FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE DANS CONTEMPORAN STEPS CONTINUĂ CU UN
SPECTACOL -TRIBUT ADUS CULTURII PORTUGHEZE “CORRER O FADO”

Cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Dans Contemporan STEPS a
debutat marţi, 2 iunie 2015, cu faimosul spectacol al lui Ceaikovski, “Lacul Lebedelor”, pus
în scenă, într-o viziune modernă, de către Compania Quorum Ballet din Portugalia, în
regia lui Daniel Cardoso. O interpretare poetică şi fantezistă, în care un azil de boli mintale
este populat de fiinţe bizare, care întruchipează defectele şi virtuţile umane.
Maestrul Daniel Cardoso a vorbit, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, despre
spectacolele sale puse în scenă în cadrul Festivalului STEPS.
“Suntem pentru prima dată în România, la Cluj-Napoca, şi am ţinut să venim în faţa
publicului nu cu una, ci cu două producţii. Este vorba despre două spectacole cu abordări şi
coregrafii diferite, astfel spectatorii vor înţelege mai bine munca noastră; cine suntem noi cu
adevărat. Cu “Lacul Lebedelor” am încercat să transpun un basm în societatea cotidiană; să
prezint o situaţie care se poate întâmpla în realitate. Poate cei din sală se vor identifica cu
vreun personaj sau vor recunoaşte o situaţie cu care s-au confruntat la un moment dat”, a
declarat Daniel Cardoso.
Compania Quorum Ballet din Portugalia a luat fiinţă în 2005 şi număra, la aceea
vreme, 5 dansatori. Încă din primul an de activitate, munca lor a fost recunoscută
pe plan internaţional. Trei ani mai târziu, compania susţinea chiar şi 80 de
reprezentaţii pe an. Astăzi, Quorum Ballet înseamnă peste 30 de dansatori, iar
spectacolele lor se adresează atât copiilor, cât şi adulţilor.
“Când am pornit această companie, am ştiut că vreau să o fac în Portugalia. Să fac ceva în şi
pentru ţara mea. Spectacolul “Correr o Fado”, pe care o să aveţi ocazia să îl vizionaţi
mâine, este un tribut adus culturii portugheze”, a punctat Daniel Cardoso.
La conferinţa de presă au participat şi Sorin Dan, directorul Festivalului STEPS, şi
Szep Gyula, directorul Operei Maghiare Cluj.
“În România, dansul contemporan este asemeni unei cenuşărese. Prin acest festival, îmi
doresc să aduc în lumină această formă de artă, poate cea mai completă din câte există”, a
declarat Sorin Dan.
“Vreau să mulţumesc încă o dată pentru oportunitatea de a colabora în cadrul acestui
festival. Opera Maghiară oferă tot sprijinul său instituțional, atât în materie umană și
profesională, cât și technic și logistic“, a punctat Szep Gyula.
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BALET PE MUZICĂ PORTUGHEZĂ FADO
În data de 4 iunie 2015, compania portugheză Quorum Ballet va prezenta un spectacol de
dans contemporan pe bine cunoscuta muzică FADO.
Spectacolul „Correr o Fado”, în regia şi coregrafia lui Daniel Cardoso, este un tribut adus
culturii portugheze, ilustrând şi o demistificare a conotaţiei melancolice şi nostalgice a muzicii
Fado, prin intermediul dansului contemporan. Într-o multitudine de mişcări, sunete şi
senzaţii, dansatorii companiei Quorum Ballet îi poartă pe spectatori într-o călătorie incredibilă
prin arta şi istoria Portugaliei.
Evenimentul va avea loc începând cu ora 19.00, la Opera Maghiară din Cluj.
O parte din decor simbolizează unul dintre aspectele cheie ale artei şi arhitecturii portugheze:
plăcile prezente pe faţadele vechilor clădiri din Portugalia. Dar cel mai important aspect al
piesei este Apa. Rezervoarele de apă simbolizează două lucruri foarte diferite: lacrimile
vărsate în timp ce se ascultă muzica Fado (în cea mai tradiţională formă a acestui stil
muzical) şi apa din oceanul care înconjoară Portugalia. Ideea oceanului este dusă până în
punctul în care apa cade sub formă de ploaie pe toată scena, iar dansatorii care
interacţionează cu apa în rezervoare simbolizează furtunile trăite de strămoşii noştri, în timp
ce se aflau pe mare.
Piesa duce spectatorii într-o călătorie despre cultura portugheză, arătând prin dans şi
coregrafie toate acele aspecte care o definesc, într-o manieră creativă şi interactivă.
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În distribuție:
Regie artistică şi coregrafie: Daniel Cardoso
Dansatori principali: Elson Ferreira, Filipe Narciso, Inês Godinho, Inês Pedruco, Mathilde
Gilhet si Margarida Costa.
Dansatori: Catarina Correia, Diana Pinto, Ester Gonçalves, Kim Potthoff, David Bernardino,
Daniel Cascão, Filipe Baracho, Hugo Rodrigues
Dramaturgie: Ana Lazaro
Lumini: Daniel Cardoso
Scenografie: Hugo F. Matos si Daniel Cardoso
Costume: Liliana Mendonça
Video: António Cabrita
Tehnic: Hugo Franco and Rui Daniel Production: Raquel Vieira de Almeida
Marketing: Maria Dolores Espírito Santo
Financiar: Cristina Bernardino

Festivalul Internaţional de Dans Contemporan STEPS realizat în parteneriat cu Opera
Maghiară Cluj, se adresează iubitorilor de muzică şi dans. Aceştia sunt invitaţi să descopere o
lume complexă şi aflată în permanentă reinventare plină de pasiune, energie și ritm.
Detalii despre spectacolele Festivalului Internațional de Dans Contemporan STEPS pe:
www.stepsfestival.ro
www.hungarianopera.ro

Reprezentanții mass-media au acces liber la spectacole pe baza legitimațiilor de
presă.
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INFORMAȚII UTILE:
BILETE pot fi achiziţionate de la: standul STEPS din incinta Operei Maghiare Cluj, de la
Agenţia de bilete a Teatrului Naţional și pe site-ul www.biletmaster.ro
Preţul biletelor este cuprins între 25-120 de lei.
Studenţii și elevii au reducere (pe baza carnetului vizat). Bilete cu preț redus pot fi
achiziționate doar de la standul STEPS din incinta Operei Maghiare Cluj, în intervalul orar
16:30 – 19:00 (de luni până duminică). Fiecare spectacol are un număr limitat de bilete cu
reducere.

ABONAMENTE:
Abonament Full – include accesul la toate
cele 7 spectacole – Preţ: 120 lei
Abonament 5 Steps – include accesul la 5
spectacole (la alegere) – Preţ 100 lei
Abonamentele pot fi achiziţionate în număr
limitat doar de la Standul STEPS din incinta
Operei Maghiare Cluj, în intervalul orar 16:30 –
19:00 (de luni până duminică).

CONTACT:
Site: www.stepsfestival.ro, www.hungarianopera.ro
Facebook: facebook.com/StepsDanceFestivalCj
facebook.com/KolozsvariMagyarOpera
Twitter: twitter.com/StepsRo
Instagram: instagram.com/stepsdancefestival
Youtube: www.youtube.com/channel/UCopb4Mr-vGnKnRd6AN56vLw/feed
Blog: www.stepsfestival.ro/blog
Telefon: +40 264 590 773 / +40 264 591 357
E-mail: contact@stepsfestival.ro, marketing@stepsfestival.ro
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ÎN ACEST AN, FESTIVALUL ARE DOUĂ SECŢIUNI:
Este vorba despre secţiunea europeană, ca parte a proiectului ”Legături Europene realizate
prin Cinematografie și Dans”, finanţat printr-un grant oferit de Norvegia, Islanda,
Liechtenstein şi Guvernul României. În cadrul acestei secțiuni vor evolua artiştii Ansamblului
de Balet al Operei Maghiare din Cluj-Napoca, ai Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu şi
companiile de dans Quorum Ballet din Portugalia şi Rootlessroot din Grecia.
Cea de-a doua secţiune, intitulată ”STEPS-În jurul lumii”, aduce la Cluj-Napoca reprezentaţii
culturale inedite puse în scenă de compania de dans Pyramid din Franţa, Ansamblul de Balet
Contemporan Jin Xing Dance Theatre din China şi un show stradal de acrobaţie susţinut de
Andreanne Thiboutot din Canda.
Acest proiect este realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, Visit Cluj,
Cluj Capitală Europeană a Tineretului 2015, Centrul Cultural Francez Cluj-Napoca şi Centrul
Cultural German Cluj-Napoca. Proiectul susţine candidatura Clujului pentru titlul de Capitală
Culturală Europeană în 2021.

SPONSOR PRINCIPAL al festivalului: Banca Transilvania
SPONSORI: Bricks (M)eating Point, Centrul Cultural German Cluj-Napoca, Institutul Francez
Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, Hotel Univers T, City Tour Events,
Innover Printing, Biletmaster, Hotel Hampton by Hilton Cluj-Napoca.
PARTENERI MEDIA: Look TV, TVR Cluj, Realitatea TV Cluj, Digi24 Cluj, ETV, Kiss FM,
Napoca FM, Radio România Cluj, Radio România Muzical, Kolosvari Radio România, Radio
România Cultural, Paprika Radio, Maszol.ro, Szabadsag, Kronika, Ziar de Cluj, Ziua de Cluj,
Actual de Cluj, Vocea Transilvaniei, CluJust, Făclia de Cluj, Revista Bulevard, I Love Cluj, Zile
şi Nopţi, Cluj.com, Transindex, Clujlife, Partytude.ro, Cluj de Buzunar, Oraşulcluj.ro.
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