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EDITURA ART

MUZEUL NAȚIONAL AL ȚĂRANULUI ROMÂN

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREȘ

TEATRUL ION CREANGĂ

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA

ASOCIAȚIA ZEPPELIN
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Argument
În această broșură prezentăm șase exemple de organizații românești
care au implementat sau încă desfășoară proiecte finanțate prin
programele Uniunii Europene dedicate sectorului cultural din 2000
până în prezent.
Ele au fost alese întrucât ilustrează cu succes unul sau mai multe
aspecte pe care le-am considerat importante: sunt organizații care
au accesat/ sunt partenere în proiecte atât prin Programul Europa
Creativă, cât și prin celelalte două cadre precedente, Cultura 2000
și Cultura 2007-2013, și au pus în practică inițiative și colaborări
sustenabile (Muzeul Național al Țăranului Român, Teatrul Ion Creangă);
propun abordări participative ale dezvoltării publicului (Universitatea
Babeș-Bolyai) sau arată modalități creative de implicare a unui tip de
operator mai puțin prezent, în trecut, în proiecte de cooperare la nivel
european – universitatea (Universitatea de Arte din Târgu-Mureș);
surprind tematici mai rar abordate în proiectele câștigătoare, cum ar fi
industriile creative, noile tehnologii și cercetarea cu privire la tendințele
de transformare ale orașului (Asociația Zeppelin, lider de proiect în
Cultura 2007-2013); derulează proiecte selectate la o componentă de
finanțare unde România are puțini beneficiari din 2007 până în prezent
(Editura ART, prima editură din România cu un proiect câștigător în
cadrul Europa Creativă).
Informațiile despre proiectele următoare ne-au fost puse la dispoziție
de managerii echipelor de proiect din partea organizațiilor românești,
cărora le mulțumim, pe această cale, pentru buna colaborare.
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Editura ART

A Journey through
Literary Europe

the

Finanțare: 		

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta:		

Proiecte de traduceri literare

Perioada: 		

15 septembrie 2014 – 30 decembrie 2015

Grant UE: 		

25.272,11 € (50%)

Website: 		

www.editura-art.ro
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A
Journey
through
the
Literary Europe a plecat la drum
în septembrie 2014 cu cinci ti
tluri de tradus și publicat: Cum
cucereşti un înger. Poeme erotice de Bertolt Brecht, Inelele lui Saturn de W.G.Sebald,
Atelierul Diavolului de Jachym
Topol, Life after Life de Kate At
kinson și Ulysses de James Joyce.
Scopul principal al acestui proiect
a fost de a aduce în România
scriitori europeni de valoare,
însă insuficient cunoscuţi la noi
şi de a crea premisele unui in
teres mai larg pentru opera lor.
Pentru mulţi cititori, Brecht este
faimos în primul rând în calitate
de dramaturg; prin publicarea
Poemelor erotice, editura și-a
propus să îl prezinte ca pe un
poet spectaculos şi să creeze
o conexiune între cititori și un
gen mai puţin privilegiat: poe
zia. Volumul Inelele lui Saturn
de W.G.Sebald a deschis drumul
unui real interes pentru opera
sa, fapt ce a încurajat editura să

achiziţioneze şi alte titluri scrise
de el. Iar Topol a debutat pe piaţa
de carte românească cu Atelierul
diavolului, fiind una dintre cele
mai apreciate apariţii literare din
2015 şi propulsându-l drept un
clasic în devenire şi în România.
Aproximativ 25% din traduce
rile Editurii ART sunt realizate din
cehă, polonă, italiană, spaniolă,
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rusă, germană şi, din acest punct
de vedere, proiectul de față este
parte a acestei politici coerente
în ceea ce priveşte publicarea
şi promovarea traducerilor din
limbi mai puţin folosite.
În acelaşi timp, acest proiect a

dat un nou impuls traducătorilor,
deoarece prezentarea lor a fost
pusă lângă cea a autorului cărţii,
marcând astfel o reprezentare
simbolică a coeziunii lor şi rolul
esenţial pe care îl au în circulaţia
literaturii europene. Mai mult
decât atât, a contribuit la dez
voltarea publicului prin atragerea
de noi categorii de cititori şi prin
conectarea lor la opere si scrii
tori insuficient promovaţi până în
prezent.
Finanţarea oferită prin Programul
Europa Creativă – Cultura a aco
perit toate etapele proiectului
editorial, exceptând achiziţiona
rea licenţei de publicare. Prin ur
mare, activitatea a fost structu
rată pe două coordonate:
»
Coordonata
editorială:
selectarea traducătorilor şi ges
tionarea relaţiei cu aceştia pe
întreaga durată a proiectului;
pregătirea traducerii pentru tipar
– redactare, corectură, tehnore
dactare, realizarea designului
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copertei, selectarea tipografiilor
şi publicarea cărţilor.
Pentru
aceasta, editura s-a bazat atât
pe resursele sale interne (redac
tori, corectori, coordonatori de
proiect, tehnoredactori), cât şi pe
colaboratori externi (traducători,
tipografii, parteneri media şi dis
tribuitori).
»
Promovare şi marketing:
editura a încercat să maximizeze
expunerea cărţilor prin toate
canalele, cu accent pe atragerea
cititorilor şi diversificarea lor,
asigurându-se în acelaşi timp că
formatorii de opinie (bibliotecari,
librari, bloggeri, critici literari,
profesori) au acces la ele şi deţin
toate informaţiile necesare în ve
derea recomandării lor.
De aceea, strategia de PR s-a
concentrat pe instrumente cla
sice de promovare (reviste cul
turale, ziare, radio, târguri de
carte, lansări), dar şi pe new me
dia (Facebook, Instagram, news
lettere, recenzii pe bloguri, con
cursuri pe site-ul editurii). Editura

s-a străduit să acopere cât mai
multe canale de distribuţie în
toată ţara (librării clasice şi on
line, librării independente şi
lanţuri de librării, supermarketuri
afiliate, distribuţie directă prin
poştă, târguri de carte şi eveni
mente conexe).
Toate activităţile au fost con
cepute având în vedere ter
menul-limită de doi ani de la
iniţierea proiectului şi în baza
unui calendar estimativ, având
ca punct de plecare termenul
de predare a traducerilor. A
avut şi puncte slabe (în princi
pal legate de minimizarea unui
factor-cheie: apariţia situaţiilor
neaşteptate), însă editura a în
vățat cum să le evite în viitor.
Concret, proiectul A Journey
through the Literary Europe lasă
în urmă:
»
efecte
multiplicatoare:
prin crearea unui orizont de
aşteptare privind alte opere ale
scriitorilor publicaţi;
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»
o mai bună motivare a
traducătorilor din punct de ve
dere financiar şi al vizibilităţii
muncii lor, ceea ce contribuie
la dezvoltarea statutului acestei
profesii;
»
îmbunătăţirea activităţii
în cadrul editurii: poate da exem
plu de bune practici, înțelegând
totodată care au fost greşelile și
cum se poate acţiona mai efi
cient în situații similare;
»
dezvoltarea
publicului,
atât la nivel cantitativ, cât şi cali
tativ;
Sprijinul oferit prin Programul
Europa Creativă – Cultura este
extrem de important atât pentru
traducători, cât şi pentru întări
rea capacităţii organizaţionale a
editurii. Aplicaţia şi procedura de
raportare a proiectului sunt sim
ple şi intuitive; în plus, a existat o
comunicare eficientă şi promptă
cu managerul de proiect din par
tea EACEA oricând editura a avut

nevoie de sfaturi sau indicaţii pe
parcursul implementării proiec
tului. Motive mai mult decât sufi
ciente pentru a încuraja editurile
să aplice şi la următoarele sesiuni
de finanţare.
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Muzeul Național al Țăranului Român

CU TENDA – Stories,
Images and Sounds on the
Move [Living Memory of
Southeastern Europe]
Finanțare: 		

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta: 		

Proiecte de cooperare de mai mică amploare

Perioada: 		

1 octombrie 2015 – 9 septembrie 2019

Grant UE: 		

199.725,65 € (60%)

Lider:			

Muzeul Național al Țăranului Român

Parteneri: 		University of Plovdiv Paisii Hilendarski (BG), O.R.S.
Osservatorio Ricerca Sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali
(IT), Association Center for Intercultural Dialogue - Kumanovo (MK)
Website: 		

www.muzeultaranuluiroman.ro
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Argument
Păstori nomazi, ciobani, bejenari
fără adăpost, singuratici și rătăci
tori, cunoscuți ca vlahi, cuțo
vlahi, macedo-vlahi, români bal
canici sau români sud-dunăreni,
mai nou investiți cu termenul
hommo balcanicus, aromânii
au primit de-a lungul timpului
definiții multiple. Peregrinarea
lor în spațiul sud-est european
a conturat simbolic harta cul
turală a Balcanilor, a îmbogățit
și a adăugat dinamicii istoriei și
memoriei vii a locurilor prin care
aceștia au trecut, o expresivă și
impresionantă
particularitate:
mobilitate și o deschidere dublată
în aceeași măsură de conservarea
limbii și a propriilor obiceiuri.

Dincolo de disputele istoriei și
ale polemicilor unor istorici,
cercetători sau actori politici de
a defini identitatea aromânilor,
originile și limba lor, organizatorii
consideră că este mai important
să li se dea șansa de a-și revizita
trecutul și de a-și defini prezentul
prin aceleași mijloace de expre
sie ale afirmării identității pe care
le au societățile sau comunitățile
majoritare. Contextul social și
cultural actual oferă o deschi
dere favorabilă chestionării și ex
plorării patrimoniului și elemen
telor culturale care construiesc
identitatea unor comunități et
nice restrânse sau grupuri cul
turale care conviețuiesc cu ma
joritatea.
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Organizațiile din proiect și-au
propus să evite abordarea și con
fecționarea unei imagini ipostazia
te, posibil tezaurizată într-un atlas
etnografic sau manual de istorie.
Intenționează să deconstruias
că stereotipiile și convențiile care

funcționează atât în cadrul ma
jorității, cât și în interiorul aces
tor comunități, privind imaginea
Celuilalt. A ști să fii împreună cu
celălalt, cel care este diferit de
tine, să-i respecți alteritatea fără
să îi aplici clișee de comporta
ment, statut, așteptări, poate în
semna o bună descifrare a ima
ginii oglindite – și tu poți fi cel
studiat, amendat, exclus, greșit
sau insuficient înțeles.

Proiectul pornește de la omul din
comunitate, de la istorii perso
nale și compune acea sumă de
microistorii care developează ca
într-un film povestea socială și
culturală a mai multor generații.
Începe să construiască astfel o
primă arhivă de istorie orală digi
tală a acestor comunități por
nind de la armătura tradițională
a imaginarului compus de-a lun
gul timpului prin reprezentarea
unor imagini și obiecte arhetip
devenite iconice pentru aromâni:

drumul, muntele, caravana, oile,
fălcarea, călivele, hoara, mătă
niile, distimelea, hlambura, cârli
bana.
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Particularitatea proiectului CU
TENDA este dată de interdisci
plinaritatea și interconectivita
tea structurii sale, de dinamica
conținutului creat cu instrumen
tele de lucru ale creativității și
inovației.
Căutările partenerilor în proiect
vor încerca să definească pro
blema autoreprezentării, a înțele
gerii și a conștientizării propriilor
forme de expresie ale culturii
tradiționale și celei contempo
rane (urbane și rurale), transpusă
prin studii de teren, expoziții și
ateliere de creativitate, publicații,
piese de teatru și filme etnolo
gice, concerte și înregistrări so
nore – toate încercând să com
pună atât pentru specialiști, cât și
pentru publicul larg un prim fond
de patrimoniu cultural imaterial
al unor comunități de aromâni,
sărăcăceani din România, Bul
garia, Macedonia, Grecia și
italieni din sudul Italiei.

Contribuţia MNȚR în proiect:
Ca lider de proiect, muzeul este
responsabil, în primul rând, de
conceptul proiectului, la care au
aderat și au contribuit partenerii.
Pe durata celor patru ani, muzeul
se va ocupa de: coordonarea ac
tivităților generale propuse, în
deplinirea rezultatelor așteptate,
coordonarea partenerilor, moni
torizare și evaluare, pe de o par
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te, iar pe de altă parte va derula
setul de activități proprii stabilite.
Activitatea de documentare va
avea loc în București și în județele
Ilfov, Constanța, Tulcea, Ialomița,
Călărași, Brăila, Timiș și va consta
în vizite în comunitățile aromâne
din România ale unor echipe de
specialiști de la muzeu și colabo
ratori (antropologi, etnologi, et
nomuzicologi, fotografi, ope
ratori video etc.).
Cercetarea va avea o abordare
antropologică și etno-muzico
logică. Rezultatul interviurilor
și al documentării va consta în
material de istorie orală/ memo
rii; povești de viață; reprezentări
de grup și individuale a propriei

identități; forme și creații sim
bolice orale, obiceiuri etc.; foto
grafii vechi ș.a.
Studiile de teren vor contribui
la crearea unei baze de date cu
scopul folosirii resurselor cultu
rale ale comunităților aromâne
din România și din Balcani. Rea
lizată prin colaborarea tuturor
partenerilor, arhiva va fi prima de
acest gen din sud-estul Europei,
pentru că va strânge laolaltă date
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cuprinzătoare despre grupurile
etnice și culturale cercetate.
În 2016, muzeul va organiza o
serie de cinci ateliere, la care vor
participa și 50 de copii de origine
aromână din România, din două
comunități aromâne diferite (Do
brogea și București) – atenția se
îndreaptă atât asupra zonei ru
rale, cât și asupra celei urbane.
Scopul atelierelor este să desco
pere valorile tradiționale, dar și
pe cele actuale considerate re
levante de copii, folosind metode
artistice și practice.
Aflată la intersecția mai multor
teritorii – etnografie, artă, istorie,
fotografie documentară, text fol
cloric și literar, observație antro

pologică -, expoziția va fi con
struită sub forma unui eseu vizual
și va propune, ca principal instru
ment de lucru în construcția ima
ginii, arheologia subiectivă. Vor fi
puse într-un dialog viu obiecte
și imagini-martor, cu valoare
patrimonială și autobiografică,
revelate prin tensiuni diferite și
potențate gradual, urmărind o
complementaritate a discursului
vizual și a celorlalte paliere ale
conceptului expozițional: insta
lația video și audio.
Expoziția va reconstrui simbolic și
fragmentar mărturii, reprezentări
ale identității membrilor comu
nității în forma plurivalentă a cre
ativității contemporane. Aceasta
va fi însoțită de un catalog, care
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va reconstitui vizual memoria
afectivă și colectivă a comunității
aromâne. Folosind conceptul vi
zual original al MNȚR, catalogul
va lua forma unei „cărți-obiect”,
reflectând poetica vizuală speci
fică și mesajele expoziției.

Concertul, realizat în prelungirea
expoziției, urmărește aglutinarea
și reinterpretarea într-o manieră
creativă contemporană, apro
piată de zona experimentală,
a unui fond de sunete și mu
zici tradiționale, având ca reper
cântările armânești și cele din
Balcani.
În cadrul componentei centrate
pe mobilitate, MNȚR se va impli

ca activ în schimburile interactive
între parteneri. Provocarea va fi
descoperirea tiparelor culturale
specifice ale comunităților lo
cale vizitate în țările partenere,
explorarea diverselor manifestări
ale acestor culturi, documen
tarea fotografică, realizarea de
ateliere împreună cu partenerii
etc. Materialul obținut din aceste
întâlniri între parteneri (foto, au
dio, video) va fi folosit ca suport
brut pentru crearea catalogu
lui final al proiectului, însumând
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toate cercetările făcute în cadrul
său, dar și pentru realizarea pagi
nii de internet a proiectului.
Ultimele două produse revin, de
asemenea, în responsabilitatea
muzeului: catalogul va explo
ra în mod creativ, prin mijloace
vizuale și texte, descoperirile
proiectului în zona de patrimoniu
cultural al Mediteranei și al Bal
canilor, iar pagina de internet va
beneficia de un concept vizual
original care va angrena vizita
torul în viața și poveștile comu
nităților documentate în cadrul
proiectului, fiind, în același timp,
instrumentul principal de pro
movare către un public mai larg,
dincolo de granițele țării.
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Detalii și credite foto
1. Bătrână aromâncă din Bulgaria cu
tabloul părinților, în timpul unui interviu
realizat de echipa MNȚR / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român
2. Cum se face plăcinta aromânească,
în timpul unei documentări de teren
al echipei de cercetare MNȚR / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
3. Atelierele de artă și meșteșug cu tinerii
din comunități, susținute de partenerii
din Rep. Macedonia / Credit: Intercultural
Center for Dialogue - Kumanovo (Rep.
Macedonia)
4. Echipa actorilor, la finele piesei de
teatru „Audiția” realizată de partenerii
macedoneni / Credit: Intercultural
Center for Dialogue - Kumanovo (Rep.
Macedonia)

8. Meșteșugurile comunității Mito din
Sudul Italiei, la o documentare de teren
realizată de echipa parteneră italiană
/ Credit: Osservatorio Ricerca Sociale.
Centro Studi, Politiche e Ricerche Sociali
– Tricase (Italia)
9. Participanți la atelierele de creativitate
CU TENDA din cadrul unui festival urban
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român
10. Munci, documentare despre stilul
de viață și patrimoniul comunităților din
sudul Italiei / Credit: Osservatorio Ricerca
Sociale. Centro Studi, Politiche e Ricerche
Sociali – Tricase (Italia)
11. Instalația-cort („tenda”) la un festival
în stradă / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român

5. Interviu în comunitatea de sărăcăceni
al echipei partnere din Bulgaria / Credit:
Universitatea „Paisii Hilendarski” – Plovdiv
(Bulgaria)

12. Obiecte realizate de copiii participanți
la atelierele de creativitate CU TENDA
din București / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român

6. Memoria din fotografii, în timpul unui
interviu al echipei de cercetare MNȚR în
Constanța / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român

13. În timpul atelierelor de creativitate CU
TENDA de la Constanța / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român

7. Interviu la cel mai vârstnic aromân din
Pipera, de sărbătoarea Lăsatului de Sec
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român

14. Costum și memorie, aromâni din
Bulgaria în timpul unei vizite de teren
realizate de MNȚR / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român
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Muzeul Național al Țăranului Român

Childhood.Remains & Heritage
Copilăria.Rămășițe și patrimoniu
Finanțare: 		

Programul Cultura (2007-2013)

Componenta: 		

Proiect de cooperare de maximum doi ani

Perioada: 		

mai 2011 – aprilie 2013

Grant UE: 		

120.000 € (49,97 %)

Lider:			

Muzeul Național al Țăranului Român

Parteneri: 		
			

Institutul Cultural Român (RO), Muzeul din 		
Lebork (PL), Asociaţia ARTEES (FR)

Website: 		

www.childhoodmuseum360.ro;

			copilariamuzeultaranului.blogspot.ro
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În Evul Mediu european, copilăria
se sfârşea la vârsta de 10 ani, iar
pe la 13 ani, fetele erau gata de
măritiş. În alte colţuri ale lumii,
de cum lăsau din mână jucăriile,
băieţii din familiile domnitoare
puteau primi răspunderea des
tinului unei ţări întregi. Aşadar, în
culturi şi epoci diferite, copilăria
a fost şi ea diferit percepută şi
definită, dovedindu-se un con
cept cu graniţe şi înţelesuri
schimbătoare.
Ideea proiectului s-a născut
tocmai din dorinţa de a aşeza
în context european manifesta
rea acestor diferenţe şi totodată,
de a marca percepţia lor şi ati
tudinile pe care le generează.
În atingerea obiectivului gene

ral, recuperarea şi valorificarea
memoriei copilăriei (comunicată
prin obiecte, imagini şi istorie
orală), ca sistem de transmitere
şi împărtăşire a valorilor locale
şi a identităţii culturale în cadru
european, MNȚR și-a propus
să parcurgă următoarele etape:
cercetarea de colecţii private de
obiecte, printr-o abordare antro
pologică; organizarea de ateliere
pentru copii şi vârstnici; crearea
unui muzeu virtual al copilăriei,
pornind de la expoziţii tema
tice; iniţierea unei platforme web
ce va permite actualizarea con
tinuă cu date despre copilărie;
organizarea unei expoziţii-sem
nal itinerante în Europa; implica
rea voluntarilor în toate etapele
proiectului.
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Cea mai mare provocare a fost
realizarea unui muzeu atotcu
prinzător al copilăriei, fie el şi
virtual, dacă ne gândim că cele
mai multe instituţii europene cu
profil similar se concentrează
doar asupra unor capitole atent
circumscrise ale temei, cum ar
fi jocurile şi jucăriile, inventarul
de obiecte casnice etc. Ceea ce
și-au dorit organizatorii şi parte
nerii implicaţi a fost o largă cu
prindere, din care să nu lipsească
documentarea unor probleme
cum ar fi numele copilului, edu
caţia, sărbătorile, textele orale
destinate lor, ca şi cele create de
ei, bolile şi vindecările, hainele
şi hrana, alături de jocurile şi
jucăriile tradiţionale, sau de dez
baterile contemporane asupra
tuturor acestor capitole.

Seria de Afișe ale expozițiilor temporare
ale proiectului Copilăria. Rămășite și
patrimoniu. Grafica și design: Cosmin
Manolache / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român.
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Detalii și credite foto
1. Afișul general al proiectului Copilăria.
Rămășite și patrimoniu. Grafica și design:
Cosmin Manolache / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român.
2. AM7 - fotografie din arhiva fam. Stan
(Cluj-Napoca), 1982
3-5. Ateliere copii 1 - Ateliere pentru
copii organizate de Muzeul din Lebork
(Polonia) / Credit: Arhiva Muzeului din
Lebork
6. Cercetare colecții haine de păpuși,
Cluj-Napoca, colecționar Ioana Both
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român
7. Cercetare colecție jucării, ClujNapoca, colecționar Luminița Borconi
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român
8-10. Cercetare colecții păpuși, ClujNapoca, colecționar Ioana Both / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
11. Cercetare meșteri jucării, Harghita
/ Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român
12. Expoziția itinerantă la sediul
Institutului Cultural Român, Paris / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român

13-14. Expoziția itinerantă la sediul
Institutului Cultural Român, Paris / Credit:
Asociația ARTEES (Franța)
15. Expoziția itinerantă la sediul Institutului
Cultural Român, Londra / Credit: Muzeul
Național al Țăranului Român
16. Expoziția itinerantă la sediul
Institutului Cultural Român, Paris / Credit:
Asociația ARTEES (Franța)
17. Vernisajul expoziției Ivirea. Dinspre
duhuri spre Duh, București / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
18-20. Vernisajul expoziției Lucruri mici
pentru nevoi mari, București / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
21. Vernisajul expoziției Descoperirea
lumii, acasă și la scoală, București /
Credit: Muzeul Național al Țăranului
Român.
22-23. Expoziția Relația cu lumea mare,
București / Credit: Muzeul Național al
Țăranului Român
24. Fotografie din arhiva fam. Butica
(București), 1994
25-27. Street Delivery - Promovarea
proiectului prin implicarea voluntarilor
la Street Delivery, iunie 2012 / Credit:
Muzeul Național al Țăranului Român
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Universitatea de Arte din Târgu-Mureș

Pop Drama: Circulating of
European Playwriting through
People’s Choice
Finanțare:

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta: Proiecte de cooperare de mai mică amploare
Perioada:

1 decembrie 2015 – 28 februarie 2017

Grant UE:

199.680 € (60%)

Lider:

	Centro Diego Fabbri di Studi Ricerche e Formazione sul
Teatro (IT)

Parteneri: 	Universitatea de Arte din Târgu Mureș (RO), Fundacion
Caja Granada (ES), University of Wolverhampton (UK)
Website:

www.popdrama.eu
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Proiectul propune dezvoltarea
și familiarizarea publicului eu
ropean cu noi texte dramatice
prin organizarea unui concurs de
dramaturgie în Italia, Marea Brita
nie, Spania și România, în urma
căruia textele selecționate sunt
traduse și circulă în rândul par
tenerilor. Concursul vizează per
formanța în scrierea pieselor de
teatru și promovarea la nivel eu
ropean a noilor texte dramatice.

Fiecare partener organizează o
preselecție națională în vederea
selectării de texte dramatice care
nu au fost montate sau publicate
anterior, urmând ca juriul for
mat din personalități academice
și teatrale din fiecare țară să de
semneze cele mai valoroase pa
tru piese. Criteriile luate în calcul
sunt: explorarea sufletului uman,
limbajul dramatic inovator și po
tențialul scenic. În urma acestei
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prime jurizări vor rezulta 16 texte
dramatice noi, în limbile română,
engleză, italiană și spaniolă.
Textele clasate pe primele trei lo
curi vor fi traduse în limba engleză
și vor circula pe platforme euro
pene de dramaturgie, iar piesele
clasate pe locul întâi în fiecare
țară parteneră vor beneficia de
spectacole-lectură, realizate de
actori și regizori profesioniști și
vor fi rejurizate de către public.

Publicul va juriza patru spec
tacole-lectură,
câștigătoarele
selecțiilor naționale, urmând
să desemneze prin vot marele
câștigător. Juriul publicului va
fi familiarizat cu regulamentul
concursului și modalitatea de se
lecție prin evenimente dedicate.
Câștigătorul Concursului Euro
pean de Dramaturgie PopDra
ma va beneficia de traducerea
și publicarea textului în limbile
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partenerilor, de promovare prin
conferințe de presă și spec
tacole-lectură
în
București,
Roma, Londra și Madrid.
Rezultatele estimate ale proiec
tului sunt:
»
peste 500 de studenți din
România, Italia, Spania și Marea
Britanie, implicați în procesul de
jurizare, vor intra în contact cu
noua dramaturgie europeană;

»
selecția națională din
România, organizată de Universi
tatea de Arte din Târgu-Mureș, a
primit 62 de piese de teatru care
nu au fost publicate sau montate
anterior;
»
patru texte dramatice
românești intrate în finală, dintre
care trei texte traduse în limba
engleză și un text tradus în en
gleză, spaniolă, italiană, încărcate
pe platforme europene de dra
maturgie;
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»
trei piese de teatru din
Spania, Italia și Marea Britanie,
câștigătoarele selecțiilor națio
nale, traduse în limba română;
»
16
spectacole-lectură
din care patru la Universitatea de
Arte din Târgu-Mureș;
»
spectacole-lectură
și
conferințe de presă în București,
Londra, Madrid și Roma.

Detalii și credite foto
1-3. Spectacolele de lectură / Credit:
Cristina Gânj
4-5. Procesul de jurizare / Credit: Cristina
Gânj
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Teatrul Ion Creangă

Small Size, Performing Arts
for Early Years
Finanțare:

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta: Proiecte de cooperare de mai mare amploare
Perioada:

1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2018

Grant UE:

1.995.000 € (42,57%)

Lider: 		

La Baracca (IT)

Parteneri:
Teatrul Ion Creangă (RO, București), Baboro Galway
International Children’s Festival (IE), Helios 6 Live Art Produktion (DE), Kolibri
Gyermek-Es Ifjusagi Szinhaz Kiemelkedoen Kozhasznu Nonprofit (HU),
Teater tre Stockholm Ekonomisk Förening (SE), Commune de Limoges
(FR), Lutkovno Gledalisce Ljubljana (SI), Teaterwaerkstedet Madam Bach
(DK), O’Navio Theatre (FR), Teatro Paraíso Sal (ES), Polka Childrens Theatre
(UK), Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu (PL), Toihaus Theater (AT),
Kuukulkurit RY (FI), Accion Educativa (ES), Theatre de la Guimbarde (BE)
Website:

www.smallsize.org;www.teatrulioncreanga.ro/ro/proiecte
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Small Size, Performing Arts For
Early Years s-a clasat pe locul
al doilea din cele 21 de proiecte
care au primit finanțare în anul
2014 (din cele 74 de proiecte de
mare amploare depuse). Proiec
tul se remarcă prin faptul că
a primit finanțare UE de pa
tru
ori consecutiv și este singurul
proiect dedicat educației timpu
rii. A pus bazele unei rețele de
instituții, unică în Europa, care
promovează răspândirea artei
spectacolului pentru copii cu

vârsta sub șase ani, în timp ce
construiește o mișcare culturală
axată pe promovarea drepturilor
copiilor la artă și cultură.
Rețeaua promovează răspân
direa culturii, concepe arta ca
pe un mijloc de a stabili relații și
parteneriate între țări, cetățeni și
generații. Proiectul susține drep
tul copiilor la o cetățenie cultu
rală, încurajând adulții să-și în
deplinească datoria de-a urmări
acest obiectiv.
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Obiective
Proiectul își propune să di
fuzeze activitățile de rețea, prin
creșterea numărului de părți im
plicate atât în mod continuu, cât
și ocazional. În concordanță cu
obiectivele Programului Europa
Creativă – Cultura, proiectul are
ca obiective generale:
»
dezvoltarea categoriilor
de public prin realizarea unor

producții de înaltă calitate ar
tistică, de către profesioniști în
domeniu, adresate copiilor între
unu și șase ani, respectând în
totdeauna nevoile categoriei de
vârstă;
»
sprijinirea inovației și a
creativității în domeniul culturii
prin: promovarea ideii de ce
tățenie culturală a copiilor care,
începând cu primii ani de viață,
au dreptul de a experimenta și de
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a fi implicați în toate spațiile pe
care arta și cultura le pot oferi;
formarea de noi generații de
artiști specializați în artele spec
tacolului pentru copii sub șase
ani;

ană în educația timpurie prin artă
și să îmbunătățească producțiile,
cercetarea și formarea.

»
desfășurarea în mod
concret a mobilității profesio
niștilor și a producțiilor culturale
prin crearea unei rețele extinse,
independente, răspândită în Eu
ropa și în afara acesteia, care să
consolideze cooperarea europe

»
cercetare și inovație: in
clud obiectivele pedagogice și
artistice, precum și pe cele cu
privire la cercetarea artistică și
dezvoltarea publicului;

Proiectul se concentrează pe ur
mătoarele dimensiuni specifice:

»
consolidare:
dezvolta
rea rețelei, astfel încât aceasta
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să devină independentă și să se
poată autosusține;

tate pentru formare și schimburi
de experiență).

»
educația
însoțitorilor
adulți: difuzarea cunoștințelor și
a rezultatelor precesului de edu
care către artiști din domeniul ar
tistic și educațional;

Activitățile partenerilor înseamnă
festivaluri, producții și copro
ducții, ateliere de lucru pentru
copii, activități de cercetare și
formare, activități interdiscipli
nare.

»
politica culturală: re
cunoașterea unei cetățenii cul
turale pentru toți copiii, începând
de la vârste foarte mici.
Activitățile pot fi structurate în
trei categorii principale: activități
comune, activitățile partenerilor
și activitățile rețelei.
Activitățile comune includ co
producții (proiectul Wide Eyes,
evenimentul final Small Size - un
festival care va avea loc în anul
2018 și va marca încheierea
proiectului, Small Size Days, ac
tivități de mentorat) și colaborari
(întâlnirea directorilor artistici,
Asociația Artistică Internațională
Small Size, platforma de învățare
interactivă multimedia, mobili

Activitățile rețelei constau în
întâlnirile comune, materiale rea
lizate in comun (Annual Books),
website, buletin informativ, social
media și activități de documen
tare și diseminare.
Parteneriat
Proiectul Small Size, Performing
Arts for Early Years, rețea euro
peană cu 17 parteneri din 15 țări
europene, include teatre și cen
tre culturale care implementează
programe de cercetare artistică în
domeniul teatrului pentru copii,
dezvoltându-și
competențe
specifice în artele spectacolului
pentru educația timpurie (activi
tăți destinate copiilor de 1-6 ani).
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Proiecte finalizate
Programul Cultura 2000: Small
Size, the Net – Dezvoltarea unei
reţele europene pentru difuza
rea artei spectacolului dedicată
copiilor de până în trei ani (20062009)
Proiectul a fost derulat în par
teneriat cu Centrul pentru Edu
caţie şi Dezvoltare Profesio
nală Step by Step şi șase teatre
şi asociaţii culturale din Europa
(La Baracca Testoni Ragazzi din
Italia; Theatre de la Guimbarde
din Belgia; Accion Educativa din
Spania; Gledališčce za otroke
in mlade Ljubljana din Slovenia;
Helios Theater din Germania;
Polka Theatre din Marea Brita
nie), s-a desfăşurat în perioada
noiembrie 2006 - august 2009 și
a primit finanţare prin Programul
Cultura 2000 al Uniunii Euro
pene. Obiectivul principal a fost
promovarea importanţei spec
tacolului de teatru pentru copiii
de până în trei ani, în cadrul fes

tivalurilor de profil, prin interme
diul spectacolelor, al cursurilor şi
al atelierelor de lucru. În cadrul
proiectului au avut loc activități
adresate copiilor sub trei ani, dar
și părinților și actorilor.
Programul Cultura (2007-2013):
Small Size, Big Citizens (2009 –
2014)
Acesta este continuarea proiec
tului Small Size, the Net. În
proiectul Small Size, Big Citizens (planificat pentru cinci ani,
susţinut de Uniunea Europea
nă prin Programul Cultura) au
fost implicaţi 12 parteneri din
12 ţări (Austria, Belgia, Finlanda,
Franţa, Germania, Irlanda, Italia,
România, Spania, Ungaria, Marea
Britanie și Slovenia). Small Size,
Big Citizens a avut ca obiectiv
susţinerea drepturilor copiilor, în
calitatea lor de cetăţeni impor
tanţi. În mod special, proiectul
a afirmat dreptul celor mai mici
dintre copii de a se bucura de
arta, de a lua parte la procese
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le artistice care le cultivă inteli
genţa emoţională şi îi ajută să-şi
dezvolte armonios sensibilităţile
şi
competenţele.
Activităţile
proiectului au vizat trei zone de
interes: realizarea de spectacole,
organizarea de ateliere de luc
ru, de grupuri de cercetare și de
rezidenţe.

Detalii și credite foto
1. Spectacol Bună dimineața / Credit:
Teatrul Ion Creangă, Cătalin Olteanu
2-3. Spectacol De-a Micul Prinț / Credit:
Teatrul Ion Creangă, Alexandra Jitariuc
4. Spectacol Zbor prin povești / Credit:
Teatrul Ion Creangă, Cătalin Olteanu
5. Workshop pentru artiști / Credit: FITC
2015, Vlad Catana
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Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (Facultatea
de Teatru și Televiziune)

Playing Identities, Performing
Heritage
Finanțare:

Programul Europa Creativă – Cultura

Componenta:

Proiecte de cooperare de mai mică amploare

Perioada:

1 octombrie 2014 – 30 septembrie 2016

Grant UE:

200.000 € (59,93%)

Lider: 		

Universita’ degli Studi di Siena (IT)

Parteneri: 	Universitatea Babeș-Bolyai (RO, Cluj-Napoca), The Central
School of Speech and Drama (UK), Lietuvos Muzikos ir
Teatro Akademija (LT), University of Kent (UK), Institut del
Teatre (ES)
Website:
		

www.playingidentities.eu
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Proiectul Playing Identities, Performing Heritage propune o ana
liză a identității/ moștenirii cultu
rale prin intermediul artei scenice.
Teatrul devine, astfel, atât un in
strument fundamental în crearea
de noi comunități spectatoriale,
a căror implicare socială poate fi
realmente influențată de contac
tul cu spectacolul de teatru, cât
și un spațiu al dialogului, în care
sunt problematizate aspecte cul
tural-identitare esențiale, regăsite
în structura socială a individu
lui
european.

Cum interacționează artiști ale
căror repere culturale sunt parțial
sau total diferite? Poate un artist
să influențeze, din exterior, o co
munitate din care nu face parte?
Este acesta capabil să construias
că un produs artistic care să re
zoneze în respectiva comunitate
sau care să aibă, pur și simplu, o
oarecare relevanță pentru aceas
ta? Iată câteva întrebări lansate
de către instituția-gazdă, Uni
versitatea din Siena, inițiatoarea
acestui proiect, care a creat con
textul propice dezvoltării unor
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produse teatrale clădite în jurul
unor fenomene sociale al căror
impact a fost puternic resimțit în
cele patru spații culturale: cel bri
tanic, cel lituanian, cel românesc
și cel spaniol.
Inițiat, așadar, în iunie 2015,
Playing Identities, Performing
Heritage s-a constituit ca o plat
formă interactivă între cinci uni
versități și institute de artă tea
trală din Europa: Universitatea
din Siena, Academia Lituaniană
de Muzică și Teatru din Vilnius,
Institutul de Teatru din Barcelona,
Universitatea din Kent și Facul
tatea de Tea
tru și Televiziune a
Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca. Această colaborare
cultural-artistică, concretizată în
cadrul unor ateliere de lucru or
ganizate în Siena, Italia, în luna
iulie a anului 2015, și continuată,
apoi, în timpul unor se
siuni de
cercetare/ laborator, până în iu
lie 2016, la Festivalul Kilowatt din
Sansepolcro, a dus la realiza
rea a patru producții de teatru al
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căror rol esențial era acela de a
aduce în discuție fenomene so
ciale având o puternică influență
asupra comunității locale. Astfel,
echipele participante, constituite
din câte patru actori ai instituțiilor
implicate, un regizor și un „mo
bilizator de echipă”, au propus
următoarele teme de cercetare:
homosexualitatea în spațiul li
tuanian, digitizarea interacțiunii
interpersonale în spațiul spaniol,
migrația și impactul ei asupra so
cietății engleze și schimbarea di

namicii sociale în urma unor ac
țiuni protestatare/ revoluționare
masive în spațiul românesc.
În luna iulie a anului 2015, s-au
organizat, așadar, ateliere cu
temă teatral-antropologică, în
timpul cărora atât tinerii actori,
cât și regizorii implicați, au avut
ocazia să colaboreze, iar la finalul
acestei prime sesiuni s-au stabilit
echipele finale, fiecare grup de
actori fiind asociat unui regizor
străin. Astfel constituite, echipele
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și-au început sesiunea de cerce
tare pe teren, în comunitatea lo
cală. Materialele obținute în urma
atelierelor și a rezidențelor de
creație și cercetare – interviuri,
imagini, statistici, constatări –, au
fost incluse în cele patru repre
zentații scenice: (UN)Trapped,
Walk in my shoes, Disconnection
și This Home Is Not for Sale, ju
cate atât pentru publicul local,
cât și pentru publicul european,
în cadrul Festivalului Kilowatt.
Studenții Facultății de Teatru
și Televiziune din Cluj-Napoca
(Blanca Doba, Norbert Boda, Dan
Pughineanu și Victor Tunsu), ală
turi de tânărul regizor Harry Wil
son, reprezentant al Universității
din Kent, au realizat spectacolul
This Home Is Not for Sale.
Pornind de la mișcarea „Uniți
Salvăm”, care a culminat cu pro
testele stradale din anul 2013
împotriva proiectului minier pro
pus de Roșia Montană Gold Cor
poration (RMGC), This Home Is

Not for Sale caută să surprindă
diferite tipologii umane dintr-o
Românie pre- și postdecem
bristă: românul prieten, românul
rușinat de propria identitate
națională,
românul
luptător,
românul corupt, românul re
negat, românul om. Spectacolul
s-a bucurat de aprecierea publi
cului internațional, întrucât a fost
posibilă crearea unei conexiuni,
găsirea unui numitor comun în
tre diferitele spații culturale toc
mai datorită acestor persona
je-tip și acestor situații care, deși
se constituie ca particularitate a
spațiului românesc, reușesc să
treacă dincolo de bariera cultu
rală, devenind general valabile.
Mai mult, proiectul Playing Identities, Performing Heritage inițiază
nu doar un dialog între instituțiile
culturale europene, ci propune și
o strategie de dezvoltare a publi
cului de teatru și de implicare
activă a acestuia în construcția
reprezentației teatrale, fie fi
zic, în timpul spectacolului, prin
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inserția unor segmente interac
tive, fie virtual, prin inițierea unui
dialog între echipa de producție
și grupul spectatorial țintă. Bene
ficiarii sunt, prin urmare, nu doar
cei care fac parte din echipa de
producție propriu-zisă, ci și cei
cărora li se adresează această
producție, întrucât ea vorbește
despre probleme/ fenomene
care construiesc identitatea so
cioculturală a unei comunități.
O altă componentă importantă
a proiectului o constituie con
cursul Call4Play, lansat în luna
noiembrie a anului 2016, care
se adresează publicului virtual al
proiectului. Punând la dispoziție
materiale foto-video care do
cumentează parcursul trupelor
participante, de la prima sesi
une de ateliere, până la Festivalul
Kilowatt, realizatorii proiectului
își invită „spectatorii digitali” să
realizeze montaje video (trailere,
scurtmetraje) tematice de tipul
unor rezumate digitale ale întregii
activități a proiectului. Premiile

puse la dispoziție sunt în valoare
de 500, 1.000, respectiv 1.500
€. Prin intermediul competiției
Call4Play, proiectul reușește să
creeze o punte de legătură între
componenta sa performativă și
cea spectatorială, extinzându-și
granițele, din realitatea fizică,
imediată, a spectacolului de tea
tru, în realitatea digitală a pro
dusului multimedia.

Credite foto
Lorena Copil, Luca del Pia, Robert
Puteanu
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Asociația Zeppelin

Connected. Things about
Future, Cities and People
Finanțare:

Programul Cultura (2007-2013)

Componenta:

Proiecte de cooperare de maximum doi ani

Perioada:

1 iunie 2013 – 31 mai 2015

Grant UE:

200.000 € (50%)

Lider: 		

Asociația Zeppelin

Parteneri: 	Archis (NL), Nordic Urban Design Association - NUDA (NO),
Fargfabriken (SE), Eurodite (RO)
Website:

www.citiesandpeople.eu; www.e-zeppelin.ro
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Obiectivele proiectului Connected
au fost de a contribui, printr-o
perspectivă artistică, la gândirea
orașului și la cercetarea cu privire
la noile tendințe de transformare
ale orașului. Accentul principal a
fost pe identificarea, înțelegerea
și sporirea vizibilității, pentru un
public mai larg, a noii paradigme
culturale și urbane care rezultă
din coliziunea orașelor cu noile
tehnologii.
Connected a fost, în primul rând,
un proiect de cercetare și de co

laborare internațională între cinci
parteneri din patru țări. Eveni
mentele din cadrul proiectului
le-au dat ocazia locuitorilor din
București, Amsterdam, Stock
holm și Bergen să experimen
teze, la rândul lor, colaborarea și
interacțiunea în timp real, indi
ferent de distanță.
Concretizat între 2013-2015
în patru expoziții vernisate si
multan, conferințe, un sim
pozion, o platformă online
(www.citiesandpeople.eu),
un
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booklet care cuprinde toate ini
țiativele cuprinse în proiect și
o serie de articole, Connected
a explorat ideea de orașe care,
mai mult decât să fie mașinării
avansate tehnic, sunt habitate
pentru oameni, în care aceștia
din urmă participă activ la creare
și recreare urbană.
Proiectul a reușit să redea po
veștile unei noi societăți inteli
gente şi creative din patru oraşe
diferite, suprapunând experiențe

și definind trăsături comune. La
Amsterdam, o comunitate și-a
construit un cartier plutitor ce
regenerează o bucată poluată
și abandonată de oraș. „Stockholm on the move” a fost, în ca
drul proiectului, un exemplu de
planificare democratică care s-a
dovedit a fi și profitabilă. Bergenul
a oferit povești despre orașe co
mestibile sau parcuri pentru pes
te 60 de comunități diferite. În
România, organizațiile incluse
au inovat bricolând tehnologii de
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ultimă oră, au creat spațiu public,
au educat viitori cetățeni urbani,
au salvat patrimoniul, au constru
it artă, comunități și rețele inter
naționale.
Aducând împreună toate aceste
inițiative, Connected a creat un
spațiu comun de înțelegere a me
canismelor de funcțio
nare și a
mutațiilor prin care trec orașele și
locuitorii lor. Vorbim de comunități
inteligente, în care tehnologiile
sunt folosite în mod creativ și în
care inițiativele de jos în sus pot
genera efecte la scară mare.

Ideea de interconectivitate și
de colaborare și-a găsit repre
zentarea materială în expoziția
Connected, desfășurată simul
tan în toate cele patru orașe.
Două instalații – Robotic Pixels și
Butterfly Effect – au interpretat
poetic relația comunităților cu
tehnologia și au mediat contac
tul și comunicarea între oameni
aflați la mii de kilometri distanță.
De fapt, distanța s-a topit, iar
efectul acțiu
nii unui participant
dintr-un anumit oraș, a putut
fi vizibil instantaneu, concret și
tangibil, în celelalte trei orașe.
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Connected a reușit să ofere o
ima
gine transnațională a di
recțiilor comune spre care se în
dreaptă orașele și comunitățile,
creând un colaj omogen din ini
țiativele locale, pe care le-a pus
în dialog, îndeplinindu-și astfel
miza numelui: le-a conectat.

Credite foto
Asociația Zeppelin
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acordă asistență tehnică gratuită operatorilor care vor să acceseze
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