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Prezentul manual nu se dorește a fi unul exhaustiv, el are rolul de-a împărtăși 
succint experiența în animație socio-educativă acumulată în cadrul implementării 
proiectului InclusiveArt. Proiectul InclusiveArt – Acces la cultură pentru copiii şi 
tinerii dezavantajați este rezultatul nevoii identificate de a interveni nemijlocit 
în acele comunități și pentru acei participanți care, din cauza poziționării lor 
marginale (în societate sau din punct de vedere geografic) nu au acces la o ofertă 
culturală capabilă să le ofere posibilitatea unei dezvoltări armonioase care să 
aducă schimbări în viața lor proprie, și, implicit, în comunitatea lor. Grupurile 
țintă ale proiectului au fost extrem de diverse, la fel ca și activitățile dedicate lor. 
Astfel, au fost implicați în proiect: tineri creativi, absolvenți dar șomeri – în special 
tineri artiști, precum și tineri și copii dezavantajați, inclusiv cu dizabilități fizice, din 
zone urbane şi rurale defavorizate; tineri și copii romi; copii cu părinții plecați la 
muncă în străinătate; copii, tineri și adulți migrați precum și alți factori interesați 
din comunitate (profesori, învățători, directori de cămine culturale, bibliotecari, 
funcționari publici, primari etc.).  

Accesul redus la cultură al copiilor și tinerilor din comunități marginale, faptul că 
sistemul de educație nu este adaptat pentru a răspunde nevoilor aceștor copii 
și tineri, astfel încât să împiedice abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii, 
lipsa unor exemple și modele constructive care să le ghideze formarea și țelul în 
viață, incapacitatea autorităților de a găsi soluții pentru îmbunătățirea situației, 
sunt factori care amplifică sărăcia, excluziunea socială, stigmatizarea, generând în 
viitor o calitate precară a vieții de adult a acestora. 

Apelând la mijloacele oferite de cultură și artă, pentru a crea contexte de integrare 
și creștere creativă pentru grupurile implicate, proiectul a pus față în față 24 de 
artiști și peste 350 de copii și tineri care au participat la 12 intervenții culturale 
realizate în România și Republica Serbia. Artiștii, tineri șomeri la rândul lor un grup 
defavorizat, au parcurs, în cadrul proiectului, un ciclu de formare în antreprenoriat 
creativ și în animație socio-educativă oferindu-li-se, astfel, șanse în plus pentru 
dezvoltarea lor profesională viitoare. 

Elaborarea și implementarea unor proiecte sub forma unor intervenții culturale, 
utilizând mijloace ale animației socio-educative, a făcut posibilă apropierea, în 
majoritatea cazurilor pentru prima dată, între artiști și micii lor ucenici – copii și 
tineri defavorizați. Mijloacele animației socio-educative folosite au fost variate, 

Context

„Prin joc și joacă, 

arta creează solidaritate!”



incluzând PhotoVoice, teatru forum, storytelling, circ social, animație stradală, 
precum și metode bazate pe artele vizuale și muzică. Acestea au fost adaptate pe 
parcurs la nevoile și posibilitățile reale ale copiilor și tinerilor implicați. Interacțiunea 
creată a marcat profund ambele părți, fiecare învățând că undeva acolo, există ceva 
și cineva care are ceva de dat și ceva de primit, citând din Raportul de intervenție 
al tânărului scriitor și dramaturg Andrei Ursu, care spunea că a învățat „Că dacă 
vrei cu adevărat să fii artist trebuie să te duci printre cei care nu au voce, și să faci 
cumva, ca prin arta ta, vocea acestor oameni oprimați și înșelați, aruncați la gunoi, 
desconsiderați și huliți să se facă auzită şi-n bulele mai înalte. Şi asta voi face.” 
Arthur Rusznak, tânărul artist plastic activ în Banloc afirma „Receptivitatea copiilor 
și dragostea pe care ne-au arătat-o mă îndeamnă să mă mai întorc la Banloc cu 
un alt proiect, sau cu o intervenție artistică, pentru că ar fi păcat ca această mică 
incursiune a lor în artele vizuale să se termine aici, mai ales că au fost destui tineri 
care și-au arătat interesul atât în domeniul meu, cât și în cel al voluntarilor.”

Intervențiile culturale au fost pregătite și apoi urmate de activități de mentorat. 
Mobilitatea internațională pentru 4 tineri artiști – 2 din România și 2 din Serbia, 
le-a permis acestora contactul cu organizații, instituții și profesioniști activi în 
domeniile lor de interes.

Pentru a coagula și a pune în valoare potențialul creativ al regiunii, activitatea 
Pavilionul Banat, ediția a II-a a avut loc în noiembrie 2017 la Timișoara și a mizat, în 
primul rând, pe dialog și diversitate. În căutarea identității, 16 tineri artiști plastici 
bănățeni, din România și Serbia au recurs la resurse locale, care au fost puse în 
valoare în cadrul acestei expoziții, integrate Bienalei Art Encounters – devenite în 
scurt timp cel mai important eveniment de artă contemporană din România.

Tabăra pentru tineri Terra Youth Workshop s-a desfășurat la Kikinda timp de 8 
zile, în luna mai 2018. 21 de studenți de la Academia de Artă din Novi Sad și de la 
Facultatea de Arte și Design Timișoara au relaționat cu 25 de copii cu dizabilități 
fizice și mentale, copii romi sau din familii dezavantajate. În fiecare zi copiii au 
petrecut timp cu studenții și profesori acestora, în cadrul atelierelor de modelat în 
lut. Evoluția de la mici desene la mici lucrări modelate în lut și apoi saltul la lucrarea 
complexă dedicată copiilor din Kunz, a fost un întreg proces creativ oferind copiilor 
posibilitatea de cunoaștere dar și de petrecere a timpului liber în mod plăcut. 
Vizita la expoziția de sculptură în teracotă realizată cu lucrările lor, în octombrie, și 
donația lucrării către copiii din Kunz au încheiat acest parcurs. 
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Jocuri fără frontieră a oferit șansa unui număr de peste 250 de copii din Zrenjanin 
și din orașele partenere să participe la întreceri sportive gândite sub forma unor 
jocuri adecvate acestora. Peste 2000 de copii zgomotoși și bucuroși au format 
audiența care a umplut tribunele sălii de sport din orașul Zrenjanin. O colonie 
de artă și un târg de artă au completat oferta de activități adresate copiilor din 
Zrenjanin. 

Atelierele de citire şi de spus poveşti au fost realizate pe baza Cărții în culori, 
carte de povești și de colorat bilingvă realizată cu și pentru copiii din ciclul primar. 
Frumoasa carte a fost însoțită de creioane colorate și baloane spre bucuria a cel 
puțin 1.300 de copii din tot arealul proiectului. Atelierele de citit au fost organizate 
în comunitățile implicate în proiect dar și în școli din cartierele marginale 
frecventate de copii cu posibilități materiale modeste.

Nu în ultimul rând, un Paşaport cultural a fost oferit unui grup de 60 de copii și 
adulți migranți din Timișoara care le-a facilitat accesul la trei evenimente culturale: 
un spectacol de teatru de păpuși, o vizită la Muzeul Satului Bănățean și un spectacol 
de teatru forum. Pașaportul cultural a presupus de asemenea și participarea la trei 
dezbateri pe teme adecvate, astfel încât tinerii migranți să cunoască și să înțeleagă 
mai bine mediul cultural în care trăiesc.

Informațiile referitoare la toate aceste activități, care au aplicat sub o formă sau 
alta mijloace ale animației socio-educative, se doresc a fi împărtășite prin acest 
manual cu cei care, prin activitatea lor curentă sau în afara ei, inter-relaționează 
cu copii dezavantajați: profesori, artiști, directori de cămine culturale, bibliotecari, 
funcționarii publici, mediatori, animatori, facilitatori, persoane active în organizații 
care lucrează cu tineri, pe teme culturale, educative, sau de dezvoltare comunitară 
și alți actori comunitari.  

Realizat în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos din Reșița, cu Primăria 
orașului Zrenjanin din Serbia și cu Centrul pentru Arte Frumoase și Aplicate Terra 
din Kikinda, Serbia, proiectul a fost implementat pe parcursul a 18 luni in perioada 
2017-2018, fiind finanțat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG IPA de 
Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

„Prin joc și joacă, 
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Repere

Repere pentru definirea animației

Conceptul de animație provine din latină, „animus” putând fi asociat atât cu ideea 
de a da viață, cât și cu suflet, suflu, și activare. Astfel, animația se referă la un 
proces prin care se (re)dă viață unui grup sau unei comunități printr-o intervenție 
gestionată de un animator venit din exterior, care însă mobilizează resursele 
interne ale grupului sau comunității.  

Activitățile de animație pot fi utile în orice comunitate și pot contribui la generarea 
sau dezvoltarea coeziunii comunității și la valorificarea mai bună a resurselor 
acesteia. Ea se poate adresa persoanelor de orice vârstă și cu orice nivel socio-
economic sau de educație.

Cu toate acestea, animația este considerată deosebit de pertinentă ca o abordare 
prin care se poate oferi speranță și șansa de angajare într-un proces de conștientizare, 
mobilizare și acțiune, prin care persoanele din comunități marginalizate să-și 
schimbe percepția de sine și viziunea asupra lumii, și să reflecteze asupra modului 
în care pot să rupă cercul vicios al excluziunii. Animația are vocația de a interveni, 
în special, în comunitățile în care alte abordări au eșuat, în comunitățile uitate, 
cărora nu le-a fost acordat sprijin, în comunitățile divizate, în care există mai multe 
subgrupuri între care există relații dificile și în comunitățile în care oamenii și-au 
pierdut încrederea că ceva se mai poate schimba.

Deși are multiple rădăcini în perioada anterioară, și conexiuni cu orientări 
ideologice diferite, animația așa cum o știm în prezent s-a dezvoltat în Europa 
în special începând din anii 70 ai secolului XX ca o formă de acțiune bazată pe 
creativitate, cu dimensiune politică, socială, educativă, culturală și interculturală. 

Fiecare dimensiune are scopuri centrale diferite dar complementare:

- La nivel politic – dezvoltarea sistemului comunitar de decizie care să 
promoveze unitatea și interesele întregii comunității;

- La nivel social – întărirea coeziunii grupului sau a comunității și stimularea 
implicării și participării pentru îmbunătățirea situației;

- La nivel educativ – dezvoltarea personală și îmbunătățirea imaginii de sine

- La nivel cultural – exprimare și creșterea încrederii prin dezvoltarea 
creativității și a utilizării diferitelor forme de expresie artistică;
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- La nivel intercultural – apropierea și dezvoltarea unei relații de încredere și 
respect reciproc între grupurile culturale existente în comunitate.

Dimensiunea politică a animației este mai puțin explorată în cazul proiectului 
nostru. În general însă, animatorul trebuie să fie capabil să identifice diferite tipuri 
de lideri din comunitate – formali și informali, dar și să stimuleze implicarea civică 
a membrilor comunității și dialogul acestora cu autoritățile pentru a soluționa 
problemele locale. Animatorul care lucrează în comunitate trebuie să fie capabil 
să înțeleagă relațiile de putere care guvernează acea comunitate și problematicile 
care le determină. 

Dimensiunea socială a animației are în vedere relațiile între membrii comunității și 
modul în care aceștia pot fi susținuți, stimulați și încurajați să participe împreună la 
inițierea unei schimbări în bine a situației. Chiar dacă se adresează unor comunități 
sărace, defavorizate din punct de vedere socio-economic, accentul nu este pus pe 
oferirea de ajutoare materiale, pe solicitarea de sprijin pe bază de caritate, ci pe 
revendicarea unor drepturi, simultan cu asumarea unor responsabilități. 

Dimensiunea educativă presupune organizarea de activități interactive ce au 
la bază obiective de învățare care să contribuie la dezvoltarea personală a celor 
implicați. Chiar dacă în cadrul acestor activități participanții acumulează cunoștințe 
noi și învață să facă ceva nou, accentul este pus, în mod deosebit, pe asumarea 
unor valori, dezvoltarea unor abilități de relaționare și de comunicare, precum și 
pe dezvoltarea de atitudini, inclusiv atitudini față de propria persoană. 

Un aspect esențial al dimensiunii educative este focalizarea pe dezvoltarea 
autoeficacității participanților. Autoeficacitatea este o atitudine față de propria 
persoană care se referă la încrederea că prin acțiunile proprii se pot atinge 
obiectivele stabilite, că persoana poate determina schimbări în jurul său și că are 
capacitatea de a depăși dificultățile și a găsi soluții la probleme. Autoeficacitatea 
include stima de sine și încrederea în forțele proprii. Animatorul va acorda atenție 
pe tot parcursul activităților evitării reproducerii unei relații de dependență și 
stimulării autonomiei și inițiativei participanților.

Evident, deseori aceste obiective de învățare nu sunt exprimate explicit de 
animator de la început, accentul fiind pus pe realizarea de activități care să atragă 
și să motiveze participanții să se implice și să îi facă să interacționeze într-un mod 
plăcut. Activitățile trebuie, însă, finalizate printr-o etapă de reflectare în cadrul 
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căreia să se conștientizeze tot ceea ce s-a învățat. Activitățile educative organizate 
de animator se bazează pe principiile și metodele educației non-formale dar includ 
deseori și elemente de învățare informală. Cu siguranță, însă, nu sunt relevante 
pentru intervențiile bazate pe animație metodele clasice specifice educației 
formale în care participanții sunt pasivi iar animatorul le oferă informații sau le dă 
instrucțiuni. Abordarea experiențială, accentul pe interacțiune și participare sunt 
elemente definitorii ale demersului de animare. 

Dimensiunea culturală a animației presupune focalizarea pe oferirea de 
oportunități de experimentare a unor forme de expresie artistică. Activitățile pot 
include practic orice formă de artă, de la teatru și diferite forme de teatru interactiv, 
la arte vizuale și muzică, de la circ și artă generată prin utilizarea tehnologiilor 
digitale, la literatură sau dans. Animația mai poate fi legată și de elemente de 
patrimoniu material sau imaterial de interes pentru comunitate. Animația nu 
înseamnă expunerea unui public defavorizat la evenimente culturale sau doar 
contactul pasiv cu creatori de artă, ci sunt și din această perspectivă esențiale 
interacțiunea și participarea. Indiferent de ce aspect al culturii sau ce forme de 
expresie artistică are în centru demersul de animație, el nu se adresează doar celor 
considerați talentați sau cu un interes particular în domeniu. Activitățile vor fi astfel 
construite încât oricine să poată participa, și chiar să fie încurajați să se implice în 
activități cei care nu au, de obicei, ocazia să ia contact cu manifestări culturale. Nu 
contează, în acest demers, performanța artistică și calitatea produselor realizate, 
ci contează procesul și efectele acestuia la nivel psihologic asupra participanților și 
a comunității. Activitățile de acest tip sunt, de obicei, creative, au deseori caracter 
eliberator, ajutând pe cei implicați să depășească anumite limitări mentale și să 
se privească altfel, să își exprime bucuriile, dar și nemulțumirile, frustrările și 
suferința. Exprimarea se face însă într-un cadru comun, alături de ceilalți și deseori 
se concretizează într-un mesaj transmis în format artistic către restul comunității și 
uneori către întreaga societate sau către autorități.

Dimensiunea interculturală este deosebit de importantă, în special, în comunitățile 
minoritare sau în care coexistă diferite grupuri culturale (ce pot fi definite pe criterii 
etnice, lingvistice, religioase, etc.). Deseori, elementele de diversitate culturală 
sunt combinate cu aspecte legate de sărăcie și marginalizare, ceea ce generează 
provocări suplimentare de care animatorul trebuie să țină cont. Mai mult, uneori 
există, în cadrul comunității, grupuri între care există relații de putere inegale și în 
care un grup minoritar are resurse economice și de capital social inferioare față 
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de restul comunității. Pentru ca activitățile de animare să ducă la îmbunătățirea 
percepțiilor şi a relațiilor între grupuri, la (re)stabilirea unei relații bazate pe 
încredere reciprocă între persoane ce aparțin diferitelor grupuri, este necesară 
îndeplinirea unei serii de condiții. Astfel, este important ca activitățile să ofere 
posibilitatea interacțiunii directe, cunoașterii reciproce și cooperării între persoane 
cu apartenențe culturale diferite într-un context în care acestea să se situeze la 
nivel de egalitate, chiar dacă în societate pozițiile sunt diferite. De asemenea, 
este importantă crearea unei ambianțe pozitive, de deschidere și respect, precum 
și a unui spațiu sigur în care fiecare să fie încurajat să se exprime deschis și să 
poată exprima puncte de vedere proprii, preferințe, dar și îngrijorări și nevoi 
de susținere. Activitățile de animație ce implică participanți din diferite grupuri 
culturale vor avea eficacitate în raport cu dimensiunea interculturală dacă includ și 
oportunități de crearea sau scoaterea în evidență a unei identități comune, bazate 
pe elementele de interes pentru toți participanții. Dincolo de diferențe, și fără a le 
nega sau desconsidera importanța, participanții vor fi stimulați să conștientizeze 
că fac parte din același grup și să se simtă apropiați prin această apartenență 
comună. 

Aceste dimensiuni se regăsesc, în mod frecvent, combinate în cadrul unei interven-
ții de animație, în comunități defavorizate. Acesta a fost și cazul intervențiilor 
realizate în cadrul proiectului InclusiveArt. Deseori, inițiativele de animație 
sunt asociate cu demersuri de dezvoltare locală, ce pot include și mobilizarea 
participării cetățenilor la îmbunătățirea situației din comunitatea lor. În acest sens, 
este posibilă asocierea intervenției de animație cu stimularea antreprenorialului 
social, inclusiv în domeniul creativ.

Cele de mai sus sunt valabile în activitățile de animație cu orice grupuri și cu 
participanți de orice vârstă. Intervențiile din cadrul proiectului InclusiveArt s-au 
adresat în mod direct copiilor și tinerilor din 12 comunități defavorizate. 

Activitățile adresate copiilor și tinerilor trebuie să fie adaptate vârstei și să țină 
cont de asemenea de anumite elemente specifice. Astfel, acordul părinților este 
necesar în cazul implicării minorilor, dar este util ca, acolo unde este posibil, 
activitățile să fie coordonate cu școala și să țină cont întotdeauna de programul 
școlar. Coordonarea cu școala este importantă și în cazul activităților adresate 
copiilor, în situație de abandon școlar, însă, animatorul trebuie să accentueze că 
în activitățile pe care le coordonează, accentul este pus pe participarea voluntară, 
din interes și din plăcere. Indiferent de modul cum sunt organizate activitățile în 
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școală, activitățile de animație trebuie să rămână un spațiu de libertate, autonomie, 
flexibilitate și interacțiune.

Aceasta nu înseamnă însă că activitățile de animație se desfășoară fără reguli și 
restricții. Restricții sunt în primul rând determinate de necesitatea asigurării în 
permanență a siguranței celor implicați, dar și de necesitatea de a nu perturba 
în mod nejustificat viața locuitorilor din comunitate. Regulile trebuie să reflecte 
principiul respectării egale a tuturor participanților și este important ca, indiferent 
de vârsta acestora, ei să fie cei care decid, în fazele inițiale de lucru, care sunt 
regulile ce trebuie respectate. 

Indiferent de natura și conținutul lor, activitățile de animație cu tineri și copii 
au șanse mai mari de reușită dacă accentuează dimensiunea ludică. Implicarea 
copiilor și tinerilor în diferite jocuri sau oferirea pentru copii a unui spațiu de 
joacă în interacțiune, și cu experimentarea utilizării unor instrumente și forme de 
expresie noi, au un rol esențial în motivare și în crearea unui climat plăcut și a 
coeziunii de grup.  

Mai mult decât în cazul activităților ce implică adulți, în cazul lucrului cu tineri 
sau copii, animatorul are și o responsabilitate legată de faptul că va fi perceput 
inevitabil ca un model. O atenție deosebită trebuie însă acordată de animatori 
modului în care sunt percepuți de tineri. Dacă animatorul este perceput ca cineva 
excepțional, cu caracteristici speciale, există riscul de a întări sentimentul de 
inferioritate al participanților. Dacă însă animatorul se prezintă cu dimensiunea sa 
umană și accentuează asemănările cu participanții, îi va stimula pe aceștia să își 
dorească să îi urmeze exemplul.

Activitatea animatorului trebuie să fie ghidată permanent, pe de o parte de atenția 
pentru respectarea drepturilor și a demnității tuturor celor implicați și, pe de altă 
parte, de obiectivele stabilite care sunt întotdeauna în beneficiul persoanelor și 
al comunității. În cazul în care situația o cere, planul de intervenție va fi modificat 
astfel încât aceste elemente să fie avute în vedere. Trebuie acordat timpul necesar 
pentru clarificări, pentru ca cei care au ceva de spus să se exprime, pentru 
gestionarea adecvată a unor situații conflictuale sau problematice ce pot apărea.

Pe parcursul activităților, animatorul va acționa pentru construirea unor relații 
pozitive cu participanții, îi va stimula și încuraja în tot ce fac, îi va proteja atunci 
când este necesar și îi va susține să dezvolte între ei relații pozitive. 
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Activitățile de animație au efecte multiple dincolo de cele vizate în mod direct 
de animator. Astfel, în general, participanții dezvoltă abilități de ascultare și de 
comunicare, abilități de gândire critică și de analiză, capacitatea de reflecție, 
flexibilitatea și adaptabilitatea, empatia, abilitățile de cooperare și de gestionare 
a conflictelor și dobândesc o mai bună cunoaștere și înțelegere critică a propriei 
persoane, descoperind uneori, despre ei înșiși, aspecte de care nu erau conștienți 
și resurse pe care nu știau că le dețin.

O activitate de succes necesită mobilizarea competențelor animatorului, nu doar 
la nivel de cunoștințe și abilități, ci și de atitudini și valori, în special cu referire 
la valorizarea demnității umane și a drepturilor omului, a egalității și echității, a 
democrației și participării. Pe lângă utilizarea acestor competențe necesare pentru 
organizarea și derularea activităților, este însă importantă și pregătirea adecvată a 
procesului de intervenție în comunitate. 

Astfel, înainte de anunțarea membrilor comunității, este necesară cunoașterea 
contextului local, a problemelor cu care se confruntă comunitatea, a resurselor 
existente și, eventual, a inițiativelor anterioare relevante. Acest demers se 
realizează cel mai bine în colaborare cu actori locali, persoane cheie din comunitate, 
reprezentanți ai școlii, ai instituțiilor locale, ai ONG-urilor care au avut eventual 
activități în comunitatea respectivă. Obținerea de informații din surse diferite, din 
perspective diferite, poate facilita o înțelegere mai nuanțată a realității locale și 
poate conduce la o planificare a activităților care să aibă cele mai mari șanse de 
reușită.

Tot în faza inițială, este utilă identificarea de persoane de sprijin din interiorul 
comunității care pot facilita transmiterea informației către participanți și pot asigura 
implicarea acestora în activități. Astfel de persoane resursă pot avea de asemenea 
un rol important în informarea restului comunității, în obținerea  sprijinului pentru 
activități și, unde este cazul, în diminuarea opoziției unor membri ai comunității 
față de intervenție.

Activitățile de animație presupun derularea unui proces eșalonat pe mai multe 
etape, cu durată de la câteva zile la câteva luni, în care se construiesc relații și 
se realizează o succesiune de pași. În încheierea acestui proces este firească 
organizarea unui eveniment public, în cadrul căruia ceea ce a fost realizat să fie 
prezentat întregii comunități. Un astfel de eveniment trebuie să aibă ca protagoniști 
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principali participanții, animatorul menținând rolul de facilitator și susținător. Pe 
cât posibil, aceștia trebuie implicați și în organizarea evenimentului, astfel încât 
fiecare să aibă un rol. 

Procesul nu poate fi însă încheiat fără o reflectare alături de grupul de participanți, 
dar și alături de actorii locali care au susținut procesul, asupra a ceea ce a fost 
realizat. Contribuția fiecăruia trebuie evidențiată, iar participanții trebuie stimulați 
să reflecteze asupra modului în care vor utiliza pe viitor cele învățate în cadrul 
activităților.

Uneori copiii și tinerii se atașează de animator și este necesară o atenție deosebită 
astfel încât separarea de acesta la încheierea activităților să nu fie percepută ca o 
experiență traumatizantă. 

Exemple de activități de animare socio-educativă și socio-culturală în comunități 
defavorizate, precum și referințe și surse de informație suplimentare specifice 
domeniului se regăsesc pe site-ul proiectului www.inclusiveart.intercultural.ro. 

Exemple de metode ce pot fi utilizate, precum și descrierea concretă a intervențiilor 
realizate în cadrul proiectului sunt prezentate în secțiunile următoare.

12
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Metode şi tehnici de animație

Teatru Forum – este o formă de teatru creată în 1973 de către regizorul brazilian 
Augusto Boal. Acest tip de teatru a apărut prin unele dintre cele mai sărace locuri 
din Brazilia, atunci când Augusto Boal împreună cu echipa lui de actori jucau 
diferite producții care își propuneau să mobilizeze publicul să participe la acțiuni 
împotriva diferitelor nedreptăți și situații de opresiune. 

La începuturi, actorii jucau o piesă de teatru care avea un sfârșit dramatic și cereau 
sugestiii din partea spectatorilor cum se poate schimba piesa astfel încă să se 
schimbe finalul. Însă sugestile erau jucate tot de actori. Asta s-a întâmplat până 
când, la un spectacol de acest tip, unul dintre spectatori nu și-a putut exprima 
ideea și a fost invitat pe scenă să o joace. Acest gen de experiență a fost baza 
pe care s-a creat teatrul forum. Acest tip de teatru presupune interacțiune și 
dezbatere. Cele două cuvinte descriu foarte bine metoda deoarece prin această 
tehnică se combină teatrul – partea artistică cu forumul – partea de dezbatere și 
intervenție socială. 

Pe scena de teatru-forum sunt jucate situații reale, din viața cotidiană. Sfârșitul 
unei piese de teatru forum este dramatic, astfel încât să stimuleze spectatorii să se 
ridice de pe scaun și să propună soluții astfel încât să genereze o schimbare în bine 
a situației de pe scenă. 

În cadrul proiectului InclusiveArt, teatrul forum a fost folosit în Banloc. Acolo s-au 
jucat scene despre situații din viețiile copiilor care sunt rămași în România în timp 
ce părinții lor sunt plecați la muncă în străinătate. „Când un personaj pe scenă a 
spus: M-am săturat, nu mai pot, îmi vine să mă arunc pe geam!, o voce mică dar 
hotărâtă din sală a zis: „Și mie...”. Apoi am trecut la găsit soluții și la acțiune.” Au 
fost gândurile unei spectatoare de la piesă. 

Animație stradală – este o metodă care permite animarea unui loc public în 
aer liber. Acel loc poate fi o stradă, un parc sau chiar curtea unui bar, precum a 
fost cazul în cartierul Kunz din Timișoara. Scopul animației este acela de-a „aduce 
viață” în locuri unde de obicei nu se întâmplă nimic. Animația poate avea mai 
multe obiective1:

1 Informație adaptată pe baza site-ului http://www.nonformalii.ro/metode/animatie-stra-
dala accesat în 17/10/2018 
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•	 produce o schimbare în cotidian, în rutina oamenilor, a cartierului sau a 
orașului;

•	 aduce cultura mai aproape de oameni, care altfel nu ar fi avut acces la aceste 
evenimente;

•	 oferă distracție, bine-dispune oamenii; 
•	 crează coeziune socială și se opune dezindividualizării;
•	 schimbă imaginea orașului;
•	 promovează noi forme de creație artistică;
•	 transmitere un mesaj ce vizează educarea oamenilor pe un anumit subiect; 
•	 produce conștientizare publică pe anumite subiecte;
•	 susține o campanie de advocacy sau de promovare;
•	 provoacă, șochează pentru a demonstra ceva;
•	 poate face parte dintr-un eveniment mai amplu;
•	 atrage oamenii (inclusiv turiști) într-o locație mai puțin cunoscută;
•	 altele;

Animația stradală are următoarele caracteristici:
•	 include forme diferite de exprimare incluzând teatru, muzică, circ, clovnerie, 

dans, carnaval, pirotehnică etc.;
•	 se desfășoară într-un spațiu deschis, public, în aer liber și este accesibilă 

tuturor;
•	 oferă șansa celor din jur să asiste atât timp cât doresc, din momentul în care 

doresc.
În cadrul animației stradale se pot desfășura mai multe activități precum: jonglerie, 
pictură, dans de stradă, jocuri, etc. Datorită specificului proiectului InclusiveArt 
animația stradală a fost folosită în mai multe locații. S-au făcut activități de pictură 
și dans de stradă, cu copiii și tinerii din cartierul Kunz din Timișoara, au fost făcute 
ateliere de circ cu copiii și tinerii, din cartierul Iosefin din Timișoara și activități de 
pictură și de educație pentru patrimoniu și pentru mediu în Banloc. 

Photo-voice 

Această metodă combină dialogul cu imaginile, fotografiile prind astfel „voce”. 
PhotoVoice este o metodă prin care se transmite un mesaj puternic prin 
prezentarea de „fotografii vii” realizate de membrii unor grupuri defavorizate, 
marginalizate, care nu au deprinderea de a determina introducerea pe agenda 
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publică a problemelor lor și nici capacitatea de a se mobiliza, pentru urmărirea 
unui interes comun. Această metodă este, însă, foarte flexibilă și poate fi adaptată 
pentru diverse situații (evaluarea nevoilor comunității, realizarea unei hărți a 
problemelor, evaluarea unor programe publice etc.), diverse grupuri și diverse 
domenii (mediu, sănătate, educație etc.).2

Obiectivele metodei sunt:
•	 să permită persoanelor din comunitate să înregistreze și să reflecte punctele 

forte și preocupările comunității lor;
•	 să promoveze dialogul despre aspecte importante ale comunității, care 

altfel nu sunt discutate și prezentate;  
•	 să transmită un mesaj către instituțiile responsabile să elaboreze și să 

implementeze politici publice care să răspundă nevoilor comunității.
Metoda are următorii pași:

•	 Analiza comunității – se colectează date despre comunitate, despre 
populație, probleme, etc.;

•	 Asigurarea unui număr suficient de camere foto și a celor necesare pentru 
etapele următoare;

•	 Selectarea și pregătirea unui grup din comunitate – se face o selecție a 
persoanelor care vor face fotografiile, se discută cu participanții astfel încât 
să înțeleagă metoda și ce vor urma să facă;

•	 Training – se va organiza un mini-training cu privire la realizarea de fotografii; 
•	 Realizarea, selectarea și tipărirea fotografiilor – după trainingul foto, 

participanții intră în comunitate și fac fotografii. Mai apoi selecteză 
împreună cu facilitatorii – cele mai relevante fotografii și acelea se tipăresc. 
Se pot tipări mai multe exemplare, deoarece se întâmplă ca unele persoane 
să dorească să păstreze copii sau să le ofere unor membri ai comunității;

•	 Discuțiile – după ce toate fotografiile sunt tipărite, se organizează o întâlnire 
cu toți membrii grupului în care fiecare împărtășește povestea din spatele 
pozelor selectate. Este important în acest proces ca toată lumea să vadă 
munca celorlați. Facilitatorul sau un ajutor al acestuia va nota ideile 
principale din cadrul acestei întâlniri; 

•	 Alegerea mesajului – în urma discuțiilor, pentru fiecare fotografie se alege 
un mesaj / o frază care să spună povestea fotografiei; 

2 http://www.nonformalii.ro/metode/photovoice, 18/10/2018
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•	 Expoziția – fotografiile sunt expuse într-un loc public. La deschiderea 
expoziției sunt invitați reprezentanți de la diferite instituții și autorități 
locale, regionale și naționale, mass-media, etc. 

În cadrul proiectului InclusiveArt, metoda a fost pusă în practică în cartierul Iosefin 
din Timișoara și în cartierul Mociuri din Reșița. Fotografiile au fost realizate de copii 
și cu copii din comunitățile dezavantajate din locațiile menționate. Tot în Mociuri, 
alți copii și tineri au avut șansa participării la un proiect video care i-a familiarizat 
cu acestă tehnică care le-a permis dezvoltarea creativității proprii.

Storytelling sau Arta povestirii
Este o metodă care folosește povestea pentru a transmite un mesaj. Povestea are o 
linie narativă, în care există unul sau mai multe personaje principale care urmează 
un traseu. Povestea are structura clasică de introducere, prezentare a contextului, 
apoi intriga, desfășurarea acțiunii și încheierea. Un rol important în arta povestirii 
îl au, pe lângă poveste, povestitorul și audiența. 

Arta de a povesti se poate folosi oriunde și cu oricine, deoarece fiecare poate fi la 
rândul său povestitor. Atunci când se folosește arta povestirii în lucrul cu tinerii, 
sau copiii, se pot folosi povești consacrate și, în același timp, se pot folosi povești 
create împreună cu grupul sau povești inspirate din momente reale din viață. 
Important este ca o poveste să transmită emoție, valori, principii. O poveste există 
cu scopul de a fi transmisă. Iar persoana care spune povestea parcurge, împreună 
cu eroul, traseul poveștii. 

Această metodă implică trei etape3: pregătirea publicului pentru poveste 
(introducerea în temă), povestea în sine (incluzând elemente legate de voce, 
tonalitate, obiecte utilizate) și ieșirea din poveste (creație, reflecție, punere în 
scenă). Este o metodă participativă ce implică publicul în toate cele trei etape. 
Atunci când este în fața auditorului, povestitorul este responsabil să creeze cadrul 
poveștii. Se poate apela la obiecte, sunete, lumini, etc. 

Povestea construiește un mediu în care ascultătorii se simt în siguranță, pot 
reflecta asupra experiențelor proprii și pot iniția un dialog cu ei insiși sau cu ceilalți. 
Cei implicați în proces își dezvoltă abilități de ascultare activă și capacitatea de 
concentrare, puterea de observație, capacitatea de acceptare și receptivitatea la 
situații noi și, în același timp, capacitatea de reflectare asupra propriilor experiențe 
și de rezolvare de probleme.
3 http://www.nonformalii.ro/metode/storytelling-arta-povestirii, 17/10/2018 
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În cadrul proiectului InclusiveArt, s-au spus povești în Anina, județul Caraș-Severin. 
Copiii au dezvoltat și au creat poveștile lor pe care, mai apoi, le-au prezentat în 
cadrul unui eveniment public în comunitate.
Metodele și tehnicile de animație socio-educativă sunt diverse. De la exerciții 
sportive și metode bazate pe joc și joacă la cele care cuprind artă sau cele care se 
bazează pe noua tehnologie. În aceste direcții se înscriu și intervențiile realizate în 
cartierul Muncitoresc, din Reșița, și în comuna Beliște, din județul Caraș Severin, 
intervenții prin care memoria și patrimoniul cultural al comunității au fost puse în 
valoare. În Kikinda arta a fost principalul motor al intervențiilor culturale, diferite 
forme artistice precum muzica și desenul s-au îmbinat armonios în intervențiile 
artiștilor din Zrenjanin, pentru atragerea și implicarea copiilor. Posibilitatea 
realizării de obiecte handmade a fost oferită copiilor din Măguri. O experiență 
singulară a fost cea din Zrenjanin prin realizarea Jocurilor fară frontieră, activitate 
care a presupus implicarea copiilor cu dizabilități fizice și mentale în realizarea și 
prezentarea de exerciții fizice specifice, în aplauzele a mai bine de 1.000 de copii 
aflați în tribune.
În lucrul cu tinerii și / sau copiii, este important ca metoda să fie aleasă și în funcție 
de nevoile lor de implicare și de învățare. 
Metodele de animație socio-educativă se folosesc respectând ciclul învățării 
experiențiale conceptualizat de David Kolb:

Orice experiență poate deveni o experiență de învățare atunci când persoanele 
care au trecut prin acea experiență își alocă timp pentru a o analiza și a reflecta 
asupra procesului. Animatorul are responsabilitatea să ghideze participanții să 
treacă prin toate cele patru etape ale procesului de învățare.
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Zrenjanin
Katarina Medaković și Nikola Kašaš

Aproximativ 2,76% din populația orașului Zrenjanin este de etnie romă. În general, 
comunitățile de romi din oraș locuiesc în condiții precare, acesta fiind și cazul 
copiilor care au participat în proiect. Ei au vârste cuprinse între 8 și 10 ani și sunt 
elevi în clasele a doua, a treia și a patra. Intervenția culturală a fost deschisă și 
pentru participarea copiilor neromi care au fost interesați de activități.

Activitățile intervenției culturale au avut în vedere formarea unui cor de copii care să 
învețe să cânte melodii din desenele animate Disney. Artiștii au propus un program 
compus din patru cântece, au pregătit pentru copii partituri și caiete de muzică 
și au asigurat acompaniamentul la pian. Pregătirile pentru intervenție au durat 
o săptămână, iar repetițiile efective s-au 
derulat pe parcursul a două săptămâni, 
la școala „Petar Petrović Njegoš” din 
Zrenjanin, în cabinetul de muzică. Relația 
cu școala a fost facilitată de psihologul 
școlii. La final a fost organizat un concert 
în piața orașului, în fața Primăriei.

Copiilor le-a fost oferită în fiecare zi 
posibilitatea de a lucra activ cu muzica 
și de a-și descoperi potențialul pe care 
este evident că îl au, cu speranța că vor 
continua această muncă, ulterior, la o 
școală de muzică gratuită. Pentru artiștii 
implicați a fost o experiență extraordinar 
de frumoasă, ce le-a permis copiilor să- și 
pună în valoare talentul și aplecarea către 
muzică.

Una din lecțiile valoroase învățate în 
urma acestei intervenții legate de partea 
administrativă a derulării acestui tip de 
evenimente a fost aceea că este deosebit 
de importantă comunicarea constantă 
între artiștii care realizează intervenția 

Intervenții culturaleSeRBIA
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culturală și echipa de proiect, respectiv furnizorii de produse și servicii, precum și 
împărțirea clară a responsabilităților fiecărei părți.

Având în vedere experiența acestei intervenții, este recomandabil ca genul acesta 
de activități să aibă regularitate și o frecvență susținută, pentru ca rezultatele 
produse să fie sustenabile.

elemir
Aleksandra Đukić

Elemir este un sat în apropiere de Zrenjanin unde contactul cu arta și cu instituțiile 
culturale este foarte limitat. Multe familii din sat au venituri reduse, ceea ce face 
ca învățătorii să nu ceară copiilor să aducă la școală mai mult decât creioane 

colorate, carioci și acuarele. Astfel, la ora 
de arte plastice copiii sunt foarte limitați 
în expresiile lor creative. În proiect au fost 
implicați elevi de clasa a treia și a patra, 
care au 9 sau 10 ani.

În cadrul intervenției culturale, copiii 
de la Școala primară din Elemir au făcut 
împreună cu artista o vizită la Muzeul 
Național din Zrenjanin, apoi au urmat 
ateliere de artă timp de două săptămâni. 
În timpul vizitei la muzeu, artista le-a 
prezentat pe înțelesul lor ceea ce observau 
– patrimoniul cultural și istoria orașului 
Zrenjanin și a fost atentă să facă legătura 
între exponate și obiecte similare pe care 
copiii le folosesc în viața de zi cu zi.

Atelierele au fost inspirate de exponatele 
din departamentele muzeului specializate 
pe arheologie, istorie naturală, arte 
plastice și etnologie. De exemplu, la 
muzeu au discutat despre portrete iar la 
atelier și-au făcut portrete unii altora. Au 
învățat să amestece culorile și să obțină o 
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mare varietate de culori folosind doar culorile de bază. Dacă la muzeu au observat 
picturi ale unor peisaje, la ateliere au pictat ei înșiși peisaje inspirate din sat. Dacă 
la muzeu au vorbit despre covoarele tradiționale sârbești (kilim), au făcut un atelier 
și despre acestea ulterior. Alt atelier a fost despre păsările din districtul Banatului 
Central iar într-un alt atelier copiii au sculptat un obiect inspirat de artefactele 
arheologice ale muzeului, modelând teracotă și adăugând culoare albă ca să imite 
restaurarea obiectului.

Pentru realizarea activităților au fost folosite numeroase tipuri de materiale: 
acrilice, pensule, lut modelator, bețe de lemn, hârtie, cărbune, cerneală, pahare de 
plastic, lineare, foarfeci iar, la un moment dat, copiii au fost rugați să aducă pene, 
iarbă, bețișoare pentru a le folosi în loc de pensule. Ei au lucrat împreună în jurul 
unei mese de lucru realizate în mijlocul clasei din băncile lor, pe care o acopereau 
la fiecare atelier cu folie de plastic pentru protecție. Aceasta a creat o atmosferă 
relaxantă de colegialitate în acest grup foarte divers, din care au făcut parte copii 
de etnie sârbă, maghiară și romă, precum și un copil cu dificultăți de vedere și alți 
copii care au avut nevoie de o atenție specială pentru a se integra în grup.

Unul din detaliile care ar putea fi îmbunătățite într-o experiență similară în viitor 
are legătură cu expunerea picturilor, a desenelor și a obiectelor în aer liber: este 
nevoie de un spațiu adecvat, de condiții meteorologice favorabile și de elemente 
de siguranță. După expoziția publică a lucrărilor, acestea sunt găzduite acum în 
școala unde învață copiii.

Kikinda
Ljubiša Nikolić și Vesna Simić

Această intervenție s-a adresat copiilor cu 
dizabilități, dintre care unii erau de etnie 
romă, alții de etnie maghiară sau sârbă și 
toți învățau la aceeași școală. Dificultățile 
legate de incluziunea socială a acestor 
copii includ și un grad înalt de discriminare 
din cauza stării lor de sănătate, ceea ce îi 
plasează într-o poziție de vulnerabilitate 
în comunitate. Copiii incluși în această 
intervenție culturală au între 7 și 10 ani.

SeRBIA
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„Prin joc și joacă, 

arta creează solidaritate!”
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În intervenția culturală intitulată „Lasă o urmă!”, fiecare copil a primit o placă 
de lut cu dimensiunile de 25 x 25 cm, pe care au fost îndemnați să lase o urmă 
proprie. Unii copii au desenat pe ele cu mâinile, unii cu bățul de lemn, alții au mai 
adăugat lut și au realizat obiecte în relief, alții au amprentat în plăcile de lut bucăți 
de plante, frunze, bețișoare sau scoarță de copac. Activitățile au fost gândite în așa 
fel încât copiii să nu fie limitați în imaginația lor, iar aceștia au acceptat cu bucurie 
propunerea.

Activitățile au avut loc în atelierul Centrului pentru Arte vizuale și aplicate Terra, 
deoarece este un spațiu potrivit ce oferă condiții și resurse adecvate pentru un 
astfel de demers creativ. Intervenția a fost susținută și de Școala generală pentru 
educație specială „6 Oktobar” (Osnovne škole za specijalno obrazovanje „6. 
Oktobar”), de Centrul cultural Kikinda, de Festivalul de tineret „KOF”, de Muzeul 
Național din Kikinda, de Galeria „Terra” – cu ajutorul căreia a fost realizată expoziția 
la final. Biroul local pentru tineret a ajutat cu voluntari care au montat expoziția în 
Centrul cultural „Kikinda” și în Muzeul Național Kikinda.

Această intervenție culturală a avut ca scop creșterea gradului de conștientizare 
a oamenilor din comunitate privind importanța acordată individului cu tot 
potențialul său, includerea indivizilor în societate prin artă. De o importanță 
deosebită este faptul că a fost realizată o rețea de instituții de cultură, de educație 
și organizații ale societății civile care și-a pus resursele în slujba acestei intervenții 
și a asigurat succesul acestui demers. De asemenea a fost importantă acordarea 

oportunității copiilor să se prezinte comunității cu 
propria creativitate, sprijiniți de adulți cu cunoștințe, 
experiență și resurse.

O posibilitate de extindere a unei astfel de intervenții ar 
fi includerea părinților, care să îi susțină și să îi încurajeze 
pe copii, astfel încât atelierele de artă să devină o 
obișnuință pentru comunitate. De asemenea, o altă 
idee pentru viitor ar fi includerea în astfel de ateliere și 
a persoanelor adulte cu nevoi speciale. De asemenea, 
ar putea fi organizate ateliere în care să nu se pună 
nicio limită privind tehnicile folosite, forma produsului 
inițial sau formatul produsului final. E important să 
existe posibilitatea de a se acorda atenție individuală 
fiecărui copil.



Irena Kovač și Kai David Melank

Această intervenție s-a adresat copiilor romi din Kikinda, care trăiesc împreună cu 
părinții lor în diverse zone ale orașului, în contexte multiculturale. La intervenție 
au participat copii cu vârste cuprinse între 7 și 11 ani.

„Kult-i(no)vacija” a fost o intervenție culturală în care copiilor li s-a propus să 
îmbrace echipament de protecție și să picteze cu propriile corpuri pe o pânză de 
mari dimensiuni, cu muzică în fundal. În etapa de pregătire artiștii au discutat cu 
copiii și le-au explicat ce înseamnă pictura gestuală, pentru ca aceștia să știe la ce 
să se aștepte. Tot în etapa de pregătire au fost realizate ramele pentru tablouri. 
După etapa de pictură efectivă, care s-a derulat pe parcursul câtorva zile în curtea 
atelierului „Terra”, a fost organizată o discuție de final când copiii au fost întrebați 
despre ceea ce le-a plăcut la ateliere, despre părerea lor legată de pictura gestuală 
și dacă ar mai dori să repete experiența. Au fost de asemenea selectate tablourile 
ce urmau să fie expuse, au fost montate pe rame și a fost realizat un film video care 
urma să fie proiectat cu ocazia expoziției.

S-au folosit echipamente de protecție 
de unică folosință, ochelari de protecție, 
pânză de bumbac, vopsea pe bază de 
apă, bandă adezivă, capsatoare, folie de 
PVC, țevi de plastic. Inițiativa a primit 
sprijinul a două școli generale, „Feješ 
Klara” și „6. Oktobar”, a profesorilor de 
acolo, a centrului „Terra”, a unei echipe de 
voluntari din comunitatea romă și a ajuns 
și în atenția presei locale.

În asemenea activități ar fi de mare valoare 
posibilitatea de a implica mai mult părinții 
copiilor, pentru a obține și susținerea 
acestora, și de asemenea posibilitatea de 
a aloca mai mult timp activității cu copiii, 
pentru ca ei să se poată simți valorizați și să 
aibă timp să-și exprime potențialul creativ. 
Deși artiștii se așteptau ca în fiecare zi să 
participe alți copii, au fost aceiași care 
au participat la fiecare întâlnire, ceea ce 
demonstrează nevoia lor de a participa la 
astfel de activități și bucuria de a crea.

Este important, de asemenea, timpul informal petrecut împreună cu copiii, 
înainte de ateliere pentru cunoaștere reciprocă și stabilirea încrederii și, la finalul 
acestora, pentru a afla feedbackul lor sincer. O valoare adăugată ar putea veni din 
implicarea unui grup divers etnic în această activitate.



„Prin joc și joacă, 

arta creează solidaritate!”

Anina – cartierul Steierdorf
Ana-Maria Ursu și Andrei Ursu

Cartierul Steierdorf din fostul oraș minier Anina a fost depopulat masiv în urma 
emigrației multor locuitori de aici către state din vestul Europei. În majoritatea 
familiilor rămase, cel puțin un membru lucrează în Germania sau în Austria, 
îngrijind bătrâni la domiciliu, astfel copiii rămânând în grija celuilalt părinte sau a 
bunicilor. Aceasta este situația copiilor care au participat la intervenția culturală, 
un grup de aproximativ 35 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani. Unii dintre 
ei locuiesc în Brădet, un sat aflat la 5 km de Anina.

Intervenția culturală s-a axat pe trei activități principale:
•	 învățarea despre lumea poveștilor (cum apar poveștile, care este structura 

unei povești, cum pot copiii să scrie 
propriile povești și partea practică în care 
copiii au scris povești de diferite tipuri, în 
urma celor învățate),

•	 dezvoltarea cunoștințelor despre 
fotografie (copiii au primit aparate de 
fotografiat de unică folosință și au fost 
încurajați să fotografieze aspectele cele 
mai plăcute ale vieții lor din comunitatea 
din care fac parte; fotografiile au fost 
transformate în cărți poștale destinate 
părinților, rudelor plecați la muncă în 
străinătate) și

•	 dezvoltarea cunoștințelor despre 
teatru, unde copiii au învățat cum se scrie 
o piesă de teatru (bazată pe tematica 
intervenției – părinți plecați la muncă în 
străinătate) și au schițat două piese de 
teatru, piese care vor fi puse în scenă în 
viitor, de către copii.

La final a fost organizat un eveniment de 
prezentare la care au fost invitați părinții 
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și rudele copiilor participanți și alți membri ai comunității, ocazie cu care copiii și 
artiștii au citit poveștile, piesele de teatru și au expus cărțile poștale.

Intervenția culturală din Anina a fost sprijinită local de Școala Generală nr. 2 
din Steierdorf, unde s-au desfășurat o mare parte dintre întâlniri. Alte resurse 
materiale au inclus: aparate de fotografiat de unică folosință, caiete, creioane și 
pixuri, gustări pentru copii pe toată durata intervenției. Munca artiștilor a fost 
facilitată de responsabilul din proiect pentru activități culturale, 2 voluntari locali, 
3 cadre didactice și organizația Il Giocattolo din Brădet.

Copiii au fost inițial reticenți cu privire la implicarea în activitățile propuse. 
Lucrul cu ei a însemnat, în primul rând, apropiere umană și stabilirea unei relații 
de încredere cu artiștii. Pentru unii dintre copii, participarea zilnică la activități 
a fost îngreunată de nevoia familiilor lor ca ei să participe la treburile casnice. 
De asemenea, lipsa obișnuinței copiilor de a se exprima liber și creativ trage un 
semnal de alarmă legat de nevoia de activități non-formale, adresate lor în mod 
regulat. Scrierea și tipărirea textelor realizate de copii arată un nivel deosebit de 
profunzime în gândire al unora dintre ei, precum și o sensibilitate aparte. Pentru 
unii dintre copii a fost foarte dificil să-și citească povestea în fața colegilor, dar a 
fost și o satisfacție aparte, aceea de a putea crea și de a fi apreciat pentru asta.

Berlişte
Lucian Turcu și Lia Gaudi

Berliște este o comună din județul Caraș-Severin, de care mai aparțin și satele Rusa 
Nouă, Rusova Veche, Milcoveni și Iam. Majoritatea tinerilor și copiilor din zonă sunt 
dezavantajați, fie din cauza etniei (marea 
parte a tinerilor sunt de etnie romă), fie 
din cauza poziției geografice periferice. 
Zona este una destul de săracă, în cele 
mai multe cazuri familiile au foarte mulți 
copii și este un fenomen comun faptul 
că părinții lor sunt plecați în străinătate 
pentru a munci și a-și întreține familia. 
Copiii implicați în activități au vârste 
cuprinse între 10 și 15 ani.
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În cadrul acestei intervenții culturale a fost amenajat un spațiu, în clădirea Școlii 
cu clasele I-VIII din Berliște, unde copiii se pot întâlni și își pot petrece timpul liber 
împreună. Acest spațiu a fost renovat cu ajutorul copiilor, ei având libertatea să 
personalizeze încăperea așa cum și-au dorit. Având alături de ei un pictor au urmat 
ore de desen, iar la final, pereții au prins viață prin costumele populare pictate de 
copii. Totodată a fost creat și un mic punct muzeal al satului, la Parohia Berliște, 
pentru păstrarea și promovarea patrimoniului cultural local. Copiii au colectat de 
la oamenii din sat diverse obiecte vechi pe care le-au expus ulterior în acest punct 
muzeal.

Pentru realizarea activităților au fost folosite diverse resurse materiale: blocuri de 
desen, creioane colorate, vopsele, trafaleți lavabili, pensule, pigmenți etc.

Intervenția a fost facilitată prin susținerea constantă din partea câtorva persoane 
din comunitatea locală: directorul școlii, o profesoară de la școală, viceprimarul. 

Participarea la activități i-a ajutat pe 
copii, au descoperit care sunt reperele 
patrimoniale ale comunității lor, au 
învățat cum să lucreze împreună, cum 
sa fie mai toleranți cu cei din jur, cum să 
fie productivi și cum să petreacă timp 
de calitate alături de ceilalți. Din păcate 
adulții din comunitate au manifestat un 
interes scăzut pentru acest tip de activități 
și nu s-au implicat în proiect, decât în 
număr foarte restrâns.

Reşița – comunitatea Mociur
Claudia Bucșai și Rafael Leucuța

Comunitatea din Mociur este situată la marginea orașului Reșița, în spate gării. 
Blocurile în care oamenii locuiesc sunt ale primăriei din Reșița, ele sunt în mare 
parte dezafectate, insalubre, cu mucegai și umiditate, conectate la rețelele locale 
de apă potabilă și electricitate. Copiii au acces la educația preșcolară și de ciclul 
primar în Mociur, iar ciclul gimnazial este disponibil doar în oraș. Copiii implicați în 
activități au vârsta cuprinsă între 8 și 10 ani. O parte mare dintre ei sunt romi și au 
cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate.

„Prin joc și joacă, 

arta creează solidaritate!”
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Activitățile s-au desfășurat în sălile de clasă de la Școala din Mociur și au avut în 
vedere familiarizarea copiilor cu tehnici foto-video. Copiii au învățat, astfel, despre 
fenomenul optic natural din camera obscură, despre tehnica developării manuale 
în camera de developare, despre realizarea unor cadre fotografice cu ajutorul unor 
cutii de carton personalizate, despre comunicarea în comunitate și la distanță, 
utilizând tehnici moderne de filmat și editare video cu difuzare în mediul on-line.

Materialele folosite au fost: cartoane, cutii, vopsele, aparate foto de unică 
folosință, substanțe de developare, material opac negru, hârtie fotosensibilă, 
penare echipate, foarfeci, camera de filmat, proiector.

Alături de cei doi voluntari implicați, pe tot parcursul activităților, un ajutor valoros 
a venit din partea mediatorului școlar din comunitate, care a facilitat dialogul 
dintre artiști și părinții copiilor implicați.

La final a fost organizată o expoziție a lucrărilor copiilor, în holul Universității 
„Eftimie Murgu” din Reșița, pentru a 
spori vizibilitatea muncii lor. Din păcate 
evenimentul nu a fost remarcat de public, 
așadar a mai fost organizată o prezentare a 
fotografiilor și materialelor video realizate 
de copii, în sala asociației Nevo Parudimos 
din clădirea Universității, la care au 
participat în jur de 30 de persoane.

Copiii din Mociur, implicați în activități  
au devenit mici fotografi care știu acum 
care e rolul luminii în fotografie și cum se 
folosesc substanțele de developare. Orice 
copil poate deveni fotograf, cu puțină 
îndrumare, rigurozitate și încurajare, fiind 
capabil, astfel, să-și exprime sentimentele 
și emoțiile trăite. Pentru că a existat 
un interes foarte crescut pentru acest 
tip de activități, ar merita continuate 
atelierele de fotografie și oferite și altor 
copii din zonă. De asemenea ar fi o idee 
bună extinderea duratei atelierelor pe 
o perioadă mai mare de timp, pentru a 
putea rafina procesul de învățare și pentru 
a lucra în profunzime.
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Reşița – cartier Muncitoresc
Adela Jurchescu și Adrian Jurchescu

În cartierul Muncitoresc din Reșița locuiește o comunitate numeroasă de romi. 
Există două școli generale, ai căror elevi sunt în proporție de 90% de etnie romă. 
Copiii și tinerii romi implicați în proiect au vârste cuprinse între 11 și 14 ani, 
provin din familii dezbinate și majoritatea au probleme de integrare socială și 
educațională, atât în mediul școlar cât și în comunitatea extinsă.

Pe parcursul a 15 zile, tinerii au fost familiarizați cu patrimoniul cultural bănățean 
dar și cu cel rom, luând parte la cursuri de joc și de canto popular. În această 
perioadă ei au învățat să danseze horă, brâu, ardeleană, joc de doi și să cânte 
cântece populare. Repetițiile s-au desfășurat în clădirea Școlii Generale nr. 1 și la 

Cinematograful Dacia, unde a avut loc și 
evenimentul de prezentare, în prezența 
Ansamblurilor „Bârzava” din Reșița și 
„Junii Gugulani” din Caransebeș. Copiii au 
prezentat un dans popular de horă, brâuri 
ardelene și doiuri din Banatul de munte, 
un joc popular țigănesc, două cântece 
bănățene, o horă „Bună sara dragii mei!” 
și un brâu „Cine n-are dor pe lume?”, 
precum și o poezie în grai bănățean.

Cele mai consistente resurse utilizate au 
fost cele 5 perechi de costume populare 
achiziționate și cele 5 perechi de costume 
populare împrumutate de la Ansamblul 
„Bârzava”. Intervenția artiștilor a fost 
facilitată de referentul cultural, voluntari 
ai asociației Nevo Parudimos, cadre 
didactice și corepetitor. Pentru repetiții au 
fost utilizate echipamentele achiziționate 
de către Asociația Nevo Parudimos 
(sistem de sonorizare).

„Prin joc și joacă, 

arta creează solidaritate!”
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Pe lângă transferul de abilități privind dansul și cântecul popular, un câștig al 
activităților din cartierul Muncitoresc a fost reprezentat de creșterea stimei de 
sine, în rândul copiilor participanți, de creșterea încrederii lor că pot învăța lucruri 
noi, dacă doresc asta, și dacă depun puțin efort și sunt consecvenți. Pentru mulți 
dintre ei aceasta a fost o provocare, deoarece dezvoltaseră de-a lungul timpului 
aversiune sau indiferență față de programele educative disponibile lor. Câțiva 
dintre copiii care la început au participat la repetiții, sau care doreau să participe, 
au fost nevoiți să renunțe fiindcă s-au mutat în străinătate cu părinții, înainte și în 
timpul intervenției.

Ar fi nevoie de o perioadă mult mai lungă de intervenție (de la 1 la 4 ani, pentru o mai 
bună sustenabilitate), de implicarea mai multor instituții și autorități competente, 
precum și a societății civile. Este nevoie, de asemenea, de o mai mare implicare 
a mediatorului comunității și a părinților. Trebuie luat în considerare și aspectul 
social al comunității, faptul că tinerii și copiii sunt discriminați în societatea extinsă 
pentru simplul fapt că sunt diferiți, săraci și privați de o educație adecvată.
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Timişoara – cartierul Kunz
Sebastian Dobrescu și Malvina-Carola Liuba

Cartierul Kunz, situat la periferia Timișoarei, în apropierea zonei industriale din Calea 
Buziașului, este considerat zona cea mai defavorizată de pe teritoriul municipiului, 
cu peste 800 de locuitori de etnie romă, cu condiții de locuit precare și cu un grad 
ridicat de sărăcie. În zonă nu există instituții sau organizații culturale active iar una 
dintre problemele cele mai stringente ale locuitorilor este faptul că numeroase 
case sunt construite fără autorizație, locuitorii nu dețin acte de proprietate asupra 
acestora, ceea ce face dificilă obținerea documentelor de identitate. O mare parte 
dintre copiii și tinerii din Kunz își petrec timpul liber în parcul de joacă din cartier, 
astfel că, în absența unui spațiu mai potrivit, intervențiile culturale au avut loc 
chiar acolo, în parc.

La activități au luat parte în jur de 40 de copii și tineri, cu vârste cuprinse între 7 
și 12 ani, unii dintre ei de etnie romă, alții de etnie română. Au fost organizate 

ateliere de muzică, teatru și pictură, în 
timpul cărora copiii au observat cum se 
pot confecționa instrumente muzicale 
din materiale la îndemâna oricui, au 
exersat să cânte împreună la tobe și la 
xilofon, păstrând ritmul, au jucat fotbal 
pentru a înțelege valoarea echipei și 
importanța distribuirii de roluri, au 
experimentat teatrul senzorial, au pictat 
pe hârtie și pe pânză (și chiar pe băncile 
din parc), exersând combinarea culorilor 
și creativitatea fără granițe. La final, a fost 
organizat un eveniment de celebrare a 
timpului petrecut împreună la ateliere, 
când parcul s-a umplut de adulți și copii 
deopotrivă, bucuroși de proiecția foto-
video, de citirea de povești, sceptici 
față de prezența camerei de filmat și 
a reporterului și față de probabilitatea 
continuității unui astfel de proiect.

ROMÂNIA

„Prin joc și joacă, 

arta creează solidaritate!”
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Dincolo de aspectele de conținut ale atelierelor, artiștii, sprijiniți de voluntari și 
de persoane adulte din comunitate care au menținut legătura cu părinții copiilor 
implicați, au pus accent pe dezvoltarea unor relații de cooperare între copii, pe 
exersarea răbdării și a empatiei, pe încurajarea lor de a se exprima non-violent și 
de a se îngriji împreună de spațiul lor de joacă. Lucrul a fost dificil din cauza lipsei 
de obișnuință a copiilor de a se concentra un timp mai îndelungat la o sarcină 
propusă, precum și din cauza spațiului în sine, aflat în aer liber, la intersecția a trei 
străzi, dintre care una destul de zgomotoasă.

Pentru a încuraja copiii să-și canalizeze constructiv energia aparent inepuizabilă, 
echipa proiectului a organizat și o mini-serie de ateliere de dans contemporan 
(street dance, breakdance, hip hop) care au fost primite cu mare entuziasm de 
copii. Organizarea unei prezentări a coregrafiei învățate de copii a readus adulții în 
parc, iar rezultatul a fost o petrecere ad-hoc.

Continuarea oricăror demersuri similare în cartier va depinde de condițiile 
meteorologice atâta timp cât va lipsi un centru comunitar în zonă care să ofere 
posibilitatea unor proiecte locale continue și regulate, proiecte pe care atât 
adulții să știe că se pot baza, că sunt profesioniste, oneste, serioase și au binele 
comunității în vedere.

Timişoara – cartierul Iosefin
Imre Nagy, Mirela Lupu, Wilmos Florin Ghelan

Cartierul Iosefin este una dintre zonele istorice ale Timișoarei, construit la sfârșitul 
secolului XVIII, în afara zidurilor cetății, și dezvoltat datorită comerțului pe Bega. 
Aici se regăsesc clădiri istorice impunătoare, aflate în diverse stadii de degradare, 
locuite de persoane cu venituri modeste. Alături de clădirile masive se regăsesc 
în Iosefin și căsuțe mici, locuite de asemenea de persoane cu venituri reduse și 
comunități de romi. Copiii din cartier care au participat la activitățile proiectului 
au fost: un grup de elevi de liceu de la Colegiul Tehnic de Vest, dintre care unii fac 
naveta între școală și satele din jurul Timișoarei, și un grup de copii care locuiesc 
în zona de case de pe partea dreaptă a râului Bega, situate mai ales în jurul fostei 
fabrici Solventul, dintre care o parte sunt de etnie romă.

Activitățile au fost organizate în paralel cu cele două grupuri de tineri și copii, 
din cauza diferențelor de vârstă (unii au 16-17 ani, alții au 7-10 ani) și din cauza 
diferențelor programelor lor zilnice. Elevii de liceu au participat la ateliere de 
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PhotoVoice, organizate în incinta atelierului de tâmplărie al Colegiului Tehnic de 
Vest, au făcut vizite în cartier ghidați de o arhitectă, au participat la activități non-
formale prin care au fost sprijiniți să înțeleagă ceea ce este specific cartierului 
Iosefin și ceea ce face ca un cartier să devină o comunitate. Apoi au transpus 
artistic proaspăta experiență, decorând trei stupi de albine (fără albine) în felul în 
care au considerat ei cel mai potrivit să transmită locuitorilor din Iosefin mesaje 
despre comunitatea pe care ei au descoperit-o. Cu alte cuvinte, au reprezentat 
cartierul ca stup. Astfel, de exemplu, unul dintre stupi are pictat pe capac textul: 
„Comunitatea începe cu…” iar după ce dă capacul la o parte, privitorul descoperă 
în interiorul stupului o oglindă: Comunitatea începe cu tine.

Când stupii au fost gata, tinerii i-au expus pentru câteva ore într-un spațiu circulat 
din cartier și au prezentat trecătorilor ideile lor. Din păcate nu foarte mulți adulți au 

avut timp și disponibilitate să se oprească, 
să intre în dialog cu tinerii și să reflecteze 
la comunitatea lor. Ulterior s-a organizat o 
sesiune de reflecție, ocazie cu care tinerii 
au spus că au avut prilejul să cunoască 
istoria și arhitectura cartierului, să se 
cunoască unii pe alții, chiar dacă unii erau 
în aceeași clasă, au spus că acum văd că 
lucrul în echipă este posibil, chiar și când 
există diferențe de opinii, au descoperit 
că important este să faci lucruri cu sens 
și să înțelegi de ce le faci, că important 
este să-ți dai interesul pentru ca locul în 
care îți petreci foarte mult timp să arate 
mai bine, și să fie mai confortabil pentru 
toată lumea care își petrece timpul în 
locul respectiv. Au apreciat foarte mult 
evenimentul final, chiar dacă au fost 
dezamăgiți de dezinteresul adulților, și-
au depășit frica de a vorbi cu oameni 
necunoscuți sau cu oameni de alte vârste 
și și-au prezentat munca dezinvolt.

Pentru copiii mai mici din cartier au 
fost organizate ateliere de circ social, în 
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timpul cărora au făcut exerciții de mobilitate, echilibru (pe minge sau pe sârmă), 
îndemânare, coordonare, au folosit diverse materiale pentru jonglat, au făcut 
sărituri la saltea, au învățat să cadă și s-au distrat descoperind câte lucruri pot face 
corpurile lor atunci când se concentrează și exersează un timp mai îndelungat. 
La început, copiii au participat fiindcă veneau oricum în parc și au fost curioși să 
vadă despre ce e vorba. Pe parcurs, au aflat că în fiecare zi circul e acolo și au 
început să vină chiar cu minute bune înainte de începerea programului zilnic. La 
finalul celor trei săptămâni de întâlniri zilnice într-un parc de joacă din Iosefin, a 
fost organizat tot acolo un eveniment de sărbătorire a reușitelor copiilor și mai 
ales a perseverenței și a strădaniei lor de a se auto-depăși și de a învăța lucruri noi 
care par nemaipomenit de complicate, de-a dobândi încredere și stimă de sine.

A fost foarte ușor de observat cum se schimbă raportarea copiilor și a tinerilor la 
propuneri de activități cu care nu sunt familiarizați, dar care îi ajută să învețe că sunt 
valoroși și că pot învăța o mulțime de lucruri interesante dacă doresc: la început 
majoritatea au fost tăcuți, reticenți, nu au dorit să exprime prea mult din ceea ce 
gândeau. Pe parcurs, odată ce procesul de învățare a devenit mai clar, odată ce au 
înțeles că artiștii cu care lucrau sunt acolo ca să-i încurajeze și să fie alături de ei, 
participarea a devenit tot mai liberă, mai creativă și mai entuziasmată. Este un tip 
de proces care ar fi foarte benefic în sălile de clasă, acolo unde copiii care formează 
o clasă pot deveni cu adevărat o echipă și pot căpăta încredere în ei, individual și 
colectiv, dacă sunt încurajați să creadă în ei.

Măguri
Ancuța Ulmeanu și Alexandra Lăutaș

Măguri este un sat aparținător de Municipiul Lugoj, separat geografic de oraș și 
situat la 8 km distanță. Populația din sat este, în mare majoritate, de etnie romă. 
Comunitățile de romi și români sunt segregate, iar locuitorii vorbind de „satul 
țigănesc” și „satul românesc”. Copiii frecventează cursurile școlii gimnaziale din 
sat. În intervenția culturală au fost implicați copii romi cu vârste cuprinse între 8 
și 12 ani.

Specificul activităților din Măguri a fost acela de realizare sau decorare manuală a 
diverse obiecte: mici păpuși realizate din fire textile, felicitări realizate cu diferite 
tehnici (cu ață înmuiată în diferite culori, pictură cu degetele - dactilopictură, 
tehnică iris folding, decorarea hârtiei cu ștampile create de ei din diferite materiale), 
căsuțe din lemn pentru păsări decorate cu culori acrilice și modele din mozaic, 
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obiecte decorate cu tehnica șervețelului (suporturi pentru creioane, rame pentru 
fotografii, cutiuțe, albume pentru fotografii), tricouri personalizate prin aplicarea 
nasturilor, a unor decorațiuni din material textil și cu ajutorul unor șabloane și 
pigmenți pentru textile, mărțișoare.

Activitățile au fost organizate parțial în școala din sat, parțial în căminul cultural 
local, cu sprijinul unei doamnei învățătoare și a două tinere voluntare. Gestionarea 
lucrului cu un grup numeros de copii entuziaști și nerăbdători și o mulțime de 
materiale (ață textilă, acrilice, pasteluri uleioase, hârtie, șervețele, lipici, nasturi, 
material textil etc.) s-a dovedit, uneori, o adevărată provocare și au existat 
momente dificile în care a fost pusă sub semnul întrebării continuarea atelierelor 
în incinta școlii din cauza împrăștierii vopselelor pe jos din prea mult zel și din 
dorința nestăpânită a copiilor de a crea.

La începutul intervenției, copiilor le-au fost propuse activități și jocuri de lucru 
în echipă, ceea ce a contribuit la relaxarea atmosferei de lucru, la stabilirea unui 

climat de încredere reciprocă la ateliere 
și a clarificat pentru copii că va fi vorba 
despre activități distractive, care îi vor face 
să se simtă bine și să se relaxeze. Relația 
copiilor cu cele două artiste a devenit, 
pe parcurs, foarte plină de afecțiune din 
ambele sensuri. La expoziția organizată 
la final echipa de proiect a surprins 
numeroase îmbrățișări și schimburi de 
cuvinte calde între copii și artiste, lucru 
foarte emoționant și revelator pentru 
nivelul nevoii de iubire și de încurajare 
resimțite de copii.

Dincolo de aspectul estetic al rezultatelor 
muncii lor, a fost foarte evident, la 
evenimentul de încheiere, cât de mândri 
sunt copiii de faptul că au reușit să facă 
ei înșiși, cu propriile mâini, obiecte utile, 
din materiale la îndemână. Au plecat spre 
case cu plasele pline de obiecte decorate 
de ei, despre care unii spuneau că le 
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vor face cadou. Mesajul transmis adulților prezenți la eveniment a fost unul de 
încurajare spre a-și sprijini copiii să meșterească obiecte decorative, chiar dacă 
se face mizerie sau dacă nu sunt capodopere de artă. Importantă este încrederea 
copiilor în puterea lor de a face ceea ce-și doresc.

Având în vedere că intervenția culturală a fost foarte bine primită de copii, și având 
în vedere că în sat există un cămin cultural, ar fi deosebit de utilă continuarea 
acestui tip de intervenții la intervale regulate.

Banloc
Arthur Rusznak și Victor Dragoș

Banloc este o comună în sudul județului Timiș aflată la o distanță de 8 km de orașul 
Deta. Principalul element de patrimoniu cultural local este Castelul Banloc, ridicat 
la sfârșitul secolului al XVIII-lea, monument istoric aflat într-o stare avansată de 
degradare și înconjurat de un parc cu 
specii valoroase de copaci. În multe 
dintre familiile din comună există copii 
care locuiesc cu un singur părinte, sau 
cu bunicii, sau alte rude, în vreme ce cel 
puțin un părinte este plecat la muncă 
în străinătate. Intervenția culturală din 
Banloc s-a bazat pe punerea în lumină 
a acestor aspecte caracteristice pentru 
comunitate.

Intervenția culturală a avut două 
componente distincte, una axată pe 
recunoașterea și valorificarea patri-
moniului cultural material și natural și 
cealaltă axată pe discutarea problemei 
copiilor cu părinții plecați la muncă în 
Europa de Vest, fenomen ce are efecte la 
nivelul întregii comunități, dar cele mai 
acute, asupra copiilor.

Un grup de copii, cu vârste cuprinse între 7 
și 10 ani, a vizitat parcul și castelul Banloc, 
ghidați de un istoric care le-a povestit 
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despre elementele istorice, arhitecturale și sculpturale valoroase. Apoi au realizat 
ierbare creative, pictând frunzele copacilor din parc în blocuri de desen, au realizat 
o hartă puzzle a parcului castelului și mici basoreliefuri în formă de blazoane, din 
ghips, precum și sculpturi din plăci de OSB decorate cu papier-mache, care au 
fost expuse, la final, în parcul de joacă din comună. La organizarea activităților, 
desfășurate în parcul castelului, în clădirea și în curtea Școlii Gimnaziale „Ing. 
Anghel Saligny”, au contribuit și zece voluntari de la Facultatea de Arte și Design 
Timișoara, dintre care unii și-au petrecut în Banloc o mare parte din cele două 
săptămâni de lucru, cu ajutorul autorităților locale, pentru a evita naveta zilnică 
la Timișoara.

Celălalt grup de copii, din Banloc și satele din jur, implicat în proiect, a fost format 
din copii mai mari, de 12-14 ani care au construit împreună un spectacol de teatru 
forum. Metoda teatrului forum este o metodă interactivă de teatru, în care se 
prezintă publicului o situație conflictuală cu un dezechilibru de putere între părțile 
implicate iar publicul este invitat să acționeze efectiv, pe scenă, pentru a schimba 
situația prezentată. După două săptămâni de repetiții desfășurate în sala de 
sport, după încheierea orelor de curs, copiii au prezentat spectacolul unui public 
format din colegi și profesorii lor. De asemenea, spectacolul a fost transmis prin 
live streaming pe YouTubem, iar invitația de a-l viziona a fost transmisă părinților 
plecați și mai multor școli din Timișoara, Lugoj, Anina, Reșița și Vârșeț (Serbia).

Această componentă a intervenției a demarat greoi, deoarece era nevoie de 
un grup constant de participanți dedicați. După mai multe încercări eșuate de 
a constitui grupul, ideea salvatoare a fost aceea de a invita două clase de elevi 
să participe la primele două ateliere de teatru forum, în timpul orelor de curs, 
pentru a înțelege cu toții mai bine despre ce fel de activități era vorba. Apoi a fost 
continuat lucrul cu o parte dintre copii, cei care au dorit foarte mult să participe 
până la final. Deoarece transportul copiilor de la școală se realizează cu două 
microbuze ale Primăriei Banloc, a fost obținută amânarea transportului pentru 
copiii care au participat la atelierele de teatru forum, pentru ca aceștia să fie 
încurajați să rămână după ore. Implicarea primarului comunei Banloc a contribuit 
la organizarea în bune condiții a evenimentelor.

Una dintre învățăturile valoroase desprinse din această intervenție este importanța 
atitudinii deschise și respectuoase, atunci când se abordează din afară o comunitate, 
parțial cunoscută și înțeleasă. O altă lecție este legată de importanța crucială a 
sprijinului pentru activități din partea persoanelor, instituțiilor și organizațiilor din 
localitate – ea poate face diferența între o intervenție de succes și una de formă.
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Alte activități culturale

Jocuri fără frontiere
Zrenjanin
În 2010, inițiatorul acestui eveniment a fost Școala primară și secundară „9 Mai” 
din Zrenjanin din dorința de a transmite ideea că putem a trăi fără prejudecăți. 
Anul trecut, orașul a inclus „Jocuri fără frontiere” ca un eveniment oficial al 
orașului și, în acest context, în mai 2018 a avut loc evenimentul sub motto-ul „Când 
granița nu există, am jucat mult mai bine”, eveniment cuprins în cadrul proiectului 
„InclusiveArt” sub denumirea „Jocuri incluzive fără frontiere”. La realizarea 
evenimentului au fost implicate 10 școli elementare și licee din Zrenjanin, precum 
și 17 școli rurale din teritoriul subordonat orașului. Evenimentul a reunit 250 de 
participanți – copii de vârstă preșcolară și școlară timpurie, din care 80 dezavantajați 
fizic, psihic sau material, alături de voluntari și gazde de echipă, juriu și peste 2000 
de spectatori bucuroși și entuziasmați. De 
asemenea, au participat din România 6 copii 
romi și 2 mentori care au reprezentat județul 
Caraș-Severin.

Participanții la Jocurile Incluzive au concurat 
la diverse probe, mai ales sub forma jocurilor, 
care necesită răbdare și lucru în echipă, 
utilizând mijloace precum mingea, cercul, 
frânghia etc, în exerciții de perspicacitate, 
viteză de reacție sau de echipă, cum ar fi cel în 
care doi concurenți, cu picioarele legate, 
trebuie să treacă prin poligon împreună.

Evenimentul a fost realizat în Sala de Sport 
a orașului și a fost deschis de oficialități 
- primarul orașului Zrenjanin, Čedomir 
Janjic, precum și, în mod tradițional, 
de către sportivii din Zrenjanin, care au 
devenit modele minunate pentru copii 
și tineri, precum celebra înotătoare 
Miroslava Najdanovski, reprezentanta 
Serbiei la mai multe olimpiade. 
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Workshop Terra Youth - Kikinda

Tabăra realizată la Kikinda pune în valoare o tradiție de succes – The International 
Terracotta Sculpture Symposium “TERRA”, care se organizează din 1982 în 
fiecare an, la începutul lunii iulie, cu participarea a 5 și 8 artiști din Serbia și din 
străinătate. Astfel, prin perseverență și prin transformarea fabricii de cărămidă 
Bon, construită în an 1895, într-un mare atelier – un spațiu modern și bine utilat, 
peste 1.000 de sculpturi au avut șansa să prindă viață aici. Pentru ca de ele să se 
bucure și generațiile viitoare, Muzeul Terra, deschis în decembrie 2017 (pe baza 
transformării unei barăci militare într-un modern spațiu expozițional), a devenit o 
casă primitoare. Astfel, din punctul de vedere al numărului de lucrări de sculptură 
mare în argilă, cu siguranță Muzeul Terra este un unicat în întreg arealul european.

În spațiul generos al atelierelor găzduite 
de fosta fabrică, s-a desfășurat timp de 
8 zile, în luna mai 2018, atelierul Terra 
Youth. În această perioadă, 21 de studenți 
de la Departamentul de Artă Plastică 
al Academiei de Artă Novi Sad și de la 
Facultatea de Arte și Design Timișoara, 
au relaționat cu 25 de copii cu dizabilități 
fizice și mentale, copii romi sau din familii 
dezavantajate. Personalul de specialitate 
al Centrului Terra, format din sculptori și 
conservatori cu mare experiență în munca 
cu copii, au supravegheat și consiliat 
activitățile. În fiecare zi, copii au petrecut 
timp cu studenții și profesorii acestora 
în cadrul atelierelor de modelat în lut. 
Evoluția, de la mici desene, la mici lucrări 
modelate în lut și apoi, saltul la lucrarea 
complexă și de mari dimensiuni dedicată 
copiilor din Kunz, a fost un întreg proces 
creativ oferind copiilor posibilitatea de 
cunoaștere și exprimare creativă dar și de 
petrecere a timpului liber în mod plăcut. 
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Lucrările mici și mari, realizate pe parcursul atelierului, au fost arse în cuptoarele 
moderne ale Centrului și s-au constituit în frumoase și inedite exponate pentru 
expoziția realizată în scopul punerii lor în valoare și pentru a fi prezentate publicului. 
Vizita la expoziția de sculptură în teracotă, realizată cu lucrările lor în octombrie, și 
donația lucrării către copii din Kunz, au încheiat acest parcurs care a adus bucurie 
și mândrie pentru reușita lor acestor copiii atât de puțin valorizați de societate.

Paşaport cultural
Activitatea „Pașaport cultural” a pornit de la ideea lărgirii accesului la cultură 
pentru copii migranți din Timișoara, care, însoțiți de părinții lor, să participe la 
diverse manifestări culturale astfel încât să cunoască și să înțeleagă mai bine 
mediul cultural în care trăiesc, devenind astfel mai conectați la viața orașului.

Au fost propuse trei evenimente culturale 
distincte iar participarea la acestea a 
fost facilitată de persoane din organizații 
neguvernamentale locale care sunt 
interesate de și au experiență consistentă 
în organizarea de activități pentru 
integrarea migranților la nivel local. Astfel 
s-a reușit promovarea acestei inițiative 
în rândul comunităților de migranți din 
Timișoara iar un număr de peste 60 de 
copii și adulți au participat timp de trei 
duminici la rând la evenimentele propuse.

Primul eveniment a fost un spectacol 
de teatru de păpuși realizat de Teatrul 
Merlin. Atât copiii, cât și adulții au fost 
transportați cu spectacolul „Degețica” 
în lumea poveștilor lui Hans Christian 
Andersen și, mai mult decât atât, au avut 
ocazia să întâlnească alți copii și adulți 
interesați de teatrul de păpuși. Unii 
dintre cei prezenți au anunțat că vor avea 
dificultăți să ajungă la adresa indicată, 
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astfel că facilitatoarea care îi invitase a stabilit o întâlnire în apropiere, unde adulții 
urmează de obicei cursuri de limba română.

Al doilea cadru de întâlnire a fost Muzeul Satului Bănățean, unde a fost organizată 
o vizită ghidată, mai ales concentrată asupra aspectelor muzeului care accentuează 
diversitatea etnică a zonei Banatului. Copiii au admirat îndelung diverse camere 
ale caselor vizitate, s-au abținut cu greu să nu atingă exponatele și au explorat 
generosul spațiu verde al muzeului, în timp ce adulții remarcau asemănări de 
natură tehnică a construcției caselor cu lucruri pe care și le aminteau din zonele 
rurale ale țărilor lor de origine.

Al treilea eveniment a fost un spectacol de teatru forum. Teatrul forum este o 
formă interactivă de teatru care prezintă un conflict într-o situație de dezechilibru 
de putere și invită publicul să schimbe situația și să se implice direct în derularea 
acțiunii de pe scenă. Piesa prezentată a avut tema hărțuirii la școală a unei eleve 
migrante de către colegii ei. Acest subiect a generat o dezbatere foarte aprinsă în 
rândul publicului, deoarece unele persoane considerau că un astfel de spectacol 
pune România într-o lumină proastă când situația de aici este pozitivă pentru 
migranți iar alte persoane considerau că abordarea subiectului discriminării într-o 
astfel de manieră constructivă este foarte benefică.

Toate cele trei evenimente s-au încheiat cu discuții pe teme generate de cele 
văzute, oferind astfel posibilitatea dialogului între cei prezenți, dialog care a dus cu 
siguranță participanții mai aproape de buna înțelegere a experiențelor trăite. Atât 
copiii participanți, cât mai ales părinții și rudele lor au apreciat acest gen de întâlniri 
culturale care, pe lângă un conținut artistic, oferă și oportunitatea de socializare 

atât cu alți migranți, cât și cu localnici. Ar fi 
interesant dacă și alte organizații care au 
activități în domeniul cultural ar urmări 
includerea comunităților de migranți 
între categoriile de public vizate. Micul 
pilot derulat în proiectul InclusiveArt a 
demonstrat că pentru Timișoara astfel de 
inițiative ar fi binevenite, și de asemenea 
că această cale nu este una bătătorită.
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Concluzii şi recomandări
Proiectul InclusiveArt reprezintă, în mai multe feluri, un proiect pilot pentru 
colaborările culturale transfrontaliere în domeniul intervențiilor culturale în 
comunități dezavantajate în România și în Serbia. Echipele care au lucrat în fiecare 
dintre comunitățile selectate – atât artiștii, facilitatorii locali ai dialogului cu 
persoanele din comunitate, cât și membrii echipei de proiect – au învățat multe 
despre organizarea acestui tip de activități. Cele mai multe lecții au venit atunci 
când au fost la mijloc greșeli de planificare sau de aplicare, atunci când s-au produs 
sincope în comunicare sau atunci când au existat diferențe majore între așteptări 
și ceea ce s-a petrecut. Unele efecte pozitive valoroase s-au produs neașteptat, 
altele au fost planificate și le putem confirma.

Pe baza experienței noastre, celor care 
urmează să organizeze activități similare 
le recomandăm următoarele:

						•	 Realizați o bună documentare a 
comunităților în care urmează să lucrați, 
inclusiv prin vizite și dialog direct cu 
persoane care locuiesc, muncesc, învață, 
petrec timp în comunitate. Puneți din 
timp în contact direct artiștii cu facilitatori 
locali care doresc și pot cu adevărat să 
sprijine activitățile. Creați-le contextul 
pentru a creiona proiectele/activitățile 
împreună. Asigurați-vă că echipa întreagă 
urmărește același scop, acela de a aduce 
plusvaloare în comunitate și că atitudinea 
față de membrii comunității (mari și mici) 
este una bazată pe respect și curiozitate 
spre dialog, fără condescendență sau 
omnisciență.

						•	 Prețuiți munca fiecărui membru 
al echipei în parte (inclusiv din punct de 
vedere financiar), asigurați-vă că rolurile 
și responsabilitățile sunt clare și asumate 
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de fiecare persoană cu care lucrați. Gândiți-vă dinainte de a începe care este 
planul B dacă unul sau mai mulți membri ai echipei devin indisponibili pe parcurs. 
Nu transformați facilitatorii locali în ambasadori ai comunității fără voia lor dar 
valorificați-le experiența și apreciați-le dorința de a-și vedea fericiți oamenii din 
comunitate. Apelați la autoritățile locale, uneori veți fi surprinși cât de mult se vor 
implica, alteori vă vor trata cu indiferență dar, fiind informați, această atitudine 
negativă va putea fi mai apoi just apreciată de comunitate.

						•	 Dacă activitățile de desfășoară în aer liber, fiți pregătiți să depindeți de 
condițiile meteo. Asta poate însemna amânarea activităților cu câteva ore sau 
chiar zile. Verificați dacă activitățile presupun folosirea unor materiale sau obiecte 
pe care vântul, ploaia sau soarele puternic riscă să le deterioreze. Mai ales vara și în 
aer liber, fiți pregătiți să oferiți suficientă apă participanților, gratuit și căutați locuri 

cu umbră. În cazul în care evenimentele 
au caracter repetitiv, este important să 
asigurați accesul la toalete. Dacă este 
cazul, anunțați autoritățile competente 
despre faptul că organizați evenimente pe 
domeniul public. În orice caz, asigurați-vă 
că respectați legislația locală.

						•	 Dacă activitățile se desfășoară 
în spații închise, acordați o atenție 
deosebită protejării spațiului de lucru și 
stabiliți împreună cu participanții cum 

veți face asta. Acoperirea meselor cu folie de plastic, manevrarea vopselelor cu 
grijă, așezarea mobilierului astfel încât să nu stânjenească activitățile – sunt doar 
câteva dintre idei.

						•	 Obțineți acordul scris al participanților pentru fotografiere sau filmare, 
înainte de a face publice orice imagini cu ei. Dacă e vorba de minori, obțineți 
acordul părinților acestora sau a tutorilor legali.

						•	 Nu faceți promisiuni oamenilor din comunitate despre care nu știți sigur 
că le puteți onora, cu atât mai puțin copiilor, nu-i dezamăgiți. Fiți conștienți că se 
pot crea legături personale emoționale foarte puternice, mai ales când este vorba 
despre copii, și că este foarte dureros pentru ei să aștepte în zadar revenirea în 
cartierul lor a unor persoane cu care s-au împrietenit.
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„Prin joc și joacă, 

arta creează solidaritate!”
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						•	 Recunoașteți-vă prejudecățile și stereotipurile. Cel mai adesea ele vin din 
cunoașterea superficială a unor realități sociale și istorice și din extrapolarea unor 
caracteristici individuale asupra unor grupuri pe care nu le cunoaștem. Fiți deschiși 
să aflați ce-i motivează pe oamenii cu care interacționați, ce nevoi au ei și ce pârghii 
au pentru a le satisface, fiți empatici – priviți comunitatea, viața și problemele cu 
care se confruntă și prin ochii lor, fără a-i judeca și fără a fi intruzivi.

						•	 Astfel de activități creează contextul unui proces de învățare în dublu sens, 
care poate contribui la eliminarea unor prejudecați/stereotipuri, depășirea unor 
bariere mentale sau dimpotrivă, la adâncirea acestora. Orientați-vă spre soluții, 
fiți convinși că veți rezolva orice situație dificilă sau neprevăzută, fiți flexibili pe 
cât posibil. Sigur se vor întâmpla multe lucruri pe care nu le puteți prevedea iar 
aceasta face parte din frumusețea unui astfel de demers.
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Ovaj priručnik ima ulogu da ukratko predstavi iskustva u društveno-obrazovnoj 
animaciji, stečena u okviru implementacije projekta InclusiveArt. Projekat  
InclusiveArt – Pristup kulturii za decu i mlade u neravnopravnom položaju je rezultat 
potreba koje smo identifikovali mi i naši partneri da neposredno intervenišemo u 
takvim sredinama i za one učesnike koji, zbog svog marginalizovanog polozaja (u 
društvenom ili geografskom pogledu) nemaju pristupa kulturnoj ponudi sposobnoj 
da im omogući skladan razvoj, koji bi im doneo pozitivne promene u vlastitom životu 
i, indirektno, u njihovoj zajednici. Ciljne grupe ovog projekta su bile jako različite, 
kao i aktivnosti koje su im bile posvećene. Tako su u ovom projektu učestvovali: 
kreativni mladi ljudi, diplomirani i nezaposleni – naročito mladi  umetnici; deca 
i mladi iz defavorizovanih sredina, uključujući i mlade sa specijalnim potrebama 
ili invaliditetom, iz kako gradskih tako i seoskih sredina; deca i mladi Romi; deca 
sa roditeljima koji su na radu u inostranstvu; deca, mladi i odrasli migranti kao i 
drugi zainteresovani faktori iz zajednica (profesori, učitelji, rukovodioci kulturnih 
ustanova i mesnih zajednica, bibliotekari, javni službenici, itd.).

Smanjen pristup kulturi dece i mladih iz marginalizovanih zajednica, činjenica da 
javni obrazovni sistem nije prilagođen da odgovori potrebama ove dece i ovih 
mladih  i da spreči odustajanje od ili prevremeno napuštanje škole, nedostatak 
pozitivnih primera ili uzora koji bi ih konstruktivno vodili kroz formiranje i postizanje 
životnih ciljeva, nesposobnost vlasti da pronadje rešenja za poboljšanje njihove 
situacije, sve su to faktori koji pojačavaju bedu, siromaštvo, društvenu izolovanost, 
stigmatizaciju, stvarajući u budućnosti loš kvalitet života, bez perspektive, za 
buduću odraslu osobu.  

Koristeći sredstva koja nudi kultura i umetnost, da bi se stvorili konteksti za 
integrisanje i kreativni rast za ciljne grupe, projekat je doveo zajedno 24 umetnika 
i više od 350 dece i mladih, koji su učestvovali u 12 kulturnih intervencija, 
ostvarenih u Rumuniji i Srbiji. Umetnici, oni sami, kao nezaposleni, predstavljajući 
jednu defavorizovanu grupu, su sledili u okviru projekta jedan ciklus za formiranje 
u oblasti kreativnog preduzetništva i društveno-obrazovne (socijalno-edukativne) 
animacije, nudeći im se tako dodatna šansa za njihov budući profesionalni razvoj. 

Izrada i sprovođenje projekata u obliku kulturnih intervencija, koristeći sredstva 
socijalno-edukativne animacije, su učinili mogućim približavanje, u većini slučajeva 
po prvi put, između umetnika i njihovih malih učenika – defavorizovanih dece i 
mladih. Korišćena sredstva socijalno-edukativne animacije su bila različita, 
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uključujući foto-glas (PhotoVoice), forum teatar, pričanje priča, društveni circus, 
uličnu animaciju, kao i metode zasnovane na vizuelnoj umetnosti i muzici. Ove 
metode su bile u hodu prilagođene potrebama i realnim mogućnostima uključene 
dece i mladih. Stvorena interakcija je duboko obeležila obe strane, svako shvatajući 
da tamo negde postoji nešto i neko koji ima nešto da da i nešto da primi, citirajući 
iz Izveštaja o intervenciji mladog pisca i dramaturga Andreja Ursua (Andrei Ursu), 
koji kaže da je naučio  da „Ako stvarno želiš da budeš umetnik, treba da odeš 
među one koji nemaju glasa, i da učiniš nekako da se kroz tvoju umetnost glas ovih 
podređenih i prevarenih ljudi, bačenih na đubre, zanemarenih i huljenih, čuje i u 
najvišim sferama. I to ću uraditi.”  Artur Rusnak (Arthur Rusznak), mladi umetnik 
plastičar, koji je radio u selu Banlok (Banloc) izjavljuje “Prijemčivost dece i ljubav 
koju su nam pokazali me navodi da se vratim u Banlok sa novim projektom ili 
kulturnom umetničkom intervencijom, jer bi bila šteta da se ovaj njihov mali upad 
u svet vizuelne umetnosti završi ovde, naročito zbog toga što je bilo više mladih 
zainteresovanih i za moju oblast delovanja i za oblast delovanja dobrovoljaca.” 

Kulturne intervencije su bile pripremljene i potom praćene aktivnostima 
mentorstva. Međjunarodna mobilnost za 4 mlada umetnika – 2 iz Rumunije i 
2 iz Srbije - im je omogućila kontakt sa organizacijama, institucijama i aktivnim 
profesionalcima iz njihovih oblasti delovanja.

Da bi sažela i vrednovala stvaralački potencijal regije, aktivnost Paviljon Banat 
(Pavilionul Banat) - drugo izdanje - je održana u novembru 2017 u Temišvaru i 
zasnivala se u prvom redu na dijalogu i različitosti. U potrazi za identitetom, 
16 mladih plastičnih umetnika Banaćana iz Rumunije i Srbije su apelovali na 
lokalne resurse, koji su bili vrednovani u okviru ove izložbe, Integrate Bienale 
Art Encounters – koja je postala za kratko vreme najvažniji događaj savremene 
umetnosti u Rumuniji.

Kamp za mlade Terra Youth Workshop se odvijao u Kikindi tokom 8 dana u maju 
mesecu 2018. Dvadeset i jedan student sa novosadske Akademije umetnosti i 
sa temišvarskog Fakulteta za umetnost i dizajn su se družili sa dvadeset i petoro 
dece sa specijalnim potrebama (fizički ili mentalni invaliditet), dece Roma ili dece 
iz defavorizovanih porodica. Svakog dana, deca su provodila zajedničko vreme sa 
studentima i njihovim profesorima u okviru atelje-radionice za modelovanje gline. 
Napredak od malih skica do malih radova u glini, nakon čega skok ka složenom 
radu posvećenom deci iz Kunca (Kunz, predgradska četvt u Temišvaru), je bio ceo 
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jedan integralan stvaralački proces, koji je ponudio deci mogućnost upoznavanja, 
ali i prijatnog provođjenja slobodnog vremena. Poseta izložbi skulpture u terakoti 
ostvarene sa njihovim radovima u oktobru i doniranje rada deci iz Kunca su 
zaključile ovaj proces. 

Igre bez granica su omogućile jednom broju od preko 250 dece iz Zrenjanina i iz 
gradova-partnera da učestvuju u sportskim nadmetanjima smišljenim u formi igara 
pogodnih za njihov uzrast. Više od 2000 dece, vesele i bučne, je formiralo publiku 
koja je napunila tribine sportske sale iz grada Zrenjanina. Jedna umetnička kolonija 
i jedna prodajna umetnička izložba su popunile ponudu aktivnosti posvećenih deci 
iz  Zrenjanina.

Radionice za čitanje i pričanje priča su bile ostvarene pomoću Knjige u boji, 
dvojezične knjige za bojenje sa pričama dece za decu nižih razreda osnovne škole. 
Ova lepa knjiga je bila praćena drvenim bojicama i balonima, na veliku radost više od 
1300 dece iz svih zona odvijanja projekta. Radionice za čitanje su bile organizovane 
u svim zajednicama uključenim u projekat, ali i u školama iz marginalizovanih 
gradskih četvrti koje pohađaju deca skromnih materijalnih mogućnosti.

Ne u poslednjem redu, ponudili smo jedan Kulturni pasoš grupi od 60 dece 
i odraslih migranata u Temišvaru, koji im je omogućio pristup na tri kulturna 
događaja: jednu predstavu lutkarskog pozorišta, jednu posetu Muzeju banatskog 
sela i jednu predstavu tipa forum teatar. Kulturni pasoš pretpostavlja takođe i 
učešće na tri rasprave sa odgovarajućim temama, tako da mladi migranti upoznaju 
i razumeju bolje kulturnu sredinu u kojoj žive.

Želi se da se informacije koje se odnose na sve ove aktivnosti, koje su primenile 
na jedan ili drugi način sredstva socijalno-edukativne animacije, podele kroz 
ovaj priručnik sa onima koji, u svojoj tekućoj radnoj aktivnosti ili izvan nje, rade 
sa defavorizovanom decom: profesori, umetnici, rukovodioci kulturnih ustanova, 
bibliotekari, javni službenici, medijatori, animatori, facilitatori, aktivne osobe u 
organizacijama koje rade sa mladima, na kulturnim i vaspitnim temama, na razvoju 
zajednica, itd.

Ostvaren u partnerstvu sa Asocijacijom „Nevo Parudimos” iz Rešice (Asociația Nevo 
Parudimos Reșița), sa Opštinom grada Zrenjanina, sa Centrom za lepe i primenjene 
umetnosti „Terra” iz Kikinde, projekat je bio sprovođen tokom 18 meseci u perioadu 
2017-2018, i finansiran od strane EVROPSKE UNIJE kroz program INTERREG IPA za 
prekograničnu saradnju Rumunije i Srbije.

Kroz igru i igranje, 
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Odrednice

Odrednice za definisanje animacije
Koncept animacije proističe od latinskog pojma “animus”, koji može predstavljati 
kako ideju o davanju života, tako i dušu, dah ili aktiviranje. Iz toga sledi da 
se animacija odnosi na proces kojim se oživljava jedna grupa ili zajednica, 
intervencijom upravljanom od strane jednog animatora,  koji dolazi spolja i koji 
mobiliše unutrašnje snage te grupe ili zajednice.

Aktivnosti animiranja mogu biti korisne u bilo kojoj zajednici i mogu doprineti 
stvaranju ili razvijanju povezanosti zajednice i boljem vrednovanju njenih 
kvaliteta. Može se obraćati osobama bilo kojeg uzrasta, društveno-ekonomskog ili 
obrazovnog nivoa. 

Sa svim tim, animacija se smatra posebno važnom kao način pristupa kojim se 
može dati nada i šansa za inkluziju u proces osvešćivanja, mobilizacije i akcije, u 
kojem osobe iz zanemarenih sredina menjaju pogled na sebe, život i svet, i počinju 
da traže načine da prekinu začarani krug isključenosti. Animacija je pozvana da 
interveniše naročito u zajednicama u kojima  drugi načini pristupa nisu imali uspeha, 
u zaboravljenim zajednicama, kojima nije bila pružena podrška, u razjedinjenim 
zajednicama, u kojima postoji više podgrupa sa međusobnim teškim i zategnutim 
odnosima, i u zajednicama u kojima su ljudi u beznađu, izgubivši poverenje i veru 
da se nešto još može promeniti.

Iako ima brojne korene u prethodnim periodima i veze sa različitim ideološkim 
pravcima, animacija takva kakvom je mi znamo danas se razvila u Evropi, naročito 
počevši sedamdesetih godina dvadesetog veka kao oblik akcije zasnovane na 
kreativnosti, sa političkom, društvenom, vaspitnom, kulturnom i interkulturalnom 
dimenzijom. 

Svaka od dimenzija ima svoj poseban glavni cilj, ali se oni uzajamno dopunjuju:

- Na političkom nivou – razvoj zajedničkog sistema odlučivanja, koji će 
promovisati jedinstvo i interese cele zajednice;

- Na društvenom nivou – pojačavanje povezanosti grupe ili zajednice i 
stimulisanje inkluzije i učestvovanja u poboljšanju situacije; 

- Na vaspitnom nivou – lični razvoj i poboljšanje slike o sebi; 

- Na kulturnom nivou – izražavanje i porast samopouzdanja kroz razvoj 
kreativnosti i korišćenje različitih načina umetničkog izražavanja;
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- Na interkulturalnom nivou  –  približavanje i razvijanje odnosa zasnovanim 
na poverenju i uzajamnom poštovanju između postojećih kulturnih grupa u 
zajednici.

Politička dimenzija animacije je manje istraživana u slučaju našeg projekta. 
Međutim, u opštim crtama, animator bi trebalo da bude sposoban da identifikuje 
različite tipove vođa u zajednici – formalne i neformalne, kao i da stimuliše 
građansko inkluziju članova zajednice i njihov dijalog sa vlastima da bi se rešili 
lokalni problemi. Animator koji radi u zajednici treba da bude sposoban da razume 
relacije i odnos snaga koje vladaju u toj zajednici, kao i problematiku koja ih 
uzrokuje.

Društvena (socijalna) dimenzija animacije ima u vidu odnose između članova 
zajednice i načine na koji ovi mogu biti podržani, stimulisani i ohrabreni da zajedno 
učestvuju u iniciranju promena koje će poboljšati situaciju. Čak i ako se obraćaju 
siromašnijim zajednicama, defavorizovanim u društveno-ekonomskom pogledu, 
naglasak nije na nuđenju materijalne pomoći, na zahtevanju podrške zasnovane 
na dobrotvornom davanju, već na ponovnom zadobijanju prava istovremeno sa 
prihvatanjem određenih odgovornosti. 

Vaspitna dimenzija  pretpostavlja organizovanje interaktivnih aktivnosti koje 
imaju u osnovi obrazovne ciljeve, koji će doprineti ličnom razvoju učesnika. Čak 
ako učesnici u okviru odvijanja ovih aktivnosti sakupljaju nova znanja i uče da 
rade nešto novo, naglasak je stavljen naročito na prihvatanje određenih vrednosti, 
razvijanje određenih sposobnosti odnošenja i komuniciranja, kao i razvijanje 
pozitivnih stavova, uključujući i stavove prema sopstvenoj ličnosti. 

Esencijalni aspekt vaspitne dimenzije je fokusiranje na razvoj samoefikasnosti 
učesnika. Samoefikasnost je stav prema sopstvenoj osobi koji se odnosi na 
uverenje da se kroz sopstvene akcije mogu postići utvrđeni ciljevi, da osoba 
može prouzrokovati promene u svojoj sredini i da ima sposobnosti da prevaziđe 
poteškoće i pronađe rešenja problema. Samoefikasnost uključuje samopoštovanje 
i samopouzdanje, kao i poverenje u sopstvene snage. Animator će obratiti pažnju 
tokom celog procesa aktivnosti na izbegavanje stvaranja relacija zavisnosti i 
stimulisaće nezavisnost i inicijativu učesnika. 

Očigledno, ovi obrazovni ciljevi nisu direktno iskazani od strane animatora na 
početku, naglasak bivajući stavljen na ostvarivanje aktivnosti koje će privući i 
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motivisati učesnike da se uključe u akciju i da počnu da međusobno sarađuju na 
prijatan način. Aktivnosti, međutim, treba da imaju završnu etapu u kojoj grupa 
razmišlja i postaje svesna svega što je naučila.    Vaspitne aktivnosti koje organizuje 
animator se zasnivaju na principima i metodama neformalnog vaspitanja, ali 
često uključuju i elemente neformalnog učenja. Sa sigurnošću nisu relevantne 
za intervencije zasnovane na animaciji klasične metode, tipične za formalno 
obrazovanje i vaspitanje, u kojem su učesnici pasivni i animator izlaže informacije 
ili im daje instrukcije. Iskustveni pristup, naglasak na interakciji i učestvovanju su 
određujući i odlučujući elementi procesa animacije. 

Kulturna dimenzija animacije pretpostavlja usredsređenost na stvaranje mogu-
ćnosti za doživljavanje novih iskustava kroz različite oblike umetničkog izražavanja. 
Aktivnosti mogu uključiti praktično bilo koju umetničku formu, od pozorišta sa 
njegovim različitim interaktivnim formama, do vizuelne umetnosti i muzike, od 
cirkusa i umetnosti nastale korišćenjem digitalne tehnologije, do literature ili plesa. 
Animacija može biti povezana i sa elementima materijalne ili nematerijalne baštine 
od značaja za zajednicu. Animacija ne znači izlaganje defavorizovane publike 
kulturnim događajima ili samo pasivan kontakt sa umetničkim stvaraocima, već 
su od presudne važnosti i iz ove perspektive interakcija i aktivno učestvovanje. 
Bez obzira koji kulturni aspekti ili oblici umetničkog izražavanja se nalaze u centru 
procesa animacije, on se ne obraća samo učesnicima smatranim talentovanima 
ili sa posebnom zainteresovanošću za tu oblast. Aktivnosti će biti tako zamišljene 
da bilo ko može da učestvuje i čak da bude ohrabren da se aktivno uključi i onaj 
koji obično nema priliku da se sretne sa kulturnim manifestacijama. Nisu važni 
u ovoj aktivnosti umetnička performansa i kvalitet ostvarenih proizvoda, već je 
važan sam proces i njegovi psihološki efekti na učesnike i zajednicu. Aktivnosti ove 
vrste su obično kreativne, imaju često oslobađajući karakter, pomažući učesnicima 
da prevaziđju određena mentalna ograničenja i da vide sebe drugačije, da izraze 
radost, ali i nezadovoljstvo, frustriranost ili patnju. Izražavanje se ipak odvija u 
okviru zajedničke grupe, uz ostale, i često se konkretizuje u poruci prenesenoj kroz 
umetničku formu  ostalima iz zajednice i neki put celom društvu ili vlastima. 

Interkulturalna dimenzija je posebno važna naročito u manjinskim zajednicama 
ili u zajednicama u kojima zajedno žive različite kulturne grupe (razlika može 
biti nacionalnost, vera, jezik, itd). Često puta su elementi kulturne različitosti 
kombinovani sa aspektima vezanim za siromaštvo i marginalizaciju, što stvara 
dodatne izazove na koje animator treba da obrati pažnju. Pored toga, neki put 
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u okviru zajednice postoje grupe sa nejednakim odnosom snaga i u kojoj jedna 
manjinska (ili većinska) grupa ima ekonomski i društveni kapital mnogo ispod 
nivoa ostatka zajednice. Da bi aktivnosti animacije vodile ka poboljšanju percepcija 
i odnosa izmeđju grupa, kao i (ponovnog) uspostavljanja uzajamnog poverenja 
između njihovih pripadnika, potrebno je ispuniti ceo jedan niz uslova. Važno je da 
aktivnosti nude mogućnost direktne interakcije, uzajamnog upoznavanje i saradnje 
između osoba različite kulturne pripadnosti, u uslovima jednakosti, čak ako su u 
društvu njihove pozicije različite. Takođe je vazno stvaranje jedne pozitivne sredine, 
u kojoj vlada otvorenost i uzajamno poštovanje, kao i bezbedan prostor u kojem je 
svako ohrabren da se slobodno izrazi i da može da iskaže svoja gledišta, želje, kao 
i zabrinutosti i potrebe za podrškom. Aktivnosti animacije koje uključuju učesnike 
iz različitih kulturnih grupa će biti efikasnije u odnosu na interkulturalnu dimenziju 
ako uključuju i mogućnosti stvaranja ili naglašavanja zajedničkog identiteta, 
zasnovanog na interesima svih učesnika. Bez obzira na razlike, i bez njihovog 
negiranja ili omalovažavanja, učesnici će biti stimulisani da postanu svesni da su 
deo iste grupe i da se osećaju bliskim zahvaljujući ovoj zajedničkoj pripadnosti. 

Ove dimenzije se pronalaze često kombinovane u okviru jedne kulturne intervencije 
koja koristi animaciju, u defavorizovanim zajednicama. Ovo je bio slučaj i u 
intervencijama ostvarenim u okviru projekta InclusiveArt. Često puta su inicijative 
animacije udružene sa akcijama za lokalni razvoj, koje mogu uključiti učešće 
građjana u poboljšavanju situacije u njihovoj zajednici. U tom smislu je moguće 
udruživanje intervencije animacije sa stimulisanjem društvenog preduzetništva, 
uključujući i oblast kreativnosti. 

Gorenavedeno važi u aktivnostima animacije sa bilo kojom grupom i sa učesnicima 
svih uzrasta. Intervencije u okviru projekta InclusiveArt su se obraćale direktno 
deci i mladima iz 12 defavorizovanih zajednica. 

Aktivnosti koje se obraćaju deci i mladima treba da budu prilagođene uzrastu i da 
obrate pažnju na određene specifične elemente. Zbog toga je neophodna saglasnost 
roditelja u slučaju rada sa maloletnicima, ali je isto tako korisno, tamo gde je to 
moguće, da aktivnosti budu koordinirane sa školom gde deca uče i da se uvek pazi 
i na školski program. Usaglašenost sa školom je bitna i u slučaju aktivnosti koje se 
obraćaju deci u situaciji prevremenog školskog napuštanja, ali animator treba da 
naglasi da je učestvovanje u aktivnostima animacije dobrovoljno, u interesu i na 
zadovoljstvo učesnika. Bez obzira kako su organizovane aktivnosti u školi, aktivnost 
animacije treba da ostane u zoni slobode, samostalnosti, fleksibilnosti  i  interakcije.
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Ovo ne znači da se aktivnosti animacije odvijaju bez pravila i ograničenja. Ograničenja 
su u prvom redu neophodna da bi se obezbedila sigurnost učesnika tokom celog 
procesa, ali i da se ne bi neopravdano ometalo odvijanje svakodnevnih životnih 
aktivnosti u zajednici. Pravila treba da odražavaju princip podjednakog poštovanja 
svih učesnika i važno je da, bez obzira na uzrast, oni odlučuju u početnim fazama 
rada, koja su to pravila koja će se poštovati. 

Bez obzira na njihovu prirodu i sadržaj, aktivnosti animacije sa mladima i decom 
imaju veće šanse za uspeh ako naglašavaju dimenziju igre. Uključivanje dece 
i mladih u različite igre ili obezbeđivanje za decu prostora za igru u interakciji i 
sa elementima korišćenja određenih instrumenata i novih oblika izražavanja 
imaju esencijalnu ulogu u motivisanju i stvaranju pozitivne i prijatne atmosfere i 
povezanosti grupe. 

Više nego u slučaju aktivnosti koje uključuju odrasle, u slučaju rada sa mladima ili 
sa decom, animator ima i odgovornost vezanu za činjenicu da će biti neizbežno 
doživljen i kao uzor. Posebnu pažnju animator treba da obrati načinu na koji će biti 
viđen od strane mladih. Ako je animator viđen kao neko izuzetan, sa specijalnim 
osobinama, postoji rizik da se stvori utisak inferiornosti kod učesnika. Medjutim, 
ako se animator predstavi sa svojom ljudskom dimenzijom i naglaskom na 
sličnostima sa učesnicima, stimulisaće ih da požele da mu slede primer.  

Aktivnost animatora treba da bude stalno aktivno usmerena, sa jedne strane na 
pažnju da se poštuju sva prava i ljudsko dostojanstvo svakog učesnika, a sa druge 
strane na utvrđene ciljeve, koji su uvek u korist osoba i zajednice. U slučaju u 
kojem situacija to zahteva, plan intervencije može biti izmenjen, ali uvek imajući u 
vidu ove elemente. Treba posvetiti potrebno vreme objašnjavanju i razjašnjavanju, 
da bi svako ko ima nešto da kaže mogao da se izrazi, da bi se odgovarajuće rešile 
određene problematične situacije ili izbegli mogući sukobi. 

Tokom aktivnosti, animator će delovati kao graditelj pozitivnih relacija sa i među 
učesnicima, stimulisaće i ohrabrivaće ih u svemu što rade, zaštitiće ih kada je to 
potrebno i podržavaće ih u izgradnji međusobnih odnosa. 

Aktivnosti animacije imaju višestruke pozitivne indirektne efekte, pored onih koje 
animator direktno cilja. Tako se dešava da, uopšteno, učesnici razvijaju sposobnosti: 
slušanja, komuniciranja, kritičkog i analitičkog razmišljanja, kapaciteta refleksije, 
fleksibilnosti i prilagodljivosti, empatije, spremnosti za saradnju i za rešavanje 
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konfliktnih situacija, boljeg samopoznavanja i kritičkog razumevanja sopstvene 
osobe, otkrivajući neki put o sebi aspekte kojih nisu bili svesni i kvalitete koje nisu 
ni znali da poseduju.  

Uspešna aktivnost zahteva potpunu mobilizaciju animatora, ne samo na nivou 
stručnosti i sposobnosti, već i na nivou stavova i vrednosti, naročito kada je reč 
o vrednovanju ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, o jednakosti i pravičnosti, o 
demokratiji i učestvovanju. Pored korišćenja ovih znanja i veština neophodnih za 
obavljanje aktivnosti, jako je važna i odgovarajuća priprema procesa intervencije 
u zajednici.

Tako, pre nego što se obaveste članovi zajednice, potrebno je dobro poznavanje 
lokalnog konteksta, problema sa kojima se suočava zajednica, postojećih 
dostupnih sredstava i eventualnih prethodnih odgovarajućih inicijativa. Ovo se 
ostvaruje najbolje u saradnji sa lokalnim akterima, ključnim osobama iz zajednice, 
predstavnicima škola, lokalnih ustanova, nevladinih organizacija koje su imale 
aktivnosti u toj oblasti ... Dobijanje informacija iz različitih izvora, iz različitih 
perspektiva, može doprineti boljem razumevanju lokalne stvarnosti i voditi ka 
detaljnijem planiranju aktivnosti koje će imati veće šanse za uspeh.

Isto u početnoj fazi, korisna je identifikacija osoba za podršku iz unutrašnjosti 
zajednice, koje mogu pomoći u boljem prenošenju informacija prema učesnicima i 
masivnijem učestvovanju u aktivnostima. Takve osobe – resursi mogu takođe imati 
važnu ulogu u informisanju ostatka zajednice, u zadobijanju podrške za aktivnosti, 
i tamo gde je to slučaj, smanjenju otpora određenih članova zajednice koji se 
protive intervenciji.

Aktivnosti animacije pretpostavljaju odvijanje procesa podeljenog na više etapa, 
u trajanju od nekoliko dana do nekoliko meseci, u kojima se izgrađuju relacije i 
ostvaruje niz koraka. Prilikom  zaključivanja ovog procesa prirodno je organizovanje 
jednog javnog događaja, u okviru kojeg se predstavlja celoj zajednici to što se 
ostvarilo. Jedan takav događaj treba da ima u glavnim ulogama učesnike, animator 
održavajući svoju ulogu facilitatora i podržavaoca. Koliko god je to moguce, 
učesnike treba uključiti i u organizovanje događaja, svakog sa jasnom ulogom. Reč 
je o njihovom događaju.

Proces ne može da bude zaključen bez procesa refleksije, zajedno sa učesnicima, 
ali i sa lokalnim akterima koji su ga podržavali, o tome šta se ostvarilo. Doprinos 
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svakoga treba da bude istaknut, a učesnici treba da reflektuju o načinu na koji će 
upotrebiti u budućnosti ovde naučene stvari.

Ponekad se deca i mladi emocionalno povežu sa animatorom i potrebna je 
posebna pažnja da njihovo razdvajanje na kraju aktivnosti ne bude doživljeno kao 
traumatično iskustvo. 

Primeri za socijalno-edukativnu i socijalno-kulturalnu animaciju u defavorizovanim 
sredinama, kao i smernice i dodatni izvori informacija specifičnih ovoj oblasti 
delovanja mogu biti pronađeni na sajtu projekta  www.inclusiveart.intercultural.ro. 

Primeri metoda koje mogu biti korišcene, kao i konkretan opis intervencija 
ostvarenih u okviru projekta su predstavljeni u narednim materijalima. 
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Metode i tehnike animacije
Forum teatar – jeste oblik pozorišta osnovan 1973. čiji je autor brazilski režiser 
Augusto Boal. Ovaj tip pozorišta pojavio se u najsiromašnijim mestima Brazila 
kada  su Augusto Boal i njegova ekipa počeli da igraju razne produkcije sa ciljem 
da mobilišu publiku da učestvuje u akciji protiv raznih vidova nepravdi i opresija.

U početku su glumci igrali predstavu sa dramatičnim krajem i od publike tražili 
sugestije kako da promene predstavu da bi izmenili njen kraj. Ali sugestije su isto 
odigrali glumci. To je trajalo sve dok tokom jedne predstave, gledalac nije mogao 
da rečima izrazi ideju, pa je pozvan na scenu da je odigra. Ovaj tip iskustva bio 
je osnova forum teatra. Ovo pozorište predvidja interakciju i raspravu. Ove dve 
reči najbolje opisuju metodu jer se ovakvom tehnikom kombinuje pozorište – 
umetnički deo, sa forumom – delom rasprave i društvene intervencije.

Na sceni forum teatra igraju se realne situacije iz svakodnevnog života. Kraj komada 
forum teatra je dramatičan tako da stimuliše gledaoce da se podignu sa stolica i 
predlože rešenja tako da ishod prikazane situacije na sceni krene nabolje.

 U okviru projekta InclusiveArt, forum teatar korišten je u Banloku. Tamo su se 
igrale scene o životnim situacijama dece čiji su roditelji na radu u inostranstvu, dok 
su oni ostali da žive u Rumuniji.  „Kada je lik na sceni izgovorio: „Dosta mi je, ne 
mogu više, dodje mi da se bacim kroz prozor!”, sitan ali odlučan glas odgovorio je 
iz sale: „I meni...” Onda smo počeli da tražimo rešenja i da prelazimo u akciju.” Bile 
su to misli jedne gledateljke iz publike koja je upravo videla predstavu.

Ulična animacija – jeste metoda koja predvidja animaciju javnog mesta na 
otvorenom. To može biti ulica, park ili dvorište neke kafane, kakav je to bio slučaj 
u kvartu Kunc u Temišvaru. Cilj animacije jeste „unošenje života” u mesta gde se 
ništa ne dešava. Animacija može imati nekoliko ciljeva1:

•	 Izaziva promenu u svakodnevici, u rutini ljudi, kvarta ili grada;
•	 Približava kulturu ljudima, koji inače ne bi imali pristupa ovakvim 

dogadjanjima;
•	 Pruža zabavu, u ljudima stvara dobro raspoloženje;
•	 Stvara društvenu koheziju i osećaj bliskosti medju ljudima

1 Informacija prilagodjena na osnovu sajta http://www.nonformalii.ro/metode/anima-
tie-stradala, akcesiranog 17/10/2018 
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•	 Menja sliku grada
•	 Promoviše nove oblike umetničkog stvaranja
•	 Šalje poruku i vaspitava ljude na odredjenu temu
•	 Izaziva javnu svest na zadate teme
•	 Podržava advocacy i promotivne kampanje
•	 Provocira i šokira da bi nešto dokazala
•	 Može biti deo većeg dogadjaja
•	 Dovodi ljude (uključujući turiste) u manje poznata mesta
•	 Itd

Ulična animacija ima sledeće karakteristike:

•	 Predvidja različite forme izraza uključujući pozorište, muziku, cirkus, 
klovnove, igru, karneval, pirotehniku itd;

•	 Odvija se na otvorenom prostoru, javno, i pristupačna je svima;
•	 Pruža šansu svima da prisustvuju činu onoliko koliko oni žele, u trenutku 

kada to žele.
U okviru ulične animacije mogu se odvijati i druge aktivnosti kao: žongliranje, 
slikanje, ples, učični ples, igra itd. Zbog specifike projekta InclusiveArt ulična 
animacija je korištena u više lokacija. Sa decom i mladima iz temišvarskog kvarta 
Kunc organizovane su aktivnosti crtanja i uličnog plesa, organizovane su radionice 
cirkusa sa decom i mladima iz kvarta Jozefin u Temišvaru i aktivnosti slikarstva i 
obrazovanja u pogledu nasledja i okoline u Banloku.

Photo-voice 

Ova metoda kombinuje dijalog i slike, tako da fotografije dobijaju „glas”. 

PhotoVoice je metoda koja prenosi snažnu poruku prezentacijom „živih slika” koje 
realizuju članovi defavorizovanih, marginalizovanih grupa, za koje nije uobičajeno 
da na javnom rokovniku upisuju svoje probleme, niti imaju moć mobilizacije za 
zajedničku dobrobit.

Ovo je vrlo fleksibilna metoda i može biti adaptirana za razne situacije (evaluacije 
potreba zajednice, realizaciju mape problema, evaluacije javnih programa itd.), za 
razne grupe, razne oblasti (sredina, zdravstvo, obrazovanje itd).2

2 http://www.nonformalii.ro/metode/photovoice, 18/10/2018
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Ciljevi ove metode su:

•	 Da dozvoli osobama iz zajednice da sagledaju, zabeleže i razmišljaju o svojoj 
jačoj strani i prokupacijama  zajednice;

•	 Da promovišu dijalog o važnim aspektima zajednice, koje inače nisu 
predstavljane i o njima se nije razgovaralo;

•	 Da pošalju poruku odgovornim institucijama kako bi ove stvorile javnu 
politiku shodno potrebama njihove zajednice.

Metoda u sledećih nekoliko koraka:

•	 Analiza zajednice – prikupljaju se podaci o zajednici, stanovništvu, o 
probleimima itd;

•	 Obezbedjuje se dovoljan broj fotoaparata i drugih potrebština za naredne 
etape;

•	 Selekcija i priprema grupe iz zajednice – vrši se selekcija osoba koje će 
fotografisati, razgovara se sa učesnicima da bi im objasnili metodu i ono što 
treba da urade;

•	 Obuka – organizuje se mini-obuka za realizovanje fotografija;
•	 Realizacija, selekcija i štampanje fotografija. Sledi još jedna selekcija zajedno 

sa upućivačima – najrelevantnije fotografije se biraju i štampaju;
•	 Realizacija, selekcija i štampanje fotografija – posle foto obuke učesnici 

odlaze u zajednicu i fotografišu. Kasnije vrše selekciju uz upućivače – 
najrelevantnije fotografije se štampaju u više primeraka, jer poneko poželi 
da sačuva fotografiju, a deca ih poklanjaju i članovima zajednice;

•	 Razgovori – kada su sve fotografije odštampane, organizuje se sastanak sa 
svim članovima grupe i svako deli svoju priču iza selektovanih fotografija. 
Važno je da tokom ovog procesa svi vide rad ostalih članova. Upućivač ili 
pomoćnik upućivača beleži glavne ideje sa ovog sastanka;

•	 Izbor poruke – nakon razgovora, za svaku fotografiju bira se poruka / fraza 
koja da prenese priču fotografije;

•	 Izložba – fotografije su izložene na javnom mestu. Na otvaranje izložbe 
pozvani su zvaničnici raznih institucija, lokalne, regionalne i državne vlasti, 
mediji itd.
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U okviru projekta InclusiveArt metoda je zaživela u temišvarskom kvartu Jozefin i 
rešičkom kvartu Moćur. Fotografije su realizovala deca iz defavorizovanih zajednica 
iz gorepomenutih mesta. Isto u Moćuru, druga deca i mladi imali su šansu učešća u 
video projektu u kom su se upoznali sa ovom tehnikom koja im je dozvolila razvoj 
lične kreativnosti.

Storytelling ili umetnost kazivanja priča

Ovo je metoda koja koristi priču da bi prenela poruku. Priča ima narativnu liniju 
sa jednim glavnim likom ili više likova koje prate jedan put. Priča ima klasičnu 
strukturu uvoda, prezentacije konteksta, intrigu, razvoj akcije i zaključak. Važnu 
ulogu u umetnosti kazivanja priča imaju uz priču i pripovedač, ali i oni koji priču 
slušaju.

Umetnost kazivanja priča se može koristiti bilo gde i sa bilo kim, jer svako može da 
postane pripovedač. U trenutku kada se umetnost kazivanja priča koristi u radu 
sa decom i mladima mogu se koristiti proverene priče, ali se istovremeno mogu 
koristiti i priče smišljene zajedno sa grupom ili priče inspirisane realnim trenucima 
iz života. Važno je da priča može da prenese emocije, vrednosti i principe. Priča 
postoji sa namenom da se prenese. A osoba koja priču kazuje prolazi zajedno sa 
glavnim likom put date priče.

Ova metoda uključuje tri etape3: pripremu publike za priču (uvod u tematiku), 
priča kao takva (uključujući elemente glasa, tonaliteta, korišćenje predmeta) i 
izlaz iz priče (stvaralaštvo, refleksija, scensko postavljanje). Ovo je participativna 
metoda koja uključuje publiku u sve tri etape. Kada se nalazi pred auditorijumom, 
pripovedač je odgovoran da stvori okvir za priču. Može koristiti predmete, zvuke, 
svetla itd.

Priča gradi sredinu gde se slušaoci osećaju bezbedno, mogu da razmišljaju o 
novim iskustvima i mogu da započnu dijalog sa njima samima ili sa ostalima. Oni 
koji učestvuju u procesu razvijaju kod sebe moć aktivnog slušanja i sposobnost 
koncentracije, moć zapažanja, sposobnost prihvatanja i receptivnost prema novim 
situacijama, kao i istovremeno sposobnost refleksije nad sopstvenim iskustvom i 
rešavanjem problema.

U okviru projekta InclusiveArt kazivane su priče u Anini, mestu u županiji Karaš 
Severin. Deca su razvila i stvorila svoje priče koje su kasnije predstavili na  jednom 
javnom dogadjaju u zajednici. 
3 http://www.nonformalii.ro/metode/storytelling-arta-povestirii, 17/10/2018 
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Metode i tehnike društveno-edukativne animacije su razne. Od sportskih vežbi do 
metoda zasnovanih na igru, do onih koji uključuju umetnost ili tehnologiju. U ovaj 
se pravac upisuju i intervencije realizovane u Radničkom kvartu u Rešici, u opštini 
Belište, u županiji Karaš Severin, intervencije kroz koje se vrednuju  kulturno 
nasledje i kolektivno pamćenje zajednice.

U Kikindi je glavni pokretač kulturnih intervencija bila umetnost, u raznim oblicima 
kao što su muzika i crtanje. Ovaj spoj je harmonično funkcionisao u intervencijama 
umetnika iz Zrenjanina za okupljanje i uključenje dece. Mogućnost izrade ručno 
pravljenih predmeta pružena je deci iz Magura. Posebno je iskustvo bilo ono u 
Zrenjaninu realizovanjem Igara bez granice, aktivnosti koja je uključila decu sa 
invaliditetom i mentalnim poremećajima. Oni su realizovali i predstavili fizičke 
vežbe i za to  bili nagradjeni aplauzom oko 1000 dece koja su kao publika sve pratili 
sa tribina.

U radu sa mladima i / ili decom, jako je važno da izabrana metoda ima u vidu 
njihove potrebe za učešćem i učenjem.

Metode društveno-vaspitne animacije koriste se poštujući ciklus učenja i iskustva 
po konceptu Davida Kolba:

Svako iskustvo može postati iskustvo iz kojeg se nešto može naučiti kada osobe 
koje prolaze kroz to iskustvo nadju vremena za analizu i razmišljanje o procesu. 
Animator je odgovoran da uputi učesnike da prodju kroz sve četiri etape procesa 
učenja.

Kroz igru i igranje, 
umetnost stvara solidarnost!



Zrenjanin
Katarina Medaković și Nikola Kašaš

Približno 2,76% populacije grada Zrenjanina je romske etničke pripadnosti. 
Uopšteno, zajednice Roma u gradu žive u lošim uslovima, kakav je bio i slučaj 
sa decom koja su učestvovala u projektu. Imaju između 8 i 10 godina i učenici 
su drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne škole. Kulturna intervencija je bila 
otvorena i za učešće dece koja nisu Romi i koja su bila zainteresovana za aktivnosti. 

Aktivnosti kulturne intervencije su imale u vidu osnivanje dečijeg hora koji bi 
naučio da peva pesme iz Diznijevih crtanih filmova. Umetnici su predložili program 
od četiri pesme, pripremili su partiture i notne sveske za decu i obezbedili 
klavirsku pratnju. Pripreme za intervenciju su trajale nedelju dana a probe hora 
su se odvijale tokom dve nedelje, u školi 
„Petar Petrović Njegoš” u Zrenjaninu, u 
muzičkom kabinetu. Vezu sa školom je 
omogućio školski psiholog. Na kraju je bio 
organizovan koncert na gradskom trgu, 
ispred zgrade Opštine. 

Deci je bila ponuđena mogućnost da 
svakodnevno aktivno rade sa muzikom 
i da otkriju potencijal koji očigledno 
imaju, sa nadom da će nastaviti ovaj rad 
kasnije, u nekoj besplatnoj muzičkoj školi. 
Za umetnike ovo je bilo izuzetno lepo 
iskustvo, koje im je dozvolilo da istaknu 
talenat i poriv ka muzici, koje ova deca 
imaju. 

Jedna od vrednih pouka ove intervencije, 
vezane za administrativnu stranu 
odvijanja ovakve vrste dogadjaja, je bila ta 
da je izuzetno važna stalna komunikacija 
između umetnika koji ostvaruju 
intervenciju, ekipe odgovorne za projekat 
i davalaca proizvoda i usluga, kao i jasna 
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podela zadataka i odgovornosti za svakog učesnika u projektu.

Imajući u vidu iskustva ove intervencije, preporučljivo je da ova vrsta aktivnosti ima 
redovnost i  podržanu učestalost, da bi rezultati bili održivi na duže staze. 

Elemir
Aleksandra Đukić 

Elemir je selo u blizini grada Zrenjanina, gde je kontakt sa umetnošću i kulturnim 
ustanovama jako ograničen. Mnoge porodice u selu imaju ograničena primanja, što 
vodi ka tome da učitelji i nastavnici ne mogu da zahtevaju od dece da donose u školu 
više od nekoliko olovaka u boji, flomastera i vodenih bojica. Na ovaj način, na časovima 
likovne umetnosti deca su jako ograničena u izražavanju svoje kreativnosti. U projektu su 
učestvovali učenici trećeg i četvrtog razreda, uzrasta od 9 i 10 godina. 

U okviru kulturne intervencije, deca iz 
osnovne škole iz Elemira su, zajedno sa 
umetnicom, posetila Narodni Muzej u 
Zrenjaninu, posle čega su dve nedelje 
učestvovala na umetničkom ateljeu. 
Za vreme posete muzeju, umetnica im 
je predstavila, tako da i oni razumeju, 
kulturnu baštinu i istoriju grada Zrenjanina 
i bila je pažljiva da napravi vezu između 
eksponata i sličnih predmeta koje deca 
koriste u svakodnevnom zivotu. 

Ateljei su bili inspirisani eksponatima 
iz odeljenja muzeja specijalizovanih za 
arheologiju, istoriju prirode, plastičnu 
umetnost i etnologiju. Na primer, u 
muzeju su razgovarali o portretu a na 
ateljeu su pravili portrete jedni drugima. 
Naučili su da mešaju boje i da dobiju veliku 
raznolikost nijansi koristeći samo osnovne 
boje. Ako bi u muzeju zapazili slike 
određenih pejsaža, na ateljeu   su slikali 
oni svoje pejsaže, inspirisani okolinom 
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svog sela.  Ako su u muzeju govorili o tradicionalnim srpskim tepisima (ćilimima), 
napravili su kasnije atelje i o tome. Napravili su atelje o pticama iz Srednjeg Banata, 
i atelje u kojima su vajali predmete inspirisani arheološkim pronalascima muzeja, 
modelirajući glinene pločice i dodavajući belu boju kao imitaciju restauracije 
objekta. 

Za ostvarenje ovih aktivnosti koristili su razne vrste materijala: akrilične boje, 
četkice, glinu za vajanje, drvene štapiće, papir, ugalj, mastilo, plastične čase, 
lenjire, makaze, ... a jednog trenutka deca su bila zamoljena da donesu perje, travu, 
grančice, da bi ih koristila umesto četkica. Radili su zajedno okupljeni oko jednog 
stola sastavljenog od njihovih klupa, spojenih na sredini učionice i pokrivenih 
plastičnom zaštitnom folijom pre svakog ateljea. To je doprinelo stvaranju opuštene, 
prijateljske, kolegijalne atmosfere u ovoj, tako raznolikoj grupi, sa decom   srpske, 
mađarske i romske etničke pripadnosti, kao i sa decom sa specijalnim potrebama 
(jedan skoro slep, par specijalnih slučajeva) i sa kojima je potrebna posebna paznja 
da bi se integrisali u grupu. 

Jedan od detalja koji bi mogao biti poboljšan u sličnim budućim iskustvima ima 
veze sa izložbom  slika, crteža i izrađenih objekata pod vedrim nebom: potreban 
je odgovarajući prostor za izlaganje, povoljni meteorološki uslovi i elementi 
sigurnosti. Posle javne izložbe radova, eksponati su sada čuvani u školi u kojoj deca 
uče.

Kikinda
Ljubiša Nikolić i Vesna Simić

Ova intervencija se obraćala deci sa 
određenim stepenom nesposobnosti/
invaliditeta, koja su  romske, mađarske ili 
srpske etničke pripadnosti i koja uče u istoj 
školi. Teškoće vezane za inkluziju ove dece 
u društvene tokove su povećane i zbog 
stepena diskriminacije kojem su izloženi 
zbog njihovog zdravstvenog stanja, što ih 
plasira u jako osetljiv društveni polozaj u 
zajednici. Deca uključena u ovu kulturnu 
intervenciju imaju uzrast od 7 do 10 
godina.  
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U kulturnoj intervenciji naslovljenoj „Ostavi trag!”, svako dete je dobilo glinenu 
ploču dimenzija 25 cm x 25 cm i bilo upućeno da ostavi svoj sopstveni trag na 
njoj.  Deca su pisala i crtala po pločama, neko svojim prstima, neko koristeći drveni 
štapić, neko dodajući nove komade gline i stvarajući reljef, neko ostavljajući u glini 
otiske raznih delova biljaka (listova, drvne kore, grančica, plodova, ...) i kamenčića.  
Aktivnosti su bile zamišljene tako da dečija mašta ne bude ničim ograničena, što su 
deca sa velikom radošću prihvatila. 

Aktivnosti su se odvijale u ateljeu Centra za vizualnu i primenjenu umetnost 
„Terra”, zato što je to pogodan prostor, koji nudi odgovarajuće uslove i resurse za 
ovakvu vrstu stvaralaštva.   Intervenciju je podržala i Osnovna škola za specijalno 
obrazovanje „6. Oktobar”, Kulturni centar Kikinde, Kikindski omladinski festival 
„KOF”, Narondi muzej Kikinde, Galerija „Terra” - koja je organizovala i završnu 
izlozbu. Lokalni Biro omladine je pomogao, obezbedivši dobrovoljce koji su postavili 
izložbe u kulturnom centru i u muzeju.  

Ova kulturna intervencija je imala za cilj  porast stepena svesti ljudi iz zajednice 
o važnosti koju pridajemo pojedincu da bi ostvario svoj puni potencijal i da bi 
se uključio u društvo, koristeći umetnost.  Od izuzetne vaznosti je činjenica da 
se ostvarila cela jedna mreža kulturnih i obrazovnih ustanova, kao i građanskih 
organizacija, koja je stavila svoja sredstva na raspolaganje ovoj intervenciji i 
osigurala uspeh ovog projekta. Isto tako bilo je važno da se omogući deci da se 
predstave zajednici sa sopstvenom kreativnošću, i da ih odrasli sa poznavanjem, 

iskustvom i resursima podržavaju. 

Jedna mogućnost za proširenje ovakve vrste intervencije 
bi bilo uključivanje roditelja, koji bi podržavali i 
ohrabrivali decu, tako da ove umetničke atelje-radionice 
postanu običaj za zajednicu.  Isto tako, jedna druga 
ideja za budućnost bi bila uključivanje u ovakve akcije 
i odraslih osoba sa specijalnim potrebama.  Takođe se 
mogu organizovati atelje-radionice u kojima se ne bi 
postavljala ograničenja vezana za materijale i tehnike 
koje se koriste, formu početnog proizvoda ili format 
finalnog ostvarenja. Bitno je da postoji mogućnost 
posvećivanja odgovarajuće pažnje pojedinačno svakom 
detetu.
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Irena Kovač i Kai David Melank

Ova intervencija se obraćala deci Roma iz Kikinde, koja žive zajedno sa svojim 
roditeljima u različitim delovima grada, u višekulturalnom kontekstu. Učestvovala 
su deca od 7 do 11 godina. 

„Kult-i(no)vacija”  je bila kulturna intervencija u kojoj se predložilo deci da obuku 
zaštitnu opremu i da slikaju svojim telima na komadu platna velikih dimenzija, 
sa muzikom u pozadini. U pripremnoj etapi, umetnici su razgovarali sa decom i 
objasnili im šta predstavlja slikanje gestovima, da bi znali šta da očekuju. U etapi 
priprema su bili urađeni i ramovi za slike.  Posle etape efektivnog slikanja, koja 
se odvijala tokom nekiliko dana u dvorištu atelje-radionice centra „Terra”, bili su 
organizovani finalni razgovori, gde su deca bila pitana o tome šta im se sviđalo u 
radionicama, koje je njihovo mišljenje o gestualnom slikanju i ako žele da ponove 
ovakva iskustva. Takođe su bile odabrane slike koje će biti izložene, koje su bile 
uramljene i ostvaren je bio jedan video zapis koji će biti projektovan prilikom 
izložbe. 

Koristila se zaštitna oprema za jednostruku 
upotrebu, zaštitne naočari, pamučno 
platno, boje rastvorljive u vodi, lepljiva 
trake, heftalice, PVC folie, plastične cevi. 
Inicijativa je imala podršku dve osnovne 
škole, „Feješ Klara” i „6. oktobar”, 
prosvetnih radnika iz tih škola, centra 
„Terra”, ekipe dobrovoljaca iz zajednice 
Roma i privukla je pažnju lokalne štampe.

U ovakvim aktivnostima bila bi od velike 
vrednosti mogućnost da se uključe još 
više roditelji dece, da bi se dobila i njihova 
podrška. Isto tako i mogućnost da se 
posveti više vremena aktivnostima sa 
decom, da bi se ona osetila vrednovanom 
i da bi uspela da izraze svoj kreativni 
potencijal. Iako su umetnici očekivali 
da svakog dana učestvuju nova deca, 
deca koja su učestvovala svakog dana su 
bila ista, što govori o njihovoj potrebi za 
učestvovanjem u aktivnostima ovakve 
vrste i njihovu radost za stvaralaštvom. 

Važno je i nezvanično, neformalno vreme koje se provodilo zajedno sa decom, pre 
svakog ateljea, da bi se bolje međusobno upoznali i stekli uzajamno poverenje, 
kao i posle ateljea, da bi se saznali njihovi iskreni utisci.  Jedna dodatna vrednost 
bi se mogla pojaviti i od uključivanja pripadnika jedne druge etničke zajednice u 
ovu aktivnost.  



Anina – kvart Štajerdorf
Ana-Marija Ursu  i Andrei Ursu

Štajerdorf,  kvart u bivšem rudarskom gradu Anini,masivno je depopulisan nakon 
emigracije ovdašnjih stanovnika prema državama Zapadne Evrope. U većini 
porodica koje su ostale, bar jedan član radi u Nemačkoj ili Austriji, brinući stare 
i bolesne, tako da su deca uglavnom ostala sa drugim roditeljem kod kuće ili 
sa babom i dedom. To je situacija u kojoj se nalaze deca koja su učestvovala u 
kulturnoj intervenciji, tačnije grupe od po trideset i petoro dece uzrasta između 8 
i 13 godina. Nekoliko njih živi u Bradetu, selu koje se nalazi 5 km nadomak Anine.

Kulturna intervencija zasniva se na tri glavne aktivnosti:

•	 Učenje o svetu bajki (kako nastaju 
bajke, koja je struktura jedne priče, 
kako deca mogu pisati sopstvene priče 
i praktični deo u kom deca pišu različite 
vrste priča, nakon učenja)

•	 Razvijanje znanja o fotografiji 
(deca su dobila fotoaparate sa 
jednokratnom upotrebom i podstaknuta 
su da fotografišu najprijatnije aspekte 
njihovog života u okviru zajednice čiji 
su  deo; fotografije su pretvorene u 
razglednice namenjene roditeljima i 
rodbini na radu u inostranstvu) 

•	 Razvijanje znanja o pozorištu, gde 
deca uče kako se piše pozorišna predstava 
(na osnovu tematike intervencije – 
roditelji na radu u inostranstvu) i skiciranje 
dve pozorišne predstave koje će deca 
ubuduće odigrati na sceni.

•	 Na kraju je organizovano 
predstavljanje na koje su pozvani roditelji 
i rodbina dece učesnika i drugi članovi 
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zajednice. To je bila prilika da deca i umetnnici pročitaju priče i pozorišne predstave, 
kao i da prikažu razglednice.

Kulturna intervencija u Anini dobila je podršku Opšte škole br. 2 iz Štajerdorfa 
gde su se većina susreta i održala. Materijalni resursi ukljućili su: fotoaparate sa 
jednokratnom upotrebom, sveske, olovke, hemijske olovke, užine za decu tokom 
trajanja intervencije. Rad umetnika omogućen je uz pomoć odgovornog za projekte 
i kulturne aktivnosti, 2 lokalna volontera, 3 nastavnika i organizacije Giocattolo iz 
Bradeta.

Deca su u početku bila uzdržana po pitanju učestvovanja u predloženim 
aktivnostima. Rad sa njima značio je u prvom redu ljudsku bliskost i uspostavljanje 
medjusobnog poverenja sa umetnicima.

Za pojedinu decu, svakodnevno prisustvo u aktivnostima bilo je otežano zbog 
potreba njihovih porodica da im se kod kuće nadju u poslovima i domaćinstvu. Tu 
treba dodati i nenaviknutost dece da se slobodno i kreativno izražavaju što je samo 
podvuklo potrebu za češćim neformalnim aktivnostima koje se njima obraćaju. 
Pisanje i objavljivanje tekstova koje su deca napisala ukazuju na veoma visok nivo 
njihovog načina razmišljanja, kao i na posebnu senzibilnost. Pojedincima je bilo 
teško da svoju priču pročitaju pred kolegama, ali je bilo i veliko zadovoljstvo da  
ono što su stvorili bude povoljno ocenjeno.

Berlište
Lučijan Turku i Lia Gaudi

Berlište je opština županije Karaš-Severin u čijem se okrugu nalaze i sela Nova 
Rusa, Stara Rusova, Milkovenj i Jam. 
Velika većina mladih i dece u regionu 
nalaze se u nepovoljnom položaju, bilo da 
je to zbog etničke pripadnosti (većinom 
su u pitanju su Romi), bilo da je to zbog 
geografske perifernosti. Region je prilično 
siromašan, a porodice  imaju veliki broj 
dece i čest je slučaj da su im roditelji na 
radu u inostranstvu, jer drugih sredstava za 
opstanak porodice nemaju. Deca uključena 
u aktivnosti uzrasta su od 10 do 15 godina.
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U okviru kulturne intervencije opremljen je prostor u lokalnoj osmoljetki gde se 
deca mogu susretati i mogu da provode slobodno vreme zajedno. Ovaj je prostor 
renoviran uz pomoć dece, tako što su oni bili slobodni da ga oslikaju kako su želeli. 
Uz podršku jednog slikara koji ih je u nekoliko časova crtanja obučio, deca su na 
zidovima naslikala narodne nošnje. Takodje je stvoren i mali muzejski prostor sela 
u Parojihi Berlišta radi očuvanja i promovisanja kulturne lokalne riznice. Deca su 
po selu od ljudi prikupila stare predmete i izložila ih u ovom muzejskom prostoru.

Za realizaciju ovih aktivnosti korišteni su razni materijali: blokovi za crtanje, bojice, 
farbe, valjkovi za krečenje, kičice, pigmenti itd.

Konstantnu podršku u radu intervencija je dobila od nekoliko osoba mesne 
zajednice: od direktora škole, jedne profesorke iz škole i zamenika predsednika 
opštine.

Učešće u aktivnostima pomoglo je deci da 
otkriju koje su odrednice nasleđa njihove 
zajednice, naučila su kako zajendno da 
rade, da budu tolerantni sa okolinom, 
kako da budu produktivni i da provedu 
što kvalitetnije vreme uz ostale. Nažalost, 
odrasle osobe iz zajednice su se vrlo 
slabo interesovale za ovaj vid aktivnosti i 
nisu se u projekat uključili, sem nekoliko 
izuzetaka.

Rešica – zajednica Moćur
Klaudija Bukšaj i Rafael Leukuca

Zajednica u Moćuru nalazi se na periferiji grada Rešice, iza železničke stanice. 
Blokovi u kojima ljudi tamo žive pripadaju opštini grada Rešice, i većinom su 
ugrožene, nesanirane, pune vlage i budji, povezane u lokalnim mrežama vodovoda 
i struje. Deca imaju pristupa predškolskom vaspitanju i prvom ciklusu školskog 
obrazovanja u Moćuru, ali im je gimnazija dostupna samo u gradu. Deca uključena 
u aktivnosti uzrasta su od 8 do 10 godina. Delom su to Romi i imaju bar jednog 
roditelja na radu u inostranstvu.
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Aktivnosti su se odvijale u razredima Škole u Moćuru i imale su u vidu upoznavanje 
dece sa foto i video tehnikom. Deca su tako naučila o prirodnom optičkom fenomenu 
kamera opskura, o tehnici ručnog razvijanja filma u prostoriji za rayvijanje filma, 
o realizaciji fotografskih kadrova uz pomoć personalizovane kartonske kutije, o 
komunikaciji u okviru zajednice i van nje, koristeći moderne tehnike snimanja, 
video obrade i objave u on lajn prostoru.

Koriščeni su materijali: kartoni, kutije, boje, fotoaparati sa jednokratnom 
upotrebom, substance za razvijanje filmova, crni neprovidni materijal, foto osetljivi 
papir, pernice sa priborom, makaze, kamera za snimanje, projektor.

Uz dva volontera uključena u celokupni niz aktivnosti, vrednu podršku pružio je i 
školski posređnik iz zajednice koji je omogućio dijalog izmeđju umetnika i roditelja 
uključene dece.

Na kraju je bila organizovana izložba radova u hodniku Univerziteta „Eftimije Murgu“ 
u Rešici, da bi se povećala vidljivost njihovih 
radova. Nažalost događjaj nije bio zapažen 
u javnosti, tako da je ponovo organizovana 
prezentacija fotografija i video materijala 
koje su deca izradila, u Sali udruženja Nevo 
Parudimos u zgradi Univerziteta gde je bilo 
prisutno oko 30 osoba.

Deca iz Moćura ukljčena u aktivnosti 
postala su mali fotografi koji sada znaju 
ulogu svetla u fotografisanju i kako se 
koriste supstance za razvijanje filmova. 
Svako dete može uz malo uputstvo, 
riguroznost i podršku da postane 
fotograf i da tako bude u stanju da izrazi 
svoja osećanja i proživljene emocije. 
Interesovanje za ovaj vid aktivnosti bilo 
je veliko tako da bi bilo poželjno da se 
fotografske radionice nastave i ponude i 
drugoj deci u regionu.

Isto tako, bila bi dobra ideja da se radionice 
prošire na duži vremenski period, da bi se 
produbio proces učenja i poboljšao način 
rada.
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Rešica – Radnički kvart (Munčitoresk)
Adela Žurkescu și Adrijan Žurkesku

U Radničkom kvartu u Rešici živi velika zajednica Roma. Postoje dve osnovne škole 
u kojima je 90% đjaka romske nacionalnosti. Deca i mladi Romi uključeni u projekat 
uzrasta su od 11 do 14 godina, potiču iz rastavljenih brakova, razbijenih porodica i 
većinom sa problemima društvenog i vaspitnog integrisanja kako u školskoj sredini 
tako i u okviru šire zajednice. 

Tokom 15 dana, mladi su upoznati sa banatskim i romskim kulturnim  nasledjem 
učešćem na tečajevima igre i narodnog pevanja. U ovom periodu oni su učili da 
igraju u kolu, igru brau, erdeljsku, igru u dvoje i narodne pesme. Vežbalo se se 
u zgradi Osnovne škole br.1 i u bioskopu „Dačija”, gde je i održana prezentacija 

u prisustvu kulturno-umetničkih društava 
„Brzava” iz Rešice i „Mladi Gugulani” 
iz Karansebeša. Deca su se predstavila 
narodnim igrama u kolu, zatim igrama 
brau, dvojkama, igrama iz Planinskog dela 
Banata, jednom ciganskom narodnom 
igrom i dve banatske pesme, kolo „Dobro 
veče, dragi moji!” i jedan brau „ Ko na 
svetu nema želju?”, kao i jednom pesmom 
izgovorenom banaćanskim dijalektom.

Najpouzdaniji resursi u upotrebi bilo je 
pet pari narodnih nošnji nabavljenih od 
KUD „Brzava”. Intervenciju umetnika 
omogućili su kulturni referent, volonter 
udruženja Nevo Parudimos, nastavnik i 
korepetitor. Za vežbanje korišten je sistem 
ozvučenja koje je nabavilo Udruženje  
Nevo Parudimos.

Uz transfer veština po pitanju narodnih 
igara i pesama, dobitak aktivnosti 
Radničkog kvarta reprezentovan je 
porastom samopouzdanja međju decom 
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učesnicima u aktivnostima, porastom njihovog poverenja da mogu da nauče nove 
stvari ako to požele, ako ulože minimum truda i zalaganja. Za većinu njih je ovo 
bio izazov jer su tokom godina razvili odbojnost prema ponuđjenim vaspitnim 
programima. Neka deca koja su u početku učestvovala u vežbama ili su bar želela da 
učestvuju, morala su da ih napuste jer su se sa roditeljima preselili u inostranstvo 
pre ili u toku intervencije.

Potreban bi bio duži period intervencije (od 1 do 4 godine, za bolju održivost), 
uplitanje više institucija kompententnih ovlašćenih lica, kao i samog društva. 
Potrebno je veće uplitanje posrednika zajednice i roditelja. Treba imati u obzir i 
društvene aspekte zajednice, činjenicu da su deca i mladi diskriminisani u većinskom 
društvu samo zato što su različiti siromašni i bez adekvatnog obrazovanja.
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Temišvar – kvart Kunz
Sebastijan Dobresku i Malvina-Karola Ljuba

Na samoj periferiji Temišvara, blizu industrijske zone na Buzjaškom Putu, kvart Kunz 
je smatran najnepovoljnijom oblašću na teritoriji municipija, sa preko 800 stanov-
nika romske nacionalonosti, koji obitavaju u lošim životnim uslovima i u izraže-
nom siromaštvu. U ovoj oblasti nema aktivnih kulturnih institucija ili organizacija, 
a jedan od najvećih problema predstavlja činjenica da je glavnina kuća izgrađena 
bez građevinskih dozvola, a vlasnici nemaju papire o vlasništvu, što otežava priba-
vljanje ličnih dokumenata. Velika većina dece i mladih u Kuncu provode slobodno 
vreme u igralištu kvarta, u kojem su se, usled nedostatka adekvatnijeg prostora, 
odvile razne kulturne aktivnosti. 

U kulturnim aktivnostima je učestvovalo oko 40 dece i mladih, od 7 do 12 godina 
starosti, romske i rumunske nacionalnosti. Organizovane su muzičke, pozorišne i 
likovne radionice, u okviru kojih su deca videla kako se izrađuju muzički instru-

menti iz materjala koji su svima dostupni, 
zajedno su vežbala sviranje i držanje ritma 
na bubnjevima i ksilofonu, igrala su fud-
bal da bi bolje shvatila vrednost tima u ži-
votu i raspodelu uloga, upoznala su se sa 
senzornim pozorištem, bojadisala papir i 
platno (čak i klupe u parku) i vežbala kom-
binaciju boja i kreativnost bez granica. Pri 
završetku ovih aktivnosti, organizovana 
je proslava u ime zajednički provedenog 
vremena na radionicama, a park je vrveo 
od dece i odraslih, koji su bili oduševljeni 
foto i video projekcijama, čitanjem pripo-
vedaka, ali nepoverljivi prema kamerama 
za snimanje i prema reporteru, a takođe 
nepoverljivi i u vezi sa mogućnostima kon-
tinuiteta ovakve vrste projekta. 

Osim sadržaja ovih radionica, umetnici su, 
uz pomoć dobrovoljaca i odraslih osoba iz 
ove zajednice, održali vezu sa roditeljima 
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dece učesnika, stavili su akcenat na razvijanje raznih odnosa saradnje među de-
com, na uvežbavanje strpljenja i empatije, na nenasilno izražavanje i podučavali 
ih kakao da zajednički neguju prostor za igru i razonodu. Ovaj rad sa decom je bio 
poprilično težak zbog nedostatka navike dece da se koncentrišu duže vreme na 
jedan određen zadatak, a bukvalno i zbog prostora na otvorenom, na raskrsnici tri 
ulice, od kojih je jedna prilično bučna. 

Sa ciljem da ohrabri decu u konstruktivnom usmeravanju njihove naizgled neiscr-
pne energije, projektni tim je organizovao mini-seriju radionica savremenih igara 
(street dance, breakdance, hip-hop) na veliko oduševljenje svih. Prikazivanje jedne 
koreografije koju su deca naučila okupila je i odrasle u park, a rezultat je bila spon-
tana žurka.

Nastavak sličnih inicijativa u ovom kvartu zavisi isključivo od vremenskih uslova sve 
dok ne postoji neki lokalni centar koji da pruži uslove za odvijanje kontinuiranih 
mesnih projekata, projekte na čiju profesionalnost, poštenje i dobrobit mogu raču-
nati svi članovi zajednice.

Temišvar – kvart Josefin
Imre Nagy, Mirela Lupu, Wilmos Florin Gelan 

Josefinski kvart jedna je od istorijskih oblasti Temišvara, izgrađen je krajem XVIII-og 
veka van zidina tvrđave i razvija se zahvaljujći trgovini na reci Begeju. U kvartu 
imamo gomilu impozantnih istorijskih zgrada, u raznim stadijumima oštećenosti i 
degradacije, u kojima žive građani sa skromnim prihodima. Tik uz ogromne zgrade, 
u Jozefinu nailazimo na male kuće, koje nastanjuju takođe ljudi sa malim prihodi-
ma i pripadnici romske zajednice. Deca iz kvarta koja su učestvovala u aktivnostima 
projekta su učenici Zapadne Tehničke Gimnazije, od kojih dosta njih dnevno putuje 
u školu iz okolnih sela i grupa dece koji stanuju u kvartu kuća na desnoj obali Be-
geja, u oblasti bivšeg hemijskog kombinata Solventul, grupa koju delimično sačin-
javaju Romi. 

Aktivnosti su bile organizovane pojedinačno sa svakom grupom dece i mladih zbog 
razlike u uzrastu (neki imaju 16-17 godina, a druga deca 7-10 godina) a zbog toga 
što se njihovi dnevni programi razlikuju. Gimnazijalci su učestvovali u radionici 
PhotoVoice, organizovanu u stolarskom ateljeu Zapadne Tehničke Gimnazije, po-
setili su kvart i imali arhitektu kao vodiča, zatim su učestvovali na neformalnim 
aktivnostima koja su im pomogla da razumeju šta je to specifično za kvart Josefin 
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i šta je to što čini da jedan kvart postane jedna zajednica. Potom su svoje sveže 
umetničko iskustvo stavili u praksu i ukrasili tri košnice za pčele (bez pčela) na 
način koji su smatrali da je najpogodniji da se žiteljima Josefina prenese poruka o 
zajednici koju su otkrili. Drugim rečima, mladi su prikazali kvart kao košnicu. Tako, 
na primer, jedna od košnica ima na poklopcu napisan tekst: „Zajednica počinje 
sa...”, a čim se poklopac makne, u unutrašnjosti se košnice nazire ogledalo: Zajed-
nica počinje sa tobom. 

Košnice su nekoliko sati bile izložene u prometnom prostoru u kvartu, te su tako 
maldi izrazili svoje ideje prolaznicima. Na žalost, nije puno ljudi imalo vremena da 
se zaustavi, da zađe u dijalog sa mladima i da se zamisli nad dotičnom zajednicom. 
Nakon ove akcije bio je organizovan sastanak za iznesivanje zaključaka, a tom su 
prilikom mladi izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da se upoznaju sa istorijom 

i arhitekturom kvarta, da se međusobno 
upoznaju, čak i ako su neki od njih bili u 
istom razredu u školi. Takođe, podvukli 
su da su tek sad shvatili da je timski 
rad moguć čak i ako postoje razlike u 
razmišljanju, otkrili su da je bitno raditi 
nešto sa smislom i razumeti ono što radiš, 
i koliko je bitno da daš sve od sebe da 
mesto u kojem provodiš vreme bude što 
udobnije za sve koji se kraće ili duže obru 
u njemu. Mladi su veoma povoljno ocenili 
krajnji događaj, to jest susret, iako su 
bili razočarani nezainteresovanošću koju 
su ispoljili odrasli, prevazišli su bojazan 
razgovaranja sa stranim osobama ili 
osobama drugačijeg uzrasta i prikazali su 
svoj rad i viđenje bez ustezanja.

Za najmlađe članove kvarta bile su orga-
nizovane radionice društvenog cirkusa, u 
okviru kojeg su radili vežbe pokretljivosti 
i ravnoteže (na lopti ili na žici), uvežbavali 
razne veštine, koristili su razne predmete 
za žonglerstvo, radili su skokove na duše-
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ku, naučili su kako se pada i oduševili su se i veoma zabavili kada su otkrili koliko 
toga može učiniti njihovo telo kada se koncentriše i malo uvežba. Na početku, deca 
su učestvovala iz radoznalosti, pošto su ionako dolazila u park da vide šta se to 
tamo zbiva. Zatim su saznali da će cirkus svakodnevno biti u parku te su pristizali 
čak i nekoliko minuta ranije pre započinjanja svakodnevnog programa. Na kraju 
tronedeljnog svakodnevnog druženja u Josefinskom parku, organizovana je prosla-
va za obeležavanje uspeha dece, a posebno za isticanje njihove upornosti i snage 
da sami sebe prevaziđu i da nauče nove i neverovatno složene stvari, da steknu 
poverenje u sebe i samopoštovanje. 

Odmah se uočila izmena stava dece i mladih prema predlozima za razne aktivnosti 
koje su njima nepoznate ali koje će im pomoći da shvate da su oni dragoceni i da 
mogu naučiti golimu korisnih stvari ako to zaista i žele: na početku su bili povučeni, 
ćutljivi, nisu baš želeli da izraze svoje mišljenje. Tekom druženja, u meri u kojoj je 
proces učenja postajao sve jasniji, deca su shvatila da su umetnici tamo radi njih, 
da ih ohrabre i budu uz njih, te su postepeno počela da se sve slobodnije, kreativ-
nije ponašaju, s oduševljenjem. Radi se o procesu koji bi se dokazao izuzetno koris-
nim u učionicama, gde deca koji formiraju jedan razred mogu postati pravi pravcati 
tim i mogu steći poverenje u sebe, individualno i koletivno, ako su ohrabrivani u 
tom smeru.

Maguri (rumunski: Măguri)
Ankuca Ulmjanu i Aleksandra Lautaš

Maguri je selo koje pripada municipiju Lugožu i nalazi se na 8 km rastojanja od 
njega. Stanovništvo sela je u velikoj većini romske nacionalnosti. Ovde govorimo 
o segregaciji zajednice Rumuna i Roma, a žitelji svoje selo nazivaju i „rumunsko” 
i „cigansko”. Deca pohađaju seosku srednju školu. U našoj kulturnoj intervenciji 
smo uključili romsku decu, sa uzrastom od 8 do 12 godina.

Aktivnosti koje smo razvili u Maguri obuhvatale su ručno ukrašavanje raznih pre-
dmeta: lutkice napravljene od tekstila, čestitke napravljene na razne načine (obo-
jenim koncem, prstima umočenim u boje – daktilo bojadisanje, zatim tehnikom 
iris folding, ukrašavanje paprira pečatima koje su deca izradila iz raznih materjala), 
drvene kućice za ptičice obojadisane akrilnim bojama i ukrašene mazaikom, perde-
mete izrađene salvetnom tehnikom (držači za olovke, okviri za fotografije, kutijice, 
albume za fotografije), personalizovanje majica šivenjem dugmića i svakojakih te-
kstilnih umetaka i aplikacijom pigmenata za tekstil i brošića. 
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Aktivnosti su delom održane u seoskoj školi, a delom u mesnom domu kulture, 
uz svu pomoć gospođe učiteljice i još dve mlade volonterke. Ovaj rad sa velikim 
brojem nestrpljive i oduševljene dece i sa gomilom raznovrsnog materjala (konac, 
akrilne boje, uljani pastel, papri, salveti, lepilo, dugmad, tekstil itd) se ponekad 
ispostavio kao prilično zahtevan, a bilo je nekoliko momenata koji su stavili pod 
znak pitanja nastavak radionica u školi zbog prosipanaja boja po podovima usled 
prevelikog oduševljenja dece i njihove jarke želje za stvaranjem.

Na samom početku ove kulturne intervencije, deca su imala timske aktivnosti i 
igre, što je doprinelo opuštanju radne atmosfere i rađanju uzajamnog poverenja 
u okviru ovih radionica. Svi su odmah razumeli da će to biti zabavne aktivnosti, da 
će se svi opustiti i dobro osećati. Tekom aktivnosti, odnos dece i dveju umetnica 
postao je vrlo prisan i topao, obosmerno. Na završnoj izložbi, projektni tim je bio 
svedok čestom drugarskom grljenju između dece i umetnica, vrlo dirljiva stvar koja 
jasno ukazuje na potrebu za ljubavlju i za hrabrenjem koju su deca ispoljavala.  

Nezavisno od estetskog rezultata njihovog 
rada, na završnoj akciji se veoma jasno vi-
delo da su deca vrlo ponosna što su uspe-
la da svojim sopstvenim rukama naprave 
nešto, korisne predmete, od onoga od 
čega su imala raspolaganju. Pošla su kuća-
ma kesama punim predmeta koje su sama 
ukrasila, a neki od njih su se izjasnili da će 
dotične predmete darovati kao poklon. 
Deca su ovom prilikom uputila odrasli-
ma poruku da hrabre svoju decu u vezi sa 
ukrašavanjem predmeta čak iako nije reč 
o remek-delima ili ako se time stvara ne-
red. Najbitnije je poverenje dece u njiho-
vu sposobnost da čine ono što zaista žele.

Imajući u vidu da su se deca dobro primila 
na ovu kulturnu intervenciju, i da u selu 
postoji dom kulture, nastavak bi ovakvih 
intervencija, u redovnim intervalima, bio 
više nego koristan.
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Banlok
Arthur Rusznak i Victor Dragoš

Banlok je opština na jugu Timiške županije, na 8 km rastojanja od grada Deta. 
Glavni elemenat mesnog kulturnog nasleđa je Dvorac Banlok, podignut krajem 
XVIII-og veka, istorijski spomenik u veoma lošem stanju, okružen šumicom veoma 
vrednih vrsti drveta. 

U mnogobrojnim porodicama u opštini deca žive sa samo jednim roditeljem ili sa 
dedovima ili drugom rodbinom, a najmanje jedan od roditelja odsustvuje stalno, 
pošto radi u inostranstvu. Kulturna intervencija u Banloku je istakla upravo ovu 
situaciju, karakterističnu za ovu zajednicu.

Kulturna intervencija je bila sastavljena iz dve različite komponente  - jedna koja 
se zasniva na prepoznavanje i valorizaciju kulturnog materjalnog i prirodnog 
nasleđa - i druga ‚ koja je stavila akcenat 
na problematiku zapostavljene dece, 
to jest na razgovore po tom pitanju sa 
roditeljima koji su na radu u Zapadnoj 
Evropi, fenomen koji se odražava na čitavu 
zajednicu, a čiji se najsnažniji efekti vide 
na deci.

Grupa dece uzrasta od 7–10 godina 
je posetila Dvorac Banlok, u pratnji 
istoričara koji im je govorio o istorijskim 
elementima, o arhitekturi i o vrednim 
skulpturama. Zatim su deca sastavila 
kreativne herbarijume, bojila su lišće 
drveća u svojim blokovima za crtanje, 
sačinila su kartu-slagalicu parka i dvorca i 
male bareljefe u obliku grbova, od gipsa. 
Tkođe, deca su pravila i skulpture od OSB 
ploča ukrašene tehnikom papier-mache, a 
svi su ovi radovi bili izloženi u opštinskom 
parku. U organizovanje aktivnosti koje su 
se odvile u parku dvorca, u zgradi i dvorištu 
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gimnazije „Ing. Anghel Saligny” je učestvovalo deset dorbovoljaca sa Fakulteta 
Likovnih Umetnosti i Dizajna iz Temišvara, od kojih je nekolicina njih provela dobar 
deo vremena na radu u Banloku u tom razdoblju od dve sedmice, zajedno sa 
mesnim vlastima, da bi izbegli svakodnevno putovanje do i od Temišvara.

Druga grupa dece iz Banloka i iz okolnih sela uključena u projektu bila je sastavljena 
od dece sa uzrastom između 12 i 14 godina, koja su zajedno osmislila predstavu 
za forum teatar. Radi se o interaktivnom pozorišnom obliku, u okviru kojeg se 
publici prikazuje sukobna situacija kao posledica neuravnoteženih snaga učesnika, 
a prisutni su pozvani da učestvuju i da delaju, na sceni, kako bi preokrenuli dotičnu 
situaciju. Nakon dve sedmice proba održavanih u sportskoj sali nakon završetka 
predavanja, deca su odigrala predstavu pred svojim kolegama i nastavnicima. 
Predstava je imala prenos uživo, live streaming na YouTube. Poziv na gledanje je 
bio upućen roditeljima koji rade u inostranstvu i školama u Temišvaru, Lugožu, 
Anini, Rešici i Vršcu (Srbija).

Ova komponenta intervencije je otežano krenula, pošto je bila uslovljena 
konstantnim brojem posvećenih učesnika. Nakon nekoliko neuspelih pokušaja 
formiranja grupe, došli smo na spasilačku ideju: pozvali smo dva razreda da 
prisustvuju na prve dve radionice, za vreme časova, da bi bolje razumela o kakvim 
je aktivnostima reč. Zatim smo nastavili rad sa određenim brojem dece, sa onima 
koji su zaista jako želeli da učestvuju do kraja. Pošto su za prevoz dece od škole bila 
zadužena dva minibusa opštine Banlok, dobili smo odobrenje za izmenu rasporeda 
prevoza za učesnike na forum teatru, da bismo ih ohrabrili da ostanu i posle časova. 
Za dobro  odvijanje aktivnosti je zaslužan i predsednik opštine Banlok. 

Jedno od vrednih zaključaka nakon ove intervencije je bitnost otvorenog i učtivog 
stava kada spolja pristupamo jednoj zajednici koju samo delimično poznajemo 
i razumemo. Druga lekcija je vezana za ključnu važnost pružanja podrške za ove 
aktivnosti od strane osoba, institucija i organizacija iz mesta – podrška je faktor koji 
čini razliku između uspešne i formalne intervencije.
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Igre bez granica

Zrenjanin

2010. godine inicijator ovog događaja je bila osnovna i srednja škola „9 maj” iz 
Zrenjanina, iz želje da prenese ideju da možemo da živimo bez predrasuda. Prošle 
godine grad je uključio „Igre bez granica” na listu zvaničnih gradskih događaja i, u 
ovom kontekstu, u maju 2018 godine se održao događaj pod motoom „Kad granica 
ne postoji, igram mnogo bolje”, događaj obuhvacen projektom InclusiveArt, pod 
nazivom „Ïgre pristupa bez granica”. U ostvarivanju događaja učestvovalo je deset 
osnovnih i srednjih škola iz Zrenjanina, kao i 17 škola iz mesta sa područja gradske 
okoline. Događaj je objedinio 250 učesnika – dece predškolskog i ranog školskog 
uzrasta, od kojih 80  u neravnopravnom polozaju (fizički, psihički ili materijalni 
aspekt), pored dobrovoljaca i domaćina ekipa, 
žirija i preko 2000 radosnih i oduševljenih 
gledalaca. Takodje su učestvovali iz Rumunije 
6 dece Roma i 2 mentora, koji su predstavljali 
oblast Karaš-Severin (Caraş-Severin). 

Učesnici u Igrama pristupa su se takmičili u 
različitim disciplinama, naročito u obliku igara, 
koje zahtevaju strpljenje i timski rad, koristeći 
sredstva kao što su lopta, krug, konopac itd., 
u vežbama koje zahtevaju oštroumnost, brzinu 
reakcije pojedinca ili ekipe, kao što je bila igra 
u kojoj dva takmičara treba da prođu sa 
vezanim nogama zajedno kroz poligon.  

Događaj se odvijao u gradskoj sali sportova 
i bio je zvanično otvoren od predstavnika 
gradskih vlasti – gradonačelnika grada 
Zrenjanina, g-dina Čedomira Janjića, kao 
i, po već ustaljenoj tradiciji, od uvaženih 
sportista grada Zrenjanina, koji su postali 
divan uzor za decu i mlade, kao što je 
poznata plivačica Miroslava Najdanovski, 
reprezentativac Srbije na više Olimpijada. 
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Omladinski kamp Terra iz Kikinde
Kamp realizovan u Kikindi ističe vrednost jedne uspešne tradicije – The 
International Terracotta Sculpture Symposium “TERRA”, koja se organizuje od 
1982. svake godine, na početku jula meseca, sa učešćem 5 umetnika iz Srbije i 
8 iz inostranstva. Tako se, zahvaljujući upornosti i transformaciji ciglane Bon, 
izgrađene 1895. godine, u jednu veliku atelje-radionicu – rodio jedan moderan i 
dobro opremljen prostor, u kojem je više od 1000 skulptura uspelo da zaživi. Da bi 
se i buduće generacije radovale i uživale u njihovoj lepoti, Muzej „Terra”, otvoren 
u decembru 2017.(transformisanjem vojne barake u moderan izložbeni prostor), 
postaje topla, srdačna, gostoljubiva kuća. Na ovaj način, što se tiče broja radova 
u glini – skulptura velikog formata, sa sigurnošću se moze reći da je Muzej Terra 
unikat na celom evropskom prostoru.

U izdašnom prostoru radionica pod 
okriljem bivše fabrike, odvijao se tokom 
8 dana, u maju 2018., atelje Terra 
Youth. U ovom periodu, 21 student sa 
odelenja plastične umetnosti novosadske 
Akademije umetnosti i temišvarsog 
Fakulteta za umetnost i dizajn su se družili 
sa 25 dece sa specijalnim potrebama 
(fizički ili psihički invaliditet), dece Roma 
i  dece iz defavorizovanih porodica. 
Stručno osoblje centra Terra, sastavljeno 
od vajara i restauratera sa velikim 
iskustvom u radu sa decom, je nadgledalo 
i savetovalo aktivnosti. Svakog dana, 
deca su provodila vreme sa studentima 
i njihovim profesorima u okviru ateljea 
modelovanja u glini. Evolucija, od malih 
crteža, preko malih skulptura od gline, do 
skoka ka složenom radu velikih dimenzija, 
posvećenog deci iz Kunca (Kunz, prigradska 
četvrt Temisvara), bio je jedan kreativan 
proces, koji je nudio deci mogućnost 
upoznavanja i kreativnog izražavanja, ali i 
prijatno provedenog slobodnog vremena.
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Mali i veliki radovi, ostvareni tokom ateljea-radionice, su bili ispečeni u modernim 
pećima centra i pretvoreni u jedinstvene eksponate za izložbu ostvarenu u cilju 
njihovog vrednovanja i predstavljanja publici. Poseta izložbi skulpture u keramici 
(terakoti), ostvarenoj od njihovih radova u oktobru i doniranje rada deci iz Kunca 
su zaključile ovaj deo projekta, koji je doneo mnogo radosti i ponosa zbog uspeha 
ove dece, toliko malo cenjene u društvu. 

Kulturni pasoš
Aktivnost „Kulturni pasoš” je krenula od ideje poboljšanja pristupa kulturii za decu 
migrante („dođoše”, „izbeglice”) u Temišvaru, koja bi, u pratnji svojih roditelja, 
mogla da učestvuju na različitim kulturnim manifestacijama, da bi na taj način 
bolje upoznala i razumela kulturnu sredinu u kojoj žive, postajući tako povezaniji 
sa životom grada.

Bila su predložena tri različita kulturna 
događaja, učešće na njima bivajući 
omogućeno od  osoba iz lokalnih nevladinih 
organizacija, koje su zainteresovane i 
imaju značajno iskustvo u organizovanju 
aktivnosti za integrisanje migranata na 
lokalnom nivou. Na ovaj način se uspelo 
promovisanje ove inicijative u redu 
zajednica migranata iz Temišvara, gde je 
tokom tri uzastopne sedmice, nedeljom, 
učestvovalo više od šezdesetoro dece i  
odraslih. 

Prvi organizovani događaj je bila 
predstava lutkarskog pozorišta, koju 
je izvelo Pozorište „Merlin” (Teatrul 
Merlin). I deca i odrasli su bili preneseni 
pomoću predstave „Palčica” u čarobni 
svet bajki Hansa Kristijana Andersena 
(Hans Christian Andersen) i, više od toga, 
imali su priliku da se sretnu sa drugom 
decom i odraslima koji su zainteresovani 
za lutkarsko pozorište. Nekoliko učesnika 
je obavestilo da postoje poteškoće u 
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pronalaženju naznačene adrese, tako da je facilitatorka koja ih je pozvala zakazala 
okupljanje na obližnjoj lokacili, gde odrasli pohađaju kurs rumunskog jezika, da bi 
odande zajedno stigli do mesta odvijanja predstave..

Drugi događaj koji je omogućio okupljanje bio je organizovan u okviru Muzeja 
Banatskog Sela (Muzeul Satului Banatean), gde je bila organizovana poseta sa 
vodičem, sa naročitim naglaskom na aspekte muzeja koji opisuje etničku raznolikost 
banatske zone. Deca su se nadugo divila prostorijama posećenih kuća, sa  teškoćom 
su se uzdržavala da ne dodiruju izložene predmete i veselo su istraživala bogate 
zelene površine muzeja. Za to vreme odrasli su pronalazili sličnosti u tehničkim 
detaljima gradnje kuća sa stvarima kojih su se prisećali iz seoskih krajeva zemalja 
iz kojih oni potiču.

Treći događaj je bila pozorišna predstava tipa forum. Forum pozorište je 
interaktivna forma pozorišta koja predstavlja jedan konflikt u situaciji narušene 
ravnoteze snaga i poziva publiku da aktivno učestvuje u promeni situacije, da bi 
se ponovo uspostavila ravnoteža ne sceni. Predstava je imala za temu zlostavljanje 
jedne učenice migranta od strane njenih školskih drugova u jednoj školi. Ova tema 
je izazvala jako žučnu raspravu među gledaocima, zato što su pojedine osobe 
smatrale da ova vrsta predstave stavlja Rumuniju u negativne kontekste iako je 
situacija ovde pozitivna prema migrantima. Drugi gledaoci su smatrali da je ovakav 
konstruktivan pristup temi diskriminacije jako koristan.

Sva tri događaja su bila zaključena razgovorima na teme pokrenute viđenim 
stvarima, nudeći na taj način mogućnost za dijalog izmedju prisutnih, dijalog koji je 
sa sigurnošću doveo učesnike bliže boljem razumevanju proživljenih iskustava.  Deca 
učesnici, a naročito roditelji i njihova rodbina, su jako pozitivno ocenila ovakvu vrstu 

kulturnih sastanaka, koji, pored umetničkog 
sadržaja, nude i mogucnost druženja kako 
sa drugim migrantima, tako i sa lokalnim 
stanovništvom. Bilo bi zanimljivo ako bi 
i druge organizacije koje imaju kulturne 
aktivnosti pratile uključivanje zajednica 
migranata kao publiku za svoje oblasti 
delovanja. Mali pilot ostvaren u okviru 
projekta InclusiveArt je pokazao da su za 
Temišvar ovakve inicijative dobrodošle 
i da je u isto vreme ovo jedna još uvek 
neutabana staza.
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Zaključci i preporuke 
Projekat InclusiveArt predstavlja, na više načina, jedan pilot projekat za kulturnu 
prekograničnu  saradnju u oblasti kulturalnih intervencija u defavorizovanim 
zajednicama u Rumuniji i Srbiji. Ekipe koje su radile u svakoj od izabranih zajednica 
– kako umetnici, lokalni facilitatori za dijalog sa osobama iz zajednice, tako i članovi 
ekipe projekta – su naučili mnogo o organizovanju ovakve vrste aktivnosti. Najviše 
lekcija se dobijalo tada kada je bilo reči o greškama u planiranju ili primeni, onda 
kada je bilo prekida u komuniciranju ili kada su postojale velike razlike između 
nivoa očekivanja i nivoa ostvarivanja. Neki od pozitivnih vrednih efekata su se 
desili neočekivano, drugi pozitivni efekti su bili isplanirani i mogu se potvrditi.

Na osnovu našeg iskustva, onima koji sledi da organizuju slične aktivnosti, možemo 
preporučiti sledeće: 

      • Dobro se informišite i 
dokumentujte o zajednicama u kojima 
sledi da radite, uključujući posete i direktan 
razgovor sa osobama koje žive, rade, uče 
i provode vreme u zajednici. Povežite 
na vreme i direktno umetnike i lokalne 
facilitatore koji žele i izistinki mogu da 
podrže aktivnosti. Stvorite im kontekst da 
biste skicirali zajedno projekte/aktivnosti. 
Osigurajte se da cela ekipa prati isti cilj, 
taj koji donosi dodatnu vrednost zajednici  
i da je stav prema članovima zajednice 
(veikima i malima) jedan zasnovan na 
poštovanju i otvorenosti za dijalog, bez 
omalovažavanja ili uobraženosti. 

      • Poštujte rad svakog člana ekipe 
posebno (uključujući i sa finansijske 
tačke gledišta), osigurajte se da su uloge 
i odgovornosti jasne i prihvaćene od 
svake osobe sa kojom radite. Razmislite 
unapred, pre nego što počnete, koji je plan 
B ako jedan ili više članova ekipe tokom 
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odvijanja projekta postane nedostupan. Nemojte pretvoriti lokalne facilitatore u 
ambasadore njihove zajednice bez njihove volje, ali vrednujte im njihovo iskustvo 
i cenite im želju da vide srećnim pripadnike svoje zajednice. Pozivajte lokalne 
vlasti, neki put ćete biti iznenađeni koliko mnogo će se uključiti, a neki put će biti 
ravnodušni prema vama, ali, pošto ste ih informisali, ovaj negativan stav će moći 
kasnije pravilno biti protumačen i cenjen od strane zajednice.

      • Ako se aktivnosti odvijaju napolju, budite spremni da ne zavisite od 
meteoroloskih uslova. Ovo može značiti odlaganje aktivnosti za nekoliko sati ili 
čak dana. Proverite da li aktivnosti pretpostavljaju korišćenje radnih materijala ili 
predmeta koje vetar, kiša ili jako sunce mogu da oštete. Naročito leti i napolju budite 
spremni da ponudite dovoljno vode učesnicima, besplatno, i tražite mesta u hladu.  
U slučaju događaja koji se ponavljaju, bitno je da omogućite pristup toaletama. 

Ako je slučaj, obavestite odgovorne vlasti 
o činjenici da organizujete događaj na 
javnoj povrsini. U svakom slučaju budite 
sigurni da poštujete propisane lokalne 
zakone.

      • Ako se aktivnosti obavljaju u 
zatvorenim prostorima, obratite posebnu 
pažnju na zaštitu radnog prostora i 
utvrdite zajedno sa učesnicima kako ćete 
to izvesti. Prekrivanje stolova zaštitnim 
plastičnim folijama, rukovanje bojama sa 

mnogo pažnje, postavljanje nameštaja tako da ne smeta aktivnostima – ovo su 
samo neke od ideja. 

      • Dobijte pismenu dozvolu od učesnika za slikanje ili snimanje, pre nego što 
objavite negde bilo kakvu sliku sa njima. Ako je reč o maloletnicima, potrebno je 
da imate pismenu dozvolu od roditelja ili zvaničnog tutora.

      • Nemojte obećavati ljudima iz zajednica stvari za koje ne znate sa sigurnošću 
da će se ispoštovati, naročito ne deci, nemojte ih razočarati. Budite svesni da se 
mogu stvoriti jako snažne emocionalne veze, naročito kada je reč o deci, i da je 
jako bolno za njih da uzalud čekaju povratak u njihov kraj osoba sa kojima su se 
sprijateljili..
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      • Priznajte sebi predrasude i stereotipove. Najčesće one proizilaze iz površnog 
poznavanja  društveno-istorijske svarnosti i iz ekstrapolacije nekih ličnih karakteristika 
preko grupa koje ne poznajemo. Budite otvoreni da saznate šta motiviše ljude sa 
kojima radite, koje potrebe oni imaju i koja sredstva da ih zadovolje, budite empatični – 
posmatrajte zajednicu, život i probleme sa kojima se suočavaju iz njihove perspektive, bez 
toga da ih osuđujete i da budete nametljivi.  

      • Ovakva vrsta aktivnosti stvara povoljne okolnosti za jedan proces učenja u 
oba smera, koji može doprineti eliminasanju predrasuda/stereotipova, prevazilaženje 
mentalnih prepreka ili, suprotno, njihovo produbljivanje. Orijentišite se ka rešenjima, 
budite ubeđeni da ćete rešiti bio koju tešku ili nepredviđenu situaciju, budite fleksibilni 
koliko god je to moguće. Sigurno će se desiti mnoge stvari koje nećete moći da predvidte, 
ali i u tome leži lepota jedne ovakve aktivnosti.
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This manual is not intended to be an exhaustive guide on animation but to briefly 
share the experience on socio-educative animation gained during the project InclusiveArt 
– Access to culture for disadvantaged children and youth. This project was created as 
a response to the need to have direct interventions in those communities which and 
for those participants who (due to their marginal position in society or geographically) 
lack access to a cultural offer that fosters a harmonious development. Both the target 
groups and the activities of the project were extremely diverse. Creative unemployed 
young graduates – especially young artists; disadvantaged youth and children, including 
youth and children with disabilities or from rural and urban disadvantaged areas; Roma 
youth and children; children whose parents are working abroad; migrant children, young 
people and adults, as well as other stakeholders in communities (teachers, managers of 
cultural centres, librarians, civil servants, mayors, etc.). Among the factors that amplify 
poverty, social exclusion, stigmatization and generate a precarious quality of life are: 
reduced access to culture for children and young people from marginalized communities; 
the fact that the educational system is not adapted to answer the needs of these children 
and young people, in order to prevent school drop-out; the lack of constructive examples 
and models to guide their training and life purpose; inability of the authorities to find 
solutions to improve the situation. 

The project offered young artists the necessary development environment, providing 
opportunities for learning, project development and experimentation/implementation, in 
order to finally acquire the experience that brings them closer to communities and reveals 
the needs, emotions, problems that the people in the community share. All throughout 
the project, the different learning stages unfolded as a two-way process: for the project 
team members, artists, young Roma, community facilitators on the one hand, and for 
the children, young people and parents from the selected communities, on the other 
hand. Each of them was impacted in their own way but was surely marked by important 
professional and human life experiences. Using the tools offered by culture and art to 
create integrative and creative growth contexts for the involved groups, the project 
brought together 24 artists and over 350 children and young people who participated in 
12 cultural interventions carried out in 12 communities in Romania and Serbia. The artists 
were trained in creative entrepreneurship and socio-educational animation, increasing 
their opportunities to further develop their professional life. The tools of socio-educational 
animation were varied and adapted to the real needs and possibilities of the children 
and young people involved. The cultural interventions were accompanied by mentoring 
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activities. An international mobility for 4 young artists – two from Romania and two from 
Serbia – offered the contact with organisations, institutions and professionals active in 
their field of interest.

To coagulate and valorise the creative potential of the region, the activity titled Pavilion 
Banat 2nd edition took place in Timisoara and built on dialogue and diversity. In their search 
of identity, 16 young visual artists from the Banat region in Serbia and Romania made use 
of local resources which were valorised in this exhibition, integrated in the Art Encounters 
Biennial. The Terra Youth Workshop took place in Kikinda, involving 21 students from the 
Art Academy in Novi Sad and from the Arts and Design Faculty in Timisoara, who worked 
with 25 children with physical and intellectual disabilities, Roma children or children 
from disadvantaged communities. A visit to their terracotta sculpture exhibition and the 
donation of a collective sculpture to the children in Kunz neighbourhood of Timisoara, 
Romania, concluded this process. Games without frontiers brought the chance for over 
250 children from Zrenjanin to take part in sports competitions tailored as games. Over 
2000 noisy and happy children made up the public to these games, populating the whole 
sports hall in Zrenjanin. An art colony and an art fair completed the offer of activities 
addressed to the children from Zrenjanin.

Public reading and storytelling meetings were realised based on the book Coloured 
stories, a bilingual story- and colouring book created with the help of and for primary 
school children. The beautiful book was given to 1300 children from the cross-border 
area as a present, accompanied by colouring pencils and balloons. Public reading sessions 
were organised in the communities involved in the project but also in schools from the 
marginalised neighbourhoods where children from low-income families learn. A Cultural 
passport was offered to a group of 60 migrant children and adults from Timisoara, which 
facilitated their access to three cultural events: a puppet theatre show, a visit at the Village 
Museum and a forum theatre show. The cultural passport also implied the participation in 
three thematic debates, so that participants got to understand more about their cultural 
environment.

This manual aims to share details about all these activities, which used some tools 
of socio-educational animation in one way or another, with people who interact with 
disadvantaged children and young people: teachers, artists, managers of cultural centres, 
librarians, civil servants, community mediators, animators, facilitators, people working in 
youth organisations, in cultural, educational or community development fields, as well 
as other community stakeholders. More information is available at https://inclusiveart.
intercultural.ro. 
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