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Dan Dediu – compozitor / composer

Cum să transpui în sunete, gesturi, culoare și lumină un veșmânt și totodată un talisman ca ia? Aceasta a 
fost provocarea pe care am acceptat-o, întreaga echipă a acestui proiect. Ne-am cufundat, fiecare, în 
frumusețea tradiției culturale românești ca într-un ocean: am cules câteva suveniruri de pe fundul acestui 
ocean și le-am adus pe uscat, apoi le-am studiat, încorporat și stilizat într-o construcție inedită. A ieșit ceva 
cu totul nou, exprimând configurația sufletească și mentală a actualității.

How to translate into sounds, gestures, color and light a garment and at the same time a talisman like IA? 
This was the challenge that we accepted, the whole team of this project. We immersed ourselves, each one, 
in the beauty of the Romanian cultural tradition as into an ocean: we collected some souvenirs from the 
bottom of this ocean and brought them to land, then we studied them, incorporated and stylized them in a 
unique construction. Something completely new has come out, expressing the soul and mental 
configuration of the present.

Gigi Căciuleanu – coregraf / choreographer

Când dansezi, vorbești în alte limbi și te adresezi publicului din sală nu pe limba lui maternă, nu pe limba țării 
unde ești ci... pe limba lui corporală. Pe limba lui tainică, pe limba lui misterioasă și, în același timp, foarte 
accesibilă, aproape animalică. Aici se caută și se găsește, câteodată, când îți merge bine și îl apuci pe 
Dumnezeu de-un picior, această joncțiune între animal și înger, care trece prin noi. Plecăm de la această 
factură a corpului uman și, în același timp, ne ducem prin dans, prin mișcare, mai departe, spre orice limită 
posibilă, spre îngeresc, spre inefabil, spre spiritual… Deci, din nou, acest joc între concret și abstract.

When you dance, you speak in another language and address the audience not in their mother tongue, not in 
the language of the country where you are but... in their body language. In this secret language, a 
mysterious and, at the same time, very accessible, almost animal language, you look for and find, 
sometimes, when things go well and you are blessed with divine inspiration, this junction between animal 
and angel, passes through us. We start from this base of the human body and, at the same time, we go 
through dance, through movement, further, towards any possible limit, towards the angelic, towards the 
ineffable, towards the spiritual... So, again, this game between the concrete and the abstract.

Daniel Jinga – dirijor/conductor

Am fost întotdeauna preocupat de promovarea muzicii românești, iar în această toamnă am avut mai multe 
ocazii de a o demonstra. Iar acest spectacol extraordinar este un moment simbolic. Vom avea ocazia de a 
prezenta atât muzică orchestrală românească sau inspirată de folclorul românesc, cât și o lucrare în primă 
audiție absolută semnată de Dan Dediu, care va reprezenta coloana sonoră live a baletului original creat de 
Gigi Căciuleanu, un nume major al artei coregrafice românești.

I have always been passionate about promoting Romanian music, and this fall I had several opportunities to 
demonstrate it. And this extraordinary show is a symbolic moment. We will have the opportunity to present 
both Romanian orchestral music or inspired by Romanian folklore, as well as a work in a national first 
audition signed by Dan Dediu, which will represent the live soundtrack of the original ballet created by Gigi 
Căciuleanu, a major name in Romanian choreographic art.
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