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INTRODUCERE
Publicaţia cuprinde trei studii de caz ale unor
operatori culturali din România implicaţi în
proiecte cofinanţate de Comisia Europeană
prin Programul Cultura (2007-2013): Muzeul
Național al Ţăranului Român, Fundaţia
Gabriela Tudor şi Asociaţia 4Culture. Studiile
de caz descriu experienţele de coordonator
ale Muzeului Național al Ţăranului Român și
ale Fundaţiei Gabriela Tudor în două proiecte
de cooperare de maximum doi ani, Copilăria.
Rămăşiţe şi patrimoniu, respectiv E-MOTIONAL
Bodies & Cities, şi experienţa Asociaţiei 4Culture
de coorganizator în proiectul multianual Jardin
d’Europe, precum şi în dezvoltarea festivalului
eXplore dance, câştigător al unui acord-cadru
de parteneriat pe trei ani.
Proiectele acestea au fost alese ca studii de
caz întrucât sunt diferite atât din perspectiva
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cerințelor componentei de finanţare a
Programului Cultura la care se înscriu
(proiect de cooperare de maximum doi ani,
proiect multianual de trei-cinci ani, festival
cultural european), cât şi a rolului avut de
operatorii români în cadrul lor (coordonator
sau coorganizator), şi a domeniilor la care fac
referire (artele spectacolului şi patrimoniu
cultural). Diversitatea experiențelor și a
parteneriatelor prezentate aici poate fi, astfel,
extrem de utilă pentru operatorii culturali
interesați să acceseze în viitor finanțări pentru
proiectele lor cu dimensiune europeană.
Proiectele din această broșură au fost selectate
în urma unor apeluri la propuneri lansate de
Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual
şi Cultură în 2007 (proiectul Jardin d’Europe)
și în 2010 (proiectele Copilăria. Rămășițe și
patrimoniu, E-MOTIONAL Bodies & Cities și
festivalul eXplore dance).

Studii de caz cu operatori culturali din România

Studiile de caz cuprind informaţii despre
obiectivele, activitățile și rezultatele proiectelor,
despre originalitatea şi valoarea adăugată
europeană a iniţiativelor, despre impactul
asupra grupurilor țintă și asupra capacității
operaționale a structurilor beneficiare, despre
cum s-a derulat colaborarea cu partenerii din
proiect, precum și despre cum a fost asigurată
cofinanţarea și în ce constă sustenabilitatea
activităților.
La momentul publicării acestei broșuri, toate
proiectele descrise se află încă în desfășurare,
fiind în ultima etapă de implementare a
activităților. Studiile de caz au fost elaborate,
la invitația Punctului de Contact Cultural,
de către membrii echipelor de proiect din
partea operatorilor români implicaţi, cărora le
mulțumim pe această cale.
Echipa Punctului de Contact Cultural
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Programul Cultura
(2007-2013) pe scurt
Pentru contextualizarea studiilor de caz este
necesară o scurtă descriere a Programului
Cultura și a componentei sale de finanțare a
proiectelor culturale.
Cultura (2007-2013) sprijină cooperarea
culturală la nivel european, prin promovarea
mobilităţii persoanelor care activează în
sectorul cultural, încurajarea circulaţiei
8|

operelor şi produselor artistice şi culturale şi
promovarea dialogului intercultural.

contact cultural din toate cele 37 de ţări
participante.

Programul finanțează, în cea mai mare
parte, proiecte culturale, organizaţii active la
nivel european în domeniul culturii (granturi
operaţionale) și activităţi de analiză,
colectare şi difuzare a informaţiilor, precum
şi optimizarea impactului proiectelor
din domeniul cooperării culturale.
Pe
lângă aceste componente, Programul
mai finanţează şi: decernarea de premii
de excelenţă în domeniile patrimoniului
cultural,
arhitecturii,
literaturii
şi
muzicii, Capitalele Europene ale Culturii,
cooperarea Uniunii Europene cu organizaţii
internaţionale, precum UNESCO, ONU –
Alianţa Civilizaţiilor sau Consiliul Europei,
acţiuni speciale, cum ar fi Proiectul pilot
pentru mobilitatea artiştilor și punctele de

Programul este deschis întregului sector
cultural (fără cel audiovizual), în măsura
în care activităţile propuse sunt nonprofit.
Candidaţii pot fi instituţii publice, organizaţii
ale societăţii civile sau firme cu activitate
principală în domeniul culturii.
Pentru a fi eligibili, candidaţii trebuie să
aibă sediul într-una din ţările participante
la Program: statele membre ale Uniunii
Europene; Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
Croaţia, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei, Serbia, Muntenegru, Bosnia
şi Herţegovina, Albania. Toate celelalte ţări
intră în categoria ţărilor terţe; ele pot participa la proiecte de cooperare europeană,
însă au un statut aparte (parteneri asociaţi)
şi se supun unor condiţii speciale.
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Unul din principiile fundamentale ale
Programului Cultura este acela al cofinanțării.
Astfel, grantul oferit nu poate acoperi toate
costurile unei acţiuni. Solicitanţii trebuie să
îşi manifeste angajamentul faţă de proiect
prin găsirea unor surse suplimentare de
finanţare, altele decât cele oferite prin
subvenţia comunitară.
Pentru a înțelege mai bine cerințele pe care
proiectele din această broșură a trebuit să le
respecte, vă prezentăm pe scurt elementele
esențiale ale subcomponentelor 1.1., 1.2.1.
și 1.3.6. din Programul Cultura:
1.1. Proiecte de cooperare multianuale
Proiecte derulate de cel puţin șase operatori
culturali din șase ţări participante la Program,
având o durată de 3-5 ani. Cofinanţare UE:

200.000 - 500.000 de euro / an, maximum
50% din totalul cheltuielilor eligibile.

programarea provizorie a anului pentru care
se solicită sprijinul trebuie să includă opere/
creații din cel puţin șapte ţări participante la

1.2.1 Proiecte de cooperare
Proiecte derulate de cel puţin trei operatori
culturali din trei ţări participante la
Program, având o durată de cel mult doi
ani. Cofinanţare UE: 50.000 - 200.000 de
euro, maximum 50% din totalul cheltuielilor
eligibile.
1.3.6 Festivalurile culturale europene
Pentru festivaluri nu este nevoie de
coorganizatori. Doar festivalurile care se află
cel puţin la a cincea ediţie la data depunerii
cererii sunt eligibile. De asemenea, o
condiţie obligatorie în momentul depunerii
este ca programarea anului precedent şi
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Programul Cultura. Cofinanţarea UE este de
maximum 100 000 de euro, reprezentând cel
mult 60% din totalul cheltuielilor eligibile.
Programul
Direcţia

Cultura

Generală

este
pentru

gestionat
Educaţie

de
şi

Cultură a Comisiei Europene împreună
cu Agenţia Executivă pentru Educaţie,
Audiovizual şi Cultură. La nivel naţional,
punctele de contact cultural din toate
ţările participante sunt responsabile de
promovarea Programului şi de facilitarea
accesului operatorilor culturali la acesta.

Mai multe informații: www.cultura2007.ro
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1

Copilăria.
Rămășițe și
patrimoniu
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Studi ul de ca z I .

Muzeul Național al Țăranului Român

Proiectul Copilăria. Rămășițe și patrimoniu
Proiect de cooperare de maximum doi ani (componenta 1.2.1. a Programului Cultura)
Coordonator: Muzeul Național al Țăranului Român
Echipa de coordonare: Ioana Popescu, Anamaria Iuga
Web: www.muzeultaranuluiroman.ro; copilariamuzeultaranului.blogspot.ro
E-mail: info@muzeultaranuluiroman.ro
Despre Muzeu: se înscrie în familia europeana a Muzeelor de Arte şi Tradiţii Populare. Este un muzeu
naţional aflat sub autoritatea Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. Posesorul unor colecţii de
obiecte deosebit de bogate, adăpostit într-o cladire-monument istoric, în stil neo-românesc, practică o
muzeografie cu totul aparte, care i-a prilejuit în anul 1996 onoarea atribuirii trofeului EMYA - European
Museum of the Year Award. Stilul original de expunere se prelungeşte şi în publicatiile muzeului, în
acţiunile de tip Muzeul Misionar, Şcoala Satului sau în evenimente ca vernisaje, concerte, conferinţe.
Cooganizatori: Institutul Cultural Român, Muzeul din Lebork (Polonia), Asociaţia ARTEES (Franța).
Perioada de derulare: mai 2011 – aprilie 2013
Studii de caz cu operatori culturali din România
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Descrierea proiectului
În România nu există, încă, un muzeu care
să fie dedicat copilăriei, să expună şi să
cuprindă valori materiale şi imateriale ale
acestei vârste (obiceiuri, ritualuri, obiecte
care ţin de cotidian ori de sărbătoresc, jocuri,
jucării, activităţi dedicate copiilor, amintiri,
poveşti etc.). Iniţiativele de a prezenta acest
patrimoniu mic sunt foarte puţine: există
doar câţiva oameni care şi-au păstrat jucăriile
şi jocurile copilăriei, însă aceste obiecte nu
sunt puse în valoare şi nu sunt deschise unui
public larg; de asemenea, au fost organizate
expoziţii tematice la muzee din Bucureşti ori
din alte localități, însă pe o perioadă limitată.
De aceea, iniţierea unui astfel de muzeu se
impune ca o necesitate. Scopul acestuia este
de a prezenta specificul local, regional, dar
şi european al vârstei copilăriei, colaborând
12 |
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cu alte muzee şi instituţii europene care sunt
preocupate de această tematică. Se ştie, de
altfel, copilăria, considerată de cei mai mulți
ca având caracteristici universale, este un
concept cu graniţe şi înţelesuri diverse, e în
continuă schimbare şi diferă de la o cultură
la alta, influenţată fiind de timpul istoric
specific, dar şi de spaţiul în care are loc.
Muzeul Național al Țăranului Român a
propus astfel, iniţierea proiectului Copilăria.
Rămășițe și patrimoniu (Childhood.
Remains and Heritage, prescurtat Main
Age), un proiect cu finanţare europeană,
cu parteneri din Franţa şi Polonia. Proiectul
îşi propune să documenteze modul în care
copilăria este construită în România, dar şi
în Europa (prezentă prin țările participante
la proiect), inaugurând, în final, un Muzeu
(virtual) al Copilăriei ce urmăreşte câteva

teme principale. În contextul european
şi naţional al muzeelor dedicate copiilor
şi copilăriei, precum şi al studiilor de
folclor sau antropologie, copilăria este,
în general, studiată şi documentată prin
folclorul copiilor, conceput pentru ei şi
de către ei, dar şi prin lucrurile copilăriei
(obiecte făcute pentru copii şi de către
copii), în general obiecte reprezentative.
Proiectul Main Age investighează copilăria,
documentând schimbările care apar în
timp, diferenţele care se înregistrează în
spaţii culturale distincte, rurale ori urbane.
Aceasta se întâmplă prin cercetarea
patrimoniului mic și prin atenția deosebită
acordată fragmentului (rămăşiţe de amintiri,
poveşti de viaţă privată, obiecte-pretext
al amintirilor şi retrăirii istoriei personale),
urmărind, totodată, percepţia şi atitudinile
pe care un astfel de demers le generează.
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Scopul proiectului Copilăria. Rămășițe și
patrimoniu este de a recupera și valoriza
memoria copilăriei (comunicată prin obiecte,
imagini și istorie orală), ca un sistem de
transmitere și împărtășire a valorilor locale
și a identității culturale, parte componentă a
moștenirii culturale europene.
În atingerea scopului proiectului, ne-am
propus să parcurgem câteva etape, gândite
ca obiective specifice:
•

alcătuirea unei colecții de obiecte,
informații privind obiecte din colecții
private și poveștile lor, adunate prin
intermediul metodelor de cercetare antropologice și etnologice și prin ateliere
interactive intergeneraționale;

•

crearea unui Muzeu virtual al Copilăriei
care să cuprindă materiale și informații
| 13

Activitățile proiectului

multinaționale, ca o bază de date care
poate fi accesată din întreaga lume;
•

•

•
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Activitățile sunt structurate în logica
proiectului, urmând o anumită cronologie
inerentă.

dezvoltarea și promovarea unei me
todologii comprehensive privind do
cumentarea, analiza, interpretarea și
comunicarea culturii copiilor, pe baza
transferului de cunoștințe între partenerii proiectului;

Prima activitate, „Managementul general
al proiectului” privește modalitatea
de administrare a proiectului. Au fost
stabilite trei întâlniri importante ale
echipei de management al proiectului şi
ale echipei ştiinţifice, luând în considerare
etapele cheie ale proiectului, întâlniri
completate de schimburile de e-mail,
conferințe telefonice sau alte mijloace de
comunicare între coorganizatorii proiectului
(de exemplu, utilizarea unei platforme
online, ca modalitate de comunicare și
stocare a informațiilor). Pentru fiecare
întâlnire administrativă se schimbă locaţia,
activitatea desfăşurându-se într-una din

diseminarea metodologiei privind
culegerea de istorie orală și crearea
unui muzeu virtual, prin intermediul
schimburilor culturale și a unui manual,
ce va fi trimis și altor instituții de cultură
din Europa interesate de aspectele culturale ale copilăriei;
implicarea de voluntari
activitățile proiectului.

în

toate
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ţările partenere în proiect, încurajându-se,
în acest mod, şi schimbul cultural. Odată
cu întâlnirile administrative sunt organizate
şi două întâlniri ştiinţifice, cu specialiştii
organizaţiilor implicate în proiect: prima
întâlnire fiind organizată pentru a stabili
coordonatele cercetărilor şi tematica
expoziţiilor temporare. A doua întâlnire a
presupus stabilirea, pe baza materialelor
strânse, a conţinutului expoziţiei itinerate
şi a cuprinsului manualului metodologic.
Activitatea este în curs de derulare.
A doua activitate, „Identificarea și cercetarea
colecțiilor private de jucării” a presupus
realizarea unei cercetări de teren de colecții
private de jucării din orașele București,
Cluj-Napoca (România) și Lebork (Polonia).
În baza unei metodologii de cercetare
dezvoltate de specialiștii celor două muzee,
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cercetarea colecțiilor private a presupus
realizarea unui inventar de obiecte, fișe
de obiecte, documentarea fotografică a
acestora, menționarea stării de conservare
și investigarea istoriei sociale a obiectelor,
ca suport al memoriei (au fost înregistrate
poveștile obiectelor, au fost notate informații
privind achiziția obiectului, motivul
achiziției, circulația obiectului, însemnătatea
obiectului pentru colecționar). În acest mod
jucăriile și obiectele colecționate au devenit
adevărate piese de colecție și de muzeu,
purtătoare, totodată, de valoare imaterială,
deoarece ele devin suporturi materiale ale
memoriei. A fost realizată și o documentare
în Sfântu-Gheorghe și Harghita printre
meșterii producători de jucării din lemn și
pănuși de porumb, iar în localitatea Sfântu
Gheorghe a fost realizat un schimb cu muzeul
local, care deține o sală dedicată copilăriei.
| 15

În cadrul cercetării au fost implicați şase
voluntari. Cercetarea a presupus, totodată,
participarea la evenimente neconvenţionale.
Astfel, implicând 12 voluntari, proiectul a
fost prezentat la Street Delivery în Bucureşti
(iunie 2012), unde a avut un stand în care
trecătorii au fost invitaţi să se joace jocurile
copilăriei (Ţintar, Șotron, ŢOMAPAN etc.),
să îşi noteze amintirile şi jocurile preferate.
Au fost ascultate poveşti pe vinil, iar copiii
care au participat la sesiunile de poveşti au
desenat, mai apoi, personajele din poveste.
Timp de trei zile au trecut pe la standul
Muzeului Copilăriei aproximativ 2000 de
persoane. Trecătorii au plecat cu abţibilduri
care promovează Muzeul Copilăriei. În
organizarea evenimentului a fost implicată,
benevol, şi o firma de publicitate, care s-a
ocupat de promovarea evenimentului şi
de conceperea abţibildurilor. Activitatea
16 |

a fost derulată în perioada primului an al
proiectului.
Următoarea activitate, „Colectarea de
obiecte, imagini şi memorie orală privind
copilăria” a presupus îmbogăţirea colecţiei
Muzeului Naţional al Ţăranului Român şi
a Muzeului din Lebork (Polonia) cu jucării
şi alte obiecte care ţin de copilărie, dar, în
egală măsură şi cu imagini scanate, însoţite
de poveştile acestora, primite de la voluntarii
Muzeului (16 voluntari), precum şi interviuri,
realizate de patru voluntari, privind copilăria
a diferite generaţii. Interviurile, exhaustive,
au fost structurate pe tematica propusă
a expozițiilor în care urmau să folosească
material rezultat: nașterea și obiceiurile de
la naștere, pragurile importante ale vârstei
copilăriei, lucrurile copilului, descoperirea
lumii prin școală și prin joc, relația cu lumea

mare, cum își creează copilul lumea sa și
cum este folosită lumea de către copil.
La fel, fotografiile oferite de voluntari și
scanate acoperă tematica expozițiilor, fiind,
în mare parte, folosite în expunere. Odată
cu fiecare fotografie au fost menționate
și consemnate povestea și amintirile din
copilărie ale donatorului. De asemenea,
au fost achiziționate jucării și obiecte care
țin de copilărie, de la colecționari privați:
o colecție de marionete, o colecție de
material didactic vechi, acoperind perioada
interbelică și comunistă, o colecție de
jucării de pluș din diferite etape (perioada
comunistă și postdecembristă). Toate
acestea au fost sistematizate într-o bază
de date, fiind pregătite pentru a fi utilizate
în realizarea Muzeului virtual al Copilăriei.
Au fost implicaţi peste 20 de voluntari în
colectarea tuturor acestor date. Activitatea a
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fost derulată în primul an al proiectului, însă,
pe măsură ce se avansează cu organizarea
expozițiilor, se mai adună obiecte și
informații variate.
A patra activitate, „Atelier de formare privind
derularea de activități cu copiii” a fost
organizată de partenerul francez (Asociația
ARTEES). La atelier au participat specialiști
din Muzeul Național al Țăranului Român,
Muzeul Lebork și şase voluntari francezi,
specializați în terapia prin artă. Atelierul
s-a axat pe dezvoltarea abilităților de lucru
cu copiii și persoanele vârstince, fiind
structurat în două module: unul teoretic,
prin care partenerii au fost învățați cum să
contruiască anumite tipuri de activități, în
funcție de scopurile propuse, iar al doilea
modul a fost unul practic. Specialiștii au
contruit un ”spațiu al copilăriei”, un labirint
Studii de caz cu operatori culturali din România

al simțurilor prin care ne-am propus ca
subiecții adulți să-și retraiască copilăria
și să ne împărtășească din experiența lor.
S-au format echipe mixte din cele trei țări
participante, fiecare echipă creând un
spațiu de poveste, al lumii exterioare și al
lumii casnice, iar prin intermediul sunetelor,
mirosurilor, senzațiilor tactile, acțiunilor
desfășurate în labirint, s-a recreat o lume
universală a coplăriei. Activitățile au fost
desfășurate la Paris, în cadrul unui centruinternat specializat în lucrul cu persoane
adulte cu dizabilități psiho-fizice. În prima zi
a modulului practic, beneficiari ai labirintului
au fost persoanele internate în centru,
precum și însoțitorii și personalul centrului
(peste 30 de persoane), a doua zi labirintul
a fost deschis publicului larg, participând
peste 40 de persoane. În urma atelierului
de formare au rezultat numeroase materiale
| 17

– mărturisiri ale beneficiarilor privind
experiența avută, de a se reîntoarce la
copilărie, materiale foto și video, dar și o
bogată experiență de lucru privind crerea de
ateliere interactive pentru diverse categorii
de beneficiari.
Activitatea a cincea , „Organizarea de
ateliere interactive”, a presupus derularea
a două tipuri de ateliere. Primul tip a
avut ca beneficiari 60 de copii, între 7-12
ani, de la diverse şcoli din București. Ca
primă activitate, copiii au interacționat cu
poveștile și copilăria generațiilor demult
uitate, printr-o vizitare a Muzeului Național
al Țăranului Român, și punerea acestora în
paralel cu propria lor copilărie. Activitatea
următoare a fost ca grupele de copii,
plecând de la un obiect sau personaj întâlnit
în muzeu, să creeze propria lor poveste,
18 |

pe care să o transpună apoi într-o piesă de
teatru de umbre, cu ajutorul unui specialist
din cadrul departamentului de educație
muzeală. Aceste ateliere au fost filmate și
fotografiate, devenind ele însele material
util în studiul copilăriei. Al doilea tip de
atelier a presupus interacțiunea directă între
copii și persoane vârstnice, principala temă
de dezbatere fiind cea a copilăriei. Cei 20
de copiii, cu vârsta de 13-14 ani, instruiți în
ceea ce privește culegerea de istorie orală,
au mers în propriile familii și au descoperit,
în urma unor interviuri semistructurate,
copilăria bunicilor. Mulți dintre ei au extins
cercetarea și asupra copilăriei părinților,
conștientizând numeroasele diferențe și
asemănări, dar și faptul că buncii au fost ...
copii. Au rezultat 20 de jurnale cu fotografii,
jocuri, amintiri privind educația formală
și nonformală, moduri de comportament

etc. cu privire la trei generații. Totodată,
la Lebork, în Polonia, Muzeul implicat în
proiect a organizat ateliere de creat jucării
şi decoraţii de brad, dezvoltând creativitatea
a peste 60 de copii. Atelierele au fost
organizate la sediul Muzeului din Lebork,
în colaborare cu școlile din comunitate. A
cincea activitate a fost derulată în cursul
primului an al proiectului.
Pentru a putea disemina cunoştinţele
asimilate de către partenerii proiectului,
proiectul presupune derularea activităţii
următoare, „Crearea şi promovarea unui
manual metodologic comprehensiv privind
memoria orală şi muzeul virtual”, activitate
care este în curs de derulare. Manualul va
fi realizat în format digital, sub forma unui
CD, iar mai apoi postat pe pagina de internet
a proiectului. Va cuprinde informaţii despre
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modalitatea de a realiza un muzeu virtual pe
tema copilăriei, care sunt etapele parcurse şi
care sunt detaliile care au fost luate în calcul
în conceperea sa.
În
vederea
atingerii
obiectivelor
proiectului, activitatea a şaptea presupune
„Promovarea şi valorificarea rămăşiţelor
culturale adunate prin expoziţii temporare”.
Activitatea presupune organizarea a
şapte expoziţii tematice privind copilăria,
organizate la sediul Muzeului Naţional al
Ţăranului Român cu materialele adunate
din România, Polonia şi Franţa. De fiecare
dată, expoziţiile sunt panoramate, astfel că,
la finalul proiectului, devin săli ale Muzeului
virtual al Copilăriei. Tematica expoziţiilor
urmăreşte un parcurs simbolic traversat de
copil, de la întunericul călduros şi filtrat al
pântecului, la cochilia leagănului, iar apoi la

descoperirea lumii şi la folosirea acesteia.
Expoziţiile tratează universul copilăriei în
context rural, dar şi urban, operându-se o
dihotomie exprimată în funcţie de tematica
expunerii; se face referinţă la fenomenele
tradiţionale, dar şi la transformările
contemporane. Expoziţiile caută să
sublinieze specificul românesc/polonez/
francez în contextul unui tipar tradiţional
comun european. Ce este important, în
egală măsură, este faptul că toate expoziţiile
sunt organizate în aceeaşi sală a Muzeului
Ţăranului Român, spaţiul conturându-se de
fiecare dată altfel. Activitatea a început în
al doilea an al proiectului și se va încheia
la finalul proiectului. Expozițiile durează
în medie o lună, fiecare, timp în care pot fi
vizitate de publicul larg.
Până în prezent au fost realizate cinci expoziții,
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următoarele fiind în curs de realizare. Prima
dintre ele, expoziția „Ivirea. Dinspre duhuri
spre Duh” se conturează pe tema nașterii și
a obiceiurilor variate de la naștere, botez și
până la credințele și ritualurile performate
în cazul înmormântărilor de copii. Cea de-a
doua expoziție, „Lumea mică a celui mic”
urmărește pragurile de trecere traversate
de copii după naștere, fiecare cu regulile
și inventarul lui de recuzită simbolică, și
care marchează noi etape de vârstă, dar și
de autonomie corporală. Expoziția a treia,
„Lucruri mici pentru nevoi mari” a investigat
lumea lucrurilor de care copilul are nevoie zi
de zi: haine, hrană, igienă, sănătate, mobilier
și instrument gospodăresc pe măsura lui. A
patra expoziție, „Descoperirea lumii, acasă
și la școală” prezintă modul în care lumea
este descoperită de copil, cum este învățată
de acasă și la școală, învățată prin aceleași
mijloace: observația, imitația, întrebarea
și răspunsul, într-un cuvânt, printr-o
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comunicare permanentă. Cea de-a cincea
expoziție, „Relația cu lumea mare”, prezintă
în paralel lumea poveștilor descoperită prin
cuvânt copiilor și lumea reală, descoperită
și domesticită prin cuvinte magice de către
copiii înșiși. Este în curs de pregătire expoziția
a șasea, „De-a facerea lumii. Jocuri și jucării”,
care se concentrează asupra modului în care
lumea jocurilor și a jucăriilor reface lumea
mare, cum copilul, ca un mic Demiurg, este
cel care decide destinul tuturor jucăriilor,
care, parcă, în poveștile acestora, prind
viață. Ultima expoziție, „Folosirea lumii” va
fi despre modul în care lumea se creează sub
mâna copiilor.
Activitatea a opta, „Promovarea şi
valorificarea rămăşiţelor culturale adunate
prin organizarea unei expoziţii itinerante”
presupune itinerarea unei expoziţii, gândite
cu exponate şi informaţii rezultate în urma

cercetării realizate în România, Polonia
şi Franţa. Expoziţia este realizată prin
implicarea Institutului Cultural Român,
coorganizator, care se ocupă de logistică și va
găzdui expunerea în şapte centre europene
(Londra, Roma, Paris, Madrid, Stockholm,
Varsovia, Lebork). Expoziţia dezvoltă temele
copilăriei, de la naştere la jucării preferate,
dezvoltând istoria comună şi valori culturale
specifice celor trei ţări, expunând obiecte
folosite de copii, jucării, fotografii, dar și
texte-amintiri, precum și înregistrări în mai
multe limbi cu primele amintiri din vârsta
mică și cu amintiri culinare din copilărie.
Din dorința de adaptare la fiecare spațiu
cultural, în fiecare locație sunt adăugate
frânturi de copilărie locală (jucării sau
fotografii găsite în târgurile de vechituri).
Expoziția itinerantă este una interactivă,
astfel că a fost gândit un joc particular de
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către Asociația ARTEES, un joc adaptat la
tema copilăriei și a jocurilor, după modelul
„Jocului gâștei/Jeu de l’oie”. Vizitatorii sunt
invitați să descopere expoziția, să joace
jocul, să răspundă la întrebările acestuia.
De fiecare dată, expoziția este însoțită de
către curatorii săi și de către un voluntar.
Activitatea este în curs de derulare, fiind
inițiată din al doilea an al proiectului.
Cea de-a noua activitate, „Promovarea şi
valorificarea rămăşiţelor culturale adunate
şi transformarea acestora în patrimoniu
cultural prin inaugurarea unui Muzeu
virtual al Copilăriei” presupune elaborarea,
conceperea şi iniţierea unui Muzeu virtual
al Copilăriei pornind de la expoziţiile
temporare și expoziția itinerantă organizate.
La încheierea fiecărei expoziții temporare,
aceasta este panoramată și pregătită
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pentru a deveni o sală din Muzeul virtual al
Copilăriei. Alături de imaginile panoramice
ale sălilor, Muzeul va fi completat cu
materiale din baza de date constituită
(materiale vizuale și audio), cuprinzând,
astfel, mai multe niveluri de informații.
Activitatea este în curs de realizare. Turul
virtual al Muzeului Copilăriei va fi lansat la
finalul proiectului, în cadrul unei conferințe
de presă.
Activitatea
a
zecea,
„Diseminarea
proiectului, a activităţilor şi rezultatelor
sale” presupune permanenta promovare a
proiectului, prin intermediul parteneriatelor
media, în cele trei ţări participante la proiect.
În vederea comunicării în cât mai multe
medii, a fost creată pagina de Facebook a
proiectului, unde sunt postate fotografii
și informații privind activitatea derulată în
proiect (inițierea de expoziții temporare,
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itinerarea expoziției-semnal etc.). Totodată,
la inițiativa voluntarilor, a fost conceput
și un blog dedicat proiectului, denumit,
simbolic, „Copilăria din sertar”, unde sunt
adunate gânduri, amintiri, povești din
copilăria voluntarilor, impresiile lor privind
proiectul și derularea de activități în care
au fost activi. În acest mod, proiectul ajunge
să fie cunoscut într-un mod prietenos și
neconvențional, de către un public mai larg.

monumentale, a cărui valoare o conferă
localul, particularul, memoria individuală
sau de familie, cu povești de viață privată.
În acest context, materia copilăriei este
alcătuită din rămășițe, din amintiri punctuale,
din câte un obiect-pretext al revizitării unei
istorii trăite illo tempore, de uimiri, spaime,
tristeți sau bucurii concretizate în păstrarea
peste timp a jucăriei preferate.

Ultima activitate, „Monitorizarea şi
evaluarea proiectului” presupune ca fiecare
coorganizator să alcătuiască, pe toată durata
proiectului, o evaluare a modului în care s-a
desfăşurat activitatea.

Proiectul se construiește așadar ca un
patchwork de moșteniri imprimate încă
în mentalul colectiv, compuse din fărâme
de cultură rurală și urbană. Toate aceste
rămășițe, care fac parte din memoria activă,
fie că supraviețuiesc în România, Polonia sau
Franța, capătă șansa de a deveni o moștenire
de valoare, iar dacă sunt însoțite și de un
demers științific de comunicare muzeală, pot
intra chiar în patrimoniul cultural european.

Originalitatea Proiectului
Originalitatea
proiectului
constă
în
crearea unui muzeu virtual, rezultat din
investigarea patrimoniului mic, fără pretenții
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Ambiția noastră este să prezentăm în acest
muzeu nu numai trecutul îndepărtat, ci și cel
recent, ca și prezentul în plină schimbare,
sperând să punem în valoare nu doar
diferențele locale, ci și percepția comună a
copilăriei europene.

care este facilitat de către proiect este nu
doar unul între oameni, ci, mai ales, între
idei, valori, creaţii artistice şi cunoştinţe
tradiţionale.

Valoarea adăugată europeană

Fiind un proiect de cooperare, proiectul
implică parteneri (coorganizatori) din trei
ţări europene: România (Muzeul Naţional
al Ţăranului Român, organizator principal,
Institutul Cultural Român, coorganizator),
Polonia (Muzeul din Lebork, coorganizator)
şi Franţa (Asociaţia ARTEES – L’Association
pour la promotion de l’éducation des
enfants, coorganizator).

Proiectul, fiind unul de cooperare,
înlesneşte dialogul şi schimburile culturale
între diferitele ţări europene participante
la proiect. Astfel, actori din diferite arii
culturale au ocazia să intre în dialog şi să
schimbe cunoştinţe şi informaţii privind,
în mod particular, copilăria şi patrimoniul
cultural al acesteia. Beneficiarii proiectului
vor descoperi diferenţele dintre varii culturi
şi societăţi, dar şi asemănările şi cadrele
identităţii comune europene. Schimbul
Studii de caz cu operatori culturali din România

Parteneriatul

În cadrul Muzeului Naţional al Țăranului
Român, cercetătorii au fost preocupați încă
de la înființarea muzeului (în 1990) de tema
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copilăriei. Cercetătorii muzeului au cercetat
și documentat jocurile copiilor, ori aspecte
ale copilăriei în mediul rural. În 1991 a
organizat o expoziție denumită „Prunc”, pe
tema nașterii. Colaborează cu mai multe
instituții care sunt preocupate de cercetarea
copilăriei (de exemplu, în 2012 a găzduit
expoziția „Cei din lume fără nume. Politica
postnatalistă a regimului Ceaușescu”,
organizată în colaborare cu Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului și
Memoria Exilului Românesc). De asemenea,
colecția Muzeului deține o bogată colecție
de miniaturi din lut și jucării din pănuși de
porumb. Toate acestea denotă un vădit
interes privind tema copilăriei, astfel
că inițiativa de a inaugura un Muzeu
al copilăriei, chiar și virtual, vine ca o
continuare a demersurilor anterioare.
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De asemenea, Muzeul Naţional al Ţăranului
Român, care are un birou dedicat activităţilor
pentru copii, colaborează cu alte asociaţii
sau instituţii din străinătate care au acelaşi
obiectiv, de a educa şi dezvolta creativitatea
copiilor. Într-un astfel de contex a colaborat
înainte şi cu Asociaţia ARTEES, care a
acceptat provocarea de a face parte dintr-un
proiect european cultural.
Muzeul Naţional al Ţăranului Român are
o istorie îndelungată de colaborare cu
Institutul Cultural Român, organizând, în
parteneriat cu acestea, expoziţii tematice
în diferite ţări europene, dar şi la sediile
ICR dinafara spaţiului european. Buna
colaborare cu instituția aminitită și dorința
de a face cunoscut demersul proiectului,
a determinat abordarea și implicarea
Institutului Cultural Român ca parte activă în

proiect, drept coorganizator de sine stătător,
fiind responsabil de organizarea și derularea
expoziției-semnal itinerate.
Pentru a găsi încă o altă ţară parteneră la
proiect, s-a căutat un alt muzeu dornic să
îşi dezvolte, ori chiar să iniţieze o colecţie
de obiecte şi imagini privind copilăria.
Am scris mai multor muzee europene ale
jocului şi ale jucăriilor, însă nu am primit
niciun răspuns favorabil. Astfel că am apelat
la reţeaua oferită de Punctul de Contact
Cultural al României, care a trimis anunţul
altor instituţii similare. Am fost contactaţi,
între alţii, de către Muzeul din Lebork, din
Polonia, interesat, ca şi noi, de a investiga
patrimoniul copilăriei, devenind, ulterior,
coorganizator al proiectului.

Proiecte finanțate prin Programul Cultura (2007-2013)

Cofinanţarea proiectului
Cofinanţarea UE pentru întregul proiect
de cooperare este de 120.000 de euro,
reprezentând 49,97 % din totalul bugetului
eligibil.
Finanţările europene Cultura (2007-2013)
acoperă 50% din valoarea proiectului, restul
de 50% fiind contribuţia coorganizatorilor.
În cazul proiectului Copilăria. Rămăşiţe şi
Patrimoniu, contribuţia proprie se împarte
la coorganizatori după cum urmează:
Muzeul Naţional al Ţăranului Român
acoperă o cotă de 25,91% din valoarea
totală a proiectului, Institutul Cultural
Român – 18,71%, Muzeul din Lebork
– 4,16%, iar Asociaţia ARTEES – 1,25%.
În cazul Muzeului Ţăranului, partea de
cofinanţare este acoperită (în proporţie
de 47%) cu sprijinul Ministerului Culturii

şi Patrimoniului Naţional, prin programul
de sprijinire a instituţiilor şi organizaţiilor
care derulează proiecte finanţate prin
Programul Cultura (2007-2013).

Rezultate obţinute până în prezent şi
preconizate până la final
Proiectul a început prin perioada de
documentare a copilăriei în cadrul
colecţiilor private de jucării şi a
producătorilor de jucării. Arhiva Muzeului
a fost îmbogăţită cu date care cuprind
documentarea a 14 colecţii (peste 4000
de fotografii, 14 interviuri, alături de alte
şapte interviuri semistructurate privind
copilăria în general). Au fost inventariate
456 obiecte (jucării și alte obiecte care țin
de copilărie).
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A fost îmbogăţită colecţia Muzeului cu
peste 200 de obiecte și peste 400 de
fotografii provenind de la surse private.
Din al doilea an, proiectul a presupus organizarea a şapte expoziţii temporare pe
tema copilăriei. Până în prezent au fost organizate cinci dintre acestea, urmând să fie
deschisă în 19 decembrie 2012 şi a şasea
expoziţie temporară („De-a facerea lumii.
Jocuri și jucării”). Cele organizate până în
prezent sunt expoziţiile: „Ivirea. Dinspre
duhuri spre duh” (14 martie – 15 aprilie
2012); „Lumea mică a celui mic” (3 mai –
3 iunie 2012); „Lucruri mici pentru nevoi
mari” (14 iunie – 15 iulie 2012, prelungită
până pe 30 august); „Descoperirea lumii,
acasă şi la şcoală” (14 septembrie – 14 octombrie 2012) şi „Relaţia cu lumea mare”
(31 octombrie – 30 noiembrie 2012).
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Urmează să fie organizate, până în martie
2013 şi celelate două expoziţii tematice.
Expozițiile au fost vizitate de un public local, în medie de aproximativ 400 vizitatori /
expoziție.
A fost concepută o expoziţie itinerantă,
denumită cu titlul generic al proiectului
„Childhood. Remains and Heritage”, care
a fost deja itinerată la sediul Institutului
Cultural Român din Londra (2-30 iunie 2012),
la sediul Institutului Cultural Român de la
Paris (12-30 septembrie 2012), la Circulo
de Bellas Artes din Madrid (9-21 octombrie
2012) , la sediul Academiei României din
Roma (8-28 noiembrie 2012). Expoziţia
urmează să fie itinerată şi la Stockholm
(24 ianuarie – 15 februarie 2013), Varşovia
(februarie – martie 2013) şi Lebork (martie
2013). Media de vizitatori este de 400 de
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persoane / expoziție, într-un interval de timp
relativ scurt. Cea mai vizitată locație până în
prezent a fost cea de la Madrid, unde au fost
1300 de vizitatori în 21 de zile.
Au fost organizate până în prezent două
întâlniri administrative şi trei întâlniri care
au avut ca scop schimbul cultural de idei,
valori, informaţii.
Au fost organizate 20 de ateliere pentru
copii, dar şi pentru copii şi vârstnici, cu scopul
de a investiga copilăria contemporană şi cea
trecută. La aceste ateliere au participat 140
copii.
Au fost tipărite cărţi poştale (pentru fiecare
expoziție în parte, au fost tipărite, până în
prezent, cărți poștale tematice: 5400 cărți
poștale, zece teme diferite), afişe (câte
26 pentru fiecare expoziție temporară și

câte 30 pentru fiecare locație a expoziției
itinerante), catalogul expoziţiei itinerante
(tipărit în 3000 exemplare), bannere (şase
până în prezent, câte unul pentru fiecare
expoziție temporară în parte).
Urmează să fie lansat Turul Virtual al
Muzeului Copilăriei la finalul proiectului,
precum şi să fie prezentat Ghidul Muzeului
Virtual al Copilăriei.
Pe termen lung, proiectul presupune
sensibilizarea publicului asupra importanței
patrimoniului mic, purtător de memorie
afectivă. Publicul va fi încurajat să contribuie
la dezvoltarea Muzeului Copilăriei prin noi și
noi informații. În mod concret, acest lucru se
întâmplă deja, prin implicarea voluntarilor în
proiect, într-un număr în continuă creștere.

Proiecte finanțate prin Programul Cultura (2007-2013)

Impactul proiectului asupra grupurilor
ţintă şi asupra instituţiei
Proiectul are ca grup ţintă cercetători şi
muzeografi (în număr de zece), care au
avut ocazia, prin cercetarea realizată şi prin
expoziţiile proiectate în comun, să cerceteze
în profunzime aspectele copilăriei. Câştigul a
fost mai ales cel al schimbului de experienţă,
dialogul cultural la care au participat cei
implicaţi, prin activităţile depuse.
Beneficiarii atelierului pentru copii au fost
140 de copii, cuprinşi între vârstele 7-14 ani,
care au avut ocazia să îşi dezvolte abilităţile,
creând obiecte, participând la conceperea
unei piese de teatru, documentând copilăria
celor vârstnici din familiile lor.
În derularea proiectului au fost implicaţi
şi voluntari (peste 20 de persoane), care

au avut ocazia să participe la derularea
unui proiect european, să se formeze
ca cercetători şi să ajute la conceperea,
adunarea de material şi punerea în scenă a
expoziţiilor.
Pentru Muzeul Ţăranului Român, proiectul a
însemnat punerea în practică a unui proiect
gândit de mai mult timp, un proiect drag şi
de suflet, crearea unui Muzeu al Copilăriei ce
a prins contur sub forma unui muzeu virtual,
realizat în cadrul unui proiect de cooperare.

Sustenabilitatea proiectului
În dorinţa de a continua proiectul, ne
propunem să intrăm în diferite reţele
europene care au ca scop derularea de
activităţi pentru copii, reţele ale muzeelor
dedicate copilăriei şi copiilor, pentru a putea
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pune în valoare cercetările şi expoziţiile
realizate în cadrul proiectului „Main Age”.
Rezultatul proiectului fiind un Muzeu virtual
al Copilăriei, vizibilitatea acestuia va fi
mare, astfel că sperăm ca, în timp, primind
şi îmbogăţind baza de date, să dezvoltăm
şi pagina de internet a Muzeului cu noi
informaţii privind copilăria din cât mai multe
spații culturale.
În plus, odată baza de date creată, aceasta va
constitui o bună sursă pentru viitoare acțiuni
ale muzeelor și organizațiilor implicate în
proiect: organizarea de ateliere pentru copii,
pregătirea și deschiderea de noi expoziții
tematice, care să continue temele propuse
în proiectul de față, publicații de specialitate
pe tema copilăriei etc.
Material realizat de Anamaria Iuga
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E-MOTIONAL
Bodies & Cities
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Studi ul de ca z I I .

Fundaţia Gabriela Tudor

Proiectul E-MOTIONAL Bodies & Cities
program european de mobilitate și schimburi artistice în domeniul dansului contemporan
Proiect de cooperare de maximum 2 ani (componenta 1.2.1 a Programului Cultura)
Coordonator: Fundaţia Gabriela Tudor
Echipa de coordonare: Cosmin Manolescu, Ștefania Ferchedău
Web: www.E-MOTIONAL.eu
www.gabrielatudor.ro ; http://zonadstudio.wordpress.com/
E-mail: contact@E-MOTIONAL.eu
Despre Fundația Gabriela Tudor: cunoscută anterior sub numele de Fundația Proiect DCM, a fost
înființată de Cosmin Manolescu și Gabriela Tudor cu scopul de a promova și susține dezvoltarea dansului
contemporan în România. De la înființarea sa în 1997, fundația a lucrat pe trei niveluri de intervenție:
dezvoltarea profesională a artiștilor și practicienilor din domeniul dansului contemporan (ateliere,
rezidențe, training-uri); cercetare artistică, producție și prezentare de evenimente (spectacole, festivaluri,
platforme); și distribuția pieselor în România și în străinătate.
Studii de caz cu operatori culturali din România
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Coorganizatori: Dance Ireland și Dublin Dance
Festival (Dublin, Irlanda), Asociația Coregrafilor
Profesioniști din Dans (Riga, Letonia), Dance
House Lemesos (Limassol, Cipru) , body > data >
space (Londra, Marea Britanie)

Descrierea proiectului
E-MOTIONAL Bodies & Cities este un
program european de mobilitate, schimburi
artistice şi formare profesională în domeniul
dansului contemporan, reunind artişti şi
manageri din şase ţări europene – România,
Cipru, Irlanda, Letonia, Marea Britanie
şi Turcia. Pe durata a doi ani, proiectul
conectează comunităţile artistice din aceste
ţări printr-o serie de activităţi care includ
cercetare artistică, burse de mobilitate,
rezidenţe, burse în management cultural,
schimburi de spectacole şi coproducţii.

Parteneri asociaţi: ArtistNe(s)t – Rețeaua Centrelor
de Rezidență pentru Artiști / Centrul de Cultură
„George Apostu” din Bacău, Centrul Național al
Dansului București și Muzeul Național de Artă
Contemporană, Academia Irlandeză Internațională
de Muzică și Dans, Universitatea din Limerick și
The Firkin Crane (Irlanda), Totaldobže și Noass
(Letonia), Watermans (Londra, Marea Britanie),
Teatrul Rialto (Limassol, Cipru) și CATI – Asociația
Artiștilor din Dans Contemporan (Istanbul, Turcia).

E-MOTIONAL acordă o egală importanță
dezvoltării profesionale şi experimentului,
iar proiectul oferă atât oportunităţi de
învăţare şi networking, cât şi de cercetare
artistică şi prezentare a spectacolelor
în contexte internaţionale, în faţa unui

Perioada de derulare: 1 mai 2011 – 30 aprilie
2013
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public nou. Proiectul este deschis tuturor
categoriilor de profesionişti interesaţi din
domeniul dansului contemporan: dansatori,
coregrafi, manageri, critici, dar și artiştilor
din domenii asociate (arte vizuale, noile
media, muzică etc.), care sunt invitaţi să se
înscrie şi să ia parte la diferite activităţi ale
proiectului.
Susţinem existenţa şi dezvoltarea dansului
contemporan și ne adresăm comunităţilor
artistice independente şi inovatoare,
cărora le oferim sprijin financiar direct şi le
susţinem să dezvolte o activitate artistică la
nivel european.

E-MOTIONAL, conceptul
Proiectul pornește de la două idei de bază
care sunt cuprinse chiar în titlul său. Ce
| 31

poate reprezenta emoţie în mişcare și în
relație cu diferite oraşe şi contexte (culturale,
personale, virtuale)? E-MOTIONAL face
referire în primul rând la mişcare, o mişcare
ce decurge din ceva şi al cărei efect este
perceptibil atât în exterior, cât şi ca stare
interioară. E-Motion este Europa în mişcare,
un continent interiorizat, cu istorii şi scenarii
intime, formând o hartă emoţională, dar
reprezintă desigur și un spatiu concret în
care interacțiunea participanților are ca
scop confruntarea unor abordări inovatoare
în materie de dezvoltare artistică, precum și
propunerea unor oportunități de învățare
reciprocă pentru toți cei implicați.

Ce este pentru noi mobilitatea?
Punem în mişcare corpuri şi emoţii, le
transportăm dintr-un spaţiu în altul, în
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peisaje culturale şi contexte diferite.
E-MOTIONAL este o metaforă complexă
a corpului contemporan şi a stărilor sale
complexe şi schimbătoare. Corpul, subiect
şi obiect al comunicării, mediu al conectării
şi nucleu pentru noi idei şi concepte, este în
acelaşi timp actorul dezvoltării culturale a
oraşelor pe care le locuim.

Contextul proiectului
Dansul contemporan a crescut treptat în țări
precum România, Cipru, Letonia sau Turcia
datorită câtorva mișcări conduse de artiști
și a inițiativelor independente - precum cele
implicate în derularea E-MOTIONAL – care,
cu timpul, au condus la cristalizarea unei
scene de dans dinamice, cu un o particularitate creativă și un model specific de adminis
trare a proiectelor și a instituțiilor din dans.

Bodies & Cities încearcă să răspundă
acestei nevoi prin activitățile de formare
a profesioniștilor din dans contemporan
desfășurate în cadrul proiectului.

Inițiat în 2010 de Fundația Gabriela Tudor,
proiectul este construit într-un context
care are nevoie crescândă de oportunități
de dezvoltare profesională, menită să
hrănească și să susțină colaborarea artistică
la nivel european. E-MOTIONAL conectează
scene de dans care nu au avut anterior
relații de colaborare extinse.

Proiectul se dezvoltă în România în contextul
în care scena de dans contemporan se
află într-un moment de criză, ca urmare a
reducerii bugetului Centrului Național al
Dansului București și a pierderii studiourilor
și a sălii de spectacol a CNDB, aflate în
clădirea Teatrului Național, odată cu intrarea
acesteia în reconstrucție. Prin amploarea sa
europeană și prin infuzia de oportunități de
formare profesională, E-MOTIONAL oferă o
șansă de dezvoltare artiștilor și managerilor
de dans din România și nu numai, precum și
o importantă stabilitate profesională.

Lansarea acestui proiect răspunde deo
potrivă lipsei de resurse suficiente la
nivel național în țările participante pentru
încurajarea schimbului de experiență
artistică și formare continuă a profesioniștilor
din dans.
Este nevoie de o îmbunătățire a pregătirii
administratorilor din dans contemporan și
de o înțelegere și o susținere diferită pentru
colaborarea între artiști și manageri în toate
țările implicate în proiect. E-MOTIONAL
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E-MOTIONAL
capitalizează
experiența
Fundației Gabriela Tudor și continuă o
Studii de caz cu operatori culturali din România
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serie de procese inițiate prin organizarea
unor proiecte precum Platforma Dansului
Balcanic, Terrains Fertiles, Migrant Body, prin
adăugarea unor noi structuri și niveluri de
intervenție, ca și prin lansarea unor modele
autentice de colaborare internațională.
Proiectul este rezultatul direct a 15 ani de
colaborare profesională între organizatorul
său principal, Fundația Gabriela Tudor, și
partenerii internaționali implicați în proiect.

Scopul proiectului
E-MOTIONAL Bodies & Cities are ca scop
crearea de oportunități de dezvoltare
profesională pentru comunitățile aflate în
afara scenei culturale mainstream, oferind
un suport direct actorilor culturali și
organizațiilor mici, dar extreme de creative, și
țintind extinderea internațională a activității
34 |

Proiecte finanțate prin Programul Cultura (2007-2013)

acestora într-un context european din ce în
ce mai efervescent și mai provocator.

de dans contemporan între țări care
au dezvoltat colaborari limitate până
în prezen, sau între care nu au existat
proiecte de cooperare în domeniul
dansului contemporan.

Obiective
•

Crearea de oportunități de dezvoltare
profesională deopotrivă pentru tinerii
artiști și managerii din dans contemporan, ca și pentru organizațiile culturale.

•

Susținerea dialogului intercultural și a
experimentului artistic transdisciplinar.

•

Crearea de legături noi și puternice
între structurile de dans de mici dimensiuni, între artiști și managerii din dans.

•

Susținerea creației artistice și inițierea
unor noi proiecte de colaborare între
țările partenere.

•

Susținerea

circulației

spectacolelor

Activitățile proiectului
1.

Cercetare artistică

Cercetarea
artistică
interdisciplinară
reprezintă componenta principală a
proiectului E-MOTIONAL Bodies & Cities.
Două echipe artistice interdisciplinare
dezvoltă un proces colaborativ de explorare
a relaţiei dintre corpul uman, contextul
urban şi geopolitic şi noile tehnologii. Fiecare
echipă este alcătuită din cinci artişti (din dans
contemporan, arte vizuale și noile media),
unul din fiecare ţară, care se întâlnesc pe
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parcursul a trei rezidențe, în trei țări diferite.
Fiecare perioadă de lucru se finalizează cu
o prezentare informală deschisă publicului.
Procesul artistic al celor două grupuri poate
fi urmărit pe blogul dedicat la http://www.EMOTIONAL.eu/blog/.
Cele două grupuri se reunesc la București
în aprilie 2013, unde vor finaliza lucrul și
vor prezenta rezulatele cercetării lor în
cadrul evenimentului final al proiectului
- E-MOTIONAL Bodies & Cities Festival/
Forum. Numărul estimat final de artiști
implicați în cercetarea artistică E-MOTIONAL
se situează la aproximativ 20.
O serie de documentări video ale cercetării
artistice sunt disponibile spre vizionare
din pagina dedicată a proiectului www.EMOTIONAL.eu.
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2.

Fondul de mobilitate

Fondul de Mobilitate E-MOTIONAL oferă
sprijin financiar pentru mobilitatea
internaţională a profesioniştilor din
domeniul dansului contemporan şi pentru
rezidenţe artistice în ţările participante la
proiect.
E-MOTIONAL stimulează creativitatea prin
deschiderea de noi canale de comunicare,
prin schimburi artistice şi networking
între artişti, practicieni şi diferiţi actori
culturali locali. Considerăm că rolul
artiştilor şi al managerilor în dezvoltarea
unui proiect artistic este interdependent
și complementar şi susţinem prin urmare
dezvoltarea profesională a amândurora.
Selectarea participanților s-a realizat în urma
mai multor licitații de proiecte lansate în
36 |
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2011 și 2012, pentru fiecare din următoarele
componente:
	a)
Rezidențele
coregrafice
E-MOTIONAL / ArtistNe(s)t
Componenta de rezidențe reprezintă o
dezvoltare a iniţiativei reţelei de rezidenţe
artistice ArtistNe(s)t din România, lansată de
către Gabriela Tudor şi Programul Cultural
Elveţian în 2006, un program internaţional
unic în regiune. E-MOTIONAL lansează
rezidențele ArtistNe(s)t la nivel european,
prin implicarea ţărilor participante şi a unor
noi spaţii de rezidenţă în circuitul reţelei, cu
sprijinul tuturor organizatorilor E-MOTIONAL
și a următorilor parteneri locali: Reţeaua
de rezidenţe artistice ArtistNe(s)t/ Centrul
Cultural “George Apostu” din Bacău și ZonaD
– studio Paradis Serial (România), Academia
Irlandeză Internațională de Muzică și Dans

și Universitatea din Limerick, precum și The
Firkin Crane, Cork (Irlanda), Noass Culture
and Arts Project (Letonia) și CATI – Asociația
Artiștilor din Dans Contemporan (Turcia).
Rezidențele sunt oferite pentru o perioadă
de două-patru săptămâni unui coregraf care
lucrează alături de un colaborator (dansator,
artist vizual, muzician etc.) la un proiect nou
sau la un proiect deja început, individual sau
alături de artişti locali, și se finalizează cu
prezentări deschise publicului. Participanții
beneficiază de spaţiu de repetiţii şi sprijin din
partea organizaţiei-gazdă pentru facilitatea
întâlnirilor ce implică comunitatea artistică
locală, organizarea de prezentări informale
sau de ateliere deschise artiştilor locali.
18 proiecte au fost selectate să beneficieze
de rezidențe, față de 14 câte au fost plănuite
inițial, ca urmare a duratei diferite alocate
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și a disponibilității spațiilor și a partenerilor
locali.
Fundația Gabriela Tudor a organizat în
România patru rezidențe pentru coregrafi
străini (dintre acestea una acordată unei
coregrafe din Turcia) și trei pentru coregrafi
români. Dintre acestea din urmă, trei
rezidențe s-au desfășurat exclusiv la Bacău,
în colaborare cu Centrul de Cultură „George
Apostu”, două exclusiv la București și alte
două cumulat la București și Bacău. Este
de menționat că patru dintre rezidențe au
implicat colaborări între artiști români și
străini.
În același timp, patru proiecte românești,
implicând şapte artiști, au beneficiat de
rezidențe în țările partenere. În total un
număr de 30 de artiști sunt beneficiari direcți
ai rezidențelor E-MOTIONAL/ ArtistNe(s)t în
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cadrul proiectului, la aceștia adaugânduse artiști locali care au fost implicați în
prezentările finale ale rezidențelor.
b) Bursele de mobilitate
23 de burse de mobilitate (față de 20
planificate) au fost acordate profesioniştilor
din zona dansului contemporan (artişti,
manageri, critici etc.) pentru a participa la
evenimente / proiecte specifice (festivaluri,
ateliere, întâlniri etc.) organizate în ţările
participante în proiect – România, Cipru,
Irlanda, Letonia, Marea Britanie și Turcia.
Bursele oferă posibilitatea de a explora scena
de dans contemporan din ţările respective,
de a realiza contacte noi şi a demara proiecte
şi schimburi de experienţă viitoare. Bursa
acoperă cheltuieli de transport internațional,
cazare și diurnă pentru o perioadă cuprinsă
între patru și şapte zile.
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Un număr de șase profesioniști ai dansului
din România (artiști, manageri și critici de
dans) au beneficiat de călătorii în țările
partenere. În același timp, România a primit
deja pe durata proiectului patru beneficiari
ai burselor din țările partenere, aceștia
participând la festivalurile Temps d’Images
(Cluj) și eXplore dance festival, un număr de
alți cinci urmând a participa la evenimentul
de închidere al E-MOTIONAL din aprilie 2013.
	c) Bursa “Gabriela Tudor” în
managementul proiectelor de
dans
Bursa
are
ca
scop
încurajarea
schimburilor culturale și a colaborărilor
între administratorii din dans din țările
participante în proiectul E-MOTIONAL.
Bursa este dedicată memoriei Gabrielei
Tudor, care a contribuit semnificativ la

dezvoltarea scenei artistice din România și
a colaborărilor internaționale în domeniu.
Programul continuă şi dezvoltă iniţiativa
lansată în 2010 de către Fundaţia Gabriela
Tudor în Marea Britanie şi în Statele Unite
ale Americii. Pe durata proiectului sunt
oferite în total 14 burse pe bază de concurs.

Pe durata E-MOTIONAL Bodies & Cities,
Fundația Gabriela Tudor găzduiește un
număr de patru bursieri și trimite un bursier
român într-o țară parteneră. Una din bursele
acordate de Fundația Gabriela Tudor este
destinată unui manager din Turcia, țară
asociată proiectului.

Organizația parteneră în țara de destinație
este gazda bursierului și oferă o rezidență
dedicată descoperii și înțelegerii modului
în care își dezvoltă proiectele, a contextului
local, în același timp acompaniind și
facilitând bursierului organizarea întregului
program al rezidenței. Bursa acoperă
cheltuielile de transport internațional,
cazare, diurnă și un onorariu. Cinci burse
sunt acordate membrilor echipelor de
coordonare E-MOTIONAL pentru a avea
posibilitatea unui schimb de experiență cu
organizațiile din țările partenere.

3.
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Schimburi de spectacole

E-MOTIONAL include un palier de intervenție
dedicat schimburilor de spectacole între
țările participante în proiect. Spectacolele
sunt selectate de către echipa proiectului
din țara în care urmează a fi prezentate, pe
baza propunerilor făcute de echipa țării de
origine şi a unui portofoliu artistic (materiale
video şi dosar de presă). Spectacolele
rezultate din rezidențe sau din alte activități
desfășurate în cadrul proiectului sunt de
asemenea obiectul acestui schimb.
Studii de caz cu operatori culturali din România
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Cu excepția Marii Britanii, fiecare țară
coorganizatoare prezintă un număr de trei
spectacole, câte unul din celelalte țări.
Fundația Gabriela Tudor a prezentat un
spectacol irlandez în colaborare cu Festivalul
Temps d’Images din Cluj și va mai prezenta
două spectacole din Cipru și respectiv
Letonia în cadrul evenimentului de închidere
al proiectului.
Spectacolele prezentate au implicat un
număr aproximativ de 25 de artiști. Alte trei
spectacole, din România, Irlanda și Letonia,
urmează a fi alese și prezentate la Limassol,
Cipru în primavara 2013.
4.

Coproducții

Ca rezultat al diferitelor niveluri de intervenție
ale proiectului, E-MOTIONAL acordă un
suport special pentru finalizarea unor
proiecte rezultate ca urmare a activităților
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organizate. Astfel, Fundația Gabriela Tudor,
în calitate de lider al proiectului, a selectat
spre susținere proiectul HABITUS rezultat
din rezidențe – colaborarea dintre coregrafa
Ozlem Alkis (Turcia) și muzicianul Vlaicu
Golcea (România), și proiectul INTERNAL
FACADE rezultat din cercetarea artistică –
colaborarea dintre coregrafa Laura Murphy
(Irlanda), performerul Mircea Ghinea
(România) și artistul video Gemma Riggs
(Marea Britanie). Acestea vor beneficia
de rezidențe în România (februarie 2013),
respectiv Irlanda (martie 2013) și România
(martie-aprilie 2013), urmând a avea
apoi premiera în cadrul evenimentului de
închidere a E-MOTIONAL la București în
aprilie 2013.
5. MOTION TOOLKIT: atelier - managementul organizaţiilor/proiectelor de dans
contemporan

Fundaţia Gabriela Tudor şi body>data>space
(Marea Britanie) susţin un training care îşi
propune să contribuie la dezvoltarea scenei
culturale locale din Cipru şi din Letonia.
Subiectele abordate includ: management
creativ și planificare strategică, finanţare
europeană şi administrare de proiect.
15-20 manageri culturali la început de drum
sunt invitaţi în cele două țări să participe
la această sesiune de formare. Selecţia
participanților se face pe bază de înscrieri,
de către trainerii din România (Cosmin
Manolescu) şi din Marea Britanie (Ghislaine
Boddington), împreună cu Dance House
Lemesos (Cipru) şi Asociația Coregrafilor
Profesioniști din Dans din Letonia. De
asemenea, cu ocazia acestui training, cei doi
experți derulează activitați de coaching în
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dezvoltare organizațională pentru cele două
organizații partenere din Limassol şi Riga.
Atelierul din Cipru a avut loc în mai 2012, cel
din Letonia este planificat pentru februarie
2013.
6. E-MOTIONAL Bodies & Cities Festival &
Forum
Fundația Gabriela Tudor organizează un
eveniment de anvergură la București în
perioada 12-14 aprilie 2013 în închiderea
proiectului de doi ani. Artiști participanți în
proiect, reprezentanți ai organizatorilor din
toate țările partenere și invitați internaționali
se reunesc la București pentru a viziona,
discuta și reflecta asupra rezultatelor
proiectului. Peste 40 de participanți
internaționali se vor afla la București cu
ocazia acestui eveniment.
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Programul evenimentului din aprilie 2013
include:
•

o rezidență artistică pe tema „corpului
E-MOTIONAL” realizată de cele două
echipe de cercetare artistică reunite la
București și formate din zece dansatori,
coregrafi și artiști vizuali din cele 5 țări
participante și derulată în perioada
4-11 aprilie; cele două grupuri prezintă
rezultatele cercetării în data de 12
aprilie;

•

o instalație audio-video și fotografie
ce va documenta procesul creativ al
proiectului prin diferite materiale vizuale, audio și video;

•

scurtă prezentare a programului
„Europa Creativă (2014-2020)” –
realizată în parteneriat cu Punctul de
Contact Cultural al României;
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•

un program de spectacole de dans
contemporan ce vor fi prezentate în
diferite locații din București;

•

instalații video și spectacole ce vor fi realizate special pentru acest eveniment
de artiști din România, Marea Britanie
și Turcia;

•

•

masa rotundă internațională cu
tema „Cross-border Collaborations
Nowadays”;
un program de întâlniri și discuții
cu artiștii participanți, precum și o
petrecere „E-MOTIONAL” animată de
muzicieni, dansatori și artiști vizuali din
România.

7. Documentarea proiectului
Activitățile E-MOTIONAL din toate țările
partenere sunt documentate prin materiale

vizuale (foto sau video) și audio, realizate
de artiști colaboratori ai proiectului, care
vor face parte dintr-un DVD de prezentare
ce urmeaza a fi lansat la București cu
ocazia evenimentului final. Un catalog va
fi de asemenea publicat după încheierea
proiectului.
8. Managementul proiectului: întâlnirile
partenerilor
E-MOTIONAL Bodies & Cities este organizat
de coordonatorul principal în colaborare cu
fiecare dintre coorganizatori. Colaborarea
la toate nivelurile și implicarea reciprocă
în toate activitățile proiectului reprezintă
viziunea în care proiectul a fost conceput, iar
acest proces se derulează pe întregul parcurs
al proiectului. Fiecare partener acționează
deopotrivă ca gazdă și ca organizație
care trimite participanți în celelalte țări,
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susținerea fiind oferită profesioniștilor din
dans din propria țară care călătoresc într-o
țară parteneră, precum și celor pe care îi
găzduiesc din alte țări.
Proiectul este coordonat și administrat
și cu ajutorul întâlnirilor regulate ale
partenerilor, un număr de cinci reuniuni
fiind programate pe durata proiectului în
fiecare din țările organizatoare. Întâlnirile au
ca scop: selectarea beneficiarilor în diversele
niveluri de intervenție ale proiectului, după
închiderea licitațiilor de proiecte, luarea
deciziilor administrative, coordonarea
artistică a proiectului. Întâlnirile sunt de
asemenea programate în conexiune cu
evenimentele E-MOTIONAL din țările
partenere – prezentări în cadrul cercetării
artistice sau evenimentul final E-MOTIONAL.
Studii de caz cu operatori culturali din România
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Originalitate, caracter inovator, valoa
rea adăugată europeană a proiectului
Amploarea activităților programate în cadrul
E-MOTIONAL Bodies & Cities și caracterul
inovator al colaborării transnaționale pe
care o angajează (așa cum am arătat în
descrierea proiectului) sunt dublate de o
perspectivă particulară asupra dinamicii
colaborării între artist și manager, viziunea
programului fiind de a-i plasa pe amândoi
la același nivel în procesul de dezvoltare al
unui proiect și în creșterea organizațională
pe termen lung. De-a lungul celor doi ani
de zile de organizare a proiectului au fost
realizate 18 rezidențe pentru coregrafi
și artiști colaboratori, 11 burse pentru
manageri culturali, 23 burse de mobilitate,
cinci rezidențe de cercetare artistică, două
coproducții internaționale, 12 schimburi de
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spectacole prezentate în țările partenere
și două traininguri în managementul
proiectelor de dans. Proiectul se finalizează
cu un important festival/forum cultural
internațional la București, care va oferi
o imagine pozitivă scenei coregrafice
din România. Numărul de profesioniști
din domeniul dansului contemporan din
România și țările partenere care beneficiază
de acest proiect este deopotrivă unul
important.
E-MOTIONAL este unul din puținele proiecte
europene câștigate la Cultura (2007-2013)
de o organizație de dans din Europa de
Est în calitate de organizator principal,
aducând în acest fel un capital important
de imagine României în cadrul Programului.
Coorganizatorii sunt parteneri stabili și
cu activitate îndelungată pe scenele de

dans contemporan din țările asociate, iar
un număr important de parteneri asociați
sprijină de asemenea derularea proiectului.
În țări precum România și Letonia, cu
ocazia diverselor evenimente organizate,
E-MOTIONAL a oferit și oportunitatea unor
activități conexe de advocacy în sprijinul
dansului contemporan și a importanței
susținerii publice acordate acestei arte,
sprijinul europeană acordat reprezentând
un argument important în obținerea
legitimității și la nivel național.

Parteneriatul
Proiectul E-MOTIONAL Bodies & Cities este
rezultatul direct a 15 ani de colaborare
profesională la diverse niveluri între
organizatorul său principal, Fundația
Gabriela Tudor, și partenerii internaționali
implicați în proiect.
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Partenerii E-MOTIONAL și responsabilitățile
lor
a) Dublin Dance Festival (DDF), unul dintre
cei doi coorganizatori irlandezi, este cel mai
important festival de dans contemporan
din Irlanda. Creat în 2002, festivalul este
organizat anual în luna mai și are un program
dens de spectacole și evenimente speciale,
promovând producții inovatoare din zone
estetice diverse. DDF are un rol esențial în
dezvoltarea publicului de dans contemporan
din Irlanda. Festivalul joacă de asemenea
un rol important în sprijinirea coregrafilor
irlandezi prin comisionarea de piese,
realizarea de coproducții și prezentarea
pieselor într-o varietate de formate la nivel
local și internațional. În perioada 2008-2011,
festivalul a fost condus de Laurie Uprichard,
un promotor internațional interesat de
promovarea dansului contemporan din
Europa de Est, și respectiv România.

Participare în proiect. DDF a avut un
rol important în realizarea conceptului
proiectului
E-MOTIONAL,
propunând
includerea în cadrul activităților a
schimburilor de spectacole, conform
profilului organizației. Festivalul a avut
de asemenea un rol esențial în facilitarea
parteneriatelor suplimentare din Irlanda, cu
Dance Ireland, respectiv Universitatea din
Limerick. În 2011, DDF a fost coordonatorul
principal al activităților din Irlanda și a
organizat prima întâlnire a partenerilor
E-MOTIONAL. Începând cu ianuarie 2012,
DDF s-a ocupat de realizarea burselor de
mobilitate, a programării spectacolelor
din Irlanda şi de organizarea burselor în
management „Gabriela Tudor”.
WEB: www.dublindancefestival.ie
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b) Creată în 1992, Dance Ireland (DI) este
organizația profesională reprezentativă
pentru dans în Irlanda. Este cea mai
importantă organizație de dans din Irlanda,
centrându-se pe dezvoltarea profesionala
a artiștilor irlandezi și având un interes
special legat de cercetarea artistică. DI
oferă oportunități de creație artistică și
sprijin logistic coregrafilor și dansatorilor
irlandezi. Din 2006 DI administrează
spațiul DanceHouse din Dublin, cu facilități
excelente pentru arta dansului (studiouri,
vestiare, bibliotecă specializată). Dance
Ireland dezvoltă proiecte la nivel local,
regional și internațional.
Participare în proiect. În mai 2011, Dance
Ireland devine partener asociat al proiectului
E-MOTIONAL, în studiourile sale urmând să
se deruleze rezidențele și cercetarea artistică
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organizate la Dublin. Urmare a unei foarte
bune colaborari în primul an al proiectului
și a contribuției financiare consistente aduse
în proiect, DI își manifestă interesul de a
deveni coorganizator alături de DDF, lucru
cate devine oficial în ianuarie 2012. Dance
Ireland este organizator al cercetării artistice
de la Dublin și coorganizator, împreună
cu Universitatea din Limerick și Academia
Irlandeză Internațională de Muzică și Dans,
a patru rezidențe coregrafice ArtistNe(s)
t la Dublin si Limerick. Participă deopotrivă
la programul burselor de dezvoltare
profesionala „Gabriela Tudor”.
WEB: www.danceireland.ie
c) Asociația Coregrafilor Profesioniști din
Dans din Letonia (HA) a fost creată în 2003 de
un grup de coregrafi, dansatori și profesori
de dans. Obiectivul principal al asociației este
46 |

dezvoltarea dansului contemporan în Letonia
și crearea unor oportunități de dezvoltare
profesională și creație pentru artiștii letoni.
HA este organizatorul festivalului Time to
Dance, singurul festival de dans contemporan
organizat anual și care include un program
divers de ateliere, spectacole și prezentări de
filme. De asemenea, asociația organizează
seri de improvizație, proiecte educaționale
în școli, centre culturale, cămine pentru
bătrâni, ateliere de formare profesională
pentru dansatori și publicul interesat în
Riga și alte orașe. HA colaborează în mod
curent cu diferite organizații internaționale,
precum New York Live Arts, Barrents Festival,
New Baltic Dance Festival, Compagnie Ariel
la dezvoltarea de proiecte de colaborare
internațională și schimburi artistice. Din
2004 Asociația este condusă de coregrafa
Ilze Zirina.

Participare în proiect. În calitate de
coorganizator, HA organizează o rezidență
de cercetare artistică, trei rezidențe
coregrafice, patru călătorii de explorare,
două schimburi pentru manageri culturali,
trei schimburi de spectacole, o întâlnire a
partenerilor și un training în management
cultural la Riga.
WEB: www.dance.lv
d) Dance House Lemesos (DHL) a fost
deschisă în 2007 la Limassol, fiind prima
organizație de dans independentă ce
și-a propus susținerea, dezvoltarea și
promovarea dansului contemporan în Cipru.
DHL a devenit recent membru afiliat al
rețelei European Dance House Network. DHL
este un loc de întâlnire pentru artiștii locali și
internaționali, un spațiu deschis creativității,
schimbului artistic, cercetării, dezvoltării și
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inovației artistice. Centrul dezvoltă proiecte
locale și internaționale în şase domenii
prioritare: cercetare – creație artistică
– producție de spectacole (rezidențe și
coproducții internaționale), difuzare de
spectacole, educație, formare profesională
pentru artiști și un centru resursă dedicat
dansului cipriot. DHL colaborează în mod
curent cu alte organizații de dans din Cipru,
rețele și organizații internaționale.
Participare în proiect. Coorganizator.
Organizează o perioadă de cercetare artistică,
3 rezidențe, 4 călătorii de explorare, 2 burse
pentru manageri culturali, 3 schimburi de
spectacole, o întâlnire a partenerilor, un
training în management cultural.
WEB: www.dancehouselemesos.com
e)

body>data>space

este

un

colectiv

interdisciplinar de artiști și manageri
culturali din Londra ce s-a desprins din
shinkansen/ Future Physical (1989-2004),
unul din pionerii artei digitale performative
britanice. Grupul este implicat în dezvoltarea
de proiecte de conexiune între spectacol,
arhitectură, arta vizuală și lumea virtuală.
Folosind metode proprii de creativitate și
lucru în rețea, body > data > space dezvoltă
o viziune particulară despre despre viitorul
corpului uman și relatia sa în timp real cu
dezvoltarea socială, globală și tehnologică.
Organizația este implicată într-o serie de
proiecte europene și internaționale având
un focus special pe conectivitate, prezență
telematică și amestecul între zonele virtuale
și cele fizice.

artistică, patru călătorii de explorare, două
burse pentru manageri culturali, două
traininguri în management cultural și
participă la organizarea unei rezidențe .

Participare în proiect. Coorganizator.
Organizează o perioadă de cercetare
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Cofinanțarea proiectului
Bugetul total al proiectului este de 399.056
EUR, 50% din această sumă reprezentând
cofinanțarea primită prin programul Cultura
(2007-2013) al UE. Din aceasta, bugetul total
al organizației lider este de 137.806 EUR,
cel mai mare comparativ cu al ceilorlalți
parteneri.
Cofinanțarea a fost asigurată de Fundația
Gabriela Tudor din granturi primite în
urma unor licitații de proiecte organizate
de Ministerul Culturii și Patrimoniului
Național (MCPN), Administrația Fondului
Cultural
Național
(AFCN),
Fundația
Culturală Europeană din Amsterdam și
Centrul Național al Dansului București
(CNDB), precum și din resurse proprii. Este
de menționat faptul că, în unele situații,
cuantumuri din aceste finanțări nu pot fi
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cuantificate ca o cofinanțare a proiectului
european întrucât acoperă activități
suplimentare față de planul inițial. Un
exemplu în acest sens este publicarea
unui catalog după finalizarea proiectului,
participarea unei serii de invitați străini la
evenimentul de închidere al proiectului din
aprilie 2013 sau susținerea chiriei studioului
de dans destinat proiectului la București.
Dificultatea fondurilor primite din România a
fost reprezentată de perioada de eligibilitate
a acestora, cuprinsă între lunile martienoiembrie (AFCN), mai-octombrie (CNDB)
sau iunie și chiar septembrie – noiembrie
(MCPN) și a sumelor mici oferite proiectelor
europene de către finanțatorii români în
raport cu cofinanțarea europeană (care
este acordată la început într-un procent de
70% pentru întreaga perioadă de derulare

a proiectului). Aceste situațiii nu au permis
cofinanțarea unor activități planificate a
avea loc în afara perioadelor eligibile pentru
fondurile din România și au generat un
volum de muncă sporit în depunerea de
aplicații și realizarea de rapoarte și deconturi
la finalul fiecărei finanțări.
De asemenea, o problemă importantă este
reprezentantă de birocrația procedurilor
Ministerului Culturii și Patrimoniului
Național, reprezentată de traducerea
autorizată a tuturor documentelor din
alte limbi în limba română (contractul
de cofinanțare cu Uniunea Europeană,
dosarul de candidatură depus la UE, facturi
și chitanțe pentru plățile în străinătate),
precum si obligativitatea depunerii unei
cereri de cofinanțare în fiecare an (cu
documente identice).
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Problematică, în acest sens, este şi realizarea
evenimentului final din aprilie 2013 la
București, pentru buna desfășurare a căruia
echipa a angajat discuții cu Centrul Național
al Dansului București în vederea prezentării
acestui eveniment în parteneriat. Este de
notat deopotrivă faptul că CNDB a fost la
început partener asociat al proiectului,
urmând a oferi în mod gratuit spațiile
de desfășurare la București, lucru care a
devenit ulterior imposibil după pierderea
spațiului în aprilie 2011. Acest fapt a adus
o serie de costuri suplimentare de chirie de
spații în bugetul E-MOTIONAL, care nu au
fost prevăzute inițial.
Fundația Gabriela Tudor a semnalat
aceste probleme în diversele demersuri de
advocacy la care a contribuit ca membru al
Coaliției Sectorului Cultural Independent,

precum și în documentul Carta pentru
Cultura Vie (www.culturavie.ro).
În ceea ce privește asigurarea cofinanțării
de către ceilalți parteneri, modalitățile
diferă în funcție de profilul și dimensiunea
organizațiilor. Spre exemplu, Dublin Dance
Festival și Dance Ireland sunt organizații
extrem de stabile, care primesc fonduri
anuale de la finanțatorii locali irlandezi, ce le
permit susținerea proiectelor de anvergură.
Un caz special în Irlanda este și contribuția la
cofinanțare din partea unui partner asociat
– Universitatea din Limerick. Dificultăți
în asigurarea cofinanțării se înregistrează
în Marea Britanie, ca urmare a instituirii
de către Arts Council în 2012 a unui fond
de mobilitate pentru artiști ce a exclus
posibilitatea obținerii de cofinanțare pentru
proiecte similare, precum E-MOTIONAL.
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În Cipru, cofinanțarea pentru proiectele
europene este asigurată în procent de 75%
de către Ministerul Culturii, restul de 25%
fiind relativ ușor de obținut din fonduri
locale de la Municipalitatea din Limassol
sau din veniturile proprii ale Dance House
Lemesos. În Letonia, susținerea obținută
de la Ministerul Culturii sau alți finanțatori
publici este în sume extrem de mici (între
3000 și 8000 de euro), insuficiente pentru
anvergura unui proiect european. Din
acest motiv, partenerul leton este nevoit
să angajeze un împrumut bancar pentru
finalizarea proiectului.

Rezultate obţinute până în prezent şi
preconizate până la final
În materie de rezultate tangibile,
E-MOTIONAL a îndeplinit sau este în
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curs de finalizare a tuturor activităților
planificate inițial în proiect, pe unele
paliere înregistrându-se un excedent
față de planul inițial de activități. Au fost
acordate nenumărate rezidențe și burse de
mobilitate, iar numărul total de beneficiari
la momentul decembrie 2012 este de peste
140, față de 134, cel estimat inițial.
Și la nivel de parteneriate, E-MOTIONAL
a angajat mai multe colaborări decât
cele prevăzute inițial. Astfel, partenerul
asociat Dance Ireland a devenit ulterior al
doilea coorganizator în Irlanda, având în
vedere rolul important jucat în derularea
rezidențelor și a modulului de cercetare
artistică. Irlanda a adus deopotrivă
trei alți parteneri asociați, Academia
Irlandeză Internațională de Muzică și Dans,
Universitatea din Limerick și The Firkin
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Crane, Cork. Letonia a adus și ea un nou
partner asociat, Asociația Totaldobže, care a
asigurat spațiul de desfășurare al cercetării
artistice, la fel și Marea Britanie, prin
asocierea cu Watermans din Londra, pentru
derularea cercetării artistice din ianuarie
2013. De asemenea, Muzeul Național de Artă
Contemporană este partenerul Fundației
Gabriela Tudor în organizarea cercetării
artistice de la București și a evenimentului
de închidere al proiectului, din aprilie 2013.
Un rezultat esențial pentru organizația lider
este reprezentat de înființarea studioului
ZonaD – deschis la București în iunie 2012
în conexiune cu proiectul E-MOTIONAL,
spațiu care a început să găzduiască din luna
septembrie rezidențele E-MOTIONAL și alte
evenimente conexe realizate la București.
ZonaD va fi spațiul dedicat unuia dintre

grupurile de cercetare artistică la București
în aprilie 2013.
O serie de proiecte artistice și colaborări,
atât la nivel local, cât și internațional
între participanții la proiect reprezintă un
rezultat ce se va concretiza după încheierea
E-MOTIONAL. La fel și lansarea unor noi
proiecte de cooperare între partenerii
E-MOTIONAL (Irlanda - Cipru), RomâniaLetonia, este un rezultat concret și un efect
al E-MOTIONAL.

Impactul proiectului
1.

Impact asupra grupurilor țintă

Diversele activități din cadrul E-MOTIONAL
Bodies & Cities sunt adresate profesioniștilor
din dans contemporan din țările partnere –
dansatori, coregrafi, manageri, alți artiști,
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critici de dans. Mobilitatea, schimbul de
informație, transferul de cunoștințe și
expunerea în fața unor audiențe și contexte
locale diferite reprezintă principii pe baza
cărora se desfășoară procesul de dezvoltare
profesională.

•
Îmbunătățirea
capacității
de derulare a proiectelor europene și
înțelegerea funcționării scenei de dans
internaționale sunt ținta atelierelor
organizate în Cipru și Letonia, susținute de
experți implicați în dezvoltarea proiectului.

Niveluri multiple de implicare sunt parte
integrantă din E-MOTIONAL:

•
Oportunități de dezvoltare a
unor noi idei sau a unor propuneri work-inprogress într-un context internațional sunt
oferite în cadrul programului de rezidențe
E-MOTIONAL/ ArtistNe(s)t.

•
Networking-ul, participarea la
evenimente importante din domeniul
dansului și întâlniri cu posibili viitori
parteneri de proiect sunt ținta programului
flexibil de burse de mobilitate.
•
Explorarea unor medii de lucru
diferite, construirea adaptabilitității, precum
și a unor abilități administrative sunt oferite
prin intermediul burselor Gabriela Tudor
pentru managerii din dans.

•
Accesarea unui public larg și
promovarea ideilor și practicilor inovatoare
prin prezentarea de spectacole de-a lungul
desfășurării proiectului.
•
Îmbunătățirea abilităților de
lucru în echipă se realizează prin dialog
intercultural, cercetare artistică, dezvoltarea
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de noi spectacole în coproducție și reflecția
comună ca parți integrante ale proiectului
pe parcursul acestuia, ca și cu ocazia
evenimentului final.
Proiectul are ca grupuri țintă și organizații
și instituții din domeniul dansului, inclusiv
toți partenerii implicați, precum și
autoritățile publice din domeniul cultural.
Implicarea organizațiilor la toate nivelurile,
de concepție, implementare și evaluare/
monitorizare este acompaniată de o
descentralizare a diverselor decizii artistice
(participanți, teme, contexte de prezentare
a spectacolelor, rezultatelor). Acest lucru
reprezintă un impuls în consolidarea
capacității organizațiilor de a susține o
activitate la nivel internațional și în același
timp a înțelegerii nevoilor la nivel local și
național, precum și în dezvoltarea viziunii
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lor de lucru. Training-ul, ca și lucrul în sine
la proiect, reprezintă în mod egal adevărate
situații de învățare.

2.

Implementarea activităților proiectului
implică voluntariat, care acompaniază lucrul
echipelor de coordonare. Aceasta este o
practică obișnuită a organizațiilor partenere,
indiferent de scara de acțiune, dar în acest
caz participarea voluntarilor la proiect este
văzută și ca o oportunitate de dezvoltare
profesională a practicienilor din dans,
precum și o susținere directă acordată noii
generații de entuziaști din dans, la curent
cu noile tendinţe din domeniu. În materie
de public al proiectului, E-MOTIONAL
țintește iubitorii de cultură interesați de
dans contemporan, ca și de teatru, muzică,
arte vizuale sau film, precum și public tânăr,
studenți sau cercetători.

•
Creează o dinamică sinergetică în
dezvoltarea scenelor de dans contemporan
din țările participante.
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Impact la nivel european

Proiectul E-MOTIONAL Bodies & Cities:

•
Oferă artiștilor și managerilor din
dans beneficiul unui proces de dezvoltare
profesională care va avea efect pe termen
lung asupra creativității și a carierei lor.
•
Susține schimburile culturale
bilaterale și oferă o bază solidă pentru
colaborări viitoare între organizațiile din
dans contemporan din țările partenere.
•
Conferă legitimitate, prin suportul
european, scenelor de dans contemporan
din țări precum România sau Letonia.

•
Susține prezentarea unor noi
propuneri artistice în orașele în care are
loc proiectul, contribuind în acest fel la
dezvoltarea scenei culturale locale. Susține
procesul de cercetare esențial în orice
demers artistic, în general neglijat și puțin
susținut în România, Letonia sau Turcia.

Sustenabilitatea proiectului
Pentru prima dată, E-MOTIONAL a stabilit
relații de cooperare solide între organizații
care au fost implicate anterior doar în
colaborări de mică anvergură. Proiectul
aduce aceste organizații la un nivel diferit
de cooperare, dimpreună cu comunitățile
artistice din țările participante, care pot
lega între ele o varietate de proiecte de
colaborare ca urmare a E-MOTIONAL.
Un rezultat concret este producția de
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spectacole de către artiștii care au beneficiat
de rezidențe, burse de mobilitate sau care
au participat la cercetarea artistică.
ZonaD – studio Paradis Serial, spațiul
înființat de Fundația Gabriela Tudor în
conexiune cu E-MOTIONAL va continua să
găzduiască rezidențe artistice, formate de
cercetare artistică și experimente la granița
între diverse discipline.
Excelenta colaborare între partenerii din
România și Letonia se va continua într-un
viitor proiect care are ca nivel de intervenție
de data aceasta coproducția de spectacole,
ca un rezultat firesc și organic al primei etape
a cooperării dezvoltate prin E-MOTIONAL.
Material realizat de Ștefania Ferchedău și
Cosmin Manolescu
Studii de caz cu operatori culturali din România
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3

P r o i ec t u l J a r d i n
d’Europe
și
Festivalul eXplore dance
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Studi ul de ca z I I I .

Asociația 4Culture

Proiectul Jardin d’Europe & Festivalul eXplore dance
DESPRE ASOCIAȚIA 4Culture ŞI PROIECTELE CULTURA (2007-2013)
Asociația 4Culture este organizator al eXplore dance festival – Bucharest International
Contemporary Dance & Performance Festival, coorganizator al proiectului European
multianual Jardin d’Europe și membru al rețelelor Jardin d’Europe și IETM – International
Network for Contemporary Performing Arts. Asociatia 4Culture are ca obiectiv susținerea
și promovarea tinerei creații contemporane, prin burse de studiu, activități de cercetare,
rezidențe, producții și diseminare. Proiectele 4Culture sunt create și derulate pe termen
mediu și lung, propunându-și formarea profesională a tinerei generații de artisti,
acompanierea acestora în procesul de creație, precum și promovarea dansului contemporan
și a performance-ului în rândul publicului larg.
eXplore dance festival – Bucharest International Contemporary Dance and Performance
Festival, este organizat anual de către 4Culture, beneficiind de experiența acumulată în
urma prezentării cu succes a peste 200 de creații originale în cadrul edițiilor organizate între
2005-2012.
Studii de caz cu operatori culturali din România
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Jardin d’Europe este singurul proiect de cooperare europeană multianuală în care România
este angajată să deruleze activități în domeniul dansului contemporan pe durata a cinci ani
(2008-2013). Prin partenerii și activitățile sale diverse – cu un impact deosebit asupra scenei
de dans, precum și prin vizibilitatea deosebită de care beneficiază la nivel european, Jardin
d’Europe este unul din proiectele cele mai importante ale Asociației 4Culture.
Dacă eXplore dance festival răspunde în primul rând nevoilor unui public larg, prin oferta
bogată de spectacole, Jardin d’Europe este conceput ca un proiect de susținere și promovare
a tinerilor artiști coregrafi, dansatori, jurnaliști și manageri culturali. Intenția rețelei Jardin
d’Europe este de a crea o infrastructură europeană formată din importante centre de dans,
companii și organizatori de festivaluri, care să sprijine creația contemporană emergentă și
promovarea tinerilor artiști.
În calitate de membru al IETM, Asociația 4Culture participă la întâlnirile anuale ale rețelei,
promovând artiștii și creația contemporană din România, în cadrul dezbaterilor, contribuind
la inițierea și dezvoltarea unor colaborări internaționale între artiști și operatori culturali din
România și străinătate.

Asociaţia 4Culture
Coordonator de proiect: Andreea Căpitănescu
Web: www.4culture.ro,
E-mail: andreea@4culture.ro

Proiectul Jardin d’Europe
Proiect de cooperare culturală multianuală (componenta 1.1. a Programului Cultura)
Coordonator: Danceweb (Austria)
Coorganizatori: Ultima Vez Vzw (Belgia), Asociaţia 4Culture (România), Bimer A.S. (Turcia), De Hexe
Centre Choregraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon (Franța), Workshop Foundation
(Muhely Alapitvany) (Ungaria), Ngo Lokomotiva - Center for New Initiatives în Arts and Culture (Fosta
Republică Iugoslavă Macedonia), Southbank Centre (Marea Britanie), Station Service for Contemporary
Dance în Belgrade (Serbia), Cullberg Ballet (Suedia).
Perioada de desfășurare: iulie 2008 - 2013
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Descrierea proiectului

Obiectivele proiectului

Jardin d’Europe este un proiect european
dedicat
creării
unei
infrastructuri
europene care să susțină profesionalizarea
dansatorilor, coregrafilor, coordonatorilor și
criticilor de dans emergenți. Jardin d’Europe
este conceput ca un proiect de susținere
și promovare a tinerilor artiști coregrafi,
dansatori, jurnaliști și manageri culturali.
Obiectivul său principal nu este doar
organizarea de proiecte de artă individuale
ci și de a le transforma într-o forță de
conducere pe piața de dans contemporan din
Europa. Jardin d’Europe este organizat ca o
rețea de instituții de dans europene (centre
de training de dans, companii de dans sau
organizatori de festivaluri) cu prioritate în
țările din centrul și estul Europei.

•

Proiecte finanțate prin Programul Cultura (2007-2013)

Sprijinirea tinerilor profesioniști din domeniul dansului contemporan (dansatori, coregrafi, dramaturgi, manageri
culturali etc.) în vederea dezvoltării lor
profesionale continue într-un context
internațional.

•

Stimularea creativității, prin acordarea
unei atenții speciale tinerilor artiști
români și creației acestora (în spații culturale diverse și în formate originale).

•

Susținerea mobilității transnaționale
a tinerilor dansatori și coregrafi.
Producțiile sunt bazate pe un mix cultural prin perioade de repetiții în țară
și străinătate, oferite de partenerii
proiectului din România și întreaga
Europă.

•

•

Sprijinirea schimbului de informație
privind ultimele tehnici și tendințe în
dansul contemporan internațional în
rândul profesioniștilor și a publicului
larg.
Promovarea dansului contemporan
din România pe plan național și
internațional, care va putea asigura o
mai bună vizibilitate atât artiștilor, cât
și atragerea atenției publicului și factorilor de decizie asupra domeniului și
situației precare în care se află dansul
contemporan românesc.

•

Situarea scenei dansului contemporan
românesc într-un context internațional,
datorită întâlnirilor între artiștii din
cadrul producțiilor.

•

Creșterea vizibilității dansului contemporan și a tinerilor coregrafi în rândul

Studii de caz cu operatori culturali din România

publicului larg.
•

Contribuția majoră la crearea pieței de
dans europene prin sprijinirea unor tineri artiști români în domeniul dansului
contemporan.

•

Amplificarea activităților naționale și
internaționale ale Asociației 4Culture
în cadrul unor rețele formate din
producători/manageri
culturali
internaționali.

Activitățile proiectului
- Prix Jardin d’Europe. În fiecare an, fiecare
coorganizator realizează una sau două
coproducții ale coregrafilor în curs de
afirmare, dintre care între patru şi şase vor
fi nominalizate pentru Prix Jardin d’Europe
(Premiu european pentru tineri coregrafi,
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constând în 10.000 de euro). Cele patruşase lucrări vor fi prezentate unei audiențe
internaționale împreună cu alte opt creații
europene ale coregrafilor emergenți.
- Critical Endeavour. Zece jurnaliștii de dans
emergenți din toate țările participante în
proiect urmăresc creațiile prezentate în
competiția Prix Jardin d’Europe și participă la
un seminar de scriere critică, condus de unul
sau mai mulți jurnaliști europeni, recunoscuți
pe plan internațional. În București, în cadrul
eXplore dance festival 2011, grupul de
participanți Critical Endeavour a avut și
misiunea de a nominaliza câștigătorii Prix
Jardin d’Europe.
- TTT (Teaching The Teachers) reprezintă
un răspuns la necesitățile scenei europene
de dans în găsirea unor noi metode și
modele pedagogice în domeniul dansului
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contemporan.
- NOMAD, ca structură de rețea deschisă, e
dedicată în mod special initiațivelor de dans
în Balcani, pentru îmbunătățirea condițiilor
de lucru în această regiune.
- SuSy (Support System). Acest element
al programului este creat pentru a stabili
o infrastructură ce poate fi susținută
managerial pentru producția, medierea
și recepția dansului contemporan. Astfel,
tineri manageri culturali se vor putea
profesionaliza anual în cadrul proiectului și
vor căpăta expertiză în derularea de proiecte
europene.
- Burse. Aproximativ 65 de artiști de dans din
întreaga Europă sunt selectați anual, pentru
a participa în fiecare vară la activitățile
ImPulsTanz, bucurându-se astfel de cinci

săptămâni de workshop-uri, coaching
projects, performance-uri și antrenament şi
cercetare individuală.
- Wild Cards. Printr-un sistem de schimburi
reciproce de wild cards, membrii rețelei
Jardin d’Europe oferă anual tinerilor
coregrafi și dansatori posibilitatea de
a participa în cadrul unor rezidențe,
workshop-uri, laboratoare și alte programe
de cercetare coregrafică.
- Action Research. Pe întreaga durată a
Jardin d’Europe, activitățile proiectului vor
fi documentate și acompaniate pentru a
asigura o inovație permanentă de-a lungul
celor cinci ani și pentru a produce materiale
și publicații împărtășind astfel rezultatele
proiectului întregii comunități a dansului
precum și domeniilor artistice adiacente.

Proiecte finanțate prin Programul Cultura (2007-2013)

Valoarea adaugată europeană
a proiectului Jardin d’Europe constă în forța
parteneriatului dintre membrii rețelei,
importanți operatori culturali europeni,
ale căror inițiative comune conduc la un
impact major asupra scenelor de dans
contemporan naționale. Asociația 4Culture
își propune ca prin organizarea la București
a numeroase activități ce includ rezidențe,
producții, prezentări finale de spectacole
și performance-uri, și prin acțiuni de
documentare/Action Research, să contribuie
la dezvoltarea și promovarea profesioniștilor
activi în domeniul dansului contemporan
și la promovarea dansului contemporan
în România. În cadrul activităților mai sus
menționate, vor fi urmărite și analizate
acțiuni precum originalitatea, inovația și
creativitatea participanților. Pe termen lung,
Studii de caz cu operatori culturali din România
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prin activitățile programului Jardin d’Europe
va fi posibilă dezvoltarea unei rețele de peste
30 de instituții de dans (centre de training de
dans, companii de dans sau organizatori de
festivaluri) din Europa, având ca centru de
interes tineri dansatori și coregrafi din dansul
contemporan care doresc să contribuie
la dezvoltarea lor artistică într-un context
european. Prioritățile proiectul se bazează
în principal pe dezvoltarea profesională a
artiștilor emergenți, pe abordări artistice
interdisciplinare, dar și pe modalități noi de
dezvoltare a publicului și a pieței de muncă
specializate din România.

Parteneriatul
Rețeaua Jardin d’Europe este compusă din
zece parteneri, unii dintre cei mai importanți
operatori culturali din Europa (danceWEB/
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Viena, Ultima Vez/Bruxelles, Cullberg Ballet/
Stockholm, SouthBank Centre/Londra, CCN
Montpellier-Mathilde Monnier/Montpellier,
Lokomotiva/Skopjie,
Station/Belgrad,
Workshop Foundation/Budapesta, Bimeras/
Istanbul, și 4Culture/București). în fiecare
an, rețeaua Jardin d’Europe are programate
diferite activități ce urmează a fi organizate
de către cei zece coorganizatori.
Pentru a sprijini mobilitatea transnațională
a artiștilor și creațiilor artistice în spațiul
european, rețeaua organizează rezidențe,
perioade de cercetare și acordă burse
artiștilor tineri și emergenți care astfel pot
beneficia de stagii de cercetare și creație
în celelalte țări membre Jardin d’Europe.
Astfel, proiectele sprijinite sunt bazate pe
un mix de perioade de repetiție în țară și în
străinătate, cu sprijinul celorlalți parteneri ai

proiectului. În vederea derulării activităților
proiectului, fiecare membru al rețelei
Jardin d’Europe colaborează pe plan local
și național cu diferiți parteneri și instituții,
care contribuie totodată și la promovarea și
vizibilitatea proiectului.

Cofinanțarea proiectului
Cofinanțarea UE pentru întregul proiect de
cooperare pe cinci ani este în valoare de
2.438.698 de euro, reprezentând 48,42% din
bugetul total eligibil.
Activitățile derulate în cadrul Jardin
d’Europe sunt cofinanțate de către
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național,
Administrația Fondului Cultural Național,
Centrul Național al Dansului. Proiectul se
desfășoară și cu sprijinul principalelor centre

Studii de caz cu operatori culturali din România

și institute culturale din București (Forumul
Cultural Austriac, Ambasada Statelor Unite
la București, Institutul Italian de Cultură,
Centrul Ceh, Centrul Cultural al Republicii
Ungare etc).

Rezultatele jardin d’europe până în
2012
•

Creșterea numărului de practicieni în
domeniul dansului contemporan, precum și creșterea numărului de creații
de dans contemporan.

•

Dezvoltarea calității și profesionalizarea
artiștilor, membrilor comunității dansului din România și a tinerilor manageri
culturali implicați în proiect.

•

Dezvoltarea calității producțiilor de
dans din România și a vizibilității
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acestora pe plan european.
•

Peste 100 de artiști dansatori și coregrafi din toate regiunile Europei beneficiari în urma schemelor de cercetare și
formare profesională suplimentară ale
proiectului Jardin d’Europe – rezidențe,
workshop-uri și coproducții.

•

Acces gratuit la prezentările publice din
România ale rezidențelor și producțiilor.

Impactul proiectului asupra grupurilor
țintă
Prin activitățile Jardin d’Europe sunt
susținuți artiștii aflați la începutul carierei
profesionale, prin activități de cercetare și
creație, precum și promovare și diseminare.
Acest proces este realizat cu sprijinul
unui sistem de wild card-uri conceput și
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implementat de partenerii rețelei Jardin
d’Europe, prin coproducții anuale, organizare
de festivaluri și oferirea singurului premiu
european pentru tineri coregrafi – Prix Jardin
d’Europe. Un element foarte important în
desfășurarea acestui proiect este faptul că
rețeaua Jardin d’Europe pune un accent
deosebit pe distribuția și documentarea
rezultatelor, care vor fi colectate/arhivate
în cooperare cu universități și alte instituții
superioare de educație artistică, centre de
dans, asociații de specialitate și care includ
proiecte mass media ce au drept bază de
cercetare/promovare dansul contemporan
(TV, cinema, editare).
Totodată, prin activitățile sale diverse,
Jardin d’Europe contribuie la formarea
profesională a unor categorii largi de la
artiști la jurnaliști și manageri culturali,

acoperind un segment de vârstă lărgit, în
comparație cu alte proiecte punctuale.
Rezultatele proiectului distribuite în aceste
medii diferite vor contribui la o reprezentare
de calitate, precum și la o creștere a nivelului
de apreciere a dansului contemporan în
viitor.

Sustenabilitatea proiectului
Evenimentele anterioare desfășurate de
către echipa 4Culture în domeniul dansului
contemporan au avut drept rezultat crearea
unui public fidel dansului contemporan în
România. Această popularitate este o bună
oportunitate prin care Asociația 4Culture, în
calitate de coorganizator, intenționează să
realizezeze principalul obiectiv al proiectului
Jardin d’Europe și anume, crearea unei
infrastructuri capabile să susțină acest
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sector, în termeni de cercetare, formare
profesională, producție, recepție și
apreciere. Prin activitățile de rezidențe,
producții și workshop-uri, 4Culture își
propune să crească interesul pentru dansul
contemporan în cadrul unui public larg, prin
dezvoltarea unor mijloace noi de extindere
a audienței (în școli și alte instituții de
educație).
Dimensiunea socială a proiectului Jardin
d’Europe este reprezentată prin ajustarea lui
la cererile pieței de muncă care va fi luată
în calcul în dezvoltarea programelor de
training și producție (rezidențe, workshopuri,) pentru dansatori, coregrafi, precum și
pentru jurnaliști, manageri și administratori
(Action Research).
Proiectul european Jardin d’Europe cuprinde
în cadrul activităților sale principale și
Studii de caz cu operatori culturali din România
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eXplore dance festival – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival

importante acțiuni de sprijinire a tinerilor
artiști și manageri, prin oferirea de burse
în cadrul danceweb scholarship, Nomad
Dance Academy, SuSy - Supporting System –
program pentru tineri manageri culturali etc.
Pe parcursul celor cinci ani, Jardin d’Europe,
prin diferitele activități ale programului,
peste 400 de artiști dansatori din toate
regiunile Europei vor beneficia de pe urma
programelor de educație suplimentară,
peste 60 de lucrări vor fi realizate în schema
sa de producție; peste 150 de profesori vor
beneficia de schimbul de informații oferit
prin activitatea Teaching the Teachers; peste
50 de jurnalisti vor beneficia de posibilități
de dezvoltare a unui discurs critic personal,
prin activitatea Critical Endeavour, și peste 35
de administratori emergenti de dans se vor
dezvolta/educa în diversele arii ale profesiei,
cu accent pe administrarea proiectelor UE.
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Festival cultural european câștigător al unui acord-cadru de parteneriat pe trei ani în cadrul componentei
1.3.6. a Programului Cultura.
Descrierea festivalului
eXplore dance festival este singurul festival de dans contemporan și performance, care are
loc anual în Bucureşti, fiind cel mai important eveniment de profil din România și din regiune.
Festivalul este organizat de Asociația 4Culture şi voluntarii acesteia, cu sprijinul unui număr
important de parteneri, instituții publice și private, centre culturale străine și parteneri media.
Iniţiat în 2005, de către managerul cultural şi coregraful Andreea Căpitanescu (cofondator şi
director artistic), eXplore dance festival are misiunea de a spori mobilitatea transnaţională
a artiştilor şi managerilor din domeniul dansului contemporan, prin mijloace de producţie
şi promovare. Coregrafi europeni de renume, împreună cu artişti în curs de afirmare işi
prezintă anual creaţiile lor la Bucureşti, realizând astfel un schimb dinamic de informaţii şi
de know-how.
Proiecte finanțate prin Programul Cultura (2007-2013)
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eXplore
dance
festival
încurajează
circulaţia creatiilor de dans contemporan
şi performance, intensificarea unui schimb
activ de know-how, prin spectacole,
prezentari work-in-progress, ateliere de
lucru, diferite formate de conferinţe,
seminarii şi filme de dans. Activităţile
festivalului sunt organizate în colaborare cu
artişti internaţionali și importante companii
de dans europene, cu scopul de a produce
rezultate pe termen lung în dezvoltarea
scenei de dans contemporan europene și
dezvoltarea unor contexte speciale pentru
susţinerea unor proiecte de cooperare
pentru sprijinirea tinerilor artiști emergenti.
România, cu pozitionarea sa specială
geopolitică, ca frontieră de Est a Europei,
este bine cunoscută pentru viaţa
culturală activă şi manifestările artistice
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contemporane sunt apreciate pentru
originalitatea şi creativitatea lor, realizate cu
resurse mici, dar cu un important potenţial
uman şi artistic.
Acordul de parteneriat cu Agenția Executivă
pentru Educație, Audiovizual și Cultură
(EACEA), respectiv cofinanțarea europeană
multianuală (2011-2013) de care beneficiază
eXplore dance festival, contribuie întrun mod semnificativ la dezvoltarea și
promovarea festivalului într-una din cele
mai importante platforme europene de dans
contemporan și performance.
Eveniment unic în Europa de Est, dedicat
dansului contemporan, eXplore dance
festival este într-un proces permanent
de schimburi cu artişti internaţionali şi
parteneri europeni. Festivalul este prezentat

publicului ca un proiect european, ce are
la bază ideea de cooperare europeană. Pe
plan european, 4Culture colaborează cu
importanți parteneri în vederea promovării
și sprijinirii creațiilor de dans contemporan
în cadrul eXplore dance festival. Printre
aceștia se numără: Workspace Brussels/
Brussels, Arts centre STUK/Leuven, Ultima
Vez Brussels, Fabrik Potsdam/Potsdam,
C32/Forte Marghera,Venezia, ArtStation
Foundation/Poznan,
iDANS
Festival/
Istanbul, Antistatic Festival/Sofia.
Festivalul sprijină, de asemenea, schimburile
artistice cu regiunile învecinate Europei
(Africa, Orientul Mijlociu, Rusia ...), precum
și cu SUA, Canada, Noua Zeelandă sau
Australia, pentru a face ideea europeană
vizibilă și în alte părţi ale lumii.
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eXplore dance festival are ca obiective
principale pe termen mediu și lung (incluzând
și perioada celor trei ani de contract cu
EACEA), să susţină și să îmbogăţească
dialogul intercultural şi să stimuleze
interdisciplinaritatea generată în domeniul
dansului contemporan şi performance-ului.
Festivalul va continua să se concentreze
asupra obiectivelor pe care le-a urmărit în
cursul ediţiilor precedente, şi anume:
•

creşterea gradului de conştientizare
a publicului cu privire la valorile dansului contemporan european si ale
performance-ului.

•

integrarea dansului contemporan
românesc în contextul dansului european şi al performance-ului.

•

stimularea cooperării între partenerii
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europeni şi artişti din domeniul dansului contemporan.
•

•

•

•
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sporirea gradului de conştientizare a
tinerilor cu privire la voluntariat, prin
implicarea voluntarilor în procesul de
organizare a festivalului.
contribuţia la diseminarea la nivel european a celor mai importante lucrări de
dans contemporan, care sunt apreciate
la nivel internaţional şi promovarea
într-un context special a lucrărilor semnate de coregrafi emergenți.
ridicarea standardelor est-europene și
balcanice de dans contemporan, prin
stabilirea de contacte permanente cu
dansului contemporan european şi
internaţional.
iniţierea şi dezvoltarea unui inter-dialog

şi a unui schimb de know-how, prin
organizarea de ateliere de lucru şi
prelegeri susţinute de personalităţi recunoscute ale scenei internaţionale de
dans contemporan.
Structura festivalului va consta anual în:
• Peste 30 de spectacole prezentate de
coregrafi consacraţi și apreciaţi la nivel
internaţional, precum şi de către artişti în
curs de afirmare care provin din: Bulgaria,
Ungaria, Austria, Rusia, Turcia, Serbia,
Slovenia, Croatia, Franţa, Belgia, Olanda,
Germania, Spania, Italia, Portugalia, Suedia,
Elveţia, SUA.
• Prezentări work in progress ale unor
coproducţii europene susţinute de către
4Culture în cadrul unui program de rezidențe
internaționale.

• Workshop-uri pentru profesioniști și
public larg, organizate în parteneriat
cu Universitatea de Artă Teatrală și
Cinematografică I.L.Caragiale și conduse de
coregrafi invitaţi în cadrul festivalului, la care
vor participa artişti europeni și comunitatea
locală.
• O serie de conferințe, artist talks şi
dezbateri la care vor participa profesionişti
europeni şi publicul larg.
• Peste 20 de proiecţii de filme de dans,
prezentate în parteneriat cu Cinedans
Festival (Amsterdam).
În fiecare an, o atenţie deosebită va fi
acordată în structura festivalului:
• promovării unor coregrafi europeni tineri,
în curs de afirmare (prin vizibilitatea oferită
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de atribuirea premiului european, Prix
Jardin d’Europe, prin premiere și productii
realizate în cadrul festivalului).
• dezvoltării unui public fidel festivalului,
prin implicarea acestuia în structura
festivalului, prin locații convenționale și
neconvenționale, prin spectacole interactive
și interdisciplinare, ateliere cu durata de
una-două săptămâni dedicate în special
publicului, urmate de prezentări şi dezbateri
publice, proiecții de filme de dans cu acces
liber.
• prezentării coproducţiilor eXplore dance
festival realizate în cooperare cu alte
festivaluri europene, reţele şi parteneri,
sprijinirea mobilităţii artiştilor în interiorul şi
în afara graniţelor europene.
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Cofinanțarea festivalului
eXplore dance festival este cofinanțat prin
Programul Cultura în perioada 2011 - 2013
cu maximum 100.000 de euro, reprezentând
cel mult 60 % din consturile totale eligibile.
Bugetele totale ale festivalului au fost, după
cum urmează: în 2011: 191.018 de euro, în
2012: 205.700 de euro, iar în 2013: 170.000
de euro.
eXplore dance festival este cofinanțat de
Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
din România, Administrația Fondului
Cultural Național, Centrul Național al
Dansului. Proiectul se desfășoară în fiecare
an cu sprijinul principalelor centre și
institute culturale din București (Forumul
Austriac, Ambasada Statelor Unite la
București, Institutul Italian de Cultură,
Centrul Ceh, Centrul Cultural al Republicii
Ungare etc). Cofinanțarea multianuală din
72 |

Proiecte finanțate prin Programul Cultura (2007-2013)

partea Comisiei Europene a avut un rol
important în atragerea fondurilor necesare
locale și naționale, în vederea organizării
festivalului în ultimii ani.

artiştilor europeni în curs de afirmare de a
prezenta și dezvolta activitatea lor la nivel
internaţional, prin implicarea membrilor
reţelelor partenere ale Asociației 4Culture.

Rezultatele aşteptate pe parcursul celor trei ani (2011-2013)

• O valoare adăugată a creaţiilor europene
de dans contemporan prezentate an de an,
în cadrul festivalului.

• O creştere a gradului de conştientizare a
publicului, în ceea ce priveşte importanţa
dansului contemporan şi a reprezentaţiilor,
în contextul dansului românesc şi european.
• O creştere a capacităţii instituţionale a
asociaţiei care organizează festivalul.
• O sporire a susţinerii şi stimulării mobilităţii
artiştilor europeni implicaţi în domeniul
dansului și o dezvoltare durabilă a mobilității
creațiilor de dans contemporan europene.
• Iniţierea unui schimb activ în sprijinirea

• O îmbunătăţire a criticii dansului şi
managementului cultural, prin organizarea
de ateliere şi seminarii pentru criticii și
managerii europeni în curs de afirmare în
domeniul dansului.

pentru arta contemporană în general și
pentru dansul contemporan în special.
Activitățile eXplore dance festival vizează
producerea unor rezultate pe termen lung
în dezvoltarea scenei de dans contemporan
prin formarea unor contexte speciale pentru
sprijinirea proiectelor de cooperare între
artiști din România și străinătate.

Impactul asupra grupurilor țintă

Prin oferta artistică internațională și
regională, eXplore dance festival a generat,
de-a lungul anilor, un interes din ce în ce mai
mare din partea publicului, remarcânduse ca unul dintre cele mai importante
evenimente culturale din Europa de Est.

Evenimentele desfășurate de 4Culture
în domeniul dansului contemporan au
avut drept rezultat crearea unui public
fidel format în mare parte din tineri bine
informați, entuziaști, cu un apetit deosebit

Ediția din 2012 a festivalului a cunoscut
o creștere semnificativă a numărului de
spectatori; 4000 de persoane au participat
la evenimentele organizate pe durata celor
cinci săptămâni de activități.
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Sustenabilitatea festivalului

Pentru anul 2013 se întrevede o creștere
a numărului publicului, ca rezultat al
impactului crescut al festivalului în contextul
cultural românesc și european în general al
importanței și valorii recunoscute a artiștilor
participanți la festival. Varietatea creațiilor
prezentate și diversitatea spațiilor de
prezentare vor contribui la impactul asupra
publicului țintă și la participarea activă a
acestuia în cadrul evenimentelor.
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eXplore dance festival are o structură
anuală ce urmărește promovarea dansului
contemporan în România și sprijinirea
artiștilor într-un context internațional,
dinamic și creativ. Prin eXplore dance festival,
ne propunem să contribuim la vizibilitatea
dansul contemporan și să sprijinim constant
creația inovatoare a tinerilor artiști. Pentru
realizarea acestui obiectiv un rol important îl
au parteneriatele strategice pe termen lung
atât cu instituții publice și private din România,
cât și cu organizații internaționale. eXplore
dance festival va continua parteneriatul cu
locațiile și instituțiile culturale partenere
ale festivalului (WASP – Working Art Space
and Production, centre și institute culturale,
Ministerul Culturii etc).
Pe termen lung, eXplore dance festival își
propune să devină unul dintre cele mai

importante evenimente pentru promovarea
și sprijinirea tinerilor artiști din regiune întrun context european, precum și un cadru
pentru dezbaterea statutului și a dezvoltării
artelor contemporane.

Impactul celor două proiecte cultura
(2007-2013) asupra organizației
Membrii echipei 4Culture desfășoară
proiecte în domeniul dansului contemporan
și performance-ului încă din anul 2005.
eXplore dance festival, aflat la a șaptea ediție
în 2012, și Jardin d’Europe sunt proiecte
finanțate de către Comisia Europeană în
cadrul Programului Cultura (2007-2013).
eXplore dance festival beneficiază de o
finanțare multianuală pentru perioada 20112013, lucru care a contribuit la îmbogățirea
formatului festivalului în ultimii doi ani,
oferind publicului șansa de a descoperi
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artiști consacrați pe plan internațional, iar
profesioniștilor din domeniu posibilitatea
de a participa la workshop-uri conduse
de importanți coregrafi și performeri. În
același timp, recunoașterea festivalului prin
acordarea finanțării din partea Comisiei
Europene contribuie la creșterea vizibilității
și impactului festivalului în spațiul cultural
național, dar și în regiune. În acest context,
Asociația 4Culture a încheiat și va dezvolta,
în continuare, parteneriate cu instituții
publice și private naționale (Ministerul
Culturii, centre culturale etc), iar proiectele
derulate de către aceasta sunt recunoscute
printre cele mai importante activități din
Europa de Sud-Est în domeniul dansului
contemporan/performance-ului.
În anul 2012, ca urmare a experienței
acumulate în derularea proiectelor
europene și într-un context în care, în
prezent, în România nu există un spațiu

dedicat dansului contemporan, membrii
fondatori ai Asociației 4Culture au deschis
primul teatru privat de artă contemporană
din București, dedicat în special dansului
și artelor spectacolului: WASP – Working
Art Space and Production. Cu o suprafață
de 500 de metri pătrați, constând în două
studiouri – săli de spectacol, un spațiu de
expoziție și birouri, WASP este în prezent
un spațiu unic în peisajul românesc,
propunându-și să contribuie la dezvoltarea
scenei independente de dans contemporan
din România prin rezidențe, proiecte de
cercetare, producții, dezbateri și prezentări
publice.
Material realizat de Andreea Căpitănescu
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S ummaries of the case studies with Rom a ni a n c ul tura l operators
partic ipating in C ul ture (2007- 2013) projec ts

I.

Summaries of the case studies
with Romanian cultural operators
participating in Culture (20072013) projects
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National Museum of the Romanian Peasant

Childhood. Remains and Heritage project
Cooperation project of maximum two years (strand 1.2.1.)
Coordinator: National Museum of the Romanian Peasant
Cordination team: Ioana Popescu, Anamaria Iuga
Web: www.muzeultaranuluiroman.ro; copilariamuzeultaranului.blogspot.ro
E-mail: info@muzeultaranuluiroman.ro
Coorganisers: Romanian Cultural Institute (Romania), Lebork Museum (Poland), ARTEES
Association(France).
Duration of the project: May 2011 – April 2013
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About the project
The project Childhood. Remains and
Heritage, in short, MainAge, is a cooperation
project that uses material culture designed
for children’s care and use, to investigate
contemporary European childhood. It aims
to recover and value the recent memory of
childhood (communicated through objects,
images and oral history) as a system of
transmitting and sharing local values and
cultural identity inside the European culture
heritage.
The project has an EU dimension through
fostering the cooperation between cultural
professionals and artists in the field of
tangible and intangible cultural heritage.
Therefore, the project shall provide a
common working platform for exchanging
research
methodologies,
exhibition
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techniques, know-how on collecting and
displaying the childhood culture.
The specific objectives are: setting up a
collection of Childhood memories, by
means of anthropological field research
and interactive workshops; creating a
Virtual Museum of Childhood on an
integrated
multinational
data
base
accessible worldwide; developing and
promoting a comprehensive methodology
on documenting, analyzing, interpreting and
communicating childhood culture, based on
knowledge transfer among the organizers;
involving volunteers in the activities of
the project (documentation and practice);
disseminating the methodology of collecting
oral memory and creating a virtual museum,
disseminating the results of the project in
other EU cultural areas within a specific
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research network.
The project is addressed to researchers in
social sciences, educators, curators, children
and elderly people, volunteers. The results
of the project (exhibitions, data base, virtual
museum) are addressing a wide range of
public, covering all ages.
Childhood heritage means material values
as well as intangible creation, differing from
one cultural area to another. Studying and
displaying this patrimony, as a coherent
source of today’ European mentalities and
cultural identities, bring added values to the
international anthropological research.
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II.

Gabriela Tudor Foundation

E-MOTIONAL Bodies & Cities project
Cooperation project of maximum two years (strand 1.2.1.)
Coordinator: Gabriela Tudor Foundation
Cordination team: Cosmin Manolescu, Ștefania Ferchedău
Web: www.E-MOTIONAL.eu; www.E-MOTIONAL.eu/blog/
E-mail: contact@E-MOTIONAL.eu
Coorganisers: Dance Ireland & Dublin Dance Festival (Dublin, Irland), Association of Professional
Contemporary Dance Choreographers (Riga, Latvia), Dance House Lemesos (Limassol, Cyprus) , body >
data > space (London, UK)
Associated partners: The Association „ArtistNe(s)t – Network of Artists-in-Residence Centres” / „George
Apostu” Cultural Centre in Bacău, The National Centre of Dance in Bucharest, The National Museum
of Contemporary Art (Romania), The Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick
and The Firkin Crane (Irland), Totaldobže and Noass (Latvia), Watermans (London, UK), Rialto Theatre
(Limassol, Cyprus) and CATI – Contemporary Dance Artists Association (Istanbul, Turkey).
Duration of the project: 1 May 2011 – 30 April 2013
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About the project
E-MOTIONAL Bodies & Cities is a mobility
and artistic exchange dance gathering artists
and managers from six European countries
– Romania, Cyprus, Ireland, Latvia, United
Kingdom and Turkey. Clusters of artists and
activities will be fed in during the two-year
project aiming at creating strong cultural
links between different dance communities.
E-MOTIONAL plans to identify, nurture,
attract and sustain talent and creativity
at European level, by connecting artists
and dance managers from countries
participating in the project through mobility
grants, residences, fellowships, artistic
research and performance co-production
and exchange. Professional development
and artistic experiment represent pillars of
the project. Participants are invited to learn,
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research, exchange, create and perform
while interacting with new cultural contexts.
The project can be seen as an interior
continent and an emotional map, as well as
a complex metaphor of the contemporary
body, subject and object of communication,
space for creativity, hub for new ideas and
concepts as well as vehicle for cultural
development. It represents an accelerator of
opportunities for exchange and intercultural
dialogue, moving people’s bodies and
emotions into new cultural landscapes and
contexts.

ideas and projects. The project encourages
an active dynamics between artist and
manager, placing them on an equal level at
the heart of both project development and
sustainable organisational growth. Through
its important number of countries involved,
participants and complex activities, the
project represents an excellent contribution
to a long-term development of local cultural
scenes.

In its very unique and innovative approach,
the project is a concept-driven initiative
that aims to mobilize talents and creative
organisations towards a multi-layered
European network in which artists,
managers and audience are invited to share
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III.

4Culture Association

Jardin d’Europe project
Multiannual cooperation project (strand 1.1.)
Coordinator: Danceweb (Austria)
Corganisers: Ultima Vez Vzw (Belgium), 4Culture Association (Romania), Bimer A.S. (Turkey), De Hexe
Centre Choregraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon (France), Workshop Foundation
(Muhely Alapitvany) (Hungary), Ngo Lokomotiva - Center for New Initiatives in Arts and Culture (FYROM),
Southbank Centre (UK), Station Service for Contemporary Dance in Belgrade (Serbia), Cullberg Ballet
(Sweden).
4Culture Association
Project coordinator: Andreea Căpitănescu
Web: www.4culture.ro
E-mail: andreea@4culture.ro
Duration of the project: July 2008 - 2013
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About the project
Jardin d’Europe is a European project
dedicated to the establishment of a
sustainable European infrastructure for the
professionalisation of emerging dancers,
choreographers, dance administrators
and dance writers. Its main objective is to
organise individual artistic projects liable
to become a driving force in an emerging
dance market throughout Europe.
Jardin d’Europe is organised as a network
of European dance institutions (dance
training centres, dance companies or
festival organizers) with a particular priority
in Middle and Eastern European Countries.
Jardin d’Europe is based on the success story
of the European project danceWEB-Europe,
which - with the support of the European
Union - enabled a break-up of innovative
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actions with a recognized European
added value in the field of production and
dissemination of contemporary dance.
This aim of the project is to overcome the
precarious status of contemporary dance
in Europe and to build a reliable hub for
contemporary dance and its relating art
forms (visual arts, film, music, philosophy,
theatre, fashion, architecture).
The network activities of Jardin d’Europe
are planned over a period of five years
starting July 2008. Each year the results of
the accompanying evaluation processes will
be used to reframe the process according to
the current necessities. Its well elaborated
elements are linked together to support
the qualification and professionalisation of
the emerging players of our art form on a
European level.
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eXplore dance festival
European cultural festival awarded a 3-year framework partnership agreement (strand 1.3.6.)
Duration of the festival: 3 editions, 2011-2013
About the festival
eXplore dance festival is the only international dance and performance festival that takes
place yearly in Bucharest. The festival is organized by 4Culture Association and its volunteers,
in partnership with national and local cultural institutions (the Romanian Ministry of Culture,
cultural centres and institutes in Bucharest).
Romania, with its special geopolitical location, as the border of Europe, is well known for the
active cultural life, and the contemporary arts scene is well appreciated for its originality and
creativity, with little resources, but with a lot of human and artistic potential.
eXplore dance festival’s mission continues to be the enhancing of the trans-national mobility
of artists and arts managers, by means of production and promotion. European acclaimed
choreographers along with emerging artists are annually presenting their creations in
Bucharest, thus exchanging information and know-how.
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eXplore dance festival encourages the
circulation

of

contemporary

dance

works, products and know-how through
performances,
presentations,

work
residencies

in

progress
within

the

festival, workshops, lectures, and dance
films.
The festival activities are organised in
collaboration with international artists
and partners, aiming to produce long-term
results in the development of the European
contemporary dance scene, creating jobs
and special contexts for supporting young
and emerging artists’ cooperation projects.
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