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Biroul de Cercetări Melodramatice este o instituție fondată în 2009 de Irina 

Gheorghe și Alina Popa, ce urmărește circuitul capitalului sentimental care determină 

relațiile sociale, politice și implicit economice.  

 http://thebureauofmelodramaticresearch.blogspot.ro   

Ștefan Tiron (Megatron): botcarnal care ciripește despre naturi-culturi, cyborg 

feminism, drepturi reproductive, murdărie, dogme biologice din trecut și prezent, 

agnotologie. Locație: Citoplasmă, România. Ex-curator, slacktivist și traficant de 

informație. Membru cu drepturi depline la Kunsthalle Batistei  

 http://kunsthalle.ro/ ; http://bio-matter.tumblr.com/ ; twitter: @TironStefan  

Irina Costache este doctorandă în cadrul Departamentului de Studii de Gen (CEU) 

unde lucrează la o teză despre corporalitate în comunism. Până să aplice lentilă 

feministă peste istoria recentă a mai scris și despre fotbal feminin, femei tinere și 

sărăcie și, mai recent, feminism și curatoriat. În general o interesează orice are 

legătură cu femeile.  

Simina Guga a studiat sociologie la Universitatea București și antropologie la 

SNSPA, dar cu toate astea universitatea nu a ajutat-o deloc să înțeleagă realitatea 

din jur. Așa că a îngropat mediul academic și, în ultimii 6 ani, a lucrat că cercetătoare 

pe subiecte legate de migrație, precum și în calitate de consilier pentru imigranții și 

refugiații din România. Încearcă să învețe arabă, planifica să plece în Palestina cât 

mai curând, își dorește că oamenii să poată călători liber și să poată alege unde și 

cum vor să trăiască. Crede în justiție socială și face parte din câteva grupuri activiste 

informale împreună cu care încearcă să vadă ce mai e de făcut.  

Cristian Darstar (Akira), membru fondator comix SEFEU, celebru mangaka din 

Brașov/Întorsura Buzăului, contributor la primul fanzin Manga.Inc, revistă Otaku 

Magazine și CosplayGen, un luptător neobosit întru emanciparea benzilor desenate 

de sub tirania prețului și a luxului. http://dinăuntru.blogspot.com/    

Nae Timotei studiază arhitectură sediilor de supereroi, inițiază revistă COAPSE, 

membru fondator comix SEFEU, pictor de biserici, contributor Manga.Inc, Otaku 

Magazine, un luptător neobosit întru emanciparea benzilor desenate de sub tirania 

prețurilor și a luxului. http://sefeu.blogspot.com/   
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Tatiana Fiodorova. Născută la Chișinău, unde trăiește și lucrează, Fiodorova își 

asumă diverse roluri de artist vizual, profesor, curator și manager artistic. E 

interesată de instalație, performance, artă publică, video și media digitală. Lucrările ei 

reflectă probleme actuale ale lumii contemporane - sociale, politice și estetice. 

Adeseori lucrările ei se axează asupra problemelor și conflictelor existente în 

Republică Moldova, aducând în discuție teme precum integrarea Moldovei în 

contextul european și problemele de identitate ale cetățenilor moldoveni. Mai recent, 

ea e preocupată de interacțiunea socială, urmărind să creeze spații de dialog 

intercultural. 

Bogdan Gîrbovan, născut în 1981 la Drobeta Turnu-Severin, trăiește și lucrează în 

București. În 2008 a absolvit Departamentul de Foto-Video din cadrul UNARTE 

București. A participat în numeroase expoziții, printre care: București, oraș paradoxal, 

PhotoEspana, Madrid; Ne tourne pas la taste!, ICR Paris; Mostra, UNARTE 

București; Trans-form, Universitatea de Arte Mimar Sinan din Istanbul; NEU/NOW, 

Academia de Artă din Vilnius, Lithuania; Youngsters, ICR Veneția; RO Archive, 

Institut d'Etudes Superieures des Arts, Paris; Futura Gallery / Karlin Studios, Praga; 

Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Brukenthal, Sibiu. Fotografiile lui au fost 

publicate în reviste dedicate artei contemporane: The Postbox, Punctum, NYArts 

Magazine și Fotografija. A participat la numeroase festivaluri și workshopuri: Online 

& Live Festival, Lituania (2009); Tabăra internațională de fotografie, România (2007).  

Mihaela Michailov este dramaturg și critic de artele spectacolului. Piesele sale au 

fost traduse în engleză, franceză și maghiară. Este coautoare alături de David 

Schwarz a proiectelor de teatru documentar și arhivare performativa a istoriei recente 

- Capete înfierbântate și Sub Pământ, Valea Jiului 2012. În 2009 a obținut o bursă de 

dramaturgie la Royal Court Theatre, Londra. Tot în 2009, piesa sa Mi-e frică a fost 

citită la Lark Theatre, New York. În 2012, piesa Familia Offline a fost prezentată ca 

spectacol-lectură de către Immigrants Theatre Project, în parteneriat cu ICR. A făcut 

parte din jurii naționale și internaționale. Este preocupată de proiecte educaționale și 

de teme de cercetare dramaturgică axate pe problematica adolescenților și copiilor. 

Este cofondatoare a Centrului de Artă Comunitară Vârsta 4. Publică în cele mai 

importante reviste din țara. A colaborat la publicații din străinătate, cu studii despre 

teatrul și dansul românesc contemporan.  

Paul Dunca s-a născut în București unde continuă să trăiască și să muncească. 

După ce a absolvit Universitatea Națională de Teatru și Film "I.L.Caragiale" (secția 

Coregrafie) și masterul de Scriere Dramatică în cadrul U.N.A.T.C., a încercat să nu 

spună niciodată NU. Acesta este și motivul pentru care munca sa are un caracter 

eclectic: de la chelnerie la propria emisiune pe MTV, de la artă comunitară și gogo la 

articole în reviste glossy și de la spectacole prezentate la Centrul Național al 

Dansului București la scena din Judson Church, New York. Una peste alta, el este 

fericit atunci când se poate face util.  

 

 

 

   

 



Olivia Mihălțianu (n. 1981, Bucuresti); trăiește și lucrează în București.Lucrările ei 

recente sunt proiecte interdisciplinare despre identitatea socială și culturală, folosind 

diferite tehnici: video, film, fotografii, obiecte, instalații și performace. Lucrările ei au 

fost prezentate la: Where Do We Go From Here?, Secession, Viena (2010); 

Wakefield Meadows, Pavlion Unicredit, București (2009/2010); Bienala tinerilor artiști, 

ediția a IV-a, București; Anyone But Me, Anywere But Here, Galeria de Artă 

Contemporană a Muzeului Brukenthal, Sibiu (2008); Social Cooking Romania, NGBK, 

Berlin (2007/2008); Found Footage, KSAK, Chișinău (2007); formate/moving 

patterns, Kunsthalle, Viena (2004). Artist in residence: Cité Internationale des Arts, 

Paris, Franța (2011/2012); KulturKontakt, Viena, Austria (2011); Műcsarnok 

Kunsthalle, Budapest, Ungaria, de Gulliver Connect (2010); Schafhof-Europaisches 

Künstlerhaus, Oberbayern, Freising, Germania (2008); Institutul Cultural Român, 

Paris, Franța (2007).  

Alexandru Niculescu trăiește și lucrează în Craiova. Co-fondator al Centrului pentru 

cultură contemporană Club Electroputere, alături de Adrian Bojenoiu. În 2011 a 

participat la Bienala de Artă de la Veneția, ca inițiator al unuia din proiectele 

participante la bienală din partea României. În 2010 a expus în cadrul proiectului 

Romanian Cultural Resolution în Werkschau Spinnerei, Leipzig, și la Club 

Electroputere Craiova. Este și co-editor al catalogului expoziției (Hatje Cantz, 2011).  

Ștefan Sava (n. 1982) trăiește și lucrează în București. A terminat un master la 

Departamentul de Foto-Video, UNARTE, București, iar acum este înscris la 

doctoratul din cadrul aceleiași universități. Proiectele sale, combinând fotografie, 

video, performance și obiect, se dezvoltă în timp îndelungat, în jurul unor teme de 

reflecție și de cercetare teoretică. Este profund interesat de istoria recentă și de 

modul în care ea poate fi reactivată în prezent, în plan vizual, într-o manieră analitică. 

Printre expozițiile la care a participat: Atoms and Void, Galeria Posibilă, București 

(2010), Aici și atunci, Club Electroputere Craiova (2011), Față dinăuntru a peretelui, 

Galeria Ivan (2012).  

www.stefansava.ro   
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