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Centrul Cultural Reduta  prezintă  

ON-LINE 

primul proiect internațional din acest an 

BLACK IS THE COLOR 
 

 
 

 

Centrul Cultural Reduta și Teatrul 2.21 din Lausanne prezintă BLACK IS THE COLOR - un 

proiect-metaforă, un sistem de creație, o întâlnire formală și filozofică între cinema, muzică, 

instalație video și videoclip muzical. Protagoniștii acestui proiect sunt Radu Zéro - profesor de artă 

video la Lausanne în Elveția și cântăreața de origine anglo - egipteană Natacha Atlas. 

Proiectul BLACK IS THE COLOR va fi transmis online duminică, 28 martie, ora 20:00, pe 

canalul YouTube al Centrului Cultural Reduta. 

 

,,BLACK IS THE COLOR’’ este primul proiect internațional din acest an pe care îl vom prezenta 

on-line în data de 28 martie. Faptul că am putut relua colaborarea cu artistul video Radu Zero 

din Elveția, nu poate decât să ne bucure, deoarece punem astfel bazele unui dialog cultural între 

cele două instituții. Artistul video Radu Zéro a fost prezent și în cadrul altor proiecte derulate de 

către Centrul Cultural Reduta, printre care Rezidențele de Artă Contemporană (RAC).  
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Proiectul BLACK IS THE COLOR este un proiect născut din împrejurări complexe, unice, 

deoarece datorită condițiilor epidemiologice actuale, ideea unui turneu cinematografic nu a mai 

fost posibilă. Vă invităm să vizionați on-line o creație artistică inedită centrată pe întâlnirea dintre 

sunetele  Natachei Atlas și imaginile cinematografice ale artistului Radu Zéro’’, comunică Adrian 

Vălușescu, manager al Centrului Cultural Reduta.  
 

Debutul Proiectului BLACK IS THE COLOR este legat în mare măsură, de data de 7 martie 

2020, când Radu Zéro și Natacha Atlas s-au hotărât să înregistreze la Lausanne un concert 

cinematografic extraordinar.  

 

Temele aranjate și interpretate live în acea seară au fost în mare parte noi și pregătite în coeziune 

cu spiritul vizual al unui film editat special  pentru eveniment.  Imaginile realizate pentru concertul 

cinematografic, din 7 martie 2020 erau pline de lumină roșie aproape marțiană, traversând 

nesfârșite spații de deșert, filmate de altfel la porțile Saharei. 

 

 
 

Proiectul de bază, din luna martie 2020, dintre Radu Zéro și Natacha Atlas a fost selectat în luna 

februarie 2021 în două festivaluri de cinema și de artă video în Anglia: 

The Lift-Off Sessions și The INTERNATIONAL MUSIC VIDEO AWARDS la Londra.   

A ajuns finalist în festivalul organizat la Londra, unul dintre cele mai importante, în lumea artei 

cinematografice legată de muzică. 

 

Pentru a păstra aceeași atmosferă de creație artistică, s-a ales una dintre piesele exclusiv 

înregistrate în timpul concertului și anume BLACK IS THE COLOR, interpretată de cântăreața de 

origine anglo - egipteană Natacha Atlas.  

 

Ulterior s-a început  colaborarea cu două instituții de cultură, Centrul Cultural Reduta din Brașov și 

teatrul 2.21 din Lausanne.   
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,,Anul 2019 a fost pentru mine un an extraordinar, marcat de întâlnirea și colaborarea cu una 

dintre cele mai mari dive ale muzicii contemporane, Natacha Atlas, având astfel ocazia de a crea 

un scurt metraj de lansare pentru ultimul său album STRANGE DAYS.  

În luna martie 2020 după o perioadă de colaborare și muncă susținută de-a lungul unui an, alături 

de Natacha Atlas și formația ei, într-una din cele mai frumoase săli de cinema din Lausanne a fost 

organizat un cine-concert cu imaginile video pregătite de mine și muzica cântăreței Natacha  Atlas. 

Concertul a fost înregistrat în seara evenimentului, iar artiștii au hotărât ca ulterior, pe baza unei 

creații filmice excepționale să se pregătească un material video muzical cu elemente noi și 

imaginile cele mai reprezentative ale concertului susținut. Astfel a prins contur Proiectul BLACK 

IS THE COLOR.  

Activitatea mea cultural artistică actuală se desfășoară cu precădere în mediul online, astfel că la 

inițiativa artiștilor au putut fi realizate două proiecții în săli de spectacole diferite, pe de o parte 

la Centrul Cultural Reduta și pe de altă parte într-o locație de la Lausanne,  pentru ca pornind de 

la materialele filmate să  poată fi pregătit un nou material și transmis pe cât mai multe canale de 

comunicare online.  Mesajul și emoția  rămân aceleași, de a transmite și  facilita dialogul cultural 

prin mijloace tehnice actuale.  Prin urmare BLACK  IS THE COLOR, reprezintă o meditație 

vizual-sonoră făcând apel la realitatea cotidiană’’, transmite Radu Zéro - profesor de artă 

video la Lausanne în Elveția. 

 

 
 

 

Radu Zéro 

Activ pe scena artistică elvețiană și europeană de mai bine de 15 ani. Este profesor de artă video 

la Lausanne în Elveția, dar lucrează și ca videograf pentru diverse companii de teatru și dans 

contemporan.  În ultimii trei ani a colaborat cu Natacha Atlas, Matei Vișniec, Kid Chocolat, 

FAUVE, La Cie De nuit comme de jour, Robert Garieri alias Roccobelly, Asia Argento și a 

prezentat patru filme experimentale de lung metraje fictive în săli de cinema și festivaluri de 

arthouse vizate și solicitante,  cum ar fi Green Hours și Clubul Țăranului / România, Arsenic, 

Grütli, Zinema, Sputnik, SAS. În vara anului 2016 a luat parte la Rezidențele de Artă 

Contemporană în Brașov, organizate în cadrul Centrului Cultural Reduta.  
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Prezentare wordkshop și lucrare la Rezidențele de artă contemporană, Brașov, 2016.  
 
 
Natacha Atlas 

 

Natacha Atlas, cântăreața de origine anglo - egipteană este un artist de renume internațional, cu 

una dintre cele mai distinctive voci din lume.  

În trecut, Natacha Atlas a lucrat cu Peter Gabriel, Nitin Sawhney, Nigel Kennedy, Indigo Girls, 

Jean-Michel Jarre și Ibrahim Maalouf. 

De-a lungul anilor, talentul excepțional al lui Natacha a fost recunoscut în repetate rânduri de 

colegii și fanii săi, sub forma unei serii de premii muzicale (inclusiv un „Victoire” francez), 

împreună cu numeroase invitații de a fi vocalist vedetă la evenimente majore (cum ar fi concertul 

Millennium la piramidele din Egipt în 2000 cu Jean-Michel Jarre) și să apară pe partiturile și 

coloanele sonore ale numeroase blockbustere de la Hollywood, incl. Sex & the City 2 , The Hulk , 

Kingdom of Heaven, Brick Lane și Sahara. 

 

 
 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9Wid6rL4SEs 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=-poT7yo_1CQ 

 

mailto:cultural_reduta@yahoo.com
https://www.youtube.com/watch?v=9Wid6rL4SEs
https://www.youtube.com/watch?v=9Wid6rL4SEs
https://www.youtube.com/watch?v=-poT7yo_1CQ

