RAPORT FINAL DE ACTIVITATE
2017 - 2022
Centrul Național al Dansului București - CNDB

Manager: Varvara Cătălina Ștefănescu

Prezentul raport final de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către
Ministerul Culturii, denumit în continuare autoritatea, pentru Centrul Național al Dansului București
- CNDB, denumită în continuare instituţia, aflată în subordinea acestuia, în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor
publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale
regulamentului de evaluare.
În conformitate cu prevederile contractului de management, nr. 89/20.10.2017 datele şi
informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 23.10.2017 la 19.10.2022,
reprezentând evaluarea finală.

A)
Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea:
1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi
comunităţi;
Apărut în 2004 din nevoia de a da coerență unor resurse cu un puternic conținut
creativ, care se cerea profesionalizat și formalizat în structuri funcționale deja exersate
în centrele de dans contemporan europene, Centrul Național al Dansului București - CNDB
acordă în mod autentic sprijin sectorului independent (neexistând precedent instituțional
dedicat dansului contemporan), asumându-și rolul de instituție gazdă, de producător, de
formator (pentru artiștii profesioniști, cât și pentru neprofesioniști), concepând programe de
cercetare concentrate asupra recuperării istoriei recente a dansului și documentării dansului în
România, de dezvoltator de programe complexe de teorie și practică, în acord cu tendințele
actuale europene.
În martie 2011, CNDB a trebuit să părăsească locația atribuită prin Hotărârea nr. 530
din 9 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Centrului
Naţional al Dansului Bucureşti, Art.5, din Bulevardul N. Bălcescu nr. 2, când Teatrul Național
București a intrat în lucrări de reabilitare, pierzând cei 3.000 mp de spații de repetiții și
spectacol, reducându-și la un nivel drastic imaginea, activitatea și notorietatea.
Din 2011 și până la finalizarea reabilitării sălii Omnia, CNDB închiriază un spațiu în blv.
Mărășești nr.80-82, sector 4, pentru desfășurarea activității de bază, iar pentru activitățile
administrative închiriază 3 birouri sediu Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, etajul 1, Sector 1,
București (în clădirea ce este în administrarea Centrului Național al Cinematografiei).
În 2016, prin HG 651/2016, Centrului i se atribuie sala Omnia, pentru care, prin
consultare publică, au fost elaborate conceptul și tema de proiectare, adaptată nevoilor și
funcțiunilor unei case a dansului, potrivit viziunii și exigențelor comunității artistice și
standardelor unor instituții similare europene.
Prin HG 34/2017, Bucureștiul, România, are finalmente o casă a dansului, sala Omnia clădire în curs de remodelare, cu adresa în str. Cristian Popișteanu nr.3, sector 1, București.
Context național cultural pentru dansul contemporan
La nivel național scenele pentru dansul contemporan se pot împărți în „spații
specializate” pentru dansul contemporan (Areal, Linotip, Wasp în București și Colectiv A,
Reactor sau Fabrica de Pensule la Cluj) și spații cu care programează în mod excepțional
spectacole de dans contemporan, cu programare sporadică (teatre din București sau din țară).
Oferta de spectacol sau cursuri de dans contemporan pentru publicul larg este formată
exclusiv din inițiative private (eroice sau curajoase) ale sectorului independent, menite
efemerului acut, dependente de finanțările [precare] existente. Este salutară și îmbucurătoare
apariția unor inițiative serioase în alte orașe ale țării - Oradea, Timișoara, Brașov, Sfântu
Gheorghe, Iași, Târgu Mureș - conduse de artiști sau formalizate în organizații de profil.
Deși în ultimii ani prezența dansului contemporan este mai intensă, din analizele
efectuate în ultimii ani și din observația directă, s-a constatat că scenele pentru dansul
contemporan sunt foarte reduse la număr, iar educația pentru corp, mișcare și creație
coregrafică la nivel național este minimă indiferent pregătirea profesională sau gradul de
formare.
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În contextul pandemiei s-a putut observa nevoia publicului de întâlnire față-în-față, dar
și nevoia artiștilor de a-și confrunta ideile cu un public cât mai larg, fără mediere tehnologică.
Pandemia a transformat actul performativ într-un act de lectură, cu caracter intim, singur în fața
paginii, respectiv a ecranului. Hiper-saturația de ecrane s-a manifestat deopotrivă de partea
artiștilor dar și de partea publicului făcându-se simțită nevoia experienței directe a dialogului
dintre unii și ceilalți prin intermediul spectacolului de dans.
În acest context, rolul ce-i revine Centrului Național al Dansului București - CNDB este
de a răspunde de o manieră imediată necesității de coeziune a comunității dansului
contemporan și de acționa prin pârghiile de care dispune, pentru întărirea și susținerea
creatorilor și implicit pentru facilitarea întâlnirii cu un public specializat, din ce în ce mai
numeros.
Colaborarea cu instituțiile și organizațiile culturale locale, naționale și
internaționale face parte din liniile strategice de dezvoltare și consolidare instituțională, în
scopul eficientizării instituției, și în acord cu propunerile elaborate în proiectul de management
aprobat pentru perioada 2017-2022, cat și a prevederilor din contractul de management în
vigoare.
Formele de colaborare, fie în calitate de organizator, co-organizator, partener, invitat, sau
participant la evenimente culturale asigură CNDB oportunitatea de a difuza producțiile de dans
contemporan, de a crește vizibilitatea artiștilor și proiectelor lor, de a promova și relansa
activitățile curente ale instituției în spații neconvenționale și inedite, o mai mare interactivitate și
comunicare cu publicul, beneficiarii direcți și indirecți ai proiectelor desfășurate și/sau susținute
de CNDB.
Fiecare dintre proiectele și activitățile desfășurate de CNDB sunt construite și organizate
prin intermediul parteneriatelor instituționale și cele media.
În viziunea managerială parteneriatul este un mod eficient de a atrage resurse, de a
difuza producțiile de dans contemporan, de a crește vizibilitatea artiștilor și proiectelor lor, de a
promova activitățile curente ale CNDB, de a contura premisele unei strategii de comunicare și
marketing care să dea o mai mare accesibilitate, flexibilitate și interactivitate proiectelor și
programelor propuse publicului. Colaborarea cu instituțiile și organizațiile culturale locale,
naționale și internaționale, face parte din liniile strategice de dezvoltare și consolidare
instituțională.
În 2017, între octombrie și decembrie, datorită celor 12 parteneri instituționali și celor 28
parteneri media ai CNDB s-au realizat 15 proiecte sau programe din care amintim:
Sezonul de dans - București în mișcare, ce a cuprins creații semnate de 10 coregrafi
consacrați români. Prin parteneriatul cu Institutul Francez București, în cadrul programului
FranceDanse Orient-Express România a fost invitat special coregraful francez Rachid
Ouramdane, cu spectacolul Tordre. Spectacolul a avut loc pe 2 noiembrie, la sala Studio a
Teatrului Național București. Evenimentele proiectului au fost desfășurate în cadrul proiectului
cultural finanțat în cadrul Programului cultural ”București - Oraș participativ” de către Primăria
Municipiului București prin ARCUB.
Lansarea platformei DanceCloud, eveniment al proiectului Arhiva activă a dansului
contemporan românesc - finanțat în cadrul Programului cultural ”București - Oraș participativ”
de către Primăria Municipiului București prin ARCUB.
Premiile CNDB 2017, ediția cu numărul patru, reprezentând un omagiu pentru
construcția contextului coregrafic contemporan în secolul XX. Evenimentul s-a desfășurat la
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Teatrul Odeon. Ceremonia #PremiileCNDB2017 a prefațat prima reprezentație din România a
spectacolului Gala de Jérôme Bel.
Gala, spectacol de coregraful francez Jerome Bel, este un dintre creațiile care au
schimbat percepția publicului asupra dansului contemporan și chiar asupra corpului însuși.
Spectacolul a fost prezentat de CNDB și Institutul Francez, la Teatrul Odeon, ambele
reprezentații fiind în cadrul programului FranceDanse Orient-Express România 2017, cu
sprijinul Teatroskop.
Programul PUBLIC NOU, ALȚI PARTENERI care a sprijinit difuzarea la nivel național
a 15 proiecte coregrafice desfășurate în București, Tg Mureș, Bistrița, Craiova, Timșoara, Iași,
Cluj-Napoca, Brașov, Sfîntu Gheorghe.
Prezentarea celor 3 noi co-producții ale anului: Delicate instruments of
engagement de Alexandra Pirici, We are all lichens de Farid Fairuz, Counterbody de
Simona Deaconescu.
În 2018, sub motto-ul You are the context, la Centrul Național al Dansului București au avut
loc 89 de reprezentații (performance și dans contemporan), dintre care 5 internaționale, 35 de
evenimente in parteneriat, 4 premiere, 3 producții noi, 2 co-producții, 2 festivaluri, dezbateri cu
publicul, 4 conferințe pe tema istoriei și a arhivelor dansului contemporan românesc, 2
consultări cu comunitatea artistică din domeniul dansului contemporan și peste 2000 de ore de
dans contemporan pentru profesioniști și amatori, copii și adulți. CNDB a realizat evenimentele
alături de 26 parteneri instituționali și 7 parteneri internaționali.
Datorită parteneriatelor, a fost marcată prezența dansului contemporan la București, ClujNapoca și Craiova, dar și în Europa.
Sub semnul Centenarului 1918 a fost prezentat performance-ul Ciocanul fără stăpân
(reenactment după Stere Popescu de Florin Flueraș & Brynjar Åbel Bandlien) la BozarBruxelles, în cadrul Too Soon, too late – Performative Dialogue, eveniment dedicat
comemorării anului 1918, care a întrunit 10 parteneri din 5 țări europene: Institutul și Muzeul
Teatrului Maghiar, Budapesta, Ungaria, Institutul Balassi Bruxelles-Serviciul Cultural al
Ambasadei Maghiare la Bruxelles, Institutul de teatru, Bratislava, Slovacia, Forumul Cultural
Austriac, Viena, Austria, Institutul Cultural Lituania, ICR Bruxelles, Institutul Teatral Zbigniew
Raszewski Varșovia, Polonia, Institutul Polonez - Serviciul Cultural al Ambasadei Poloniei la
Bruxeles, BOZAR - The Center for Fine Arts, Bruxelles, Belgia, Institutul de teatru și Arte
Praga, Cehia.
Co-producțiile CNDB Counterbody (Simona Deaconescu) și Delicate Instruments of
Engagement (Alexandra Pirici) au fost prezentate în Europa la prestigioase festivaluri și
evenimente dedicate dansului contemporan și artei performative.
Stagiunea Națională Stere Popescu cuprins o selecție de 19 de titluri sprijinind astfel
producția și difuzarea spectacolelor de dans contemporan la nivel național și internațional și
asigurând vizibilitate creațiilor coregrafilor și dansatorilor.
Festivalul LikeCNDB 2018 a cuprins trei spectacole internaționale în premieră în
România: „Dans for Satan” (de Hilde Ingeborg Sandvold - Compania Dansehallerne), „Homo
Furens” (de Filipe Lourenço - Compania Plan K - Franța), „Ohne Nix” (de Luke Baio & Dominik
Grünbühel - Compania Pufferfish Kunstverein - Austria). Spectacolele internaționale fac parte
din rețeaua europeană Aerowaves, care își propune să construiască multiple oportunități de
colaborare transfrontalieră în Europa. De asemenenea a fost organizat show-case Focus
România care a inclus unele dintre cele mai apreciate producții de dans contemporan din
România, la care au participat numeroși profesioniști ai artelor spectacolului din Franța -

raport final de activitate 2017 - 2022 ▬ 4

curatori, directori de festival, critici etc. Acest showcase a avut ca rezultat invitarea la Théâtre
de Vanves, Franța a spectacolului Mothers of Steel (Mădălina Dan și Agata Siniarska) în
cadrul Sezonului România-Franța și oferirea unei rezidențe artistice coregrafei Simona
Deaconescu de către Centrul Coregrafia La Briqueterie din Franța. În cadrul Festivalului a mai
fost organizat evenimentul Răspunsuri performative – CNDB – Omnia 2020 - o serie de
expuneri în care artiști, arhitecți, profesioniști ai artelor spectacolului, manageri culturali,
operatori culturali au prezentat perspective proprii, performative, despre viitorul dansului
contemporan și despre viitoarea Casă a dansului - Sala Omnia.
Premiile CNDB 2018: organizarea evenimentului, aflat la cea de-a cincea ediție, a fost
posibilă datorită parteneriatului cu Institutul Francez București. Decernarea a avut loc la sala
Elvira Popescu a IFB.
Camping de dans contemporan - program internațional de formare pentru tineri
dansatori și coregrafi desfășurat la Craiova și organizat în parteneriat cu Teatrul Național Marin
Sorescu Craiova, la care au participat 12 artiști și 4 mentori din România și străinătate.
RAP - Rezidențe, ateliere, public, a șasea ediție a programului de rezidențe a fost
realizat în parteneriat cu Liceul de coregrafie din Cluj-Napoca și Asociația Colectiv A, în cadrul
căreia au avut loc 3 premiere de dans contemporan create de cei 3 rezidenți.
În 2019 un total de 138 de evenimente s-au desfășurat sub egida Centrului Național al
Dansului București: 83 de găzduiri/co-producții/parteneriate sau proiecte și evenimente, 14
activități de educație și formare, inaugurarea academiei de dans și performance (proiect cofinanțat prin AFCN multianual). Datorită parteneriatelor, a fost marcată prezența dansului
contemporan și la București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, dar și în Europa. Performanceuri cum ar fi Delicate Instruments of Engagement de Alexandra Pirici a fost prezentat la
Bienala de Arte de la Coimbra/Portugalia; I am here still de Bogdan Olarson - la Ruban
Production ITP Ltd – Kiev; iar Simona Deaconescu cu filmul „Sonder” și Andreea Novac cu o
prezentare de artist la Centrul Coregrafic La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne din Franța.
Datorită colaborărilor instituționale s-au realizat:
1 proiect internațional de formare și prezentare (REEDANS cu Derida Dance și Ruban
Production ITP Ltd – Kiev)
1 eveniment internațional de anvergură (coregraful Ali Moini, cu spectacolul Man
Akram ve Rostam Pehlavan, la Teatrul Odeon, în parteneriat cu Institutul francez București)
2 programe naționale de educație și formare (Școala performativă pentru copiiCNDB și Academia de Dans și Performance - aceasta din urmă având o componentă
internațională importantă)
3 festivaluri: Bucharest International Dance Film Festival, News from Polska și
Contact Improvisation Bucharest
4 noi co-producții: Super OK (regia Alexandros Raptis), American Gypsy (Asociația
Paradaiz) și TechnoTransaBodyBeats (Asociația Unda), Daughters (Asociația Tangaj)
Anul 2020 a stat sub semnul restricțiilor cauzate de pandemie, însă contextul neprielnic a fost
transformat de către Centrul Național al Dansului București într-o oportunitate de a acorda
spațiu și resurse activităților care au dus la o vizibilitate mult mai mare a instituției, producțiilor,
artiștilor colaboratori și partenerilor în mediul online.
În 2020 au avut loc 57 de evenimente derulate prin proiectele minimale și extraminimale, coorganizate ori în parteneriat (găzduiri) cu alte entități. De-a lungul anului au fost astfel
organizate mai multe tipuri de evenimente: spectacole live și online, proiecții online de film de
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dans și producții de documentare, dezbateri, un festival de film de dans, prezentări de artist,
ateliere și cursuri, din care menționăm mai jos doar câteva:
Primii 16 absolvenți ai Academiei de Dans și Performance CNDB, alături de 17
profesori, mentori și artiști implicați în program.
Stagiunea Națională Stere Popescu s-a desfășurat atât live, cât și online și a
prezentat și promovat 16 spectacole și 16 filme de dans pe toate canalele de comunicare (site
și newsletters, parteneri media, pagini de social media)
A 8-a ediție a programului de rezidențe ReDANS - Rezidențe pentru dansatori,
făcând cunoscută activitatea celor 10 dansatori rezidenți, care au lucrat cu 2 mentori coregrafi
la realizarea a 2 producții;
1 nouă publicație care prezintă întreaga activitate din programul de producții realizate
în 2020 la CNDB, numit Dance me to the End of… (exerciții, distanțe, apropieri);
A 7-a ediție a PremiilorCNDB s-a adaptat într-un format online și a promovat și premiat
activitatea a 17 artiști care activează în regim freelance, precum și a 3 elevi din Școala
Performativă CNDB pentru copii;
Prin parteneriatul cu ICR Istanbul, CNDB și-a promovat internațional activitatea
prin difuzări online: spectacolul Val și Cetatea Sufletelor și documentarul Lizica Codreanu –
filmul unui re-enactment;
Festivalul internațional de dans contemporan Antistatic, din Sofia, a promovat
activitatea Mediatecii și Arhivei CNDB;
Prin parteneriatul realizat cu Institutul Goethe, CNDB a susținul și promovat programul
Cultural Management Academy care în 2020 a pus accentul pe readaptarea în online a
actorilor culturali
În dialog cu parteneri internaționali, au avut loc mai multe dezbateri: Dance during
Pandemic – organizată de rețeaua de performing arts IETM, Solidarity in times of crisis
organizată de rețeaua Europeană a Caselor Dansului, conferință: lansare Studiu Scena de
Dans (asociația Gabriela Tudor). CNDB a fost reprezentat în Romanian Design Week 2020 cu
noul website și noua identitate (lansate la finalul anului 2019).

În 2021 CNDB a colaborat cu 39 de parteneri, dintre care 33 naționali și 9 internaționali. Sub
semnul restricțiilor cauzate de pandemie, contextul neprielnic a fost transformat de către CNDB
într-o oportunitate de a ieși din propriul spațiu și de a face vizibilă atât activitatea instituției cât
și a organizațiilor și artiștilor colaboratori producând un număr de 131 de evenimente în spații
publice din București și din alte 6 orașe din România (Brașov, Iași, Cluj, Timișoara, Târgu
Mureș, Sfântu Gheorghe).
Proiecte ca Dancing walks, Dansuri de curte la CNDB sau Corpuri și Povești
(in)vizibile - despre care vom reveni cu detalii la punctul E al acestui raport - sunt proiectele
cele mai relevante pentru a arăta cum CNDB a reușit să conecteze, să încurajeze și să
promoveze un mare număr de organizații sau artiști din București și din țară (5 orașe) în ciuda
impunerii restristricțiilor sanitare. Prin derularea acestor proiecte s-au realizat pași importanți în
consolidarea întregii comunități a dansului și și totodată CNDB s-a (re)poziționat ca reper al
acestui ecosistem.
Un nou proiect editorial marca CNDB - Corpuri radicale în spectacole
contemporane, de Mihaela Michailov, a fost realizat în parteneriat cu editura Vellent și în
colaborare cu librăriile Cărturești. Proiectul deschide colecția Studii Performative coordonată
de CNDB.
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În plan internațional, roadele unui efort susținut, întins pe mai mulți ani, au însemnat
mai mult decât participări la festivaluri internaționale (Coreomaniacii de Simona Deaconescu
și Less might be more..., de Willy Prager, la Festivalul Antistatic, Sofia), sau selectarea
(prestigioasă) a unei producții CNDB printre cele 20 de spectacole din 671 înscrise, în cadrul
programului Twenty22 din cadrul rețelei internaționale Aerowaves.
Proiectul Relay, câștigător al unei finanțări Erasmus Plus, a fost conceput în
parteneriat cu Hochschule für Musik und Tanz (HfMT) Köln, Den Danske Scenekunstskole,
Copenhaga, Sikinnis Dance and Performing Arts Centre, Creta, împreună cu UNATC și
Universitatea de Muzică din București.
SEEDS – Southeast European Dance Stations: CNDB a dezvoltat în calitate de lider de
proiect/coordonator, alături de partenerii Brain Store Project Foundation (Bulgaria) și Stanica –
Station for Contemporary Dance (Serbia) proiectul SEEDS – Southeast European Dance
Stations, care continuă și dezvoltă programul Academia de dans și performance CNDB (20192020). Proiectul se va derula între 2022 și 2024 și a obținut finanțare din partea Uniunii
Europene prin programul Europa Creativă.
Participare în 4 festivaluri: Bucharest International Dance Film Festival, Antistatic
International Festival for Dance and Performance, Stagiunea de Teatru Politic, Festivalul
Departe de centru, aproape de oameni - Teatrul Masca;

În 2022 în perioada ianuarie - iunie au fost inițiate sau realizate proiecte și programe în
parteneriat cu 18 parteneri internaționali (Aerowaves, Antistatic International Festival for
Contemporary Dance and Performance Sofia, Den Danske Scenekunstskole, Hochschule für
Musik und Tanz (HfMT) Köln, Sikinnis Dance and Performing Arts Centre-Creta, Forecast
Platform, Institutul Francez din Paris, Collectif La Pieuvre (FR), Brain Store Project FoundationSofia, Stanica Service for Contemporary Dance-Belgrad, Tallinn University EE, Hochshule
Dusseldorf DE, Associacao Do Instituto Superior Tecnico Para AI PT, Center Urbane Kulture
Kino Siska, Soltumato Tantsu Uhendus, Trafo Kortars Muveszetek Haza HU, tanzhaus NRW
DE) și 15 parteneri naționali (Administrația Fondului Cultural Național (co-finanțator),
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București
(UNATC), Institutul Francez Bucuresti, Asociația Cinefocus, Centrul de Excelență în Studiul
Imaginii, Centrul educațional de arte performative CEVA, Clubul Guesthouse, Institutul Național
de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” București, Liceul
de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca, Muzeului Naţional de Istorie
Naturală „Grigore Antipa”, Platforma Literatură și Feminism, Tangaj Collective, Universitatea
Națională de Muzică București.
Evenimentul major al anului 2022, cu un impact important pentru imaginea națională și
internațională a instituției a fost reluarea, după o absență de 3 ani, a festivalului CNDB, care
s-a desfășurat între 6 mai - 18 iunie: Iridescent - Festival internațional de dans
contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului. Festivalul, dedicat dansului
contemporan, artelor performative și altor conținuturi și formate, a oferit publicului 10 producții
coregrafice din străinătate și din România, ateliere, conferințe, cine colective, DJ sets,
sesiuni de ascultare sonoră, seară de poezie & concert și un maraton de idei pentru
Planeta Pământ.

-

Prezentarea a 4 producții internaționale :
Le Tour du Monde Des Danses Urbaines en dix villes, un tur al lumii dansului urban,
Plastic Bag – Yulia Arsen (RU/IL) / AerowavesTwenty22
Some Choreographies – Jacopo Jenna (IT) / AerowavesTwenty22
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-

The Very Last Northern White Rhino – Gaston Core (SP) / AerowavesTwenty22
Co-producția și prezentarea spectacolului Ramanenjana (o co-producție Tangaj
Collective, Forecast și CNDB), produs ca urmare a selectării artistei Simona Deaconescu ca
Forecast Mentee, sub mentoratul coregrafei franceze Mathilde Monnier și a nominalizării
coregrafei române ca artist asociat CNDB în 2022.
Spectacolul Coreomaniacii de Simona Deaconescu a fost selectat în cadrul
programului #Twenty22 al rețelei europene de dans contemporan Aerowaves și prezentat în
Festivalul Aerowaves #SpringForward, pe 28 aprilie in Elefsina (Grecia). Spectacolul a fost
prezentat internațional între 11 și 14 mai și în Ljubljana (în spațiul EN-KNAP), în Rijeka (în
cadrul Port of Dance Festival) și în Nova Gorica la Teatrul Național Sloven.
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2. analiza swot (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe,
oportunităţi, ameninţări)

S > Puncte tari
-

-

-

Instituție unică ca profil și structură, în subordinea Ministerului Culturii, de
importanță națională;
ofertă culturală unică specializată (spectacole originale, competitive, diverse,
contemporane;
strategie de comunicare (site, campanie de promovare în mediul online,
facebook, instagram, newsletter, materiale informative și de promovare),
parteneriate strategice și media;
parteneriate care asigură multiplicarea scenelor și promovarea artiștilor
independenți și a proiectelor lor;
membră în rețele internaționale reprezentative - Aerowaves, EDN;
atribuirea unui spațiu (sala Omnia-2016) aflată actualmente în proces de
reabilitare la standardele de funcționare specifice unei săli moderne și adaptate
dansului contemporan;
personal angajat dedicat și profesionist care îndeplinește obiectivele de
dezvoltare și misiunea CNDB;
expertiză în derularea proiectelor mari (festivaluri, coproducții, turnee, schimburi,etc.);
strategie de dezvoltare a programelor de Arhivă, Cercetare, Mediatecă;
strategie de dezvoltare a programelor de Educație și Formare în domeniul
dansului și artelor performative
W > Puncte slabe
- lipsa unui spațiu adecvat pentru spectacole și repetiții;
- personal subdimensionat și lipsa personalului de specialitate (regizor tehnic,
personal specializat în scenotehnică);
- discrepanța de dinamică dintre ritmul de dezvoltare administrativă, juridică și
financiară, în raport cu dinamica de dezvoltare a instituției și a domeniului;
- subfinanțarea programelor și proiectelor;
- ritm încetinit de dezvoltare instituțională pentru că o bună parte a resurselor sunt
alocate chiriei spațiilor pentru activitățile de bază și pentru îndeplinirea misiunii
instituției;
- insuficientă dotare scenotehnică și audio-video a spațiilor de spectacol și de
repetiții;
- dificultăți în programare în avans datorită fluctuațiilor și dinamicii artiștilor din
sectorul independent și a alocării bugetare la început de an;
- derularea cu întârziere a remodelării Săii Omnia;
- închirierea spațiilor pentru derularea activității instituționale (Sala Stere Popescu,
Birouri);
- lipsa fondurilor pentru cheltuieli de capital, reducerea capacității de achiziție de
echipamente și tehnologii performante de scenă;
- absența reglementărilor pentru derularea proiectelor multi-anuale.
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-

unul dintre cele mai dinamice domenii artistice contemporane;
realizarea de proiecte de cooperare naționale și internaționale;
realizarea unei rețele de promovare și circulație a producțiilor de dans
contemporan;
existența unui sediu propriu, conform nevoilor unei instituții de
spectacol de rang național, care guvernează un domeniu întreg;
public divers și numeros, interesat de oferta artistică, chiar dacă eterogen și încă
neformat;
îmbunătăţirea continuă a nivelului artistic prin replicarea programelor strategice
de succes la nivel național;
posibilitatea de a asigura continuitate programelor și proiectelor deja demarate.

-

-

-

O > Oportunități

T > Amenințări
context social acultural, insuficienta dezvoltare a publicului consumator de artă și
dans contemporan
insuficienta conștientizare a autorității finanțatoare în alocarea bugetelor care se
răsfrâng asupra finanțării programelor minimale sau extraminimale;
propunerea de a excepta instituțiile publice de cultură de la accesarea
finanțărilor nerambursabile naționale;
lipsa predictibilității și anticipării financiar-economice;
lipsa de aplicare a politicilor publice care recunosc rolul culturii ca generator de
dezvoltare comunitară, a rolului economiei culturii și a potențialului socioeconomic pe care îl implică un domeniu de avangardă ca cel al dansului
contemporan.

3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia;
CNDB este o instituție tânără, fără precedent instituțional similar în România, care
și-a construit imaginea mai întâi ca răspuns la nevoile comunității dansului, ale domeniului
dansului la nivel național. În acest sens a creat programe și cadre de susținere care să
ofere resursele și vizibilitatea necesare creației de dans contemporan - conectat organic la
alte domenii artistice. Ideea de recipient care capătă proprietățile conținutului a funcționat
într-o primă etapă de dezvoltare a instituției. Pe măsură ce instituția s-a maturizat și s-a
dezvoltat, structurarea ofertei culturale specifice a devenit un punct de referință în
construcția imaginii Centrului. Publicul a început să se specializeze, ceea ce a condus la
formarea unei imagini de marcă; marca CNDB se poate identifica în oferta unică „cum
numai la CNDB găsești” în câteva aspecte principale:
- tip de spectacol
- teme de interes în actualitate
- formate și dispozitive neconvenționale inedite și originale
- personal pregătit, specializat ce funcționează ca mediator între public și
creatori/spectacol;
- adresabilitate foarte largă datorită celor 3 linii de acțiune ale misiunii Centrului:
producție și promovare a creației de dans, educație și formare, Mediatecă-cercetare-arhivă
- pluri-disciplinaritate
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- transversalitate
- spațiu special creat/ organizat pentru dezbatere, schimb de idei și întâlnire pentru
dialog
Mesajele lansate s-au concentrat în jurul proiectelor recurente (Festival, Premiile
CNDB, etc) și în jurul unor teme ce preocupă societatea de azi.
Dacă din 2006 până în 2016 Centrul a avut un unic slogan, „Oameni care mișcă
lumea”, din 2017, în fiecare an, a fost lansat un mesaj al anului, ce avea rolul de a ghida
publicul (stakeholderi) către opțiunile strategiei artistice care structurează programele și
proiectele anului. Poate mesajul cu cel mai mare impact a fost cel din 2018 „You are the
context - Tu faci contextul”, care s-a bucurat de o grafică aparte și de materiale de
promovare dedicate.
De multe ori imaginea reflectată în publicul care vine pentru prima dată la CNDB este
cea de organizație neguvernamentală. Flexibilitatea și deschiderea pe care o are atât față
de artiști, cât și față de temele sau problematicile puse în discuție și dezvoltate prin
proiecte, asumarea riscului în fața noului, fac din CNDB o instituție modernă, suplă,
acordată la actualitatea vieții sociale.
CNDB nu este o instituție de repertoriu, ci o instituție gazdă, care produce și difuzează
(promovează) spectacole sau proiecte proprii sau deja realizate. În consecință
programarea are un caracter non-repertorial, construită pe principii evenimențiale în relație
cu profilul consumatorului (particpant la spectacole, participant la cursuri, cercetător, de
diferite categorii de vârstă, etc).
Strategia de dezvoltare a imaginii instituționale a inclus câteva linii de acțiune care
vizează:

Realizarea de parteneriate media (scrisă, audio-vizuală și online) cu ziare, publicații,
reviste de specialitate locale și naționale, posturi TV și radio;

Realizarea de materiale informative de promovare a serviciilor şi produselor
culturale care să reprezinte o identitate vizuală cu valoare de brand cultural: pliante,
bannere, mash- uri, panouri publicitare outdoor, cărți poștale, calendare ilustrate, spoturi
radio și TV;

Realizarea de obiecte de promovare a CNDB;

Bannere si roll-up-uri (outdoor);

Materiale foto/video pentru promovare în mijoloace de transport în comun (autobuze
și la metrou);

Dezvoltarea conturilor de social media (FB, Instagram);

Deschiderea și promovarea canalelor de YouTube și Vimeo (public larg și respectiv
public profesional);

prezentarea proiectelor și acțiunilor culturale prin programarea unor emisiuni TV,
reportaje şi interviuri cu personalități de notorietate din domeniul dansului (spoturi TV,
inteviuri radio și TV);

Actualizarea site-lui instituției și reformularea identității instituționale.
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Schimbarea identității vizuale și actualizarea site-ului CNDB în 2019
Identitatea vizuală transmite și susține coerența întregii activități a unei instituții,
fiind prezentă pe toate materialele de comunicare și promovare. Reprezintă elementul
principal de identificare pentru public și parteneri și are capacitatea de a plasa imaginea
instituțională într-o poziție clară și atractivă, ca entitate culturală pe scena locală și
internațională. Este un răspuns de adaptare la mediul cultural dominat de registrul vizual,
unde identitatea vizuală trebuie să corespundă standardelor estetice curente pentru a
rămâne actuală și relevantă.
Anul 2019 a reprezentat momentul oportun pentru schimbarea identității vizuale, și
a website-ului www.cndb.ro.
Campania de re-branding a CNDB a fost necesară în egală măsură pentru a
reflecta evoluția și dezvoltarea activităților desfășurate în cadrul instituției. În acest sens,
strategia de branding a fost esențială pentru reflecta just identitatea instituției, ce o
diferențiază de alte entități culturale, iar acest tip de recunoaștere a adus o plus valoare
componentei de comunicare și relații publice, ceea ce contribuie la capitalizarea imaginii și
facilitează dobândirea de noi audiențe.
Centrul Național al Dansului București a operat cu aceeași identitate vizuală încă
de la înființarea instituției în anul 2004. Timp de 15 ani, simbolul logo-ului a fost bulina de
culoare solidă verde cu unghiuri drepte întrepătrunse în interior, însoțită în partea dreaptă
de textul desfășurat pe trei rânduri cu numelui instituției. Un design inovator la momentul
respectiv, simplu, lizibil și distinct, motiv pentru care a rămas relevant pentru o perioadă
atât de lungă de timp, fiind capabil să comunice eficient valorile instituției: dinamism,
inovație, interdisciplinaritate, cercetare, dialog, reflecție și gândire critică.

Schimbarea Identitatății vizuale a cuprins:
• Dezvoltarea kit-ului vizual în jurul logo-ului: fontul, paleta de culoare, tipurile de
materiale printate și digitale folosite pentru promovarea activității;
• Materialele printate: cărți de vizită, template afișe, bilete personalizate;
• Template-uri pentru materiale specifice rețelelor de socializare: poză de profil, cover
evenimente, postări;
• Teste de afișaj în spații outdoor;
• Livrarea manualului de brand;
• Lansarea noii identități vizuale odată cu noul site www.cndb.ro (decembrie 2019).
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Noua identitate vizuală CNDB își propune să coaguleze și să dea măsura
coerenței, onestității, adaptabilității și orientării organizației într-o nouă etapă din viața
instituției. Identitatea realizată urmărește să aducă împreună elemente contemporane și
din trecut, cum ar fi reinterpretarea verdelui CNDB și valoarea acronimului, oferind un
limbaj vizual distinct bazat pe geometrie, forme, gesturi și mișcare, pentru a susține
dinamica acțiunilor de comunicare, viziunea, valorile și spiritul manifestat în diverse medii
și platforme. Astfel, identitatea este o resursă imaterială care inspiră, influențează,
cuprinde atât lumea internă, cât și pe cea externă, oferă coerență și claritate în fiecare
moment. (Daniel & Andrews - studiou de design și comunicare)
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4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;
Strategiile și analizele în privința cunoașterii beneficiarilor, realizate la scară redusă
și evenimențial, au trebuit să se îndrepte către compensarea minusurilor, sau să afirme
din ce în ce mai puternic ceea ceea produce CNDB. Mergând pe cursul acestei logici,
drumul spre cunoașterea beneficiarilor a fost unul care ne-a concentrat atenția…mai întâi
chiar pe CNDB; un drum în sens invers, în mod paradoxal, dar care de fapt ne-a asigurat
succesul. Astfel, până să ajungem să identificăm beneficiarul, a trebuit sa redefinim ce
este CNDB, ce livrează, care este profilul principal cu care publicul să se poată conecta.
În consecință, în prima parte a mandatului, eforturile au fost intensificate mai
degrabă în ceea ce privește vizibilitatea – o investiție majoră expusă în capitolul anterior în care aceste eforturi s-au concentrat o mare parte din resursele avute la dispoziție.
După cum reiese din datele de consum aplicate la artele spectacolului, publicul
larg, cel puțin cel bucureștean, este obișnuit cu un tip dominant de programare a
spectacolelor, bazat pe stagiuni repertoriale. Însă, acest lucru este mai degrabă valabil
pentru teatrele dramatice. Din experiența și observațiile avizate știm că formula de succes
în ceea ce privește spectacolul de dans contemporan este cea evenimențială.
Din mărturiile managerilor de teatru care și-au luat riscul de a produce și a
introduce în repertoriu spectacol de dans contemporan dorind să diversifice oferta
repertorială a teatrului pentru comunitatea unde activează, reiese că acest gen
performativ „se epuizează” mai repede decât spectacole de teatru care stau pe afiș
stagiuni la rând.
Reamintim că CNDB nu este o instituție de repertoriu, ci o instituție gazdă, care
produce și difuzează/promovează spectacole sau proiecte în sfera dansului
contemporan. Spectacolele sau proiectele pot fi producții proprii sau invitate, deja
realizate.
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Sinteză a materialelor informative și de promovare 2017-2022:
materiale informative și de promovare

Parteneriate
media
Comunicate de
presă
Apariții presa
scrisă și online
Apariții în presa
de specialitate
Newsletter/
anunțuri
website CNDB
Vizualizari

2017
oct-dec
25

25

28

25

26

2022
ian-iunie
14

16

12

15

15

19

7

949

1300

320

165

156

96

19

20

23

23

17

32

34

43

32

26

26

15

123.445

146.558

77.576

2018

2019

51.131

2020

58.406

2021

89.211

număr utilizatori din care :
% vizitatori noi

75

75

70

65

60

70

% vizitatori
frecvenți

25

25

30

35

40

30

8231

9243

10.632

11059

11788

12,902

2455

2647

3452

23544

16250

8548

853,559

871.330

971.330

1,652,225

854,285

419.574

703.642

34.821

45.465

Facebook utilizatori
Like-uri pe pagină
Reach al
evenimentelor
(ticket clicks) Interacțiuni cu
postări
Interacțiuni cu
pagina:
utilizatori
unici
clickuri pe pagină
au dus spre siteul CNDB

274

1.410

804.632

1,542,
552
1,256,
321

5.740

355

560

2045

1,325,685 744,612
422
2311

644
1855

Instagram

NA

1508

1.853

2059

2489

2636

Vimeo
vizualizări

3698

201

320

3500+

2000+

1000+

3000 +

6500+

5000+

3000+

25

25

30

20

14

Youtube

NA

Presa radio/TV
RRC, etc
Spot radio

11

5

6

8

8

2

Interviuri

47

5

20

22

8

14

Prezențe în
emisiuni

47

5

20

22

8

14

3

3

TV
Spot TV

2

1

0

0

9

2

Interviuri

2

5

3

3

5

2
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Prezențe în
emisiuni
Filme de
prezentare
Film CNDB (filmul
anului)

2

5

1

0

20

1

10

3

1

9

7

1

1

1

1

1

2

602

300

300

40

60

80

pliante /flyere
/cartoline

2200

2000

2000

-

2500

1200

broșuri

2400

1000

1000

1000

250

0

invitații

500

150

300

1650

1300

200

obiecte
promoționale

600

1100

600

0

0

5

Materiale publicitare tipărite
afișe

Modalități de cunoaștere a beneficiarilor și realizare a profilului acestora:
- monitorizarea și centralizarea aprecierilor și interacțiunilor din mediul online, a
reacțiilor la campaniile de promovare pentru anumite evenimente pe pagina de Facebook,
pe contul de Instagram sau la Newsletter;
- monitorizarea numărului de vizitatori pe site arată de asemenea interesul publicului
pentru anumite categorii de proiecte sau evenimente;
- realizarea statisticilor de vânzare de bilete au de asemenea un rol important în
analiza interesului de participare al publicului la proiectele, evenimentele sau programele
Centrului;
- numărul de solicitări din partea altor organizații culturale (naționale și internaționale)
de a realiza parteneriate de colaborare sau cooperare;
- numărul de apariții în presă sau preluări de informații generate de Centru;
- organizarea de discuții cu publicul după fiecare spectacol sau eveniment special, și
monitorizarea participării;
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5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei;
Din analizele de public efectuate prin intermediul observației directe, a contactului
nemijlocit cu beneficiarii programelor și proiectelor CNDB, în intervalul 2017 - 2022 se pot
creiona două categorii de beneficiari cu profiluri distincte.
Beneficiarii principali al activității CNDB sunt:
1.
publicul larg - consumator de spectacol de dans contemporan, dar și consumatori
de cursuri de dans pentru neprofesioniști, educat, corporate, preponderent tineri în
segmentul 20+ - 40 ani
2.
profesioniștii domeniului - caracterizați prin spargerea canoanelor, entertainment
neconvențional, (ideotainment). Artiștii sunt la rândul lor: artiști direct implicați –
coregrafi, dansatori, interpreți, artiști indirect implicați – activi în domeniul artelor
vizuale, muzică, teatru, cinema, etc., și comunitățile – asociații de artiști, festivaluri.
O cartografiere a principalelor probleme ale domeniului dansului contemporan
este un demers temerar, un obiectiv specific ce rămâne la stadiul unui deziderat important.
Realizarea acestui obiectiv a depins pe de o parte de resursele alocate foarte restrânse,
și, pe de altă parte, de schimbările sociale din ultimii ani (politic, economic, pandemia
covid) care au modificat aproape toți parametrii de analiză.

5. profilul beneficiarului actual.
Activitatea CNDB a fost structurată în funcție de două mari grupe de consumatori:
consumatori:
1.
publicul larg (consumator de dans contemporan, educat, corporatist, tineri în
segmentul a 20+ - 40 ani - care au imaginație, curiozitate și profesioniștii domeniului)
2.
artiștii, caracterizați printr-un tip de entertainment neconvențional ce poate fi
numit „ideotainment”.
Publicul larg de consumatori de dans contemporan se împarte în:

cei care practică în regim amator (cuprins între vârste 5 - 45 de ani),

public care participă la spectacole, categorie trans-artistică, public consumator de
conferințe, film, dezbateri sau dispozitive speciale de performativitate.
Artiștii care activează în sfera dansului contemporan sunt organizați în diferite forme
ne-guvernamentale (asociații, fundații, sau PFA) și au ca linie determinantă a profilului lor
statutul de INDEPENDENT. În România nu există structuri sau instituții de spectacol în
subordinea Autorităților Centrale sau Locale dedicate artei coregrafice contemporane.
Centrul Național al Dansului București, ca unică instituție dedicată dansului, în subordinea
Ministerului Culturii, nu are în structura organizațională, a schemei de personal posturi de
coregrafi sau dansatori (există foarte puține excepții în care teatrele dramatice au posturi
dedicate în acest sens. Din informațiile pe care le avem, în momentul actual există
aproximativ 6 coregrafi angajați în teatre la nivel național).
Acestă categorie de beneficiari - artiștii - dezvoltă proiecte în aria misiunii pe care
și-o asumă și se întâlnesc în mod organic cu liniile de acțiune ale Centrului.
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Sinteză comparativă a parteneriatelor media în perioada de raportare:
PARTENERI MEDIA ȘI
DE PROMOVARE CNDB

2018

2019

2020

Aerowaves - rețeaua
europeană pentru dans

2021

2022

x

x

ARCUB
AGERPRES

x
x

x

x

x

x

x

Avantaje (online)
B-Critic
Black Rhino Radio
BlitzTV (afișaj/ecrane
rețeaua Metrorex)
Bucharest City App

x
x
x
x

x

x

x

Cartierul Creativ
Dilema Veche

x
x

x

x

ELLE (revista și online)
feeder.ro

x
x

x

Glamour
Graphic Front
Institutul Francez/Cinema
Elvira Popescu
Harper's Bazaar

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

Libertatea (online)
Liternet

x
x

x

x

Observator cultural

x

x

x

Orașulm.eu

x

x

x

Onlinegallery

x

x

x

RFI România

x

x

x

x

modernism.ro

Radio Guerrilla

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Revista Arta

x

x

x

Revista Arte și Meserii

x

x

x

Revista Atelierul

x

x

x

Revista CARIERE

x

x

x

Revista Scena.ro

x

x

x

Revista Zeppelin

x

x

x

SUB25

x

x

x

STB-Societatea de Transport
București (prezentare pe
ecranele din autobuze pe 4 linii
de transport)
Șcena9

x
x

Radio România Cultural
Radio România
Internațional
Radio TANANANA

Șapte Seri

x

x
a încetat să existe

x

x

x

nu mai e
activ

x
x
x

x

x

x

x
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Umblat.ro

x

x

Unica
Telekom Electronic Beats
Veioza Arte

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Viva! (online)
Zelist
TOTAL NUMAR ANUAL
PARTENERIATE MEDIA

x
x

x

25

26

31

15

18

Sinteză comparativă a răspunsului beneficiarilor la oferta culturală realizată pentru
perioada de raportare:

2017 octombrie - decembrie
Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/ spectatori în străinătate
Număr de beneficiari la sediu sau alte spații (RO)
2018

7050

Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/ spectatori în străinătate
Număr de beneficiari la sediu sau alte spații (RO)
2019

6800
1107
4752

Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/ spectatori în străinătate

7561
263

Număr de beneficiari la sediu sau alte spații (RO)
2020

6095

Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/spectatori online
Număr de beneficiari la sediu
2021

30460
29429
1031

Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/spectatori online
Număr de beneficiari la sediu sau alte spații
2022 ianuarie - iunie
Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/spectatori în străinătate
Număr de beneficiari la sediu sau alte spații (RO)

850

5832
2800
3032

3165
552
2613

* Numărul total al beneficiarilor însumează spectatori, participanți în programele de
educație și formare cît și în programele compartimentului mediatecă-cercetare-arhivă.
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B) Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia
1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național și strategia culturală a autorității;
Considerăm că Centrul Național al Dansului București - CNDB și-a atins cu plus de
măsură misiunea pe care o are în raport cu resursele și strategiile aduse de Autoritatea
Centrală. Credibilitatea CNDB în fața Autorității este dată de raportul între realizările pe
care le-a împlinit instituția și realitatea constrângerilor cu care s-a confruntat în această
perioadă de 5 ani: închirierea unui spațiu adaptat minimal la necesitățile cerute de
misiunea și planul de acțiune ale Centrului, întârzierea lucrărilor la Sala Omnia, structura
instituțională ce nu are artiști angajați ceea ce presupune un alt fel de economie culturală,
alt tip de angajament financiar, față de alte instituții din subordine (teatre). Rezultatul
acestui raport - credibilitatea - ar trebui să se reflecte direct în cuantumul bugetului alocat.
Desigur că în acest calcul au intrat și alți factori care au influențat investiția, din moment ce
pe parcursul mandatului de management 2017-2022 bugetul alocat a fost din ce în ce mai
mic. Doar anul 2022 pare să fie pe un trend ușor ascendent, deși desfășurarea activității în
al doilea semestru este pusă sub semnul întrebării datorită creșterii neprevăzute a
cheltuielilor cu chiria.
Este nevoie de voință politică pentru implementarea unor politici publice de
susținere echilibrată a domeniilor artistice reprezentate prin instituții specializate. Centrul
Național al Dansului este o singură instituție specializată de rang național față de 8 teatre
naționale în România. Bugetul anual al CNDB reprezintă 10% din bugetul unui teatru
național, în condițiile în care acestea au deja în administrare infrastructura necesară, nu
trebuie să închirieze spații ca să-și deruleze activitatea.
Cu toate acestea, CNDB a venit permanent în întâmpinarea Ministerului Culturii cu
soluții sau propuneri și a răspuns participând activ la toate solicitările privind programe
naționale de tipul Centenar, Europalia, Sezonul Româno-Francez, sau cele ce privesc
inițiative de configurare de strategii culturale.
Eforturile considerabile pe care echipa CNDB le-a depus pentru a compensa
minusurile unui context cultural general au avut efecte pozitive în această perioadă:
Cristalizarea coerentă a ofertei specifice (a categoriilor de proiecte sau programe)
pe specializări distincte și conlucrarea compartimentelor structurale ale instituției este unul
din punctele importante în acest sens.
Definirea și comunicarea unei identități instituționale clare, cu extensii transversale
în alte domenii culturale este de asemenea un punct forte ce s-a realizat progresiv pe
parcursul mandatului de management.
Atragerea unor fonduri externe prin proiecte câștigate prin programele de finanțare
Europa Creativă, Erasmus+, dar și atragerea de fonduri nerambursabile naționale, AFCN,
ARCUB, au dus la consolidarea capacității instituționale și la atingerea obiectivelor
generale și specifice propuse prin contractul de management asumat. Cultivarea
parteneriatului ca soluție și demers pentru atingerea cu succes a obiectivelor strategice
sau specifice a constituit un element constitutiv în organizarea activităților CNDB.
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2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari;
Activități pentru publicul larg:

Crearea unor evenimente cu grad mare de accesibilitate al publicului (Festivalul
CNDB, Premiile CNDB);

crearea și adaptarea unor producții de dans (spectacole, filme de dans, filme de
prezentare a personalităților și evenimentelor, making-of) pentru difuzarea on-line mai
ales pe perioada pandemiei Covid, în care a fost menținută legătura cu publicul CNDB;

parteneriate, asocieri, colaborări cu instituții care dețin infrastructură pentru
susținerea unor coproducții de anvergură, vizibile la nivel național, în ideea multiplicării
scenelor pentru producțiile de dans contemporan;

Organizarea de conferințe, comunicări, dezbateri, artist talk, mese rotunde (în
special evenimente trans-disciplinare, de tipul proiectelor Ce ne (mai) mișcă, Întâlnirilor
Indisciplinate, Books on the dance floor), în cadrul Stagiunii Naționale Stere Popescu,
mini-stagiuni și turnee organizate în alte orașe din România, pentru diversificarea
categoriilor de public și o lărgire a numărului de iubitori de dans contemporan la nivel
național;

Conectarea la scena de dans internațională: invitarea în fiecare an cel puțin a unui
spectacol străin, pentru a conecta publicul românesc la tendințele actuale ale dansului
contemporan internațional: Man akram ve Rostam - Ali Moini (FR), Tordre - Rashid
Ouramdane (FR), Babae - Joy Ritter (DE), Masterwork - Emese Cuhorka (HU), Whales,
l’Epouse, La Ménagère - Rebecca Journo/Collectif La Pieuvre(FR), The Very Last Northern
White Rhino – Gaston Core (SP), Some Choreographies – Jacopo Jenna(IT), Plastic Bag –
Yulia Arsen (RU/IL).


Conectarea inițiativelor din dansul contemporan la nivel național prin proiecte
comune de tipul Dancing walks, Consultații poetice și coregrafice, Dansuri de curte.

Activități acompaniatoare de educație artistică pentru public (cursuri, proiecții de
filme, programe speciale adresate pe categorii de vârstă);

Activități întreprinse pentru profesioniștii domeniului:

întâlniri frecvente cu comunitatea artistică, dezbateri organizate în jurul unor teme
de interes de tipul proiectului Laboratorul de trei zile sau organizarea de întâlniri
informale ce au loc de regulă la începutul anului;

punerea la dispoziția artiștilor, pe baza unor planificări riguroase a resurselor, a
spațiilor pentru repetiții și prezentare a creațiilor și producțiilor coregrafice, precum și a
proiectelor culturale (în medie 56 de artiști pe an au beneficat de spațiul CNDB, cu o
medie anuală de 500 de ore);

organizarea de Cursuri de antrenament destinate profesioniştilor, susţinute de
coregrafi sau dansatori;
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organizarea anuală a programelor de rezidențe artistice - Rezidențe, Ateliere, Public
– RAP 2018, Reedans – rezidențe artistice internaționale (România, Ucraina, Bulgaria),
Reconstituiri coregrafice 2021, artistul anului 2022, etc.

Site-ul CNDB oferă, prin noul design, un acces mai ușor la informații de actualitate,
în egală măsură de interes general și profesional;

Mediateca CNDB prin programele sale pune în mod activ la dispoziție resurse
pentru elevi, studenți, public interesat

Organizarea de evenimente care recunosc valoarea și contribuția unor personalități
culturale din sfera dansului contemporan: Premiile CNDB, organizate anual.

Acces la rețele internaționale profesionale: Reţeaua europeană Aerowaves,
reprezentată de 40 de parteneri asociaţi din 34 de ţări de pe continent. În fiecare an se
face o selecție de 20 producții (Twenty’20) din peste 800 de lucrări din țările membre,
pentru tineri coregrafi. Aerowaves promovează creaţiile acestora şi le sprijină prezentarea
în ţările partenere.

3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse.
Programele și proiectele CNDB s-au orientat după principalele obiective strategice
asumate pentru întreaga abordare managerială, respectiv:

Consolidarea capacității administrative a CNDB: consolidarea credibilității,
lărgirea accesului și creșterea diversității proiectelor culturale;
Numărul și complexitatea proiectelor realizate au adus cu fiecare an un grad de
specializare în managementul de proiect și în cadrul relațiilor operaționale interne de lucru,
în coerența relațiilor cu partenerii și nu în ultimul rând un grad ridicat de competență în
comunicarea coerentă cu publicul, prin toate instrumentele existente.
Creșterea vizibilității instituționale și implicit a proiectelor, programelor și
activităților CNDB - strategie dinamică de marketing, rebranding (noul site, noua
identitate vizuală), utilizarea noilor tehnologii pentru accesarea spectacolelor (canale de
difuzare precum Youtube, Vimeo, FB) și activităților desfășurate de CNDB;
Creșterea calității contextului creativ – educație, formare, cercetare –
multiplicarea scenelor (fizic și on-line), promovarea tinerilor artiști și a proiectelor lor;
stimularea parteneriatelor, a dialogului inter-instituțional și distribuirea judicioasă a
resurselor;
Dezvoltarea Compartimentelor de Educație și Formare și Mediatecă, Documentare, Arhivă
au răspuns cu plus de măsură așteptărilor estimate la începutul mandatului printr-o
eficientă organizare și mai ales prin proiectele de anvergură pe care le-au derulat. Dacă la
finalul anului 2017 aceste compartimente aveau un caracter autonom - în sensul
organizării de proiecte în funcție de obiectivele specifice compartimentelor, în 2022
granițele între compartimente au devenit fluide, asumând fiecare obiectivele specifice
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instituționale, ceea ce a dus la creșterea calitativă a conținutului artistic cu un impact real
și evident asupra receptării din partea publicului.

Deschiderea și dezvoltarea dialogului internațional de cooperare.
În ciuda bugetului redus, CNDB a găsit soluții și oportunități prin care dialogul cu scenele
internaționale să fie menținut. Cu excepția anului 2020 - în fiecare an au fost aduse
publicului producții internaționale ce au fost prezentate fie pe scena sălii Stere Popescu,
fie pe scene partenere din România sau internaționale.
În fiecare an s-au desfășurat proiecte internaționale de cooperare fie prin participarea
producțiilor CNDB la festivaluri sau evenimente în străinătate, fie prin participarea artiștilor,
profesorilor de notorietate din scena internațională în proiecte desfășurate în România.
Sezonul Româno - Francez, evenimentele organizate cu ocazia Centenarului 2018,
participarea spectacolelor co-produse de Centru pe scene internaționale și invitarea
anuală a producțiilor internaționale în cadrul rețelei Aerowaves au fost oportunități notabile
în acest sens.
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C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de
reorganizare, pentru mai buna funcționare, după caz;
1. măsuri de organizare internă;
Reglementările interne, în baza cărora instituția și-a desfășurat activitatea în perioada
raportată, au avut în vedere:
 Regulamentul de organizare și funcționare: în 2016 a fost aprobat noul ROF al
CNDB de către autoritatea centrală prin Ordinul Ministrului Culturii 2231/05.04.2016
privind modificarea si completarea OMC nr.2616/20.11.2013 pentru aprobarea ROF al
CNDB.
 Regulamentul de ordine interioară reprezintă acea reglementare prin care se
concretizează modul de desfășurare a activităților, reprezentând, în fapt, o prelungire a
prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare, punându-se accentul pe modul
în care se realizează angajarea personalului, drepturile și obligațiile acestuia în raport cu
cele ale angajatorului, intervalul de timp în care sarcinile de serviciu sunt aduse la
îndeplinire, prerogativa sancționatorie a angajatorului în caz de abateri de la regulile de
disciplină a muncii, etc.
 decizii ale managerului - prin acestea se are în vedere îmbunătățirea activității
instituției, corectând pe anumite segmente micile disfuncționalități apărute în activitate, în
limita competențelor și a legislației în vigoare. Decizia Managerului instituției reprezintă
acea reglementare de ordin intern emisă în baza legislației în vigoare și a Regulamentului
de Organizare și Funcționare prin care sunt îndeplinite anumite aspecte esențiale ce
țin de activitatea curentă în cadrul organizației.


întocmirea și /sau actualizarea fișelor de post

 evaluarea anuală a personalului are ca scop aprecierea obiectivă a activității
personalului contractual, prin compararea gradului de îndeplinire a obictivelor și criteriilor
de evaluare, stabilite pentru perioada respectivă, cu rezultatele obținute în mod efectiv.
Aceasta este reglementată de Ordinul Ministrului Culturii nr. 2093/15.02.2018 privind
aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
personalului contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii, precum și din
cadrul unităților care funcționează în subordinea ori în coordonarea acestuia.
 notele interne reprezintă instrumentul cu ajutorul căruia se trasează sarcini de
serviciu în vederea acoperirii de către salariații existenți a anumitor activități care apar în
mod excepțional și care nu fac parte din fișele de post ale acestora ori a acelor activități
pentru care responsabilul anterior încetează raporturile de muncă în cadrul instituției.
Acestea sunt dispuse de către conducătorul instituției sau cu aprobarea acestuia, prin grija
compartimentului resurse-umane, și au în vedere necesități apărute în activitate pentru o
perioadă determinată. Rolul notelor interne de serviciu este util datorită faptului că,
emiterea lor, contribuie la desfășurarea activității în flux normal în cadrul instituției.

Organizarea activităților CNDB s-a făcut și în cadre informale, ceea ce poate fi atribuită
culturii organizaționale clădite în perioada de management, făcând din Centru o instituție
dezirabilă:
 cel puțin 2 întâlniri cu echipa în integralitatea ei: la început de an - în care sunt
prezentate cele mai importante aspecte ale programului minimal, planurilor și obiectivelor
stabilite pentru anul care începe, precum și stabilirea liniilor de acțiune în chestiuni
administrative;
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întâlniri săptămânale ale compartimentelor artistice și de comunicare;

 grupuri de lucru (on-line: whatsapp, email, zoom) între compartimente pentru o mai
mare eficiență în derularea proiectelor.

Activități de
organizare
Fișe de post
ROF CNDB actualizare
Regulamentul intern al
CNDB -actualizare
Fișele de evaluare
a personalului
Decizii ale
managerului
Note interne de
serviciu

2017
oct-dec

2018

2019

2020

Nu a fost
cazul

actualizare
6

actualizare
3

actualizare
1

Nu a fost
cazul
Nu a fost
cazul

Nu a fost
cazul
Nu a fost
cazul

Nu a fost
cazul
Nu a fost
cazul

Nu a fost
cazul
Nu a fost
cazul

întocmire :
3
actualizare:
3
Nu a fost
cazul
Nu a fost
cazul

DA

DA

DA

DA

DA

DA

31

27

49

23

37

8

Nu a fost
cazul

Nu a fost
cazul

Nu a fost
cazul

Nu a fost
cazul

Nu a fost
cazul

Nu a fost
cazul

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA**

Alte raportări :
Raport de evaluare a
implementării Legii nr.
544/2001
Raport implementare
măsuri Strategia
Națională Anticorupție

2021

2022
ian- iulie
actualizar
e:3
Nu a fost
cazul
Nu a fost
cazul

** A fost adoptată Declarația privind asumarea agendei de integritate organizaţională la
nivelul Centrului Național al Dansului București pentru implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie 2021-2025;
- A fost aprobat Planul de integritate privind implementarea Strategiei Naţionale
Anticorupţie 2021-2025 la nivelul Centrului Național al Dansului București;
- Au fost desemnate persoanele responsabile cu implementarea Strategiei Naționale
Anticorupție la nivelul Centrului Național al Dansului București.
CONTROLUL MANAGERIAL INTERN

În perioada raportată, 2017 (octombrie - decembrie) - 2022 (ianuarie - 30 iunie) s-au
realizat în fiecare an următoarele:
 Elaborarea, aprobarea si implementarea Programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial pentru anul în curs;
 Actualizarea componenței membrilor Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare

metodologică cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/managerial (SCIM),
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Regulamentul care stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei, Secretariatul
Comisiei și componența Echipei de gestionare a riscurilor din cadrul CNDB.
 Întocmirea şi transmiterea către MCIN a situaţiei centralizatoare semestriale/anuale

privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial;
 Planificarea activităţii de control intern/managerial, pentru anul 2019 în vederea

monitorizarii semestrială/anuală a stadiului implementării sistemului de control
intern/managerial prin actualizarea/revizuirea procedurilor operaționale existente si/sau
implementarea altora noi, pentru conformitate cu Ordinul SGG nr. 600/2018 privind
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 Pentru anul 2022, până la data întocmirii prezentului raport, s-a întocmit şi transmis către

Ministerul Culturii situaţia centralizatoare anuală privind stadiul implementării sistemului de
control intern/managerial, revizuirea și actualizarea Procedurilor Operaționale fiind
programate, începând cu trimestrul III.
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
Instituţia funcţionează în principal în baza următoarelor acte de reglementare
internă: Regulament de Organizare şi Funcţionare (aprobat de Ministerul Culturii prin
Ordinul nr. 2231/05.04.2016, Regulamentul Intern.
În baza actelor de reglementare internă, la nivel de instituţie, măsurile concrete sunt
cuprinse în Decizii şi alte acte interne, după caz. Documentele de reglementare internă,
enumerate mai sus, cuprind toate domeniile impuse de legislaţia muncii aflată în vigoare.
Printre domeniile de prioritate reglementate prin normele interne cuprinse în documentele
enumerate, amintim:
- scopul şi obiectul de activitate
- personalul şi conducerea instituţiei
- structura organizatorică
- bugetul de venituri şi cheltuieli, patrimoniu
- drepturile şi obligaţiile angajatorului
- drepturile şi obligaţiile angajaţilor
- timpul de lucru, timpul de odihnă, concedii
- protecţia, igiena şi securitatea în muncă
- salarizare, premiere, recompense
- măsuri de protecţie şi facilităţi acordate salariaţilor
- răspundere disciplinară, răspundere materială
- criteriile și procedurile de evaluare profesională a salariaților
- prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților și colaboratorilor
Având în vedere activitatea specifică instituţiei, actele normative cu incidenţă sunt în
principal din domeniul de legislaţie a muncii, legislaţia privind unităţile bugetare, respectiv
legislaţia privind unităţile de cultură. Actele normative incidente în activitatea CNDB sunt
enumerate în Anexa 1.
În ceea ce privește reglementările interne, Regulamentul de Ordine Internă a fost modificat
în anul 2017, în vederea alinierii prevederilor acestuia cu prevederile legale, respectiv
acesta a fost modificat în funcție de modificările legislative și de mărirea numărului de
personal angajat.
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Se propune actualizarea reglementărilor interne pe viitor, ori de câte ori este necesar
datorită modificărilor survenite în legislația muncii ori cea privind securitatea și sănătatea
în muncă, dar și în urma reorganizării structurale ale instituției. În mod special considerăm
necesară distincția între personalul administrativ și cel de coordonare a proiectelor
artistice, în ceea ce privește timpul de lucru și zile libere, recuperări, etc.
În toată perioada raportată (2017-2022) s-a remarcat un grav dezechilibru al
resurselor umane din structurile funcționale responsabile de sceno-tehnică. (2 mașiniști, 1
maestru sunet, 1 maestru lumini) în raport cu activitatea derulată. Absența din schema de
personal a tuturor funcțiilor legate de scenă – cabiniere, regizor tehnic, echipe tehnice
lumini-sunet, plasatoare, mașiniști – fac din CNDB o instituție de spectacol fragilă sub
aparența unei flexibiltăți fără egal între instituțiile de spectacol din subordinea Ministerului
Culturii. Aceste funcțiuni trebuiesc compensate, atunci când vorbim de o reponsabilitate
față de public, față de calitatea spectacolelor, cu atât mai mult cu cât tehnologiile scenice
au fost foarte necesare în condițiile difuzărilor on line sau transmiterii în timp real a
evenimentelor. CNDB a compensat acestă absență încă de la crearea sa, prin
supraîncărcarea fișelor de post a consultanților artistici, prin responsabilizarea
suplimentară a artiștilor, prin contractarea de servicii punctuale sau externalizarea
acestora. Însă această ultimă modalitate a fost tot mai dificil de accesat în ultima vreme
din cauza bugetului din ce în ce mai redus la capitolul Bunuri și Servicii.
În anul 2022, Centrul Național al Dansului București a solicitat suplimentarea
Statului de funcții aprobat cu un post de execuție, în vederea unei mai bune repartizări a
atribuțiilor personalului de specialitate tehnică, ținând cont de faptul că Centrul este o
instituție de proiecte, ce funcționează cu personal administrativ și tehnic minim necesar
funcționării instituției, conform art.5 alin.(3) din OG nr. 21/2007.
Această solicitare vine ca urmare a nenumăratelor demersuri din anii anterior de
suplimentare a structurii organizatorice a instituției, suplimentare impusă de faptul că
volumul de activitate al instituției a crescut constant în ultimii ani, ceea ce necesită, pe cale
de consecință, și actualizarea Organigramei instituției.

3. sinteza activității organismelor colegiale de conducere;
În acord cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF), în
cadrul CNDB funcţionează Consiliul Administrativ ca organism cu rol deliberativ, care
sprijină activitatea managerului şi un consiliu de specialitate - Consiliul Artistic, organism
colegial, cu rol consultativ, care asistă managerul în activitatea sa.
Consiliul Administrativ în întrunirile sale a avut pe ordinea de zi alături de aspecte
administrative legate de buna funcționare a instituției și alte chestiuni precum:
-

Stabilirea priorităților strategice privind programele și proiectele ce urmează a fi
derulate;
Reconfigurarea anuală a componenței Consiliului Artistic, a atribuțiilor și
componenței acestuia;
Stadiul implementării programului minimal al CNDB și proiectelor extra-minimale;
Găsirea de soluții prin care CNDB să atragă și alte finanțări;
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-

Stabilirea de proceduri interne pentru eficientizarea relației între compartimente;
Stabilirea perioadelor de concedii;
Retrimiterea solicitării către Ministerul Culturii privind numirea unui membru
reprezentativ al MC în Consiliul Administrativ, care din 2016 lipsește din
componența acestui organ consultativ;
Număr de
întruniri ale
Consiliului
Administrativ

2017
oct-dec
3

2018
7

2019
5

2020

2021

2022
ian.- iun

3

5

4

Consiliul Artistic este un organism colegial de specialitate cu rol consultativ, a cărui
componenţă se constituie în baza deciziei scrise a managerului. Astfel, componența
acestuia în anul 2022 este următoarea:
-

Mihai Mihalcea (șef serviciu CNDB),
Andreea Duda (consultant artistic CNDB - Compartiment Producție și Difuzare),
Carmen Coțofană (consultant artistic CNDB - Compartiment Producție și Difuzare),
Simona Deaconescu - coregrafă, artist asociat CNDB pentru anul 2022,
Mădălina Dan - coregrafă, artist asociat CNDB pentru anul 2016.
Atribuțiile Consiliului Artistic pentru anul 2022 sunt:

-

propuneri pentru configurarea strategiei artistice pentru anul în curs
propuneri de proiecte sau spectacole invitate pentru activitatea CNDB în acord cu
strategia artistică aprobată;
nominalizări pentru Premiile CNDB 2022 în acord cu bugetul alocat;
implicare în Selecția de Proiecte și Programe CNDB pentru finanțări nerambursabile
(criterii de evaluare, linii strategice de dezvoltare, ș.a.);
consultări în privința anumitor aspecte specifice ale proiectelor derulate (de exemplu:
Programul Academiei de Dans și Performance CNDB).

4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancţionare);
Centrul Național al Dansului București - CNDB are 21 de posturi în schema de personal.
Fluctuații de personal 2017:
 Șapte încetări ale contractelor individuale de muncă (trei prin acordul părților – art.55 lit.b
din Codul muncii, două ca urmare a demisiei salariaților, cu preaviz – art.81 din Codul
muncii, o încetare a contractului pe perioada de probă a salariatului – art.31 din Codul
muncii una ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat contractul individual de
muncă – art.56 alin.1 lit.i din Codul muncii);
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Fluctuații de personal 2018:
4 încetări de contracte prin acordul părților (art.55 lit.b din Codul Muncii)
2 suspendări ale contractelor pentru concediu creștere copil
6 angajări pe durată determinată

Fluctuații de personal 2019:
 4 încetări ale contractelor individuale de muncă (unul prin acordul părților - art.55 lit.b din
Codul Muncii, unul ca urmare a expirării termenului contractului – art.56 alin.1 lit.i și două
ca urmare a demisiei salariatului, cu preaviz – art.81 alin.1 din Codul muncii)
 1 încetare a suspendării contractului ca urmare a revenirii salariatei din concediulpentru
creșterea copilului;
 3 angajări pe durată determinată.
Fluctuații de personal 2020:


încetare a contractului individual de muncă (prin acordul părților - art.55 lit.b din Codul
Muncii).

Fluctuații de personal 2021:
 șase încetări ale contractelor individuale de muncă (cinci prin acordul părților - art.55 lit.b
din Codul Muncii și una ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat contractul
individual de muncă – art.56 alin.1 lit.i din Codul muncii);
 cinci angajări prin concurs organizat în baza HG nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice
 o angajare directă, în baza OG nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole
sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.
Fluctuații de personal 2022:
 patru încetări ale contractelor individuale de muncă (două prin acordul părților - art.55 lit.b
din Codul Muncii, una ca urmare a pensionării salariatului și una ca urmare a demisiei
salariatului cu preaviz – art.81 alin.1 din Codul muncii);
 două angajări prin concurs (în curs de organizare la data redactării prezentului raport) în
baza HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 două angajări directe, (în curs de organizare la data redactării prezentului raport) în baza
OG nr.21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și
desfășurarea activității de impresariat artistic.
În perioada raportată (octombrie 2017 - iunie 2022) Comisia de disciplină nu s-a reunit,
întrucât nu a avut loc nicio cercetare disciplinară.
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În perioada raportată (octombrie 2017 - iunie 2022) doi dintre angajații CNDB au putut
participa la cursuri formare/perfecționare (curs de Arhivare și curs SCIM). 2018 a fost
singurul an în care instituția a dispus de fondurile necesare participării personalului la
cursuri de specializare.
În 2022 s-a solicitat Ministerului Culturii suplimentarea numărului de posturi pentru
completarea necesarului de personal tehnic și suplimentarea cu jumătate de normă pentru
funcția de casier.

5

măsuri luate pentru gestionarea
funcţionalizări ale spaţiilor;

patrimoniului

instituţiei,

îmbunătăţiri/re

Spațiile aflate în administrarea Centrului Național al Dansului București sunt în regim de
închirere:
- Sediul administrativ și secretariatul general, din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6,
etajul 1, Sector 1, spații aflate în administrarea Centrului Național al Cinematografiei.
În anul 2017, CNDB a participat la licitația pentru închirierea acestor, devenind
chiriașul unei suprafețe de aproximativ 100mp distribuiți în trei birouri și un depozit.
Participarea la licitația pentru închirierea spațiilor pentru birouri a clarificat statutul incert al
sediului administrativ al Centrului în clădirea CNC.
În anul 2022, CNDB (după o încercare nereușită în 2021) a participat cu succes la licitația
pentru închirierea altor spații (o cameră de birou, la același etaj) din nevoia stringentă de a
asigura condiții mai bune de lucru (într-un birou de 7/4 metri lucrează 6 persoane, iar
managerul împarte un birou de 4/2 metri cu Șef Serviciu).
Sala de spectacole ”Stere Popescu” aflată în Bd-ul Mărășești nr. 80-82, sector 4,
București, are o capacitate fixă de 65 locuri, putându-se adăuga până la 25 locuri
suplimentare (scaune şi perne), structurată în sala de spectacole (230 m2), un studio de
repetiţii (120m2), echipate adecvat cu covoare profesionale de dans (mobile), cu absorbţie
de şocuri, destinate pe sprafeţe dure. Spațiile beneficiază de grupuri sanitare (public și
pentru artiști) și o curte de 174 mp. La subsolul clădirii sunt disponibile spații de depozitare
de aproximativ 50mp.
S-a avut în vedere folosirea spațiului cu maximă eficiență în mod special pentru
încăperea destinată Mediatecii. Soluția găsită este bazată pe multifuncționalitatea spațiului
în sensul că în prima parte a zilei acesta găzduiește activitățile de mediateca, iar în a doua
parte a zilei, spațiul modular devine cabină și back-stage pentru repetiții sau spectacole.
De asemenea, pe timpul derulării Școlii Performative pentru Copii, părinții beneficiază de
resursele spațiului de mediatecă (cărți și filme de specialitate, wi-fi, mese de lucru, etc) .
În anul 2017 s-a demarat procesul de reabilitare a Sălii Omnia, primită în
administrare în 2016 prin HG 651/ 08.09.2016. Remodelarea clădirii pentru noile funcțiuni
este asigurată financiar prin contractul cu UMP din cadrul Ministerului Culturii, iar lucrările
erau preconizate a se încheia încă din anul 2019. Lentoarea cu care avansează acest
proces - în ciuda eforturilor noastre considerabile - este cel puțin descurajantă nu numai
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pentru reprezentanții CNDB, dar și pentru întreaga comunitate culturală și
mai puțin pentru publicul format în ultimii 10 ani. În plus, dacă prejudiciul
prin întârzierea realizării acestui proiect este calculabil făcând suma tuturor
chirii pentru anii respectivi (2019 - 2022), în schimb, prejudiciul de imagine
este incalculabil.

artistică, și nu
financiar adus
cheltuielilor cu
adus instituției

În vederea încurajării derulării proiectului de reabilitare, a susținerii unei imagini (a
unei speranțe mai degrabă) pentru comunitatea culturală din București și din țară, și nu în
ultimul rând, în ideea eficientizării clădirii, au fost organizate numeroase acțiuni sau
proiecte ce au avut în centrul atenției viitoarea casă a dansului. Clădirea fiind în stadiu de
ruină, fără electricitate, fără încălzire, nu a permis obținerea unui aviz de funcționare; astfel
s-au putut organiza doar vizite ghidate cu public foarte restrâns, sesiuni foto și filme
documentare, conferințe (acestea din urmă fiind organizate la sala Stere Popescu).
Sala RAP sau Biroul permanent CNDB la Cluj a funcționat ca studio dedicat
rezidențelor artistice încă din 2012 când CNDB a rămas fără spații în care să-și deruleze
activitatea de bază. Centrul a închiriat studioul care a activat, în Parteneriat cu Fabrica de
Pensule de la Cluj, până în anul 2018 inclusiv. O evoluție deosebită a proiectelor
desfășurate în parteneriat s-a înregistrat în această perioadă. Sala RAP (rezidențe, artiști,
public) a fost un efort vital pentru difuzarea producțiilor de dans contemporan la nivel
național, pentru interconectarea CNDB cu alte organizații și instituții de profil din regiune,
pentru a putea susține și promova creații de dans contemporan și încheia parteneriate în
mai multe proiecte, cu artiști independenți și asociații locale și euro-regionale care
desfășoară activități din domeniul dansului contemporan și al artelor contemporane.

6.
măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau
a altor organisme de control în perioada raportată.
 În perioada 04.09.-13.10.2017 s-a desfășurat misiunea Curții de Conturi a României
pentru perioada 2014-2017.
Recomandărilor pentru îmbunătățirea activității administrative a CNDB formulate în
Raportul Curții de Conturi, CNDB a răspuns punctual și prompt, în sensul în care acestea
vizau aspecte procedurale punctuale, urmând ca până la 30.06.2018 instituția să finalizeze
soluționarea tuturor solicitărilor identificate de autoritatea de control.

În perioada 20.06.2018-22.06.2018 delegația Curții de Conturi a României a
efectuat la sediul CNDB, o verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor
dispuse prin Decizia 98/02.11.2017 ca urmare a acțiunii ”Controlul situației, evoluției și
modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea
realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor în perioada 01.01.2016-31.12.2016”. În urma
acestei verificări, a fost întocmit un Raport privind modul de ducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse prin Decizia nr. 98/02.11.2017 (Raport de follow-up) în data de
22.06.2018, înregistrat la sediul CNDB sub nr. 963/22.06.2018.
În Raportul de follow-up s-a consemnat că toate măsurile dispuse prin Decizia nr.
98/02.11.2017 au fost îndeplinite în termenul de realizare precizat de Curtea de Conturi.
De asemenea s-a precizat în acest raport că impactul efectiv al măsurilor luate de CNDB
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asupra activității acestuia a fost de îmbunătățire a managementului pentru realizarea
obiectivelor asumate.

În luna decembrie 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București
a efectuat la Centrul Național al Dansului București un control ale cărui obiective au fost:
-

Contractele individuale de muncă încheiate și dosarele de personal;
Timpul de muncă (art.119 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii republicat).

Astfel, prin Procesul-verbal de control încheiat de ITM București, s-a contatat că dosarele de
personal ale salariaților conțin documentele prevăzute la art.8 alin.2 din H.G. nr.905/2017
și, de asemenea, s-a făcut dovada respectării prevederilor art.119 alin.(1) din Legea
nr.53/2003 – Codul muncii republicat, existând documente din care a rezultat timpul de
muncă prestat de salariații instituției.

În 2020, 2021 și 2022 nu au existat controale, verificări/auditări din partea
autorității sau a altor organisme de control.

Sala Omnia exterior

Sala Omnia interior
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D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei:
1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al perioadei raportate;
Cod
20G
000
20G
0000
20G
001
20G 33
20G 33.

20G
33.19
20G
33.50
20G 37
20G
37.01
20G
37.50

Denumire

REALIZAT ESTIMAT
2017
2018

REALIZAT ESTIMAT REALIZAT ESTIMAT REALIZAT ESTIMAT REALIZAT
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021

ESTIMAT REALIZAT
2022
2022

TOTAL VENITURI

3734.00

2650.27

2482.00

2427.37

2862.00

2831.67

3050.00

2957.06

2872.00

2815.24

3408.00

1696.38

VENITURI PROPRII

391.00

392.79

274.00

254.48

658.00

652.86

362.00

355.44

361.00

350.80

256.00

189.38

I. VENITURI CURENTE

391.00

392.79

274.00

254.48

658.00

652.86

362.00

355.44

361.00

350.80

256.00

189.38

391.00

392.79

274.00

254.48

658.00

652.86

362.00

355.44

361.00

350.80

256.00

189.38

122.00

127.52

139.00

123.33

171.00

170.50

86.00

82.37

111.00

105.64

66.00

61.38

102.00

108.87

112.75

98.47

143.00

143.00

73.00

69.57

90.00

91.19

51.00

50.05

20.00

18.65

26.25

24.86

28.00

27.50

13.00

12.80

21.00

14.46

15.00

11.33

269.00

265.27

135.00

131.14

487.00

482.36

276.00

273.07

250.00

245.16

190.00

128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.00

11.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

269.00

265.27

135.00

131.14

475.00

470.49

276.00

273.00

250.00

245.16

190.00

128.00

2343.00

2257.48

2208.00

2172.89

2204.00

2178.82

2688.00

2601.62

2511.00

2464.44

3057.00

1507.00

2343.00

2257.48

2208.00

2172.89

2204.00

2178.82

2688.00

2601.62

2511.00

2464.44

3057.00

1507.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

0.00

C2. VANZARI DE
BUNURI SI SERVICII
Venituri din prestari de
servicii si alte activitati
Venituri din serbari si
spectacole scolare,
manifestari culturale,
artistice si sportive
Alte venituri din prestari
de servicii si alte
activitati
Transferuri voluntare,
altele decat subventiile
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare

20G 48
20G
48.16

SUBVENTII DE LA
ALTE ADMINISTRATII
SUBVENTII PENTRU
INSTITUTII PUBLICE
Sume de UE/ alti
donatori.......aferente
cadrului financiar 20142020
Alte facilitati
postaderare

20G

Prefinantare

20G 43
20G
43.09

ESTIMA
T 2017
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48.16.03
23G

23G

00

01

23G 10
23G
10.01
23G
670304
10.01.01
23G
670304
10.01.13
23G
670304
10.01.17
23G
10.02
23G
670304
10.02.06
23G
10.03
23G
6703
10.03.01
23G
67030
10.03.02
23G
670304
10.03.03
23G
670304
10.03.04
23G
670304

TOTAL CHELTUIELI

2734.00

2650.57

2482.00

2427.37

2862.00

2831.67

3050.00

2957.06

2872.00

2819.14

3408.00

1359.52

2700.00

2623.74

2482.00

2427.37

2862.00

2831.67

3050.00

2957.06

2847.00

2794.67

3408.00

1359.52

1109.00

1103.94

1258.00

1255.42

1469.00

1462.72

1601.00

1587.49

1526.00

1523.80

1557.00

823.90

905.00

901.41

1192.88

1190.89

1414.30

1408.46

1535.92

1528.55

1491.70

1490.28

1491.05

783.41

Salarii de baza

895.36

894.99

1190.08

1188.17

1336.30

1334.43

1446.48

1445.30

1414.40

1413.81

1402.61

741.62

Drepturi de delegare

10.00

6.42

2.80

2.73

5.00

1.31

2.00

0.59

2.00

0.69

1.00

0.95

Indemnizatii de hrana

0.00

0.00

0.00

0.00

73.00

72.72

87.44

82.67

87.00

75.78

87.44

40.84

Cheltuieli salariale in
natura

0.00

0.00

21.35

21.00

22.90

22.65

30.45

24.65

0.00

0.00

30.45

22.95

Vouchere de vacanta

0.00

0.00

21.35

21.00

22.90

22.65

30.45

24.65

0.00

0.00

30.45

22.95

Contributii

203.64

202.53

43.77

43.53

31.80

31.61

34.63

24.29

34.30

33.52

35.50

17.54

Contributii de asigurari
sociale de stat

141.58

141.41

13.33

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contributii de asigurãri
de somaj

5.32

4.47

0.43

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contributii de asigurari
sociale de sanatate

46.59

46.54

4.39

4.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.51

2.50

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.64

7.61

0.72

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI CURENTE
(01=10+20+30+40+50+
51+55+56+57+59+65)
TITLUL I CHELTUIELI
DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in
bani

Contributii de asigurari
pentru accidente de
munca si boli
profesionale
Contributii pentru
concedii si indemnizatii
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10.03.06
23G
670304
10.03.07
23G 20
23G
20.01
23G
670304
20.01.01
23G
670304
20.01.02
23G
670304
20.01.03
23G
670304
20.01.08
23G
670304
20.01.09
23G
670304
20.01.30
23G
20.04
23G
670304
20.04.02
23G
670304
20.04.04
23G
20.05
23G
670304
20.05.30
23G
20.06

Contributia asiguratorie
pentru munca

0.00

0.00

24.66

24.44

31.80

31.61

34.63

34.29

34.30

33.52

35.50

17.54

TITLUL II BUNURI SI
SERVICII

1591.00

1519.80

1224.00

1171.94

1393.00

1368.95

1449.00

1369.57

1321.00

1270.87

1756.00

535.62

Bunuri si servicii

386.60

358.51

272.76

231.95

252.00

234.11

287.71

239.65

293.10

274.60

322.00

146.79

Furnituri de birou

3.40

3.38

4.00

3.63

3.00

2.93

3.00

3.00

3.00

2.95

4.00

0.00

Materiale pentru
curatenie

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.98

3.00

3.00

4.00

3.99

4.00

0.00

Încalzit, Iluminat si forta
motrica

34.00

25.63

25.64

24.27

26.30

19.20

21.20

17.10

28.10

20.72

35.00

15.41

Posta, telecomunicatii,
radio, tv, internet

21.20

18.82

18.54

16.72

10.80

9.97

10.50

10.19

11.00

9.88

12.00

4.89

5.00

5.00

0.00

0.00

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320.00

302.68

221.58

184.34

208.00

198.14

250.01

206.36

247.00

237.07

267.00

126.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.30

1.50

0.91

1.00

0.00

Materiale sanitare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.10

0.00

0.00

Dezinfectanti

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.30

1.00

0.81

1.00

0.00

Bunuri de natura
obiectelor de inventar

21.00

20.95

39.90

39.87

12.00

10.85

75.00

68.55

45.00

36.75

10.00

4.81

Alte obiecte de inventar

21.00

20.95

39.90

39.87

12.00

10.85

75.00

68.55

45.00

36.75

10.00

4.81

Deplasari, detasari,
transferari

10.00

6.29

6.60

5.90

6.00

4.14

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

Materiale si prestari de
servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii
pentru întretinere si
functionare
Medicamente si
materiale sanitare
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23G
670304
20.06.01
23G
670304
20.06.02
23G
670304
20.12
23G
670304
20.13
23G
20.30
23G
670304
20.30.04
23G
670304
20.30.30
23G

70

23G 71
23G
71.01
23G
670304
71.01.03
23G
670304
71.01.30

23G 58
23G
58.16
23G
670304
58.16.02

Deplasari interne,
detaºãri, transferãri

5.00

3.30

0.60

0.60

1.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasari în strãinãtate

5.00

2.99

6.00

5.31

5.00

4.14

2.00

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

Consultanta si expertiza

70.90

59.48

28.00

28.00

0.00

0.00

20.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregatire profesionala

0.50

0.00

1.65

1.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli

1102.00

1074.57

875.09

864.68

1123.00

1119.86

1060.29

1051.07

981.40

958.62

1415.00

383.67

Chirii

336.00

309.93

361.05

358.77

340.00

338.85

339.85

338.57

353.00

351.59

375.00

194.94

Alte cheltuieli cu bunuri
si servicii

766.00

764.64

514.04

505.91

783.00

781.01

720.44

712.50

628.40

607.03

1040.00

188.73

34.00

26.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

24.50

0.00

0.00

34.00

26.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

24.50

0.00

0.00

Active fixe

34.00

26.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

24.50

0.00

0.00

Mobilier, aparatura
birotica si alte active
corporale

26.00

22.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21.00

20.80

0.00

0.00

Alte active fixe

8.00

3.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95.00

0.00

CHELTUIELI DE
CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE
NEFINANCIARE

TITLUL X PROIECTE
CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
Alte facilitati si
instrumente postaderare
Finanþarea externã
nerambursabilã
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Ponderea veniturilor proprii
din total venituri(%)

Realizat
2017

Realizat Realizat
2018
2019

Realizat Realizat Realizat
2020
2021
2022*

14.82%

10.48%

12.05%

23.06%

12.46%

5.56%

*procentul aparent mic pe anul 2022 este în relație cu veniturile proprii alocate prin Bugetul
anual transmis de către Ministerul Culturii, și de asemenea cu veniturile din sursele atrase
din Fonduri Europene cu care s-a majorat bugetul. La capitolul Venituri din serbări și
spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive pentru anul 2022 a fost alocată
suma de 51.00 mii lei din care s-au realizat deja 50.5 mii lei, la nivelul semestrului II.

Ponderea cheltuielilor
de personal din total
cheltuieli(%)

Ponderea cheltuielilor
de capital din total
cheltuieli(%)

Gradul de acoperire a
salariilor din
subvenție(%)

Realizat Realizat Realizat Realizat Realizat Realizat
2017
2018
2019
2020
2021
2022
41.65%

51.72%

Realizat
2017

Realizat Realizat Realizat
2018
2019
2020

1.01%

51.66%

0

0

53.68%

0

54.09%

60.60%

Realizat Realizat
2021
2022
0.87%

0

Realizat Realizat Realizat Realizat Realizat Realizat
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100%

100%

100%

100%

100%

100%

Unul din Obiectivele Specifice pentru anul 2018 stabilit prin contractul de
management la punctul n). este identificarea a cel puțin 1 activitate/domeniu în primele 6
luni ale mandatului, unde cheltuielile instituției pot fi reduse cu minimum 10% prin decizii
de management intern.
În acest sens au fost identificate două activități unde cheltuielile au fost reduse cu
mai mult de 10%. Evidențiem acest fapt în tabelul explicativ de mai jos:
denumire indicator
clasificație
economică
Alte bunuri si
servicii pentru
intretinere si
funcționare
20.01.30
Consultanță și
Expertiză
20.12.00

execuție
bugetară 2017

execuție
bugetară 2018

valoare
reprezentând
10% din 2017

valoarea
reducerii
cheluielilor
execuție 2018

302,683.39

184,336.00

30268.339

184.336

59,482.00

28,000.00

5948.2

28000
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2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform
criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel:

Nr. crt.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Indicatori de performanță 2017
< octombrie - decembrie >
Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri+cheltuielide
capital)/nr. de beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase
Număr de activități educaționale
Număr parteneriate media
Număr de apariții media (fără comunicate de presă)
Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/spectatori de la Biroulpermanent
Cluj Napoca
Număr de beneficiari/spectator înafara sălii (alte
localități)
Număr de beneficiari/spectatori neplătitori, prezenți la
activități educaționale, expoziții, lansări de carte,
proiecții de filme, găzduiri de evenimente ale partenerilor
sau altor entități, etc
Număr total beneficiari/spectatori plătitori, din care:
Frecvența medie zilnică a activităților
Număr de proiecte/acțiuni culturale în cadrul programului
minimal
Număr de proiecte/acțiuni culturale extraminimale
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități
Număr de co-producții
Număr de artiști care au beneficiat de sprijinul CNDB
prin acordarea spațiilor pentru repetiții (și/sau
spectacole) și număr de ore spații puse la dispoziție

70 lei
275.000 lei
20
25
949
7050
350
500
664

7050
2 activ/zi
17
22
181.939 lei
18.645 lei
1
56 artiști 500 ore
repetiții în
spațiile
CNDB

Total surse atrase DIN Fonduri nerambursabile atrase în 2017: 140 000 LEI
ARCUB:
Arhiva activă a dansului contemporan românesc: 70.000 lei
Sezonul de dans contemporan București în mișcare: 70.000 lei
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Nr.
crt.

Indicatori de performanță 2018

2
3
4

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție+venituri)/nr. de
beneficiari
Fonduri nerambursabile atrase
Număr de activități educaționale
Număr parteneriate media

5

Număr de apariții media (fără comunicate de presă)

6

Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/spectatori de la Sala RAP Fabrica de
Pensule Cluj
Număr de beneficiari/spectatori înafara sediului(alte
localități)
Număr de beneficiari/spectatori în străinătate
Frecvența medie zilnică a activităților
Număr de proiecte în cadrul programului minimal
Număr de proiecte/acțiuni culturale extraminimale
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități, din care:
Venituri proprii artase (AFCN)
Număr de co-producții

1

7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19

Număr de artiști care au beneficiat de sprijinul CNDB
prinacordarea spațiilor pentru repetiții (și/sau spectacole)
și număr de ore spații puse la dispoziție

81 lei
135.000 lei
20
25
1300
822.150
vizualizări
6800
1006
3746
1107
2 activ/zi
11
22
98.472 lei
156.004 lei
135 000 lei
4
56 artiști /
2.980 ore
repetiții în
spațiile CNDB

Total surse atrase din fonduri nerambursabile atrase în 2018: 135 000 lei
AFCN
Camping de dans contemporan: 75.000 lei
RAP – rezidențe ateliere, public: 60.000 lei
Minisezoane naționale de dans contemporan : 75.000 lei (retras prin auto-sesizare pentru
conflict de interese).

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Indicatori de performanță 2019
Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/ spectatori în străinătate
Număr de beneficiari la sediu și alte localități în România
Număr parteneriate media
Număr de proiecte/acțiuni culturale extraminimale
Frecvența medie zilnică a activităților
Număr de activități educaționale
Număr de co-producții
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități
Fonduri nerambursabile atrase
Număr de artiști care au beneficiat de sprijinul CNDB prin
acordarea spațiilor pentru repetiții (și/sau spectacole) și
număr de ore/ spații puse la dispoziție

7561
263
6095
28
83
3
5
3
143.000 lei
482 361 lei
470 486 lei
45 artiști /
4771 ore
repetiții
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Total surse atrase din fonduri nerambursabile atrase în 2019: 460 986 lei
AFCN :
CNDB în turneu 2019: 77 150 LEI
Arhivele Dansului - Deschispentru Reinventare: 79 871 LEI
ReeDans – Rezidențe Est-Europene: 74 712 LEI
Program Intensiv de Formareîn Dansul Contemporan: 84 171 LEI
Val și Cetatea Sufletelor: 80 000 LEI
-----------------------------------------------------------------------Total surse atrase AFCN : 395 904 LEI
SEZONUL ROMÂNIA – FRANȚA :
Danse Guerriers de la ville: 38 081 LEI
Mothers of Steel (participare la Festival Ardante, Franța): 6 240 LEI
Rezidențe încrucișate (La Briquetrie, Paris , Franța – CNDB): 3 810 LEI
Deracinees : 25 111 LEI
---------------------------------------------------------------Total surse atrase MAE : 65 082 lei

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Indicatori de performanță 2020
Număr total de beneficiari, din care:
Număr de beneficiari/ spectatori on line
Număr de beneficiari la sediu
Număr parteneriate media
Număr de activități educaționale
Număr de proiecte/acțiuni culturale extraminimale
Număr de co-producții
Număr de publicații
Venituri proprii din activitatea de bază
Venituri proprii din alte activități
Fonduri nerambursabile atrase
număr de ore în beneficiul artiștilor / număr de artiști
care au beneficiat de sprijinul CNDB

30 460
29 429
1031
24
11
12
9
1
69 570 lei
12 800 lei
273 070 lei
2150 ore /

Total sume atrase fonduri nerambursabile atrase în 2020 : 273 070 LEI
AFCN:
ReDans - Rezidențe pentru dansatori: 74 889 LEI
Restituiri - Performând efemerul: 84 880 LEI
Academia de Dans și Performance CNDB (finanțare multi anuală: 113 301 LEI
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Nr.
Indicatori de performanță 2021
crt.
1 Număr total de beneficiari, din care:

5.832

2
3

Număr de beneficiari/ spectatori on line
Număr de beneficiari la sediu sau alte spații

4

Număr parteneriate media

18

5
6
7
8
9

Număr de activități educaționale
Frecvența medie zilnică a activităților
Număr de proiecte/acțiuni culturale extraminimale
Număr de publicații
Număr de producții noi sau co-producții

12
2
9
2
1

10

Venituri proprii din activitatea de bază

91.186 lei

11
12

Venituri proprii din alte activități
Fonduri nerambursabile atrase

14.459 lei
245.158 lei

13

număr de ore în beneficiul artiștilor / număr de artiști
care au beneficiat de sprijinul CNDB

2.800
3.032

200 de artiști
1800 de ore/

Total sume atrase din fonduri nerambursabile atrase în 2021: 252 157 LEI
AFCN - Dansuri de curte (la CNDB): 83.221 LEI
AFCN - Distanțe și reapropieri: 82.441 LEI
AFCN - Corpul radical în spectacole contemporane: 29 898 LEI
VELLANT (partener proiect)
7 000 LEI
ARCUB – Corpuri si povesti (in)vizibile: 49.597 LEI

Nr.
crt.

Indicatori de performanță 2022
ianuarie - iunie

1

Număr total de beneficiari, din care:

2
3

Număr de beneficiari/ spectatori on line
Număr de beneficiari la sediu sau alte spații

4

Număr parteneriate media

14

5
6
7

Număr de activități educaționale
Număr de proiecte/acțiuni culturale extraminimale
Număr de producții noi sau co-producții

7
8
1

8

Venituri proprii din activitatea de bază

9
10
11

Venituri proprii din alte activități
Fonduri nerambursabile atrase
Fonduri nerambursabile europene atrase

12

număr de ore în beneficiul artiștilor / număr de artiști care
au beneficiat de sprijinul CNDB

195 714 lei
120 de artiști
1800 de ore/

Total surse atrase Fonduri nerambursabile atrase în 2022 : 195 714 LEI
AFCN - Corpul în Criză - rezidență de creație: 75 000 LEI
AFCN - Corpuri sonore - 85 000 LEI
Institutul francez Paris: 35 714 lei
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FONDURI EUROPENE obținute în 2021/2022:
1. Europa Creativă: SEEDS - South East European Dance Stations (2022-2025)
Valoare totală grant (CNDB + parteneri): 197.800 EUR
Valoare totală grant (doar CNDB): 99.300 EUR
Pre-finanțare totală (CNDB + parteneri, 80% din valoarea grantului): 158.000 EUR
Pre-finanțare totală (doar CNDB, 80% din valoarea grantului): 79.440 EURO
Estimare cheltuieli SEEDS CNDB 2022: 12.953 EUR
Cheltuieli efectuate în prezent: 0

2. Erasmus+ : RELAY – Thinking Artistic Material in Music and Dance (2021-2024)
Valoare totală grant : 357 041 Euro
Valoare totală grant CNDB: 20.688 Euro,
Estimare cheltuieli CNDB 2022 : 8 518 Euro
Cheltuieli efectuate în prezent: 0
3. în așteptarea rezultatelor aplicație depusă în mai 2022
Europa Creativă: MODINA - Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience:
Grant total MODINA: 999 998 EUR
Grant UE CNDB: 132,567 EUR
Buget total MODINA (grant + contr. proprie): 1,428,574 EUR
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E) Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor
asumate prin proiectul de management

1. viziune
CNDB reprezintă o entitate unică între toate instituțiile de spectacol aflate în subordinea
Ministerului Culturii, caracterizată prin elemente definitorii, precum:
- este singura instituție guvernamentală destinată domeniului dansului contemporan
din România;
- are o structură organizatorică mică (21 angajați);
- nu are angajați pe posturi artistice;
- stagiunea este non-repertorială;
- are un mod de producție în sistem de parteneriat;
- este în relație directă cu toate entitățile active din domeniul dansului contemporan,
în special cu cele din sectorul independent;
- este barometrul dinamicii de dezvoltare a domeniului dansului contemporan la
nivel național;
- la nivel național, este finanțator al proiectelor coregrafice, alături de alte entități
precum AFCN, ARCUB.
- prin dobândirea sediului din str. Cristian Popișteanu nr.3, CNDB revine în cadrele
sale firești, construind o casă a dansului, unica de acest fel din România;
- furnizează un produs cultural distinct unic în oferta generală a artelor
contemporane performative;
- structura flexibilă și statutul multifuncțional i-au permis CNDB în cei 18 ani de la
înființare să susțină și să sprijine dezvoltarea și maturizarea întregului domeniu al
dansului contemporan.

2. misiune
În viziunea managerială, Centrul Național al Dansului București pentru 2017 - 2022
trebuie să conceapă și să administreze acele cadre largi, de nivel național, care să
garanteze o dezvoltare coerentă pe plan național a întregului domeniu al dansului
contemporan, în corelare cu scenele internaționale, în special cu cele europene, să
asigure un grad ridicat de expertiză și resurse pentru entitățile care dezvoltă proiecte sau
activități de dans contemporan.
Dezvoltarea culturii coregrafice contemporane la nivel național în conexiune
cu scenele internaționale constituie axa principală a misiunii CNDB.
Definiția instituțională de Centrul Național al Dansului București implică declinarea acestei
axe în patru linii de acțiune (misiuni):
1. Producție și Difuzare (promovare) a creației coregrafice contemporane;
2. Educație și Formare în domeniul coregrafiei contemporane;
3. Documentare, Cercetare și Teorie a creației coregrafice contemporane;
4. sprijin pentru dezvoltarea creației coregrafice independente
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Dezvoltarea culturii coregrafice contemporane este asumată în perspectivă
transversală prin susținerea inițiativelor din dansul contemporan, în virtutea politicilor
instituționale integratoare a pluralității discursurilor artistice.

3. obiective (generale şi specifice)
Fiind înființat în mod autentic pentru sprijinul sectorului independent (neexistând
precedent instituțional dedicat dansului contemporan), CNDB și-a asumat rolul de instituție
gazdă, de producător, de formator (profesioniști sau neprofesioniști), concepe programe
de cercetare concentrate asupra recuperării istoriei recente a dansului și documentării
dansului în România, de dezvoltator de programe complexe de teorie și practică în acord
cu practicile actuale europene.
Obiectivele generale pentru perioada raportată se orientează după
următoarele axe principale:
 Consolidarea capacității administrative instituționale, în conformitate cu schimbările
aduse de atribuirea Sălii Omnia, extinderea și complexitatea activităților CNDB pentru
perioada raportată;
 Creșterea calității contextului creativ – educație, formare, cercetare;
 Consolidarea vizibilității instituționale și a proiectelor, programelor și activităților
CNDB;
 Promovarea creației de dans contemporan românesc și dezvoltarea dialogului
internațional de cooperare;
 Multiplicarea scenelor pentru creația de dans contemporan și performance;
 Internaționalizarea producției de dans contemporan românesc/deschiderea și
dezvoltarea dialogului internațional de cooperare.

Obiective Specifice pentru întreaga perioadă de management așa cum sunt
menționate în Contractul de Management nr. 89 / 20.10.2017:

OS 1

 realizarea unui plan de acțiuni dedicat pregătirii la nivel de conținut
pentru momentul inaugurării sălii Omnia;

OS 2

realizarea proiectelor extra-minimale prevăzute în proiectul planului
de management

OS 3

 organizarea anuală a unei stagiuni de dans contemporan;

OS 4

 realizarea unui program transversal aplicat la strategia culturală a
instituției, cu participarea unui/unor artiști de notorietate în domeniu;

OS 5

 realizarea unui program de cercetare bazat pe istoria, critica și
teoria coregrafică (publicarea a cel puțin două titluri de carte despre
orice formă performativă actuală de manifestare artistică prin corp,
simpozion, conferință, laboratoare de cercetare, alte activități
conexe);
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OS 6

 realizarea unui program național de educație și formare pentru
domeniul dansului contemrporan care să conțină: cel puțin un proiect
de profesionalizare continuă pentru artiști din domeniu la început de
carieră, cel puțin un proiect internațional de schimb de bune practici
destinat profesioniștilor aflați la mijlocul carierei artistice, cel puțin un
proiect pentru cei care predau dans contemporan în structuri ale
invățământului formal);

OS 7

 organizarea a două selecții pentru programele și proiectele
coregrafice care vor fi produse sau coproduse de Centru, conform
normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii și
cultelor, la propunerea Centrului, in funcție de bugetul aprobat;

OS 8

 realizarea unui/unor proiecte în vederea aniversării Centenarului
Marii Uniri;

OS 9

 să asigure participarea Centrului la evenimentele prilejuite de
preluarea Președinției Uniunii Europene de către România;

OS 10

 să asigure participarea Centrului la Festivalul Internațional de Artă
Europalia 2019

OS 11

 realizarea debutului în cadrul rețelei Casele Dansului

OS 1 - Strategia propusă în planul de management pentru perioada 2017-2022
avea ca element de referință finalizarea lucrărilor de modernizare a Sălii Omnia și
relocarea CNDB în noul sediu și se dezvoltă pe mai multe linii strategice de acțiune.
Această strategie era împărțită în două etape. Cea dintâi etapă, era una care pregătește
atât contextul, cât și mijloacele pentru o creștere cantitativă și calitativă a producției de
dans contemporan (în diversele sale forme actuale), o etapă care ar fi făcut tranziția de la
aspectul de organizație minoră, cu o sală închiriată, adaptată, plasată semi-central, către
statutul de instituție integrată deplin, nu numai în cultura orașului, ci și în circuitul
profesional internațional, al rețelelor de tipul Caselor Dansului (cu un spațiu creat adecvat
la specificul funcțiunilor sale). O a doua etapă era cea de reidentificare, de
repoziționare, de afirmare a artei dansului contemporan cu toate afluențele culturale ale
actualității.
Deși finalizarea Sălii Omnia este mult întârziată, din motive independente de CNDB,
planul expus mai sus a putut fi în mare măsură realizat.
Investiția în domeniul dansului contemporan depinde, în mod evident, de o voință
politică, care ar putea reglementa câteva din problemele fundamentale ale domeniului
(predictibilitate, stabilitate, dezvoltare, etc), dar depinde în aceeași măsură de modul în
care se împart bugetele la nivelul Ministerului Culturii.
Subfinanțarea cronică a Centrului - subvenția mai mult decât insuficientă pe care
Centrul a primit-o începând cu 2017 a făcut ca pentru atingerea obiectivelor generale și
specifice pentru fiecare an din perioada raportată CNDB să găsească soluții de finanțare
din alte surse: fie prin finanțări nerambursabile (AFCN, ARCUB, ICR, Programe
guvernamentale, Institute Culturale străine), fie prin parteneriate de co-producție sau
cooperare. Ce nu s-a putut realiza prin Programul Minimal propus (exclusiv din subvenția
alocată) s-a realizat prin proiecte extra-minimale. Puținele excepții sunt proiecte care nu s-
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au realizat din motive independente de voința noastră: „Marile Proiecte” guvernamentale
ca: „preluarea Preşedinţiei Uniunii Europene de către România” și „Europalia” au suferit
schimbări majore de viziune și funcționare (finanțare). Deși CNDB a participat la
discuțiile privind principiile selecției ambelor programe, acestea nu au mai inclus în mod
direct evenimente ale Centrului.
Programele și Proiectele prin care s-au atins aceste obiective generale și specifice
vor fi expuse pe larg în capitolul destinat prezentării acestora.

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Obiectivele generale au fundamentat strategia culturală pentru perioada de
management 2017-2022 cu intensificări progresive de la an la an, în funcție de resursele
pe care le-a obținut fie din surse atrase, fie din bugetul alocat, cu un interes special pentru
echilibrarea ofertei culturale din domeniul artei dansului cu nevoile de consum ale
publicului larg.
Toate programele ce urmează a fi expuse mai jos sunt concepute să atingă
transversal toate axele principale și au fost realizate în conformitate cu bugetul aprobat și
resursele alocate.
Majoritatea programelor sau proiectelor realizate au fost orientate către susținerea
dezvoltării capacității organizaționale a entităților care au inițiative în sfera dansului
contemporan la nivel național și către consolidarea și vizibilitatea comunității coregrafice
contemporane.
Conectarea la scenele și discursurile artistice internaționale a reprezentat o condiție
a planificării programelor/proiectelor în fiecare an al mandatului de management.

Câteva principii de organizare sau concepție a programelor și proiectelor:
În fiecare an s-a stabilit un mesaj instituțional care să orienteze publicul - beneficiarii
în jurul unei teme ce stă la baza concepției sau selecției proiectelor și evenimentelor anului
respectiv:
2017 - Instituția fantastică (dezvoltare de public nou), în 2018 - Tu faci contextul!, 2019 statutul artistului , 2020 - solidaritate, în. 2021 - Ce ne face bine? , 2022 - Iridescent
Mizele impuse de caracterul unic al instituției și elementul puternic de noutate pe
care are vocația să o promoveze duc la o dependență strânsă de politica culturală
națională în curs, de viziunea acesteia și în consecință de investiția în acest domeniu. De
aceea, CNDB a făcut din parteneriat un principiu de bază în conceperea și derularea
proiectelor sale și a reușit să compenseze minusurile subvenției prin considerabile surse
atrase.
Formele actuale de comunicare publică a operelor din sfera dansului contemporan
și a artelor performative sunt foarte diverse, au la bază concepte care schimbă relația cu
publicul (one-to-one, dancing walks, conferințe performative, ș.a.), relația cu spațiul de
prezentare prin dispozitive diverse (instalație, aproprierea spațiului public, ș.a.) și nu în
ultimul rând, relațiile în procesul de producție și promovare. De aceea, considerăm că se
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impune o echivalență între termeni, pentru buna lecturare a descrierii proiectelor de mai
jos. Echivalența între termenul de „spectacol” și „proiect performativ” este una din cheile
de analiză a programelor și proiectelor derulate de Centru în perioada raportată. Orice
formă de comunicare publică a operelor din sfera dansului contemporan poate fi
echivalată cu un spectacol, dacă aceasta a beneficat de un proces de producție cerut de
conceptul operei, dacă are vocația comunicării cu publicul și dacă este promovat adecvat.
Impactul asupra publicului face obiectul unei analize cantitative și calitative, dar nu
implică în mod absolut doar raportul (măsurabil) între resursele de producție angajate și
indicatorul cantitativ al receptării.
Strategia implementată în mandatul 2017-2022 a pus un accent important pe
intensificarea activităților ce decurg din obiectivul general Creșterea calității contextului
creativ. Numărul proiectelor educaționale și de formare au crescut începând cu 2018,
orientându-se mult spre creșterea calității spectacolelor. Configurarea (prin programul
minimal) Școlii performative ca traseu trans-disciplinar, multitudinea de proiecte (extraminimale) dedicate publicului larg au reușit să crească o comunitate a practicienilor
amatori, un public fidelizat și specializat.
Consolidarea progresivă a parteneriatelor strategice cu Liceul de coregrafie Floria
Capsali - București și Liceul de coregrafie Octavian Stroia din Cluj, cu UNATC prin
derularea de programe comune a avut ca rezultat consolidarea comunității profesionale, a
stabilit standarde profesionale, a crescut vizibilitatea și credibilitatea deopotrivă ale
Centrului și acestor instituții.
Deschiderea și dezvoltarea dialogului internațional de cooperare la nivel
internațional este un obiectiv pe care Centrul l-a atins, am putea spune, fără să greșim,
cu un real succes. Dimensiunea internațională a fost prezentă în majoritatea proiectelor
Centrului și a contribuit major la creșterea calității spectacolului de dans în mediul
românesc, și, în același timp, a deschis accesul publicului către producții actuale de
notorietate internațională. În fiecare an al mandatului a fost prezentat publicului românesc
cel puțin un spectacol străin, iar programele de formare artistică au avut ca invitați nume
importante la nivel internațional de profesori sau coregrafi.
CNDB a fructificat orice oportunitate pentru ca producțiile românești să fie prezente
pe scenele internaționale fie în festivaluri, rezidențe de creație sau alte formate speciale.
Dezechilibrul între sumele alocate prin subvenție și sumele atrase din alte surse de
finanțare au o repercursiune imediată în numărul beneficiarilor, în calitatea receptării, în
forța de a afirma o artă nouă în contextul cultural Românesc (și internațional).
Expunerea de mai jos, (punctul 5.), arată câteva aspecte importante în ceea ce privește
raportul între investiție (subvenție) și numărul benefeciarilor..
Centrul a fost împins să caute surse externe, pentru a putea împlini misiunea pe
care a asumat-o. Astfel, strategia de ințiere și dezvoltare a proiectelor derulate din alte
surse a fost orientată pe cele trei linii de acțiune pe care este structurat și Programul
Minimal: producție și promovare, educație și formare, documentare, cercetare,
arhivă. Completarea subvenției pe care ar trebui să o aloce Ministerul Culturii programelor
aprobate prin contractul de management, este o realitate costisitoare care reduce șansele
anticipării, continuității și afirmării coerente la nivel instituțional.
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5. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
Programele și proiectele derulate în perioada de raportare au urmărit principale axe
strategice, reflectate în programele și proiectele minimale și extraminimale, respectiv:

Programul DansCapital - producție și promovare a creaţiei coregrafice
contemporane
Programul cuprinde proiecte ce se doresc a avea o continuitate de la an la an, fiind marca
CNDB și au un caracter recurent. Aceste evenimente au căpătat deja o notorietate în
contextul cultural românesc și internațional. Proiecte recurente în cadrul programului:
Premiile CNDB, Stagiunea Națională Stere Popescu, Dans + (producții, co-producții),
Festival CNDB, Artistul Anului

Programul Cercetare Documentare Arhivă
Proiectele acestui program conțin, alături de cercetarea istoriografică derulată cu
succes până în prezent, proiecte care vizează dezvoltarea unei baze teoretice coregrafice
contemporane atât pentru profesioniștii domeniului, cât și pentru publicul larg.
În cadrul sălii Omnia va fi destinat un spațiu special pentru conservarea documentelor de
arhivă (Fondul CNDB), cât și o mediatecă unde publicul larg poate accesa documente
inedite, va putea participa la dezbateri, întâlniri sau alte evenimente.

Programul de Formare și Educație Artistică
Programul integrează proiecte de educație și formare destinate publicului neprofesionist
(copii și adulți), cât și la publicul profesionist, care nu beneficiază de formare profesională
continuă, prin intermediul unor artiști consacrați la nivel național și internațional.
Programul conține proiecte ce au caracter recurent (organizate în fiecare an sau la doi
ani).

Programul Selecția de Programe și Proiecte Coregrafice
Program fundamental pentru dezvoltarea și maturizarea mediului și contextului coregrafic,
acesta are la bază un apel de proiecte pentru sprijinirea la nivel național a dezvoltării
domeniului dansului contemporan. Este unul din programele „axă”, care, pentru a putea fi
realizat, a necesitat o adaptare normativă în funcție de bugetul acordat.

DansCapital - producție și promovare a creaţiei coregrafice contemporane
Premiile CNDB 2017-2022
Premiile Centrului Naţional al Dansului Bucureşti sunt un eveniment anual prin care
CNDB îşi propune să ofere recunoaşterea binemeritată şi să mulţumească artiştilor şi
personalităţilor care au susţinut dansul contemporan, celor care au contribuit la
promovarea lui şi care i-au confirmat valoarea; să asigure vizibilitate dansului
contemporan românesc la nivel naţional şi internaţional; să plaseze dansul contemporan la
intersecţia cu alte arte în context naţional şi internațional.
Premiile CNDB nu sunt ierarhice, iar trofeul este o cărămidă gravată cu litere de aur.
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Ediția a IV-a a Premiilor CNDB 2017 s-a desfășurat în 13 decembrie 2017 la Teatrul
Odeon și a reprezentat un omagiu pentru construcția contextului coregrafic
contemporan în secolul XX. Ceremonia #PremiileCNDB2017 a prefațat prima
reprezentație din România a spectacolului invitat GALA de Jerome Bel.
LAUREAȚI:
Floria Capsali - pentru înființarea primului studio particular de dans clasic și ritmic,
autorizat de Ministerul Artelor, în care se vor forma nume celebre ale scenei
dansului românesc, și crearea “baletelor românești”, aducând pe scenă dansul cult
românesc, în urma cercetărilor etnocoreologice.
Stere Popescu - pentru investigațiile sale coregrafice care mută discuția în zona
dansului conceptual, tendință care începea să-și facă simțită prezența în arta
românească, printr-un salt spectaculos de la realismul socialist la neoavangardă.
Iris Barbura - pentru activitatea sa pe plan internațional (de la București la Berlin și
Ithaca, NY) și amprenta ei originală, care asumă un idiom coregrafic inedit, ce
îmbină intuiționismul expresionist, dinamismul dansului cult românesc și
improvizația ludică a dansului de avangardă.
Lizica Codreanu - pentru că odată cu ea dansul părăsește constelația tematică a
contextului autohton printr-o dublă mișcare, de emancipare corporală și de
internaționalizare.
Gabriel Negry - pentru contribuția sa la istoria și teoria dansului, prin cercetările
riguroase și studiile sale de pionierat în domeniul artei coregrafice românești, teoriei
expresiei și tehnicii corporale.
Paule Sybille - pentru deschiderea unei școli particulare în București, la Maison
des Français din Piața Lahovary nr. 7, unde aplică metoda sa, bazată pe dansurile
de improvizație, care îi inspiră pe dansatorii și coregrafii care i-au fost elevi, printre
care Iris Barbura, Trixy Checais și Miriam Răducanu.
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Vera Proca-Ciortea - pentru crearea unui dans ritmic românesc, după metoda Orff,
și inventarea unui sistem original, modern, de notație a dansurilor, sistem
recunoscut pe plan internațional.
Ester Magyar - pentru crearea, în premieră, a unei politici a dansului contemporan,
chiar în interiorul dansului politic de factură dogmatică, și meritul covârșitor de a fi
consolidat mecanismul interinstituțional de funcționare a dansului, negociind în
permanență cu prerogativele puterii, între Operă, Școala de Coregrafie și Partid.
Trixy Checais - pentru că odată cu el dansul capătă nerv, devine asertiv, iar
frumusețea devine, așa cum cereau imperativ avangardiștii, convulsivă. S-ar
putea spune că odată cu el publicul devine parte integrantă a spectacolului.
CNDB a oferit un trofeu-cărămidă Hotărârii de Guvern nr. 615 din 2016 de trecere
în administrarea CNDB a sălii Omnia, redând dansului contemporan casa
binemeritată, în str. Cristian Popișteanu nr. 3, și cel mai însemnat câștig din istoria
spectaculoasă a CNDB.

Ediția a V-a a Premiilor CNDB 2018. În 2018, Premiile s-au desfășurat în
parteneriat cu Institutul Francez București, la sala Elvira Popescu și au recunoscut
contribuțiile esențiale la crearea contextului critic din dansul contemporan românesc
LAUREAȚI:
Mihaela Michailov, Cristina Modreanu, Iulia Popovici, Oana Stoica și Gina
Șerbănescu. Tânărul coregraf Cosmin Vasile a primit din partea Institutului
Francez din București un premiu special: o bursă de studii profesionale la L'Atelier
de Paris - CDCN cu Dominique Mercy și Malou Airaudo.
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Ediţia 2019 a Premiilor CNDB s-a desfășurat la sediu și a chestionat meritocrația,
celebrând atât personalitățile artistice cât și comunitățile și contextele care au dus la
devenirea acestora, având titlul What if the winner doesn’t take it all?
LAUREAȚI:
Gigi Căciuleanu, Raluca Ianegic și Răzvan Mazilu, care de-a lungul timpului au
contribuit în mod remarcabil la construcția dansului contemporan din România au
fost invitați să nominalizeze, la rândul lor, acele persoane care au avut un aport la
contextul social în care s-au dezvoltat, pentru a-i celebra în egală măsură.

Premiile CNDB ediţia a VII-a 2020 s-a desfășurat online, livestreaming pe
pagina de FaceBook cu reluare pe canalul de Youtube al CNDB. Această ediție a
recunoscut valoarea și rezistența a 17 artiști din domeniul dansului contemporan
exact în momentul în care contextul economic și decizional nu reușește să o
facă.
LAUREAȚI:
Ioana Marchidan, Simona Dabija, Paul Dunca, Mariana Gavriciuc, Andreea
David, Florin Flueraș, Alexandra Bălășoiu, Andras Lorant, Andreea Novac,
Lavinia Urcan, Adriana Enache, Cristian Nanculescu, Oana Mureșan, Anamaria
Guguian, Valentina de Piante, Cristina Lilienfeld, Catrinel Catană. Au mai fost
acordate trei premii pentru elevi ai Școlii Performative pentru Copii, Adora Tănase,
Eva Sur, Maia Axinte. La nivel simbolic, aceste premii acordate celor mici au avut
intenția de a păstra vie legătura cu micii artiști care au suferit la fel de mult în lipsa
programului oferit de CNDB prin Școala Performativă pentru Copii.
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2021 Ediția VIII-a a PremiilorCNDB s-a desfășurat la sala Stere Popescu a CNDB
Această ediție a subliniat rolul artei, reamintind că este cea care ne permite să
înțelegem prezentul și să imaginăm un viitor mai bun, și cea care creează
bunăstare în viața noastră de zi cu zi.
LAUREAȚI:
Eliza Trefaș - o foarte tânără artistă care își manifestă deja prezența în mai multe
proiecte artistice de pe scena coregrafică românească, dar și în contexte
internaționale. Premiul a fost acordat ca o formă de încurajare pentru ”Noi voci în
dansul contemporan”.
Ștefania Ferchedău - manager cultural freelance, un profesionist cu o experiență
îndelungată în dezvoltarea de proiecte în domeniile artelor spectacolului,
management și politici culturale, dar și în educație și intervenție culturală. Premiul a
fost acordat pentru contribuția deosebită adusă la construcția dansului
contemporan.
Jan Burkhardt - artist german și pedagog internațional, un creator de cadre de
lucru și de producție a cunoașterii. Este cel care a sprijinit scena românească de
dans contemporan este cel datorită căruia Academia a beneficiat de prezența
profesorilor internaționali.
Premiul a fost acordat tot pentru contribuția deosebită la dezvoltarea dansului
contemporan.
Ediția a IX a PremiilorCNDB va avea loc în luna decembrie 2022. Tematica,
nominalizările și locul desfășurării sunt în curs de stabilire, împreună cu Cosiliul
Aristic.
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Stagiunea națională Stere Popescu între 2017- 2022
Termenul național cuprins în titlul proiectului se referă la potențialul CNDB de a
promova producțiile din sfera dansului contemporan în toată țara. Parafrazând proverbul
de origine rromă „ou j’allume feu c’est ma demeurre”, putem spune că acolo unde există
inițiativă de dans - cât de mică - există și un public de dans gata să fie dezvoltat. Dacă am
avea mai multe instituții/organizații de spectacol, dacă ar exista măcar Centre Coregrafice
(și nu centre naționale) în subordinea autorităților locale în orașele României, atunci
Centrul Național al Dansului București nu ar avea sarcina - grea - de a extinde teritoriul
promovării creației de dans contemporan dincolo de granițele Bucureștiului. Pe parcursul
celor 5 ani de mandat am încercat să organizăm mini-stagiuni în alte orașe (Craiova, ClujNapoca, Timișoara, Brașov, Târgu Mureș, ș.a.) cu sprijinul generos al partenerilor și am
reușit să compensăm, într-o mică măsură, absența spectacolului de dans contemporan din
oferta culturală a orașelor. Totodată, am încercat să aducem la București producții de
dans ale scenei independente din țară, pentru a conecta deopotrivă artiștii și publicul. Sala
Stere Popescu (închiriată) a CNDB devine astfel unica platformă care poate face această
conexiune la nivel național.
Stagiunea națională Stere Popescu reprezintă forma directă de a asigura
vizibilitate creației artiștilor din sfera dansului contemporan, artiști care au, așa cum am
mai spus, un statut independent; ei nu beneficiază de infrastructură specifică de repetiții și
spectacol (sală-echipament-personal de scenă), au puține surse de finanțare pentru a-și
produce, promova lucrările, pentru a întâlni publicul.
Formele de spectacol din sfera dansului contemporan sunt în prezent foarte diverse;
ele pot fi încadrate în ceea ce George Banu numea forme orfane ale spectacolului.
Spectacol-instalație, conferință performativă, spectacol concert, spectacol durațional,
performance, tur ghidat performativ, lectură performativă sunt numai câteva denominații
ale unor forme actuale de spectacol, pe care le întâlnim din ce în ce mai des în propunerile
și ofertele artiștilor. Această dizolvare a granițelor între domenii culturale, artistice, și nu de
puține ori, științifice duce la generarea de dispozitive speciale de a comunica ideile către
public.
În acest sens, începând cu 2019, în cadrul proiectului Stagiunea națională Stere
Popescu s-a creat loc pentru formate de spectacol și întâlnire cu publicul din categoria
descrisă anterior: Laboratorul de trei zile, Consultații poetice, Ce ne (mai) mișcă, Dancing
Walks (acestea vor fi descrise mai jos).
.

Stagiunea națională Stere Popescu 2017
producții românești
We are all lichens de Farid Fairuz - 19 și 20 octombrie 2017
Counterbody - coregrafia: Simona Deaconescu - 24, 25 noiembrie 2017
Co-producție Asociația Tangaj Dance și Centrul Național al Dansului București, cofinanțat de AFCN. Partener oficial al proiectului Asociația Experimental Project

Delicate instruments of engagement de Alexandra Pirici - 2,3 noiembrie
2017, O producție Impulse Theater Festival și FFT Düsseldorf în coproducție cu
Kunsthalle Düsseldorf, Art Association for Rhinelande und Westfalia, Centrul Național
al Dansului București, HAU Hebbel am Ufer și Tanzquartier Wien.
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producții internaționale
Tordre de coregraful francez Rachid Ouramdane, invitat special, 2 noiembrie 2017,
sala Studio a TNB, proiect realizat în parteneriat cu FranceDanse Orient-Express
România, proiect în care CNDB a sprijinit realizarea mai multor spectacole prin punerea la
dispoziția organizatorilor a echipamentelor scenotehnice și prin promovarea evenimentelor.
Spectacolul a fost prezentat în cadrul Sezonulului de dans – București în mișcare, co-finanțat
de ARCUB.

Gala de Jerome Bel, spectacolul a fost prezentat de CNDB și Institutul Francez în
13 și 14 decembrie 2017, la Teatrul Odeon, ambele reprezentații fiind în cadrul
programului FranceDanse Orient-Express România 2017, cu sprijinul Teatroskop.

Stagiunea națională Stere Popescu 2018
producții românești
37 minutes of make believe - Conceptul: Andreea Novac
Producția Fondul Colectiv de Creație 2016, realizat de Asociația Colectiv A Cluj în
parteneriat cu CNDB, Co-finanțat de AFCN
Counterbody - Coregrafia: Simona Deaconescu
Co-producția Asociația Tangaj Dance, Centrul Național al Dansului București
Nud de femeie brunetă - Autor: Andreea David; Consultant artistic: Mădălina Dan,
Producție CNDB 2016
The Great Scheme Of Things - Spectacol de Gabriela Fierbințeanu, Cristian
Fierbințeanu
Teren de dans - Conceptul și coregrafia: Mihaela Dancs
Producția Centrul Național al Dansului București (CNDB)
Latent Show - Concept și performance de Cristian Nanculescu
Producția Centrul Național al Dansului București (CNDB)
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Into My Gong Self - Concept, performance: Mihaela Vosganian, Liliana Iorgulescu
Producția: ARFA (Asciația Română a Femeilor în Artă) & Inter-Art Group
Solo in progress - Concept, performance: Cristian Nanculescu, Nicoleta Moise
The Institute of Change - Concept coregrafie: Paul Dunca
Producția Centrul Național al Dansului București (CNDB)
Ciocanul fără stăpân - Reconstrucție de Florin Flueraș și Brjnyar Bandlien
Producția Centrul Național al Dansului București (CNDB)
Bite a Tail, Grow a Head - Concept și performance de Larisa Crunțeanu
Lay(ers) - Coregrafia: Cristina Lilienfeld
Producția: Centrul de Cultură George Apostu Bacău, Centrul Coregrafic Trois C-L
Nu toți sunt eroi - Coregrafia: Cristina Lilienfeld și Smaranda Găbudeanu
Co-producția: PETEC- Colectiv A Cluj
Open - Regia: Leta Popescu
Producția: Asociația Reciproca în parteneriat cu Federația Fabrica de Pensule și
Asociația GroundFloor Group
153 de secunde - Un spectacol de Ioana Păun
Producția CNDB, Co-finanțat de AFCN și ARCUB
Running gag - Concept: Sööt/Zeyringer
Co-producția: Sööt/Zeyringer și brut Wien, Cu sprijinul Departamentului de Afaceri
Culturale și Arte al orașului Viena și al Diviziei Culturale a Cancelariei Federale a
Austriei, sprijinit de Fondul Cultural al Estoniei și de Divizia de Artă și Cultură a
Cancelariei Federale a Austriei.
153 de secunde - Un spectacol de Ioana Păun
Producția CNDB, Co-finanțat de AFCN și ARCUB
Running gag - Concept: Sööt/Zeyringer
Co-producția: Sööt/Zeyringer și brut Wien, Cu sprijinul Departamentului de Afaceri
Culturale și Arte al orașului Viena și al Diviziei Culturale a Cancelariei Federale a
Austriei, sprijinit de Fondul Cultural al Estoniei și de Divizia de Artă și Cultură a
Cancelariei Federale a Austriei.

Stagiunea națională Stere Popescu 2019
Lipsa unei subvenții minimale adecvată la condițiile în care CNDB își desfășoară
activitatea a avut consecințe directe asupra strategiei de programare a producțiilor
proprii, a co-producțiilor sau a spectacolelor invitate. Stagiunea Națională Stere
Popescu nu a putut fi realizată.
Programarea de spectacole la sala Stere Popescu a fost totuși posibilă prin proiecte
extra-minimale, expuse mai jos, în cadrul capitolului dedicat proiectelor extraminimale.
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Stagiunea națională Stere Popescu 2020
Stagiunea națională CNDB s-a desfășurat atât live cât și on line, în cadrul căreia au
fost prezentate 16 spectacole și filme de dans
Val si Cetatea Sufletelor - Conceptul și coregrafia: Vava Ștefănescu - la sediu
Daughters - Conceptul si coregrafia: Simona Deaconescu - la sediu
Sonder (film) - Regia și coregrafia: Simona Deaconescu - online FB
Val și Cetatea Sufletelor - Conceptul și coregrafia: Vava Ștefănescu - online FB
Counterbody - Coregrafia: Simona Deaconescu - online FB
Flexible 1 - de Maria Drăghici și Paul Dunca - online FB
Flexible 2 - de Maria Drăghici și Paul Dunca - online FB
Singuri acasă - de Jean Lorin-Sterian - online FB
Fără cuprins - Conceptul şi regia: Ion Dumitrescu şi Eduard Gabia - online FB
Quarantine movie - de Cătălin Munteanu și Cristina Matei - online FB
Stări permutări - de Ioana Țurcan - online FB
Disconnected - Coregrafia: Maria-Luiza Dimulescu - online FB
Un loc în timp / Omnia - Conceptul și coregrafia: Jan Burkhardt și Sigal Zouk online FB
Daughters - Conceptul si coregrafia: Simona Deaconescu - online FB
Reverse discourse - Conceptul și coregrafia: Ioana Marchidan - online FB
Opia - Regia si coregrafia: Simona Dabija - online FB
Call of pink - Coregrafia: Anastasiu Denisa, Maria-Luiza Dimulescu - online FB

Stagiunea națională Stere Popescu 2021
s-a desfășurat în 2021 atât live, la sala de spectacole a CNDB, cât și online, pe
paginile de socializare proprii și a cuprins atât spectacole de dans contemporan, cât
și filme de dans și producții video-documentare.
on line
Val și cetatea sufletelor - Conceptul și coregrafia: Vava Ștefănescu - spectacol
Daughters - Conceptul si coregrafia: Simona Deaconescu - spectacol
Reverse Discourse - Conceptul și coregrafia: Ioana Marchidan - spectacol
Opia - Regia si coregrafia: Simona Dabija – film dans
Call of pink – Coregrafia: Anastasiu Denisa, Maria-Luiza Dimulescu - film dans
Lizica Codreanu – o reconstituire, de ziua națională Constantin Brâncuși
- spectacol
la sediu și out-door
Ce ne (mai) mișcă de Mădălina Dan (februarie-martie-mai)
Proiect ce constă într-o serie de întâlniri între artista Mădălina Dan, invitații săi și
publicul larg. Formatul este deopotrivă o oportunitate pentru publicul larg de a
cunoaște mai îndeaproape artiștii și de a descoperi mai multe despre domeniul
dansului contemporan, dar și un prilej de întâlnire și dialog între membrii comunității
dansului. În discuțiile moderate de Mădălina Dan, artiștii împărtășesc ideile și
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instrumentele cu care lucrează, transparentizează procesele de lucru și
metodologiile, fac cunoscute sursele de inspirație și dansează împreună.
Laboratorul de trei zile (12 - 14 martie , 10 - 12 decembrie)
Proiectul este dedicat profesioniștilor din comunitatea de dansatori și coregrafi,
având un caracter intern și este pornit din nevoia de a împărtăși idei și practici, de a
lansa întrebări și de a dezbate problematici profesionale. În cadrul evenimentului
sunt invitați specialiști din alte domenii umaniste (arte vizuale, sociologie, filosofie,
ș.a.) și au loc sesiuni de practică susținute de coregrafi sau dansatori consacrați. La
ambele ediții ale proiectului în 2021 au fost invitați artiști din mai multe orașe din
România. Evenimentul este documentat și arhivat de compartimentul DCM)
Consultații poetice – în parteneriat cu Théâtre de la Ville – Paris, Insula42, PEN
Club România // artiști invitați Valentina de Piante, Mădălina Dan (martie-aprilie)
La începutul pandemiei, Théâtre de la Ville – Paris a reinventat consultațiile poetice
pentru a se adapta situației în care trăim cu toții. O inițiativă de solidaritate
europeană, proiectul pornit inițial prin intermediul telefonului a pus în legătură
oameni, indiferent de țara de origine, accentuând importanța creativității ca
generator al unui dialog care vindecă și chestionând, totodată, rolul și spațiul artei
în societatea europeană. Consultațiile poetice în limba română au fost lansate în
parteneriat cu Insula 42 și PEN România, o inițiativă a dezbaterilor culturale
europene inițiată și curatoriată de Corina Șuteu la București.
Dancing Walks: 29 aprilie, de Ziua Internațională a Dansului
Începând cu 29 aprilie, de Ziua Internațională a Dansului, au avut loc plimbările
dansante, întâlniri între un dansator și un spectator (termenul este impropriu
deoarece publicul este activ pe durata întâlnirii).
O oră despre lucrurile care transformă mișcarea în dans, despre gândurile care
apar atunci când ai conștiența corpului și despre tehnicile pe care le poți folosi să te
simți bine.
Proiectul a totalizat un număr de 63 de perfomance-uri unu-la-unu și s-a colaborat
cu 15 asociații culturale /coregrafice din București și din țară.

Stagiunea națională Stere Popescu 2022
producții românești
(anti)aging - Conceptul, coregrafia și interpretarea: Mădălina Dan și Mihaela
Dancs; Manager și consultant artistic: Ștefania Ferchedău - 8-11 februarie 2022
Casă, criză, pericol și (re)organizare - poezie feministă și performanceconcert Sofia Zadar - 8 martie 2022
Unde rămân când îmi arunc cuvântul - de și cu: Andreea David - 2 martie, 7
aprilie 2022
Wor(l)ds - de și cu: Eliza Trefaș - 2 martie, 7 aprilie 2022
Producția: CNDB
Coreomaniacii - Conceptul și coregrafia: Simona Deaconescu - 26 aprilie 2022
Echivalent - Conceptul și coregrafia: George-Alexandru Pleșca - 26 iunie 2022
LABORATORUL DE 3 ZILE - un nou format trans-disciplinar (desfășurat și în
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2021) dedicat comunității dansului. Proiectul este dedicat profesioniștilor din
comunitatea de dansatori și coregrafi, având un caracter intern și este pornit din
nevoia de a împărtăși idei și practici, de a lansa întrebări și de a dezbate
problematici profesionale. În cadrul evenimentului sunt invitați specialiști din alte
domenii umaniste (arte vizuale, sociologie, filosofie, ș.a.) și au loc sesiuni de
practică susținute de cogegrafi sau dansatori consacrați. La toate edițiile proiectului
au fost invitați artiști din mai multe orașe din România.
Spectacole internaționale :
Le Tour du Monde Des Danses Urbaines en dix villes (7-8 mai 2022) - un tur al
lumii dansului urban, prin zece orașe și zece tipuri diferite de dans. Fiecare street
dance este legat de un oraș, de violența și nedreptatea acestuia, dar și de o
energie vibrantă.
În zilele noastre, dansurile urbane se răspândesc în principal prin Internet, ceea ce
face ca evoluția lor să le asigure popularitatea în întreaga lume. Ana Pi a creat
Urban Dance World Tour în 2014. De atunci, a prezentat piesa de peste 400 de ori
în întreaga lume, pentru publicul de toate vârstele.
Direcție artistică, concept și coregrafie: Ana Pi (FR/BR) Colaboratori: Cecilia
Bengolea, François Chaignaud; Proiect realizat in parteneriat cu Institutul Francez
București

Festival CNDB 2017 - 2022

Like CNDB#4 2017 - desfășurat înaintea perioadei de raportare

Festivalul Like CNDB 2018 #5
Festivalul LIKE CNDB 2018 – You are the context are o arhitectură organică
prin arhivarea activă a unor direcţii şi programe din structura CNDB, pe care le
chestionează şi contextualizează pentru a obţine un set nelimitat de perspective
asupra identităţii instituţiei în anticiparea inaugurării, în 2020, a viitorului său spaţiu,
Sala Omnia.
Conectarea internaţională a mediului coregrafic românesc se face şi prin
contactul comunităţii locale a dansului – artişti şi public – cu noutăţile performative
europene. Secţiunea internaţională a festivalului propune formule inovative de
explorare performativă, cu teme şi limbaje actuale, care intră în conjuncţie cu
cercetările coregrafilor români.
Festivalul LIKE CNDB 2018 – You are the context este un construct afirmativ,
interogativ şi reflexiv, creat în jurul dansului contemporan autohton şi al instituţiei
care îl reprezintă, un transformator de concepte şi identităţi individuale şi
organizaţionale, personale şi artistice, parte dintr-un proces de redimensionare a
Centrului în perspectiva schimbărilor din 2020. (Oana Stoica)
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trei spectacole internaționale în premieră în România:
- Dans for Satan de Hilde Ingeborg Sandvold - Compania Dansehallerne
- Homo Furens de Filipe Lourenço - Compania Plan K - Franța
- Ohne Nix de Luke Baio & Dominik Grünbühel - Compania Pufferfish Kunstverein Austria. Spectacolele internaționale fac parte din rețeaua europeană Aerowaves,
care își propune să construiască multiple oportunități de colaborare transfrontalieră
în Europa.
Showcase Focus România care a inclus unele dintre cele mai apreciate producții
de dans contemporan din România, realizate în anii precedenți (focusul a avut ca
scop promovarea producțiilor de dans contemporan din România într-un context în
care au participat numeroși profesioniști ai artelor spectacolului din Franța curatori, directori de festival, critici etc.).
Acest showcase a avut ca rezultat invitarea spectacolului „Mothers of Steel”
(Mădălina Dan și Agata Siniarska) la Théâtre de Vanves, Franța și oferirea unei
rezidențe artistice coregrafei Simona Deaconescu de către La Briqueterie, Franța.
Răspunsuri performative – CNDB – Omnia 2020 - o serie de evenimente în care
diverși artiști, arhitecți, profesioniști ai artelor spectacolului, manageri culturali,
operatori culturali au prezentat perspective proprii, performative, despre viitorul
dansului contemporan și despre viitoarea „Casă a dansului”, Sala Omnia.
Programul LIKE CNDB 2018
15 aprilie, ora 19.30 – Ohne Nix de Luke Baio și Dominik Grünbühel (Austria)
17 aprilie, ora 19.30 – Homo Furens de Filipe Lourenҫo – Plan K (Franța)
Focus LIKE CNDB
18 aprilie, ora 15.00 – COUNTERBODY de Simona Deaconescu
18 aprilie, ora 17.00 – 37 Minutes of Make Believe de Andreea Novac
18 aprilie, ora 19.00 – The Institute of Change de Paul Dunca
19 aprilie, ora 17.00 – Mothers of Steel de Mădălina Dan și Agata Siniarska
19 aprilie, ora 19.00 – Nud de femeie brunetă de Andreea David
20 aprilie, ora 17.00 – Solo in progress de Cristian Nanculescu și Nicoleta
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Moise
20 aprilie, ora 19.00 – Teren de dans de Mihaela Dancs
21 aprilie, ora 19.30 – Dans, for Satan de Hilde Ingeborg Sandvold (Danemarca)
24 aprilie, ora 19.30 – Răspunsuri Performative CNDB – Omnia 2020
25 aprilie, ora 19.30 – Descentrat – întâlniri indisciplinate iniţiate de Paul Dunca,
Farid
Fairuz, Maria Mora şi Cristian Nanculescu
26 aprilie, ora 19.30 – Răspunsuri Performative CNDB – Omnia 2020
27 aprilie, ora 19.30 – Răspunsuri Performative CNDB – Omnia 2020
27 aprilie, ora 22.00 – Afterparty LIKE CNDB 2018
Festivalul Like CNDB 2019
anulat din lipsă de fonduri
Festivalul Like CNDB 2020
anulat din cauza condițiilor epidemiologice și din lipsă de fonduri
Festivalul Like CNDB 2021
anulat din lipsă de fonduri
Festivalul CNDB 2022 IRIDESCENT
festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului

După o pauză de trei ani, CNDB revine cu un festival internațional dedicat
dansului contemporan, artelor performative și altor conținuturi și formate, prin care
prezintă publicului 10 producții coregrafice invitate din străinătate și din România,
ateliere de dans pentru profesioniști, conferințe, cine colective, o sesiune de
ascultare sonoră și o serie de DJ sets, o seară de poezie, un concert și un maraton
de idei, declarații și mesaje pentru Planeta Pământ, care creează spațiu unor
discursuri emancipatoare, și, nu în cele din urmă, aduc bucuria de a continua
împreună.
Iridescența apare atunci când o suprafață își schimbă culorile, ca reflexie a
luminii, în prezența unor particule lichide. Este vizibilă la unele animale, la anumite
minerale și în regnul vegetal.
În locul unei teme unice de festival, care să forțeze prezentarea unor spectacole
aliniate și disciplinate de o singură voință, aducem conținuturi și formate diverse
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care privesc dincolo de marile narațiuni. Propunem așadar subiectivități care
relaționează cu micro-istorii personale, pentru a scoate la suprafață multitudinea de
iridescențe ale acelorași realități în permanentă schimbare.
Anumite teme și subiecte rămân mereu urgente și trebuie readresate,
reactualizate și privite din perspective noi. În contextul în care trăim simultan criza
climatică, pandemia și suntem în proximitatea războiului, ni se pare important să
reflectăm asupra relațiilor de putere din societate, asupra relației dintre om și mediul
înconjurător și să vorbim despre decalajul dintre corpurile privilegiate și cele lipsite
de apărare.

Program evenimente:
6 mai, 19:30 - [Deschiderea festivalului] Despre iridsecență și alte reconfigurări
ale sensibilului - Conferință, cină colectivă & Platforma CORP. DJ
set/Chlorys(RO)
7 & 8 mai, 19:30 - Turul dansurilor urbane prin 10 orașe din lume - Ana Pi
(FR/BR)
9 mai, 19:30 - Artist talk: Va Bene Elikem Fiatsi (GHA
12 mai, 19:30 - Frontiere, treceri, pierderi și regăsiri - Poezie feministă și concert
Fraga
14 mai, 19:30 - Humans | Bodies | Images - Ioana Marchidan (RO)
19 mai, 19:30 - Daughters - Simona Deaconescu (RO)
22 mai, 19:30 - Iluzionistele - Mădălina Dan (RO)
26 mai, 19:30 – [Open-lab] Corpuri sonore – Rebecca Journo, Lauren Lecrique,
Véronique Lemmonier, Mathieu Bonnafous (FR) Alexandra Bălășoiu, Denis
Bolborea, Carmen Coțofană, Simona Dabija (RO)
28 mai, 19:30 - Whales – Collectif La Pieuvre/Rebecca Journo (FR), urmat de DJ
set Admina/Platforma CORP (RO)
29 mai, 19:30 - Whales – Collectif La Pieuvre/Rebecca Journo (FR)
1 iunie, 19:30 - Double-bill: L’Epouse & La Ménagère – Collectif La
Pieuvre/Rebecca Journo FR)
2 iunie, 19:30 - CNDB Night Out at Guesthouse - Sesiune sonoră
Catartsis/Mathieu Bonnafous (FR) & DJ set Chlorys/Platforma CORP. (RO
4 iunie, 18:00 - Idei pentru Planeta Pământ - maraton de declarații, mesaje și idei,
urmat de cină colectivă
9 iunie, 19:30 - Plastic Bag – Yulia Arsen (RU/IL) / Aerowaves Twenty22
11 & 12 iunie, 19:30 - Books on the dance floor [Corpuri sonore] – Corina
Cimpoieru, Renate Dinu, Paula Dunker (RO)
14 iunie, 19:30 - Some Choreographies – Jacopo Jenna (IT) / Aerowaves
Twenty22
17 iunie, 19:30 - The Very Last Northern White Rhino – Gaston Core (SP) /
AerowavesTwenty22
Party IRIDESCENT - închiderea festivalului] DJ set Cosima/Platforma CORP.
(RO)
ateliere pentru profesioniști:
10 iunie, 11:00 - Workshop coordonat de Yulia Arsen
15 iunie, 11:00 - Workshop coordonat de Jacopo Jenna
18 iunie, 11:00 - Workshop coordonat de Gaston Core
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Dans + (producții, co-producții) 2017 - 2022

2017

2018

2019

Counterbody, coregrafie Simona Deaconescu, dramaturgie Olivia
Nițiș, compoziție vizuală: Ciprian Ciuclea, muzică originală: Cătălin
Crețu; 24, 25 noiembrie 2017
Co-producție Asociația Tangaj Dance și Centrul Național al Dansului
București, co-finanțat de AFCN, Partener: Asociația Experimental
Project.
We are all lichens de Farid Fairuz
Un proiect co-produs de Solitude Project, Centrul Național al Dansului,
Asociația Colectiv A Proiect co-finanțat AFCN
Delicate instruments of engagement de Alexandra Pirici, în 2, 3
noiembrie 2017, producție Impulse Theater Festival și FFT Düsseldorf
în coproducție cu Kunsthalle Düsseldorf, Art Association for
Rhinelande und Westfalia, Centrul Național al Dansului București,
HAU Hebbel am Ufer și Tanzquartier Wien

Nud de femeie brunetă de Andreea David
Co-producție: CNDB și Asociația Colectiv A în parteneriat cu Asociația
Fattoria Vittadini. A fost prezentat în cadrul primei ediții a Festival del
Silenzio, un eveniment dedicat persoanelor cu deficiențe de auz, în
martie 2018, la Milano, Italia.

Descentrat - O serie de întâlniri indisciplinate (proiect din
Programul Minimal)
Descentrat deschide dialogul cu mai multe zone de manifestare şi
practici diferite, care provin sau nu din mediul artistic. Fără să
stabilizeze aria de interes într-o anumită zonă ideatică sau estetică,
Descentrat aduce împreună oameni care vor să își manifeste și să
împărtășească interesele, devenind un nod de intersecție pentru
conținuturi generate de către participanți. Au avut loc 5 întâlniri pe
parcursul anului 2019. Descentrat - O serie de întâlniri
indisciplinate (proiect din Programul Minimal)
Descentrat deschide dialogul cu mai multe zone de manifestare şi
practici diferite, care provin sau nu din mediul artistic. Fără să
stabilizeze aria de interes într-o anumită zonă ideatică sau estetică,
Descentrat aduce împreună oameni care vor să își manifeste și să
împărtășească interesele, devenind un nod de intersecție pentru
conținuturi generate de către participanți. Au avut loc 5 întâlniri pe
parcursul anului 2019.
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2020

2021

2022

Dance me to the end of… (exerciții, distanțe, apropieri), proiect în
care revizitarea istoriei recente a dansului contemporan românesc a
devenit exercițiu și practică în formarea unei noi generații de dansatori
și performeri. Prin acest proiect, au fost produse opt spectacole de
dans contemporan: 6 revizitări ale unor spectacole din istoria recentă a
CNDB și 2 spectacole noi, originale realizate de către 7 coregrafi/e din
România și de 1 coregraf din Bulgaria Willy Prager, împreună cu
studenții Academiei de Dans și Performance CNDB. Proiectul a
cupris producția filmului de dans contemporan semnată de Jan
Burkhardt din Germania și de Sigal Zouk din Israel.
Less might be more, but sometimes less is just nothing de Willy
Prager
Coreomaniacii de Simona Deaconescu
Iluzionistele de Mădălina Dan
8 Days a week de Eduard Gabia
Stars high in Amnesia s Sky (reactivări) de Farid Fairuz
Despre tine (o versiune) de Vava Ștefănescu
Pretend we make you happy (again) de Andreea Novac
Outcome de Manuel Pelmuș
Un loc în timp / Omnia un film realizat de Jan Burkhardt și Sigal Zouk
Sisters are doing it for themselves cu/de: Mădălina Dan, Andreea
David, Eliza Trefaș - Producția CNDB
Ramanenjana - spectacol internațional de cercetare de Simona
Deaconescu
Co-producție: Asociația Tangaj Collective, în co-producție cu Centrul
Național al Dansului București și Forecast
În a doua parte a anului, după perioada de raportare sunt prevăzute 2
co-producții.Titlurile și artiștii implicați sunt în curs de stabilire.

Artistul Anului
Proiect - program curatorial ce continuă un format de succes din anii precedenți din
istoria CNDB (Amprenta - derulat încă din anul 2007) și care a adus în mod foarte
pregnant beneficii programelor Centrului. Programul se referă la un artist (coregraf)
asociat, care pe parcursul unui an propune evenimente sau proiecte care ating transversal
cele trei axe ale misiunii CNDB. Artiștii propuși fac parte din Consiliul Artistic pentru anul
respectiv.
În 2019 artiștii Paul Dunca, Mihai Mihalcea, Maria Mora şi Cristian Nanculescu au
fost invitați să se asocieze CNDB, sub numele de grupul Descentrat. Aducând o
perspectivă diferită, ei au iniţiat o serie de evenimente, intitulate Descentrat - o serie de
întâlniri indisciplinate, care deschid dialogul cu mai multe zone de manifestare şi
practici diferite fără să stabilizeze aria de interes într-o anumită zonă ideatică sau estetică.
Au propus conceptul și au realizat formatul Premiilor CNDB 2019.
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În 2022 artistul anului este coregrafa Simona Deaconescu. Artista a propus un
program extins pe tot parcursul anului care a implicat transversal cele trei linii de interes și
acțiune ale CNDB:
Rezidență de cercetare ce s-a desfășurat în perioada 21 martie - 31 aprilie 2022 și a avut
ca obiectiv explorarea dansului ca un fenomen socio-politic reactiv, prin analizarea
caracterului său contagios, replicator și terapeutic în cadrul unei comunități (implică
participarea Mediatecii CNDB).
Rezidență de revizitare a unui spectacol ce s-a desfășurat în perioada 11 - 23 aprilie
2022 și a avut ca obiectiv revizitarea unui spectacol performat de coregrafă și repunerea
lui în scenă cu o nouă distribuție formată din două dansatoare tinere. (Co-Producție,
revizitarea creațiilor mai vechi)
Rezidență de creație cu tema: transferul de metode și principii de creație între film și
dans. Se desfășoară în perioada 4 - 24 iulie 2022 și are ca obiectiv realizarea unui
material coregrafic scurt pentru a fi transpus cinematografic*, pe tema modificărilor
corporale din adolescență, cu un grup de 4 dansatoare cu vârste între 10 și 14
ani. Proiectul implică eleve ale Școlii performative pentru copii.
Tot în cadrul programului Simona Deaconescu - artista anului, a avut loc și prezentarea
spectacolului Coreomaniacii, în data de 26 aprilie 2022, la sediul CNDB. Coreomaniacii
este o docu-ficțiune performativă ce urmărește evenimentele care au marcat “epidemia de
dans” din vara anului 1518, în Strasbourg – o manifestare distopică în masă, care a
afectat câteva sute de oameni. Spectacolul aduce în discuție felul în care alegem să ne
uităm la dans, pornind de la o serie de mărturii ale învățaților vremii, un amestec de
pseudoștiință, teologie și science-fiction medieval, în mișcări contemporane.
Coreomaniacii a fost selectat și în cadrul programului #Twenty22 al rețelei europene de
dans contemporan Aerowaves și a fost prezentat în deschiderea festivalului Aerowaves
#SpringForward, pe 28 aprilie in Elefsina (Grecia). Spectacolul a fost prezentat
internațional între 11 și 14 mai și în Ljubljana (în spațiul EN-KNAP), în Rijeka (în cadrul
Port of Dance Festival) și în Nova Gorica la Teatrul Național Sloven.
De asemenea, în 2022 Simona Deaconescu a co-coregrafiat împreună cu artista Gaby
Saranouffi din Madagascar (MG/SA) spectacolul Ramanenjana, o co-producție Tangaj
Collective, Forecast și CNDB, produs ca urmare a selectării artistei Simona Deaconescu
ca Forecast Mentee, sub mentoratul coregrafei franceze Mathilde Monnier și a
nominalizării coregrafei române ca artist asociat CNDB în 2022. Spectacolul a beneficiat
de o rezidență artistică la PACT Zollverein (Essen, DE) și de o rezidență de cercetare și
creație în Antananarivo, organizată de Forecast în colaborare cu Institutul Francez din
Madagascar și Goethe-Zentrum Madagascar.
Ramanenjana este un spectacol docu-ficțiune despre un dans care a făcut istorie, la
propriu. În limba malgașă, Ramanenjana înseamnă ceva care te face rigid, dar și ceva
care te face puternic. În sudul Madagascarului Ramanenjana poate însemna și respect
pentru «manenjana», adică respect pentru cei care dansează tensionat. În culturală
spirituală malgașă, Ramanenjana este un «tsindrimandry», o premoniție care declanșează
un ritual puternic de avertizare și apărare a independenței și autonomiei naționale. Cu
toate acestea, istoria miilor de Ramanenjana rămâne cea a unei boli cu cauze diverse și
incerte, ceva obscur, nedefinit, supranatural. Spectacolul alătură și comentează critic mai
multe versiuni ale aceluiași eveniment istoric, chestionând rolul dansului în societate.
Lucrând într-o colaborare strânsă cu etnomuzicologul și muzicianul Olombelo Ricky, cele
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două coregrafe și echipa lor de trei performeri (Haja Saranouffi, Simona Dabija, Maria
Luiza Dimulescu) explorează cu umor ritmul în text, gest, mișcare și sunet.
_________
* În 2019, ca urmare a implicării CNDB în sezonul România-Franța, Simona Deaconescu a primit o
rezidență la La Briqueterie - Centre de Développement Chorégraphique National du Val-de-Marne,
cu scopul de a scrie un scenariu de film de dans. Proiectul cinematografic experimental urmează a
fi filmat anul acesta, fiind produs de casa de producție Tangaj Productions. Recent, proiectul a fost
selectat în Bruxelles Co-production Forum 2021

II. Programul Cercetare, Dezvoltare, Mediatecă
PROIECTE:

Arhiva activă a dansului contemporan românesc proiect finanțat în cadrul
Programului cultural „București - Oraș participativ” de către Primăria Municipiului București
prin ARCUB.
 lansarea platformei DanceCloud - 11 noiembrie 2017
 Conferințele educaționale pentru elevi și studenți:
 Cartografierea primelor studiouri de dans din București - 13 octombrie, ora 12:30,
invitat special Liana Tugearu, critic și istoric de artă. Prezentarea proiectului DanceCloud
 Corpul şi turnura performativă în avangarda din România - 24 octombrie, ora 10:00
 conferință educațională cu elevi
 Coregrafi și compozitori. Parteneriate artistice inedite de ieri și de azi, conferință
educațională mediu universitar; invitați speciali Simona Deaconescu și Cătălin Crețu.
 Laboratorul CNDB – tipuri contemporane de cercetare, conferință educațională cu
studenți, UNATC „I.L. Caragiale”
Deschis pentru lectură, eveniment ce a marcat deschiderea Mediatecii şi Arhivei CNDB
#TheResourceCube. Eveniment maraton de lecturi propuse şi performate de coregrafi şi
dansatori, teoreticieni, artişti din diferite domenii creative, studenți UNATC și publicul
CNDB. Eveniment dedicat Zilei Internaționale a Dansului. 29 aprilie 2018, 16h00 – 22h00.
Eveniment documentat foto si video/ Arhiva CNDB. Parteneri: Tranzit, PUNCH, Cărturesti

Masă rotundă: Intalnire Grupul de arhive. Prezentare sustinută de Liviu Pop:
Arhivele digitale trainice (Modelul OAIS), Participanți: Liviu Pop, Ruxandra Pop (Arhiva
Mihai Pop), Călina Bâzu (MNAC), Ana Szel (Arhiva Sahia), Stefania Grigorie (Arhivele
Naționale ale României), Adrian Furtună (Centru de Cultură al Romilor), Veronica Iacob
(MȚR), Iris Șerban (MȚR), Mara Mărăcineanu (MȚR), Corina Cimpoieru (CNDB).

Conferință: Prezență și reprezentare în artele performative

Prezentări: Performative Countours/ Prof. Nicole Haitzinger, Departamentul de
Istoria Artei, Muzicologie și Studii de Dans din cadrul Universității din Salzburg;

Raising Awareness through Dance/ drd. Adriana Nausica Pais/ Școala Doctorală
"Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu" - SD-SITT; Parteneri: Școala Doctorală "Spațiu, Imagine,
Text, Teritoriu"- SD-SITT/ Universitatea București;

Lecture: Metakimospheres/ Dr. Johannes Birringer/ Dr. Aristița Albăcan

Masterclass: Constructing Realities / Dr. Johannes Birringer/ Dr. Aristița
Albăcan
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Partener: CINETIc

Midnight specials, Selecție de filme românești de arhivă/ un program curatoriat
de CNDB - The Resource Cube#Mediateca și Arhiva CNDB pentru BDIFF, în parteneriat
cu Asociația Tangaj Dance. Selecție de 8 lucrări cinematografice și de televiziune, produse
între 1926 și 1971. Partener: Asociația Tangaj Dance, Eveniment documentat foto/ Arhiva
CNDB

Arhivele Dansului: workshop de practici de conservare și valorificare
documente. O selectie și pregătire de documente din arhiva CNDB, ateliere de practici de
arhivare și valorificare documente; expoziție de afișe pentru recitaluri de dans din anii ’20’30, prezentare montaj filme de arhivă, prezentare montaj fotografic despre istoria dansului
românesc. Participanți: Rodica Antonescu (expert restaurator), Andreea Cârstea (Editor
imagine), Ana Szel (expert arhivare, Arhiva Studio Sahia), Sabina Suru (fotograf, editor
imagine).
Proiectul Arhivele Dansului: deschis pentru (re)inventar(e)! (proiect extra
minimal, co-finanțat prin AFCN) a cuprins mai multe activități, în perioada mai - noiembrie
2019:
 Atelierele de practici inedite de arhivare, digitalizare și valorificare a
documentelor de arhivă susținute de profesioniști în domeniu.
 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.
 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; Dată: 27-29 mai 2019; Locație: Sala Stere Popescu
CNDB.
 Proiecția de filme de arhivă Cine(dans) concert Midnight Specials, organizată
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. Dată:
4 septembrie 2019; Locație: Sala Stere Popescu, CNDB, Bdv. Mărășești 80-82
 Expoziția Arhivele Dansului: deschis pentru (re)inventar(e)! Expoziția a fost
deschisă cu o prezentare a invitatei speciale, Irene Branderburg, curatoare a Arhivelor
Dansului Derra de Moroda din Salzburg. Dată: 30 octombrie 2019; Locație: Sala Stere
Popescu, CNDB.
 Prezentările și dezbaterile organizate in cadrul evenimentelor despre practicile
contemporane de arhivare, cercetare și valorificare a documentelor au adus impreună
profesioniști în domeniul arhivelor și artelor vizuale precum: Irene Branderburg, Iosif Kiraly,
Liviu Pop, Ana Szel, Sabina Suru, Bogdan Movileanu, Cornel Lazia.
 Catalogul digital „Arhivele Dansului: Deschis pentru (re)inventar(e)”, publicație
digitală documentează activitățile din proiect și oferă un ghid de bune practici de cercetare
și arhivare a istoriei dansului.
Participări conferințe/ mese rotunde – Corina Cimpoieru (șef compartiment):
 Conferință: Lecture at the University of Leipzig (Gastvortrag Salzburg
Universitat) Salzburg, Organizator: Musik und Tanzwissenschaft Abteilung, Paris-Lodron
Universitat, Salzburg, Titlu lecture: Reenacting the Dance Archive
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 Conferință: Besides the Screen 2018, Vaults, Archives, Clouds and Platforms.
Archiving and Preservation in 21st Century, CIAC-ISMAI, Porto, Portugalia. Titlu
prezentare: DanceCloud.ro The Active Archive of the Romanian contemporary Dance
 Conferință: Archives and Politics of Memory in Central and Eastern Europe:
from Informal Practices to Formal Methodologies / Arhivele și politica memoriei din
Europa Centrală și de Est: de la practici informale la metodologii formale, Organizator:
Muzeul Național al Țăranului Român, Titlu prezentare: Reenacting the Archive,
Reactivarea arhivei: “producerea” şi “performarea” istoriei dansului românesc
 Conferință: 100 Years Before and After Us: Alternative Memories / Possible
Futures of Visual Arts, Conferință condusă de Horea Avram și Mihai Ometiță, New
Europe College – Institute for Advanced Study Bucharest, organizator: Centrul
Cultural/Imagine și Sunet, Titlu prezentare: Performing the Archive: The “Making of” and
“Showing Off” of the Romanian Dance History









Proiect editorial Corpuri radicale în spectacole contemporan
autoare Mihaela Michailov
Proiectul editorial a fost inițiat și organizat de CNDB în parteneriat cu Editura
Vellant, co-finanțat de AFCN și s-a concretizat într-un volum consistent de cercetări
teoretice în domeniul artelor performative, întreprinse de Mihaela Michailov în perioada
2007-2021. Cartea Corpuri radicale în spectacole contemporane a fost prezentată
publicului printr- un eveniment de lansare editorială online care a fost difuzat pe pagina de
facebook a CNDB și la care au participat: Mihaela Michailov (autoarea cărții), Vava
Ștefănescu (manager CNDB), Doru Someșan (coordonator Editura Vellant) și invitatele
speciale Oana Stoica și Gina Șerbănescu. Corpuri radicale în spectacole
contemporane acoperă o arie largă de necesităţi şi goluri informaționale, culturale, fiind o
cercetare de ordin academic, profesional şi curricular. În contextul lacunar al publicațiilor
de teorie sau critică de specialitate - dans - performance- teatru- în limba română, cartea
Mihaelei Michailov este mult așteptată la nivelul învățământului liceal, preuniversitar și
universitar (licență, master).
Volumul a avut un tiraj de 1200 de exemplare și a fost distribuit în bibliotecile publice
(Biblioteca Națională a României, Biblioteca Central Universitară, Biblioteca Liceului de
Coregrafie I, Biblioteca UNATC, universități cu facultăți de profil (Iași, Târgu Mureș, Cluj
ș.a), și spre vânzare în lanțul librăriilor Cărturești și Humanitas.
Evenimentele de promovare/ lansare a cărții s-au desfășurat online (prin platforma
zoom) sub formatul unor conferințe susținute de Mihaela Michailov, după cum urmează:
Cadre de cercetare artistică în teatru – cu studenții Facultății de Teatru și Film din cadrul
UBB Cluj-Napoca, îndrumate / îndrumați de Miki Braniște, profesor asociat al Facultății de
Teatru și Film // 8 noiembrie 2021
Corpuri fluide în dansul contemporan în prezența studentelor și studenților coordonați
de profesoara Lorette Enache de la secția de coregrafie din Universitatea Națională de
Arte George Enescu, Iași.
Vulnerabilitatea corpurilor de cursă lungă - cu studenți de la Teatrologie și
Management Cultural, din cadrul UNATC I.L.Caragiale, București. Coordonator: Anca
Ioniță.
Volumul a fost lansat și într-un format participativ, în cadrul Premiilor CNDB 2021, în data
de 12 decembrie 2021.
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Alte proiecte editoriale / publicații:
Dance me to the end of... (exerciții, distanțe, apropieri) în limba română (fără ISBN)
(2020)
Dance me to the end of... (exerciții, distanțe, apropieri) în limba engleză (fără ISBN)
(2021)

Corpuri și povești (in)vizibile. Procesul de cercetare a inclus realizarea unor dosare de
documente (foto și video) din diferite surse de arhive (private și instituționale) despre
spații/locuri, istorii/evenimente și oameni din București, care au marcat istoria dansului
românesc. Au fost realizate copii digitale ale documentelor, redactate texte pentru
cartoline, interviuri cu coregrafi, ședințe individuale de consultare/cercetare materiale de
către cei 10 coregrafi implicați în proiect. Materialele rezultate au fost folosite în campania
de comunicare și promovare a proiectului și la realizarea filmului dedicat proiectului.
 Books on the Dancefloor (Cu cărțile pe covorul de dans) în cadrul Festivalului
Iridescent. O instalație participativă și acțiune performativă facilitată de Corina Cimpoieru
și Renate Dinu, la Mediateca CNDB. Pentru 2 zile spațiul de lectură s-a transformat într-un
ring al unor posibile coregrafii dansate prin cuvinte, gesturi și emoție.
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 organizarea evenimentului de deschidere a festivalului IRIDESCENT conferințe cu tema Despre iridescență și alte reconfigurări ale sensibilului;
Activități de susținere a proiectelor derulate de CNDB:
Documentare video/cameramani interni/externi: 311 evenimente arhivate însumând
peste 500 de ore de materiale video câteva:
Documentare foto/cameramani interni/externi: 207 evenimente arhivate însumând
peste 10.000 de fotografii digitale
Documentarea foto/video pe suport digital a evenimentelor, spectacolelor, prezentărilor,
atelierelor derulate de CNDB în perioada 2017-2022 din care amintim numai câteva mai
jos:
 Academia de Dans și Performance –susținute de artiștii invitați Mădălina Dan,
Simona Deaconescu, Mihaela Mihailov, Mihai Mihalcea, Andreea Novac, Dan Perjovschi,
Raluca Ianegic, Vava Ștefănescu, Iosif Kiraly, Eduard Gabia, Raluca Voinea, Willy
Pragher.
 Dance me till the end of... – documentarea video pe suport digital a procesului de
lucru (repetiții) și a prezentărilor spectacolelor produse în cadrul proiectului de
revizitare a lucrărilor și spectacolelor din istoria recentă a dansului contemporan
românesc. Procesul de documentare a inclus și realizarea unor dosare de artiști care să
aducă împreună documente (foto și video) din diferite surse de arhive (personale și
instituționale). Au fost realizate de asemenea o serie de interviuri cu coregrafii invitați în
proiect. Materialele rezultate au fost folosite în campania de comunicare și promovare a
proiectului pe canalele media proprii.
 Aerowaves - spectacole prezentate la sediu (2018, 2021, 2022).
 Distanțe și reapropieri - 8 spectacole.
 Dansuri de curte
 Laboratorul de trei zile - edițiile I,II,III
 IRIDESCENT- Festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale
sensibilului - documentarea video a tuturor spectacolelor programate
 Documentarea unor evenimente găzduite
 Sprijinirea proiectelor artiștilor și cercetătorilor independenți, proiectelor de cercetare
doctorale pe tematici legate de istoria și teoria dansului prin punerea la dispoziție a
materialelor de arhivă și a resurselor mediatecii.
 Vizită în mediateca și arhiva CNDB a Centrul Educațional de Arte Performative
CEVA, un grup de 13 adolescenți din Târgu Neamț care explorează universul cu ajutorul
artelor performative (coordonatori proiect Daniel Frilensăr Chirilă și Jo Brăilescu).
 Sprijinirea proiectelor artiștilor și cercetătorilor independenți, proiectelor de cercetare
pe tematici legate de istoria și teoria dansului prin punerea la dispoziție a materialelor de
arhivă (de ex.: Teachers for Swans Erasmus +//profesor Diana Zavalaș, Liceul de
coregrafie Floria Capsali; Corpuri și povești (in)vizibile, Ce ne()mai) mișcă? de Mădălina
Dan, Simți. Aluneci. Cînți - practici queer în arta contemporană românească 2001-2021,
sprijin pentru filmul documentar Moșteniri coregrafice de Daniela Sima).
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Inventariere, digitalizare și valorificare documente din Arhiva CNDB
 Pentru securizarea documentelor digitale de arhivă a fost făcută o copie safe pe un
hard extern a tuturor documentelor video și foto din Arhiva Contemporană CNDB pentru
anii cuprinși între 2006-2020.
 Au fost inventariate și arhivate pe suport digital 200 de materiale video și 33 de
intrări de documentare fotografică, rezultate în urma documentărilor foto-video cu
cameramani externi și interni.
 Prelucrarea arhivistică a materialelor rezultate în urma documentării foto-video a
evenimentelor care au fost organizate/co-produse/găzduite la CNDB.
 Sprijinirea proiectelor de cercetare pe tematici legate de istoria și teoria dansului
prin punerea la dispoziție a materialelor de arhivă (de ex.: cercetare doctorală UNATC
Andreea Novac - Limbajul corporal în spectacologia contemporană; Cercetare doctorală
UNATC Jaqueline Bratu - Direcții de dezvoltare a baletului pentru copii în România);
Mediateca 2017-2022:
Dezvoltarea fondului
documentar despre dans/Arhiva
istorică
Digitalizare documente despre
dans
Inventariere și arhivare
documente istorice despre dans
Dezvoltarea fondului mediatecii
prin achiziții și donații

III.

Două arhive donate/ Fond Floria
Capsali/Fond Liana și Ioan Tugearu
1000 de fotografii/peste 5000 documente
text
Peste 1000 de documente text și fotografii
Peste 80 de materiale video
500 de cărți și publicații

Program Formare și educație coregrafică

ȘCOALA PERFORMATIVĂ PENTRU COPII (recurent, desfășurat între 2017-2022) -primul

program de formare și educație artistică în dans contemporan și arte performative, adresat
copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani. Școala performativă CNDB îmbină cursuri,
ateliere și sesiuni de creație artistică, care se desfășoară pe durata întregului an școlar,
susținute de cei mai buni coregrafi, performeri, artiști vizuali și pedagogi cu o bogată
experiență în zona dansului, a artei contemporane și a artelor performative. Școala
performativă pentru copii este în momentul de față o oportunitate unică în domeniul creativ
din România, care nu se regăsește în oferta educațională a școlilor de profil și a instituțiilor
publice sau private.
Fiecare ediție se încheie cu un spectacol de absolvență:
 Spectacolul primilor absolvenți ai Școlii performative pentru copii (2017)
 Dansuri Mici – Recitalul Școlii performative pentru copii (2018) partener
Asociația HelpAutism
 Open Day - Audiție pentru grupa de avansați - Prezentare publică (2019)
 Val și Cetatea sufletelor (spectacol, producție CNDB 2019), cu elevi ai Școlii
Performative pentru Copii.
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 Premiul CNDB pentru 3 eleve ale Școlii Performative pentru Copii
 Participare la premiile UNITER (2021) - Maia Axinte absolventă a Școlii
Performative pentru Copii.
 Participare la Nocturnele de Poezie (ARCEN) - Adora Tănase, absolventă a Școlii
Performative pentru Copii.

Totul pentru endorfine proiect desfășurat săptămânal, destinat adulților neprofesioniști.
Proiectul are rolul de fidelizare a publicului. (2017-2022)
Serie de ateliere ce intră în aria strategică a obiectivelor propuse la nivel intituțional:

Ateliere pentru nevăzători – Nu știi ce se poate întâmpla dintr-o clipire mai lungă –
în parteneriat cu Asociația TANDEM

Ateliere intensive de dans contemporan pentru adulți – Andreea Novac

Gaga workshop – Mariana Gavriciuc

Roots African Dance workshop - African Dance Workshop Bucharest

Vizită și atelier de dans contemporan pentru copii - Șoala gimnazială nr. 86.

Atelier de parctici somatice 2018 susținut de Mădălina Dan, Valentina de Piante atelier pentru dansatori profesioniști ghidat de dansatoarea și coregrafa franceză Rebecca
Juorno; 12 participanți

Atelier de pregătire pentru profesorii de dans contemporan pentru neprofesioniști.
Printre participanți s-au numărat Florin Fieroiu, Catrinel Catană, Cosmin Vasile, Raluca
Adomnicăi, Carmen Coțofană și alții.

Cum filmezi un performance? Două zile de ateliere și conferințe conduse de
Simona Deaconescu, Bogdana Pascal, Ana Drăghici ce au avut ca obiect de studiu două
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din producțiile CNDB: Iluzionistele și Star high in amnesia sky. Atelieriul a fost deschis atât
profesioniștilor din dans, absolvenților Academiei de Dans și Performance CNDB cât și
publicului larg.

Dance Filmmaking Lab cu Marlene Milar în cadrul BIDFF; 45 participanți

Unshame Dance community jam, Asociația Developing Art; 14 participanți
În 2022 în perioada ianuarie iunie au fost inițiate mai multe programe dedicate
profesioniștilor din dansul contemporan, ca urmare a identificării nevoii acute a acestora de
antrenament, de actualizare a practicilor, în lipsa unor studiouri care să permită acest lucru:
atelier / laborator THE SEQUENCER a pornit printr-o acțiune de cercetare artistică care
a investigat interacțiunea dintre Arta GIF, Dans, Muzică și Teatru. Orientarea estetică a
atelierului de lucru s-a formulat în jurul principiilor de creație specifice Artei GIF. Atelierul sa desfășurat în perioada 11-14 martie 2022 la CNDB – sala Stere Popescu și s-a adresat
coregrafilor și dansatorilor profesioniști.
antrenament pentru profesioniști la CNDB - desfășurat pe o perioadă de 3 luni
proiectul a constat în sesiuni libere și gratuite de antrenament corporal constant, la care
oricine din comunitatea dansului și artelor performative a putut participa și fiecare a fost
invitat să contribuie. Programul este bazat pe principiul de împărtășire a practicilor și
participativitate și în același timp se bazează pe pluralitatea propunerilor venite dinspre
comunitate, pentru comunitate. Au participat în medie 23 de dansatori sau coregrafi la
fiecare din cele 15 sesiuni organizate.
ateliere în cadrul Festivalului Iridescent:
1. atelier și prezentare publică Corpuri Sonore: Întâlnirea cu bioacusticianul Olivier
Adam a permis colectarea unor înregistrări ale cântecelor balenelor cu cocoașă. Acest
repertoriu sonor a devenit baza de cercetare de la care se pleacă pentru a genera un
limbaj de mișcare în cadrul laboratorului la care participă dansatorii și coregrafii Rebecca
Journo, Alexandra Bălășoiu, Denis Bolborea, Carmen Coțofană, Lauren Lecrique,
Simona Dabija, Veronique Lemmonier, alături de muzicianul Mathieu Bonnafous.
Laboratorul s-a intersectat cu un atelier de practici discursive coordonat de Daniela
Custrin, Matei Dumitriu și Mircea Andrei Florea.
2. Solo workshop - atelier dedicat profesioniștilor din dans, în care coregrafa Yulia
Arsen, propune tip de colaborare hrănitoare și antrenantă în ambele direcții, pornind de la
tema eșecului și parcurgând strategii și idei ce se coagulează în conceptul de solo.
3. Seeking for new movement aesthetics Atelierul destinat profesioniștilor a fost
susținut de Gaston Core și a avut două etape. Prima parte s-a bazat pe teorii cheie pentru
a înțelege cum funcționează semantica mișcării de la biomecanica lui Meyerhold la
definițiile lui Laban. Au fost abordate conceptele de reprezentare - cod de prezentare,
încadrare și structură. comentând pe scurt eseul lui Rancière „The Emancipated
Spectator”. A doua parte a workshop-ului au fost oferite instrumente de alterare și
modificare a dinamicii, a formelor recognoscibile și a spațiului de secvențe de mișcare
create însoțite de analiza potențialului dramaturgic.
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ACADEMIA DE DANS ȘI PERFORMANCE CNDB (2019-2020)
Finanțare multianuală prin AFCN, Sponsorizare Institutul Goethe
Academia de dans și performance CNDB, un program unic de formare și educație în
domeniul dansului contemporan, a luat naștere din dorința și nevoia de a forma o nouă
generație de interpreți și performeri, un „nou val” de tineri practicieni în dansul
contemporan.
În vara anului 2019 au fost organizate audiții în București, Cluj și Iași. În urma acestora, au
fost selectați 16 participanți în program. În data de 30 septembrie 2019 a fost inaugurată
oficial Academia printr-o ceremonie de deschidere, iar în perioada 1 octombrie - 21
decembrie 2019
s-au desfășurat cursuri și ateliere intensive susținute de 16
coregrafi/mentori români și străini. La finalul anului 2019, studenții au pregătit și susținut
lucrări solo de creație în dans. Curricula Academiei a fost atent elaborată plecând de la
profilul dansatorului contemporan, în conexiune cu practicile și esteticile curente ale artelor
performative. În procesul de formare, experiența participării la crearea și prezentarea unui
spectacol este o dimensiune fundamentală a programului.
În perioada februarie-martie 2020, o serie de ateliere și prezentări susținute de
coregrafi și artiști vizuali de notorietate. De asemenea au avut loc sesiuni individuale și de
grup extinse de feedback și îndrumare artistică / profesională.
Activitatea fizică la sală a fost suspendată în perioada 13 martie – 20 mai. În acest
timp, activitatea s-a concentrat pe teorie și cercetare artistică și s-au desfășurat sesiuni de
cursuri și prezentări online. Odată cu redeschiderea spațiului fizic, a fost reluată
activitatea, repetițiile la producțiile artistice, în cadrul acestui program: au fost realizate 8
producții coregrafice: Pretend we make you happy de de Andreea Novac,
Coreomaniacii de Simona Deaconescu, Less might be more, but sometimes less is
just nothing de Willy Prager (BG), Despre tine de Vava Ștefănescu, asistență coregrafică
Carmen Coțofană, Iluzionistele de Mădălina Dan, Outcome de Manuel Pelmuș, Stars
High in Amnesia’s sky de Mihai Mihalcea, 8 Days a Week de Eduard Gabia. Toate
aceste producții i-au avut ca interpreți pe studenții Academiei. De asemenea a fost
realizat și filmul Un loc în timp / Omnia de Jan Burkhardt și Sigal Zouk. Toate cele nouă
lucrări realizate cu studenții Academiei au fost incluse în programul Dance me to the End
of... (exerciții, distanțe, apropieri) și au fost sau sunt prezentate pe scene naționale și
internaționale (de ex.: spectacolul Coreomaniacii de Simona Deaconescu a fost selectat în
cadrul programului european Aerowaves Twenty22 din peste 600 de producții
internaționale și a fost invitat în numeroase contexte la nivel european).
Datorită condițiilor cauzate de pandemie, programul Academia de Dans și
Performance CNDB, derulat în 2019-2020, a fost prelugit și în 2021 axându-se pe una din
axele prioritare ale proiectului și anume integrarea absolvențior în scena profesionistă a
dansului contemporan. Artiștii au fost asistați în demersuri artistice individuale și au fost
incluși în cadrul multiplelor proiecte derulate de CNDB în 2021 și 2022.
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A doua ediția a Academiei de Dans și Performance face parte din proiectul SouthEast European Dance Stations (SEEDS), coordonat de Centrul Național al Dansului
București și derulat în parteneriat cu organizațiile Brain Store Project Foundation (Sofia) și
Stanica – Service for Contemporary Dance (Belgrad) în perioada 2022-2025. Proiectul
SEEDS este co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă.
Academia de Dans și Performance 2022-2023 se deschide către zece participanți
din România, Bulgaria, Serbia și Republica Moldova. Curricula Academiei a fost atent
elaborată plecând de la profilul dansatorului contemporan, în conexiune cu practicile și
esteticile curente ale artelor performative. A doua ediție a Academiei se va finaliza cu o
creație coregrafică în care vor fi implicați toți absolvenții. Ulterior, aceștia vor avea
oportunitatea să fie selectați în cel puțin trei spectacole de dans internaționale, produse și
distribuite în centre artistice și festivalurile organizate anual de către partenerii proiectului
din regiunea sud-est europeană.
Această a doua ediție a Academiei include și o nouă specializare: o secțiune ce se
adresează celor care doresc să se formeze ca producători în dansul contemporan.
Programul pentru producători va fi structurat în module de cursuri, sesiuni de mentorat
individual și rezidențe de producție locale și internaționale.
În urma unei selecții, doi dintre studenții Academiei vor participa la workshopuri în
Köln și Heraklion (Grecia), în cadrul proiectului RELAY-Thinking Artistic Material in
Music and Dance.
________________________________________________________________________
RELAY – Thinking Artistic Material in Music and Dance este un proiect dezvoltat și
demarat de Centrul Național al Dansului alături de partenerii Hochschule für Musik und
Tanz Köln (lider de proiect), Den Danske Scenekunstskole (DK), SIKINNIS Dance and
Performing Arts Centre (GR), UNATC I.L. Caragiale și Universitatea Națională de Muzică
București. Proiectul a obținut o finanțare Erasmus plus. RELAY se derulează pe o
perioadă de trei ani (noiembrie 2021 – noiembrie 2024) și își propune să dezvolte
cunoașterea existentă și să contribuie cu noi perspective în domeniile dansului,
coregrafiei, compoziției muzicale și educației artistice.
________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
MODINA - Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience
aplicație prin programul Europa Creativă, depusă în mai 2022, în așteptarea rezultatelor Partenerii proiectului vor fi 3 instituții academice și 5 centre de dans, din 6 țări, și
anume: Universitatea Talinn (Estonia); Hochschule Düsseldorf (Germania); Institutul
de Tehnologii Interactive, IST-ID (Portugalia); Tanzhaus NRW (Germania); Sõltumatu
Tantu Lava (Estonia); Kino Šiška (Slovenia); Trafo (Ungaria); Centrul Național al
Dansului București (România).
Proiectul Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience (MODINA) își
propune să extindă posibilitățile creative pentru spectacole de dans contemporan și să
amplifice experiența pentru public, folosind tehnologia digitală - cu accent pe explorarea
inteligenței artificiale (AI) și interacțiunea cu publicul, la fața locului și online. Acest obiectiv
are două abordări interconectate, care vizează artiștii de dans și media și publicul. Prima
abordare este de a construi capacitatea artiștilor de dans și a artiștilor media cu privire la
noile abordări digitale și bazate pe inteligență artificială în dans – pentru pregătirea,
interpretarea, distribuirea și reutilizarea lucrărilor de dans (inclusiv online) – prin
colaborarea dintre artiști și experți în tehnologie. A doua abordare este de a permite
publicului să interacționeze cu spectacole în mod augmentat: îmbunătățirea contextului
scenic prin tehnologie; utilizarea strategiilor de interacțiune cu publicul; prin canale online;
sau o combinație a acestora.
MODINA va implica mai multe evenimente care presupun interacțiunea între artiști și
cu publicul: rezidențe artistice, evenimente de networking, ateliere, seminarii și
performance-uri.
Centrele de dans vor fi principala interfață între comunitatea artistică și public.
Universitățile vor oferi informații tehnice și teoretice, cunoștințe și soluții.
Rezultatele proiectului vor fi: lucrări noi de dans; spectacole, ateliere și seminarii;
instrumente software noi pentru spectacole de dans contemporan; noi teorii și bune
practici pentru dans și tehnologie; experiență sporită, cunoștințe și oportunități pentru
artiști; sporirea și extinderea publicului pentru dans.
IV. Selecția de programe și proiecte
Selecția de programe și proiecte coregrafice s-a realizat între anii 2006 - 2012 în baza OG
51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi
acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare.
În 2017 și 2018 programul s-a desfășurat sub forma unui program de parteneriate de
co-producție sub titlul Public nou – Alți parteneri având la bază principiile pentru care a
fost conceput programul (sprijinirea creației de dans, organizarea selecției în urma unui
apel deschis comunității interesate). Au fost susținute 15 proiecte coregrafice desfășurate
în București, Târgu Mureș, Bistrița, Craiova, Timșoara, Iași, Cluj, Brașov, Sfîntu Gheorghe.
În 2022, în perioada februarie - aprilie, au fost actualizate Normele Metodologice de
Selecţie și Finanțare a Programelor şi Proiectelor Coregrafice și au au fost transmise
Ministerului Culturii pentru avizare/aprobare. La momentul redactării prezentului raport OG
51/1998 a fost în dezbatere publică și se află pe traseul de avizare guvernamentală, de
aceea Departamentul Legislativ din Ministerul Culturii a dat un aviz negativ Normelor
Metodologice propuse, acestea vor trebui actualizate în funcție de modficările aduse la OG
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PROIECTE-FAR derulate în afara programului minimal în perioada 2017 - 2022
Proiectele extraminimale au urmărit și consolidat direcțiile principale de activitate ale
CNDB, respectiv:
✔ Producția și difuzarea de spectacol de dans contemporan
✔ Formare profesională și educație artistică
✔ Cercetare și documentare în domeniul coregrafiei contemporane.

Program de REZIDENȚE:
✰ RAP (rezidențe, ateliere, public) 2018, aflat la a șasea ediție, proiect organizat în
parteneriat cu Fabrica de Pensule din Cluj-Napoca și co-finanțat de AFCN, s-a desfășurat
la Sala RAP (Cluj) între lunile iunie și octombrie 2018.
În urma rezidențelor de creație acordate celor 3 artiști selectați, au rezultat trei producții:
Mysterious Tiger at noon de Ana Cătălina Gubandru
Beauty. Spectacol într-un tablou de Ruxandra Enache
Vox nihili de Cosmin Vasile
Rezidențele au presupus două prezentări publice – la Sala RAP și la Sala Stere Popescu
din București, iar beneficiarii acesteia au susținut un atelier de dans contemporan de cinci
zile pentru elevii Liceului de Coregrafie şi Artă Dramatică Octavian Stroia din Cluj.
✰ ReeDANS – Rezidențe europene de dans 2019, co-finanțat de AFCN în parteneriat cu
Fabrica de Pensule din Cluj.
În cadrul acestui proiect de rezidențe, artiștii rezidenți Petar Grudov din Bulgaria,
Cristina Lilienfeld și Bogdan Olaru din România și Olena Vertegel din Ucraina au pus în
scenă propriile producții în urma unui proces de creație avându-i ca mentori pe coregrafii:
Mădălina Dan, Viktor Ruban (Ucraina) și Jivko Jeliazkov (Bulgaria). De asemenea, cei trei
mentori au susținut și trei ateliere de dans contemporan cu elevii Liceului de Coregrafie şi
Artă Dramatică Octavian Stroia din Cluj-Napoca. Producțiile dezvoltate de cei patru
rezidenți au fost prezentare la Cluj-Napoca în cadrul Fabricii de Pensule și la București la
sala Stere Popescu a CNDB.
✰ ReDANS - Rezidențe pentru dansatori 2020, co-finanțat de AFCN, a acordat o
rezidență de o lună la sala Stere Popescu a CNDB celor 10 dansatori rezidenți care au
lucrat cu doi mentori coregrafi - Simona Deaconescu (RO) și Willy Prager (BG) la
realizarea a două producții.
____________________________
CAMPING de dans contemporan (2018), co-finanțat de AFCN în parteneriat cu Teatrul
Național Craiova s-a desfășurat în perioada 11-26 iulie 2018.
Conceput sub forma unei tabere de vară, proiectul a fost un cadru formativ și artistic de
dezvoltare coregrafică aplicată, articulată pe dimensiunea educativ-creativă a procesului
de lucru pentru artiștii coregrafi care au la activ minimum 2 creații personale.
Cadrul general propus de formatul Campingului a fost axat pe structura și analiza
discursului coregrafic contemporan și condus de mentorii Jan Burkhardt și Sandra Noeth
din Germania, Mădălina Dan și Mihaela Michailov din România, care și-au adaptat
conceptul atelierelor la necesitățile de dezvotare artistică a participanților, având
deopotrivă funcția de antrenori de practici și de acompaniatori ai laboratorului de creație.
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_________________________________
SEZONUL ROMÂNIA – FRANȚA 2018, co-finanțat de Ministerului Afacerilor Externe

România. În cadrul programului s-au realizat următoarele proiecte: Rezidențe
încrucișate, Mothers of Steel, Rupţi din rădăcini/Déracinés”, Danse des
guerriers de la ville / Dansul războinicilor oraşului.
Rezidențe încrucișate, organizat de CNDB în parteneriat cu La Briqueterie-Centre
de Développement Choregraphique Nationale du Val-de- Marne - CDC), a constat într-o
serie de rezidențe ale artistelor din România Simona Deaconescu și Andreea Novac, în
spațiul La Briqueterie. Simona Deaconescu a propus o lucrare de video-dans, iar
Andreea Novac a lucrat la o creație coregrafică nouă.
Dansul războinicilor orașului a fost o instalaţie multimedia, imersivă și
participativă produsă de compania franceză Par Terre, axată pe dansul hip-hop. Timp de
10 zile instalația a fost deschisă spectatorilor de orice vârstă, aceștia putând explora o
serie de instalații interactive care utilizează diverse tehnologii video: film 360°, coregrafie
virtuală, captare și animație live sau montaj interactiv.
Mothers of steel, producție româno-poloneză de Mădălina Dan și Agata Siniarska
a participat în cadrul Festivalului Artdanthé, organizat de Théâtre de Vanves, în Paris.
Déracinés / rupți din rădăcini în regia lui Bogdan Zamfir, spectacolul a reunit artiști
din Franța și România și a fost prezentat la Lavoir Moderne Parisien, Paris, la CNDB,
București și în cadrul Festivalului de Teatru organizat de Teatrul Tineretului Piatra Neamț.

_______________
CENTENAR 2018:
Dance Project at Bozart - simpozion: 23-25.11.2017 în parteneriat cu ICR
Bruxelles, Institutul Cultural Ceh, Praga, Bozar, Bruxelles și necesitatea stabilirii detaliilor
realizării în acest parteneriat în proiectul ”Remembering 1918: East and Central European
Modernity Rebuilding in Performing Arts” - Centenar 1918: Reconstrucția Modernă a
Europei Centrale și de Est în Artele Performative.
Centenar 1918: CNDB a participat în luna mai 2018 la proiectul Remembering 1918
/ European Dreams of Becoming Modern, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în colaborare
cu Bozar - Centrul de Arte Frumoase din Bruxelles. În cadrul proiectului inițiat de Arts and
Theatre Institute din Praga, au fost prezentate la Bozar (BXL) șapte propuneri artistice din
diferite țări, iar România, cu sprijinul CNDB și al ICR Bruxelles, a participat cu
reconstrucţia scenică a spectacolului Ciocanul fără Stăpân (o creație originală a
coregrafului Stere Popescu) de Florin Flueraş şi Brynjar Bandlien.

_______________
CNDB ÎN TURNEU, co-finanțat de AFCN, s-a desfăşurat între martie și noiembrie 2019,
și-a propus să stimuleze și să susțină difuzarea producțiilor de spectacole de dans
contemporan. Proiectul s-a desfăşurat în Timișoara (Teatrul German de Stat Timișoara,
studio Unfold Motion), Craiova (Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova) și Brașov
(studio Kulturoscop).
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_________________________________________
SEZONUL DE DANS – BUCUREȘTI ÎN MIȘCARE - 29 octombrie - 5 noiembrie 2017, a

cuprins creații semnate de Mihaela Alexandra Dancs, Andreea David, Cristian
Nanculescu, Andreea Novac, Farid Fairuz, Simona Deaconescu, Alexandra Pirici, Paul
Dunca, Ioana Marchidan, Cristian Fierbințeanu și nu în ultimul rând de coregraful francez
Rachid Ouramdane, invitat special, eveniment realizat în parteneriat cu FranceDanse
Orient-Express România.
TORDRE în coregrafia Rashid Ouramdane (FR). Spectacolul a avut loc pe 2 noiembrie, la sala
Studio a TNB.

___________________________________

MINI STAGIUNE CNDB la Teatrul Național Craiova - prevăzut pentru decembrie 2017
Proiectul presupunea prezentarea a patru spectacole și susținerea unui atelier de dans
contemporan destinat tinerilor acori și dansatori locali. Evenimentul a fost anulat din cauza
doliului național ocazionat de decesul Regelui Mihai I.

___________________________________

CORPURI ȘI POVEȘTI (IN)VIZIBILE (2021) - tururi ghidate performative - 50 de
performance-uri în aer liber, în 18 locații din București (co-finanțat ARCUB).
Cei 10 artiști/performeri din sfera dansului contemporan invitați în proiect au pornit
de la o documentare aprofundată asupra celor mai importanți coregrafi sau organizații de
la începutul secolului XX pînă azi. Memoria creatorilor, energiile și istoriile care au
contribuit la construcția culturii coregrafice de astăzi, au fost reactivate performativ prin
texte, imagini story-telling și enactments într-un traseu care a pornit de la Sala Omnia a
CNDB - viitoarea Casă a dansului și ajungea în cel puțin 3 locuri unde au existat studiouri
de dans (de exemplu: Compania Contemp la Teatrul de Operetă, Studio Elena Penescu
Liciu (str. Braziliei, nr. 59), Studio Iris Barbura și Vergiu Cornea (str. Vasile Alexandri, nr.
16).
Corpul artiștilor a devenit astfel o arhivă mobilă care conectează spații, locuri și
public. Abordarea nu a fost una de recuperare formală a memoriei, ci a acționat
performativ, angajând grupurile de participanți într-un proces fizic și emoțional de
conectare a propriei memorii corporale cu istorii sau evenimente care au marcat istoria
dansului românesc.
Fiecare tur a durat între 2 și 3 ore și a presupus vizitarea a trei astfel de locuri.
Publicul a fost organizat de grupuri de câte 7 participanți, pe baza înscrierii prealabile.
Punctul de pornire al fiecărui tur ghidat performativ a fost Sala Omnia unde toți artiștii au
prezentat istoria clădirii și proiectul de remodelare arhitecturală pentru noua funcțiune Centrul Național al Dansului București.
Artiștii invitați de către CNDB să susțină tururile ghidate performative au fost: Denis
Bolborea, Catrinel Catană, Simona Dabija, Simona Deaconescu, Paul Dunca/Paula
Dunker, Virginia Negru, Andreea Novac, Maria Mora, Valentina De Piante, Arcadie Rusu.
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_____________________

DANSURI DE CURTE (2021) - 11 de evenimente în aer liber, în curtea CNDB (co-finanțat
AFCN)
Proiectul a deschis un teritoriu extins de întâlnire în care dansul este văzut ca un ritual
social care pune în contact practicieni de diferite vârste, aflați în etape diferite ale carierei,
cu diferite tipuri de practici și cu istoric profesional diferit. Desfășurat pe o perioadă de 4
luni, proiectul a presupus o serie de reprezentații publice participative, însoțite de sesiuni
de practică și discuții cu publicul.

_______________________________________
CONSULTAȚII POETICE ȘI COREGRAFICE (2021) - perfomance-uri în aer liber (în
parteneriat cu Theatre de la Ville din Paris, Insula 42/Film, PEN. La începutul pandemiei,
Théâtre de la Ville, Paris a reinventat consultațiile poetice pentru a se adapta situației în
care trăim cu toții. O inițiativă de solidaritate europeană, proiectul pornit inițial prin
intermediul telefonului a pus în legătură oameni, indiferent de țara de origine, accentuând
importanța creativității ca generator al unui dialog care vindecă și chestionând, totodată,
rolul și spațiul artei în societatea europeană. Consultațiile poetice în limba română au fost
lansate în parteneriat cu Insula 42 și PEN România.
________________________________________________________
DANCE ME TO THE END OF… (exerciții, distanțe, apropieri) (2020), un proiect în care
revizitarea istoriei recente a dansului contemporan românesc a devenit exercițiu și
practică în formarea unei noi generații de dansatori și performeri.
Prin acest program, CNDB și-a asumat misiunea de a readuce în discuție și
reapropia de public unele dintre lucrările din istoria recentă a dansului contemporan
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românesc care au propus abordări, perspective și discursuri consistente, noi practici
coregrafice și forme inovatoare.
Astfel, au fost produse opt spectacole de dans contemporan (șase revizitări ale unor
spectacole din istoria recentă a CNDB și două spectacole noi, originale), realizate de către
coregrafii și coregrafele din România Mădălina Dan, Simona Deaconescu, Farid Fairuz,
Eduard Gabia, Andreea Novac, Manuel Pelmuș, Vava Ștefănescu și de coregraful bulgar
Willy Prager, împreună cu studenții Academiei de Dans și Performance CNDB. A
fost creat de asemenea un film de dans contemporan, a cărui coregrafie a fost semnată
de Jan Burkhardt din Germania și de Sigal Zouk din Israel.
Spectacolele și filmul au fost documentate de către Bogdana Pascal în nouă
producții video-documentare, constând în filmări ale spectacolelor, însoțite de interviuri cu
coregrafii, interpreții, precum și fragmente din procesul de repetiții și materiale de arhivă și
au fost difuzate pe TVR 3 pe o perioadă de 6 luni, iar pe canalul YouTube al TVR sunt
difuzate pe o perioadă de 2 ani.

____________________________________________
Festivaluri co-organizate sau găzduite în România:
Festivalul de teatru pentru copii „100, 1000, 10000 de povești”, Teatrul Ion Creangă
dance.movement.theater -Teatrul Figura, Gheorgheni
ConectArt -Teatrul Național Târgu Mureș
Infinity Dance Festival - Oradea
Festivalul Internațional de Documentar și Drepturile Omului One World Romania
Festivalul Temps d’Images - Cluj
Bucharest International Dance Film Festival (BIDFF)
Festival Contact-Impro
News From Polska (zilele dansului polonez)
Festivalul Perle, Paradoxuri și Extaz (Muzeul Culturii Queer)
Festivalul Departe de centru, aproape de oameni - Teatrul Masca
Festivaluri co-organizate internațional:
Festivalul Spring Forward - Aerowaves
Festivalul Antistatic – Sofia, Bulgaria
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Festival del Silenzio, (dedicat persoanelor cu deficiențe de auz), Milano, Italia
Festival Ardante, Theatre de Vanves, Paris, Franța

SPECTACOLE găzduite 2017-2022

2017
Moving Fields, un spectacol de dans contemporan care chestionează conceptul de
energie, punând corpul în dialog cu resursele sale ascunse. In parteneriat cu Centrul
Național al Dansului, Moving Fields este un proiect cultural co-finanţat de Administraţia
Fondului Cultural Naţional și produs de Asociația Pentru Teatru și Carte (PETEC).
2018
A truth, a lie and a list of possibilities - Concept și Coregrafie: Andreea Novac;
Producția: Asociația Developing Art Co-finanțat de AFCN - septembrie
Ritualia - Concept: Paul Dunca; Producția: Asociația Unda, Co-finanțat de AFCN,
Parteneri CNDB, Colectiv A, Art Labyrinth, scena.ro, DOR, sub25, Zeppelin, Waha
Festival, Amural
Cultul personalității - Scenariul și regia: Mihai Lukács - noiembrie
Lambada - Spectacolul face parte din proiectul ”Vârsta 4 după 89. Coregrafia unei
revoluții”; Producția: Vârsta 4, Asociația ADO, Macaz Teatru Coop. Parteneri
Căminul „Amalia și șef rabin dr. Moses Rosen”, CNDB - noiembrie
2019
Super OK - de Mircea Moroianu; Regia: Alexandros Raptis - 12 ianuarie
The Other Door - What's wrong, why not?! Coregrafia: Dorian Mallia în colaborare cu
dansatorii; Producţia: Moveo Dance Company Malta - 2 martie
OMG - Organisme modificate genetic - Scenariul și regia: Ioana Păun; Muzica și
scenografia: Cătălin Rulea; O producţie Teatru Andrei Mureşanu Sfântu Gheorghe - 11
martie
Let’s play dance! - de Mariana Gavriciuc - 9 aprilie
American Gypsy - Concept, text și regie: Mihai Lukács; O producție PARADAIZ - 2 şi 3
septembrie
RosenKabarett - O producție Vârsta4 & Asociația ADO - 18 septembrie
Codomestication - de Krõõt Juurak & Alex Bailey - În cadrul proiectului 'Imagine Human',
organizat de Asociatia Culturala Solitude Project si co-finantat de AFCN -4 octombrie 2019
Jassem Hindi: Spălătoria legendelor ll despre poezia morții - În cadrul proiectului
'Imagine Human', organizat de Asociatia Culturala Solitude Project si co-finantat de AFCN
- 15 octombrie
Nu o lua personal - de Irina Marinescu - 25 şi 26 octombrie
2020
Portret al artistei ca tânără influenceriţă - Regia: Adriana Radu - 29 februarie, 1 martie
Sexodrom - Regia: Bogdan Georgescu - 7 martie
Connecting pleasures - Conceptul si coregrafia: Lavinia Urcan și Beatrice Tudor - 30
septembrie (online FB)
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2021
Particule afective - Conceptul și instalația multimedia: Sabina Suru; Coregrafia și
interpretarea: Irina Marinescu - august
Dar de ce să tac? - Conceptul și coregrafia: Maria Luiza Dimulescu - septembrie
Trepidații/ Antigen/ Ora perfectă - Regia: Bogdan Georgescu - septembrie
The Protocols - Regia: Bogdan Georgescu - septembrie
APR [Adorație Performance-ului Radical] - De: Irina Milan, Paul Dunca/Paula Dunker,
Waana Neagu, Raj Alexandru/Ramya, Alex Bălă și Octavian - septembrie
Rafina - Regia: Irina Gâdiuță - octombrie 2021
Unshame Dance community jam - Asociația Developing Art - octombrie

-

2022 sunt preconizate următoarele proiecte găzduite:
Ateliere performative susținute de Cristian Nanculescu în cadrul Festivalului Revoluția
Compasiunii – Terapart, organizat de Asociația Matka – în perioada 23-25 august 2022
Spectacol „Feelings are just visitors” între 2 și 4 septembrie
O serie de lecture-uri în cadrul proiectului „Trecuturi prezente. Arhiva și corpul”, organizat
de Asociația Petec între 15 și 18 septembrie
Trei spectacole/lectură de Adriana Radu: „Cum (n)-avem bani”, „Cum (n)-avem copii”,
„Cum (n)-avem orgasm”, în parteneriat cu Asociația Sexul vs Barza – octombrie
Spectacolul „Ups”, în coregrafia Marianei Gavriciuc, în parteneriat cu Asociația Delazero august și octombrie
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F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse
1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare;
Cod

Denumirea
indicatorilor
A

B

C

TOTALVENITURI

2022
2023
Propuneri Estimări
3

5

2024
Estimări

2025
Estimări

6

7

2027
2026
Estimări Estimări

4022

4825

4651

4626,50

5545

6634

VENITURIPROPRII

33

86

100

171

171

190

210

FONDURI EUROPENE

48

95

88

24

0

0

0

43

3841

4637

4456

4455,50

5355

6424

00

4022

4825

4651

4626,50

5545

6634

01

5545

6634

3866 4671,50

4561,50

4561,50

10

1648 1955,50

1955,50

1955,50

2445

2934

20

2218

2716

2606

2606

3100

3700

330

363

SUBVENTII DE
LA
ALTEADMINISTR
ATII
TOTALCHELTUIELI
(10+20+58+70)
CHELTUIELI
CURENTE(01=10+20+58)

I

TITLUL
ICHELTUIELI
DEPERSONAL

I

TITLUL II BUNURI SI
SERVICII
Altebunurisi
serviciipentruîntreti
neresifunctionare

I

20.01.30

247

300

300

300

Chirii

I 20.30.04

380

420

420

420

460

500

Altecheltuielicubunurisiservicii

I 20.30.30

1530

1905

1795

1795

2244

2805

I

I

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management
Tip de proiecte

Număr de
beneficiari realizat
în 2022

Număr de
beneficiari estimat
în 2023

Din programul minimal

1 313

2000

Proiecte extra minimale

1852

1700

Estimarea beneficiarilor pe anul 2023 a avut în vedere următoarele :
- Capacitatea sălii Stere Popescu
- Bugetul alocat pentru anul 2023 de care depind numărul de proiecte și numărul
beneficiarilor
- Numărul de proiecte ce se vor realiza din surse deja atrase pentru care se poate
estima numărul beneficiarilor
- Faptul că raportarea de față cuprinde doarprimele două trimestre ale anului 2022
- Potențialul de armonizarea a strategiei culturale a CNDB cu strategia Ordonatorului
principal de credite, îentru următoarea perioadă de management
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. Analiza programului minimal realizat.
I. Programul DansCapital - producție, promovare și difuzare a creației coregrafice contemporane
Programul are ca scop producția, promovarea şi difuzarea de producţii proprii, co-producții, producţii independente, multiplicarea scenelor şi asigurarea
vizibilităţii şipopularizării creaţiilor coregrafice contemporane la nivel naţional și internațional.
Buget prevăzut / program
Sume cheltuite / proiect
Număr beneficiari
Denumire proiect
(lei)
realizat (lei)
Număr de proiecte estimate: 4
2017 (octombrie - decembrie)
Număr de proiecte realizate: 3
57.271,66
Premiile CNDB
Spectacol invitat GALA J.Bel

89.748,66

Dans + (productii,coproductii noi)

42 113

Stagiunea Națională "Stere Popescu"

0
total

183 000

189,133

Număr de proiecte estimate: 6
Număr de proiecte realizate: 6

2018
Premiile CNDB

97,076

Dans + (productii,coproductii noi)

51,934

Stagiunea Nationala "Stere Popescu"

2,090

Centenar 1918 (mai)

18,203

Festivalul #Like CNDB 2018 (aprilie)

58,597

Amprenta - artistul anului
total
2019
Premiile CNDB

1,222

239,000

11,100
239,000

Număr de proiecte estimate: 4
Număr de proiecte realizate: 2
51.490

Dans + (producții, coproducții noi)

83.870
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5,500

total:

130.000

2020
Premiile CNDB
Dans +

135.360

486

32 470

(producții, coproducții noi)

30.000

Stagiunea
Națională
‚Stere Popescu’

34 330
43 200

total
2021
Premiile CNDB
Dans+ produții co-producții

110.000
Număr de proiecte estimate : 5
Număr de proiecte realizate : 3
62.706
150.000

Stagiunea Nationala "Stere Popescu"
total
2022 (ianuarie-iunie)

29.429(online)

35.974

190.007
288.687
Număr de proiecte estimate : 5
Număr de proiecte realizate : 3 (ianuarie - iunie)
150.000

Festivalul CNDB Iridescent

1.031

5.800

100.750
100.000
25.000
(Ramanaenjana)
38.815

Premiile CNDB
Dans+ produții co-producții
Stagiunea Nationala "Stere Popescu"
total

400.000
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165 565 lei

823

II. Programul Cercetare Documentare
Program ce are ca scop creşterea vizibilităţii domeniului dansului contemporan, de a face cunoscut pe scară naţională şi
internaţională valorile din domeniu, susţinînd în acest sens abordările teoretice, critice şi analitice în domeniul dansului
contemporan şi realizarea de studii şi cercetări din domeniul de referință şi punerea acestora în medii active, accesibile şi
actuale.
Număr proiecte estimate :
2017 (octombrie -decembrie)
Număr de proiecte reaizate: 0
Dezvoltarea platformei uptodance.ro
Arhiva CNDB, Editura CNDB
total:

Realizate prin proiecte
cu surse atrase
Număr proiecte estimate : 3
Număr de proiecte reaizate: 2
8,742
7,258

total:

45 000
Număr proiecte estimate : 2
Număr de proiecte reaizate: 0

2018
Dezvoltare portal dancecloud.ro
Conferințe /dezbateri, Analiză domeniu coregrafic

2019
Arhiva dansului contemporan
Colocviu dezbatere

0

40 400

1 400

0
total:

0

0

-

Număr proiecte estimate : 2
Număr de proiecte reaizate: 1

2020
Arhiva dansului contemporan, Colocviu dezbatere
total:
2021
Digitizare și valorificare Arhivă, Arhivare activă, Confluențele
prezentului (dezbateri, cercetări, prezentări)
total:
2022
Digitizare și valorificare Arhivă, Arhivare activă
Confluențele prezentului (dezbateri, cercetări, prezentări)
total:

20.000
20.000

20.000
Număr proiecte estimate : 3
Număr de proiecte reaizate: 0

178

50.000
0
Număr proiecte estimate : 3
Număr de proiecte reaizate: 0 (ianuarie- iulie)
Proiectele vor fi derulate în a
doua parte a anului
150.000
150 000 lei

498
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III. Programul Formare și Educație artistică este dedicat atat profesioniștilor din domeniu cât și neprofesioniștilor și se desfășoară pe tot parcursul anului.
În cadrul proiectelor au loc întâlniri profesionale, dezbateri, ateliere de formare profesională (cursuri specifice, tehnici de dans) susținute de personalități de
notorietate națională și internațională.
Număr proiecte estimate : 3
2017 octombrie- decembrie
Număr de proiecte realizate: 1
UPPER – mentorat de lungă durată
599
DansDorfine (neprofesionisti) , EDUDANS
22.000
17.463
750
total:
22.000
17.463
1.349
Număr proiecte estimate : 2
2018
Număr de proiecte realizate: 2
Școala performativă (febr.-iunie)
40.400
Dansdorfine (febr.-iunie)
4,600
total:
45.000
45.000
600
Număr proiecte estimate : 2
2019
Număr de proiecte realizate: 1
Școala Perfomativă
7.640
Edudans
0
total:
100.000
67.640
460
Număr proiecte estimate : 2
2020
Număr de proiecte realizate: 1
Școala Perfomativă
30.000
Edudans
0
30.000
30.000
total:
160
Număr proiecte estimate : 2
2021
Număr de proiecte realizate: 1
Școala Perfomativă
Edudans
total:
2311
86
Număr proiecte estimate : 2
2022
Număr de proiecte realizate: 1 (ianuarie - iulie)
Școala Perfomativă
383
Edudans
107
total:
140.000
44.350
490
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IV. Programul Selecția de programe și proiecte
Număr proiecte estimate : 1
Număr de proiecte realizate: 1

2017 octombrie- decembrie

1

Derulat sub titlul „ Public nou, alți parteneri”

total:
2018, 2019, 2020, 2021

93.404
95.000
Număr proiecte estimate pe an : 1
Număr de proiecte realizate pe an: 0

15
proecte
500

Suspendat din lipsă fonduri și în 2020 din lipsă fonduri și pandemie covid
Din cauza bugetului alocat Programul nu a mai fost introdus în Programul Minimal
Număr proiecte estimate : 1
2022
Număr de proiecte realizate:
În 2022, în perioada februarie - aprilie, au fost actualizate Normele Metodologice de Selecţie și Finanțare a Programelor şi
Proiectelor Coregrafice și au au fost transmise Ministerului Culturii pentru avizare/aprobare. La momentul redactării prezentului
raport OG 51/1998 a fost în dezbatere publică și se află pe traseul de avizare guvernamentală, de aceea Departamentul
Legislativ din Ministerul Culturii a dat un aviz negativ Normelor Metodologice propuse, acestea vor trebui actualizate în funcție de
modficările aduse la OG 51/1998. Oraganizarea unei sesiuni de Selecție de Proiecte și Programe în anul 2022 este puțin
probabilă datorită timpului prea scurt care ar rămâne după publicarea în MO a modificărilor aduse OG 51/1998, după necesara
revizuire a Normelor Metodologice și avizarea/aprobarea acestora de către Ministrul Culturii. Termenele legale impun un
calendar (de la anunțul public la contractarea beneficiarilor) care ar lăsa prea puțin timp pentru derularea unor proiecte serioase,
cu un impact mulțumitor.
De aceea, s-a laut decizia de a redistribui suma alocată acestui program către alte proiecte din cadrul Programului Minimal, ce
se vor desfășura în semestrele III și IV ale anului 2022.
total:
170.000 lei
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Concluzii

În urma analizei datelor prezentate în acest raport reiese că obiectivele propuse în proiectul
de management pentru perioada 2017-2022 au fost realizate într-o foarte mare măsură.
Centrul Național al Dansului București - CNDB a devenit un factor semnificativ din punct de
vedere cultural pe plan local, regional, național și internațional, având numeroase programe
sau proiecte apreciate atât de public, cât și de specialiștii în domeniu din țară și din
străinătate.
CNDB este în 2022 un remarcabil punct de reper al libertății de creație, al spiritului novator, al
unui loc singular de întâlnire artistică și schimb de idei. Acest lucru se datorează încrederii pe
care am avut-o în ideea de a construi, de a genera viitor și, în același timp, în ideea de
continuitate.
Pentru a continua și pentru a fructifica potențialul creat în acest timp al mandatului, CNDB are
nevoie de dialogul autoritatea finanțatoare și de o bună înțelegere din partea acesteia în ceea
ce privește nevoile acestei instituții unice, nevoile unui domeniu artistic, nevoile publicului
pentru dans și arte performative.
Răspunsul autorității finanțatoare ar trebui să se reflecte în:




alocarea posturilor solicitate pentru completarea personalului tehnic de scenă;
alocarea fondurilor solicitate pentru programe și proiecte în echivalență cu bugetele
teatrelor naționale;
alocarea de fonduri de capital pentru actualizarea echipamentelor de scenă și birou.

Varvara Cătălina Ștefănescu
manager

Iunie 2022

