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How artists can change the conversation

Having in mind Daniel Popa’s documentary In Debt We ART, Cristina Modreanu 
ponders what it means for artists to shift the focus of public debates prevalent in

their societies: “To change the conversation means to intentionally shift the accent,
posing essential questions that people forgot to ask themselves.” “In our case,” proposes 
Modreanu, “it’s time to discuss what other debts we have besides the financial ones,”
such as moral debts and responsibilities.

Daniel Popa pentru documentarul lui, In
Debt We ART,TT

Documentarul In Debt We ART la care 

este Datoria, în diversele ei forme/ 

putea fi efectul lui asupra lumii artistice 

mijloc un scandal sau un eveniment 
dramatic, din categoria ”moartea unui 

datorie.

In Debt We
ARTT
le amintim:

metode creative – în filme documentare,

fo
to

: A
di

 B
ul

bo
ac

a 
pe

nt
ru

 S
oc

ia
l P

lu
m

EDITORIALED



SUMAR

DOSAR

 
DE TEATRU

 Cristina Modreanu
 Ciprian Marinescu

 Florentina Bratfanof  

 foto: Thomas Aurin



w w w.revistascena.ro

CERCUL

STIRI

FORMA

  

ESEU

 

 
TOOLKIT

 



 

dincolo – de dincolo de presiunile 

Efectul 
razelor gamma asupra anemonelor la 
Teatrul Mic sau  la 
Bulandra?
La 

era un spectacol al Institutului de teatru, 

unde se practica în anii aceia un fel de 
neorealism, dealtfel foarte simpatic. Iar 

politice bune, era în Comitetul Central sau 

truth”

Cristina Modreanu interviews teacher 

Doctor Honoris Causa awarded by the 

director first talks about her theater career 
spanning over three decades, 
remembering institutions, people, and 
events that entered theater history. A 
latter part of the discussion focuses on the 
present state of the Romanian theater 
scene, noticing a decline in the artistic 
integrity of established institutions, versus 
a new generation of independent theater 

her faith that “this generation will 
eventually change everything.”

 

în teatru, spectacolul lui cu  fiind 

 



teatru?

 

luat contactul cu antropologia. Apoi, 

teatrul cel mai bun din lume. Apoi, la 
Nancy am participat la un festival unde am 

ce era mai important în lume. Astea au fost 

care au avut mare succes – montarea cu 
 a fost spectacolul 

spectacol cu  chiar 

pentru , Dan 

film horror. 

 
. 

 a fost întrerupt 

Bulandra  a fost 
considerat un spectacol comandat de 

personale. Singurul fel în care te puteai 

 

atacat, au trimis scrisori la Comitetul 

 



 

 

mai cu folos. 

 

directorilor, care au puncte de vedere 
trecute. Majoritatea directorilor vor mai 

ce în ce mai greu cu actorii. 

erau de succes spectacolele de teatru de 

 

destul de crispant. Am avut profesori la 

însemnat enorm pentru noi, care ne ajutau 

atelierele de teatru contemporan ale lui 
Penciulescu, la atelierele de commedia 

Herghelegiu 

 

mine Institutul a fost mereu foarte 

teatru. Acolo puteai face ce doreai, 
repertoriul era liber. Atmosfera era 

buni, am lucrat la început cu Valeriu 

 
Un teatru a 

 

acesta de teatre independente? 

simt mult mai bine în teatrele 



Cinty Ionescu is in conversation 

recounts the beginnings of the 
establishment as one of the first 

distinct cultural status on the 
alternative scene.  

tine Green Hours? 

singurul din vremea aceea care 

deschis, mai mult de încercare, de test 

prieteni. 

 

Daniel Ionescu, Ion, caricaturist, de 



scurt ... nu a fost vorba de un plan stabilit, 

fel. Au venit tinerii, a venit Lucian Ban, cu 

Acestea au devenit la un moment dat 

spectacol, pe care îl numesc eu începerea 

, 

Dumitrache, Csaba Irinel, Adriana 

, dar am 

la punct un proiect ajung acolo sau ajung 
ei aici. 

 

grup, nu imens, nu foarte numeros, dar 

constante, deci bucuriile solide sunt 

respectiv de teatru, nu numai pentru 
 

 



locuit la Voicu, practic venirea mea în 

foarte dator lui Voicu, cu cariera mea, cu 

de teatru alternativ. Toate teatrele care 

 nu 

pe banii publici.

plecat cu aproape cu toate piesele pe 

A 
and independent work. 



ce am vrut. La un moment dat, eu aveam 

vedeam destul de mult teatru, dar 

cu 

teatrele de club, nu prea sunt foarte 

se poare regenera tot timpul, constant. 

Katia Pascariu

amintiri foarte frumoase, un loc unde am 

profesionale foarte bune, un loc pentru 

, în regia 

, au 

inspirat. Au fost foarte multe lucruri care 

 

foto: Adi Bulboaca



I“Dialogue between voices,” to underline the fertile crossover between theater and music. Among notable participants were Heiner 

de 

Tompa în caietul program al festivalului, 

reunite”.

, 
Compania Volksbühne din Berlin cu 
spectacolul de Alban Berg, în 

 

 în regia lui 

Michal Docekal, spectacolele lui Silviu 
 (Teatrul 

 (Les Arts 

spectacolul , în regia lui Viktor 

Teatrului Maghiar, printre care recenta 

fragmentar despre  în 



. Cum 

Wozzeck
 

 

care teatrul este tratat ca un fenomen 

Aniversarea

 

Anamnesis,
Teatrul Katona din Budapesta.

intensitatea evenimentului istoric pe care 

, mi se pare un 

limbaj formidabil, chiar de  

 la 
, unul dintre filmele 

evenimentelor de un tragism alienant.”

, 

unde  este de cele mai multe ori un 

carte. 

de un teatru de stat. Cu timpul, acest 



 

 fie el de film 

sau teatru. Iar Festivalul International de 
Teatru 
doi ani de Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, 

, programarea acestora 

contemporan (coregrafie: Yolande Snaith, 

Vinterberg, în regia lui Robert Woodruff 

parte din spectacol. Acesta începe chiar 

dau imaginea unei case construite din 

Ambele spectacole, 

Maghiar de Stat, deci se vor juca pe tot 
parcursul anului.

Al treilea spectacol este poate cel mai 

, în 

spectatorul este provocat la acest tip de 

gest perceput în societate ca fiind o 

evenimente care se concentrau asupra 

. Pe trei laturi, 

vechi telefoane publice, iar în jurul lor 
fotografii din spectacolele la care 

spectacolului – prin intermediul 
fotografiilor.



1

„

Woyzeck 
sau Efigia vertijului, 1994 Les Corbeaux 

„

 este un performance (din 

de spectacole a Teatrului Maghiar din Cluj. 
Felul în care coregraful include nu doar 

pot citi în  semnele unei 

devenire, el 

 



GIGI
I
country to leave an indelible mark on the local dance scene. The following dossier takes a look at aspects 
from the influential choreographer’s long and active career.

 

.

literalmente, pe mai multe continente. 

 
.



„Se globaliser = se reinvente”, spune 

.

impresionant – de la conducerea Teatrului 

GIGI

începutul carierei sale occidentale la 

îl coregrafiasem pentru Dan Mastacan, 

 

 

spectacolul 

pe care criticul de dans Anca Rotescu îl 
, la 

impresionantul 
suportul magiei dansului.”

 

Koegler în cronica sa din Stuttgarter 

coregrafiate de acesta la Folkwang Ballet. 
, 

foto: Florin Biolan



GIGI

profesoara sa de Arta Actorului, Miriam 

pentru ce sunt acum”.  

, termen 

fapt care poate induce în eroare, coregraful 

dansul ca fiind înainte de toate un proces 

pieselor de dans, eclectism pe care 

sens din cadrul unui proces.

interioare a unui fenomen sub forma unui 

foarte plastic de Koegler prin imaginea unui 

 

foto: Florin Biolan



GIGI

Coregraful este interesat de „mecanismele 

nivele (poetic, psihologic, dinamic, 

termenii artei dansului.  

Coregrafic sunt Corpuri în Stare de Dans 

Materialul Coregrafic”.  

nou, ceea ce apare destul de clar este o 

 

moment dat, inventatorul unei alte forme 

Acest efort de structurare este dublat de 

spectacolul cu  de la Torino 
. Interesant este 

 

preocuparea coregrafului de a subsuma 

Carmina Burana  /  foto: Florin Biolan



GIGI

«Frumosul urbei», «Frumoasa urbei», iar 

dansatori, preocuparea pentru 

mecanismelor teatrale”, 
 

 a plecat în turneu sub 
titulatura 

de la particular spre universal, de la 

ideea frumosului, de la ceea ce e frumos în 

scenografie a inspiratei Alina Herescu. 

D'aleNoastre  /  foto: Florian Biolan



GIGI

un soi de 

mare nevoie. Nu are destul timp la 

 

, 

grup format din foarte tineri actori, care nu 

fiecare 

în cartea sa, . 

acestui workshop 

de aici, mai departe, la spectacolul de 

 
 

în Studiul Imaginii

D'aleNoastre  /  foto: Florian Biolan



filosof alta, un poet vede un lucru, un 
dansator un altul... Nu, eu nu neg dansul. 

puternic.”

, 

mesajului în trupul dansatorului.  

energie ce venea spre ei, pornind din 

 

 

 

 
 

 

foto: arhiva Teatrul de Comedie
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artist este dans trecut din materie înapoi în 



 

GIGI

 
 este un eveniment care are o 

, iar motorul  este 

 
 

, 
coregraful a venit cu spectacolul 

 

. 

unui spectacol: un act artistic istoric, 

din Centrul Vechi, unde dansatorii au 
interpretat fragmente din spectacol, în 

 

cultural? 

dau admitere la Conservator sau la Institutul 

parteneriate cu 
, cel mai important festival 

, Festivalul de film de 
scurt metraj , festivalul , 

 

Cultural, „Born in Romania”. Ca urmare, în 

   
, în 

parteneriatul cu 
 

Noche Bach

Love stories, Revelations 
  Bejart Ballet, prima editie desfasurata 

L’Amour, la Danse

White darkness 

Tango Argentinian



 DE TEATRU

pentru spectacolul cu  la Teatrul 

atmosfera de 
decorul cinetic al lui Cosmin Ardeleanu – 

misterul degajat de acest personaj 

epoci istorice devine epitomul misterului 
feminin, care a generat toate butadele 

 

Ikea, devenit în ultima vreme loc de 
 

 de Shakespeare, la Teatrul 

Celebrating Caragiale

n the centenary celebrating I.L. 
Caragiale, two productions of 

the national playwright’s The 

innovative perspectives on the 
revered oeuvre. Cristina Modreanu 

with a Western movie atmosphere at 
the ”Toma Caragiu” Theater in 

a postdramatic style at the National 
Theater in Bucharest.

 este una pe 

comune oriunde. 
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reviste sau ca de la Ikea: aici locuiesc 

serie de musafiri apar numai pentru 

prin a deveni un veritabil podium de 

suprapune ”lumea din reviste” peste 

problematice – cum ar fi personajul Ion, 

mijlocul unei petreceri de hipsteri unde o 

obicei în mod fericit spectacologia 

Timpul spectacolului mai este pigmentat 

scenariului dramatic al lui Caragiale, ne 

Ambele spectacole cu se înscriu 

chiar prin Ikea.



 DE TEATRU

theatre

Mon the performative aesthetic, 
as well as the social and personal 
impact of Brioc, a Labyrinth Theater 
Company production. Headed by 
Bogdan Nechifor, the company 

in which the audience takes on an 

Brioc, each spectator—transformed 

of “sensorial portals” or installations. 

Bogdan Nechifor , “Brioc” este un 

de un constructor de labirint care 

director artistic al companiei Theatr 

important este procesul, traseul construit 

intermediul companiei sale, Teatro de los 



 DE TEATRU

multe ori în întuneric, a unui traseu care 

mijloace de transport pentru a ajunge 

vedere, labirintul este un itinerariu, o 

mental, interior, care e parcurs de fiecare 

Brioc. 

inevitabil al pierderii pe un traseu parcurs 

Bogdan Nechifor spune despre teatrul 

pericol, asta este despre tine. Dar, în 
”

Actul teatral devine astfel, comparativ cu 
timpul cronologic real, un  de 

de teatru labirint nu mai este un simplu 

implicat cum este în teatrul postdramatic 

implicarea lor în actul performativ. 

caracterul spectacular, în teatrul labirint 

principal al unui spectacol în care 
constructorii de labirint, facilitatorii 

pentru actul performativ al 
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de Ivan Viripaev

Piesa lui Viripaev surprinde patru 

momentele de intensificare ale acestor 

amintirilor
destul, asemenea momente de 

a unor oameni care povestesc, ceva ce ne 

teatrului, puterea cuvintelor de a traduce 

seducerea publicului prin artificii 

valoare caracteristicile definitorii ale 
 

din formularea mea.  nu este – în ciuda 

un umor foarte special, generat de 

suprapun patru monodrame. Prin structura 

Lehmann.

 
or theater as ritual

Russian playwright Ivan Vyrypaev’s 

illusion and reality typical of normal lives, 
writes Cristina Modreanu. Director Cristi 

dramaturgical strategy constructed around 

and events. The interweaving monodramas 
manifest many traits of postdramatic 
theater, such as a multilayered narration, a 

dramatic character. 





 DE TEATRU

este redat cu rafinament, mai ales prin 

lucru creînd costumele pentru acest 

un fel de acvariu universal în care cei doi 

în rolul lui Tudor Aleman, un fel de guru 

travestit (în , regia Radu 

(în recentul , al lui Mihai 

din 

unui succes de public binemeritat. 

spectacolul 

ar fi unul dintre cele mai de succes 

mijloacele spectaculoase folosite pentru 
transpunerea acestuia, spectacolul se 

romanul 
în cariera scriitorului care a dat Ion

în eternitate, presupune un elan interior cu 
totul special. Suflul acesta se simte în 

în asociere cu luminile lui Lucian Moga, cu 

 “If Romania would have a Broadway, 
then Liviu Rebreanu’s Adam and Ave 

be one of its most successful shows,” 
begins Cristina Modreanu her review of 

The key ingredients of large appeal are 
the larger than life love story, impressive 
scenography, a good music score, a tight 
choreography, and not in the least the 
cast’s great energy and achievements. 

and Ramona Dumitrean, must be given 
credit for their marathon performance. 
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inevitabilitatea progresului istoric. 

corela scopul artei cu o „teleologie a 

Lehmann. Ideea de progres, 

Brecht sau Müller, piesele de teatru 

viitor. 

, în timp ce în 

autoarea piesei . 

 

comemorare poate fi un efort semnificativ 

comuniste, inevitabilele probleme iscate 

regimurilor dictatoriale, problemele au 

independent acte de agresiune. 

 

comunist. 

conduce evaluarea istoriei, teatrul a 

foarte recente:  e un proiect 

 

interogatoriul unui scriitor înregistrat în 

fo
to

:  
Vo

ic
u 

B
oj

an
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mecanismele psihologice ale oamenilor 

genocide. 

 

dintre primele piese ce propun o privire 

cu trimiteri la momente cheie, cum ar fi 

 

piesei vine de la descoperirea unui 

doar indirect, prin ilustrarea felului în care 

Imode of historical theater taking shape 

and performances such as Karel 
Steingerwald’s Sorrow, Sorrow, Fear, the 

from Ykm all have in common the impulse 
to uncover and assess the crimes and 
legacies of the two totalitarian regimes 

marked recent history with deep, and still 
open, wounds. 

foto:  ColectivA
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mecanism format din cercuri concentrice 

 – în timp ce 

moralitate. Din nou, un sat devine 
microcosmosul ales pentru a ilustra 

unei fresce de mari dimensiuni. Folosind o 

 

eroinei, monologul începe cu banale, 

aia”

locul unei fresce panoramice, 

scriitorului Dorin Tudoran. Transcrierea 

a optat pentru distribuirea aleatorie a 
rolurilor celor patru actori la începutul 

spectacolul. Libertatea de alegere 

 

multiple finaluri sunt încercate, dar actorii 

„reiau.” 

principalul scop devenind efortul de a 

decor în care realitatea este permanent 

democratice. 

putea efectua: prin asumarea unei 

foto:  Voicu Bojan
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interculturalitate se nasc din istoria 

simple: 

 

 

cohabitation? 

I
to debate under the title “Participation 

the current indeterminacy  of the concept 
of interculturalism leads to great 
difficulties in sketching coherent cultural 
politics on the local, regional, and 

long history of intercultural strife and 

ethnic Transylvanian town, and on its 
theater scene. The conclusion pleads for 
the evolution of our main intercultural 
model from one stressing integration, 
which always presupposes a dominant 
culture, to a model that better facilitates 
the interchanges of cultural identities. 

inechitabile, pe de alta de discursurile 
politice demagogice ale unuia sau altuia 

geografic anume. 

minimal asupra 
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dreptate adesea, în epocile respective, 

 maghiarimii

unei istorii oarecum disconfortante...

alternativ, , pigmentat cu 

administrativ unitar. Constituite pe 
prprinincicipipiille dedemomocrc atticce prprimare, alee 

integrist canonic e aplicat în dialectica sa 

cacanononunul l inintetegrgriist cacaaarere ppplllal nttaaasse TeTeata re 
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implicit, trannsformarea teatrului secuiesc 

un proiect inntercultural, drept un gest

Dar suntem oare, cu sinceritate, capabili D t i it t bili
marea majoritate a stagiunilor.

integrist, iar din punctul de vedere al

a publicurilor, modelul teatral centrat pe

constante e estetica spectacolului de

de D.R. Popescu în

 de D.R. Popescu 

la 

pe o strategie de driblare a aparatului

dorit între publicuri, una cu caracter de

complicitate în reciprocitate.

ca Penciulescu (

Ciulei (  de Dürrenmatt,
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totul alt model: cel al dialogului 

Al doilea moment, de care sunt cu 
, 

, 

comun, publicarea de instrumentar 
teoretic solid prin revista 
mai apoi, prin cele trei numere ale revistei 

, la care am avut onoarea de a 

peste un deceniu, aventura  pare 

programe estetice alternative în raport cu 

la Teatrul Ariel, , ulterior 

”. Proiectul 

(echipe avînd în centru un 

constructor de PR, workshopuri de 

asta 

Scarlat, Ivan Helmer, ori cu strategiile 
ulterioare directoratului lui Harag de a 

transfer al publicurilor, pentru o 

inter-culturale

un nou fel de a defini interculturalitatea, 

integrist, pe de alta de centrarea 

Primul moment este cel legat de 

: 

fond, modelator, pe termen mediu, în 
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proiecctului personal, coagulat în jurul unui 

ansammblul lui, un fertil transfer de 

Ce fel de , ce fel de

identittate.

discurrsurile despre teatru ale multor

ar 

intermmediul avangardelor teatrale 

de emmancipare a esteticii teatrale din anii 

divertismentul comercial ieftin sau a se 

studiouri sau spectacole „cu publicul pe 

participativ.

, sau

prospectiv.

forumului european cu privire la 

publicurilor pe care le numeam cîndva



Scheletul din parcare

La început de februarie a fost descoperit
scheletul unui rege al Angliei, nu oricare, 
ci chiar al lui Richard III. Sub o parcare din

Shakespeare, figura lui Richard devine una

atrage.

/ AUDIENCES' STAGES

Marian Popescu muses on what it 

Richard III’s earthy remains have been 

dug up in a parking lot in Leicester. A 

symbol of the dirty theater of politics 

Richard III seems to die hard.

crima.

, de

.

Pentru Richard, armele Politicii sunt

, sus e el, jos 
sunt ei. Pe scena politicului armele 

ca un

Acesta nu spera nimic. Moartea lui în acea 

din dulap sunt cele mai primejdioase. Ci
acelea din locurile publice unde, dedesubt,

, ce se

 sau lumea

 sau
lumea 

, ar 
 pentru 

“Die Hard.”



Written when Chekov was barely

that prefigures the main Chekhovian
themes. Patureau evokes various
stagings of the play, from Nikita
Mihalkov’s iconic film to recent French 

aveam în minte imaginile din filmul lui 

privit în fine programul. Vedeam de fapt

lui Andrei Platonovici Klimentov, scriitor 

strigat. Avem deja  principalele 

veleitare, ridicole sau tragice, se plictisesc 

prudentul  la 
, sau 
. 

actor de teatru în rolul lui Platonov,

dragoste.”

piscinei lui Dodin. 

Platonov, coborînd în cîteva linii frînte spre

genunchi. Mihalkov alege varianta cu

de erou tragic. 



cristaline ale unei pianine mecanice. Lev 
Dodin reia cuminte titlul , 

spectacolul nu are nimic din moliciunea 

scînduri de lemn pe care se trece, se 
 Sunt create astfel 

 sau 

creat vidul

Lacascade o juca la Avignon, piesa era la 

bulversase deja peisajul calm al lecturilor 

intitulat , spectacole 

 a fost primul din acest 

A urmat , 
, care 

Festivalului de la Avignon. Spectacolul se 
înscria perfect în noaptea din Curtea de 
onoare a Palatului Papal, cu ferestrele sale 

Luminile, ca întotdeauna la Lacascade, 
erau superbe: focuri de artificii multicolore 

pe raportul eroului cu femeile, din care face 

. 

 din sudul 

Spectacolul e construit ca un torent, un 

Sacher Masoch. Decorul cu care se 
 

...



pentru fiecare activitate în parte. 

mamaie, 
de a mai contribui în vreun fel la 

este, în mare parte, de la discursul 

 cu un timp în care, de cele mai

considerau lipsite de interes sau 

succesiv, cu o valoare care o transcende 

Despre dramaturgia memoriilor

Mihaela Michailov talks about her 
projects, both social and artistic, 

conducted as volunteer at the Mosen 
Rose home for the elderly. The goal is

image and sense of personal worth, as
well as to regain respect for the elders
in a society where to get old means to
become useless, inefficient, and of 
surplus value.



Phelan cu privire la delimitarea

evenimentului performativ este imposibil 

nefiind reproductibil, nu mai este posibil ca

uri. 

, 

un “simulacrum” al acestuia, nu este un 

umanul. Replica lui Auslander nu este mai

evenimentele performative  se 

Spectacolul 

CERCUL
/ THE CHALK CIRCLE

By revamping the basic parameters of 
the Philip Auslander/ Peggy Phelan 

the stage for an argument on the 
difficulty of artistic representation in 

manifesto for “Art Vital” is reinterpreted 
by Visky to ironically apply rather to the 
spectator than the artist, a spectator that 
vulnerably offers himself “without
rehearsals, to an empty and impersonal 
ritual.”

mistificatoare.

 sau

superioritatea uneia sau a celeilalte culturi, 

consumerismului instrumentat de

lui Auslander sunt, oricum, foarte tari, 
ponderea mediei digitale în spectacolele

feedback” , cum o

, o 

fenomenului artistic în societatea de 
consum nu este, în definitiv, o modalitatet î d fi iti d lit t

ului de la MoMa intitulat 

inspirator pentru oameni de teatru

cu totul

. Din punctul de vedere al

impersonal.



Personajul Paul din ,

puternic, împarte în vis roluri negative,

Scena-platou

din
timpul spectacolului dau spectatorului 

prin intermediul camerei (prin dinamica

devine pe alocuri un hibrid interesant de

. Proiectul

însemnat o deschidere a teatrului spre 
voci importante ale cinematografiei

film.
Primul invitat a fost
care, în urma unui proces de casting de

diferite perspective asupra unei singure 

 a dus 

prin procedeul de alternarea

sau mai multe camere pentru a reda 

modul în care acesta pune în valoare 
actorii, prin procedee cinematografice. 

filmul lui :
, scenariul

Film. Scena era despre un masterclass cu

observatori ai procesului de filmare, ai

, în regia

film.
de 

, 

, oferind publicului o 

industriei de film.

The Film on Stage is a project 

Romanian cinematography into the 
theater world. So far, participants 

casting and workshop venue, and 
even as a film set. 



„FIX”, primul teatru”

„Contemporanis”. Nu e un simplu subsol 

locuri. 

foarte activi în mediul online, în special pe

care va avea ca finalitate o montare la 

mai importante teatre underground din 

Spectacole de teatru din dramaturgia

mai vechi: au deschis primul teatru foarte familiar cu sistemul de teatru privat, 

propriile companii independente de teatru. 
Actorul Mihai Pintilei a urmat acest 

pentru proiectele lor. 



laBOMBA
. 

laBOMBA

laBOMBA

Ofensivei 

foto: Nicu Ilfoveanu

P
as an act of social and political intervention.
A project initiated by

the fashion show paraded mothers from
the local community dressed in their old

raised goes towards funding the education 
of children from the community.



se vede

piesei sale, 

Folosind motive dramaturgice cehoviene, 

dramaturgia lui Sam Shepard, spectacolul

***

A

semicircular, interiorul unei camere simple,

mereu sticlele de doi litri, drogul acestei

oamenilor, , 

însingurare. Personajele acestei lumi,

Tot ce e simplu, direct,  în acest 
spectacol e înalta dimensiune a artei
interpretative ce poate dialoga cu



 TOOLKIT

semnificative. 

de casting sau din departamente (chiar

oamenii de casting.

timpul liber – colaborarea cu un fotograf 

vor accepta mereu acest tip de colaborare 

portofoliul cu fotografiile cu tine, iar tu 

artistic ar fi fotografiile, ele nu servesc 

întreg. 

 de 

fie montate la început, imaginea de final 

minute.

trecut prin foarte multe personaje 

casting.

Pentru un actor, cea mai grea mi se pare 

spectacocol de teatru sau pentru un film.

Starea de f freelancer presupune o libertate 

Florentina Bratfanof continues her informative, actor oriented series of articles under the title Casting Toolkit,

headshot entails. 

 



Nsome one hundred and fifty artists portraits shot by renowned photographer Angelika Platen. Her entire oeuvre counts about one 

Ceea ce poate fi cu greu surprins în

respectiv este un artist misiunea devine cu 

fotografia la Facultatea de Arte Plastice

patrimoniul cultural prusac (Bildarchiv 

lungul timpului Andy Warhol, Henry

Meese, Christian Boltanskii, Sylvie Fleury, 

http://www.angelikaplaten.com/images.p // g p / g
html

Generator – un proiect 

european

NISI MASA – 

Scopul acestui forum a fost de a aduce

specifice:  (o sesiune

(destinat

KinoKabaret

Scriptwriting Marathon

scenarii de scurtmetraj prin sesiuni de 

completat cu doua seri de scurtmetraje 

MASA.

Cum e bine ca înainte de a scrie despre 

participant la workshopul de KinoKabaret.

participasem la crearea conceputului, 



Denumire entitate non profit: ARPAS
C.U.I.: 
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