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  CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU  

  T E A T R U L  „ G E O R G E  C I P R I A N ”  
     Buzău, Bd. N. Bălcescu 50, Buzău 120320; Tel. 0238-72.08.53; Fax: 0238-71.96.86; 

www.teatrulgeorgeciprian.ro  mail: teatrulgeorgeciprian@yahoo.fr 

 

 

 

 

 
 

OPEN CALL pentru artiști de teatru, 
film, new media sau performance! 

data limită: 1 septembrie 2016! 

 

Coordonator de proiect: MARINA HANGANU – regizor și artist interdisciplinar: 

marina.hanganu@gmail.com 

Artist asociat: conf.univ.dr. ION MIRCIOAGĂ – regizor: ion_mircioaga@yahoo.com 
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Căutăm artiști (vârsta: maxim 30 de ani) care locuiesc în orașele în care se va desfășura 

„Tele-City” (Buzău, Iași, Brașov, Brăila) sau în București (doar pentru etapa din Buzău). 

 

Profilul căutat: 

- Pregătire în domeniul teatrului, al filmului, new media sau performance art. Poți fi: 

actor/performer, dramaturg/scenarist, regizor (de teatru sau film), sau pur și simplu artist 

– dar trebuie să demonstrezi preocupări relevante pentru acest proiect; 

- Interes pentru nou, pentru cercetare artistică, dorința de a sparge barierele dintre arte, 

de a submina clasificările rigide; curajul de a-ți asuma riscuri artistice; 

- Aplecare către pedagogie, către lucrul cu elevi de liceu; 

- Abilități de lucru în echipă; 

- Îndemânare în lucrul cu tehnologia mobilă (smartphone, date mobile, aplicații de 

comunicare prin Internet: Hangouts, Skype) 

- Trebuie să locuiești în Buzău/București, Brașov, Iași sau Brăila, cazarea fiind asigurată 

doar pentru etapele de proiect din Buzău. E important să cunoști orașul respectiv.  

- Vârsta: maxim 30 de ani. 

 

Ce este „Tele-City”? 

„Tele-City” este o platformă de cercetare interdisciplinară, care își propune să exploreze 

aplicabilitatea în educație a performance-ului telematic, precum și specificitatea participării 

publicului la acțiunea artistică prin intermediul tehnologiei. Performance-ul telematic se 

desfășoară simultan în două spații diferite, conectate prin video-conferencing pe Internet. 

Proiectul propriu-zis se va derula în două etape de câte două săptămâni, în fiecare etapă fiind 

implicate simultan două orașe diferite din România (Buzău-Iași, Brașov-Brăila). Echipa artistică 

a proiectului va fi împărțită în două și va lucra în câte două dintre orașe simultan pentru a 

realiza performance-uri telematice împreună cu elevii din liceele participante. Aceste 

performance-uri vor consta în vizite ghidate prin fiecare dintre cele două orașe, realizate de 

elevii dintr-un oraș pentru elevii din celălalt oraș prin video-conferencing pe smartphone-uri cu 

Internet mobil. Vizitele ghidate vor pune în lumină locuri semnificative din orașele respective 

(clădiri, monumente, parcuri, străzi, piețe etc.), filtrate prin experiența adolescenților. Astfel, 

fiecare performance va lua forma unei discuții mediate de tehnologie, a unui schimb de povești 

cu valoare artistică și documentară, de impresii și de imagini filmate și transmise prin video-

conferencing în timp ce unii elevi merg prin orașul lor, iar ceilalți îi însoțesc virtual, deși fizic se 

află într-o sală de clasă dintr-un alt oraș. Toate performance-urile vor fi transmise în direct pe 

Internet, putând fi vizionate de oricine accesează link-ul corespunzător, popularizat în avans. 
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Calendarul proiectului (sept-nov 2016): 

- 25 sept-2 oct: workshop de pregătire cu toți artiștii la Buzău; cazare în incinta Teatrului 

„George Ciprian” Buzău – teatrul este proaspăt renovat, iar camerele au baie. 

- 3 oct-16 oct: workshop-uri cu elevii + performance-uri la Buzău și Iași 

- 17 oct-30 oct: workshop-uri cu elevii + performance-uri la Brașov și Brăila 

- 1 nov-15 nov: scrierea unui eseu de maxim 3 pagini A4 despre proiect, care va fi 

publicat în volumul „Tele-City”, și participarea la conferința dedicată proiectului (Buzău) 

 

Ce voi face ca artist în cadrul „Tele-City”? 

- Vei participa la un workshop de pregătire de 7 zile la Buzău (cazare în incinta teatrului) 

condus de Marina Hanganu (regizor de teatru și artist interdisciplinar, absolventă 

UNATC regie de teatru și MA Advanced Theatre Practice, Royal Central School of 

Speech and Drama, Londra) și conf.univ.dr. Ion Mircioagă (regizor de teatru, 

conferențiar la UNATC București și Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași). În 

cadrul workshop-ului vei explora forma de performance telematic și vei putea contribui la 

etapa de pregătire a workshop-urilor și a performance-urilor cu elevii de liceu. 

- Vei lucra alături de Marina Hanganu, Ion Mircioagă și profesorii coordonatori la 

realizarea performance-urilor telematice cu 20-30 de elevi din liceul partener din orașul 

tău.  Vor fi 8 zile de workshop și 4 zile de prezentare a performance-urilor rezultate. Sub 

îndrumarea echipei de artiști și profesori, elevii vor alege trasee prin orașele lor, vor 

scrie texte pornind de la obiectivele alese și vor explora moduri de a le prezenta în timp 

real prin video-conferencing. 

- Vei scrie un eseu de maxim 3 pagini în care să explorezi un aspect al proiectului care  

te-a interesat în mod special. Acesta va fi publicat în volumul „Tele-City”. 

- Vei participa la conferința de diseminare a proiectului, care va fi organizată la Buzău în 

jur de 15 noiembrie. 

 

Și… finanțele? 

- Vei primi un onorariu de 1400 lei (net). 

- Cazarea în Buzău va fi asigurată în incinta Teatrului „George Ciprian”. Clădirea este 

proaspăt renovată, iar camerele au baie proprie. 

- Masa nu este asigurată, dar în Buzău se poate mânca cu 40 lei/zi (preț catering: 15 

lei/meniu complet). 7 zile (workshop) X 40 lei = 280 lei. În apropierea teatrului există 

multe restaurante, inclusiv take-away. În incinta teatrului există și o chicinetă unde poți 

găti. 
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Pentru a aplica, te rugăm să trimiți pe mail până la data de 1 septembrie 2016 inclusiv 

(ora 23:59): 

1) CV-ul 

2) Portofoliul artistic în format electronic, care să conțină poze din 

spectacolele/filmele/performance-urile realizate de tine și eventual scurte descrieri/recenzii ale 

acestora – doar cele mai relevante) – dacă ai un site de prezentare, poți trimite link-ul către 

acesta în loc de portofoliu. 

3) O scrisoare de maxim 20-25 de rânduri (pag. A4, Arial 11) în care să ne spui de ce 

dorești să participi la proiect. 

4) Precizează la începutul scrisorii și în mail în care oraș dorești să participi: Buzău (3 oct – 

16 oct), Iași (3 oct – 16 oct), Brașov (17 oct-30 oct) sau Brăila (17 oct-30 oct). Atenție! Cu 

excepția Buzăului, unde acceptăm și aplicații din București, trebuie să locuiești în orașul 

respectiv! 

Aplicațiile vor fi selectate până la data de 6 septembrie 2016, iar candidații de pe lista restrânsă 

vor fi invitați la un interviu la Buzău/București. În urma interviului vom alege artiștii câștigători. 

Te rugăm să trimiți informațiile de mai sus la ambele adrese: 

marina.hanganu@gmail.com și ion_mircioaga@yahoo.com.  

 

Parteneri: Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu” (Buzău), Colegiul Național Iași, 

Colegiul Național „Andrei Șaguna” (Brașov), Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” 

(Brăila), Casa Corpului Didactic Buzău, Asociația Culturală „7”. 

Acest proiect este organizat de Teatrul „George Ciprian” Buzău și co-finanțat de  

Administrația Fondului Cultural Național. 

 

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia 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.” 
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