24.09.2014

eXplore dance festival #9
3 — 26 octombrie 2014
Asociația 4 Culture anunță ediția a 9-a eXplore dance festival, ce se va desfaşura între
3-26 octombrie 2014, la WASP – Working Art Space and Production şi la MNAC –
Muzeul Național de Artă Contemporană.
eXplore dance festival aduce încă o dată în faţa publicului său un program concentrat şi
intens, ce chestionează mişcarea şi prezenţa corpului, testând limitele tehnologiei versus
arta conceptuală, dezvoltând dramaturgii în mişcare şi adresându-se unui public extins.
Ediţia a noua a festivalului reflectă totodată rezultatele programul internaţional de rezidenţe
şi producţii dezvoltate în ultimul an, în Bucureşti, de către Asociaţia 4 Culture şi WASP,
încurajând experimentele creative ce depăşesc graniţele artistice, căutând noi formate de
artă trans-disciplinară.
Programul de spectacole din cadrul eXplore dance festival #9 este compus dintr-o selecţie
de creaţii ce introduc publicului voci puternice ale scenei europene de dans. Utilizând o
varietate de direcţii artistice şi influenţe estetice, spectacolele din program îşi propun să
construiască un dialog nou şi necesar despre corpul contemporan, cu toate straturile sale
politice, emoţionale şi sociale. Un corp golit de sens, aflat în căutarea unui nou conţinut, întro eră a consumerismului. Un corp fără nici un punct de referinţă, în afara propriei minţi.
In acest an, eXplore dance festival propune pentru prima oară şi un program special dedicat
copiilor, tinerilor şi familiei, incluzând spectacole şi ateliere de dans, teatru, new-media,
desene creative şi jocuri. Arta contemporană îşi caută un viitor public îndrăzneţ. Şi ce context
mai bun ca acesta pentru a-l explora?
eXplore dance festival #9 prezintă în perioada 3-26 octombrie o selecție de lucrări din cadrul
expoziţiei Platforma X, rezultatul celei mai noi rezidenţe internaţionale de artă în cadrul
cercetării şi producţiei de proiecte new interactive şi trans-media interactive din Bucureşti,
găzduită de WASP – Working Art Space and Production.
Programul detaliat al eXplore dance festival #9 este disponibil la:
http://exploredancefestival.ro/2014-3/program-2014/?lang=ro
Producători: 4Culture Association şi WASP – Working Art Space and Production.
Proiect cultural finanţat de: AFCN — Administraţia Fondului Cultural Naţional, Centrul de
Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti — ARCUB, prin Programul Cultural București
555 și Institutul Cultural Român.
Cu sprijinul: Institutul Goethe București, INTPA — Internationales Netz für Tanz und
Performance Austria, NPN — NATIONALES PERFORMANCE NETZ, Muzeul Național de
Artă Contemporană, Ambasada Israelului în Bucureşti.
Parteneri media: 121.ro, Art Act Magazine, Art Clue, Art Out, B365, Ceaşca de Cultură,
Citadinul, Cooperativa Urbană, Decât O Revistă, Designist, Feeder, Getlokal, Gingergroup,

înFestival, Modernism, nicecream.fm, Orașul Meu, Postmodern, sub25, The Institute, Think
Outside The Box, Veioza Arte, Weart, Zeppelin, Ziarul Metropolis, Zile și Nopți.
WASP — Working Art Space & Production este un spațiu independent alternativ dedicat
dansului contemporan, experimentelor în arta vizuală, teatrului contemporan underground și
dependenților de multimedia. Reutilizând 500 de metri pătrați ai unei foste fabrici comuniste,
locul găzduiește anual eXplore Dance Festival – Bucharest International Contemporary
Dance and Performance, cât și birourile asociației 4Culture.
Informații și bilete: contact@waspmagazine.com.
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