte aruncate ca nişte condimente rare, în 
doze controlate. Senzaţia de work‑in‑progress. Nemulţumirea sugerată permanent şi une‑
ori anunţată în spectacol merge de la generalul disfunţionalităţilor politice spre parti‑
cularul precarităţii cu care se confruntă artiştii contemporani: „Cred că de fapt sînt mai 
multe întrebări legate de ce mi se întîmplă mie, de situaţia dansului în România, între‑
bări despre starea sectorului cultural, despre lucruri care mă îngrijorează. Sînt într‑o 
perioadă mai pesimistă în acest moment, simt că, la noi, cultura şi, în general, sectorul 
artelor spectacolului, situaţia noastră, în loc să se îmbunătăţească, a intrat într‑un proces 
de inhibiţie, dacă vrei, spectatorii vin în număr mic la spectacole, sînt o serie de proble‑
me care, după, hai să zic 15 ani de activitate intensă în acest domeniu, mă fac să‑mi pun 
nişte întrebări”. (Cosmin Manolescu)
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[FRAGIL] [2014–]

„[Fragil]” este deopotrivă un spectacol de dans, un joc performativ, o instalație coregrafică, 
o petrecere sau pur și simplu o experiență care lucrează cu multiplicitatea identităților noas‑
tre. Printr‑o incursiune experiențială care alternează diverse planuri și distanțe între artiști 
și spectatori, piesa [Fragil] invită publicul să pătrundă într‑un univers care dezvăluie fragi‑
litatea și vulnerabilitatea vieții noastre cotidiene.

În direcţia artistică a coregrafului Cosmin Manolescu şi realizat şi interpretat în colabo‑
rare cu dansatoarele Giselda Ranieri (Italia) şi Tanja Andreeva (Norvegia), „[Fragil]” a fost 
produs în cadrul proiectului european E‑Motional şi a avut premiera în iunie 2015 ca par‑
te a unui turneu internaţional care a inclus spectacole la Luxemburg, Cluj, Bucureşti şi 
Riga, urmat de alte prezentări în 2016 la Braşov, Sibiu şi Bucureşti, iar în 2017 la Seattle. 
Din echipa iniţială de performeri a făcut parte şi artistul Cristian Nanculescu, care s‑a re‑
tras înainte de premiera din 2015.

UN SPECTACOL DE: Cosmin Manolescu
CREAT ÎN COLABORARE CU ŞI INTERPRETAT DE: Giselda Ranieri, Tanja Andreeva, 
Cosmin Manolescu
PRODUCĂTOR: Ştefania Ferchedău
PRODUCĂTOR ASOCIAT: Laura Orlescu
DESIGN LUMINI: Cosmin Manolescu
PRODUCŢIE: Paradis Serial/Fundaţia Gabriela Tudor, în cadrul 
programului E‑Motional
CREAT CU SPRIJINUL: Programul Cultura al Uniunii Europene, Administraţia 
Fondului Cultural Naţional, Programul Bucureştii 555 al ARCUB, bursă 
a Fundaţiei Bogliasco

Spectatorul – între corporalitate şi convenţie dinamică

de Gina Şerbănescu44

Spectacolele create de Cosmin Manolescu au, aproape întodeauna, obiectivul de a de‑
clanşa noi niveluri de percepţie ale spectatorului, fiind create cu intenţionalitatea vădită 
de a‑l repoziţiona pe martorul procesului artistic în raport cu convenţiile aferente actu‑
lui performativ. Spectatorialitatea nu mai este, în acest caz, doar o formă de mărturie, un 
exerciţiu al privirii celui care asistă la actul artistic. Spectatorul devenite partener în actul 
creaţiei, uneori chiar actant, respectîndu‑i‑se în acelaşi timp libertatea de a decide cu pri‑
vire la gradul său de participare.

În arta contemporană, rolul publicului este din ce în ce mai important, avem de 
a face cu o regîndire a valorilor, cu o rescriere a convenţiilor (uneori sub imperativul ten‑
dinţei anulării lor). În cazul spectacolelor semnate de Cosmin Manolescu nu este vorba 
doar de o repoziţionare a plasărilor tradiţionale în miezul convenţiei, ci de o formă de 
educare, de pedagogie care se petrece chiar în timpul desfăşurării spectacolului.

Voi menţiona cîteva creaţii ale sale în care funcţia spectatorului este mutată din sfera 
mărturiei pasive frontale, în cel al unei forme de interacţiune şi participaţie care produce 
o modificare la nivelul percepţiei actului artistic, dar şi al prezenţei publicului în raport 
cu propria sa mărturie.

44 Text comisionat pentru prezenta publicaţie.
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În spectacolul „Visa Game”, de exemplu, publicului i se facilitează un acces gradual la 
o formă de luciditate prin care corpul spectatorului ajungă să resimtă, cu o conştien‑
ţă care în spaţiul public este adesea ocultată, multiplele ipostaze în care este plasat, fără 
a‑i fi adresată libertatea: corpul politic, corpul social, corpul relaţional, corpul primordi‑
al, în goliciunea sa, cu toate potenţialităţile la purtător sînt straturi pe care spectacolul le 
desface din indistincţia cotidianului şi i le revelează nemediat spectatorului.

În „dreams.land”, spectatorul poate alege sau nu să privească actul artistic, fiind ori‑
cum integrat în el, fiind supus unei participaţii apriori, în care libertatea sa nu este anu‑
lată. Corpul său este reorientat în funcţie de o convenţie care îl face să fie conţinut în 
substanţa spectacolului. În funcţie de cum alege să îşi direcţioneze privirea sau să o as‑
cundă, să îşi oculteze prezenţa sau să o impună activ, publicul devine parte din lumea 
performată, pe care o poate schimba, regîndi, remodela, în funcţie de rezonanţa cu me‑
diul scenic în care este integrat.

Spectacolul cu cel mai mare impact asupra condiţiei spectatorului, recent creat de 
Cosmin Manolescu, este „[Fragil]”. Spectacol‑experiment, spectacol‑traseu, spectacol‑eve‑
niment, „[Fragil]” are la bază, dincolo de experienţa artistică personală, o profundă re‑
flecţie şi o minuţioasă cercetare asupra condiţiei artistului, asupra fragilităţii corporale, 
sociale, politice. Este un eseu performativ despre condiţia artistului în lumea de azi, dar 
şi despre statutul spectatorului, despre interacţiunea dintre creator şi receptor şi despre 
fluiditatea presupuselor graniţe care îi separă. „[Fragil]” provoacă însăşi corporalitatea 
spectatorului de a se substitui prezenţei fizice şi performative a artiştilor. În spaţiul sce‑
nic are loc un permanent schimb generat de mutaţiile perpetue ale unghiurilor din care 
sînt privite cele două condiţii.

Una din posibilităţile de interpretare este aceea conform căreia se urmăreşte plasarea 
spectatorului în perimetrul expunerii, pentru a experimenta el însuşi ipostazele de risc şi 
dezvăluire asumate de artişti. Nu întîmplător spectacolul are loc în două locaţii distinc‑
te, spectatorii avînd iniţial acces la ceea ce am putea numi „bucătăria internă” a creaţiei. 
Intervenţiile publicului devin ingrediente în construcţia momentelor ce se vor petrece în 
a doua locaţie. Spectatorul e liber, iniţial, să îşi aleagă contextul performativ la care să fie 
martor, acesta fiind o etapă în care fiecare va putea să îşi întocmească, în forul său interi‑
or, o listă care să conţină propriile prejudecăţi, inhibiţii, deschideri sau aşteptări pe care 
le are în relaţie cu ceea ce îşi reprezintă ca fiind un act artistic.

Fără îndoială, „[Fragil]” este un exerciţiu de empatie, în care corporalitatea marto‑
ră poate ajunge să o substituie pe cea artistică. Dar este, cu siguranţă, mai mult decît atît: 
este o formă de educaţie, realizată cu mijloace performative, prin care se vizează dezvol‑
tarea unui public creator, a unui public care să dinamizeze limitele convenţiei, care să 
îşi deblocheze corporalitatea inactivă atunci cînd este confruntat cu un produs cultu‑
ral. Pentru a fi racordat la exigenţele artistice ale timpului său, spectatorul contempo‑
ran trebuie să îşi lărgească propriul cîmp vizual, să îşi extindă capacitatea de percepe 
forme de expresie în care să se afirme ca prezenţă creatoare, ca partener şi sursă de in‑
spiraţie pentru artişti. (Scena oglinzilor din „[Fragil]” poate fi înţeleasă ca o metafo‑
ră a acestui demers de extindere a orizontului de percepţie al spectatorului, a încercării 
de a impinge convenţia pînă în punctul în care funcţia sa devine eliberatoare pentru 
condiţia publicului).

Dacă putem vorbi de revoluţii ale corpului, ele trebuie detectate nu numai în cîm‑
pul creaţiei artistice, nu numai la nivelul travaliului performativ de a reconsidera forme‑
le de prezenţă artistică. Aceste revoluţii sînt cu atît mai autentice cu cît ele se adresează 
deblocării ipostazelor în care este prinsă corporalitatea spectatorului. Nu este vorba aici 
numai de exercitatea unor forme de interactivitate care contrazic separaţia tradiţiona‑
lă dintre actant şi receptor, ci despre o schimbare de mentalitate în rîndul publicului, 
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care ajunge să îşi perceapă propria prezenţă ca pe o instanţă dialogală în relaţie cu 
statutul artistului.

Spectacolele lui Cosmin Manolescu contribuie, în contextul cultural autohton la dez‑
voltarea unui public creator, care îşi adînceşte capacitatea de empatie necesară unei 
înţelegeri oneste şi productive a actelor artistice. Prin formarea unui astfel de public, 
convenţiile devin dinamice, deschizîndu‑se către spaţii în care corpul spectatorului este 
element integrant al creaţiei.

„Mulţumesc pentru spectacol, a fost o surpriză pentru mine. Prezentarea în două 
părţi mi s‑a părut extrem de importantă – locaţia secretă de care am aflat cu o zi 
înainte de spectacol a avut un impact foarte puternic asupra percepţiei generale 
a spectacolului – îl rupea din contextul de tip instituţie culturală sau spaţiu dedi‑
cat prin mutarea lui într‑un apartament, un context homie. Mi s‑a părut important 
şi detaliul că la intrare toată lumea s‑a descălţat, ceea ce accentua şi mai mult 
contextul de casa şi vizită, ceva mai departe de cel de show cu care am fost eu 
obişnuită. Faptul că s‑a continuat şi în a doua locaţie, am mers într‑un spaţiu de‑
dicat dansului, mi‑a plăcut foarte mult. Am observat inclusiv faptul că unii spec‑
tatori din apartament nu au venit la CNDB, în schimb au fost acolo mult mai mulţi 
oameni, majoritatea necunoscuţi. Faptul că a fost în două locaţii diferite şi că 
mi‑a ocupat o seară întreagă, nu două ore, mi‑a plăcut foarte mult pentru că am 
avut timp să mă imersez în convenţia spectacolului şi să mă rup de lumea exteri‑
oară şi mindframe‑ul meu obişnuit. Poate de aceea am avut un after glow de cî‑
teva zile după spectacol, în sensul că am rămas impregnată/impresionată pentru 
mult timp, la nivel mental şi de senzaţie. (…)”. 
 
Ioana Calen, spectator „[Fragil]”
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ZonaD danslab – laborator de 
cercetare interactivă

În perioada 15–30 iulie 2015, proiectele platformei mobile ZonaD au continuat cu un for‑
mat nou de cercetare artistică – ZonaD danslab, ce a avut ca scop dezvoltarea de proiecte 
interdisciplinare care au la bază mișcarea într‑un laborator dinamic care generează schim‑
buri între participanți.

Artiştii rezidenţi invitaţi au fost Rogerio Nuno Costa (artist performance, Portugalia), cu 
proiectul „UNIVERSITATE”, Gemma Riggs (artist vizual, Marea Britanie) şi Laura Murphy 
(coregraf, Irlanda), cu un proiect despre corp, ritm şi mişcare în context urban, şi 
Centrul de Teatru Educaţional Replika, cu proiectul „Născut în 2000”, realizat cu par‑
ticiparea coregrafului Arcadie Rusu şi a adolescentei Elisabeta Mihai. Blogul Institutul 
Prezentului a urmărit şi relatat artistice din cadrul laboratorului prin contribuţii de 
Elena Vlădăreanu şi Ştefania Ferchedău.

Artiştii au participat la întîlniri de grup şi discuţii dedicate practicii şi procesu‑
lui lor artistic şi proiectului de cercetare dezvoltat în prezent, au luat parte la repetiţi‑
ile celorlalţi, interacţionînd cu propunerile colegilor lor. Laboratorul a inclus repetiţii, 
un atelier şi o conferinţă şi s‑a închis cu o prezentare informală a procesului de lucru 
deschisă publicului.

ZonaD danslab a fost organizat de Fundaţia Gabriela Tudor în conexiune cu progra‑
mul E‑Motional/MAP – sharing of processes. Parteneri: ODD, Modulab, Centrul de Teatru 
Educaţional Replika, Zeppelin. Proiect cultural co‑finanţat de Administraţia Fondului 
Cultural Naţional. Proiect cultural finanţat prin Programul cultural „Eşti Bucureşti” al 
ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti. Cu prijinul programului 
Cultura al Uniunii Europene.

Prezentările ZonaD danslab

a consemnat Elena Vlădăreanu45

Cît timp am văzut cele două prezentări din finalul laboratorului de dans ZonaD (29 iulie) 
am avut în minte acest „rethinking dance” pe care proiectul E‑Motional l‑a avut ca slogan 
la această ediţie.

„Născut în 2000” a fost tema laboratorului de cercetare şi creaţie coregrafică în care 
a lucrat Arcadie Rusu împreună cu Elisabeta Mihai. Elisabeta Mihai are doar 12 ani, dar şi 
o experienţă de deja şase ani în dansul contemporan, fiind la al treilea proiect pe care îl 
face împreună cu Arcadie. Este al treilea proiect al lor împreună, dar este primul în care 
Elisabeta este doar ea pe scenă, într‑un one‑woman‑show despre vulnerabilitatea, dar 
mai ales despre forţa unei vîrste precum aceasta, cînd totul pare posibil.

Elisabeta dansează, dar şi vorbeşte chiar despre ea însăşi, despre plăcerile şi neplăce‑
rile vîrstei, cu umor, sarcasm şi superficialitate aşa cum arată un început de adolescen‑
ţă. „Da, este primul spectacol în care am jucat singură. M‑am simţit, nu ştiu, de parcă îmi 
sărea inima din piept. Mi‑a fost frică să nu greşesc. Mă simt mai bine cînd sînt şi alţii pe 
scenă. Ca şi la celelalte spectacole, ştiam ce să fac, dar nu mi‑a fost atît de teamă ca pînă 
acum, pentru că eram cu ceilalţi”, mi‑a mărturisit Elisabeta. Am fost curioasă dacă ele‑
mentele personale folosite în acest bruion de spectacol (piesa prezentată are 15 minute 

45 Text publicat online la data de 1 august 2015 la http://artsf.ro/institute‑of‑the‑present/index.
php/2015/08/01/prezentarile‑zonad‑danslab/, consultat la data de 25 august 2017.
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şi urmează a fi dezvoltată) sînt reprezentative pentru generaţia copiilor de 12 ani. Iată 
ce‑mi răspunde Elisabeta: „Ironia pe care am folosit‑o în text se vede şi la colegele mele. 
Ele sînt spoiled kids şi lor le place numai muzica asta nouă şi să stea pe telefon sau să 
«vorbească» despre alţi colegi sau să se ducă la mall”.

Mult mai aproape de ceea ce înseamnă o regîndire a dansului a fost instalaţia pro‑
pusă de Gemma Riggs şi Laura Murphy în finalul acestui atelier de dans. Cercetarea lor 
a mers în mai multe direcţii, explorînd simetriile şi culorile unui oraş care, iată, nu este 
chiar atît de gri pe cît îl credem noi.

O primă direcţie a cercetării a fost asupra relaţiei dintre corp şi un spaţiu industri‑
al dezafectat, dar marcat de istorie şi prezent aşa cum sînt spaţiile Halele Carol cu veci‑
nătatea activă din interiorul Fabricii Hesper. Aici Laura a dansat între ţevi şi ziduri, iar 
Gemma a filmat şi fotografiat, iar rezultatul este un montaj simetric şi luminos de deta‑
lii corporale şi detalii industriale. Acelaşi joc de culori şi automatism gestual l‑au urmărit 
cele două artiste în mişcările muncitorilor din oraş, din parcuri sau de pe stradă. Tot din 
parcuri, au preluat gesturi şi postúri, pe care le‑au transferat în cîteva case particulare, 
cerîndu‑le participanţilor să le facă într‑un timp stabilit, în timp ce Gemma filma. Aceiaşi 
participanţi neprofesionişti au trebuit să dea indicaţii cît mai exacte pentru a ajunge la 
locul lor preferat din Bucureşti. Din patru răspunsuri, doar unul singur a fost spre un 
loc preferat, oamenii nu au locuri pe care să le iubească aici, în Bucureşti. O instalaţie ex‑
trem de vie, un puzzle urban cu sunete şi imagini, uneori brute, neprelucrate, o regîndire 
a dansului în intimitatea spaţiilor citadine.
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ZonaD explorare urbană [2015–]

ZonaD explorare urbană este un proiect de Cosmin Manolescu, în egală măsură o cerce‑
tare în dansul contemporan, cît și o modalitate nouă de interacțiune între artiști, public și 
oraș. Proiectul s‑a derulat în mai multe ediții la București (2015), Brașov (2016), Timișoara 
(2017) și Faro (2017), conducînd în cele din urmă și la ideile aflate la baza spectacolului 
dans#wanderer. Proiectul face parte din componenta Dans.Acces dezvoltată de Fundație 
din 1998.

Oraşul, străzile si magazinele sale devin pe durata atelierului spaţiu de joacă, experiment 
şi, în final, spectacol. Atelierul se desfăşoară pe parcursul unei săptămîni. Zilnic acesta 
începe cu o sesiune de încălzire, improvizaţii şi jocuri coregrafice cu scopul de a pregăti 
grupul pentru interacţiunea cu oraşul, care va urma un traseu performativ de 2 ore.

Prezentarea finală a rezultatelor atelierului este realizată sub forma unei incursiuni 
performative urbane, pe un traseu bine delimitat în care participanţii la atelier dansează 
şi interacţionează cu arhitectura şi locuitorii oraşului.

Într‑o formă iniţială, atelierul a fost realizat de Cosmin Manolescu la Genova în 2008 
în cadrul unui proiect realizat de Fundaţia Gabriela Tudor şi co‑finanţat de Institutul 
Cultural Român, apoi la Bucureşti în iunie 2015 ca parte din programul pilot București 
Memoria | Explorarea | Imaginarea Orașului, organizat de ArCuB cu ocazia lansării candida‑
turii oraşului Bucureşti la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, şi ulterior a conti‑
nuat în cadrul altor cantonamente de dans sau în conexiune cu spectacolele prezentate 
de artist.
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#dansliteratura

Fundația Gabriela Tudor a demarat în martie 2017 proiectul artistic interdisciplinar 
#dansliteratura, în cadrul evenimentelor prin care aniversează cei 20 de ani de activitate 
continuă pentru promovarea și dezvoltarea dansului contemporan în România.

Proiectul continuă demersuri anterioare de conectare a domeniului coregrafic la scena 
literară românească, iniţiate de Cosmin Manolescu prin rezidenţele interdisciplinare din 
cadrul programului ArtistNe(s)t şi al proiectului E‑Motional.

#dansliteratura este un proiect dinamic, în care se întîlnesc personalităţi artistice cu 
profiluri diferite, dar complementare, care extinde limitele unor istorii literare şi core‑
grafice şi caută să spargă tiparul de insularitate a dansului, deschizînd noi perspective 
de cercetare artistică interdisciplinară. Parteneri ai proiectului sînt Centrul Naţional al 
Dansului Bucureşti, Librăriile Cărtureşti Carusel şi Verona, Galeria Jecza din Timişoara, 
iar finanţator Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Avînd un format modular, #dansliteratura a inclus o serie de 3 mini‑rezidenţe cu du‑
rata a 7 zile, concepute ca nişte laboratoare de lucru intensive şi întîlniri cu publicul la 
care participă coregrafii Cristina Lilienfeld, Simona Deaconescu, Paul Dunca şi poeţii 
Adela Dragomir, Robert Elekes şi Răzvan Ţupa. Proiectul este curatoriat de poeta Andra 
Rotaru şi coregraful Cosmin Manolescu, care au realizat selecţia artiştilor participanţi şi 
moderează cele trei întîlniri artistice, precum şi evenimentele deschise publicului.

Prezentările finale ale #dansliteratura, cu toţi artiştii participanţi, sînt programa‑
te pentru 13 septembrie la Galeria Jecza din Timişoara, şi pentru 19 octombrie la Centrul 
Naţional al Dansului Bucureşti.

„Dacă în prima secvenţă a proiectului Răzvan Ţupa şi Cristina Lilienfeld creau un corp 
cameleonic, interschimbabil, iar în a doua secvenţă Paul Dunca şi Robert G. Elekes par‑
curgeau un spaţiu într‑un corp comun, Simona Deaconescu şi Adela Dragomir au propus 
publicului urmele pe care le lasă un corp într‑un timp prezent”. – Andra Rotaru

dans#wanderer

Creat de Cosmin Manolescu, „dans#wanderer” este un proiect artistic deschis, de tip pu‑
zzle, care își propune să funcționeze ca o comunitate între artiștii participanți și public, cu 
un transfer de practici și cu activități dincolo de prezentarea spectacolului. Proiectul este 
gîndit modular și are mai multe formate care vor putea fi testate de publicul începînd cu 
octombrie 2017.

UN PROIECT ARTISTIC DE: Cosmin Manolescu
ÎN COLABORARE CU: Judith State şi Idris Clate
CU PARTICIPAREA: Gemma Riggs (artist video), Dragoş Lumpan (fotografie), 
Ştefania Ferchedău (suport dramaturgic)
DESIGN WEB DE: Bogdan Cîrstea
UN PROIECT: Paradis Serial, produs de Fundaţia Gabriela Tudor
CO‑PRODUS DE: DeVIR/CAPa (Faro) în conexiune cu festivalul encontros do DeVIR
SPAŢII DE LUCRU: Centrul de Teatru Educaţional Replika, ODD, studioul RAP/
Fabrica de Pensule, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Institutul Cultural 
Român Lisabona
Proiect cultural co‑finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. 
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„dans#wanderer” continuă şi dezvoltă conceptul de călătorie performativă demarat de 
Cosmin Manolescu cu ocazia spectacolului „[Fragil]”. Proiectul este inspirat de cartea „The 
Wander Society”, de Keri Smith (Penguin Books, 2016), care vorbeşte despre filozofia călă‑
toriei de tip experienţal şi descoperirea necunoscutului (www.thewandersociety.com).

„dans#wanderer” este dezvoltat în mai multe episoade în perioada 2017–2019 
şi va include, pe lîngă spectacole, o serie de activităţi dedicate comunităţii „dan‑
s#wanderer”, conferinţe performative, ateliere şi călătorii. Cei interesaţi să partici‑
pe la activităţile proiectului sînt invitaţi să se înscrie în comunitatea „dans#wanderer” 
la www.danswanderer.ro

„O experienţă care nu seamănă cu nimic de pînă acum, dacă te laşi purtat, in‑
tri efectiv într‑o altă dimensiune, o lume plină de culoare, de arome, de lumini si 
umbre. Îţi gîdilă simţurile, ţi le trezeşte si te aduce în prezent.” 
 

„A fost ca o călătorie iniţiatică. Dacă nu eşti înăuntru, pare ca sînteţi nişte nebuni. 
Te rupe de realitate.” 
 
spectatori dans#wanderer





 114

Revoluţia corpului

de Cosmin Manolescu1

Fundaţia PROIECT DCM – Dans, Cultură, Management a fost prima structură deschisă de‑
dicată dansului contemporan, care a funcţionat pentru o lungă perioadă de timp ca 
un catalizator şi motor de dezvoltare culturală pentru scena artistică independentă şi 
nu numai.

Fundaţia este rezultatul întîlnirii profesionale între mine – un artist la început de 
drum – şi Gabriela Tudor – un manager cultural matur şi vizionar. Împreună am luat de‑
cizia de a ne pune energiile creative şi dorinţa de a construi pentru a genera o schimba‑
re, eram marcaţi de spiritul revoluţionar al anilor 1990 şi ne preocupa criza culturală şi 
politică în care ne‑a fost dat să trăim. Ne‑am dorit să creăm o structură care să dinami‑
zeze sectorul cultural şi să ofere noi perspective artiştilor la început de drum. Şi, desi‑
gur, să oferim o şansă dansului contemporan în România, aveam nevoie de o revoluţie 
a corpului. N‑am apucat să‑i mulţumesc niciodată în mod direct pentru ceea ce a însem‑
nat ea pentru Fundaţie, pentru mine şi pentru scena culturală din România. Dedic aceas‑
tă carte Gabrielei, omul fără de care Fundaţia nu ar fi existat, şi poate nici scena de dans 
contemporan românească.

La momentul creării sale în 1997, situaţia dansului contemporan era dramatică. După 
o perioadă de deschidere şi de înflorire după 1989, intram într‑o perioadă de criză şi re‑
cul. Nu existau studiouri de dans, linii de finanţare nerambursabile, nu existau festiva‑
luri sau proiecte de formare profesională şi dezvoltare a publicului, tinerii artişti doreau 
să emigreze, iar premierele coregrafice erau rare. Mai mult decît atît, exista o prăpastie 
de peste 15 ani între noi şi colegii noştri mai vîrstnici, iar dansul continua să trăiască ca 
o formă de artă underground, nefiind recunoscut oficial de Ministerul Culturii. La polul 
opus exista însă o dorinţă de schimbare şi de comunicare/colaborare la nivelul noii co‑
munităţi a dansului în formare. Eram cumva animaţi de obiective şi interese comune, ne 
sprijineam şi ne promovam unii pe alţii. Acesta a fost contextul în care, prin programele 
Proiect DCM, am încercat şi am reuşit într‑o oarecare măsură să producem schimbări po‑
zitive pe scena culturală din România.

Primul nostru proiect de succes a fost CIDC – Centrul Inter/Naţional pentru Dans 
Contemporan (1997–1999) care a fost condus de Gabriela pînă la retragerea ei oficială 
din Fundaţie şi la care am colaborat cu Mihai Mihalcea. În primi ani de activitate am în‑
cercat în egală măsură să invităm în România artişti care să lucreze cu dansatorii români 
printr‑un program de rezidenţe pe care l‑am numit REZI_DANS, am lansat un program de 
dezvoltare al publicului Dans.Acces în parteneriat cu trei licee bucureştene şi o primă 
stagiune de spectacole independentă la Teatrul L.S.Bulandra, sala de la Grădina Icoanei. 
Totodată, ne‑am propus să prezentăm artişti şi spectacole din străinătate şi aşa s‑a născut 
primul festival de dans portughez, organizat în parteneriat cu Forum Dança (1997) şi fes‑
tivalul britanic – British Dance Edition (1998), organizat de British Council. Cu sprijinul 
unor parteneri internaţionali – KulturKontakt, Fundaţia Culturală Europeană, TJunction – 
am reuşit oferim cîteva burse tinerilor dansatori români pentru a studia în străinătate şi 
am reuşit să ne conectăm la scena internaţională prin intermediul proiectului regional 
pe care l‑am co‑fondat – Balkan Dance Platform (2001–2011).

Începînd cu 2000, Fundaţia a intrat într‑o nouă fază de dezvoltare prin crearea 
Festivalului Internațional de Dans BucurEŞTi.VEST şi închirierea unui mic birou în Calea 
Victoriei 120, care nu ar fi fost posibile fără sprijinul financiar al Fundaţiei Pro‑Helvetia 
Zurich/Bucureşti. Tot atunci am început colaborarea cu Andreea Grecu (care ulterior în 
1 Text realizat pentru prezenta publicaţie.
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perioada 2004–2005 a preluat direcţia executivă a Fundaţiei), Daiana Andreianu, Miruna 
Berescu şi Viorel Daniel, care a devenit şi Vice‑preşedinte al Fundaţiei.

Prima etapă din viaţa Fundaţiei s‑a derulat din 1997 pînă în 2004 şi a fost caracteri‑
zată de iniţierea în exclusivitate a unor proiecte dedicate tinerilor artişti, creşterii vizi‑
bilităţii dansului românesc pe plan naţional şi internaţional precum şi dezvoltării unor 
campanii de advocacy pentru dansul contemporan. Privind retrospectiv, fără modestie, 
pot spune că rezultatele primilor 7 ani de existenţă au fost excelente. Au apărut noi ge‑
neraţii de artişti care s‑au impus rapid, ca performeri sau coregrafi, dansul contemporan 
românesc a pătruns pe scenele importante ale lumii, tinerii artişti de atunci fiind invi‑
taţi la Berlin, Paris, Viena, New York etc. În plus, în acea perioadă a existat un sentiment 
de apartenenţă la o comunitate artistică şi o complicitate asumată. Îmi amintesc cum ne 
întîlneam regulat la CIDC sau ulterior la Institutul Francez (care ne oferise cu generozi‑
tate un spaţiu de întîlniri), discutam deschis problemele cu care ne confruntam, iniţiam 
manifeste şi scrisori publice, ne ajutam chiar între noi, ne promovam unii pe alţii şi lup‑
tam împreună pentru viitorul dansului în România. Această primă perioadă s‑a finalizat 
prin crearea Centrului Naţional al Dansului, la care Fundaţia a contribuit în mod direct, 
cu un aport esenţial fiind implicată în toate etapele care au dus la crearea ei. Ulterior în 
momentul în care s‑a luat decizia înfiinţării ei, la solicitarea Ministerului, am realizat un 
proiect instituţional2 pentru noua structură ce avea să fie creată şi care urma, speram eu, 
să sprijine cu prioritate sectorul coregrafic independent. Prin obţinerea spaţiului de la 
etajul 3/4 al clădirii Teatrului Naţional (aflat atunci în administrarea Muzeului Naţional 
pentru Artă Contemporană) pentru CNDB, precum şi finalizarea demersurilor pentru în‑
ceperea activităţii CNDB (inclusiv prin donarea unui covor de dans achiziţionat pentru 
Festivalul BucurEŞTi.Vest şi peste o sută de casete video, cărţi şi reviste), se încheie ast‑
fel o etapă importantă din viaţa Fundaţiei. Astfel, după 7 ani de la începerea activităţii 
Fundaţiei, unul din obiectivele principale, acela de creare a unui centru coregrafic inter/
naţional în România a fost atins.

În 2004, odată cu premiera spectacolului „Paradis Serial”, am luat decizia întoarce‑
rii la cariera mea artistică. Începînd de atunci Fundaţia şi‑a mutat accentul pe susţinerea 
proiectelor mele artistice, organizînd turnee în străinătate, noi producţii artistice („Visa 
Game” cu Pascal Allio şi „Don’t Ask the Blond” cu Kira Riikonen şi Roberto Casarotto, ul‑
timul proiect primind premiul SACD şi SOGEDA la Monaco Dance Forum). De asemenea, în 
2005, Fundaţia a iniţiat diverse demersuri pentru îmbunătăţirea funcţionării AFCN‑ului 
sau propunerea de modificare a legii privind garanţia de bună execuţie pentru sectorul 
cultural, care s‑a finalizat cu succes în 2007. Pentru o bună parte din proiectele derulate 
în această perioadă am colaborat cu Adrian Cristoiu, Viorel Daniel şi Gabriela Tudor, care 
a continuat să colaboreze punctual cu mine la organizarea festivalului Sibiu Dans 2007 şi 
la turneele internaţionale cu spectacolul „Paradis Serial”.

Anul 2009 a fost unul foarte dificil în viaţa Fundaţiei. Prin dispariţia Gabrielei Tudor, 
co‑fondatorul Fundaţiei, am pierdut unul din cei buni prieteni şi colaboratori. Atunci, 
în memoria Gabrielei, împreună cu Vlad Tudor, am luat decizia modificării numelui 
Fundaţiei PROIECT DCM în Fundaţia „Gabriela Tudor” şi lansarea unei burse anuale în 
management cultural care i‑a purtat numele şi de care au beneficiat tineri manageri/
curatori la început de drum. Tot în aceeaşi perioadă am luat decizia continuării progra‑
mului de rezidenţe ArtistNe(s)t iniţiat de Gabriela prin înfiinţarea Asociaţiei ArtistNe(s)
t în parteneriat cu Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău şi Muzeul Naţional 
„George Enescu”.

Începînd cu 2010, Fundaţia a intrat într‑o nouă etapă de viaţă şi de dezvoltare, foca‑
lizîndu‑se cu prioritate pe dezvoltarea publicului, sprijinirea cercetării şi a colaborărilor 
2 Disponibil online la https://cosminmanolescu.wordpress.com/2017/07/22/dupa‑20‑de‑ani/.
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artistice internaţionale şi inter‑disciplinare. Am început colaborarea cu Ştefania 
Ferchedău pe mai multe proiecte foarte diferite. Împreună am lansat şi organizat timp 
de 5 ani, în calitate de lideri de proiect, programul european de mobilitate şi creaţie ar‑
tistică E‑MOTIONAL, care s‑a concretizat în 2012 şi prin lansarea studioului experimental 
ZonaD, primul spaţiu artistic administrat direct de Fundaţie. ZonaD fost o casa frumoasă 
pentru Fundaţie şi proiectele ei, avînd de altfel şi o contribuţie importantă la dinamiza‑
rea scenei coregrafice. Tot împreună cu Ştefania am relansat activitatea mea artistică sub 
labelul „Paradis Serial”, realizînd o serie de proiecte neconvenţionale precum „Camera 
1306” (prezentat timp de 2 ani sub forma unei stagiuni la Hotelul InterContinental), 
„Hi Bye” (realizat în colaborare cu Gabriela Maiorino şi prezentat la Bucureşti şi 
Amsterdam), „Piesă cu responsabilitate limitată” (în colaborare cu Mihaela Dancs şi 
Ştefania Ferchedău) sau spectacolul „[Fragil]”.

Concomitent cu proiectul E‑MOTIONAL, în urma unei burse oferite de The Saison 
Foundation în 2012, tot împreună cu Ştefania, am lansat proiectul româno‑japonez 
Eastern Connection, care a încercat să conecteze scenele de dans din România şi Japonia 
şi care s‑a finalizat cu filmul „ce este dansul contemporan”, realizat împreună cu Tania 
Cucoreanu3, şi spectacolul „Zmeul”, realizat în colaborare cu Zan Yamashita. După închi‑
derea spaţiului ZonaD în decembrie 2014, programul acestuia s‑a transformat într‑o plat‑
formă mobilă cu ateliere, proiecte de cercetare şi dezvoltare a publicului în Bucureşti, 
Braşov, Sibiu, Timişoara, Cluj, Cisnădioara etc.

Privind cu nostalgie în urmă, pot spune că cei 20 de ani au trecut rapid, parcă într‑o 
secundă. Au existat şi momente dificile în viaţa Fundaţiei, în special atunci cînd unele 
proiecte au eşuat sau ne‑am confruntat cu situaţii extrem de problematice. Aşa s‑a în‑
tîmplat cu încercarea ratată din 2002 de creare a unei Uniuni a Dansului în România 
sau cînd a fost nevoie să fac faţă unei ostilităţi publice a artiştilor‑colegi în 2008 (pe care 
Fundaţia i‑a sprijinit, co‑produs şi lansat internaţional la început de carieră). Sau mo‑
mentele dificile cînd proiectele s‑au finalizat cu o operaţie de peritonită (în timpul unei 
rezidenţe în Franţa în 2003) sau cu o internare la neurochirugie în urma unui „explozii” 
a creierului la finalul unui proiect european (2013). Sau cînd am aflat că un partener in‑
ternaţional ne lasă baltă la capătul unui proiect amplu, fără să îşi termine activităţile sau 
să asigure co‑finanţarea (2015). Sau ori de cîte ori descoperi că un partener important „se 
inspiră” fără nici o problemă din proiectul pe care i l‑ai propus pentru colaborare.

A meritat oare tot efortul? Cînd te gîndeşti la ce rămîne după 20 de ani de eforturi, 
răspunsul nu este simplu. Privind lucrurile din această perspectivă a impactului, răspun‑
sul este cred, din păcate, negativ. Dacă însă privim lucrurile dintr‑o perspectivă mai lar‑
gă, a publicului şi a tinerilor artişti, a investiţiei în oameni în general, răspunsul este cu 
siguranţă pozitiv.

Prezenţa activă şi aproape continuă a Fundaţiei pe scena culturală de‑a lungul ul‑
timilor 20 de ani, calitatea excelentă a producţiilor şi proiectelor coregrafice realizate 
la începutul anilor 2000, colaborarea internaţională extensivă pe care am promovat‑o, 
campaniile de presă şi advocacy, protestele şi negocierile cu Ministerul Culturii au oferit 
o platormă ideală pentru o posibilă revoluţie a corpului. Din toate acestea rămîne în final 
recunoşterea oficială a dansului în România, apariţia unor noi generaţii de tineri creatori 
şi structuri artistice, precum şi impunerea dansului pe scena culturală contemporană.

Şi chiar dacă sînt destul de pesimist privind viitorul sectorului cultural indepen‑
dent şi al mişcării coregrafice din România, mă bucur că această carte în final există, fiind 
o amprentă fină a trecerii noastre prin această viaţă.

3 Disponibil pe platforma vimeo a Fundaţiei la adresa https://vimeo.com/143612198.
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Mulţumiri

Cosmin Manolescu doreşte să le mulţumească oamenilor de cultură, organizaţiilor şi partenerilor 
instituţionali din România şi din străinătate, care de‑a lungul timpului au sprijinit şi au avut un rol 
important în activitatea şi viaţa Fundaţiei Gabriela Tudor:

Nicolae Scarlat, Simona Hodoş & ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului 
Bucureşti, Romelo Pervolovici & Fundaţia META, Ezequiel Santos & Forum Dança, Gil Mendo 
(Lisabona), Annemarie Türk & KulturKontakt, Dragain Klaic (Amsterdam), Odile Chenal & 
Fundaţia Culturală Europeană, Maria Rus Bojan & Centrul Cultural Sindan, Marina Neacşu & 
Institutul Goethe, Walo Landolf, Christina Achermann & Fundaţia Pro‑Helveţia Zurich, 
Codruţa Cruceanu & British Council, Voicu Rădescu & Green Hours Jazz Café, Laurent Porée & 
Balkan Transit, Radu Mateescu & Fundaţia CONCEPT, Irina Petrescu & Institutul Francez, 
Ramona Mitrică & Fundaţia Raţiu Londra, Mihai Mihalcea, Vava Stefănescu, Carmen Coţofană & 
Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, Laurent Vinauger (Franţa), Horia‑Roman Patapievici & 
Institutul Cultural Român Bucureşti, Corina Şuteu, Oana Radu & Institutul Cultural Român New York, 
Dan Shafran şi Eva Leonte & Institutul Cultural Român Stockholm, Daniel Niculescu & Institutul 
Cultural Român Lisabona, Barbara Bryan & Movement Research, Allyson Green & Peter Terezakis 
(New York), Inta Balode, Olga Zitluhina, Ilze Zirina (Riga), David White, Cathy Edwards, 
Carla Peterson & Dance Theater Workshop, New York, Marya Whethers & Global Practice 
Sharing – Movement Research, Laurie Uprichard & Dublin Dance Festival, John Ashford & 
AEROWAVES, Atsuko Hisano & The Saison Foundation, Tokyo, Bernard Baumgarten & TROIS C‑L – 
Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois, Dessy Gavrilova & Tzvetelina Iossifova – 
Iskra Sukarova – Christina Polychroniadou – Nataša Zavolovšek & Balkan Dance Platform, 
Laura Manolache, Cristina Andrei, Gabriela Ilaş & Muzeul Naţional George Enescu, Geo Popa, 
Doina Barbu & Centrul de Cultură George Apostu, Sorina Jecza & Fundaţia Interart Triade, 
Radu Apostol, Mihaela Michailov, Viorel Cojanu, Mihaela Rădescu & Centrul de Teatru Educaţional 
Replika, Irina Cios, Carmen Constantin & Administraţia Fondului Cultural Naţional

precum şi tuturor finanţatorilor, sponsorilor, donatorilor privaţi, Ambasadelor şi Centrelor Culturale 
străine care au sprijinit prezenţa artiştilor străini în România şi programele derulate de FUNDAŢIE în 
România şi în străinătate.

Mulţumiri speciale membrilor echipei şi colaboratorilor Fundaţiei de‑a lungul timpului:

Gabriela Tudor (1997–2008)
Mihai Mihalcea (1997–1998)
Andreea Grecu (2000–2005)
Daiana Andreianu (2000–2003)
Miruna Berescu (2001)
Martina Hochmuth (2000–2002)
Ghislaine Boddington (2001–2013)
Adrian Cristoiu (2006–2007)
Florica Niculescu (1998–2010)
Ana Colţatu (2012–2013)
Daniela Tache (2013)
Daniela Pălimariu (2013–2014)
Laura Orlescu (din 2014)
Viorel Daniel (din 1999)
Ionel Nicolaev (1997–2012)
Cătălin Niculescu (2003–2014)
Ludmila Jianu & Confident Contab (din 2011)
Vlad Tudor (din 2009)
Ştefania Ferchedău (din 2010)

Artiştilor şi colaboratorilor
Daniel Aschwanden şi Elisabeth Lofler, Milli Bitterli (Austria) | Karine Ponties (Belgia) | 
Gallina Borrisova, Ivo Dimchev, Willy Prager, Petja Stojkova (Bulgaria) | Evie Demetriou, Lia Haraki, 
Arianna Marcoulides, Alexis Vassiliou (Cipru) | Katarina Vogel, Iwan Wolfe (Elveţia) | Kira Riikonen 
(Finlanda) | Pascal Allio, Damiano Foa & Laura Simi, Camille Mutel, Olivier Renouf, Mark Tompkins 
(Franţa) | Litsa Kiousi, Apostolia Papadamaki (Grecia) | Eisabetta Bisaro, Laura Murphy, 
Fearghus Ó Conchúir (Irlanda) | Steinunn Ketilsdottir (Islanda) | Roberto Casarotto, Aline Nari & 
Davide Frangioni, Giselda Ranieri (Italia) | Mikiko Kawamura, Takao Norikoshi, Ono Shinji, 
Ayako Miyake, Zan Yamashita (Japonia) | Alexandru Bălănescu, Charles Linehan, Luke Pell, 
Gemma Riggs, Marie Gabrielle Rotie (Marea Britanie) | Gabriella Maiorino, David Zambrano (Olanda) | 



Joclezio Azevedo, Margarida Bettencourt, Paulo Henrique, Nuno Rebelo, Rogerio Nuno Costa, 
Joana von Mayer Trindade (Portugalia) | Homer Avila, Cristiane Bouger, Anna Drozdowski, 
Catherine Galasso, Levi Gonzales, Allyson Green, Tahni Holt, John Jasperse, HeJin Jang, 
Andre Lepecki, Amanda Loulaki, Lisa Nelson, Jillian Pena, Donna Uchizono (Statele Unite ale 
Americii) | Tanja Andreeva (Norvegia) | Marijana Cvetković Marković (Serbia) | Ozlem Alkis, 
Mustafa Kaplan, Onur Topal Sumer (Turcia)
şi
Irinel Anghel, Maria Baroncea, Matei Branea, Miki Branişte, Dragoş Bucur, Dragos Buhagiar, 
Catrinel Catană, Gigi Căciuleanu, Andreea Căpitănescu, Nicu Chiosu, Paul Cimpoieru, Idris Clate, 
Ema Ciobanu, Tania Cucoreanu, Mădălina Dan, Mihalea Dancs, Simona Deaconescu, Adela Dragomir, 
Paul Dunca, Sergiu Diţă, Ion Dumitrescu, Robert Elekes, Florin Fieroiu, Cătălin Filip, Eduard Gabia, 
Smaranda Găbudeanu, Mircea Ghinea, Vlaicu Golcea, Ana Cătălina Gubandru, Raluca Iacob‑Pop, 
Andreea Iager Tako, Andrei Ioniţă, Alexandru Jitea, Cristina Lilienfeld, Dragoş Lumpan, Andreia Maier, 
Radu Manelici, Mihaela Michailov, Mihai Mihalcea, Oana Mureşan, Romulus Neagu, Virginia Negru, 
Andrea Novac, Bogdana Pascal, Mihai Păcurar, Manuel Pelmuş, Sebastian Paul Popa, Ioana Popovici, 
Andra Rotaru, Arcadie Rusu, Judith State, Jean‑Lorin Sterian, Mateia Stănculescu, Adrian Stoian, 
Oana Stoica, Gina Şerbănescu, Vava Ştefănescu, Rudy Teianu, Răzvan Ţupa, Elena Vlădăreanu, 
Dilmana Yordanova (România), şi tuturor celor care nu au fost nemenţionaţi.

Credite fotografii

p. 13: Atelier la Centrul Inter/naţional pentru Dans Contemporan (CIDC) în cadrul Zilelor Dansului 
Contemporan Portughez, 1997. Foto: Sorin Lupşa./Gabriela Tudor şi Cosmin Manolescu la 
Caru cu Bere, 1998. Foto: Damiano Foa. 

p. 15: Afiş Zilele Dansului Contemporan Portughez. Fotografie din spectacol Aldara Bizarro. Design 
afiş: ArCub.

p. 17: Atelier Movements on the EDGE la Uniter, 2001. În imagine: Mădălina Dan, Ivan Wolfe ş.a. 
Foto: arhiva Fundaţiei./Andreea Grecu şi programatori străini la Balkan Dance Platform 2003, 
Institutul Goethe. Foto: arhiva Fundaţiei. 

p. 20: Atelier de zmeie şi dans contemporan pentru copii la Replika în cadrul Eastern Connection, 
2015. Foto: arhiva Fundaţiei. 

p. 23: Afiş Platforma Dansului Contemporan Românesc, 1998. Design: Romelo Pervolovici, 
Fundaţia Meta. 

p. 26: Carte poştală „Incursiune 2”, 1998. Foto: Sorin Lupşa.
p. 28: Masă rotundă Movements on the EDGE la Uniter, 2001. În imagine: Cosmin Manolescu, 

Martina Hochmuth, Edyta Kozak, Priit Raud, Ghislaine Boddington. Foto: arhiva FGT.
p. 30: Siglă Festivalul Internaţional de Dans BucurEŞTi.Vest, 2001. Design: Matei Branea. 
p. 33: John Jasperse în spectacolul „Just two Dancers” în cadrul BucurEŞTi.Vest la Bulandra, 2003. 

Foto: arhiva Fundaţiei. 
p. 34: Mapă BucurEŞTi.Vest, design: Ionel Nicolaev./Carte poştală BucurEŞTi.Vest cu Candoco Dance 

Company. Design: Cristina Passima./Imagine din „Transport excepţional”, de Dominique 
Bavin, cu Philippe Priasso, în curtea Muzeului Astra, în cadrul Sibiu Dans 2007./Imagine din 
„Lume”, de Charles Linehan & Bălănescu Quartet, cu Florin Fieroiu. Foto: arhiva Fundaţiei. 

p. 37: Balkan Dance Platform, design Exodus Festival Ljubljana, 2011./Performance Ivo Dimchev 
Balkan Dance Platform 2003, Lipscani. Foto: arhiva Fundaţiei. 

p. 39: Imagine din „Paradis Serial” cu Mircea Ghinea, Cosmin Manolescu, Eduard Gabia. Fotografii: 
Cătălin Nicolescu, Matei Branea. 

p. 40: Copertă DVD Dans.ro, 2002. Design: Ionel Nicolaev. 
p. 44: Atelier de dans Florin Fieroiu, protest în faţa Ministerului Culturii, noiembrie 2005. Foto: 

Cosmin Manolescu. 
p. 49: Rezidenţă The Migrant Body, CNDB, 2006. În imagine Mihaela Michailov, Andreea Novac, ş.a.
p. 51: Cosmin Manolescu şi Pascal Allio în „Visa Game”, 2006. Foto: Mihai Sibianu. 
p. 57: Siglă Sibiu Dans 2007. Design: Ionel Nicolaev. 
p. 58: Scrisoare Ezequiel Santos după Zilele Dansului Contemporan Portughez, 1997. 
p. 59: Fotografie la închiderea Zilelor Dansului Contemporan Portughez la CIDC, în imagine echipa 

ArCuB, echipa Fundaţiei şi artişti: Mihai Mihalcea, Gabriela Tudor, Cosmin Manolescu, Gil 
Mendo, Vava Ştefănescu, Florin Fieroiu, Mădălina Dan, Eduard Gabia şi alţii./Imagine din 
„Incursiune 2”, de Cosmin Manolescu, cu Nicu Chiosu şi Manuel Pelmuş, la Green Hours, 
1998. Fotografii: Sorin Lupşa.



p. 60: Nota de Fundamentare pentru înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, 2004.
p. 61: Spectacol Paulo Enrique în cadrul Zilelor Dansului Contemporan Portughez, 1997./Cosmin 

Manolescu la CIDC, 1997./Vava Ştefănescu şi Florin Fieroiu la CIDC, 1997./Atelier Dans.Acces 
în Herăstrău, 1998./Spectacol „Proud to be here” de Katharina Vogel, cu Florin Fieroiu, 
la Teatrul Ion Creangă, 2000./Movements on the EDGE la Centrul MAD, 2001, în imagine 
Mark Tompkins./John Jasperse, Barbara Bryan, Gabriela Tudor la BucurEŞTi.Vest, 2003 la 
Bulandra./„Don’t Ask the Blond” cu Roberto Cassarotto, Kira Riikonen, Cosmin Manolescu la 
Opera Estate Veneto, 2006./Fotografii: Sorin Lupşa şi arhiva Fundaţiei.

p. 62: Echipa „Paradis Serial” cu Miki Branişte în Gara din Lyon, 2004./Protest la Ministerul 
Culturii, 2005./Dans.Dialog la Genova cu Aline Nari, Gabriela Tudor, Cosmin Manolescu, 
2008./Lansare Bursa „Gabriela Tudor” la Fundaţia Raţiu, Londra, 2009./E‑Motional – Keep 
Walking, Limassol, 2012. Foto: Luke Pell./E‑Motional – Keep Walking, Limassol, 2012. Foto: 
Suzana Fialas./Deschiderea Festivalului E‑Motional la MNAC, 2013, cu Ştefania Ferchedău şi 
Cosmin Manolescu. Foto: Leanne Hammacott./Mikiko Kawamura şi Zan Yamashita, Eastern 
Connection la 2 mai, 2013. Foto: Cosmin Manolescu./E‑Motional – Platforma de Reflecţie, 
Porto, 2014, cu Oana Stoica, Jean‑Lorin Sterian, Vava Ştefănescu ş.a./Foto: arhiva Fundaţiei.

p. 63: Deschiderea oficială BucurEŞTi.VEST la Odeon, 2001. Foto: Cosmin Manolescu./Spectacol de 
închidere BucurEŞTi.VEST, 2003, în imagine Homer Avila, Allyson Green, Amanda Loulaki. Foto: 
arhiva Fundaţiei.

p. 64: Spectacol în cadrul expoziţiei Peter Terezakis la Galeria Nouă, 2005. În imagine Allyson 
Green, Mihaela Dancs, Andreea Căpitănescu, Cristina Bercuci, Andreea Novac, Radu 
Poalelungi, Cosmin Manolescu./Carte poştală bursă, design Fundaţia Raţiu.

p. 65: Imagine din „Visa Game” cu Pascal Allio şi Cosmin Manolescu. Foto: arhiva Fundaţiei. 
Imagine din „Piesă cu responsabilitate limitată” cu Mihaela Dancs şi Cosmin Manolescu, 
CNDB, 2013. Foto: Mihai Iacob.

p. 66: Imagine de la întîlnirea partenerilor E‑Motional 2 la ZonaD, octombrie 2013./Studioul ZonaD, 
2012. Foto: Cosmin Frolu.

p. 67: Imagine din „zmeul” cu Zan Yamashita şi Cosmin Manolescu. Foto: Mihai Benea./Imagine 
din „Fragil” cu Tanja Andreeva, Cosmin Manolescu, Giselda Ranieri, spectacol la Cluj, 2015. 
Foto: arhiva Fundaţiei.

p. 68: Imagine din „Camera 1306” cu Catrinel Catană şi Cosmin Manolescu, la InterContinental, 
2011. Foto: Irina Stelea./Masă rotundă cercetarea artistică E‑Motional, la MNAC, 2013. Foto: 
Alex Chelba.

p. 69: Imagine din „dreamsland” de Cosmin Manolescu cu Camille Mutel, Litsa Kiousi, la 
Trois CL, Luxemburg, 2007. Foto: arhiva Fundaţiei./Imagine din „Fragil” la Braşov, 2016. 
Foto: Orsolya Balint.

p. 70: Atelier Identităţi performative de Cosmin Manolescu la ICON Arts, Cisnadioara, 2015. Foto: 
Cosmin Manolescu./Imagine „dans#wanderer”, 2017. Foto: Dragos Lumpan.

p. 73: Gabriela Tudor la un training ArtistNe(s)t, 2007. Foto: arhiva Fundaţiei.
p. 75: Carte poştală ArtistNe(s)t, 2009, desen Gabrela Tudor, design Ionel Nicolaev.
p. 78: Siglă E‑Motional, design Matei Branea.
p. 81: E‑Motional, Limassol, 2012, cu Olga Zitluhina şi Mădălina Dan. Foto: Pavlos Vrionides./

E‑Motional, Riga, 2012, cu Kaspars Lielgalvis, Alexis Vassiliou, Laura Murphy, Mircea Ghinea. 
Foto: Gemma Riggs.

p. 87: Imagine discuţie E‑Motional – Keep Walking, ZonaD, 2013. Foto: Alex Chelba.
p. 90: Atelier ReInvent de Cosmin Manolescu la ZonaD, 2014. Foto: arhiva Fundaţiei.
p. 91: Hartă E‑Motional. Design: Radu Manelici.
p. 93: Imagine de la atelierul susţinut de André Lepecki în cadrul E‑Motional, ArCuB 

Gabroveni, 2015. Foto: arhiva Fundaţiei.
p. 96: Imagine de la E‑Motional – Platforma de Reflecţie, Porto, 2014.
p. 97: Siglă Eastern Connection. Design: Mihai Păcurar.
p. 98: Imagine din filmul Eastern Connection, 2013 de Tania Cucoreanu.
p. 100: Atelier de zmeie pentru părinţi şi copii la Kinosaki în cadrul Eastern Connection, 2015. Foto: 

Igaki studio./Imagine din „zmeul” cu Zan Yamashita şi Cosmin Manolescu, CNDB, 2015. Foto: 
Mihai Benea.

p. 104: Imagine din „zmeul” cu Cosmin Manolescu, CNDB, 2015. Foto: Alina Uşurelu.
p. 107: Imagine din „Fragil” (partea 1), 2015, Bucureşti. Foto: Cosmin Manolescu.
p. 109: Ştefania Ferchedău la întîlnirile ZonaD danslab la Replika, 2015. Foto: arhiva Fundaţiei.
p. 110: Imagine de la cantonamentul „dancing the city”, Faro, 2017. Foto: Alina Uşurelu.
p. 112:  „dans#wanderer”, 2017. Foto: Dragoş Lumpan.
p. 113: Afiş „dans#wanderer”, 2017. Foto: Dragoş Lumpan. Design: Irina Stelea.
p. 117:  „Fragil” 2014. Foto: Ciprian Gheorghe. Design: Radu Manelici. 




