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Întâlnirile InCubArt  
Ziua 2 - 2 iunie 

 
 
Ce-a de a doua zi a Întâlnirilor InCubArt aduce în fața participanților alți doi 
specialiști care și-au făcut simțită prezența în sectorul cultural. Aceștia au înființat  
asociații și fundații care stau la baza unor structuri de renume în mediul cultural 
contemporan. Fie că vorbim despre teatru, fie de artă contemporană în două orașe 
importante din România: Cluj-Napoca și Timișoara, aceștia au generat spații de 
expunere pentru tineri artiști, oferindu-le ocazia de a activa profesionist, încă de la 
începuturile carierelor.  
 
Primul pe lista de invitați este Doru Taloș, unul dintre fondatorii spațiului Reactor de 
creație și experiment. Tema discuției: „Managementul și teatrul independent”. 

Doru Taloș este membru fondator al spațiului REACTOR de creație și experiment. A 

absolvit Facultatea de Teatru și Film, secția Arta Actorului, Cluj Napoca, mai apoi și-

a continuat studiile în Barcelona. Acolo a urmat cursurile Școlii Internaționale de 

Teatru Estudis Berty Tovias, școală în care a descoperit metoda pedagogică a 

maestrului francez Jacques Lecoq.  

Într-un oraș multicultural a luat primul contact cu sistemul de teatru independent, prin 

producțiile companiei 45Tallers (Atelier45), pe care o fondează împreună cu Oana 

Mardare, alături de care  revine în Cluj cu dorința de a deschide un studio de teatru. 

Alături de o echipă formată din artiști și artiste din diferite domenii, pune bazele 

spațiului cultural alternativ Reactor de creație și experiment, un spațiu care susține și  

contribuie la definirea mișcării artistice independente din România.  

În cadrul asociație, Doru Taloș asigură managementul general, alături de Oana 

Mardare, managerul financiar și de echipa de producție pentru spectacole. Nu în 

ultimul rând, este parte din bordul artistic al spațiului alături de Oana Mardare, Alexa 

Băcanu și Petro Ionescu.   

 

*** 

Ce-a de-a doua întâlnire a zile îl aduce în fața participanților pe Ovidiu Șandor, 

fondatorul Fundației Art Encounters, prin care organizează Bienala de artă 

contemporană - Art Encounters. Tema propusă: „Piața de artă contemporană”.  

 

Ovidiu Șandor este absolvent al Universităţii Politehnica Timișoara și doctor în 

computer science, la Royal Institute of Technology, Stockholm, Suedia. S-a remarcat 

ca antreprenor odată cu dezvoltarea proiectului imobiliar City Business Centre, 

Timișoara, proiect care s-a bucurat de recunoaștere internațională printr-o serie 

impresionantă de premii și nominalizări pentru arhitectură și pentru eficiență 

energetică. De asemenea, Ovidiu Șandor sprijină proiectele tinerilor antreprenori 

care activează în domeniul IT (Timișoara Start-up Hub) și este membru al Fundației 

Conservation Carpathia, un proiect care salvează pădurile virgine din zona Munților 

Făgăraș. Ovidiu Șandor a fost comisarul din partea României al evenimentului 

cultural Europalia, care a avut loc în 2019 în diverse orașe din Belgia. 

http://www.unatc.ro/
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Un domeniu de suflet pentru Ovidiu Șandor este arta contemporană. De aceea a pus 

bazele Fundației Art Encounters care, în 2015, a inițiat cea mai importantă bienală 

de artă contemporană din România. Ajunsă la cea de-a patra ediție (2021), bienala a 

devenit un eveniment de referință pentru oraș și pentru arta contemporană din țara 

noastră.  

 

Organizată de Fundația Art Encounters, Bienala Art Encounters este, de patru 

ediții, o platformă deschisă pentru arta contemporană, gândită în strânsă legătură cu 

orașul Timișoara, unde evenimentul se desfășoară, dar și cu scena globală de artă. 

Bienala Art Encounters reprezintă unul dintre evenimentele dedicate pe care 

Fundația le organizează, propunându-și ca misiune popularizarea artei ca motor de 

înțelegere a societății actuale și de generare a unui schimb permanent de 

cunoaștere. Fiecare ediție în parte este modelată în jurul unui concept, a unei 

tematici, și se desfășoară în 16 locații amplasate de-a lungul râului Bega. Pe lângă 

expoziții, Bienala Art Encounters își propune să medieze relația oamenilor cu arta 

contemporană prin diverse evenimente adiacente, precum Art Walk, lansări de carte 

de artă, proiecții de filme de artă și workshop-uri de introducere în arta 

contemporană, având ca scop familiarizarea și educarea comunității și a publicului 

larg cu universul artistic recent și actual. 

 
Organizatori: Iulia Rîpan, Ana-Maria Țîrlea, Bogdan Bogdănoiu / Master I, 
TEATROLOGIE - Management și Marketing Cultural (UNATC „I.L. Caragiale”, 
București) 
Profesor coordonator: lect. univ. dr. Oana Borș 
 
Parteneri: 
Facultatea de Teatru și Film din Universitatea Babeș-Bolyai - Cluj-Napoca 
Facultatea de Teatru din Universitatea de Arte „George Enescu” - Iași 
Departamentul de Arte vizuale din Universitatea de Arte - Târgu-Mureș 
Facultatea de Litere și Arte din Universitatea „Lucian Blaga” – Sibiu 
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