


“Plăcerea duce la desăvârșire orice activitate.” - Aristotel

A doua ediţie a festivalului Like CNDB#1 începe la Centrul Naţional al Dansului 
București.  

Spectacolele pe care le prezentăm între 14 februarie și 21 martie sunt etero-
gene ca formă și discurs, însă au ca numitor comun privirea atentă asupra 
oamenilor și vremurilor pe care le parcurgem, provocarea limitelor corpo-
rale și/sau identitare, amestecul dintre real și fictiv, relaţia directă, afectivă, 
nemijlocită a artistului cu publicul.

Prezentăm artiști deja cunoscuţi – Florin Fieroiu, Cosmin Manolescu, Mihaela 
Dancs, Paul Dunca, Andreea Novac, Cristina Lilienfeld, dar și artiști tineri și 
producţii noi, în premieră în București. La finalul fiecărui spectacol vom 
organiza o serie de discuţii (vă veţi putea nota ideile și întrebările direct în 
caietul festivalului), pentru că ne dorim să ne întâlnim, artiști și public, într-o 
atmosferă relaxată, la un pahar de vin. 

După ani petrecuţi în Portugalia, revine în ţară Romulus Neagu. Prezentăm 
în cadrul festivalului LIKE CNDB#1 spectacolul Banco do Tempo, creat de 
Romulus Neagu împreună cu fiul său, Tiberius, un spectacol despre memorie, 
despre creștere, despre dragoste și alte lucruri mai mult sau mai puţin 
serioase. A doua zi, după spectacol, organizăm un atelier gratuit pentru 
părinţi și copiii lor (cu vârste între 9 - 11 ani) ce-și propune să stimuleze 
legăturile creative, expresive și afective dintre aceștia.   

O secţiune specială o dedicăm Festivalului One World Romania, în cadrul 
căruia prezentăm spectacolul The Institute of Change (Paul Dunca) și pentru 
care am creat o seară cu proiecţii de filme.

Despre ce se mai întamplă în practicile creative vom vorbi după evenimentul 
CNDB Ocupat: Documentar (Emanuel Vasiliu).

Tot acum, în parteneriat cu Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” București, 
readucem în atenţia publicului parcursul artistic atipic al coregrafei și 
dansatoarei Lizica Codreanu (cea care a revoluţionat într-o carieră ful-
gerătoare codurile dansului) în cadrul evenimentului Reenacting Lizica 
Codreanu /discuţii, proiecţie de fotografii și reenactment.

Pentru că apreciem și susţinem iniţiativele de gen și pentru că ne plac 
produsele pe care le creează, ne-am propus un parteneriat de lungă durată cu 
Ateliere Fără Frontiere, proiectul Remesh - un brand socialware de genţi și 
accesorii unice și nonconformiste, realizate din reciclarea bannerelor 
publicitare într-un atelier social. Le veţi găsi la Sala Stere Popescu.

Vă așteptăm alături de noi.
Echipa CNDB



SECVENŢE ȘI PROFILE
Spectacolul SECVENŢE ȘI PROFILE a deschis ediţia aniversară a Festivalului de 
Teatru Scurt (ediţia XX) de la Oradea, în septembrie 2014.

În regia și coregrafia lui Florin Fieroiu, cu un text de Farid Fairuz (proiectat), pe muzica 
lui Vlaicu Golcea și scenografia Cristinei Milea, spectacolul nu are un mesaj concret, 
ci expune foarte multe idei, dezbătându-le într-un context non-narativ, chiar aleator. 
Compoziţia coregrafică nu are un fir epic ci, mai degrabă, se ghidează după vinele ener- 
getice ale fiecărei acţiuni. Are fundamente vizuale, dinamice și nu psiho-emoţionale.

„În cazul spectacolului ‘SECVENŢE ȘI PROFILE’ singurele elemente concrete deduse 
din întreaga reprezentaţie rămân temele dezbătute, un fel de probleme-concepte din 
viaţa cotidiană. Repetitivitate, agresivitate, blazare, dezorientare, alienare, toate aces-
te cuvinte descriu omul și pot fi considerate chei în interpretarea viziunii coregrafice. 
Viaţa cu toate problemele ei mărunte, cu indivizii anonimi în care ne regăsim mai mult 
sau mai puţin, cu întrebările fără răspuns. Filosofia de zi cu zi, îmbrăcată haute-couture, 
conceptualizată și abstractizată. Poate așa ne sare în ochi și o luăm în serios. 
Coregrafia realizată de Florin Fieroiu mizează pe mișcări dinamice și conturează 
imagini, life sequences sau slices of life reprezentative pentru conceptele propuse.”
Oana Bogzaru, Yorick, 23 septembrie 2014

“Cu ajutorul unei coloane sonore excepţionale, compusă de muzicianul Vlaicu Golcea, 
perechile de pe scenă fac o radiografie dureroasă a vieţilor urbane contemporane, 
măcinate de pasiuni, de obsesii și angoase, de dureri reprimate, de orgolii, de nebunii 
trecătoare sau permanente. Veţi vedea câteva tipologii umane întâlnite la tot pasul, 
arătate așa cum sunt ele, fără protecţia măștii sociale. Veţi vedea vieţile cuplurilor 
corecte în aparenţă dar disfuncţionale, cupluri în care diferenţa între dragoste și ură e 
infimă, iar distanţele dintre oameni pot fi enorme.”
Lucian Cremeneanu, Blog de spectator, 22 septembrie, 2014

SECVENŢE ȘI PROFILE își creează estetica prin suprapunerea mai multor elemente 
într-un cadru vizual restrâns, pe 5 planuri suprapuse: corp, acţiune repetitivă, core-
grafie, muzică, structură spaţială 2D (care oferă spectatorilor posibilitatea să observe 
spectacolul numai din profil). 
Spectacolul suprapune mai multe teme și idei generând o coregrafie care este 
răspunsul unui mod energetic de lucru. 
Actorii înaintează în paralel, pe de-o parte pe linia temporală a spectacolului, iar pe de 
altă parte acţionând în interiorul unui pattern pe care îl generează fără să fie conștienţi, 
asemeni unui drum inexistent anterior pe care-l creează în timp ce îl parcurg.
Realitatea în permanentă mișcare anulează instalarea unui fir narativ unic, ţinând 
actorii ocupaţi cu un pattern impus și simplu: acţiuni fizice cu durate foarte scurte 
(3-5 secunde) derulate într-o structură repetitivă, prestabilită. 
Acţiunile nu au ca scop expunerea unor personaje, ci pun actorii într-o experienţă 
fizică imediată, fără intenţie metaforică sau simbolică directă. Aceștia se află tot timpul 
faţă în faţă relevând în orice acţiune latura ei variabilă și uneori obsesivă, modificându-i 
temperatura și energia cu fiecare repetiţie.

Muzica este un fluid energetic, un continuum care respectă aceleași principii ca și per-
formerii: repetitivitate, secvenţialitate, obsesivitate. Muzica își modelează și reglează 
metabolismul, intensitatea și dinamica în funcţie de propriile legi, infiltrându-se 

LIFE SEQUENCES PROFILES is a theatre-dance performance that creates 
its aesthetics by overlapping many elements in a limited visual field: body, 
repetition, choreography, music, spatial 2D structures. The performance lacks 
a coherent meaning. It rather exposes many ideas, in a non-narrative way, or, 
we could say, even random. The choreography is not led by a narrative either 
being guided by the energy of every action. LIFE SEQUENCES PROFILES is 
deeply rooted in the visual field – being led by the vitality, dynamism and not 
by psych-emotions.
*this performance is not recommended for persons under 16 years old!

organic în corpul spectacolului. “Culoarul” sonor este time-line-ul acestei experienţe 
trăite live de către toţi performerii, generând un cadru emoţional care-i susţine și 
antrenează pe actori.

Textul proiectat funcţioneză ca un alt culoar de informaţie, care creează posibile 
legături sau fragmentează percepţia asupra întregului. Textul a fost scris și adăugat 
ulterior creării spectacolului și propune o posibilă perspectivă de fundal, fără a avea 
intenţia de a explicita acţiunile actorilor. Textul nu este exerciţiul unui dramaturg, ci 
mai degrabă reflecţia unui artist care și-a exersat imaginaţia pe un conţinut dat, ase-
meni unui experiment circumstanţial.

Spectacol non-verbal cu un text de Farid Fairuz, proiectat.
O producţie: Teatrul Regina Maria Oradea
Regia: Florin Fieroiu
Decorul: Cristina Milea
Costumele: Cristina Milea
Muzica: Vlaicu Golcea
Coregrafia: Florin Fieroiu
Distribuţia: Georgia Căprărin, Ioana Cheregi, George Dometi, Andreea Gabor, 
Mihaela Gherdan, Alina Leonte, Alin Stanciu, Radu Tudor, Răzvan Vicoveanu
Durata spectacolului: 50 de min fără pauză
*acest spectacol nu este recomandat persoanelor sub vârsta de 16 ani.

Florin Fieroiu a absolvit Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” din București și Aca-
demia de Teatru și Film - secţia Coregrafie, din București. A studiat dansul cu Ion 
Tugearu și Miriam Răducanu și a colaborat cu renumiţi coregrafi: Dominique Bagouet, 
Steve Paxton, Charles Linehan, Christian Trouillas. A fost co-fondatorul grupului de 
dans contemporan “Marginalii”. A creat spectacolele: “Călător prin Labirint”, 
„Înaripat”, „Piesa greșită”, „DaDaDans”, „Alcool… Amar… Amor”, „DanSolitude”, „A 
waiting for…”, „Human Installation”, „Ready-Modern-Made”, „Love zig-zag”, „Nimic. 
Precis”, „Derdiedans”. A realizat coregrafia pentru numeroase spectacole de teatru și 
a colaborat cu artiști importanţi din România și străinătate: Dominique Bagouet, 
Alexandru Dabija, Christian Trouillas, Vlaicu Golcea, Gianina Cărbunariu, Charles 
Linehan, Gabor Tompa, Andu Dumitrescu, Lia Mantoc, Radu Nica, Eduard Gabia, Radu 
Afrim. Este iniţiatorul multor proiecte de educaţie artistică: „The Body”, „Corpul și 
coregrafia”, „Performing the body”, „The Shaker”, „Soundbody” și a numeroase 
ateliere de dans dedicate dansatorilor, actorilor și iubitorilor de dans. Obţine 
Premiul I la EuroDance, Le Prix Individuel d’Interpretation, în cadul celei de-a V-a 
ediţii a Rencontres Choreographiques Internationales și premiul senatului UNITER 
pentru coregrafie în arta spectacolului. 



BANCO DO TEMPO
“ Protagonista scrisorilor este însă inima, în toate ipostazele ei: inima de tată, inima 
de îndrăgostit, inima de discipol, cea de fiu, cea de om obișnuit, plină de griji, și chiar 
inima-inimă, personajul vedetă al anatoniei noastre, care se poate îmbolnăvi.”
Gabriel Liiceanu

Spectacolul BANCO DO TEMPO, creat și interpretat de Romulus Neagu și Tiberius 
Neagu, pe muzica creată live de André Cardoso, a avut premiera în 2014 la Muzeul 
Grão Vasco, în cadrul Festivalului Jardins Efémeros – Viseu, Portugal. Prin mișcare și 
prin relaţia corpurilor, se creează dialoguri despre memorie, despre gândire, despre 
creștere, despre dragoste și alte glume mai mult sau mai puţin serioase. Dar pentru 
a vorbi despre toate acestea trebuie să se danseze din toată inima.  

Un bărbat și un copil. Un tată și un fiu. Un fir invizibil care desenează căi și 
memorii pe o hartă afectivă doar de cei doi știută. O avalanșă de memorii: episoade 
din copilărie, casa, entuziasmul adolescenţei, prima întâlnire, deziluzia imediată, 
bagatele cotidiene și gânduri abstracte. Au fost mereu într-o așteptare reciprocã. 
În ce timpuri imemorabile s-au cunoscut?

Creaţie și interpretare: Romulus Neagu și Tiberius Neagu
Muzica live: André Cardoso
Desen de lumini: Cristóvão Cunha
Fotografia: Fernando Carqueja
Producţia: Intruso; Ecaterina Neagu
Design grafic: José Cruzio
Traduceri text: Isabel Meleiro
Durata aprox. 45 min

André  Cardoso  
A absolvit cursul de chitară clasică a Universităţii Aveiro, Portugalia, unde a stu-
diat cu profesorii Josef Zshapka și Paulo Vaz de Carvalho. A participat la diverse 
cursuri de chitarã clasică și muzică de cameră conduse de Christhopher Lyall, 
Timothy Walker, Olga Prats, Beto Davesac. În ultimii ani, activează solo și în grupuri 
de muzică de cameră, duete, cvartete sau orchestre de chitări. Participă în diverse 
proiecte teatrale în calitate de actor, compozitor și interpret muzical. Este profesor 
de chitară clasică în cadrul Conservatório de Música de Viseu “Dr. José de Azeredo 
Perdigão” și face parte din proiectul muzical “A presença das formigas”, cu care a 
înregistrat albumele „Ciclorama” (2011) și „Pé de Vento” (2014).
http://www.apresencadasformigas.com

Romulus Neagu
Interpret, coregraf și profesor, a absolvit cursurile Liceului de Coregrafie “Floria 
Capsali” din București în 1993. Ulterior, a aprofundat studiul dansului contemporan 
cu Christine Bastin, Karine Saporta, Thiery Bae, Dominique Bagouet, Jeremy Nelson 
și Joseph Nadj, între alţii. A colaborat cu Opera Naţională București, Compania 
Orion, Ventura Dance Company și Companhia Paulo Ribeiro, participând și în 
proiecte conduse de Benvindo Fonseca, Cláudio Hochman, John Mowat, José 
Wallenstein, Circolando, Madalena Victorino și Ricardo Pais. În coproducţie cu di-
verse instituţii, dezvoltă propriile proiecte, precum: “O ensaio de um Eros possível”, 
“A invisibilidade das pequenas percepções”, “A partir do adolescente míope” și 

“Alibantes”. Dezvoltând o activitate pedagogică continuă în domeniul dansului, 
creează diverse proiecte pentru grupuri specifice, comunităţi de emigranţi, 
persoane cu deficienţă, adolescenţi în programe de reintegrare socială, etc. 
Este artist asociat în Teatro Viriato, Viseu, Portugal.

Tiberius Sebastian Neagu
Născut în 2004, frecventează cursurile de pian și teorie muzicală ale Conservatório 
Regional de Musica “Dr. José de Azeredo Perdigão”, Viseu, Portugalia. Participă 
la diverse concursuri de pian, pentru care primește numeroase premii. În 2012 
primește din partea Primăriei Municipiului Viseu, Portugalia, premiul 
“Reconhecimento do Mérito Cultural”. În 2013, participă ca performer în instalaţia 
performance  “Casa”, de João Dias și Romulus Neagu, prezentată în festivalul 
“Jardins Efémeros”, Viseu. În 2014, participă ca interpret în producţia “São Macário”, 
organizată de Binaural/Nodar și Teatro Viriato pentru festivalul de arte 
performative Viseu A….

Through movement and the relation between bodies, a dialogue is created 
in space about memory, consciousness, fear, growing up, love and other 
more or less serious play games. A memory torrent breaks out: episodes of 
childhood, home, juvenile enthusiasm, the first love, subsequent delusion; an 
intricate dance with unintended consequences, daily claptrap and abstract 
thinking. To talk about that, we need to dance. Straight from the heart.

Atelier de dans contemporan pentru părinţi si copiii lor (9 - 11 ani)
A doua zi, după spectacolul „Banco do Tempo”, vom organiza un atelier de dans 
cu o durată de 90 de minute, pentru un grup de părinţi și copiii lor (cu vârste între 
9 - 11 ani), în scopul de a facilita întâlnirea cu dansul contemporan într-un cadru 
familiar și de a stimula legăturile creative, expresive și afective dintre părinţi și 
copii. Participanţii sunt invitaţi să cunoască procesul de creaţie al spectacolului, 
improvizând scurte partituri coregrafice bazate pe relaţii personale, vor transpune 
fragmente din spectacol și vor putea crea material de mișcare pe care interpreţii îl 
vor utiliza în viitoarele reprezentaţii.

A dance workshop for fathers and sons will follow the performance, led by 
the coregrapher, revealing the making-off of the performance.



DESPRE TANDREŢE
Spectacolul „Despre tandreţe” a fost creat în cadrul unor rezidenţe la Luxemburg, 
Budapesta și București și a avut premiera în 2012 în cadrul Romanian Dance 
Platform, Explore Dance Festival. Ulterior a fost prezentat pe scena Centrului 
Naţional al Dansului București în cadrul Romanian Showcase 2013, festivalul Like 
CNDB 2014 și în stagiunea CNDB.

„Femeia asta care pare o curvă ieftină ne dă lecţii despre tandreţe – cum trandafirii 
se pun ușor în păr și-apoi se fac cadou celorlalţi, cum echilibrul se ţine pe straturi 
de morcovi (“carrots are good for your health”), cum vinul roșu se toarnă tandru în 
pahare inegale și se bea dintr-o înghiţitură după ce a fost învârtit suficient, cum cel 
mai greu e să jonglezi cu istoriile personale, care te pot lovi în dreptul inimii, cum 
poţi crede despre tine că ești ultimul om de pe planetă și-atunci nu te mai grăbește 
absolut nimic, cum momentul ăsta e unic și n-o să mai fie cu nimeni niciodată. Da, 
tandreţea e doar între mine și tine, între tine și cei pe care îi iubești sau vrei să te 
iubească.”
GingerGroup - Tenderness is this moment between you and me

„[…] a băut vin cu cineva, a oferit morcovi și flori, a dansat, s-a lăsat privită, criticată, 
s-a dezbrăcat, ne-a invitat în momentul acela în care visează să se transforme în 
altceva. A oferit o intimitate pentru care mulţi am venit nepregătiţi, n-am știut cum 
să o luăm, dacă să intrăm și să ne lasăm pătrunși de ea, o intimitate care a provocat, 
care a plictisit, fascinat sau dezgustat, o intimitate mai altfel decât avem parte în 
mod normal.”
Tataia - Tandreţe cu sau fără morcovi

‘Am creat “Despre tandreţe” pornind de la premize personale și am ajuns la final 
să vorbesc despre tandreţea actului artistic. Eu aleg să mă arăt în situaţii care nu 
mă reprezintă sau care mă pun în dificultate, cu riscul de a eșua, să ofer gânduri și 
emoţii personale, lucruri care îmi plac, un cântec, un dans sau singuratatea ultimului 
om de pe pământ. Oscilez permanent între real și fictiv, între sincer și disimulat, pe 
o muchie pe care nici eu nu o stăpânesc perfect. Și aici se naște momentul dintre 
spectactori și mine.’ 
Andreea Novac

De: Andreea Novac
Cu: Andreea Novac și Sorin Romanescu
Un proiect finanţat de Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău în parteneriat cu 
Centre de Creation Coregraphique TROIS C-L Luxemburg
Proiect realizat cu sprijinul Fundaţiei Gabriela Tudor în cadrul programului E-
MOTIONAL Bodies & Cities / rezidenţele ArtistNe(s)t  și al 4Culturesi Workshop 
Foundation, în cadrul Jardin d’Europe - proiect finanţat de Programul Cultura al 
Uniunii Europene 
Mulţumiri Centrul Naţional al Dansului București

Andreea Novac este coregraf, performer și coordonator de comunicare în 
cadrul Centrului Naţional al Dansului București. A studiat Psihologia la Univer-
sitatea București, iar în 2008 a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală 
și Cinematografică “IL Caragiale”, secţia Coregrafie. Din 2003, după ce intră la 
UNATC, trece printr-un număr important de stagii de pregătire și ateliere de dans 

contemporan, lucrează cu coregrafi din ţară și din străinătate. Din 2005 începe să 
creeze propriile piese: “Dance a playful body”, “Pretend we make you happy”, 
“Despre tandreţe” - pe care le prezintă pe scene naţionale și internaţionale. 
Beneficiază de burse și rezidenţe în străinătate (Italia, Marea Britanie, Olanda, 
Luxemburg, Austria, Ungaria), burse pentru cercetare asupra mișcării în Italia și este 
o obișnuită a atelierelor de dans contemporan din cadrul festivalului Impulstanz 
Viena. Participă ca interpret sau coregraf în festivaluri și proiecte europene - 
Explore Dance Festival, Europe in Motion, Romanian Showcase, ArtistNe(s)t – 
International Contemporary Dance Festival, Romanian Dance Platform, Moving 
Romania, Dance. Movement. Theatre. Din 2008 este profesor invitat pentru a 
susţine cursuri și ateliere de dans contemporan în cadrul Centrului Naţional al 
Dansului București, Fundaţia Calea Victoriei, Attitude Balet Studio, etc. Creează 
coregrafie pentru film și teatru.

“With my last performance I engage, once again, with the topic of exposure 
and I’m interested in creating a character on stage – character understood 
as something that appears and balances on the thin line between imagined 
and real. I like this place where the borders dissolve into each other and 
something else appears, something new, a sort of a parallel universe or 
some kind of ambiguous, private world,  that shifts between mental land-
scapes and body states.” Andreea Novac



NU TOŢI SUNT EROI
Creat în 2014, spectacolul “Nu toţi sunt eroi” a fost prezentat prima oară în cadrul 
festivalului Temps d’Images, în noiembrie 2014. 

Dincolo de a spune istoriile bunicilor noștri cu aspectele lor eroice și banale, povești 
despre luptă și supravieţuire, „Nu toţi sunt eroi” este despre un proces de integrare 
a unui trecut, proces care are loc în faţa publicului. Lucrăm cu  ideea de întregire 
la nivel personal care provoacă publicul spre chestionarea propriilor „rădăcini”, a 
propriei stabilităţi și hrane emoţionale.

... a supravieţui celor două războaie mondiale fiind evreu

... a te lupta cu regimul comunist dintr-o închisoare în care ai fost aruncat pentru 
legături cu Mișcarea Legionară
... a rezista în sistemul comunist până la vârsta de 102 ani trăind pentru familie
.... a fi tot timpul sub urmărirea Securităţii dar a nu te lăsa doborât
... a învăţa să păstrezi „secretul” ... 

A spune povestea lor. Împreună.

Concept, coregrafie și interpretare: Lilienfeld și Găbudeanu
Sunet & live electronics: Rufi (Marian Cîtu) 
Light design: Alexandru Bibere
Muzică: Rufi - creaţie originală, Herbalizer, The Avalanches, Laurie Anderson
Producător: PETEC ( Asociaţia Pentru Teatru și Carte) 
Coproducător: Colectiv A
Mulţumiri: Bibliotecii Naţionale a României și Centrului Naţional al Dansului pentru 
spaţiu de repetiţii, 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (Silviu Moldovan, George 
Vișan) pentru sprijin în documentare, Radio Europa Liberă, Centrul de Studii în 
Istorie Contemporană (Alin Mureșan) pentru material audio, White Elephant-pentru 
costume și Teodor Delciu design marionete
Durata: 1h 15 min 

Cristina Lilienfeld este un coregraf care încercă să scoată în evidenţă partea de 
autenticitate din fiecare om și situaţie cu care intră în contact. Cristina a studiat 
coregrafia și psihologia căutând punctul în care cele două discipline se întâlnesc.

Smaranda Găbudeanu este actriţă, performer și păpușar. După o perioadă de 
“risipire” în variate experienţe performative, preocupările sale actuale se îndreaptă 
spre provocarea unor experienţe autentice și integrarea vieţii personale în creaţia 
artistică.

„They’re Not All Heroes” is a strongly experiential performance that works 
with the idea of personal integration and challenges the audience to ques-
tion their own roots and emotional nurture. Starting from a dialogue with 
their late grandfathers, the artists seek answers to questions like: what 
does it mean to integrate your personal past or to re-integrate a past that 
you know through media or social means? Where are your” roots” when we 
speak about collective subconscious? 
The show addresses issues like freedom of speech, fighting censorship and 
resistance in totalitarian regimes. Personal interpretations mix with powerful 
images from the collective memory and create a bridge between 
subjectivity and objectivity.



CNDB Ocupat: Documentar 
Motto: “Ce facem cu datele pe care se presupune că nimeni nu le mai vrea, însă pe 
care nu ne este permis să le ștergem complet, astfel încât le luăm din baza de date 
principală și le-nghesuim pe hard-uri într-un beci și Doamne ajută oricui vrea să le 
descifreze.” 

Subiectul mediu-metrajului “CNDB Ocupat: Documentar” îl constituie acţiunea de 
ocupare a sediului CNDB, care a avut loc în martie-aprilie 2011, revendicîndu-se de 
la mișcarea globală Occupy a aceluiași an. Reprezentarea acţiunii de ocupare este 
încadrată în istoria Centrului Naţional al Dansului București, reconstruită, la rândul 
ei, (și) cu ajutorul unor înregistrări de arhivă ale spectacolelor de dans din perioada 
2006-2011.

Proiecţia documentarului va fi urmată de o discuţie despre ce se mai întâmplă nou 
în practicile creative. 
Invitaţi: Cristina Lilienfeld (coregraf), Iulia Popovici (curator artele spectacolului). 

“Majoritatea instituţiilor au un mit fondator, o memorie CORPorativă care activează 
anumite moduri de gândire și comportament CORPorativ și le dezactivează pe 
altele... Memoria unei organizaţii nu e localizată nicăieri în mod deosebit dar se 
găsește peste tot: pe hârtie, pe hard-disk-uri sau în minţile oamenilor. Identitatea 
unei organizaţii se construiește din conţinutul acestei arhive... Derrida atrage atenţia 
asupra faptului că prefix-ul arché reprezintă un punct de plecare și un act funda-
mental atât în sens ontologic (de aici a început) și în sens nomologic (de aici își 
derivă autoritatea).” 
Informaticianul Richard Veryard, recenzând volumul lui Jacques Derrida, “Mal 
d’archive”

“Teoria arhivei este o teorie a instituţionalizării, anume a legii, a dreptului care o 
instituţionalizează. Acest drept impune sau presupune o sumă de limite, fiecare cu 
istoria ei, o istorie deconstruibilă.” 
Jacques Derrida, “Mal d’archive”

Regie: Emanuel Vasiliu  
Imagine: Daniel Kosuth
Montaj: Sergiu Mihăescu
Sunet: Constantin Roșu

Emanuel Vasiliu este traducător, interpret și regizor de film. A tradus în limba 
engleză monografia muzicianului român Richard Oschanitzky (editura Peter Lang, 
2014). Practica sa de interpret acoperă proiecte comunitare precum PHARE și POS 
DRU, în vreme ce mediu-metrajul “CNDB Ocupat: Documentar” a fost proiectat 
în cadrul festivalurilor București DocFest (2013), “Good Guys Only Win in Movies” 
(Berlin, 2014), fiind achiziţionat de biblioteca Universităţii Goldsmiths, Londra.

“Occupy Dance: A Documentary” is a 40-minute film focusing on the 2011 
Occupy action which took place in the National Dance Centre Bucharest. 
This representation is framed within the historical development of the 
National Dance Center Bucharest, with archival footage of dance 
performances covering the period 2006 to 2011.



Reenacting Lizica Codreanu  
Discuţii, proiecţie de fotografii și reenactment 
Un eveniment realizat în parteneriat cu Liceul de Coregrafie Floria Capsali București
Invitaţi: Liana Tugearu, Vava Ștefănescu
Moderator: Igor Mocanu
Dansează elevele claselor a XI-a și a XII-a (profesori Doina Georgescu și Simona 
Paraschivu): Raluca Adomnicăi, Daniela Cosma, Alexandra Dragomir, Carmen 
Margarit, Bianca Buricescu, Adina Bădica, Ana-Maria Ștefan

În noiembrie 2014, Centrul Naţional al Dansului București realiza, în cadrul 
proiectului Hors les Murs, un eveniment în jurul personalităţii coregrafei și 
dansatoarei Lizica Codreanu, apropiată a grupurilor de avangardă din Paris, cea 
care a revoluţionat, într-o carieră fulgerătoare, codurile dansului.

Vă invităm acum la o nouă întâlnire cu Lizica Codreanu, sub forma unor discuţii, 
proiecţii de fotografii inedite și un nou reenactment, realizat de aceasta dată de 
elevii Liceului de Coregrafie Floria Capsali București, clasele profesorilor Doina 
Georgescu și Simona Paraschivu.

Pornind de la: 
- cele 7 imagini realizate și păstrate de Brâncuși (Lizica Codreanu a dansat în 
atelierul său într-un costum creat de sculptor, în 1922),
- filmul regizorului Cornel Mihalache - care a reconstituit costumul și i-a propus 
Vavei Ștefănescu primul reenactment al dansului Lizicăi Codreanu (în 1995), 
- cartea cercetătoarei Doina Lemny – Lizica Codreanu. O dansatoare româncă în 
avangarda pariziană, 
am propus Liceului de Coregrafie “Floria Capsali” București un eveniment în care 
refacem în dans, prin discuţii, imagini și documente de arhivă, parcursul artistic ati-
pic al coregrafei și dansatoarei Lizica Codreanu și îl readucem în atenţia publicului.

Editura Vellant a publicat în 2013 traducerea cărţii Doinei Lemny – Lizica Codreanu. 
O dansatoare româncă în avangarda pariziană – carte care se va găsi de vânzare 
după eveniment, la Sala Stere Popescu.

Lizica Codreanu (1901, București – 1993, Louveciennes) – dansatoare și coregrafă 
franceză de origine română. În 1918 se înscrie la Școala de Bele-Arte din București, 
debutând în același an în cadrul programului primului ceai artistic al Societăţii 
„Prietenii orbilor” la Teatrul Carol cel Mare din București, alături de Ion Manu, Maria 
Filotti și Petre Sturdza. După câteva reprezentaţii individuale în București (Dansuri 
de caracter, Dansul primăverii și Divertisment rococo, 9 martie 1919, Teatrul Eforia), 
Lizica Codreanu pleacă la Paris, iar din 1921 dezvoltă o activitate coregrafică din 
ce în ce mai susţinută. Compozitorul Florent Schmitt o recomandă Idei Rubinstein 
pentru spectacole, frecventează cursurile Bronislavei Nijinska, apropiindu-se tot mai 
mult de principalele grupuri de avangardă: Albatros, dadaiștii și suprarealiștii, 
Tchérez ș.a. În 1926 debutează în film, interpretând rolul lui Pierot Fulgerul în pelicu-
la Le P’tit Parigot regizată de René le Somptier.  În același an se căsătorește cu Jean 
Fontenoy, cunoscut jurnalist pentru agenţia Havas, alături de care călătorește intens 
până în a doua jumătate a anilor ’30, când revine la Paris de la Shanghai, divorţează 
și deschide un centru de hatha-yoga, adaptând învăţătura orientală și hindusă la pro-

priile ei cercetări despre corp. În 1971, după o ultimă călătorie la București, își încheie 
activitatea de psiho-somaticiană, timp în care îi avuse ca pacienţi, între mulţi alţii, 
pe Eugène Ionescu sau Coco Chanel. Se stinge din viaţă în 1993, la Louveciennes, 
în vârstă de 93 de ani. În 2011 apare la Paris volumul Lizica Codreano. Une danseuse 
roumaine dans l’avant-garde parisienne, fiind cea mai cuprinzătoare monografie 
dedicată dansatoarei de origine română, semnată de cercetătoarea Doina Lemny. 

Doina Georgescu este absolventă a Liceului de Artă “George Enescu” - secţia 
Coregrafie și a UNATC - secţia Coregrafie - Pedagogie. Din 2007 este profesoară 
de dans contemporan la Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”. Lucreză cu coregrafă 
Raluca Ianegic (1986, 1994), este membră Companiei de Dans Gigi Căciuleanu și 
interpretă în spectacolul “OuiBaDa” (2007-2013). Participă la stagiile “Danse en 
voyage”, unde lucreză cu coregrafii Karine Saporta, Joseph Nuch, Marie-Jeanne 
Gheorghiu, 2007, “Icons Arts Cisnadie” cu Marta Coronado, master class Merce 
Cunningham la Studioul de Operă și Balet “Ludovic Spiess” susţinut de Cheryl 
Therrien și de Duke Wilburn. Participă la cursuri cu coregrafii Massimo Gerardi, 
Brice Mousset, Emanuela Tagliavia, Laura Delfini.

Simona Cristina Paraschivu - Mandache (București, n: 21.11.1987), a absolvit în anul 
2006 Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din București, apoi Facultatea de 
Coregrafie în anul 2009 și masteratul de Coregrafie – din cadrul UNATC București. 
Încă din timpul studiilor a căpătat o bogată experienţă TV (apariţii / momente de 
dans în emisiunile Prima TV – MegaStar și Mondenii) precum și experienţă teatrală. 
Lucrează cu copii și adulţi în diferite cursuri de mișcare scenică, dans, expresie 
corporală. Realizează coregrafii, folosind diferite stiluri de dans: contemporan, balet, 
hip-hop, vals, salsa, zumba, etc. A colaborat cu importante teatre din București 
(Odeon, Teatrul Naţional București, Teatrul Evreiesc, etc) și cu coregrafi importanti.

Reenacting Lizica Codreanu is a series of discussions and reenactments, 
proposed by The National Dance Center Bucharest, around the 
revolutionary artist career of the Romanian dancer and choreographer 
Lizica Codreanu.



Seară double-bill CRISTIAN NANCULESCU
SOLO IN PROGRESS (creat împreună cu Nicoleta Moise)   
„Solo in progress” a fost creat în cadrul unui rezidenţe oferite de Centrul Naţional 
al Dansului București în cadrul programului RAP – Rezidenţe, ateliere, public, la Cluj, 
în luna septembrie 2014, și a fost prezentat ulterior la Centrul Naţional al Dansului 
București și Linia de Producţie/Fabrica de Pensule, Cluj.

“In ‘Solo progress’, Cristian Nanculescu manages to speak convincingly about time, 
not just by assembling a domino of pieces as different as the memory can be 
random, but mainly by doubling the sequence of movements by using distinct 
tempos. Suggesting in that way that, without knowing the adequate rhythm of 
temporality, there is a risk of implosion of subjective ness. Inspired is also the 
presence of a double (Nicoleta Moise accompanies him mute on stage, and 
reproduces his movements only in part), like some Sancho Panza (more retrained 
than his master) next to a new Don Quixote wandering the phantasms of 
contemporary quotidian, making gestures that are searching not necessarily for 
authenticity or expressiveness per se, but rather for the force of communication 
with oneself and the others, words once had.”
Aesthetics of absentees, www.nineoclock.ro

“Solo In Progress” este un solo dedublat, al cărui material se construiește printr-un 
amestec de evenimente, experienţe și referinţe autobiografice, ale unuia dintre cei 
doi performeri, abordate din două perspective diferite. 
                                                             
O piesă despre detașarea și reatașarea de sine.                                                                                         
O compoziţie retrospectivă a propriei identităţi, abordată dintr-o perspectivă duală.                                  
O confruntare cu propriile influenţe și o expunere a efectelor acestora.
O analiză și un dialog cu propriul gând critic.                                                                                                   
O incursiune în fizicalitatea și calitatea mișcării.  
O experienţă ambiguă și iresponsabilă.                                                                                                                
Un joc al contrastelor cu elemente autobiografice.

Creat și interpretat de Cristian Nanculescu și Nicoleta Moise                                                                                                                                            
Scris de: Cristian Nanculescu                                                                                           
Muzică: Mick Jagger feat. Lenny Kravitz, Natalia Oreiro, Gogi Dzodzuashvili
Grafică: Alin Cincă                                                                                                                                     
Lumini: Alexandros Raptis                                                                                                           
Producţie: RAP/Centrul Naţional al Dansului București 
RAP este un proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional 
Parteneri: Colectiv A, Fabrica de Pensule
Durată: 50 min

Cristian Nanculescu (n.1984, București, România) a început să colaboreze, din 2006, 
cu mai mulţi coregrafi și regizori pentru diverse creaţii de dans, teatru-dans, lucrări 
de artă vizuală și performance, prezentate în diferite teatre, muzee și spaţii de 
artă din Europa și Asia. În 2014, prezintă cu sprijinul Centrului Naţional al Dansului 
București primele sale creaţii, “CCO/Creaţie Coregrafică Originală” și „Solo in 
progress”, creat împreună cu Nicoleta Moise. 

Nicoleta Moise (n.1989, trăiește și activează în București, România) a absolvit 
masteratul din cadrul departamentului Foto-Video la Universitatea Naţională de 
Arte București. Activează ca artist vizual, cu un interes deosebit pentru lucrul cu 
arhivele ca practică artistică, mai nou fiind implictă și în zona artelor performative. 

“Solo in Progress” is a duplicated solo, built on a mixture of autobiographical 
references, events and experiences, of one of the performers, approached 
from two different perspectives. The project was developed during a 
residency in Cluj-Napoca, in September 2014, at RAP/Paintbrush Factory.
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Seară double-bill CRISTIAN NANCULESCU
CCO/CREAŢIE COREGRAFICĂ ORIGINALĂ
Piesa „CCO/Creaţie Coregrafică Originală”, creată în 2014, a fost prezentată la 
Centrul Naţional al Dansului București în cadrul stagiunii CNDB 2013 – 2014.                                         

Piesa se plasează în afara căutării unui subiect anume, fiind mai degrabă o acumu-
lare de acţiuni pentru nimic, un nimic semnificativ, încercând să exploreze graniţa 
dintre ceea ce se transmite din spaţiul performativ și ceea ce este receptat de către 
cei prezenţi. Este construită prin defragmentarea unor elemente de spectacol, 
elemente ce sunt recompuse într-o altă perspectivă.    
                                                                                                           
ATENŢIE! CCO este imprevizibil de previzibil, disciplinat de indisciplinat, captivant 
de plictistior, indisciplinat de disciplinat, previzibil de imprevizibil, plictisitor de 
captivant, fantastic de real și exagerat.

Creat de: Cristian Nanculescu                                                                                                      
Interpreţi: Laura Andrei, Cristian Nanculescu, Diana Spiridon, Vlad Udrescu, 
Marin Voica                
Cu: Silberman Beri                                                                                                                             
Muzică: Cătălin Lungu                                                                                                                          
Design grafic: Cristian Nanculescu 
Lumini: Alexandros Raptis                                                                                                         
Producţie: Cristian Nanculesu, 2014, București                                                                            
Cu sprijinul: CNDB/Centrul Naţional al Dansului București

The performance is placed outside of any subject, it is more like an accu-
mulation of actions for nothing, a significantly nothing, trying to explore the 
boundary between what is transmitted from the stage and what is perceived 
by the public. The piece is built through defragmentation of several ele-
ments from the performing arts scene, elements that are recomposed in 
another perspective.                                                                 
WARNING! CCO is a an predictably unforeseeable show, disciplined unruly, 
exciting as boring, unruly disciplined, unforeseeable as predictably, boring 
as exciting, fantastic as real and exaggerated.

Warm-up One World Romania@CNDB - proiecţii filme
One World Romania - Festivalul Internaţional de Film Documentar dedicat 
Drepturilor Omului -  ajunge anul acesta la cea de-a opta ediţie. Ea va avea loc la 
București în perioada 16-22 martie. 

În 2015, motto-ul nostru este „kino-maidan” – pentru că festivalul se definește ca 
un loc de întâlnire între cinema-ul documentar și maidanul unde se adună oamenii 
ca să vorbească despre problemele lor și ca să fie împreună. Locul de unde pleacă 
privirile documentariștilor și către care se întorc filmele lor - la București, ca și la 
Kinshasa, la Sao Paulo sau la Kiev. Selecţia noastră de filme și evenimente conexe 
deschide ochii spre maidanele de pe 5 continente.

Filmele vor fi împărţite în mai multe secţiuni tematice, printre care: o secţiune 
despre ”golanii” care revendică democraţia tocmai acolo unde pare să își fi pierdut 
busola, una despre capitalismul sălbatic instalat în fostele ţări comuniste, un grupaj 
african care propune o alt fel de explorare a continentului, o secţiune dedicată 
trecerii delicate de la adolescenţă la maturitate, etc. Aducem documentare nomi-
nalizate la premiile Oscar 2015, filme dintre cele mai surprinzătoare ca tratare și noi 
producţii românești. 
One World Romania se însoţește pentru prima oară cu Centrul Naţional al Dansului. 
Pentru că - în acţiunile CNDB – vedem un sâmbure documentar, o privire atentă la 
oameni și un suflu creativ de la care am vrea să ne contaminăm. 

Argument: „The Institute of Change” în programul One World Romania
Am putea prelua, aproape fără modificări, manifestul “Institutului Schimbării”. 
Festivalul nostru a încercat constant să aducă în discuţie probleme legate de gen, 
de drepturile minorităţilor sexuale, de violenţa domestică, etc. Anul trecut am 
prezentat o secţiune de filme cu tema ”și dragostea este un drept al omului”. În 
centrul spectacolului de la CNDB pe care am ales să-l includem în programul 2015 
stă dragostea - ca agent al schimbării. E ceva ce ne preocupă. Ne plac: impertinenţa 
ideilor scăpate din ţarcul corectitudinii, candoarea care dezarmează forţa brută, 
umorul și libertatea de a fi tu însuţi. 
”The Institute of Change” te ia ostatic, îţi aplică un torent de senzualitate și te 
încălzește pe dinăuntru. Vrem ca și spectatorii și invitaţii noștri să trăiască această 
experienţă.

Filmele proiectate în warm-up One World Romania@CNDB
727 de file fără Karamo
Anja Salomonowitz
Austria, 2013
Durata: 80 min

Cum filmezi un sistem care distruge vieţi omenești? 
Dacă ești Anja Salomonowitz, cu siguranţă nu faci asta încercând să examinezi 
mecanismul central al sistemului ci dezvoltând o strategie alternativă: mai întâi 
coregrafiezi 21 de scenete separate și inviţi 21 de indivizi afectaţi de sistem să își 
‚performeze’ realităţile în cadrul oferit de fantezia ta. În continuare, alegi o culoare 
predominantă – în cazul de faţă, galben – și o răspândești asupra întregului film, spre 
a aminti spectatorilor că oamenii prezentaţi au ceva în comun: 1. dragostea faţă de 
partenerii lor, și 2. nefericirea provocată de sistem. 



Escala 
Kaveh Bakhtiari
Elvetia / Franta, 2013, 
Durata: 104min

Apartamentul lui Amir din Atena e mic și murdar. În spatele geamurilor acoperite 
cu perdele groase, trăiesc clandestin șase bărbaţi din Iran și o femeie din Armenia. 
Cu toţii așteaptă acte false sau pe cineva care să îi conducă spre Europa. Pentru ei, 
Grecia e doar un punct de tranzit unde trăiesc precar pentru o perioadă mai scurtă 
sau mai lungă, împărtășind nesiguranţa unei ţări care se îndreaptă periculos către 
extrema dreaptă, și speranţa unei lumi mai bune.

One World Romania is the only documentary festival in Bucharest and the 
only one dedicated to human rights in Romania.
www.oneworld.ro

Seară double-bill: NATURA UMANĂ
Spectacolul “Natura Umană” a obţinut premiul pentru cea mai bună coregrafie în 
cadrul ALT Concurs Naţional de Coregrafie 2014 și la Gala Absolvenţilor UNATC 
2014.

Spectacolul pune faţă în faţă natura socială, metafizică și animală a oamenilor. Totul 
în încercarea de a scoate la iveală caracteristicile fundamentale și universale ale 
omului. 

“Care sunt modurile de gândire, simţire și modalităţile de acţiune pe care oamenii 
au tendinţa de a le avea în mod natural, independent de influenţa culturii? Poate 
că ceea ce ne deosebește cel mai mult faţă de alte specii este instincul de 
transcendere. Visul, arta, magia, dansul, dragostea, mistica - toate mărturisesc 
acest instinct fundamental al firii omenești. Performerii par a fi controlaţi din 
exterior cu ajutorul unei telecomenzi sau, din contră, manevraţi de forţe organice 
venite din interior. În căutarea propriei naturi, ei se teleportează brusc de la un 
moment la altul, dintr-un spaţiu în altul, dintr-un personaj în altul.”
Georgeta Corca

Coregrafie: Georgeta Corca
Interpreţi: Georgeta Corca, Denis Bolborea, Simona Dabija, Alexandru Bordea
Sound design: Denis Boborea
Durata: 20 min

Georgeta Corca a studiat pedagogia în cadrul Liceului Pedagogic “Andrei Mureșan” 
din Brașov și are un master în coregrafie la UNATC București. A predat cursuri de 
dans la Clubul Elevilor din Zărnești și a fost antrenor asistent pentru gimnastică 
aerobică la Palatul Copiilor din Brașov. Ca intrepret a colaborat cu Simona 
Deaconescu - “Undeva, cândva”, Alexandru Snopovschi - “Mafia”, Emil Rengle - 
„Mă numesc Bobo”, Alexandra Bălășoiu  - “1-1” și „Acum”, Silviu Mititelu - „The Man 
Despite The Sea To Devour The Wather”.  Piese proprii: „Pur și Simplu”, “BIP”, 
“Doina”, “Natura Umană”. Obţine premiile pentru cel bun performer și cea mai bună 
coregrafie în cadrul Galei Absolvenţilor al UNATC București cu spectacolul “Natura 
Umană”, spectacol câștigător al concursului “ALT Concurs Naţional de Coregrafie”, 
premiul II în cadrul “ESDU World Dance Masters” din Croaţia pentru categoria 
Coregrafie de dans contemporan Solo Seniori cu performance-ul “EGO” (performer 
și coregraf).

„Human Nature” tries to unveil human fundamental characteristics every-
where. Which are the ways of thought, feeling and action that people have 
naturaly, independent from the influence of culture? Perhaps, what sepa-
rates us most from other species is the instinct of transcendence. Dreams, 
art, magic, dance, love, mysticism — all witness this fundamental instinct of 
human nature. The performers seem to be controlled from the outside, by 
the means of a remote control or, contrary, moved by inner, organic forces. 
In search of their own nature, they suddenly move from one moment to the 
other, from one space to another, from one character to another.



Seară double-bill: LAY(ERS)
Piesa „Lay(ers)” a fost creată în 2013 și prezentată în Luxembourg în cadrul 
rezidenţelor ArtistNe(s)t și apoi în stagiunea Centrului Naţional al Dansului 
București, iar în iunie 2014 a avut două reprezentaţii în Festivalul Beyond the 
Threshold, Seattle International Dance Festival.

„Lay(ers)” a obţinut Marele Premiu al competiţiei ALT CONCURS NAŢIONAL DE 
COREGRAFIE organizat de Asociaţia Secţia de Coregrafie.

„Lay(ers) este o dezidentificare. Cristina Lilienfeld se dezbracă de straturi succesive 
de piele, în căutarea eului genuin. Corpul gol al dansatoarei suferă un proces 
de purificare abrazivă, pielea este spălată, frecată, răzuită cu nisip, până la 
sângerarea ego-ului. În singurătatea lui, corpul se autoanalizează, simţurile se ascut 
și înregistrează, ca un seismograf, fiecare pulsaţie. Lay(ers) este un spectacol despre 
căutarea de sine, convulsivă, torturantă, care lasă în urmă răni și gânduri noi, despre 
pielea care filtrează emoţiile, le catalizează, despre limitele fiinţei, care coincid cu 
cele ale senzitivităţii.”
Oana Stoica, Dilema Veche

„Lay(ers) (first composed in 2013, and winner of the National Choreography contest) 
was both choreographed and danced by Cristina Lilienfeld, whose nearly-nude 
figure—covered in a layer of clay and patches of skin-like material—was fixating in its 
easefulness, especially in the more preliminary sequences of her evolving move-
ment phrases. An exploration of the body as a vessel for sensation and integration, 
Lay(ers) began with Lilienfeld’s sweeping circular movements of infantile facility. 
The work progressed into a full blown provocation of social paradigm as it relates 
to body image, introspection, and authenticity. Both illusory and literal, Lay(ers) 
was an abstraction of boundaries but remained concretely experiential for those 
courageous enough to participate. Although the beginning phases were beauti-
fully organic, Lay(ers) reached its climax when Lilienfeld breached the fourth wall 
by prompting audience members to enter the stage and paint her skin with the first 
words that came to mind at the sight of her body. With fingers as bare as 
Lilienfeld’s breasts and yet somehow more uncertain, onlookers became artists, 
scripting words onto every facet of her skin with amusing curiosity as if afraid of the 
body they so similarly possessed. The work ended with almost too-literal finality, 
however, culminating in a gestural sequence and ultimately, Lilienfeld hand-washing 
her body of clay and letters alike. She peeled the layers of plastic skin from her 
slight frame and disappeared, anonymously, into the crowd. While at times, Lay(ers) 
may have felt dynamically stunted and technically fragile, overall, the work was as 
satisfyingly digestible as it was compositionally beautiful.”
Miranda Chantelois, Seattle Dances

“Lay(ers)” explorează conexiunea dintre piele ca organ și emotie. Proiectul meu are 
ca punct de plecare o imagine la care am rezonat foarte puternic atât senzorial cât 
și emoţional. În imaginea respectivă tema este legata de pielea umană și felul în care 
ea trăiește, se schimbă, se decojește. M-a dus cu imaginaţia la acele măști pentru 
îngrijirea pielii care se desprind asemeni unei a doua pieli de care te dezbraci. Am 
început să caut similarităţi între pielea șarpelui care se schimbă când nu mai este 
potrivită pentru el, între scoarţa copacului care se usucă, se crapă într-un mod 
foarte expresiv și pielea umană. 

În această călătorie am descoperit, cu fiecare etapă și strat de piele explorat, noi 
emoţii, din ce în ce mai brute, mai sincere. Pe de o parte pielea exprimă interiorul 
nostru, iar pe de altă parte o văd ca pe un “paznic” care face legatura între noi și 
lume. Astfel, este o luptă de a pătrunde în interior, de a lăsa emoţiile să se exprime, 
de a lăsa sinele să iasă. Lay(ers) este un spectacol în care vă las să pătrundeţi în 
interiorul meu și să mă vedeţi în toată vulnerabilitatea.
Cristina Lilienfeld

Concept și interpretare: Cristina Lilienfeld
Lumini: Alexandros Raptis 
Muzica: Brian Eno și Portsihead
Mulţumiri: Bernard Baumgarten și Cosmin Manolescu, pentru suport 
Producători: Centrul de Cultură “George Apostu” Bacău și Centre Choregraphique 
Trois C-L
Durata: 30 min

Cristina Lilienfeld este un coregraf care încercă să scoată în evidenţă partea de 
autenticitate din fiecare om și situaţie cu care intră în contact. Cristina a studiat 
coregrafia și psihologia căutând punctul în care cele două discipline se întâlnesc.

The starting point for my project was an image which had a lot of emotional 
and sensual impact over me. In this image I saw the human living skin and 
how it changes with time, how it peels off and always regenerates. I started 
to ask myself what guards my skin, what does it guard in somebody else, 
what hidden emotions or needs are transmitted through skin and what’s the 
memory of my skin.  For me it’s very interesting how skin changes with every 
difference in the external and internal medium; how it offers a very expres-
sive view of life, movement, death.
I’m proposing a continuous dialogue between the sound, tactile sense and 
movement.
Lay(ers) is performance about vulnerability and the fight to get inside the 
emotional  body, it’s about showing and offering and receiving the audience 
inside me. Cristina Lilienfeld



OUT OF ORDER
“out of order” a avut premiera de apartament pe 26 octombrie 2013 la lorgean 
theatre, apoi a fost prezentat la studioul ZonaD. Pe scenă a fost prezentat prima 
oară la Centrul Naţional al Dansului București, în cadrul showcase-ului organizat în 
primăvara lui 2014. Toamna trecută “out of order” a fost invitat la Festivalul Temps 
d’Images Cluj și apoi a fost prezentat din nou la Centrul Naţional al Dansului 
București.

“În ultima vreme mă mișc mult, lucrez cu epuizarea fizică și consecinţele acesteia, 
cu energia acumulată și transmisă de un corp în mișcare, energia ca mod de 
comunicare cu mine, cu spaţiul, cu publicul. Microfonul? E și el acolo.”
Mihaela Dancs

„Ca mulţi alţi adolescenţi, mi-am dorit să devin star rock. A trebuit să găsesc tot felul 
de substitute pentru ca această dorinţă să se împlinească. Ce se petrece în timpul 
lui ‚out of order’ m-a readus la starea aceea din adolescenţă, în care nu existau 
medieri între a visa și a vrea.” 
Jean-Lorin Sterian

De, cu: Mihaela Dancs
Invitaţi speciali: în curs de confirmare 
VJ: Carmen Coţofană
Sunet: colaj muzical, fragment din “What is energy?” Odin Teatret
Coproducţie: lorgean theatre, Asociaţia 4Culture și WASP - Working Art Space and 
Production
Cu sprijinul: Cullberg Ballet, Jardin d’Europe, Programul Cultura al Uniunii 
Europene, ZonaD, Paula Oneţ, Manuela Marcovici, Julien Trambouze, Centrul 
Naţional al Dansului București
Durata: aprox. 55 min

Mihaela Dancs dansează în București, Londra, Timișoara, Veneţia, Praga, New York, 
Cluj, Cork, Viena, Stockholm, Tokyo, etc. În 2010 și 2012 primește bursa danceWeb 
(ImpulsTanz Vienna). Împreună cu Mădălina Dan iniţiază Școala de Vară Azuga. 
Recent colaborează cu Doris Uhlich pentru “more than naked”, cu Zan Yamashita 
și Cosmin Manolescu pentru Eastern Connection. În 2014 primește Premiul de 
excelenţă al Centrului Naţional al Dansului București.

“out of order” had its apartment premiere on the 26th of October 2013 at 
lorgean theatre, then it was presented at the dance studio ZonaD. Its stage 
premiere was at CNDB in the 2014 spring showcase. Last autumn the show 
was invited at the Temps D’Images Festival in Cluj and then again presented 
at CNDB.

« Lately I move a lot, I work with physical exhaustion and its consequences, 
with the energy accumulated and transmitted by a body in motion, energy 
as a way to communicate with myself, with the space, with the audience. 
The microphone? It’s there. » Mihaela Dancs

REALIA (BUCUREȘTI – BEIRUT)
Spectacolul „Realia (București – Beirut)” a fost creat în 2012. A fost prezentat în pre-
miera la subRahova, București și în cadrul Festivalului Temps d’Images, Cluj Napoca, 
la Dance House Limassol, Cipru, la Centrul Naţional al Dansului București, Theatre 
Alfred Ve Dvore/Motus, Praga, în cadrul festivalului Antistatic, Sofia și la Hebbel am 
Ufer, (HAU) Berlin. În mai 2015 spectacolul va avea trei reprezentaţii la Rencontres 
chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (Franţa).

În 2010, artistul Mihai Mihalcea a luat cu asalt scena culturală cu un proiect de 
ficţionalizare a propriei biografii devenind Farid Fairuz și lansând în spaţiul public 
o serie de întrebări și reflecţii cu privire la producţia culturală, capitalism, 
sexualitate și religie. După „Bun rămas (sau despre discretele scăpări ale siste-
mului limbic)” – o feerie extrasenzorială sub forma unei procesiuni trash-disco în 
care autorul “descântă cultura română”, Farid Fairuz a revenit pe scenă cu “Realia 
(București-Beirut)“, un performance a cărui dramaturgie amestecă planuri tempo-
rale, evenimente reale și fictive din viaţa unui personaj care trăiește simultan o dublă 
identitate. Farid Fairuz își forţează limitele propriei memorii și limita fragilă dintre 
discursuri reale și imaginare făcând imposibilă distincţia dintre posibil, virtual și real: 
“Acum 4 ani a trebuit să-mi inventez un personaj ca să mai pot exista. Acum sunt 
Farid Fairuz și vă spun două lucruri: imperiul Otoman n-a dispărut, o parte a rămas 
cu siguranţă în mine; totul în viaţă este legat de durere și plăcere, altfel nu-mi explic 
nimic din toate acestea…”.

Până să se reinventeze în Farid Fairuz și să-și asume o biografie ficţională pentru 
a interacţiona din altă perspectivă cu spaţiul public, artistul Mihai Mihalcea a fost 
unul dintre cei mai activi din domeniul coregrafiei contemporane din România 
de după 1989. A avut un rol esenţial în multe dintre iniţiativele care au condus la 
recunoașterea internaţională a dansului contemporan românesc și la înfiinţarea unor 
structuri și instituţii devenite repere ale acestui domeniu. Între 2006-2013 a fost 
director al Centrului Naţional al Dansului din București. A fost artist în rezidenţă 
la Tanzquartier Wien, Centrul Naţional al Dansului Paris, Hebbel Theatre Berlin, 
Centre Chorégraphique National de Franche-Comte a Belfort, La Manufacture, 
Atelier du Rhin - Centre dramatique regional, Colmar. A dansat și a creat spectacole 
și lucrări coregrafice prezentate în: Franţa, Germania, Italia, Ungaria, Austria, S.U.A., 
Bulgaria, Ucraina, Portugalia, Polonia, Olanda, Belgia, Elveţia și Slovenia. În 2013-
2014 a fost bursier al Academiei de Arte din Berlin.

Direcţie artistică și performance: Farid Fairuz
Text, scenografie și costume: Farid Fairuz
Muzica: Dhafer Youssef, Brent Lewis, Karpov not Kasparov, P. I. Ceaikovski, 
Margareta Pâslaru
Suport tehnic: Mircea Ghinea
Producţie: Solitude Project & Căminul Cultural
Proiect finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional 
Partener: Colectiv A



What can today’s artists do to break through the barriers of their art, their 
life, their identity?  This performance combines temporal layers, real and 
fictional events from the life of a character that simultaneously has two iden-
tities: Mihai Mihalcea, born in Bucharest, and Farid Fairuz, born in Beirut.
In Realia (Bucharest/Beirut) Farid Fairuz questions the frail limit between 
the real and the fictional, thus emphasizing a discourse based on the con-
struction of multiple identities. His approach underlines the ability of today’s 
culture to impose the unreal and the fictional as realities, as components of 
a realm in which the line between the possible, the virtual and the real no 
longer function as they once did.
“I had to invent myself a character so I can still exist. Now I’m Farid Fairuz 
and I tell you two things: The Ottoman Empire did not disappear. A part of it 
has for sure remained inside me; everything in life is connected to pain and 
pleasure, otherwise I cannot explain myself anything from all this”. 

THE INSTITUTE OF CHANGE
“The Institute of Change” a avut premiera în mai 2014 în cadrul Romanian Dance 
Showcase și a fost prezentat apoi la Centrul Naţional al Dansului București, la HAU2 
- Hebbel am Ufer, Berlin în cadrul “25 Years After - Good Guys Only Win in Movies” 
(noiembrie 2014) și la Sala Radio, Cluj Napoca în cadrul Festivalului Temps d’Images 
(noiembrie 2014).

“Performance-ul dinamitează concepţiile rigide, promovează eliberarea eului de 
rigorile convenţiilor sociale și de prejudecăţi. Ce identifică femeile, ce definește 
bărbaţii? În ce mod schimbarea identităţii sexuale produce o mutaţie esenţială în 
personalitate? Imaginând un laborator în care sexul se schimbă la fel de simplu ca 
frizura, Paul Dunca și colegii săi (figuri și corpuri uluitoare – Carmen Coţofană, Maria 
Mora, Ada Mușat, Cristian Neagoe, Dionisie Lupu) aruncă o provocare: câţi dintre 
noi am fi tentaţi să ne reinventăm, dacă schimbarea de sex ar fi facilă? Explorarea 
celuilalt sex și a altor tipuri de sexualitate flexibilizează graniţa între feminin și 
masculin, dar și între reticenţă și aventură, între prejudecată și eliberare, între ego 
și convenţie socială. Publicul este luat ostatic pentru a fi eliberat de limitele auto-
impuse. Răpitorii eliberatori sunt corpuri androginizate și chipuri depersonalizate, 
pigmentate cu mustaţa protestară care a cuprins lumea în urmă cu cîteva luni.”
Oana Stoica, Dilema Veche

Deși cu un vast istoric în domeniul operaţiilor de remodelare a genului, THE 
INSTITUTE OF CHANGE sau Institutul Schimbării este acum împotriva  metodelor 
chirurgicale și intervenţiilor medicale. Clinica oferă servicii de reeducare sexuală, 
tratament hormonal și procesare de gen prin noi intervenţii: expunerea totală 
scenică, dansul, performanţa de gen, playback, cross dressing-ul, etc. Evenimentele 
de prezentare ale THE INSTITUTE OF CHANGE sau Institutul Schimbării nu sunt 
simple spectacole cu public, ci platforme sociale cu aspect dinamic și de divertis-
ment în jurul corpului, sexului și a schimbării în general a lumii. Sub conducerea 
strictă a Dr. Pissadora Duncan institutul se deschide public în cadrul acestor întâlniri 
de socializare prin corp și dorește să dezvolte un public informat și, de ce nu, să 
racoleze noi pacienţi.  

De/cu: Carmen Coţofană, Paul Dunca, Maria Mora, Ada Mușat, Cristian Neagoe & 
Dionisie Lupu
Cu susţinerea Centrul Naţional al Dansului București
Spectacol prezentat în LIKE CNDB#1 în parteneriat cu Festivalul One World Romania

Paul Dunca - un activist al corpului queer - s-a născut în București unde continuă 
să trăiască și să muncească. După ce a absolvit Universitatea Naţională de Teatru și 
Film « I.L.Caragiale » (secţia Coregrafie) și masterul de Scriere Dramatică în cadrul 
U.N.A.T.C., a încercat să nu spună niciodată ‘NU’. Acesta este și motivul pentru care 
munca sa are un caracter eclectic și include o expresie cât mai diversă: de la chel-
nerie la propria emisiune pe MTV, de la artă comunitară și go-go la reprezentarea 
României ca performer la Bienala de Artă de la Veneţia, de la articole în reviste 
glossy și roluri în filme locale la spectacole prezentate la Centrul Naţional al 
Dansului București și pe scena din Judson Church, New York. Una peste alta, el 
este fericit atunci când se poate face util.



With a vast history on the subject of gender reassignment, THE INSTITUTE 
OF CHANGE is now against surgical procedures and medical interventions. 
This clinic offers sexual reeducation services, hormonal treatment and gen-
der processing through new interventions: total stage exposure, dance, gen-
der performance, lip sync, cross dressing. THE INSTITUTE OF CHANGE’s 
presentation sessions are not simple shows with an audience, but social 
dynamic opportunities with an entertaining character about the body, its 
sex and changing the world in general. During these sessions of socializing 
with the body, the institute opens publicly under the strict leadership of 
Dr. Pissadora Duncan and wants to develop a very informed audience and 
hunt new patients.

PIESĂ CU RESPONSABILITATE LIMITATĂ
Spectacolul a avut premiera la București în 2013 și a fost prezentat la Festivalul 
Temps d’Images din Cluj (2013) și în cadrul Romanian Dance Showcase 2014.

“(...) Performeri și privitori suntem eliberaţi de responsabilitatea oricărei morale 
derivate din acest show, a oricărui sens profund generat de simboluri sau gesturi 
codificate. Lucrurile sunt ceea ce sunt, iar simplitatea lor, repetitivitatea lor, onesti-
tatea expunerii frontale, necondiţionate, a limitelor corpurilor supuse exerciţiului – 
toate generează un schimb de energii cât se poate de autentic, necontrafăcut.” 
– Cristina Modreanu, Scena.ro 

Interpreţii audiţionează pentru un coregraf absent, încercând să dea tot ce au mai 
bun pentru a fi aleși să joace într-un spectacol ideal.  O piesă în care doi artiști 
negociază permanent procesul de creaţie comun, identităţile și limitele lor fiind 
încercate și permutate de-a lungul spectacolului.  Un experiment despre roluri și ce 
am vrea să fim în realitate.  

După o idee de: Cosmin Manolescu, Mihaela Dancs, Ștefania Ferchedău
Direcţie artistică și interpretare: Mihaela Dancs & Cosmin Manolescu
Producţie: ZonaD/ Fundaţia Gabriela Tudor
Finanţatori: Administraţia Fondului Cultural Naţional 
Cu sprijinul: Centrul Naţional al Dansului București 
Durata: aprox. 50 min

Cosmin Manolescu este coregraf, manager cultural și director artistic al companiei 
Paradis Serial. Spectacolele sale au fost prezentate cu succes în importante 
festivaluri și teatre de dans din Europa și SUA. (http://zonadstudio.wordpress.com, 
http://cosminmanolescu.wordpress.com)   

Mihaela Dancs dansează în București, Londra, Timișoara, Veneţia, Praga, New York, 
Cluj, Cork, Viena, Stockholm, Tokyo, etc. În 2010 și 2012 primește bursa danceWeb 
(ImpulsTanz Vienna). Împreună cu Mădălina Dan iniţiază Școala de Vară Azuga. 
Recent colaborează cu Doris Uhlich pentru “more than naked”, cu Zan Yamashita 
și Cosmin Manolescu pentru Eastern Connection. În 2014 primește Premiul de 
excelenţă al Centrului Naţional al Dansului București.

The performance was premiered in Bucharest in 2013 and has been pre-
sented at the Temps d’Images Festival in Cluj (2013) and in the frame of the 
Romanian Dance Showcase 2014.
The performers are auditioning for an absent choreographer, trying to give 
their best to be chosen to perform in an ideal piece. A show in which two 
artists are permanently negotiating their common process, their identities 
and limits being questioned and swaped along the piece. An experiment 
about the roles we play and what we would like to be for real.



REMESH/Ateliere Fără Frontiere

Pentru că apreciem și susţinem iniţiativele de gen și pentru că ne plac produsele 
pe care le creează, în cadrul festivalului Like CNDB#1 avem o secţiune specială, 
dedicată proiectului Remesh al asociaţiei Ateliere Fără Frontiere, cu care am ne-am 
propus un parteneriat de lunga durată.

Remesh este un brand socialware de genţi și accesorii unice și nonconformiste, 
realizate din reciclarea bannerelor publicitare într-un atelier social. Remesh este 
un proiect social și de mediu, întrucât folosește, ca materie primă pentru pro-
dusele create, deșeuri de meshuri și bannere publicitare. Acestea arată grozav 
înfrumuseţând faţadele clădirilor și îmbrăcând panourile în culori vesele, dar șansele 
sunt ca la expirarea campaniei publicitare să ajungă la groapa de gunoi sau să fie 
incinerate în fabricile de ciment, producând gaze cu efecte de seră, care contribuie 
negativ la schimbările climatice. Soluţia propusă de noi este de a transforma aceste 
deșeuri în genţi și accesorii nonconformiste.

Socialware este un concept care desemnează branduri și produse provenite dintr-un 
proces sau dintr-o iniţiativă cu impact social. Acestea trebuie să îndeplinească două 
condiţii: să fie utile și estetice și să îndeplinească o funcţie socială sau ecologică.

Acest proiect a luat naștere din iniţiativa asociaţiei Ateliere Fără Frontiere de a crea 
un loc de muncă pentru persoane aflate în dificultate. În prezent în atelier lucrează 
7 persoane: Lavinia, Georgeta, Roxana, Gheorghiţă, Daniela, Georgiana și Mihai. Ei 
sunt într-un parcurs de acompaniere spre piaţa muncii și aici își redobândesc 
demnitatea, încrederea în sine și șansa la un viitor mai bun. Obiectivul proiectului 
este de a se autofinanţa prin vânzarea produselor confecţionate în atelier și de a 
crește numărul persoanelor angajate din grupuri defavorizate. 

www. atelierefarafrontiere.ro

Bilete
Biletele se pot achiziţiona online de pe site-ul tomtix.ro sau de la 
Sala Stere Popescu (B-dul Mărășesti 80-82), cu o oră înainte de 
începerea fiecărui spectacol.

Preţul biletelor este 25 lei/spectacol/seară double bill sau 
100 lei pentru întregul festival.

Preţ redus pentru profesioniști, studenţi, elevi, pensionari 
15 lei/spectacol sau 70 lei pentru întregul festival.

Intrarea la proiecţiile de filme este gratuită.

Sala Stere Popescu - B-dul Mărășești 80 - 82, Sector 4, București

Echipa CNDB
Manager: Vava Ștefănescu 
Consultant management: Cristiana Vlad
Comunicare și PR: Andreea Novac, Alina Ușurelu
Coordonator proiecte: Carmen Coţofană, Corina Cimpoieru
Resurse umane: Mariana Ochenatu
Economist: Alina Stanciu 
Avocat: Mihai Vasile   
Sunet: Marian Cîţu
Lumini: Alexandros Raptis, Ionuţ Cherana
Administrator: Cornel Frantz
Personal tehnic: Marian Silberman, Ionel Petrică




