VOLUM. Corp în spaţiu
Atelier intensiv interdisciplinar
19 – 22 septembrie, 10.00 – 18.00
Palatul Universul, str. Ion Brezoianu, nr 23-25, etajul 5, Sala Eugen Ionescu
Atelierul intensiv VOLUM. Corp în spaţiu propune un context educativ nou, alternativ: abordarea relaţiei
spaţiu-corp într-o perspectivă interdisciplinară. Aducând laolaltă dansul contemporan, explorarea video,
arhitectura și psihologia, sub forma unui laborator intensiv de patru zile, VOLUM. Corp în spaţiu caută să
stimuleze colaborarea între discipline şi încurajează creativitatea pentru găsirea unor noi modalităţi de a
interacţiona cu spaţiile personale şi publice şi de a reacţiona la particularităţile arhitecturale ale acestora.
Susţinute de Valentina de Piante Niculae şi Andreea Novac (dans contemporan), Mina Sava (arhitectura),
Simona Deaconescu şi Alina Uşurelu (explorare video), Crista Darie (psihologie), cele patru module care
formează atelierul VOLUM. Corp în spaţiu tind să descopere performativ, teoretic, practic, dar mai ales
creativ modalităţi de a reactiva, reinterpreta şi repoziționa arhitectura „internă” în relaţie cu cea exterioară,
folosind limbajul vizual ca mijloc integrativ al ambelor tipuri de experiențe.
Detalii despre atelier şi module găsiţi accesând www.upstairs-experiment.com şi pe pagina de
Facebook Up Stairs.
Participarea la atelier este gratuită; atelierul este accesibil pentru un număr de maximum 20 de
participanţi, cu vârste între 20-35 de ani, care îşi asumă prezenţa pe întreaga perioadă a atelierului. Data
limită de înscriere este joi, 15 septembrie, până la ora 23:00, urmând să revenim cu confirmarea participării
până la sfârșitul zilei de vineri, 16 septembrie.
Înscrierile se fac completând formularul de mai jos: https://form.jotformeu.com/62415573319356
Nu este necesară experienţa anterioară în aceste domenii, curiozitatea şi interesul legate de tematica
atelierului sunt însă esenţiale. Trimiteţi-ne câteva rânduri însoţite de o scurtă biografie.
Proiect cultural finanţat de Ministerul Culturii şi produs de PETEC - Asociația pentru Teatru și Carte
Parteneri: Control Club, Tangaj, BIDFF, Zelist, Magazinul Victoria, Palatul Şutu, Muzeul Municipiului
Bucureşti, Wild Draft, Save or Cancel, de-a arhitectura, România Film, Muzeul Naţional al Pompierilor
Foişorul de Foc
Parteneri educaţionali: Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii din cadrul Universităţii din
Bucureşti; Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”.
Parteneri media: Zepellin, Revista Atelierul, Gala Societăţii Civile, Revista Arte şi Meserii, Online Gallery,
Orasulm.eu, Feeder.ro

