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« CAFEKULTOUR, 

SĂPTĂMÂNA CAFENELELOR » 

17 > 23 / 04 / 2008 
 

 

 
« Într-o societate din ce în ce mai urbanizată şi deschisă comunicării, 

mobilitatea capătă o importanţă deosebită, înzestrându-se cu valori 

sociale, economice şi culturale determinante. Posibilităţile de mişcare 

ale indivizilor, bunurilor, informaţiilor şi accesul la toate punctele 

esenţiale ale oraşului reprezintă exigenţe sociale esenţiale, căci ele 

condiţionează calea spre casă, loc de muncă, cultură, spre relaţiile 

familiale şi activităţile din timpul liber. Timpul şi locul de mişcare 

devin astfel leitmotive ale vieţii urbane, în care dezvoltarea noilor 

tehnologii joacă un rol important. » 

 

L'Institut pour la ville en mouvement (Franţa) 

 

 

Din anul 2005 când a avut loc şi prima ediţie a « Cafekultour, Săptămâna cafenelelor », acest eveniment, 

organizat în parteneriat de către Centrul Cultural Francez şi Centrul Cultural German din Timişoara, se 

bucură de un succes tot mai mare.   

Răspunzând, la origine, lipsei de spaţii culturale alternative în oraş, animând barurile şi cafenelele pentru 

întâlnirea cu un public nou, tânăr – este adevărat că în Timişoara barurile şi cafenelele oferă o veritabliă 

alternativă pentru difuzarea şi promovarea culturilor emergente în oraş – cele două centre au fost 

susţinute de o municipalitate interesată să dinamizeze oraşul (cartierele, locuitorii acestora, … ) şi s-au 

orientat  spre un public adesea tânăr şi avid de nou. 

 

« Cafekultour, Săptămâna cafenelelor » prezintă în 2008 cea de-a patra sa ediţie, având acelaşi concept 

ca în anii precedenţi : timp de o săptămână, o serie de manifestări culturale organizate în fiecare seară 

într-o altă cafenea / într–un alt bar din oraş, manifestări aflate sub semnul diversităţii. Diversitatea 

exprimărilor artistice dar şi diversitate culturală.  

La această a patra ediţie , « Cafekultour, Săptămâna cafenelelor » se va axa în mod special pe tânăra 

creaţie, culturile emergente, si abordează tema „Mişcare şi mobilitate” 
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JOI 17 APRILIE, 19.00 
SEARĂ DE FILME  DOCUMENTARE 
SCOALA A. WAJDA / FILME DOCUMENTARE 
DE SCURT METRAJ (PO) 
TIME CAFE 
Str. Mercy , nr.7  

 Producţii cinematografice ale Şcolii de Măiestrie Regizorală a lui Andrzej Wajda 

  
Înfiinţată în noiembrie 2001, Şcoala de Măiestrie regizorală a lui Andrzej Wajda se află sub înaltul 

patronaj al Academiei Europene de Film. Fondatorii Şcolii sunt Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski şi 

Studioul de Filme Documentare şi Artistice (WFDiF) din Varşovia. Obiectivul major, de a face din Şcoală 

nu doar un loc de formare şi perfecţionare, ci şi un cadru pentru întâlniri, schimburi de idei şi experienţă, 

este atins prin cursurile şi workshop-urile organizate, în general prin ansamblul proiectelor derulate de 

Şcoală. 

Proiecţiile de filme realizate în primii cinci ani de activitate a Şcolii de Măiestrie Regizorală a lui Andrzej 

Wajda vor prezenta o selecţie a celor mai valoroase creaţii semnate de studenţi şi absolvenţi ai Şcolii.  

 
Peliculele vor fi subtitrate în limba engleză. 
 
 
“LINIŞTEA I” / Silence I, 2003, 19’, 
Realizatori:  Marcin Bortkiewicz, Maciej Cuske, Rafał Gliński, Bartek Konopka, Tomasz Wolski, Edyta 

Wróblewska; documentar 

Serie de filme scurte documentare, interpretând în diferite moduri „liniştea”, realizate în timpul primei ediţii 

a cursului de film documentar la Scoala lui Andrzej Wajda.  

 
"TELEFONO" /Telefono, 2004, 3'  

Realizator: Marcin Wrona; film artistic 

Patty Diphusa, star de filme erotice, soseşte la Varşovia. La Gara Centrală ar trebui s-o aştepte bărbatul 

viselor ei. Însă atunci când acesta nu apare, pierdută în oraşul străin, Patty îl sună pe Almodovar … 

 
"LINIŞTEA II"/ Silence II, 2005, 18’  

Realizatori: Jean-Baptiste Delannoy, Marcin Janos Krawczyk, Magdalena Kowalczyk, Thierry Paladino, 

Anna Skorupa, Marcin Sauter; documentar 

Serie de filme scurte documentare, interpretând în diferite moduri „liniştea”,  realizate în timpul celei de-a 

doua ediţii a cursului de film documentar la Şcoala de Măiestrie Regizorală a lui Andrzej Wajda. 

 
  
GADZIO” /Gadjo, 2007, 16’  
Realizator: Kryspin Pluta; documentar 
 
Muzica este pricina întâlnirii dintre un băiat rrom şi un bătrân silezian. Textele revoltate ale tânărului hip-

hoper contrastează cu melodiile idilice ale bătrânului. Confruntarea a două lumi complet diferite duce la 

naşterea unei legături neaşteptate. 
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VINERI 18 APRILIE, 19.00 
SEARĂ DEDICATĂ ARTELOR VIZUALE 
GHENADIE POPESCU (MO) / EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFIE 
« CRONICILE LUI POPESCU » 
Librăria Cărtureşti Mercy 

 

Ghenadie POPESCU a făcut o călătorie pe bicicletă de la Chişinău (Moldova) până la Grenoble (Franţa).  

Atît fizică, cît şi conceptuală, călătoria lui a revelat, treptat, geografii şi temporalităţi multiple. 

Alegînd să meargă lent, cu bicicleta, artistul şi-a arătat angajamentul faţă de o rezistenţă „înceată”, un 

protest tăcut contra accelerării lumii. 

Cronicile lui Popescu reprezintă o producţie a Centrului Naţional de Artă Contemporană MAGASIN din 

Grenoble, Franţa, Sesiunea a 15 –a (Program Internaţional de Studii Curatoriale) în cadrul proiectului de 

expoziţie Un pas de côté (Un pas într-o parte). 

Curatori : Daphné BROTTET, Lore GABLIER, Stéphane IBARS, Vladimir US, Elena YAICHNIKOVA 

http://www.ecoledumagasin.com/session15 

Expoziţia “Cronicile lui Popescu” realizată în parteneriat cu Asociaţia Oberliht (www.oberliht.org.md) va fi 

însoţită de o conferinţă la Facultatea de Artă din Timişoara despre Practicile curatoriale contemporane în 

Moldova   / Franţa, de o prezentare a Şcolii Magasin, Grenoble, Franţa , a proiectului Un pas într-o parte 

precum şi a Asociaţiei Oberliht (Chişinău).    

 

 
émetteur: Ghenadie Popescu 

récepteur: école du Magasin 

 

pays/country : Moldova 

ville/town : Chisinau 

température : 22°C 

lat : 47,2 

long : 28,3 

alt : 122 m                                    20/05/2006 17:36  
  

 

----------début message----------- 

RO 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

str . banulescu - bodoni . internet - cafe '' banzai ''. pe la periferii nu am intilnit localuri cu internet. am venit in centru la o cafenea 

cunoscuta ca sa scriu un mesaj. a fost o zi plina cu de toate azi. insusi drumul pe la periferii e destul de anevoios. tot timpul trebuie 

sa fii atent la gropi, microbuzele de ruta ciar si la periferie sunt&nb sp ; o urgie pe & nbsp ; cap, institutia semafoarelor nu 
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functioneaza. in schimb am intilnit un consatean, pe care nu l-am vazut demult. am stat putin de vorba. mi-a dorit un drum bun, pe 

care lam pus la colectie. am deja o colectie impunatoare de drumbunuri. asta i. 

FR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

banulescu – rue bodoni cybercafé '' banzaï '' . n’ai trouvé nulle part un endroit avec internet en périphérie . suis allé dans un café du 

centre bien connu pour écrire un message . aujourd’hui ça a été un jour à l’envers . la route dans les banlieues c’est l’enfer . faut 

toujours faire gaffe aux trous . les minibus dans les banlieues ça prend la tête, la compagnie des feux tricolores est en panne . 

malgré tout ça, j‘ai rencontré un type de mon village que j’avais pas vu depuis longtemps . on a parlé un peu, il m’a souhaité bonne 

route que j’ai aussitôt ajouté à ma collection . ça m’fait déjà une sacrée collection de « bonne route » . voilà. 

 

 

SÂMBĂTĂ 19 APRILIE, 21.00 
SEARĂ PERFORMANCE MUZICAL 
Grupul GANGPOL UND MIT (FR) 
Jazz Club Pod 16 
Piaţa Maria 
 

 GANGPOL (sunet) şi MIT (video) este un duo francez cu un univers simplu şi complex în acelaşi timp, 

ludic şi profund, şi întotdeauna neprevăzut. O muzică electronică ce conţine multe contraste, trecând de 

la melodia cea mai calmă la zgomotul cel mai sălbatic, de la compoziţia cea mai strictă la cea mai vastă, 

puternică, plină de referinţe : electro vals, broken folk, cocnut cartoon, FM hits... 

Imagini video hibride (animaţii grafice şi video digitale), îmbinare de desen animat şi grafism 

contemporan, refolosirea riguroasă a surselor celor mai bizare : animale ciudate, peisaje cu o topografie 

tremurândă, ...Împreună, ei lucrează de patru ani, la mai multe tipuri de proiecte - evenimente live - 

inclusiv pentru copii ,  discuri ( pe labelul wwilko) , realizează diverse producţii (tricouri personalizate, 

păpuşi şi DVD –uri ). 

Au colaborat deja cu artişti precum Juicy Panic (Mami Chan & Norman Bambi, Jp/Fr), 

Satanicpornocultshop (Jp), Deuce & Marcin (Mikmusik,Pl), Khima France (Fr), Groupgris (Fr),... 

Au avut evenimente live în locuri precum Fondation Cartier (Paris) Torpedo festival (Liège), AVmotional 

(Bucarest), Kultiplex (Budapest), le festival Feedback (La Villette), Pudel Club (Hamburg), Nova Cinema 

(Bruxelles), Les Siestes électroniques (Toulouse), le festival Electroni[k] (Rennes), le festival Placard#6 

(Paris),…  

http://gangpol.free.fr, www.myspace.com/gangpolundmit 

        
Ultimul album: “Music Hall, Building Fall" lansat în 24 mai 2007 

 



 5 

 

Sylvain QUEMENT : muzician, muzică electronică 

Colaborează cu numeroase structuri şi artişti internaţionali (labelul wwilko, artiştii 

Satanicpornocultshop şi Juicy Panic, colectivul (f,m,q,s,)+a, site-ul www.d-i-r-t-y.com, … 

A compus muzica pentru producţii video şi a realizat el însuşi producţii video.  

A realizat lucrări de sunet, montaj, mixaj, atelier MAO, muzică…în cadrul diferitelor proiecte ale 

Companiei Fracas (proiectele « le chant des âmes » / «cântecul sufletelor »). “Les chemins de 

mémoire”/ „Drumurile memoriei” sunt încununarea unui proiect cu muzicienii indieni din Kerala. 

Este, de asemenea, responsabil al tutoratului în audiovizual la Universitatea din Bordeaux. 

 

Guillaume CASTAGNE : grafician videast, specialist în imaginea animată 

A realizat diferite lucrări ca şi grafician şi ilustrator (Wad magazine, Freistil, carcase CD şi viniluri   

pentru Gangpol und Mit şi pentru Compania Fracas, site-uri Internet…) 

Colaborează cu mai multe structuri şi numeroşi artişti internaţionali (agenţia Lezilus, site-ul www.d-

i-r-t-y.com, artişti precum Gaston Caba sau colectivul Structure, …) 

Coordonează şi animă un atelier de infografie pentru adulţii tineri în dificultate. 

A realizat un cd-rom pentru Asociaţia Alfis care prezintă diferitele ateliere realizate cu copiii 

(desene, texte,… ) având ca şi tematică fabulele. 

www.myspace.com/guillaumit_kill 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DUMINICĂ, 20 APRILIE 
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SEARĂ DE CINEMA 
VEIT HELMER (DE) 
12 SCURT METRAJE (1989-2005), 96 MN 
Papillon Café 
Piata Unirii, nr. 8 
 

Ca niciun alt realizator german, Veit HELMER a experimentat şi dezvoltat propriul său stil, construind 

numeroase scurt metraje, pe cât de impresionante, pe atât de suprinzătoare. Aceste filme au fost 

realizate cu o conştiinciozitate şi o abnegaţie rar întâlnite în producerea filmelor de astfel de gen. Ne 

confruntăm deja cu  limbajul vizual specific lui HELMER, ce prefigurează pe cel al filmelor sale de lung 

metraj, "Tuvalu" şi "Tor zum Himmel". Seria prezentată reuneşte şase opere realizate între 1989 şi 1995 

de autorul însuşi, precum şi 6 filme realizate împreună cu studenţii la secţia de cinema şi Institutul Goethe 

din oraşele Jakarta, Tachkent, Almaty, Tbilissi şi Baku, între 2001 şi 2005. 

Toate aceste filme pun în valoare relaţiile dintre băieţi şi fete sau dintre bărbaţi şi femei, cât şi diversele 

modalităţile de-a aborda fiinţa iubită, hazardul, prietenul discret, dar întotdeauna fidel al îndrăgostiţilor 

timizi. Gestica aminteşte pe cea a filmelor mute, cât şi scenariul, oarecum exagerat, al unei farse bufone. 

 

“ Tour d’Amour ”, 1989 (9‘10‘‘) 

Anton este un străin solitar. În fiecare dimineaţă priveşte o fată care merge la serviciu. Este prea timid 

pentru a-i adresa un cuvânt, dar va găsi totuşi o soluţie pentru a o seduce… 

“ Die Räuber ”, 1990 (13‘ 46‘‘) 

Adaptare după drama lui Friedrich Schiller : Amalia îşi contemplă castelul în ruine. Franz foloseşte toate 

mijloacele care-i stau în putinţă pentru a o domina. Amalia se bate pentru a-şi salva demnitatea. O luptă 

fără speranţă. O metaforă a istoriei recente a celor două Germanii. 

“ Zum Greifen nah”, 1992 (7‘09‘‘) 

Un muncitor se îndrăgosteşte de o femeie ce locuieşte în faţa atelierului în care lucrează. Şoferul 

macaralei îl va ajuta să depună incognito cadouri pe balconul său, lucru ce nu-l amuză absolut deloc pe 

şeful său. 

“ Der Fensterputzer ”, 1994 (7‘51‘‘) 

Anton, spălător de faianţă o întâlneşte pe chelneriţa Sofia la locul său de muncă : dragoste la prima 

vedere. Şeful Sofiei, de-o rară gelozie, face avansuri insistente noii sale angajate, ceea ce-l aduce în 

pragul nebuniei pe Anton… 

“ Tour Eiffel ”, 1994 (10‘00‘‘) 

Lulu îşi cumpără o decapotabilă de lux roşu aprins. Visul vieţii sale. În timp ce se afla în Turnul Eiffel, 

asistă la furtul noii sale maşini şi la acţiunea de urmărire iniţiată de poliţie, totul terminându-se printr-un 

accident, în urma căruia nu-i mai rămâne decât să-şi trimită maşina la fiare vechi… 

“ Surprise ! ”, 1995 (5‘56‘‘) 

Un bărbat instalează un întreg arsenal în jurul patului amantei sale. Dacă lăsăm aparenţele să vorbească, 

singura concluzie posibilă ar fi aceea că vrea sa o ucidă. Cât despre ea, doarme în continuare ! 

“ Hati-Hati, Malam-Malam ! ”,   2001 (6‘17‘‘) 

Este periculos să iei un taxi la Jakarta. În special pentru tinerele drăguţe. Dar de data aceasta, şoferul de 

taxi va avea o problemă. 

“ Uzbek Express ! ”, 2001 (6‘13‘‘) 

Călătorii se grăbesc să nu piardă trenul. În momentul în care zăreşte un cuplu de îndrăgostiţi, conductorul 

îşi părăseşte locul de muncă şi hotărăşte să-şi schimbe complet viaţa. 

Coproductor : Institutul Goethe din Tachkent 



 7 

“ Freudenhaus ”, 2001 (5‘20‘‘) 

Fiecare fiinţă umană are dreptul de a-şi oferi o mică plăcere pe zi. În acest scop, bătrâna doamnă îl alege 

pe şarmantul voluntar ce îi aduce micul dejun. Şi ca acest moment plăcut să nu treacă prea repede, 

inventează ceva mai special… 

“ Hundeleben ”, 2004 (7‘59‘‘) 

Stas este un copil al străzii. Merge la piaţă şi fură doi cârnaţi, două farfurii şi o lumânare, preparând în 

ascunzătoarea sa o cină festivă (…) 

Cu sprijinul Institutului Goethe din Almaty 

“ Georgian Summer ”, 2004 (8‘02‘‘) 

Un măgar în mijlocul unei străzi; după un picnic, un bărbat urmăreşte o fată drăguţă, două suflete surori 

care se întâlnesc. 

Cu sprijinul Institutului Goethe din Almaty 

“ Caspian Bride ”, 2005 (8'35'') 

Un bărbat solitar caută în depozitul de gunoi al oraşului obiecte ce ar mai putea fi folosite.  Ascuns sub 

multe gunoaie, găseşte un manechin feminin vechi. Îl duce acasă, îl spală şi îl îmbracă. Se bărbiereşte şi 

apoi o duce cu bicicleta pe câmpurile petrolifere. 

Cu sprijinul Institutului Goethe din Tbiliss şi al Ambasadei Germaniei la Bakou 

 
 

 

 

 

LUNI 21 APRILIE 

SEARĂ PERFORMANCE FLIPBOOKS 

VOLKER GERLING (DE) 

"DAUMENKINO" 

Café D’Arc 

Str. Ungureanu, nr. 14 

 

A utiliza mijloace desuete pentru a fixa impresii contemporane : acesta este modul de lucru original al 

performer-ului german Volker GERLING. Portretele, sub formă de fotografii alb-negru, realizate pe străzi, 

în urma unor întâlniri marcante, sunt reunite într-un flip book – sau « daumenkino », în limba germană. 

Acest realizator şi fotograf experimentat parcurge Germania pe jos, finanţându-şi aventurile doar din 

prezentarea cărţilor sale celor întâlniţi, care la rândul lor îl găzduiesc şi se lasă fotografiaţi. 

Din toate acestea, izvorăsc portrete, încărcate fiecare de o istorie, o atmosferă, un gust aparte. Volker 

Gerling fixează flipbooks-urile sale în faţa unei camere şi imaginea în mişcare este proiectată pe un 

ecran. Răsfoind foarte rapid această carte cu fotografii, se obţine iluzia mişcării. Cu umor şi sensibilitate, 

realizatorul « povesteşte » întâlnirile, contextul şi anecdotele ce le însoţesc. Ca imaginile să capete o 

coloratură amuzantă, emoţionantă sau surprinzătoare, Gerlin le însoţeşte de fiecare dată de mici 

istorioare. Un film, o poveste şi un povestitor înnăscut, seara târziu. 

www.daumenkinographie.de 
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MARŢI 22 APRILIE 

SEARĂ DEDICATĂ ARTEI DIGITALE 

PROIECŢII VIDEO « LE CUBE / LOWAVE » (FR) 

« CITY2CITY : D'UNE VILLE A L'AUTRE », 80 MN 

Librăria Humanitas Joc Secund  

L. Blaga nr. 2 

 

Programul « CITY2CITY, d’une ville à l’autre » ne este propus de primul spaţiu cultural francez dedicat 

în totalitate creaţiei digitale, ART3000 - Le Cube (www.art3000.com), în parteneriat cu label-ul francez 

Lowave, label cu filme diferite şi novatoare care oferă ultimele achiziţii ale creaţiei internaţionale 

contemporane (www.lowave.com). « CITY2CITY, d’une ville à l’autre » reuneşte zece artişti din nouă 

ţări diferite ce lucrează pe subiecte de artă urbană. 

Acest program de filme, inedite zilelor noastre, propune o nouă privire asupra esteticii oraşului şi a 

percepţiei sale în domeniul artei video şi al cinema-ului experimental. Tema oraşului a inspirat de la 

apariţia cinema-ului  numeroşi artişti prin energia sa creatoare, forţa mecanică şi formele sale geometrice. 

Naşterea marilor metrople coincidea cu invenţia noilor forme artistice – fotografia şi cinema-ul – ce păreau 

să fie medium-ul ideal de reprezentare. Şi în zilele noastre, oraşul continuă să exerseze puterea de 

fascinaţie asupra creatorilor de film şi de video, tineri sau avizaţi, care, în realizarea tablourilor şi 

montajului imaginilor lor în mişcare, se inspiră din formele şi din energia sa. 

 

Programul « CITY2CITY, d’une ville à l’autre » reuneşte artişti preocupaţi de subiecte de artă urbană. 

Provenite din nouă ţări diferite (Franţa, Rusia, Finlanda, Germania, Marea Bretanie, Japonia, Spania, 

Elveţia şi China), filmele constituie o veritabilă panoramă urbană ce permite diversificarea confruntării 

punctelor de vedere, dar şi observarea unor eventuale convergenţe. 

Viziunile împărţite din aceste oraşe, care, la o primă vedere par să se asemene toate, ajung să se 

distingă între ele, în momentul în care sunt cuprinse şi descoperite. Acest program de filme, inedite zilelor 

noastre, propune o nouă privire asupra esteticii oraşului şi a percepţiei sale în domeniul artei video şi a 

cinema-ului experimental. 
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“Worst Case Scenario” de John Smith (GB, 18’) 

Un montaj de fotograme care, captând clipe din viaţa din Viennese Street Corner a Vienei, sfârşeşte prin a 

reproduce progresiv o lume statică ce se înviorează subtil. 

“Crossings” de Marina Chernikova (Rusia, 5’10) 

Trei călători şi trei oraşe (Moscova, Roma, Tokyo) se confundă în ochii şi memoria artistului pentru a 

forma un nou spaţiu. 

“Sarajevo Vertical” de Toby Cornish (Germania, 10’20) 

“Sarajevo Vertical”, este un montaj de 66 de planuri compuse în centrul lor de o linie verticală, turnate la 

Sarajevo în 2003 şi 2004, alb-negru, în 16 mn şi Super-8. 

“Je n’ai pas du tout l’intention de sombrer” de Augustin Gimel (Franţa, 4’45) 

O succesiune de planuri cu faţade de clădiri inundă cadrul. Dar puţin câte puţin, spaţiul se dilată, faţadele 

se şterg şi lasă să transpară un crâmpei de cer albastru. 

“Nil” de Nose Chan (Hong-Kong, 10’) 

“ Timpul este un ciclu în jurul căruia fiecare formă de viaţă îşi găseşte traiectoria. Pentru unii, viaţa îşi 

continuă truda, pentru alţii, ea este un etern început.” 

“Es Geht Auch Schneller” de Ulrich Fischer (Elveţia, 8’30) 

Printr-o serie de pictograme provenite dintr-un film în culori Super-8, în care instantaneele peliculei sunt 

fragmentate, Ulrich Fischer ne invită la o plimbare în întâlnirea Genevei şi a locuitorilor săi. 

“Exchangeable Cities” de Kentaro Taki (Japon, 8’30) 

Acest film fragmentează spaţii urbane imense în mai multe planuri recreate datorită tehnicii “split screen”. 

Surprinzătorul rezultat dezvăluie o viziune a oraşului nebănuită până atunci. 

“Street Crossing” de Pablo Altes (Spania, 5’) 

Montat cu încetinitorul, acest film ne sensibilizează spre estetismul şi poezia banalităţii care îşi conferă aici 

o forţă de pacificare. 

“From 7 pm to 7 pm” de Alli Savolainen (Finlande, 4’30) 

O cameră fixă filmează din înălţimi, de la fereastra unui apartament viaţa şi circulaţia care se desfăşoară 

mai jos, într-o largă alee din Helsinki. Camera dilată timpul, iar viaţa se accelerează. 

 

 
 

MIERCURI 23 APRILIE 

CONCERT 

ELECTRIC BROTHER & CASA GONTZ (RO) 

RETROELECTRO / NU-JAZZ / DISCO / FUNK 

Club The Note  
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Electric Brother [Cristian Ştefănescu] este musician, compositor, producător, dj, sound designer. 

După debutul său în 1999 la grupul NSK şi, ca artist solo, pe lângă Marta Hristea (voce) şi Vlaicu Golcea 

(contrabas) Electric Brother este  unul dintre  cei mai celebri muzicieni români de azi în domeniul muzicii 

electronice live, cu influenţe ce trec de la  muzica folclorică la dancefloor sau la muzica experimentală. În 

timp ce aceste bucăţi provin din compilaţii din lumea întreagă ("Paris Lounge vol. 3”, Tom Wieland’s 

“Panorama”, Mercedes Benz “Mixed Tape”,…), Electric Brother debutează în cariera sa de Dj în faimosul 

« Amsterdam Café » din vechiul centru al Bucureştiului. Din acest moment, interpretează nu-jazz, soul, 

ritmuri latine şi muzică funk în cluburile din România, dedicate acestui gen de muzică. 

În iulie 2004 Electric Brother şi Casa Gontz (artist şi Vj) participă şi câştigă competiţia « Heineken 

Thirst » cu Premiul pentru cel mai bun grup Dj/Vj din România. 

www.electricbrother.ro 

www.myspace.com/electricbrother 

www.gontz.com 

 

 

        
 


