




Proiectul  Foreign Bodies se desfășoară în perioada  Decembrie 2014 –
Octombrie 2016 în București/ Ro, Oslo/ No și  Reykjavik/ Is și include ateliere,
coaching project-uri, conferințe, rezidențe, producții și prezentări de dans
și film. Proiectul este dezvoltat în jurul conceptelor de ‘corp străin’ și ‘periferie’
și a luat naștere din dorința partenerilor de a contribui cu expertiza lor
internațională la îmbunătățirea mobilității artistice într-un context în care
migrația este văzută ca un important fenomen social.
Geografic situate la granița Europei, țările partenere dezvoltă un proiect de
cooperare ale cărui activități se adresează deopotrivă specialiștilor din zona
dansului (artiști și facilitatori culturali) și publicului larg. Conceptul de ‘periferie’
este tratat din perspectiva proiectului, geografic și economic, ca o influență
asupra dezvoltării anumitor grupuri în cadrul societății, precum și a accesului
lor la educație și cultură.

FOREIGN BODIES

Foreign Bodies project takes place between December 2014 -
October 2016  in Bucharest/ RO, Oslo/ NO and Reykjavik/ IS and includes
workshops, coaching projects, conferences, residencies, productions and
presentations of dance and film. The project is developed around the
concepts of ‘foreign body’ and ‘periphery’ and arises from the partners strong
intentions to contribute with their international expertise to an enhance of artistic
mobility in a context in which migration is seen as an important phenomenon of
the society.
Geographically situated at the European boarder, the partner countries are
developing a cooperation project,of  which activities are addressing both dance
specialists (artists and cultural facilitators) and large audience. The concept of
‘periphery’ is seen from the project’s perspective, geographically and
economically, influencing the development of certain groups within the society,
and also their access to
education and culture. 
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MARIE TOPP

WORKSHOPS REYKJAVIK DANCE FESTIVAL

Data/ Date: 24 – 26.02.2016

Asociația 4Culture oferă bursă pentru  cinci tineri artiști români,
constând în acoperirea costurilor de participare la workshopul  susținut
de Marie Topp la Reykjavik, în cadrul Reykjavik Dance Festival.
Acest workshop este o invitație de a vă alătura noului meu proiect de
cercetare. Întrebarea generală este cum e posibil să traducem idei și
condepte de blurriness și haptic visuality în coregrafie. Prin coregrafie
mă refer la modalitatea de transpunere a acestor concepte în gândire
coregrafică, în concepte de mișcare care pot funcționa ca strategii
coregrafice de lucru. 
Workshop-ul va fi o cercetare fizică a acestor idei, iar noi vom încerca
să punem în aplicare aceste concepte, lucrând cu practica corporală care
a fost baza muncii mele din ultimii ani. Practica reprezintă o metodă de
a face eforturi pentru concentrare totală în corp. E un mod de lucru cu
prezența corpului în spațiu și un fel de a fi capabil să te miști instant între
ele și să activezi trei stări : cea fizică, cea energetică și prezențele
emoționale ale corpului. Marie Topp

Marie Topp a studiat la The National School of Performing Arts din Danemarca și a absolvit
în 2009. De atunci a lucrat în principal în Danemarca, Suedia și Germania. În ultimii ani a
produs și coregrafiat trei lucrări care constituie o trilogie. Toate privesc corpul expus forțelor.
Trilogia constă în trei solo-uri The Everyday Practice of Resistance (2012), Forerunning
(2014) și The Visible Effects of Force (2015). Ultima lucrare a făcut-o în K3 Tanzplan
Hamburg, unde a fost în rezidență din august 2014 până în aprilie 2015. Pe lângă practica
solo, este co-fondator al colectivului RISK. În ultimii ani RISK s-a stabilit într-o poziție
centrală în contextul coregrafiei în Danemarca în calitate de gazde și facilitatori de proiecte
care ajung dincolo de practicile individuale și crează spațiu pentru un discurs coregrafic
mai larg.W
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4Culture Association offers a scholarship to five young Romanian artists,
which covers the costs for participating in the workshop held by Marie Topp at
Reykjavik, within Reykjavik Dance Festival.
The workshop is an invitation to join my new research project. The overall
working question is how is it possible to translate ideas and concepts of
blurriness and haptic visuality into choreography? With choreography I mean
how to translate these concepts into choreographic thinking, into movement
concepts that can function as choreographic strategies for making work.
The workshop will be a physical research of these ideas, we will attempt to
embody the concepts by working with the body practice that has been the
foundation for my work in the last few years. The practice is a method to strive
for full bodily concentration. It is a way to work with the presence of the body in
space and a way to be able to instantly move between and activate three states
- the physical, the energetic and the emotional presences of the body. Marie
Topp

Marie Topp is educated at The National School of Performing Arts in Denmark and graduated in
2009. Since then she has been working mainly in Denmark, Sweden and Germany.  The last years
she has produced and choreographed three works that now she calls a trilogy. They are all
concerned with the body exposed to forces. The trilogy consists of three solos The Everyday Practice
of Resistance (2012) Forerunning (2014) and The Visible Effects of Force (2015). The last piece
she made in K3 Tanzplan Hamburg, where she was in residency from August 2014 until April 2015.
Beside her solo practice, she is co-founder of the collective RISK. During the last years RISK has
established itself in a central position in the context of Danish choreography as hosts and facilitators
of projects that reach beyond individual practices and create space for a broader choreographic
discourse.
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ZOË POLUCH & STINA NYBERG

DANCING/TALKING/HOPING

Data/ Date: 25 – 27.08.2015, 12:00 – 14:00
Locație / Location: Reykjavík Dance Atelier, 

Skúlagata 28, 101 Reykjavík

Dancing/Talking/Hoping propune o metodă sistematică de a gândi viața
prin practica unui dansator. Insistând pe încorporarea abordării dansatorului
creăm un know-how inseparabil de particularitatea practicii. Explorarea
noastră pleacă de la dansatorul care dansează, face o oprire la dansatorul
care vorbește și ajunge la dansatorul care speră, insistând în tot acest
demers pe potențialul abundent al Dancing/Talking/Hoping de a se auto-
teoretiza.

Dansul este...
Stina și Zoe propun o oră de dansat. Este un timp în care acțiunea propriu-
zisă, dansul, se teoretizează și se definește pe sine. Spunem nu coregrafiei,
performance-ului și antrenamentului.

Vorbitul este…
Stina și Zoe propun o oră de vorbit. Este un timp în care acțiunea propriu-
zisă, vorbitul, se teoretizează și se definește pe sine. Spunem da
antrenamentului de a vorbi, performance-ului unei grup care vorbește și
coregrafiei conversației.

Speranța este…
Stina și Zoe propun o oră în care se speră. Este un timp în care privim
acțiunea de a spera ca pe o practică de imaginație utopică.Spunem nu
fricilor, instincului de auto-conservare și anxietății.”…proiectul speranței
trebuie să lupte deopotrivă împotriva resentimentului a ceea ce a ajuns să
fie și a fricii față de ceea ce ar putea să o înlocuiască, nu pentru că viitorul
este stabilit – dimpotrivă, poate fi o catastrofă – ci pentru că o lume diferită
și mai bună rămâne o posibilitate.” (Kathi Weeks “The Problem with Work”)
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Dancing/Talking/Hoping proposes a systematic method to think about the
doings of life through the practice of the dancer. Insisting on embodying the
approach of the dancer we create a know-how that is inseparable from the
particularity of the practice. Our exploration departs from the dancer dancing,
makes a pit stop with the dancer talking, and arrives to the dancer hoping, all
the while insisting on the abundant potential of Dancing/Talking/Hoping to
theorize itself.
Dancing is… Stina and Zoë propose one hour of dancing. It is a time where
the actual doing, the dancing, theorizes and defines itself. We say no to
choreography, to performing and to training.
Talking is…Stina and Zoë propose one hour of talking. It is a time where the
actual doing, the talking, theorizes and defines itself. We say yes to the training
of talking, the performance of the panel talk and the choreography of the
conversation.
Hoping is….Stina and Zoë propose one hour of hoping. It is a time where we
turn to hoping as a practice of utopian imagination. We say no to fear, self-
preservation and anxiety. “…the project of hope must struggle against both the
resentment of what has come to be and the fear of what might replace it, not
because the future is settled –  on the contrary, it could be a catastrophe – but
because a different and better world remains a possibility.” (Kathi Weeks “The
Problem with Work”)
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HALLA ÓLAFSDÓTTIR & JOHAN MOSTRÖM

GISELLE

Data/ Date: 18 – 26.08.2015, 12:40 – 16:40
15:00 – 19:30, în ziua cu prezentarea publică)

Locație/ Location: Reykjavík City Theater

Un workshop de balet cyberpunk spiritual cu Halla Ólafsdóttir și John
Moström

Giselle este pentru toți cei care sunt pasionați de balet, cyberpunk, Celine
Dion, J.S. Bach, Rihanna și dans contemporan. Participanții sunt invitați să
ia parte la refacerea istoriei și să se alăture artiștilor într-o terifiantă odisee
a viselor în lumea baletului, unde întâlnim prea mult din toate.
Giselle este brodat de obscuritate și are o aproape apocaliptică sălbăticie.
Suntem martorii dezvăluirilor și transformărilor a diferite personaje din lumea
baletului. Suntem confruntați cu ierarhiile conținute în limbajul baletului:
tehnica și pantomima specifice, deformarea poveștii prin crearea partiturilor
coregrafice, neclaritatea limitelor dintre rolurile feminine și masculine,
prezența prim balerinelor și a corpului de balet. Prinții se transformă în
copaci care se transformă în vulturi care se transformă în fermieri care se
transformă în iele care te transformă cu totul întorcându-te pe dos.
Workshop-ul este un proces individual colectiv care generează o noua
versiune a baletului Giselle în fiecare zi și care se finalizează cu o
prezentare publică în cea de-a 10-a zi. Vom lucra timp de 4 ore zilnic, vom
începe cu o încălzire cyberpunk, vei primi animalul tău spiritual și apoi vom
trece către un ‘danceoke’ de balet hardcore.W
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A spiritual cyberpunk ballet workshop with Halla Ólafsdóttir and John
Moström

Giselle goes out to all of you that enjoy; Ballet, Cyberpunk, Celine Dion, J.S
Bach, Rihanna and Contemporary dance. The participants are invited to take
part in remaking history and join the artists for a 10 day horrific dream odyssey
through the world of ballet, where there is too much of everything.
Giselle is hemmed by darkness and has an almost apocalyptic wildness where
we witness the unravelling and morphing of various characters from the world
of ballet. We are confronted with the hierarchies within the language of ballet:
it’s technique and pantomime, the distortion of the narrative through score
making,the blurring of the roles between male and female, prima ballerinas and
corps de ballet. Where princes turn into trees that turn into eagles that turn into
farmers that turn into Wilis that turn you inside out.
The workshop is a collective individual process generating a new version of
Giselle every day, with performances in front of an audience on the 10th day.
We work for 4 hours each day where we do some cyberpunk warm up, you will
receive your spiritual animal and then we move on to some hardcore danceoke
ballet.
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SIMONA DEACONESCU

DANCE FILM

Coregraful si regizorul Simona Deaconescu a coordonat timp de o lună un
laborator introductiv în bazele teoretice și practice ale filmului de dans.
Atelierul face parte din inițiativa D.I.M.A.P. (Direcții inovatoare în multimedia
și arta performativă), ca parte integrată a GROWASP, un program de
formare profesională în domeniul Artelor Performative Contemporane lansat
de WASP în această primavară. O parte dintre participanți au continuat seria
întâlnirilor cu Simona Deaconescu, fiind implicați într-un coaching project
intensiv organizat în cadrul proiectului ”Foreign Bodies”, care a avut ca
rezultat 13 scurt metraje.
Pentru a înțelege mai bine fenomenul dance film, coregraful Simona
Deaconescu a organizat în trei zile de duminică proiecții de filme de dans,
co-prezentate de festivaluri de gen din lume: San Francisco Dance Film
Festival [22 martie], Leeds International Screendance Competition [19
aprilie] si Pool Internationale TanzFilm Platfform Berlin [26 aprilie].
Rezultatul atelierului a fost prezentat sâmbătă, 25 aprilie, ora 18.30, prin
proiectarea unui making of, a unor materiale video realizate în timpul cursului
și a unor exercitii de filmare realizate de cursanți în regie și coregrafie
proprie. La final a avut loc o discuție liberă între  public, coordonator și
participanți. 
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Coordonatorul atelierului / Workshop coordinator: Simona Deaconescu
Participantii la atelier/ Participants: Corina Tătărău, Șerban Manica, Răzvan Bogza, Ioana
Bălănescu, Roxana Filipescu, Corina Șandru, Ionuț Gighileanu, Carmen Lascoiu, Luana
Genevive Florea, Ioana Manciu, Pawel Pelwinski, Daniela Sima, Oana Pușcatu, Ștefania Matei,
Mircea Simil Popa, Antonela Millotte, Georgeta Corca, Alexandru Gheorghe

Simona Deaconescu, choreographer and director, coordinated a one
month laboratory introducing the practical and theoretical basis of dance
film. The workshop is part of the I.D.M.P.A. (Innovatory Directions into
Multimedia and Performing Arts ) initiative, an integrated part of GROWASP,
a programme of professional training in the field of Contemporary
Performative Arts, launched by WASP this spring. Part of the participants
continued the series of encounters with Simona Deaconescu, being involved
in an intensive coaching organized within the ”Foreign Bodies” project, which
had as result 13 short dance films.
For a better understanding of this phenomenon, the choreographer Simona
Deaconescu organized three Sundays of dance film screenings co-
presented by dance film festivals around the world: San Francisco Dance
Film Festival [22nd of March], Leeds International Screendance Competition
[19th of April] and Pool Internationale TanzFilm Platfform Berlin [26th of
April].
The results of the workshop were presented Saturday, the 25th of April, at
18.30, screening a ‘making of’ with some video materials realized during the
workshop and some filming exercises realized choreographed and directed
by the participants. In the end they had a free talk with the audience, the
participants and the coordinator of the workshop.
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Workshop-ul urmărește explorarea relației corp-spațiu prin intermediul
coregrafiei și al artei performative, manifestate în diverse spații urbane
în București.
Cum tratează corpul inscripțiile din spațiu? Cum poate corpul să devină
o arhivă a practicii spațiului? Care este aspectul politic al spațiului?
Participanții experimentează diferite strategii performative și coregrafice
pentru a interpreta spațiul urban sub forma unui text pentru manifestările
fizice.
Folosind materiale ale procesului de lucru IDEAL PARADISE, care a avut
loc în diverse spații urbane din Viena, precum și în spații de artă și teatru,
coregrafa și artista Claudia Bosse dezvoltă explorări performative și
aplicații coregrafice pentru spațiile publice din București, impreună cu
participanții la coaching project.
Claudia Bosse este artistă, coregrafă, director artistic și cofondator al theatercombinat, o
companie de producție interdisciplinară cu sediul la Viena. După ce a studiat regie de teatru
la Ernst Busch School of Dramatic Arts, ea lucrează în domeniul teatrului experimental
realizând instalații, coregrafie (a spațiului), intervenții urbane, și generează ”hibrizi politici”
definiți prin amenajări ale spațiului cu constelații speciale, adaptate la fiecare tip de public.
Claudia Bosse dezvoltă instalații internaționale, coregrafie și creații artistice pentru muzee,
ansambluri arhitectonice, teatre și spații urbane. Claudia Bosse predă, susține cursuri,
publică, inițiază sau ia parte la diverse proiectele și colaborează constant cu artiști și
teoreticieni de diferite genuri artistice.

How can the body become an agent of spatial inscriptions? How can the
body be an archive of spatial practice? How does the body perceive
space? Why is space political?
The participants experiment with different performative and
choreographic strategies in order to read the urban space as a text for
physical involvements. 
Using material of the working process IDEAL PARADISE, which has
been taking place in various urban spaces in Vienna, as well as in art
and theatre spaces, the choreographer and artist Claudia Bosse will
develop performative explorations and choreographic applications for
public spaces in Bucharest with the workshop participants.
The workshop explores the relation between body and space through
choreography and performance, which will take place in different urban
areas in Bucharest. 
Claudia Bosse is an artist, choreographer, artistic director and cofounder of
Theatercombinat, an interdisciplinary company based in Vienna. After studying Theatre
Directing at Ernst Busch School of Dramatic Arts, she works in the field of (experimental)
theatre between installation, (space) choreography, urban intervention and generates
"political hybrids" which are always specific settings of space, with special constellations
for different kinds of public. Claudia Bosse develops international installations,
choreographies and works for museums, architectures, theatres and urban spaces. Claudia
Bosse teaches, gives lectures, publishes, initiates or takes part in projects and continuously
works together with artists and theoreticians from different genres.
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CLAUDIA BOSSE

URBAN INSCRIPTIONS

Data/ Date: 09-11.10.2016 ,15:00 - 18.00
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Cum putem reda interpretări diferite binecunoscutelor coduri sociale
prezente în mediul care ne înconjoară? 
Într-un workshop de 3 zile, coregraful brazilian stabilit în Berlin, Thiago
Granato, invită un grup de artiști să creeze tehnici pentru solo-ul PLANO B,
pornind de la creația sa. Prin decupaj și manipularea mișcării, secvențe
coregrafice sunt elaborate ca strategii de activare a unei comunicări critice
puternice între performer și audiență. Inspirându-se din lucrările artistului
englez Banksy, PLANO B creează un concept coregrafic care explorează
metafore ale spațiului înconjurător și reconstruiește diferite contexte pentru
a sugera peisaje în afara celor deja existente..
Thiago Granato este un coregraf și performer brazilian, care trăiește și lucrează atât în Brazilia,
cât și în Berlin. Lucrările sale de coregrafie au fost prezentate în diverse țări precum Brazilia,
Israel, Spania, Austria, Germania, Suedia, Norvegia, Italia, Franța, România, Liban și Coreea.
Printre spectacole se numără PLANO B (2008), WE ARE NOT SUPERFICIAL, WE LOVE
PENETRATION (2008), TOMBO (2009), BASEMENT (2011), THIS IS CONCRETE (2012) and
TREASURED IN THE DARK (2015). Între anii 2013 și 2014 a fost la Akademie Schloss Solitude
în Stuttgart (Germania) unde a dezvoltat proiectul său actual numit CHOREOVERSATIONS,
care constă într-o producție a unor serii de solo-uri, construite de la conversații între diferiți
coregrafi care folosesc corpul lui Thiago ca pe un mediu de comunicare. În anul 2015 a fost
artist rezident la Les Recollets in Paris (Franța).

How to give different visibilities to well known social codes of our
environment?
In a 3 days Workshop, the Brazilian choreographer based in Berlin, Thiago
Granato, invites a group of artists to appropriate his creation methodology
for the solo PLANO B.
Through decoupage and manipulation of movement, choreographic
sequences are elaborated as strategies to activate a powerful critical
communication between the performer and the audience. Inspired by the
work of the English artist Banksy, PLANO B creates a choreography that
navigates through metaphors of our environment and relocates different
contexts to suggest other visibilities with critical and ambivalent potential. 
Thiago Granato is a Brazilian choreographer and performer who lives and works mainly in
Brazil and Germany. His own work as choreographer has been presented in different countries
as Brazil, Israel, Spain, Austria, Germany, Sweden, Norway, Italy, France, Romania, Lebanon
and Korea. 
During the years of 2013 and 2014 he was fellow at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart
(Germany) where he developed his current project called CHOREOVERSATIONS which is a
production of a series of solos based in conversations between different choreographers those
will take Thiago’s body as medium of their communication. In 2015 he was an artist in
residency at Les Recollets in Paris (France).
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THIAGO GRANATO

PLANO B
Data/ Date: 11-13.10.2016, 19:00 - 22:00
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Metoda Feldenkrais pornește din întrebări adresate corpului.

Ea consideră mișcarea ca un puternic instrument de cunoaștere, partea
unui fenomen complex care înglobează emoțiile și gândirea. A schimba
felul obișnuit în care ne mișcăm înseamnă de fapt a schimba tiparele de
gândire și cele emoționale. Cum putem deveni mai conștienți de noi
înșine prin mișcare? Fiecare dintre noi are o modalitate unică de a se
mișca și deține un potențial infinit de acțiuni. Doar că, fără o explorare
constantă și conștiință corporală, aceste posibilități de acțiune nu se
concretizează niciodată. Simțim înainte de a înțelege. Metoda ne învăță:
creativitatea, mișcarea și sensibilitatea în ceea ce facem schimbă felul
în care gândim și ne comportăm. Pentru Feldenkrais gândirea, percepția
și emoția sunt toate prezente în timp ce acționăm.

Valentina de Piante Niculae este coregraf și dansator, doctor în artele spectacolului. Este
profesor asistent la secția de Coregrafie din cadrul UNATC I.L. Caragiale din București. În
postura de coregraf studiază co-prezența diferitelor inteligente ale corpului, un traseu de
la biologic la imaginar, integrând diferite nivele ale conștiinței: emoționale, senzoriale,
cognitive.
A participat la cursuri și ateliere cu Lola Keraly, Yasuko Yokoshi, D.D. Dorvillier, Miguel
Gutierrez, Ori Flomin, Gwen Welliver, Serenella Fonzar, Laura Aris, Odette Guimond, Mark
Tompkins, Lisa Nelson, David Zambrano, Inge Kaindlstorfer, Yvan Wolf, Joseph Nadj,
Anouk Van Dijk, Abbondanza-Bertoni, Roberto Galvan, printre alții.
Este profesor invitat în diferite universități și instituții de cercetare. În 2009 a participat la
seminarul TTT- Teaching The Teachers – București, alături de Jan Ritsema, Bojana Cvejic,
Jan Kopp și Jennifer Lacey. Din toamna 2013 a început cursuri de formare în metoda
Feldenkrais, la Institutul Feldenkrais-Milano 8 pentru a deveni practicianul metodei.
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VALENTINA DE PIANTE

FELDENKRAIS TECHNIQUE

Data/ Date: 11-14.10.2016, 10:00 - 12:00
Locație / Location: WASP – Working Art Space and Production
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Data/ Date: 11-14.10.2016, 10:00 - 12:00
Locație / Location: WASP – Working Art

Space and Production



The Feldenkrais method starts by questioning the body.
It considers the movement as a powerful instrument of knowledge, a part of a
complex phenomenon that encompasses emotions and thinking. Changing the
way we normally move actually means changing our thinking and emotional
patterns. How can we become more aware of ourselves through movement?
Each of us has a unique way of moving and holds an infinite potential of actions.
Just that, in lack of constant exploration and body awareness, these possibilities
of action never materialize. We feel before we understand. This method teaches
us that creativity, movement and sensibility in what we do changes the way we
think and behave. For Feldenkrais, thought, perception and emotion are all
present while we act.
Valentina de Piante Niculae is a choreographer and dancer, with a PhD in Performance Arts. She
is Assistant Professor at the Choreography section of UNATC I.L. Caragiale in Bucharest. As a
choreographer, she studies the co-present of different types of body intelligences, a route from the
biological to the imaginary, that integrates different levels of consciousness: emotional, sensory,
cognitive.
She participated in courses and workshops held by Lola Keraly, Yasuko Yokoshi, D.D. Dorvillier,
Miguel Gutierrez, Ori Flomin, Gwen Welliver, Serenella Fonzar, Laura Aris, Odette Guimond, Mark
Tompkins, Lisa Nelson, David Zambrano, Inge Kaindlstorfer, Yvan Wolf, Joseph Nadj, Anouk Van
Dijk, Abbondanza-Bertoni, Roberto Galvan, among others.
She is a visiting professor at various universities and research institutes. In 2009 she participated
in the TTT – Teaching The Teachers – Bucharest seminar, along with Jan Ritsema, Bojana Cvejic,
Jan Kopp and Jennifer Lacey. Starting the autumn of 2013, she began training in the Feldenkrais
method at the Feldenkrais-Milan 8 Institute to become a practitioner of the method. Her last creation,
M.E.L.T – Motion, Emotion and Lateral Thinking was premiered in October 2015 in eXplore festival
– Bucharest, and later on presenting in 2016 ImPulsTanz – Vienna International Contemporary
Dance Festival and Electro Camp Festival – Venice Forte Marghera.
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Limitările fizice și mentale îl fac pe individ să își pună întrebări multe și
diverse. În acest proces se poate învața demnitatea corpului uman
explorată și exprimată prin mișcare.
Training-ul are la bază practica observației ca metodă alternativă de
întărire a minții și a corpului, prin conștientizarea și stimularea energiei
fizice și mentale. Participanții explorează și folosesc percepțiile ca pe un
mijloc de trezire spirituală și fizică și armonizare a mișcărilor corporale
cu mediul înconjurător.

“În calitate de performer profesionist, am avut norocul de a susține
reprezentații în diverse locuri în jurul lumii, alături de artiști și interpreți
cunoscuți la nivel international. Aceste momente mi-au oferit
oportunitatea de a explora o varietate de experiențe performative și
expresii artistice în multe moduri diferite. Pe cât de bogate au fost aceste
experiențe pentru mine, pe atât de puternic mi-au trezit curiozitatea de
a căuta dincolo de practicile creative învățate și de a găsi propriul meu
proces creativ și de cercetare.” Won Won Myeong

WON WON MYEONG este absolvent al Institutului de Arte din Seoul, în Coreea de Sud
(Bachelor of Fine Arts (BFA), specializarea Dance program, 1996-1998) și al Universității
Naționale de Arte din Coreea de Sud, Seoul (Bachelor of Fine Arts (BFA) Dance
Performance, 1998-2002), unde a studiat și a ținut training-uri.
Din 2001 a lucrat cu diferite companii din domeniul dansului precum: Sung Soo Ahn Pick
Up Group (Seoul Coreea de Sud), Carolyn Carlson Dance Company(Paris FRANȚA), Wim
Vandekeybus / Ultima Vez (Brussels BELGIA), Tone Brulin (Antwerpen BELGIA), Marie
Chouinard Company (Montreal CANADA), Bill Coleman / Coleman Lemieux & Company
(Toronto CANADA).

Won Won Myeong

HARMONIOUS MAN
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The physical and mental limitations make the individual ask various and
numerous questions. This process helps to relearn the dignity of the human
body, explored and expressed through the movements.
This practice and training is based on observation, used as an alternative way
of gaining strength of mind and body, energy and physical awareness. The
participants will explore their perceptions as a tool of awakening and better
understanding of surroundings-movements harmony.
“As a professional performer, I was fortunate to perform in various places around
the world with internationally acclaimed creators and interpreters. This moments
gave me the opportunities to explore a variety of different performance
experiences and artistic expressions in many different ways. As rich as this
experience was for me, it nonetheless raised others interesting questions that
made me want to search beyond the creative situations so that I could find my
own more personal research and creative process.” Won Won Myeong

WON WON MYEONG graduated at the Seoul Institute of the Arts, Seoul SOUTH KOREA ( Bachelor
of Fine Arts (BFA) degree Dance program, 1996-1998) and Korea National University of Arts, Seoul
SOUTH KOREA ( Bachelor of Fine Arts(BFA) Dance Performance, 1998-2002) where he has trained
and studied.
Since 2001 He has worked with several professional companies such as: Sung Soo Ahn Pick Up
Group (Seoul SOUTH KOREA), Carolyn Carlson Dance Company(Paris FRANCE), Wim
Vandekeybus / Ultima Vez (Brussels BELGIUM), Tone Brulin (Antwerpen BELGIUM), Marie
Chouinard Company (Montreal CANADA), Bill Coleman / Coleman Lemieux & Company (Toronto
CANADA).
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27.10 
10:00 – Prezentare proiect Foreign Bodies – Andreea Căpitănescu (director artistic, Asociația
4Culture)
11:00 – Bienala Periferic, Iași și Bienala de Fotografie Contemporană, Iași – Matei Bejenaru
(artist, curator, profesor Universitatea de Artă „George Enescu”, Iași)
13:00 – 14:00 – Coffee break & discuții
14:00 – 16:00 – Saving Means for Foreign and Local Bodies against Alienation, by Enhancing
Empathetic Skills – Valentina de Piante Niculae (performer, coregraf, Asist. Univ. UNATC
I.L.Caragiale, expert tehnica Feldenkrais)

CONFERINTA FOREIGN BODIES

Data: 27, 28, 29.10.2016, 10:00 – 16:00
Locație: ARCUB Gabroveni 

28.10 
10:00 – Arhipera - arhitectură pe limită, Lorin Niculae (arhitect, Presedinte Arhiphera, lector
universitar dr., Univ. de Arh. Ion Mincu) 
11:00 – Proiecte video – Light Upon, Ioanida Costache
12:30 –13:30 - Coffee break & discuții
14:00 – 16:00 – Prezentare foto-video, rezultate ale activităților derulate în cadrul proiectului
Foreign Bodies 

29.10 
10:00 – Discuții cu Won Won Myeong (coregraf, performer, călător)
11:00 – Dezabatere despre conceptul Foreign Bodies în educație, performance și diferențe
culturale - Ingrid Berger Myhre (NO), Inger-Reidun Olsen (NO), André Wulf (NO), moderator:
Andreea Căpitănescu
13:00-14:00 Coffee break & discuții
14:00 – 16:00 Prezentare despre condiția minorității rome (intro cu filmul „Tinerii romi studenți la
medicină ies în stradă”, after short documentary „Sunt doctor rom”) - Nicu Dumitru, coordonator
pe țară a Asociației Roma Health Scholarship Program (RHSP) și activist, trainer, organizator și
freelancer comunicare la Asociația Romano Butiq

Programul Coferinței Foreign Bodies:
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FOREIGN BODIES CONFERENCE

27.10 
10:00 – Foreign Bodies Project Presentation – Andreea Căpitănescu (Artistic Director, 4Culture
Association)
11:00 – Peripheric Biennial, Iași and the Contemporary Photography Biennial, Iași – Matei
Bejenaru (artist, curator, professor at the University of Arts „George Enescu”, Iași)
13:00 – 14:00 – Coffee break & discussions
14:00 – 16:00 – Saving Means for Foreign and Local Bodies against Alienation, by Enhancing
Empathetic Skills – Valentina de Piante Niculae (performer, choreographer , university assistant at
UNATC I.L.Caragiale, expert Feldenkrais method)

28.10 
10:00 – Arhipera - Architecture on the limit , Lorin Niculae (architect, Arhiphera President,
university lecturer, Univ. de Arh. Ion Mincu) 
11:00 – Video Projection – Light Upon, Ioanida Costache
12:30 –13:30 - Coffee break & discussions
14:00 – 16:00 – Photo-video Presentation, results of the activities with held within the Foreign
Bodies Project

29.10 
10:00 – Talks with Won Won Myeong, guest speaker (performer, choreographer, traveller)
11:00 – Debate on the topic of Foreign Bodies in education, performance and cultural differences -
Ingrid Berger Myhre (NO), Inger-Reidun Olsen (NO), André Wulf (NO), moderated by: Andreea
Căpitănescu
13:00-14:00 Coffee break & discussions
14:00 – 16:00 Presentation about the Roma Minority (intro with the film ”Young Roma Students of
Medicine go out on the streets”, after short documentary ”I am a Roma Doctor”) - Nicu Dumitru,
Roma Health Scholarship Program (RHSP) Country Coordinator and Community organizer,
activist, trainer and communication freelancer at Romano Butiq Association

Foreign Bodies Conference Programme:

Date: 27, 28, 29.10.2016, 10:00 – 16:00
Location: ARCUB Gabroveni 



BLANKS este un solo în care Ingrid Berger Myhre construiește un cadru
pentru pentru dialectica dintre prezentare și reprezentare. Într-un joc de
deconstrucție a straturilor de semne și simboluri, spectatorul navighează –
ca într-un joc unește punctele – pentru a reconstrui sensul prin umplerea
spațiilor goale. Noțiuni de subtext, pretext și context sugerează într-un mod
interactiv cum descrierea unei situații alterează deja situația reală descrisă.
În lucrările precedente ale lui Ingrid, semantica a reprezentat o trăsătură
recurentă a intereselor sale asupra felului în care decodăm ceea ce este
nesigur, bazându-ne pe referințe și convenții ale limbajului. Cu BLANKS ea
continuă această investigație, utilizând ca numitor comun imagistica. 
Ingrid Berger Myhre (1987) este absolventă a secției Modern Theatre Dance în cadrul
Amsterdam School of Arts (NL)  și a unui program de masterat în coregrafie, cercetare și
performance în cadrul Choregraphic Center în Montpellier (FR). Limbajul și semiotica
reprezintă elemente centrale ale lucrărilor sale artistice. Pornind de la text și mișcare, lucrările
sale propun abordări neconvenționale ale lecturilor și proiecții ale înțelesului dat de convenții
și așteptări. Ea este coregraf afiliat la Dansateliers Rotterdam, casa producând lucrările sale
din 2013, programate regulat în Black Box Theater din Oslo. În timpul programului de master
ea a primit ”the Arts Council Norway’s Diverse Scholarships for Graduate Artists” în 2015,
pentru ca următorul an să i se acorde ”Artist Working Grant” pentru perioada 2016-2017.

BLANKS is a solo in which Ingrid Berger Myhre builds a frame for the
dialectics between presentation and representation. In a game of
deconstructing layers of sign and symbols, the viewer navigates - like in a
dot-to-dot-game - to reconstruct the sense by filling in the blanks. Notions
of subtext, pretext and context playfully suggest how the description of a
situation already alters the very situation described. 
In Ingrid’s previous works, semantics has been a recurrent feature to her
interest in how we read what is at stake, based on conventions and
references in language. With BLANKS she continues this investigation,
using imagery as the common denominator.
Ingrid Berger Myhre (1987) holds a BA in modern theatre dance from Amsterdam School of
the Arts (NL) and a MA in choreography; research and performance at the Choreographic
Centre in Montpellier (FR). Language and semiotics are central elements to her artistic work,
departing from text and gesture her works proposes cheeky takes on readings and projections
of meaning through conventions and expectation. She is affiliated choreographer at
Dansateliers Rotterdam, the house co-producing her works since 2013, regularly programmed
in Black Box Teater in Oslo. When retrieving her MA she received the Arts Council Norway’s
Diverse Scholarships for Graduate Artists in 2015, and was the year after she granted the
Artists Working Grant for the period of 2016-2017.P
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Ingrid Berger Myhre

BLANKS
Data/ Date: 28, 29.10.2016, 19:00

Durata / Duration: 1h
Locație / Location: WASP 
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we ARE one experimentează cu metafore și idei despre aspectele
psihologice, sociale și politice ale alienării.  Spectacolul urmărește
explorarea unor teritorii neatinse, prin metode de scris, mișcări ale corpului,
peisaje sonore și materiale.

”De multe ori am avut un sentiment de înstrăinare, nu doar atunci când m-
am aflat înconjurată de oameni necunoscuți sau în locuri cărora simțeam
că nu aparțin, dar și atunci când mă gândeam cât de bizar și uimitor este
că exist în acest corp.”Inger-Reidun Olsen

Inger-Reidun Olsen (iRo) (n.1976)
Coregrafă, dansatoare, performer, stabilită în Norvegia, Oslo
iRo este licențiată în coregrafie, la Oslo National Academy of the Arts (2000-03) și are o
diplomă de studiu de doi ani la 1-year Pre-study contemporary dance program in Oslo (1996-
98). Lucrările sale artistice se află la intersecția între arta performativă și coregrafie și includ
acte performative în teatre tradiționale, black boxes, galerii, spații publice, în pădure, pe ecran
și la evenimente. Ea îmbină în lucrările sale mișcări/acțiuni ale corpului, materiale și obiecte,
sunet și uneori text și voce. 
iRo a prezentat lucrări în SUA, China, Mexic, Spania, Suedia, Norvegia. A câștigat un grant
de 3 ani oferit pentru artiști, pe perioada 2014-2017. Ea a fost curator la programul CODAhaus
la Oslo International Dance Festival 2015. iRO se află la conducerea organizației PAO-
Performance Art Oslo, a cărei co-fondatoare este.

we ARE one is experimenting with metaphors and ideas that reflects upon
the psychological, social and political aspects of alienation. We search in
uncharted territories through writing, body movements, soundscapes and
materials.
“Many times I have felt like a stranger, not only when I have been in
situations surrounded by people or been at places that made me feel like
I don´t belong, but it has also appeared when I have been thinking about
how fucking weird it is that I am existing in this body.” Inger-Reidun Olsen
Inger-Reidun Olsen (iRo) (b.1976)
Choreographer, dancer and performance artist based in Oslo, Norway.
iRo holds a B.A. in Choreography from Oslo National Academy of the Arts (2000-03), and a
two year degree from 1-year Pre-study contemporary dance program in Oslo (1996-98). Her
artistic work moves at the intersection of performance art and choreography, and involves
performative works in traditional theaters, black boxes, galleries, outdoors in public spaces,
in the forest, on the screen and happenings. Her work is combining the body
movements/actions, materials and objects, sound and sometimes text and voice.
iRo have presented her work in United States, China, Mexico, Spain, Sweden and Norway.
She is awarded with a 3-year grants for artists, 2014-17. She is a mentor and curator, and
curated the CODAhaus program at Oslo International Dance Festival 2015. iRo is at the board,
and one of the co-founders of PAO- Performance Art Oslo.P
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Inger-Reidun Olsen

we ARE one
Data/ Date: 28, 29.10. 2016, 21:00

Durata / Duration: 1h
Locație / Location: WASP 
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REZIDENTA/ RESIDENCE

VALENTINA DE PIANTE NICULAE (ro)

After a public residence call, the Romanian choreographer of Italian origin Valentina de Piante
Niculae benefited for a three weeks period of research and work space at WASP- Working Art
Space and Production Studios. 

The creative process, currently in an incipient state, produced The Praise of Imperfection, an
incursion into the profound layers of the body, of emotions and of releasing the body through
different practices: from body, to script, to video image and drawing.For 10 years Valentina de
Piante researchs in the field of somatic, where there are eviscerated the deep layers of the
body; here the body manifests a specific knowledge, where the mind fusions with the body,
and the movement patterns are actually the reflection of mental and emotional patterns.
Experiencing how the motion study becomes a ritual of releasing the mind and the self, the
research wants to reach the invisible layers of emotions and personality. 

În urma unui apel public de rezidențe, coregrafa româncă de origine italiană Valentina de
Piante Niculae a beneficiat pe o perioadă de 3 săptămâni de spațiu de lucru și cercetare în
studiourile WASP – Working Art Space and Production.

Procesul creativ a condus la realizarea producției The Praise of Imperfection, o incursiune în
straturile profunde ale corpului, ale emoțiilor și ale eliberării corpului prin diferite practici: de la
corp, la script, la imagine-video, la desen. De zece ani Valentina de Piante cerceteaza
domeniul somaticii, unde sunt eviscerate straturile profunde ale corpului; aici trupul manifestă
o cunoaștere aparte, unde mintea fuzionează cu corpul și unde schemele de mișcare sunt de
fapt oglinda patternurilor mentale și a celor emoționale. Experimentând cum studiul mișcării
devine un ritual de eliberare a minții și a eului, research-ul vrea să atingă straturile invizibile
ale emoțiilor și ale personalității. 
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REZIDENTA/ RESIDENCE

SOLVEIG THORODDSEN (IS)

Solveig Thoroddsen creates a dialogue with the general public starting from offering them
homemade cookies and asking them about their personal favourite word which she writes with
sugar glaze on the cookie. Giving a sweet and tasty food to people is a positive action,
appreciated in most communities. Through it, Solveig assumes simultaneously the role of the
guest and the host. She wants to communicate with a large number of people from different
subcultures, aiming a better understanding of the process of migration and the perception of
the public on immigrants and “foreign bodies”. Creating and developing a dialogue based on
common understanding is, according to her belief, the appropiate way to create and maintain
a good society.
Solveig Thoroddsen graduated the Academy of Arts from Iceland with a master degree in
visual arts. She is interested by artistic actions capable to touch and reach new audiences.
She wants to take the art out of the rigid context of museums, galleries and stages. She wants
her work to be unframed, forthright and accessible to ordinary citizens.

Solveig Thoroddsen își propune să creeze un dialog cu publicul larg pornind de la oferirea
unor prăjituri gătite de ea și de la cuvântul preferat al fiecăruia, pe care Solveig îl scrie cu
glazură de ciocolată pe prăjitura oferită cadou. A dărui ceva gustos oamenilor este o acțiune
pozitivă, apreciată în majoritatea comunităților. Prin aceasta, Solveig își asumă simultan rolul
de gazdă și de oaspete. Își dorește ca astfel să intre în contact cu un număr mare de oameni
din subculturi diferite, încercând să înțeleagă mai bine procesul migrației și percepția publicului
larg asupra imigranților și ”corpurilor străine”. A crea și a dezvolta un dialog bazat pe înțelegere
comună este, din punctul ei de vedere, modalitatea adecvată de a dezvolta și a menține o
bună societate.

Solveig Thoroddsen este absolventă a Academiei de Arte din Islanda, având un masterat în
arte vizuale. Este interesată de manifestări artistice capabile să atingă și să antreneze publicuri
noi. Își propune să scoată arta din contextul rigid al muzeelor, galeriilor și sălilor de spectacol.
Își dorește ca ceea ce creează să fie în afara cadrelor, direct și accesibil tuturor cetățenilor.



Rezidenta WEE/ RESIDENCE WEE

Francesco Scavetta & 
Gry Kipperberg  (NO)

Data/ Date: 3-13.11. 2015
Locație / Location: WASP 
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Asociatia 4Culture a oferit o rezidenta  artistilor WEE/Francesco
Scavetta si Gry Kipperberg (Norvegia). Proiectul coordonat de
coregraful Francesco Scavetta este inspirat de cartea „Oraşe invizibile”  a
lui Italo Calvino, având ca tema fundamentala periferia, ca metafora de
„a fi pe muchia lucrurilor”. 
Termenul periferie provine din punct de vedere etimologic din cuvântul
peripheria, din limba greaca: peri „in jur” si phereia „a purta”, in mod literal
având sensul de „a purta in jur”. Periferiile („mişcare rotunda, mişcare in
cerc”) au ajuns sa definească o linie care, întorcându-se către sine,
închide un spaţiu: o circumferinţa. Linia defineşte spaţiul intern, dar este
situata la marginea sa. Trebuie sa identificam spaţiul pe care îl
înconjoară, in timp ce îl conţine, devenind distanta, fiind in afara. Înţelesul
dezvoltat de ceea ce definim in mod normal extremitatea unei zone sau
extremitatea unui corp, limita externa a oricărei suprafeţe, marginea sau
muchia, pentru un oraş sau o zona urbana. 
Înţelesul predominant este legat de spaţiu, dar nu din perspectiva
geometrica. Nu este ca si cum am spune „un triunghi”, ci este mai
degrabă o identificare a relaţiei care trebuie sa fie conectata ideii
antagoniste de „centru”, fără a fi independenta de acesta. 
Dar cum poate traiul intr-o societate digitala sa afecteze definiţia
„periferiei”? 
Artistii au lucrat in cadrul rezidentei  cu un grup de 20 de dansatori si
performeri romani.
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Asociatia 4Culture offered a residency to the artists of WEE
Company/Francesco Scavetta and Gry Kipperberg (Norvegia). The project,
lead by the choreographer Francesco Scavetta is inspired by the book "Invisible
cities" of Italo Calvino, with ground theme of the periphery as a metaphor of
"being on the edge of things".
Periphery comes etymologically from the Greek word peripheria: Peri “around”
and Phereia “to carry”, meaning literally "carrying around”. 
Peripheries ("moving round, revolving”) ended up referred to a curvy line that,
coming back over itself, encloses a space: a circumference. The line, defines
the internal space, but it’s situated to the edge of it. We need it to identify the
space that surrounds, but while containing it, it becomes remote to it, being
outside. The meaning developed into what we usually define as the outermost
boundary of an area or outermost part of the body, the external boundary of any
surface, the edge or outskirts, as of a city or urban area. 
The predominant meanings are related to space, but not of a geometrical type.
It’s not like saying “a triangle”, but more identifying a relation that needs to be
connected to the antagonist idea of a “centre”, and not independent from it. 
But how the fact of living in a digital society affects the definition of “peripheral”?
The artists in residency have collaborated during their stay in Bucharest with a
group of 20 Romanian dancers and performers.
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Cu/ With: Valentina de Piante, Hanna Mjavatn, Nicu Dumitru, Lorin Niculae. 
Producător executiv și director artistic/ Executive producer and artistic director: Andreea
Căpitănescu
Director de imagine/ Director of photography: André Wulf / Dreiemoment AS
Editor/ Editing: Ioan Grumazescu
Sunet/ Sound: MLK Sound Production / Marius Obretin, IROART/Inger Reidun Olsen
Producator/ Producer: Asociatia 4 Culture
Co-producatori/ Co-producer: WASP Studios, Tapioca, Iroart.

The central topic of the documentary film is presented within a series of interviews with 4
citizens from Oslo and Bucharest. The film speaks about foreign bodies as “(dis)located
bodies”, alienation, periphery, discrimination and human rights. Statistics are saying that over
3000 Roma immigrants are part of the Norwegian current society. Reality of the last two years
shows that a significant percentage of them already left for other regions of Europe, while
immigration to Norway has increased drastically, with net immigration exceeding 40.000. 
In compare to the rest of Romania, we can say that Bucharest is a country in itself. Confronting
the periphery of the villages from 60 km distance, a different reality is presented.    
The film presents some models of integration through art, creative design and social
architecture. The documentary aim is to contribute to a better understanding of the cultural
diversity and consolidate the intercultural dialogue with the culture of the minorities, especially
Roma people and emigrants.
The premiere of the film, took place in Bucharest, at WASP on October 28th & 29th 2016, as
well as in Iasi, at Galeria apARTe in November 2016, in collaboration with Contemporary
Photography Centre Iasi. Following screenings are planned for other cities in Romania and
Europe.
Organised in the frame of ”Foreign Bodies”, a project supported by a grant from Norway, Iceland, Liechtenstein and the
Romanian Government, in the frame of the ”Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage”
Programme developed with the support of EEA Grants and Romanian Government. Cultural project co-funded by AFCN –
The Administration of National Cultural Fund.D
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Tema centrală a filmului documentar este prezentată printr-o serie de interviuri cu 4 locuitori
din Oslo și București. Filmul vorbește despre corpuri străine ca "organisme (dis)locate",
înstrăinare, periferie, discriminare și drepturile omului. Statisticile spun că peste 3000 de
imigranți romi fac parte din societatea actuală norvegiană. Realitatea din ultimii doi ani arată
că un procent semnificativ dintre ei deja au plecat în alte regiuni ale Europei, în timp ce
imigrația în Norvegia a crescut drastic, ajungând la peste 40.000.
În comparație cu restul României, putem spune că Bucureștiul este o țară în sine. Confruntarea
cu periferia satelor de la 60 km distanță ne dezvăluie o altă realitate.
Filmul prezintă câteva modele de integrare prin artă, design creativ și arhitectură socială.
Scopul documentarului este de a contribui la o mai bună înțelegere a diversității culturale și a
consolida dialogul intercultural cu minoritățile, în special emigranții si minoritatea Roma.
Premiera filmului, a avut loc la București, la WASP pe 28 și 29 octombrie 2016, fiind ulterior
prezentat și la Iași, la Galeria apARTe, în noiembrie 2016, în colaborare cu Centrul de
Fotografie Contemporană Iași. Următoarele proiecții sunt planificate pentru alte orașe din
România și Europa.
Activitate organizată în cadrul ”Foreign Bodies”, proiect finanțat printr-un Grant oferit de  Norvegia, Islanda, Liechtenstein  și
Guvernul  României, în  cadrul  programului  pentru Promovarea  diversității  în  cultură  și  artă  în  cadrul
Patrimoniului  Cultural  European cu sprijinul EEA Grants  și Guvernul României. Proiect cultural co-finanțat de AFCN -
Administrația Fondului Cultural Național.

Data/ Date:  28 & 29.10.2016 (Premiera/ Premiere
Durata / Duration: 29'36''
Locație/ Location: WASP FOREIGN BODY



Proiect finanțat  printr-un Grant  oferit  de  Norvegia,  Islanda, Liechtenstein
și  Guvernul  României, în  cadrul  programului  pentru
Promovarea  diversității  în  cultură  și  artă  în  cadrul  Patrimoniului  Cultural
European.
Proiect co-finanțat în anul 2016 de către Administrația Fondului Cultural
Național (AFCN).

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural
Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în
care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime
responsabilitea beneficiarului finanțării.”

Project funded by a grant from Norway, Iceland, Liechtenstein and the
Romanian Government. 
In the frame of the Promotion of Diversity in Culture and Arts within
European Cultural Heritage Programme, with the support of EEA Grants
and Romanian Government. 
Project co-financed in 2016 by AFCN.

“The project doesn’t necessarily represent the position of the Administration of
the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the project’s content or
for the way in which the results of the projet can be used. These aspects are
entirely the responsability of the beneficiary of funds.”

Promotor Proiect/ Project promoter:Asociația 4Culture

Parteneri Proiect/ Project partners: Stiftelsen WEE
Scavetta/Kipperberg Foundation (Norway) și 
Reykjavik Dance Festival (Iceland). 

Parteneri Media/ Media partners:   Art Out, Ceașca de
Cultură,  Getlokal, Orasulm.eu, Zeppelin, Zile și Nopți,
Romania Pozitivă, Liternet, Online
Gallery, Metropotam, Cooperativa urbana , Urban.ro, Big City Life




