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Inițiat de Centrul Național al Dansului București (CNDB) și co-finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), proiectul Arhivele
dansului: deschis pentru (re)inventar(e)! propune o perspectivă contemporană asupra practicilor de digitizare, cercetare și valorificare a
documentelor de arhivă despre istoria dansului modern românesc în contextul noilor media și agendelor creative din prezent. Demersul este
unul inovativ și original și are ca scop digitalizarea, inventariererea și re-generarea surselor de arhivă pentru proiecte artistice contemporane,
dezvoltarea de noi abordări curatoriale în domeniul arhivelor culturale și facilitarea unei întâlniri active, participative cu noile generații de public.
Prin intermediul artelor digitale și noilor media, documentele de arhivă sunt explorate și reinterpretate printr-un proces de arheologie digitală
care oferă noi modalități de citire și reflectare asupra istoriei dansului românesc.
Prin conținutul său dinamic și deschis noilor practici de digitalizare și valorificare a arhivelor, proiectul „Arhivele Dansului: Deschis pentru
(re)inventar(e)” creează un cadru de dezbatere și reactivare a surselor de arhivă, propunând o viziune alternativă de citire și conștientizare
a potențialității arhivelor culturale în noi contexte contemporane.
Proiectul „Arhivele Dansului: Deschis pentru (re)inventar(e)” continuă demersurile de cercetare și reactivare a istoriei dansului românesc,
pe care Centrul Național al Dansului București le-a desfășurat în permanență, încă de la înființare (2004), începând cu programele de
aprofundare științifică „Sertar I” (dedicat coregrafei Esther Maghyar) și „Sertar II” (dedicat coregrafului Trixy Checais) în 2007 și continuând
cu „Cartografierea unei istorii invizibile” (2008), „What to affirm, What to perform?” ( 2009), proiectul Romanian Dance History (2010),
„Muzeul Dansului Modern și Contemporan” (2016) și serialul multidisciplinar „Time Dance Connection. Bucharest in Action. 1925-2015.
Harta istoriei dansului contemporan în București” (2015), spectacolele de reenactment „Tribute to Iris Barbura”, „Ciocanul fără stăpân”,
„Reenacting Lizica Codreanu” sau prin platforma de dans interactivă Dancecloud.ro.(2017).
Catalogul „Arhivele Dansului: Deschis pentru (re)inventar(e)” documentează activitățile din proiect și oferă un ghid de bune practici de cercetare
și arhivare a istoriei dansului.
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FONDUL CONTEMPORAN@
THE RESOURCE CUBE, ARHIVA CNDB
Fondul contemporan al Arhivei CNDB reunește materiale
care documentează spectacolele de dans contemporan
și acțiunile recurente produse/co-produse/găzduite de
Centrul Național al Dansului București, de la înființarea
oficială (2004) până în prezent. Beneficiarii sunt, în principal, profesioniștii din domeniu -coregrafi, dansatori, critici
- și cei interesați de studiul artelor performative, de istoria
și teoria dansului - studenți, cercetători, jurnaliști, artiști
independenți.

Documentele sunt inventariate și pot fi consultate
la The Resource Cube #Arhiva CNDB și, partial, în
secțiunea online dedicată arhivei, pe site-ul oficial
CNDB (www.cndb.ro)

Materialele provin din surse diferite - documentare internă,
colaborări cu fotografi/ videografi/ jurnaliști, parteneriate
interinstituționale - și sunt structurate în 3 fonduri:

Email: corina.cimpoieru@gmail.com
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Program: marți, miercuri, joi 11-17
Contact: 0758101941

Notă: Inventarierea și digitalizarea documentelor din acest fond
s-au realizat, parțial, prin proiectul Arhivele Dansului: Deschis
pentru (re)inventar(e)!, inițiat de CNDB și co-finanțat de AFCN.

)

Fondul foto – peste 50.000 de imagini documentare
și artistice în format digital
Fondul video – materiale video în format analog și
digital care documenteză peste 500 de spectacole și
acțiuni performative
Fondul media – peste 600 de afișe, flyere, brosuri si
alte materiale informative, atât în format tipărit, cât și
digital

Adresă: Sala Stere Popescu, Bd. Mărășești 80-82

#ARHIVE CARE MISCA
LUMEA
,
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Digitalizare si
,
inventariere
Fond Istoric//
Arhiva CNDB
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FONDUL ISTORIC
ARHIVA CNDB @ THE RESOURCE CUBE
Arhiva CNDB conține un fond istoric de documente inedite
despre istoria dansului contemporan românesc din secolul
XX, care recuperează părți importante din activitatea unor
coregrafi, dansatori, colective artistice coregrafice și
trasează harta instituţiilor care au produs, găzduit şi
promovat spectacolele de dans contemporan.

Materialele din fondul documentar se datorează eforturilor
depuse de Centrul Naţional al Dansului Bucureşti printr-o
serie de proiecte de cercetare, de parteneriate cu arhive
instituționale sau private, prin căutarea celor mai bune
soluții de a arhiva, recontextualiza și reflecta asupra
actualizării istoriei dansului contemporan românesc.
Arhive private ale unor coregrafi și dansatori precum Stere
Popescu, Miriam Răducanu, Ioan Tugearu, Trixy Checais,
Lizica Codreanu, Vera Proca-Ciortea, Iris Barbura sau Floria
Capsali recartografiază istoria dansului modern din
România.
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Fondul documentar conține diverse tipologii de
documente din perioada 1900 - 2004:
fondul de fotografii cu coregrafi, dansatori,
spectacole de dans
fondul video - filme de arhivă despre istoria
audio-vizuală a dansului românesc
caiete program, afișe și cronici ale recitalurilor de
dans
acte oficiale și acte privind activitatea artistică:
contracte, distribuții, repertorii, corespondență
scenarii și colecții pedagogice de teoria și practica
dansului - cursuri, manuale și programe analitice.
Adresă: Sala Stere Popescu, Bd. Mărășești 80-82
Program: marți, miercuri, joi 11-17
Contact: 0758101941
Email: corina.cimpoieru@gmail.com
Notă: Inventarierea și digitalizarea documentelor din acest
fond s-au realizat, parțial, prin proiectul Arhivele Dansului:
Deschis pentru (re)inventor(e)!, proiect inițiat de CNDB și
co-finanțat de AFCN
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documentelor
de arhiva

ATELIER 1
De la document la artă și înapoi, atelier susținut de Prof. Dr. Iosif
Kiraly, artist vizual și profesor co-fondator al Departamentului de
Fotografie și Imagine Dinamică (UNARTE)
Dată: 13-20 mai 2019
Locație: Sala Mediatecii CNDB, Bd. Mărășești 80-82.
Atelierul „De la document la artă și înapoi”, susținut de prof. Iosif
Kiraly (UNArte), a deschis seria de evenimente incluse în proiectul
Arhivele dansului: deschis pentru (re)inventar(e)! Prezentarea a
vizat analiza mai multor exemple de fotografii și altfel de imagini
documentare ce au dobândit statut artistic prin intervenții și/sau
recontextualizări operate de diferiți artiști. Atelierul s-a adresat
cercetătorilor și profesioniștilor în domeniul arhivării culturale și
studenților masteranzi în arte vizuale, artiștilor vizuali interesați
de proiecte artistice care valorifică documentele de arhivă.
Atelierul a inclus si o componentă practică, în care cei interesați s-au
implicat în activitățile de inventariere și digitalizare a documentelor
din Arhiva CNDB și au participat ulterior la evenimentele dedicate
performării surselor acesteia.
IOSIF KIRÁLY (n. 1957) este un artist vizual, arhitect și educator
care trăiește și lucrează în România. Ca artist activează atât
independent, cât și în cadrul grupului subREAL. Medii favorite:
fotografie, instalație, performance și desen. Operele lui
investighează relația dintre percepție, timp și memorie. În 1995 s-a
numărat printre fondatorii Departamentului de Fotografie și Arte
Media al Universității Naționale de Arte (UNArte) din București,
România, unde, în prezent, este profesor. Király deține un vast
palmares internațional de expoziții, lucrările sale putând fi regăsite
în numeroase colecții publice și private.
*www.lensculture.com/iosif-kiraly
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ATELIER 2
Bune practici în digitalizarea arhivelor culturale, atelier susținut
de Liviu Pop, expert în digitalizarea arhivelor culturale, cercetător
la Arhiva de Folclor a Academiei Române din Cluj-Napoca.
În cadrul atelierului „Bune practici în digitalizarea arhivelor culturale”,
Liviu Pop, expert în digitalizarea arhivelor culturale, a propus o
incursiune în arheologia media, explicând cum a evoluat de-a lungul
timpului suportul de păstrare a informației și cum se construiește
o arhivă digitală.
Atelierul a explorat practicile din domeniul digitizării audio, video și
de imagine, respectiv recomandările venite din partea unor instituții
care dau tonul în acest domeniu (Digital Curation Center-UK, Library
of Congress-USA, Europeana-EU), evaluarea standardelor tehnice
specifice digitizării în momentul actual, modul în care se poate
realiza transferul documentelor din analog în digital, calcularea
necesarului tehnic pentru digitizarea unei colecții în funcție de
numărul de documente și de dimensiunea acestora, crearea unui
profil ideal al utilizatorului de arhive digitale și exemplificarea de
interfețe de interacțiune cu colecții de documente/obiecte digitale.
Prezentarea s-a adresat atât specialiștilor în domeniul arhivelor,
cât și publicului larg.
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Liviu Pop este doctor, cercetător la Arhiva de Folclor a Academiei
Române din Cluj-Napoca. Interesele sale de cercetare vizează
arhivele digitale, tehnicile de digitalizare, prezervarea digitală pe
termen lung, istoria tehnologiilor digitale, culturi analogice, digitale și
postdigitale, filosofia tehnologiei, antropologie digitală, rolul arhivelor
în societate, dark archives, open archives și științe umaniste digitale.
Membru al Universeum and Europeana Network Association, a
publicat numeroase articole despre digitalizare și rolul arhivelor
digitale în societate.
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MIDNIGHT
SPECIALS
cine
(dans)concert
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Filmul de dans in România nu are o istorie oficială în sensul unei
abordări constante ca tematică sau al creării unui gen cinematografic.
Este mai degrabă o privire retrospectivă asupra surselor filmografice
despre dans, care apare într-un moment de recuperare a istoriei
dansului și a artei coregrafice din România. Este o provocare venită
pentru moment din partea dansului și a cercetării traiectoriilor sale
bio-artistice.
Miercuri 4 septembrie 2019, de la ora 21:00, Arhivele Dansului și
Centrul Național al Dansului din București au invitat publicul la
cine(dans)concertul Midnight Specials, care a oferit o radiografie
a filmului de dans prin 16 producții de arhivă realizate între 1927
și 1972, acompaniate de trupa Karpov not Kasparov. Evenimentul
a fost organizat prin proiectul Arhivele dansului:deschis pentru
(re)inventar(e)! în parteneriat cu Bucharest International Dance
Film Festival (BIDFF) în cadrul celei de-a 5-a ediții a festivalului,
reprezentând a doua colaborare de acest gen. Materialele filmografice
au provenit din arhiva ANF, iar curatorii secțiunii cinematografice
au fost Corina Cimpoieru, de la Arhiva CNDB, și Bogdan Movileanu,
redactor ANF.

Lache, un şomer, adoarme pe malul lacului Floreasca, privind un
grup de fete care fac baie în lac. Viziunea îl face să se viseze într-un
harem, în care e surprins de paznici şi aruncat în închisoare. Aici îl
regăseşte artista Lily Dinamita, care fusese adusă în haremul Paşei
după ce traficanţii de carne vie o răpiseră. Cei doi încearcă să fugă
şi sunt gata să reuşească, în clipa în care Lache se trezeşte din
somn, printre fetele pe care le admira când adormise. (Sursa: ANF)
Recitaluri internaționale
„Recitalul dansatorului japonez Masamy Kuny” (1943). ANF: Jurnal
sonor ONC-UFA 55 / 1943, 01’24’’
Dans japonez stilizat, pe scena bucureșteană, în 1943
„Ansamblul tineretului coreean” (1955). ANF: Actualitatea în imagini
nr. 38/1955, 01’ 20’’
Dansul cu tobele, vechi dans popular coreean

Unul dintre cele mai așteptate filme din selecția Midnight Specials
2019 a fost comedia Lache în harem (1928, regia Marcel Blossoms)
în care au putut fi urmărite ipostaze efemere ale dansului în sincron
cu „noile media” ale filmului mut din anii ’20, interpretate de Elena
Penescu Liciu, prim-balerină la Opera din Cluj, alături de trupa de
balet a Teatrului Cărăbuș.

„Din toată lumea” (1957). ANF: Actualitatea în imagini nr. 38/1957,
50’’

Lache în Harem

„Culturale” (1957). ANF: Actualitatea în imagini nr. 48/1957, 01’ 20’’

alb-negru/ v. o./ film mut/ Comedie
România, 1927. R : Marcel Blossoms, M. Kellerman. Cu : V. D.
Ionescu, Lilly Stănescu, Elena Popescu-Liciu, Simion Sişmanian,
Eugen Giurgea, Nicu Poluxis. Comedie.
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Spectacol al Baletului Național Contemporan din Mexic în România

Fragment din spectacolul de balet „Gayaneh” de Haciaturian, de pe
stadionul din Leningrad

„Din toată lumea” (1958). ANF: Actualitatea în imagini nr. 3/1958,
50’’
45

Un experiment vizual și o satiră la adresa rock’n’roll-ului realizate
de artiști din Cehoslovacia
„Ecran coregrafic” (1959). ANF: Actualitatea în imagini nr. 48/1959,
01’ 30’’
O trupă de balerini englezi în recital la București
„Teatrul american de balet la Bucureşti” (1960). ANF: Actualitatea
în imagini 37/1960, 02’ 10’’
Fragment din baletul Rodeo de Aaron Copland, la Teatrul de Operă
și Balet din București
„Actualitatea artistică” (1963). ANF: Actualitatea în imagini
41/1963, 01’
Bourée Fantasque, dansat de o trupă de balet din Londra
„Culturale” (1969). ANF: Săptămâna în imagini nr. 13/1969, 01’
Baletul Național din Cuba în turneu în România

Recitaluri românești
„Medalion Magdalena Popa” (1966). ANF: Actualitatea în imagini
nr. 3/1966, 02’15’’
Imagini cu balerina Magdalena Popa
„Actualitatea artistică” (1955). ANF: Actualitatea în imagini nr.
27/1955, 01’ 02’’
Imagini cu balerina Larina Șerban de la Opera Română din Cluj
„Mercedes Pavelici dansează” (1944). ANF: Jurnal ONC, 3’ 23’’
Dansatoarea croată Mercedes Pavelici și Oleg Danovschi în „Don
Morte” de Wilkens
„Pregătiri pentru festivalul tineretului” (1953). ANF: Actualitatea
în imagini nr. 29/1953, 01’ 35’’
„Dansul umbreluţei” din „Macul Roșu” de Glier, interpretat de o
tânără solistă româncă

„Soli ai artei din țări prietene” (1971). ANF: Săptămâna în imagini
nr. 42/1971, 01’ 40’’
Baletul „Detașamentul Roșu de Femei” prezentat de un ansamblu
de dansatoare din China la Opera Română din București
„Ne-au vizitat țara” (1972). ANF: Săptămâna în imagini nr. 39/1972,
01’ 05’’
Recital al baletului folcloric Aukaman din Chile, la București
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DESCHIDEM PENTRU INVENTAR!
La Centrul Național al Dansului din București (CNDB),
arhivarea dansului devine parte esențială a istoriei dansului
contemporan. Deschidem cutii ale dansului, arhive pierdute
și salvate, care recuperează părți importante din activitatea
unor coregrafi, dansatori, colective artistice coregrafice și
recartografiază harta instituţiilor care au produs, găzduit
şi promovat spectacolele de dans contemporan. Expoziția
«Arhivele Dansului: Deschis pentru (re)inventar(e)!» este
rezultatul inițiativei de constituire a unei arhive de dans și
al performării surselor acesteia. Vă invităm/provocăm să
căutați dansul (cherchez la danse!), în diferitele sale forme
de manifestare, în cele trei secțiuni ale expoziției:

Cubul de resurse: documente și artefacte inedite despre
dans – fotografii, materiale video, extrase din presă, jurnale
de lucru, caiete program, afișe -, din fondul istoric
(1900-2000) și fondul contemporan CNDB (2004-prezent),
fac vizibile diverse forme și gesturi de arhivare a dansului
care își au originea în dualitatea relației dintre documentare
și dispariție, dintre practicile de arhivare și cele de reactivare a documentelor.

De la document la spectacol: proiecții video ale unor
spectacole produse de CNDB, care re-generează istorii
ale dansului prin reenactment: Ciocanul fără Stăpân,
Reenacting Lizica Codreanu, Vera Proca-Ciortea, Tribute
to Iris Barbura, Trixy Checais și Istoria Cântată a
Dansului Românesc.
Scanning the archive: expoziție de fotografie documentar-experimentală, realizată de artistul Cornel Lazia
printr-o arheologie digitală asupra unor momente din
istoria dansului romanesc. Tehnicile de digitalizare/
scanare absorb imaginea fotografică originală și
co-produc o topografie de temporalități intermediare și
de reinterpretări vizuale. Deplasarea selectivă a pixelilor
reactivează straturi latente ale documentelor și
deschide oportunitatea pentru un nou tip de arhivă
regenerativă.
Dr. Irene Brandenburg, cercetătoare la Departamentul
de Muzicologie și Studii de Dans al Universității din
Salzburg și curatoare a Arhivelor Dansului Derra de
Moroda din Salzburg, va vorbi despre provocările unei
arhive de dans din punctul de vedere al prezervării,
vizibilității și utilizării documentelor despre dans pentru
cercetare, deschidere către publicul larg și proiecte
artistice.
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#ARHIVE CARE MISCA
LUMEA
,
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Echipa proiectului:
Corina Cimpoieru (coordonator proiect); Andreea Cârstea (comunicare și PR); Alina Popescu (comunicare și PR); Ana Szel (cercetare), Sabina Suru (documentare); Edi Constantin (concept grafic);
Emil Burbea, Republic of Architects (design expoziție).
Invitați în proiect:
Iosif Kiraly (UNArte); Liviu Pop (Arhiva de Folclor a Academiei
Române); Irene Brandenburg (Derra de Moroda Dance Archives);
Bogdan Movileanu (ANF); Cornel Lazia (artist independent).
Parteneri:
Arhiva Națională de Filme, UNArte și Derra de Moroda Dance Archives Salzburg.
Proiect cultural cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă
în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de
conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în
întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

