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The Agency Of Touch este o instalaţie participativă a artistei Mădălina Dan, concepută ca un performance tactil unu la unu, în care spectatorul este participant cu şi 

pe propriul corp la o coregrafie senzorială.

Ceea ce propune “The Agency of Touch” se referă la faza premergătoare esteticului, la întoarcerea la definiţia originală din greaca „aisthesis”- percepţie şi experienţă 

senzorială ca modalitate de cunoaştere înaintea vizualului şi a reprezentabilului.

Toate desenele și hărțile sunt apoi colectate rând 

pe rând pe un perete în spațiul în care instalația 

are loc. La dispoziția participantului/ei se află și un 

caiet de reflecții în care se pot însemna impresii și 

gânduri. Fiecare sesiune tactilă durează între 15-

30 minute (durata adaptată la profilul 

participanților).

Participantul este invitat de către Mădălina Dan într-

un spatiu liniștit și intim, în decorul Agenției, într-o 

atmosfera plăcută , se întinde pe o masă de masaj 

și ține ochii întinși pe parcursul sesiunii. Atingerea 

se efectuează cu ajutorul mâinilor și este 

acompaniată de un fond sonor.

Instalația The Agency of Touch

The Agency of Touch a pornit ca o cercetare și lucrare artistică a autoarei Mădălina Dan în cadrul programului de Master SoDA (Solo Dance Authorship, Berlin), dar

încă din faza de concept și cercetare s-a dorit a se extinde în sfera intervenției sociale, prin “instalarea” lucrării în alte contexte și cadre social-economice: centre de 

integrare și reabilitare, cămine de vârstnici, spitale, categorii sociale defavorizate etc. De aici și trimiterea la sintagma de agenție (Agency), ca model luat din sfera

serviciului social, în acest caz o agenție simbolică care facilitează servicii tactile și de conștientizare a resurselor corpului.
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Lucrarea propune apoi un traseu al integrării 

conștiente, în care, după experiența tactilă, 

participantul face un exerciţiu de remomorare și 

transpunere a tactilului în desen, culoare, formă, 

cuvinte și ghidare verbală.



În vara 2018 instalația The Agency of Touch a 

fost prezentă în trei locații diferite din România. 

Centrul de îngrjire paliativă pentru boli incurabile 

Hospice Casa Speranței a găzduit  instalația timp 

de o săptămână.

Copiii cu dizabilități , dar și părinții acestora, au 

putut să beneficieze  de o tehnică inedită de 

relaxare și conștientizare a propriuliu corp.

Într-un context contemporan alienant și privat de 

senzorialitate, cauzat de o eră a tehnologiei și a 

virtualului, de lipsa educației corporale, de 

inegalități sociale, rasism, migrație, violență, 

această lucrare privilegiază atingerea, 

experiențele fizice, înaintea experienței vizuale 

care domină societatea contemporană. 

The Agency of Touch 

Hospice Casa Speranței, 

București



“Atingerea este o resursă naturală pe care o folosim foarte puţin în afara sferelor 

domestice, intime şi alte convenţii sociale clar delimitate. De-asemenea, 

componenta economică este un factor care împiedică această cunoaștere și 

explorare ale corpului. Nu toate categoriile sociale își pot permite sesiuni 

terapeutice de masaj sau alte tehnici somatice.” - Mădălina Dan





Proiectul se încadrează în disciplinele recreative 

existente în sfera medicală, de recuperare, 

integrare și îngrijire (terapie prin artă, psihoterapie, 

artă participativă și comunitară, teatru și clowning în 

spitale, penitenciare, zone defavorizate cultural și 

economic etc).

Inițiativa proiectului The Agency of Touch vine într-un moment în care peisajul 

intervențiilor performative de altă natură decât cea vizuală, prezentate categoriilor sociale 

defavorizate (inclusiv a persoanelor cu handicap) este abia în formare.

The Agency of Touch 

Centrul pentru vârstnici Amalia și 

Șef Rabin Dr. Moses Rosen, 

București



Cunoaşterea complexității corpului, la 

nivel psihosomatic, fiziologic şi ştiinţific e 

o formă de emancipare societală.
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Taberele de Vară MagiCAMP

În acest context, performance-ul tactil unu la unu aduce în prim-plan conștientizarea 

procesului prin care ființele umane devin “întregi", într-un mediu unde este cea mai 

mare nevoie de integrarea empatica a propriului corp - la copiii care au suferit grave 

traume medicale legate de corpul lor.

Centrul Magicamp aflat în comuna 

Brănești din județul Dâmbovița 

organizează în fiecare vară tabere 

pentru copii cu afecțiuni oncologice și 

copii care au pierdut persoane 

apropiate. 



Aspectul inovativ al acestui performance senzorial se extinde și asupra zonei de conexiune dintre 

"ceilalți" și copilul afectat. Prin invitarea adulților (părinți sau tutori legali, și personalul de îngrijire din 

taberele de vară Magicamp) de a experimenta același procedeu performativ senzorial ca și copiii pe 

care îi au în griijă, ei vor putea conștientiza importanța pe care atingerea o are față de corpul uman, cu 

atât mai mult efectele ei pozitive asupra copiiilor suferinzi fizic.





La ateliere au fost invitați să participe peste 100 de coregrafi, dansatori, persoane din sistemul 

medical, personal calificat din spitale, psihologi, art-terapeuți, părinți și aparținători ai 

persoanelor cu dizabilități.

The Agency of Touch 

Atelierele Somatice Susținute 

De Coregrafele Mădălina 

Dan Și Valentina De Piante 

Niculae

În săptămâna 3-7 septembrie 2018, Linotip -

Centru Independent Coregrafic și Centrul 

Național al Dansului București au găzduit

workshopurile susținute de Mădălina Dan și 

Valentina de Piante Niculae, care au avut 

ca scop facilitarea întâlnirii dintre practicienii 

din domeniile dansului, artei, psihologiei, al 

terapiilor somatice, ONG-urilor sociale și 

medicale, și crearea dialogului și schimbului 

de experință interdisciplinar, care pot oferi 

abordări și perspective noi de îngrijire, 

cunoaștere și vindecare prin procedee 

senzoriale.



Coregrafa Mădălina Dan a prezentat participanțiilor  practica tactilă proprie din The 

Agency of Touch. În acest caz coregrafia se aplică pe corpul participantului într-o 

perspectiva non-vizuală, de non-reprezentare, experienţa se percepe prin alte simţuri 

decât cu ajutorul ochiului, participantul/participanta devine spectator activ al propriilor 

senzații, imagini, afecte, trăiri, amintiri. Coregrafiile tactile operează cu noțiuni de 

compoziție, intenție, spațialitate și temporalitate, dramaturgie, atmosferă, noțiuni pe 

care coregrafa le-a “transplatat” din domeniul dansului contemporan.



Metoda face parte din studiile transdisciplinare de Embodied Cognition, care postulează că orice 

cunoaștere și auto-cunoaștere depind de gradul de conștientizare a corpului și că prin corp se 

poate schimba gândirea, emoția și percepția. De aceea abordarea este experiențială: secvențele 

de mișcări sunt simțite pe propria piele, iar mai apoi este studiat mecanismul neurofiziologic de 

feedback - se observă gândirea și starea după experiența mișcării. Metoda ajunge să dea la o 

parte stereotipurile curente despre forță, efort, tonus, întinderea corpului. 

Pentru Feldenkrais mișcarea este un eveniment complex care iradiază cu trasee foarte 

personale: ea înseamnă de fapt o organizare complexă dintre intenții contradictorii, emoție, 

imaginea propriei persoane, atenție și organizare a corpului.

Atelierul condus de Valentina De Piante a 

susținut lecțiile de AWARENESS 

THROUGH MOVEMENT ale metodei 

Feldenkrais®, îmbinate cu exerciții în grup și 

sesiuni de feedback. Metoda Feldenkrais 

pune accent pe potențialul creativ al 

fiecăruia explorând pattern-uri de mișcare 

atipice. Mișcările neobișnuite ajută la 

expandarea propriului bagaj motor, la o mai 

profundă conștientizare corporală. Împreuna 

cu o conștientizare corporală, metoda ajută 

la schimbarea pattern-urilor emoționale și de 

gândire.
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Concept și realizare de 

Mădălina Dan

Mădălina Dan este absolventă a Liceului de 

Coregrafie „Floria Capsali” din București (1998) și a 

Universității Naționale de Artă Teatrală și 

Cinematografică din București – secția coregrafie in 

20017. Are un master în playwriting (scriere 

dramatică) la U.N.A.T.C. București. Din 1998 pâna 

în 2003 este membră a companiei de dans „Oleg 

Danovski” din Constanța. În 2008 participă la 

programul de burse pentru dans contemporan 

„DanceWeb Scholarship” – Viena. Mădălina Dan a 

fost artistă invitată la Școala de Dans din cadrul 

Arizona State University şi artistă asociată a 

Centrului Naţional al Dansului Bucureşti în 2016. A 

studiat in Berlin la HZT (Hochschulübergreifende 

Zentrum Tanz Berlin) la programul SoDA 

(Solo/Dance/Authorship) 2014-2016. Lucrările sale 

au fost prezentate în prestigioase festivalului și 

evenimente de profil din Europa și SUA precum: 

Springdance Festival-Utrecht, Tanzquartier- Wien, 

Balkan Dance Platform-Novi Sad, eXplore Dance 

Festival- Bucuresti, Temps d’Images- Cluj, 

SouthBank Center & Chisenhale Dance Space-

London, Fabrik Potsdam, Hebbel am Uffer- Berlin, 

TanzFabrik-Berlin, Dance Theater Workshop- New 

York, Firkin Crane-Cork, Alta Theater- Prague, Art 

Stations Foundation-Poznan, Sophien Saale-Berlin, 

FFT Duseldorf, Impulze Festival- Mulheim, 

Gesneralle- Zurich etc.

Mădălina Dan este laureată a Premiilor CNDB 2015 și a premiilor Matei Brâncoveanu 2016. O prezenţă constantă pe 

scena de dans din România şi unul dintre artiştii cei mai importanţi ai unei noi generaţii de dansatori şi coregrafi, artista a 

fost premiată pentru contribuţia sa în dans şi performance prin spectacole, ateliere, laboratoare de creaţie şi proiecte de 

mentorat.
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Organizator:

The Agency of Touch (ediția 2018) este co-finanțat de 

Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în 

mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN 

nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care 

rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime 

responsabilitea beneficiarului finanțării.

www.theagencyoftouch.com
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