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O ADAPTARE: Biblioteca Vie ca instrument pentru dialogul 

intergenerațional și promovarea patrimoniului cultural intangibil
Context sociocultural
Experiențe trecute

CUM SE ORGANIZAZĂ O BV? ETAPE DE LUCRU
1. Alegerea centrului de interes
2. Identificarea publicului cititor
3. Selecția locației
4. Decizii privind formatul și alte caracteristici formale
5. Identificarea și căutarea Cărților Vii
6. Interviuri cu Cărțile Vii și colectarea informației
7. De la persoane la Cărți Vii
8. Instruirea Cărților Vii
9. Cititorii și selecția Cărților Vii pentru lectură
10. Personalul bibliotecii
11. Gestionarea și distribuția spațiului
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BIBLIOTECA VIE “POVEȘTI DE VIAȚĂ – AMINTIRI DIN 
COPILĂRIE”
De Asociația Universitur (România)

BIBLIOTECA VIE “ORAȘE IN-VIZIBILE”
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BIBLIOTECA VIE ȘI ÎNTÂLNIREA BIBLIOTECILOR VII: POVEȘTI 
DE VIAȚĂ – “AȘA MI S-A ÎNTÂMPLAT...”
De APDP (Portugalia)

ALTE EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

RESURSE   ȘI BIBLIOGRAFIE

   4       
         



CANTASTORIE

“CANTASTORIE” PAS CU PAS
INTRODUCERE

CE ESTE? 
CONTEXTUL ISTORIC 
MOTIVAȚIE, POTENȚIAL, OBIECTIVE

GHID DE ACTIVITATE
INGREDIENTE 

1. Povestea.
2. Ritmul.
3. Textul.
4. Imaginil.
5. Corul.
6. Muzica.
7. Spațiul.
8. Publicul.
9. Spectacolul.

ALTE EXPERIENȚE

CRONICI
CREAREA DE CANTASTORIE PENTRU PUBLICUL TÂNĂR “SCRINUL 
ȚAȚEI MARIA”
De Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-Spania)

O EXPERIENȚĂ ÎNTR-O ȘCOALĂ SPECIALĂ
De Asociația Universitur (România)

“RIFÃO QUOTIDIANO” LA “FESTIVALUL DE POVEȘTI”
De APDP (Portugalia)

ALTE EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
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CULEGEREA DE PATRIMONIU ORAL 
ȘI LITERAR

CULEGEREA DE PATRIMONIU ORAL ȘI LITERAR PAS CU PAS
CE ESTE PATRIMONIUL ORAL ȘI LITERAR?

Contextualizarea în societate, în general. Context istoric.
Care este scopul culegerii de patrimoniu?
Ce fel de patrimoniu oral și literar poate se poate culege?

PROCEDURA DE COLECTARE
Cum se pregătește colectarea?

▪ Unde se face colectarea?
▪ Ce patrimoniu oral și literar există în acel loc și se 

pretează colectării??
▪ Cine deține tradiția orală și literară căutată? Cum se 

accesează sursele acestui patrimoniu?
Metodologia de colectare

▪ Materiale / instrumente utilizate pentru colectare
▪ Ce se face cu materialul colectat?
▪ Cum se cataloghează și se arhivează patrimoniul colectat?
▪ Diseminarea: Cum se poate disemina patrimoniul 

intangibil? Care este scopul diseminării patrimoniului?

CRONICI
COLECTAREA DE PATRIMONIU INTANGIBIL ÎN ROMÂNIA
De Asociația Universitur (România)

“IZOLAȚI ÎMPREUNĂ”
De La corte della carta (Italia)

PROPUNERI DIDACTICE ÎN JURUL PATRIMONIULUI ORAL ȘI 
LITERAR GALICIAN
De Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-Spania)

ALTE EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
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TEATRU LABIRINT

TEATRU LABIRINT PAS CU PAS
CE ESTE TEATRUL LABIRINT?

Cum l-am învățat. Cum l-am aplicat.
Cum îl aplică alții (în România)

CUM SE ORGANIZEAZĂ
Vocabular
Etape

1. Definirea scopului și a obiectivelor spectacolului.
2. Găsirea grupului de creatori.
3. Găsirea unui spațiu potrivit.
4. Elaborarea trainingului pentru grupul de creatori.
5. Stabilirea profilului spect-actorilor.
6. Implementarea trainingului*.
7. Elemente de logistică necesare pentru spectacol.
8. Evaluare

*  Anexă  la  punctul  6.  Implementarea  trainingului:
exemple de activități și structuri sugerate.

CRONICI
TEATRU LABIRINT LA ASOCIAȚIA ITACA
De Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-Spania)

TEATRU LABIRINT PENTRU PROMOVAREA UNEI ZONE
De APDP (Portugalia)

TEATRU LABIRINT LA CENTRUL SOCIAL “SOS FORNACE”
De La corte della carta (Italia)
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PREZENTARE
  

   8       
         



 PROIECTUL BABEL

“BABEL” este  un  proiect  pentru  educația  adulților  cofinanțat  prin
programul european Erasmus+  în cadrul Acțiunii Cheie 2 - Parteneriate
strategice. Proiectul a fost derulat între octombrie 2018 și noiembrie 2020 de
către organizații din Galicia, Italia, Portugalia și România.

Misiunea  „BABEL”  este  de  a  dezvolta  tehnici  educative  inovatoare  de
înaltă  calitate  pentru  diseminarea  patrimoniului  literar  și  oral:  crearea  şi
evaluarea de tehnici  inovatoare şi  dezvoltarea de iniţiative pentru formarea
profesioniştilor din domeniul patrimoniului cultural, al dezvoltării comunitare şi
al intervenţiilor culturale şi socio-educative, prin utilizarea de metode specifice
educaţiei  non-formale  pentru  diseminarea  patrimoniului  literar  şi  oral
european. Punctul nostru de plecare a constat în a privi filosofia şi strategiile
educaţiei  non-formală  ca  oportunități  de  inovație  activă  în  diseminarea
patrimoniului  cultural,  depășind  astfel  barierele  strategiilor  protecţioniste  şi
didactice – necesare, dar, în același timp, foarte folosite în prezent.  În acești
doi ani, am lucrat cu tehnici și metodologii în care organizațiile partenere s-au
specializat și care au potențialul de a transforma patrimoniul literar și oral într-
o  componentă  culturală  vie,  cu  o  puternică  vocaţie  creatoare,  activă  şi
participativă, care să alimenteze ideea conturării unei identități civice bazate
pe mai multă conştiință, prezență de spirit, critică şi activitate: Biblioteca Vie,
culegerea de patrimoniu literar și oral tradițional, cantastorie și teatru labirint.
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Cele patru organizații partenere au implementat o strategie intensivă și
colaborativă de cercetare-formare-acțiune, care a dus la doi ani de instruire
teoretică  și  practică,  timp  în  care  am  conceput,  implementat  și  evaluat
numeroase inițiative locale și transnaționale pentru diseminarea patrimoniului
literar și oral european, experimentând cu cele patru metodologii enumerate
mai  sus în teritoriile  de origine aferente.  Această strategie a făcut  posibilă
testarea  versatilității  și  transferabilității  tehnicilor  și  a  pus  o  bază fermă și
riguroasă pentru dezvoltarea prezentului material didactic destinat persoanelor
și  organizațiilor  care  lucrează  în  domeniul  educației  și  în  cel  al  diseminării
patrimoniului cultural imaterial în diverse contexte sociale și culturale: „BABEL:
ghid  practic  de  tehnici  educaționale  inovatoare  pentru  diseminarea
patrimoniului literar și oral”.
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 CARACTERISTICILE
 GHIDULUI

Acesta este un ghid metodologic care își propune să fie un instrument
util  și  practic,  cu  intenții  didactice,  formative  și  stimulatoare;  integrează
concluziile și abilitățile de învățare dobândite ca urmare a derulării proiectului
BABEL și se bazează pe experiența, strategiile și metodele testate în practică.
Intenția  este  ca  orice  entitate  sau  persoană  să  poată  experimenta
metodologiile  detaliate  aici  și  să  creeze  experiențe  care  promovează
patrimoniul  viu,  în  special  patrimoniul  literar  și  oral,  urmând  instrucțiunile
tehnice descrise în profunzime și în detaliu.

Este un ghid structurat și practic, al cărui conținut este organizat în patru
blocuri  generale,  câte  unul  pentru  fiecare  tehnică  sau  metodologie,  și  care
adună  într-un  mod  coerent,  riguros,  integral  și  didactic  toate  aspectele
procedurale necesare.

Fiecare  bloc  este  însoțit  de  cronici  ale  inițiativelor  locale  concepute  și
dezvoltate în fiecare țară ca parte indispensabilă a formării practice de care au
avut  parte  cele  patru  organizații  partenere.  Aceste  cronici  servesc  drept
material pedagogic foarte valoros, deoarece, pe lângă faptul că pot servi drept
motivație și inspirație pentru toți cititorii, îndeplinesc o funcție fundamentală de
formare și evaluare: ele revizuiesc, pun la îndoială și adaptează instrucțiunile
generale  și  pragmatice  primite  și,  prin  urmare,  contribuie  la  transmiterea
perfectă  către  cititor  a  naturii  deschise  și  flexibile  a  tehnicilor  utilizate  în
proiectul BABEL. Exemplele includ, după cum veți citi, adaptări aduse anumitor
teme,  formate  și  proceduri  pentru  a  nu  paraliza  faza  de  experimentare  a
proiectului,  care  a  coincis  cu  situația  excepțională  și  fără  precedent  a
pandemiei  globale  produse  de  Covid-19:  trei  dintre  inițiativele  locale  care
fuseseră deja  planificate și  pe punctul  de implementare au fost  afectate și
amânate  pe  termen  nelimitat.  Cu  toate  acestea,  capacitatea  de  reacție  și
orientarea către rezultate a organizațiilor partenere, precum și versatilitatea și
flexibilitatea tehnicilor, au condus la dezvoltarea unor experiențe uimitoare, în
ciuda constrângerilor, perturbărilor și limitărilor apărute.

[Hyperlink-uri marcate cu  culoare sau cu simbol            ]
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 CINE SUNTEM?

La Corte della Carta este o asociație culturală, un laborator artistic şi un
incubator  de  idei  care  a  luat  naștere  pentru  a  explora  utilizarea  hârtiei  ca
mediu de lucru în artă, artizanat, teatru şi activități educative. Asociația a fost
înființată în 2008 la Milano, şi de atunci colaborează cu biblioteci, şcoli, spații
ludice, instituții şi alte asociaţii şi cooperative din Lombardia. Asociaţia are ca
metode de lucru animația, spectacolele şi atelierele. Printre membrii asociaţiei
se numără bibliotecari, meșteri, profesori, traineri şi actori.

Am ales  să  ne numim „Înalta  Curtea  a  Hârtiei”  ca  referire  la  o  Curte
Regală în care împărțirea sarcinilor face ca locuitorii săi – curtenii, să poată
împărtăși  unul  cu  celălalt  momente,  ateliere  teatrale,  ludice  și  creative,
experimentând atât flexibilitatea hârtiei, cât şi abilităţile fiecăruia.

Am ales hârtia pentru că este un material sărac şi bogat în acelaşi timp,
accesibil tuturor: de la cel mai mic sat la cel mai mare oraş, utilizarea hârtiei
ne permite să lucrăm atât la recuperarea tradiţiilor pe cale de a fi pierdute într-
un oraş  mare cum este  Milano,  cât  și  la  crearea  de obiecte artizanale,  ne
permite să ne jucăm şi să ne facem timp și loc pentru joc. Hârtia ascunde
povești care pot fi spuse, citite, puse în scenă, scrise sau desenate, ascunde
obiecte  gata  să  se  transforme  în  personaje.  Teatrul  de  p puşi  prezintă  unǎ
interes special pentru membrii asociației, care s-au format în acest domeniu
prin participarea la seminarii și ateliere, inclusiv la cele promovate de Teatro
del Corvo cu Natale Panaro, Bruno Leone, Tinin Mantegazza, Albert Bagnò și
Gigi Gherzi cu Teatro degli Incontri, dar și, nu în ultimul rând, prin întâlnirea
fericită  cu  Bread  and  Puppet  al  lui  Peter  Schumann.  Datorită  acestor
intersectări  de  drumuri  s-a  născut  dragostea  noastră  pentru  materialele
„simple”  cărora  li  se  încredințează  rolul  de  „povestitor”.
Pedagogia, arta şi  artizanatul  sunt domenii  pe care suntem interesați  să le
cercetăm şi experimentăm, dând mai departe ceea ce învățăm către orașul și
comunitatea în care trăim. . 
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 APDP - Asociația pentru Dezvoltarea Pitões - a fost înființată în februarie
2015 din necesitatea de a promova activităţi  şi  a implementa proiecte care
vizează  conservarea  patrimoniului  intangibil  local.  APDP  îşi  propune  să
promoveze  moștenirea  culturală  a  zonei  Pitões,  motivând  şi  implicând
comunitatea locală. În paralel, urmărește crearea unei infrastructuri adecvate
caracteristicilor populaţiei și evenimentelor derulate.

Populaţia din Pitões are caracteristici  inedite,  datorate faptului  că satul
Pitões das Júnias este situat la 1200 de metri altitudine, în nordul îndepărtat al
Portugaliei,  în  Parcul  Național  Peneda-Gerês,  Montalegre,  regiunea  Barroso,
Trás-os-Montes.

În plus, climatul de iarnă aspră şi migraţia aferentă acestuia au contribuit
la conservarea populației puțin numeroase a satului. Rădăcinile sale datează
din secolele IX şi XI, fiind foarte asemănătoare cu originea Mănăstirii  Santa
Maria das Júnias. 
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Xandobela | Educación e Cultura este o iniţiativă de Educaţie Non-
Formală  şi  Dinamizare  Socio-Culturală  născută  în  2005  în  Compostela,  cu
vocaţie universală ancorată în realitatea galiciană. Ocupația noastră principală
este  în  domeniul  culturii  şi  al  relaţiilor  interumane,  favorizând  o  atitudine
incluzivă,  creativă şi  ludică.  Suntem persoane educate  în  mediul  non-profit
galician,  cu  experienţă  în  voluntariatul  socio-cultural  din  diverse  medii  și
programe şi  cu  o  vastă  pregatire  în  pedagogie,  educaţie  socială,  animație
socio-culturală şi organizarea de activităţi de agrement şi petrecere a timpului
liber. Promovăm în special lectura, scrierea, limba, cultura, patrimoniul, arta și
jocul, explorând potențialul lor ludic, expresiv și creativ, şi combinând utilul cu
plăcutul sub forma educației non-formale şi diseminării culturale. Am derulat
numeroase proiecte de-a lungul acestor ani, specializându-ne astfel în crearea
de proiecte inovatoare, participative și creative. Încetul cu încetul, am creat
metodologii  proprii  de  lucru,  simple,  dar  extrem  de  eficiente  în  atingerea
obiectivelor propuse. 
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Universitur este  o  organizaţie  non-profit  înfiin ată  în  anul  2011  în  Bucure ti.ț ș
Misiunea noastră este aceea de a promova implicarea civică, incluziunea şi egalitatea şi
de a facilita învăţarea de noi abilită i prin intermediul educa iei non-formale. Scopul nostruț ț
este să încurajăm participarea tinerilor  la  activită i culturale,  artistice i educative i săț ș ș
creşterea  gradul  de  conştientizare  printre  persoanele  de  toate  vârstele  cu  privire  la
problemele cu care se confruntă societatea astăzi.

Membrii no tri vin din domenii diferite, ca geografia, turismul, fotografia şi educaţia,ș
dar au fost adu i împreună de pasiunea pentru educaţia non-formală şi diversele forme deș
teatru  participativ,  ca  Teatrul  Labirint,  Teatrul  de  Imagine  şi  Teatrul  Oprima ilor.  Câ ivaț ț
dintre membrii noştri au avut privilegiul de a participa la primul spectacol de teatru labirint
din România, apoi au continuat să experimenteze această metodologie prin „learning by
doing”, în timp ce participau la diseminarea ei în ară şi străinătate.ț

De-a lungul timpului, am derulat şi am fost parteneri în numeroase proiecte cu un
puternic impact social. Am colaborat cu diverse asociaţii la nivel naţional şi internaţional iș
am  participat  la  crearea  i  diseminarea  de  metodologii  de  educa ie  non-formală  şiș ț
conştientizare pe teme ca excluderea socială, discursul instigator la ură, stereotipuri de
gen, rasismul, homofobia etc. 
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BIBLIOTECA
VIE
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BIBLIOTECA VIE:
PAS CU PAS
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 CE ESTE O 
   BIBLIOTECĂ VIE?

O Biblioteca Vie (BV în continuare) funcționează ca o bibliotecă normală.
Se pot împrumuta cărți pentru a fi lecturate pentru o perioadă limitată de timp,
dar cu o diferență:  în BV cărțile  sunt oameni  și  lecturarea acestora este o
conversație.

Cărțile unei BV sunt persoane cu povești de viață unice sau care dețin
anumite  cunoștințe  și  care  își  împărtășesc  experiența  prin  interacțiunea,
interviurile și dialogul cu utilizatorii. Pentru a fi o Carte, nu este necesar să fii o
eminență sau un/o savant/ă recunoscut/a, ci trebuie să te bazezi pe propriile
cunoștințe și experiențe de viață și să le împărtășești altor persoane care nu
cunosc subiectul și sunt curioase: cititorii. Cu toții suntem potențiale Cărți și
potențiali Cititori/Cititoare.

Biblioteca vie este un proiect educațional și cultural care își propune să
ofere  oamenilor  experiențe  și  cunoștințe  într-un  mod  plăcut,  direct  și
participativ.  Este  un  proiect  de  dinamizare  a  cunoștințelor  și  care  invită  la
investigarea și descoperirea unor noi aspecte ale subiectului propus pornind de
la propria experiență și propriile interese. Obiectivul său principal este acela de
a promova dialogul interpersonal constructiv între persoanele care, în condiții
normale, nu ar avea niciodată ocazia să interacționeze, contribuind astfel la
combaterea  ignoranței,  prejudecăților  și  stereotipurilor  într-un  mod activ  și
bazându-se pe experiențele celorlalți. 

Această propunere metodologică inovatoare a fost pusă în plicare pentru
prima dată în Danemarca în anul 2000 de către Human Library Organization
cu  scopul  de  a  aborda  probleme  legate  de  xenofobie,  prejudecăți  și
stereotipuri, și a continuat de atunci să evolueze în jurul acestui ideal. Consiliul
Europei promovează acest instrument de educație interculturală încă din 2001
și a publicat un ghid practic pentru organizarea sa, disponibil gratuit, intitulat:
“Nu judeca o carte după copertă!/“Don't judge a book by its cover!”, ceea
ce a facilitat dezvoltarea BV în mai multe direcții.

   18       
         

https://rm.coe.int/16807023dd
https://rm.coe.int/16807023dd
https://humanlibrary.org/


Human Library  Organization centralizează  tot  ce ține  de BV:  informații
detaliate și răspunsuri la întrebări frecvente, exemple de Cărți Vii și de BV ce
au fost realizate, precum și calendarul BV care se desfășoară în diferite țări.  

 ÎNAINTE DE A ÎNCEPE
  Clarificarea conceptelor

Înainte de a parcurge pas cu pas modalitatea de organizare a unei BV,
trebuie să clarificăm terminologia utilizată:

CĂRȚI VII (CV): Sunt persoane care dețin anumite cunoștințe și know-
how rezultate din experiența lor de viață și/sau care de-a lungul vieții lor
au avut de înfruntat prejudecăți și efecte ale stereotipării.
CITITORII: Sunt reprezentați de absolut toate persoanele dispuse să-și
petreacă  o  parte  din  timp  vorbind  și  confruntându-și  propriile
prejudecăți.
BIBLIOTECARI/ARE: Personalul care gestionează evenimentul.
LECTURILE: Sunt conversațiile dintre Cărțile Vii și Cititori, realizate într-
un timp limitat.
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 O ADAPTARE
  BV ca instrument pentru dialogul

intergenerațional și promovarea   
patrimoniului cultural intangibill

 CONTEXTUL SOCIOCULTURAL 
Galicia este o regiune situată în nord-vestul Peninsulei Iberice, Comunitate

Autonomă a Statului Spaniol recunoscută ca națiune istorică pentru că are o
istorie, o identitate colectivă, o cultură și o limbă distincte. Posedă o bogată
moștenire  culturală  intangibilă  proprie,  recunoscută  de  toți  cetățenii  din
interiorul și din afara granițelor sale, dar enorm de fragilă, deoarece, în această
lume din ce în ce mai globalizată, validitatea acesteia este în scădere din cauza
rupturii  lanțului  de  transmitere  intergenerațională  și  a  extinderii  culturii  de
masă - de aceea validitatea și relevanța moștenirii sale intangibile sunt puse
sub  semnul  întrebării.  Prin  urmare,  necesitatea  măsurilor  pentru  sporirea
valorii și revendicarea validității este urgentă, pentru a-i garanta durabilitatea
și  pentru a construi  o comunitate mai  împământenită  și  mai  conștientă de
potențialul diversității și bogăției patrimoniului cultural.

În acest context, una dintre misiunile Xandobela este de a derula acțiuni
educaționale și socioculturale care vizează promovarea patrimoniului cultural
intangibil  galician  în  rândul  cetățenilor,  printr-o  abordare  participativă  și
empirică, impulsionând dialogul intergenerațional. Printre numeroasele acțiuni
pe care le derulează pentru atingerea acestor obiective, BV a devenit o metodă
fundamentală  pentru Xandobela datorită impactului  pozitiv  major pe care îl
generează  atât  asupra  participanților  (cărților  și  cititorilor),  cât  și  asupra
instituțiilor  promotoare,  precum  și  în  rețelele  de  colaborare  care  apar  în
comunitatea locală.
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 EXPERIENȚE TRECUTE 
Deși BV au apărut și sunt de obicei derulate pentru a confrunta probleme

legate  de  xenofobie,  prejudecăți  și  stereotipuri  sociale,  Xandobela  a
concluzionat că acest instrument pentru facilitarea dialogului interpersonal (din
experiența  acumulată  de  Xandobela  de  aproape  un  deceniu)  are  aplicații
multiple și eficiente prin intervenții în contexte socioculturale și educaționale
diverse.

Concret, în realitatea locală descrisă pe scurt în contextul sociocultural al
secțiunii anterioare, echipa Xandobela a identificat mai multe nevoi legate de
promovarea patrimoniului cultural intangibil galician care pot fi abordate prin
organizarea de BV. Prin urmare, s-a mizat pe folosirea metodei BV pentru:

a contribui la protejarea patrimoniului cultural intangibil galician (PCI în
continuare) aflat în pragul dispariției;
a facilita dialogul intergenerațional din ce în ce mai pierdut în societatea
de  azi,  arătând,  în  același  timp,  beneficiile  recuperării  lanțului  de
transmitere orală directă;
a combate prejudecățile existente în jurul tradiției și culturii galiciene și a
elimina percepția conform căreia tradițiile apar ca ceva învechit, static și
fără  niciun  folos  în  prezent,  revalorizându-le  și  descoperindu-le
potențialul.

Pornind de la  această analiză  a  nevoilor  a
fost concepută prima BV pe teritoriul galician,
intitulată  „Comori  Vii” .Conform  criteriilor
UNESCO,  „tezaurele  vii”  sunt  persoane  care
păstrează  într-o  anumită  măsură  memoria  sau
cunoașterea unui aspect al PCI. Oamenii care au
jucat rolul de Cărți vii pentru BV au fost „comori
vii” identificate în funcție de cele cinci domenii ale
PCI  delimitate  de  UNESCO.  Au  fost  invitați  în
calitate  de  cititori  elevii  școlilor  gimnaziale  din
Municipiul  Vigo,  fiecărei  CV  atribuindu-i-se  un
titlu și un rezumat corespunzător. Cititorii au ales
trei Cărți care le-au stârnit cel mai mult interesul
și,  în cele patru dimineți din februarie 2011, la

muzeul Verbum_Casa das Palabras, aproximativ 800 de tineri din Vigo au făcut
cunoștință cu 12 adevărate comori vii care, spre surprinderea lor, le erau chiar
vecini sau vecine.
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Conform definiției date de UNESCO la cea de-a 32-a 
Conferință Generală, materializată în Convenția pentru 
salvgardarea PCI: 

„Tezaurele vii sunt persoane care dețin cele mai bune 
cunoștințe și tehnici precise de interpretare sau recreare a anumitor 
elemente ale PCI”.

„PCI include practicile și expresiile, împreună cu tehnicile, 
cunoștințele și valorile care le sunt inerente, pe care comunitățile și 
grupurile le recunosc ca parte integrantă a moștenirii lor culturale. 
Această moștenire este transmisă din generație în generație, în 
principal pe cale orală. Este recreat constant ca răspuns la 
schimbările din mediul social și cultural. Induce indivizilor, grupurilor
și comunităților un sentiment de identitate și continuitate, 
constituind o garanție a dezvoltării durabile.

PCI se manifestă în special în următoarele domenii, cu 
mențiunea că expresiile PCI pot aparține simultan mai multor astfel 
de domenii:

a) tradiții și expresii orale, inclusiv limba ca mijloc de propagare
al PCI
b) artele spectacolului
c) activități sociale, ritualuri și evenimente festive
d) cunoștințe și activități legate de natură și univers
e) tehnici tradiționale artizanale”.

Adolescenții au fost grupul țintă al acestei inițiative din două motive de
importanță deosebită:

Diseminarea și transmiterea culturii tradiționale și a PCI ca element viu și
atractiv, și nu sub forma unei componente învechite și străine generațiilor
tinere. Într-o lume din ce în ce mai globalizată, cultura ajunge la publicul
adolescent prin canale care o standardizează. Conținuturile culturale tind
să  devină  mai  omogene  și  acest  consum  cultural  masiv  pierde
perspectiva localului, a ceea ce definește și identifică culturile concrete.
Transmiterea culturii tradiționale și a PCI punând sub semnul întrebării
stereotipurile care raportează tradiționalul direct la mediul rural, arhaic și
învechit. Într-o etapă vitală de plină creștere și formare, așa cum este
adolescența, devine foarte importantă prezentarea de puncte de referință
ce sprijină dezvoltarea gândirii critice și analitice. Prin BV, adolescenților
li se prezintă referințe despre cultura tradițională și PCI care depășesc
aceste stereotipuri, care le pun sub semnul întrebării implicit sau explicit,
care trezesc curiozitate, interes și servesc drept inspirație.

Metodologia  BV  și-a  demonstrat  capacitatea  și  utilitatea  în  atingerea
acestor  obiective,  având  avantajul  faptului  că  experiențele  sunt  depline  și
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participative, se dialoghează direct cu oamenii  (cu Cărțile Vii) și  se combat
prejudecățile pe care le pot avea Cititorii.

Un  alt  aspect  important  al  proiectului  a  fost  transferul  acestor  acțiuni
culturale și în domeniul educațional. Acest dialog între cultură și educație ne
permite să creăm și să explorăm sinergii extrem de interesante și esențiale:

conținutul cultural cu o componentă socială puternică se introduce acolo
unde există public adolescent;
se pun în “dialog” programa școlară și  conținutul  cultural,  astfel  încât
experiența și învățarea să fie în întregime semnificative.
se creează o rețea de cooperare între agenți  culturali,  educaționali  și
sociali, care prezintă o puternică capacitate socială și relațională. În acest
fel, impactul generat este mai mare și profităm de efectul multiplicator al
ambelor domenii.

Rezultatul  a  fost  minunat  atât  pentru  „cărțile  vii”,  care  s-au  simțit
ascultate  și  prețuite,  cât  și  pentru  „cititori/cititoare”,  care  au  descoperit  și
apreciat „comorile vii” și ceea ce aveau ele de transmis. Acestă primă BV a
câștigat premiul întâi în faza autonomă în cadrul Primului Concurs de Proiecte
de Educație Socială „Memorial Toni Juliá” și premiul al doilea în faza de stat; tot
la nivel de stat s-a ajuns la publicarea în reviste a mai multor articole și la
apariția  unor  invitații  pentru  a  prezenta  experiența  în  numeroase  forumuri
profesionale dedicate educației sociale și informării culturale.

Dovedită  fiind  validitatea  și  eficiența  metodei  BV  pentru  a  răspunde
acestor  nevoi  socioculturale  din  jurul  promovării  PCI  galician,  Xandobela  a
continuat  să mizeze pe BV și,  de  la  acea  primă experiență  până azi,  s-au
derulat deja peste o duzină de BV. Merită menționate în mod special cele trei
ediții  ale  BV  “Tesouros vellos para xente moza” („Comori  vechi  pentru
oameni  tineri”,  parafrazând titlul  unei  colecții  de literatură  de tradiție  orală
galiciană) desfășurate la Muzeul Satului Galician (Museo do Pobo Galego),
cel  mai  relevant  muzeu  etnografic  al  Galiciei,  iar  ca  cititori  fiind  invitați
locuitorii din Santiago de Compostela.

Catalogul cărților vii concepute pentru acea ocazie era format din două
tipuri de profiluri. Pe de o parte, pentru diseminarea și revalorizarea PCI prin
facilitarea dialogului  intergenerațional  prin  transmiterea sa orală,  au existat
„Comorile vii” - care reiterăm că face referire la termenul creat de UNESCO
pentru a desemna persoane ce dețin un grad înalt de cunoștințe și abilități
necesare pentru a pune în practică sau a recrea elemente specifice ale PCI.

Pe de altă parte, pentru a expune conceptul de moștenire vie și a respinge
ideea că este vorba despre ceva învechit, au existat Cărți vii cu experiențe care
arătau cum tradiția poate fi o sursă de modernitate. Ca un exemplu ilustrativ al
acestui  tip  de  profil,  putem vorbi  despre  Elena  Ferro,  a  treia  generație  de
artizani  de  zuecos (saboți)  -  încălțăminte  tradițională  galiciană,  sortită
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extincției datorită apariției de materiale noi, mai eficiente. Totuși, propunerea
sa de a  actualiza  acest  tip  de încălțăminte  a  pătruns  în  societate,  aceasta
redescoperindu-le  utilitatea  în  prezent  și  prelungindu-le  utilizarea.  Zuecos,
asociați în trecut cu sărăcia, au ajuns acum să defileze pe podiumurile de modă
din  întreaga  lume,  iar  inițiativa  a  câștigat,  printre  multe  alte  recunoașteri,
premiul național de Artizanat 2019. S-a reușit astfel salvarea unei meserii pe
cale de dispariție și destigmatizarea acestui element tradițional pe care oamenii
îl poartă acum cu mândrie, ca pe un element de identificare culturală pozitivă.
Un  alt  exemplu  este  Celso  Fernández  Sanmartín,  povestitor  oral  care  și-a
dedicat viața colectării bogatei și diversei moșteniri literare din tradiția orală
galiciană, învățând direct de la bătrâni nu doar legende sau povești, ci ceva ce
ni  se  pare  și  mai  important,  și  anume tehnicile  narative  de  transmitere  a
acestora, care sunt în general inerente majorității oamenilor care au crescut
fără televizor. Până în ziua de azi, Celso continuă să învețe de la persoanele în
vârstă,  călătorind  prin  toată  țara  și  prin  întreaga  peninsulă,  povestind
publicului  de  toate  vârstele  ce  a  învățat  și  demonstrând  că  literatura  cu
transmitere orală este atemporală, motiv pentru care a rezistat de-a lungul
anilor. Marele său succes constă în faptul că a reușit să interiorizeze acest mod
de povestire al bătrânilor și a făcut posibil ca noile generații să descopere, să
valorifice și să se identifice cu acest bun de patrimoniu pe care până acum îl
percepeau ca învechit.

Publicul participant la lectură nu numai că a avut ocazia să afle despre
elementele de patrimoniu ale propriei culturii din gura celor care le păstrează
ca pe niște comori, dar au putut, de asemenea, să descopere exemple de bune
practici în ceea ce privește procesele de recuperare a patrimoniului intangibil și
actualizarea  necesară  a  acestuia  în  zielele  noastre.  De  asemenea,  a  fost
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posibilă consolidarea stimei  de sine a ambelor tipuri  de Cărți  vii,  care s-au
simțit ascultate și apreciate și au fost încurajate să-și transmită cunoștințe mai
departe.

Recomandăm să vedeți rezumatul video de la BV „Comori vechi pentru
oameni tineri'

Aceste exemple servesc la ilustrarea motivelor  pentru care BV este un
instrument  foarte  valoros  nu  doar  pentru  diseminarea  patrimoniului  oral  și
literar în orice mediu, ci și pentru a facilitarea transmiterii sale orale.
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 CUM SE ORGANIZAZĂ
    O BV?
  Etape de lucru

 1 
ALEGEREA CENTRULUI DE INTERES
Într-o prima fază, trebuie efectuată o analiză a realității locale în care se

va  organiza  BV  pentru  a  identifica  nevoile  la  care  se  poate  răspunde  prin
intermediul acestui instrument. Astfel, trebuie să găsim un subiect necunoscut
unei  anumite  comunități,  pe  care  dorim  să  îl  facem cunoscut  și  /  sau  să
detectăm  prejudecățile  care  pot  exista  în  jurul  lui  și  pe  care  vrem  să  le
eliminăm.

 
Definirea  centrului  de  interes  care  se  dorește  a  fi  abordat  prin

desfășurarea  BV  face  posibilă  și  concretizarea  obiectivelor  specifice  ce  se
intenționează a fi atinse. Rețineți că, asemeni oricărui alt proiect cultural sau
socio-educativ, aceste obiective trebuie formulate într-un mod clar, concret și
fără  ambiguitate;  ele  trebuie  să  fie  măsurabile,  observabile  și  tangibile  și
trebuie să fie reale și realizabile.

Este  important  să  acordăm  timp  suficient  pentru  a  scrie  obiectivele
urmând aceste recomandări, în principal din trei motive:

Deoarece definirea obiectivelor va ajuta foarte mult în procesul decizional
din timpul organizării BV;
Deoarece  vor  servi  drept  instrument  de  evaluare  și  control  pentru
rezultatele obținute;
Pentru că sunt utile în comunicarea proiectului și ajută la creșterea valorii
acestuia. 

Obiectivul general la care orice BV ar trebui să aspire, indiferent de centrul
său de interes și de locul în care se desfășoară, este acela de a promova un
dialog  constructiv  care  pune  stereotipurile  existente  sub  semnul  întrebării,
contribuie la eliminarea prejudecăților, la reelaborarea unei narațiuni și a unei
opinii proprii în conformitate cu drepturile omului și demnitatea umană. Prin
urmare, atunci când stabilim centrul de interes al BV, este esențial, așa cum
am menționat  deja,  să pornim de la  cunoașterea și  analiza  realității  locale
pentru a face posibilă determinarea obiectivelor specifice ale inițiativei, ținând
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cont  de  asemenea  de  relevanța,  fezabilitatea  și  coerența  sa  în  cadrul
activităților  cotidiene  ale  entității  organizatoare  și/sau  ale  entităților
promotoare sau colaboratoare.

În acest caz, dacă centrul de interes este unul foarte specific și se planifică
realizarea  unei  BV  pentru  a  face  posibilă  eliminarea  prejudecăților  și
stereotipurilor existente în jurul PCI, este necesar, în primul rând, să analizăm
care sunt aceste prejudecăți și stereotipuri. Cu siguranță se întâlnesc anumite
tipuri de stereotipuri:

stereotipuri  legate  de  invaliditatea  și  inutilitatea  acestor  componente
culturale, de faptul că ele sunt arhaice și expirate;
stereotipuri  legate  de oamenii  care  dețin  aceste  cunoștințe:  vârstnici,
fără educație ...;
stereotipuri legate de contextele în care se întâlnește PCI: zonele rurale,
cu decalaje tehnologice ...

Dacă BV va fi mai specializată, va avea de-a face cu o zonă specifică a PCI
sau va răspunde unei nevoi și / sau unei cereri explicite din partea entității
organizatoare, a posibilelor entități promotoare sau finanțatoare, este esențială
investigarea continuă și efectuarea unei analize a stereotipurilor existente cu
mai multă profunzime și complexitate. Cu siguranță vor apărea alte tipuri de
prejudecăți și stereotipuri care trebuie evidențiate, deoarece nu numai că vor
contribui la stabilirea obiectivelor specifice ale inițiativei, dar, așa cum s-a spus,
vor ghida căutarea și identificarea viitoarelor Cărți Vii și vor ajuta la alegerea
tipului de public, astfel încât acesta să fie receptiv.

În  orice  caz,  atunci  când  se  realizează  o  BV  cu  un  centru  de  interes
general  legat  de  PCI  și  de  stereotipurile  și  prejudecățile  din  jurul  său,  se
acceptă angajamentul de a atinge implicit și alte obiective:

creșterea vizibiltății bogăției și diversității PCI;
valorizarea PCI și a purtătorilor săi;
încurajarea construirii și generării de cunoștințe în jurul său și motivarea
publicului pentru a continua să exploreze și să descopere PCI.

 2 
IDENTIFICAREA PUBLICULUI
CITITOR
Trebuie identificat cui i se va adresa BV, care sunt persoanele cărora li se

vor oferi anumite cunoștințe și / sau care vor confrunta anumite prejudecăți.
Poate  fi  vorba  de  un  public  general  sau  de  un  grup  specific  din  anumite
categorii  vârstă  și  /  sau  contexte.  Această  alegere  va  fi  decisivă  pentru
identificarea Cărților Vii și a locației BV. 
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Se recomandă ca acțiunea să fie  întotdeauna destinată  unui  public  de
peste  14-15  ani,  având  în  vedere  elemente  precum  autocunoașterea  și
cunoașterea  mediului,  capacitatea  de  reflecție,  ascultarea  activă,  critica,
dialogul  constructiv  și  învățarea semnificativă,  care apar  într-o  măsură mai
mare începând cu adolescența.

 3 
SELECȚIA LOCAȚIEI
Există  posibilități  infinite,  întrucât  cea  mai  importantă  condiție  pentru

existența unei BV este aceea de a aduce oamenii împreună, motiv pentru care
este posibil să se organizeze aproape oriunde, deși în funcție de obiectivul sau
obiectivele  propuse,  unele  locuri  vor  prezenta  mai  multe  avantaje  sau
dezavantaje decât altele.

BV poate fi încadrată într-un eveniment public mai mare, de exemplu un
festival,  acest  lucru  ajutând la  diseminarea  și  vizibilitatea  acesteia,  putând
astfel  să  ajungă la  un  public  larg  și  variat,  deși  va  fi  dificilă  preconizarea
numărului de cititori sau monitorizarea impactului generat între aceștia.

BV poate fi  organizată și sub forma unui eveniment izolat ce se poate
desfășura într-o bibliotecă reală, într-o școală, într-un muzeu, într-o piață ...
sau în orice spațiu care îndeplinește cerințele materiale și spațiale specifice,
fiind accesibil, sigur, confortabil și atractiv pentru grupul țintă. Această opțiune
implică  un  efort  mai  mare  pentru  organizație  atunci  când  vine  vorba  de
publicitate și de convocarea publicului cititor, deși poate fi  foarte benefic să
direcționăm apelul  către un grup specific în funcție de centrul  de interes și
obiectivele  BV:  elevi  ai  școlilor  din  apropiere,  consumatori  ale  produselor
culturale oferite de instituțiile / entitățile culturale și / sau sociale din jur etc. În
acest fel, se poate face un follow-up mai aprofundat pentru a evalua impactul
generat de participanți în calitate de cititori.

În cazul în care se decide realizarea BV în aer liber, când se alege locul
unde se va desfășura, este important să se țină cont de vreme și să se asigure
disponibilitatea  facilităților  necesare  pentru  derularea  corespunzătoare  a
activitații  și,  mai  ales,  care  garantează  bunăstarea  atât  a  cărților,  cât  și  a
cititorilor.
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 4 
DECIZII PRIVIND FORMATUL 
ȘI ALTE CARACTERISTICI FORMALE
În această etapă trebuie să definim caracteristicile tehnice organizaționale

care se potrivesc cel mai bine obiectivelor căutate. Va trebui să se decidă tipul
de apel care se potrivește cel mai bine cu ideea BV, durata atât a BV în sine,
cât și a lecturilor, numărul de cititori care vor putea participa, raportul dintre
cititori și lecturi, numărul de lecturi pe care același cititor le poate selecta etc.

APEL DESCHIS SAU ÎNCHIS  

Puteți  face un apel  deschis  către publicul  larg pentru un loc  și  o  dată
prestabilite sau puteți apela la un grup specific pentru a organiza vizite la BV,
deci  puteți  viza  un  anumit  public  „cititor”  (centre  școlare,  utilizatorii  unei
biblioteci de cartier, etc.)

Prima opțiune este cea mai democratică, deși necesită eforturi mai mari în
ceea  ce  privește  publicitatea  și  promovarea  evenimentului,  deoarece  există
riscul ca din cauza unei campanii publictare ineficiente, publicul cititor să nu
participe. Acest tip de apel este recomandat atunci  când BV face parte din
programul unui eveniment major (festivaluri, de exemplu) sau face parte din
campanii culturale specifice, cum ar fi săptămâni culturale, programe culturale
monografice etc.

A doua opțiune este foarte interesantă atunci când încercați să ajungeți la
un grup specific  de indivizi.  De asemenea,  permite  efectuarea  unor  acțiuni
înainte  și  după  eveniment  care  să  poată  mări  potențialul  educațional  al
experienței.

În continuare sunt prezentate mai multe caracteristici specifice fiecăruia
dintre formate:

FORMAT DESCHIS  (Biblioteca Vie la festivaluri, de exemplu):
apel public într-un spațiu și timp limitat;
nu se știe câți cititori vor participa;
catalogul de Cărți vii poate sau nu să fie făcut public în avans;
selectarea lecturilor se face în timp real, în spațiul BV;
funcțiile  personalului  bibliotecar  (instruire,  informare,  managementul
lecturii ...) au loc doar în timpul desfășurării BV.

FORMAT ÎNCHIS (BV în parteneriat cu școlile, de exemplu):
apelul se adresează unui anumit grup;
înregistrarea la eveniment este anterioară;
Catalogul de Cărți vii este publicat în avans;
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selectarea lecturilor se face în avans;
cititorii fac de obicei mai multe Lecturi;
structura programului de lectură este prestabilită și inflexibilă;
funcțiile  personalului  bibliotecar  (instruire,  informare,  managementul
lecturii ...) au loc înainte de BV.

FORMAT MIXT:
combinarea apelului către un grup specific cu un apel public;
catalogul de Cărți Vii este publicat în avans;
o parte a cititorilor face selecția de lecturi în avans și o altă parte în timp
real, în spațiul BV;
cititorii fac de obicei mai multe Lecturi;
structura programului de lectură este prestabilită și inflexibilă;
funcțiile  personalului  bibliotecii  (instruire,  informare,  managementul
lecturii ...) au loc înainte și în timpul desfășurării BV.

NUMĂRUL DE CĂRȚI VII  ȘI  DE CITITORI CU CARE SE
POATE LUCRA   

Acest  număr  va  fi  determinat  de  numărul  de  cititori  care  vor  putea
participa la fiecare lectură, iar acest lucru va fi definit de conținutul Cărților vii:
dacă lecturile sunt intime și personale, se recomandă ca citirea Cărților vii să
fie individuală; atunci când conținutul lecturilor nu necesită intimitate, oferirea
de lecturi în grup poate avea unele avantaje, deoarece, pentru unii oameni,
acesta poate fi un mediu mai puțin intimidant care poate favoriza interacțiunea
cu  Cartea  vie,  atingându-se  astfel  scopul  dorit.  Numărul  de  persoane  care
formează grupul care citește o anumită Carte vie în același spațiu și timp ar
trebui să fie suficient încât să încurajeze participarea (atâta vreme cât spațiul
permite realizarea acestui lucru), astfel încât nu este recomandat ca grupul să
depășească 8-10 persoane.  Această opțiune de citire la  comun permite, de
asemenea, accesul la public mai mare în mai puțin timp.

Numărul de Cărți vii va corespunde publicului cititor, luând în considerare
dacă lecturile sunt individuale sau de grup. Dacă știm deja cât public cititor vo
avea, trebuie să calculăm de câte Cărți avem nevoie și pentru cât timp. Acest
raționament poate fi și inversat, mai ales dacă apelul este deschis: alegeți mai
întâi câte Cărți vii vor fi disponibile și calculați, prin urmare, câți cititori puteți
găzdui.

Ordinea acestor decizii va mai condiționată și de natura originii propunerii
(dacă răspunde unei nevoi sau unei cereri explicite a unui posibil promotor și /
sau finanțator sau dacă este o inițiativă autogestionată de o organizație, de
exemplu)  și,  în  consecință,  va  trebui  să  se  aibă  în  vedere  resursele
organizatorice, tehnice și financiare disponibile pentru derularea BV.
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DURATA BV  

Decizia privind durata BV presupune din nou luarea în considerare a unei
serii de factori interrelaționați: numărul și disponibilitatea Cărților, numărul de
cititori  la  care  doriți  să  ajungeți,  disponibilitatea  resurselor  financiare,
organizaționale și de spațiu. O BV poate dura o zi întreagă sau o jumătate de zi
- în fiecare zi a unei săptămâni, sau în câteva zile ale unei luni. Trebuie avut în
vedere faptul că este necesar să se garanteze bunăstarea participanților, deci
este convenabil  să se caute un echilibru între utilizarea eficientă a timpului
disponibil și nivelul de epuizare al Cărților vii și al personalului Bibliotecii.

NUMĂRUL ȘI DURATA LECTURILOR  

Durata  lecturilor  va  fi  determinată  de  formatul  BV,  în  funcție  de
disponibilitatea Cărților vii și de spațiul în care se desfășoară. Pentru a calcula
timpul care se potrivește cel mai bine fiecărui caz trebuie să ne gândim cât
timp ar fi suficient pentru a începe o conversație astfel încât să nu se epuizeze
subiectul. Sunt recomandate lecturi care durează între treizeci de minute și o
oră.  Cu  toate  acestea,  în  BV  cu  format  deschis  trebuie  să  se  ofere  și
posibilitatea de a opri lectura atunci când conversația este epuizată.

În funcție de durata lecturilor, indiferent dacă sunt individuale sau de grup,
de numărul  de Cărți  și  Cititori  și  de durata BV,  fiecare participant va avea
ocazia să consulte un anumit număr de Cărți vii.

BUGETUL  

Bugetul necesar pentru derularea BV depinde în mare măsură de deciziile
luate în pasul anterior: cu cât este mai mare numărul de CV și de cititori care
doresc să participe și cu cât durata BV este mai mare, cu atât bugetul pe care
trebuie ne bazăm va fi mai mare. De asemenea, rețineți că pentru a organiza o
BV în format deschis este nevoie de un buget de promovare.

În  orice caz,  indiferent  de natura finanțării  BV și  oricare ar fi  deciziile
tehnice care definesc propunerea de BV, realizarea acestei activități necesită
fonduri pentru acoperirea următoarelor cheltuieli:

Asigurări necesare în conformitate cu legislația fiecărei țări;
Materiale inventariabile: mese, scaune, calculatoare, telefon mobil ...;
Tricouri  și  alte  elemente  vizuale  pentru  identificarea  BV,  cum ar  fi
rollup-uri și alte suporturi publicitare;
Transport:  sprijin  financiar  pentru  posibilele  deplasări  ale  CV  și  a
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personalului bibliotecii;
Materiale  și  servicii  promoționale  și  publicitare  (esențiale  în  BV  cu
format  deschis):  designul  grafic  al  identității  vizuale  (logo,
sloganuri  ...),  broșuri,  afișe,  reclame pe  rețele  sociale  și  în  mass-
media, bannere, web. Se recomandă producerea și distribuirea unui
kit  de presă. Pentru BV în format deschis,  poate fi  foarte eficientă
organizarea unei  echipe de promovare care să distribuie  pe stradă
broșuri, pliante ...;
Materiale administrative: cataloage, fișe de lectură, fișe de înscriere,
chestionare și materiale de evaluare ...;
Dotări  obișnuite  pentru  organizarea  BV:  telefon,  rețea  electrică,
internet ...;
Deplasarea  echipei  organizatoare:  disponibilitatea  mijloacelor  de
transport; cheltuieli de transport;
Ospitalitate, protocol, catering și mese;
Timpul alocat pregătirii, organizării, derulării și evaluării BV de către
echipa organizatoare.

 5 
IDENTIFICAREA ȘI CĂUTAREA
CĂRȚILOR VII
Odată decise numărul de CV din care urmează să fie alcătuită BV și profilul

potențialului public cititor, căutarea CV ar trebui să înceapă conform criteriilor
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

În conformitate cu centrul de interes al BV și analiza stereotipurilor și a
prejudecăților  identificate  în  prima etapă,  puteți  să  faceți  un brainstorming
pentru  posibilele  profiluri  ale  CV pe care  să  le  căutați:  persoane care  prin
experiențele lor de viață pot împărtăși anumite cunoștințe și / sau pot desființa
prejudecățile  identificate.  Selecția  de  profiluri  rezultată  va  alcătui  catalogul
literar oferit de BV, catalog care, la fel ca într-o bibliotecă adevărată, reprezintă
cea  mai  importantă  resursă.  Este  important  să  se  acorde  suficient  timp
procesului de evaluare și dezbatere a selecției de CV care vor alcătui catalogul,
asamblându-se  o  colecție  literară  de  calitate,  care  să  răspundă  nevoilor
identificate.

Un  punct  de  plecare  practic  și  util  pentru  a  derula  o  BV  axată  pe
abordarea stereotipurilor și prejudecăților prezente în PCI poate fi urmărirea
categoriilor indicate de UNESCO mai sus.

Căutarea profilurilor selectate poate fi lansată printre contactele personale
ale echipei de organizare, precum și în instituții, asociații sau alte entități care
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își desfășoară activitatea în domeniul nostru de interes. Un exemplu în acest
sens este că, dacă dorim o CV care lucrează cu meșteșuguri populare, putem
încerca să aflăm dacă există o asociație de artizanat sau un târg în zonă, dacă
s-a organizat un atelier și cine l-a susținut, dacă vecinul bunicului colegei de
apartament este artizan, etc. Pentru a identifica o posibilă Carte vie trebuie
doar să începi să tragi de fir, iar un contact va duce la un altul până vei găsi
profilul pe care îl cauți.

În  funcție  de  contextul  în  care  se  organizează  BV,  se  poate  lua  în
considerare posibilitatea de a avea „Dicționare”: interpreți care să ajute cititorii
să depășească posibilele bariere lingvistice.

Cum se localizează o sursă care poate deveni o Carte Vie?

În mediul familial și prin prieteni: un proces mai direct și mai simplu;
Prin asociații, instituții și organizații care lucrează într-un anumit 
domeniu de interes pentru BV. Este necesară efectuarea unei mici 
investigații și a unui studiu al realității locale în ceea ce privește 
centrul de interes al BV pentru a descoperi și contacta persoanele și / 
sau organizațiile care pot susține căutarea și identificarea Cărților Vii.
O persoană necunoscută sau un intermediar: o rudă și / sau un vecin 
al sursei.
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 6 
INTERVIURI CU CV ȘI COLECTAREA
INFORMAȚIEI
La primul contact cu o posibilă CV, este foarte important să comunicăm

într-un limbaj clar și familiar ce este, în ce constă și ce urmărește BV, precum
și să specificăm condițiile de participare și să ne asigurăm că aceasta înțelege
pe deplin așteptările organizatorilor. 

Odată ce potențiala CV garantează că a înțeles pe deplin toate cele de mai
sus  și  își  dă  acordul  să  participe,  se  vor  detalia  etapele  necesare  pentru
participare sa. Este important ca de la bun început să transmitem claritate și
onestitate pentru a crea un climat de încredere.

În  continuare,  va  avea  loc  un  interviu  nestructurat,  care  ar  trebui  să
abordeze următoarele aspecte:

Strângerea informațiilor pe care această persoană le poate transmite cu
privire la zona noastră de interes. Cărțile vii trebuie să fie autentice și să
reprezinte o experiență reală, personală și semnificativă.
Găsirea anecdotelor sau cuvintelor cheie care pot ajuta ulterior la crearea
titlurilor și rezumatelor pe care le vom vedea în secțiunea următoare.
Se  va  urmări  dacă  discursul  acestuia/acesteia  se  adaptează  profilului
dorit  i  căutat.  Se  recomandă  evitarea  Cărților  vii  care  pot  promova
comportamente sau atitudini discutabile din punct de vedere educațional
sau etic, precum și a persoanelor care intenționează să profite de rolul
lor de Carte vie pentru a-și promova propriile interese în afara celor ale
BV.
Testarea  capacității  de  comunicare  necesare  rolului  de  CV.  Pentru
aceasta, se poate transmite în mod deschis că în timpul interviului vom
juca rolul unui posibil cititor al BV pentru a evalua răspunsul acestora.

Este recomandabil să menționăm că participarea potențialei Cărți vii la BV
este supusă și altor factori externi care nu țin neapărat de decizia noastră –
asta  pentru  a  nu-i  răni  sentimentele  în  cazul  în  care  persoana  respectivă
trebuie exclusă pentru că nu este exact ceea ce căutăm. 

Se  recomandă  înregistrarea  audio  a  interviului  pentru  a  ne  putea
concentra atenția asupra conversației  și  nu pe luarea de notițe,  evident cu
acordul prealabil al intervievatului.
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CUM SE REALIZEAZĂ UN INTERVIU? 
RECOMANDĂRI:

Înainte de interviu: pregătiri

Este important să te documentezi și să te informezi în prealabil: 
consultă surse bibliografice, întreabă oamenii sau folosește internetul, 
etc.; informează-te despre persoana intervievată și subiectul care 
trebuie discutat.
Pregătește întrebările: mai întâi cele generale și apoi cele mai 
personale sau specifice.
Atât un subiect specific, cât și o conversație cu temă generală (o 
conversație de complezență) sunt modalități bune de a începe să 
creezi un climat confortabil și de încredere. Deși poate subiectul nu va
fi cel care ne interesează la început, poate fi o modalitate de a sparge 
gheața.
Nu te limita la chestionarul pre-elaborat și nu rămâne fixat pe el. 
Conversația poate continua în moduri complet diferite și pe alte 
subiecte decât cele definite anterior. Trebuie să știi când să lași 
conversația să curgă și când să o redirecționezi către problemele 
despre care dorești să discuți.
Dacă există două persoane care aplică interviul, important este să nu 
vă suprapuneți între voi: o persoană poate conduce interviul, iar 
cealaltă poate lua notițe sau poate completa persoana care conduce.
Trebuie să știi cum funcționează echipamentul de înregistrare pe care 
îl vei folosi. Un reportofon digital este o opțiune foarte bună, la fel și 
aplicația de înregistrare de sunet prezentă pe toate smartphone-urile 
în ziua de azi.
Încearcă să te pui la dispoziția persoanei pe care o intervievezi în ceea
ce privește locul și ora atunci când aranjați interviul.
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În timpul interviului:

Asigură-te că spațiul în care se desfășoară interviul este confortabil, 
comod, cald ... și că nu există poluare fonică sau posibilitatea 
întreruperii.
Plasează echipamentul de înregistrare într-un mod care să nu 
intimideze intervievatul. Cere permisiunea înainte.
Comportă-te într-un mod prietenos, cordial și simplu: râdeți 
împreună, comunică prin postură (limbaj non-verbal) că te 
interesează conversația, așează-te în apropiere de intervievat fără 
a-i invada însă spațiul personal, folosește un limbaj simplu și 
apropiat ...
Concentrează-te asupra persoanei cu care vorbești, nu te juca cu 
echipamentul, nu sta pe telefon, privește-o în ochi…
Întreabă numele complet, locul și anul nașterii și află informațiile 
generale de care ai nevoie înainte de a începe întrebările tematice.
Nu pune prea multe întrebări, nu întrerupe și nu vorbi peste 
persoana respectivă. Oferă-i spațiu și nu te teme de liniște. 
Nu manipula.
Reține că ceea ce contează este punctul de vedere al potențialei 
Cărți vii, deci evită să vorbești despre tine sau să îți dai cu părerea 
în mod constant. Cu toate acestea, uneori este bine să îți expui 
opinia în afara înregistrării pentru a forma o oarecare complicitate cu
persoana respectivă.
Nu formula întrebările pornind de la o afirmație (este un mod foarte 
obișnuit de a manipula conversația). Nu intreba „X și 0 a se juca 
așa, nu?” Este mai bine să  întrebi: „Și ce este acest X și 0? Un joc? 
Și cum se joacă? (chiar dacă îl știi deja)
Pentru început recomandăm cel mult o oră de interviu. Prima 
întâlnire servește doar pentru a atinge liniile generale ale 
subiectului. Într-o a doua întâlnire, când există deja încredere, 
informațiile obținute sunt clar mai semnificative și relevante.
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Alte sfaturi:

Nu se pot înregistra interviuri fără acordul intervievatului. Prin 
urmare, consimțământul expres semnat de persoana intervievată 
trebuie obținut în scris, menționând clar modalitatea de utilizare a 
interviului și dacă va fi făcut public; totul se va face în conformitate 
cu legile de protecție a datelor.
După plecare, nu uita să trimiți intervievatului un feedback: o 
amabilitate, o fotografie, o copie a interviului ... Fă-l să se simtă 
implicat.
Recomandăm să aduci o atenție / un cadou.
Pentru a salva și arhiva înregistrările, se recomandă utilizarea 
computerului în mod obișnuit și realizarea unei copii de rezervă pe 
hard disk-ul extern și / sau în dosare virtuale. Este important să 
utilizați parolă de acces atât pentru dispozitive, cât și pentru fișierele
de stocare.
Poate fi utilă crearea de categorii pentru arhivarea interviurilor 
înregistrate: persoane sursă, subiecte, domenii ale PCI, cuvinte 
cheie ...
Transcrierea interviului poate fi foarte interesantă, dar și foarte 
laborioasă, de aceea este recomandat să asculți înregistrarea, 
notând minutele momentelor cheie ale conversației și indicând 
conținutul fiecăruia pentru a facilita și a accelera accesul direct în 
consultarea ulterioară.
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 7 
DE LA PERSOANE LA CĂRȚI VII
Pentru a transforma o persoană în Carte Vie este necesar să îi acordăm un

titlu, deoarece, deși conținutul său este biografic, transmiterea mesajului se
face din anonimat. 

Titlul  atribuit  fiecărei  CV  trebuie  să  îndeplinească  trei  condiții:  să  fie
reprezentativ pentru conținutul său, să reflecte perfect autorul și să fie cât mai
atractiv posibil pentru a atrage atenția potențialilor cititori.

Se  recomandă  însoțirea  fiecărui  titlu  cu  câte  un  rezumat  scurt  care
trebuie, de asemenea, să respecte cele trei criterii menționate mai sus. Ca în
cazul oricărei cărți fizice, rezumatul trebuie să ofere o imagine de ansamblu a
cărții, prin care cititorul potențial să-și poată face o idee despre ce va găsi în
paginile sale, dar trebuie să mai aibă și o scânteie care să capteze atenția și să
provoace dorința de a continua lectura. Putem orienta rezumatul astfel încât
acesta să ridice întrebări de interes care să fie abordate în timpul lecturii sau
care  să  evidențieze  infirmarea  sau  confirmarea  prejudecăților.  Stilul  său  va
depinde într-o mare măsură de publicul căruia i se adresează BV.

Câteva idei pentru a reuși acest lucru pot fi:

Expune o listă de prejudecăți pe care intenționați să le combateți;
Inspiră-te sau parafrazează titluri și rezumate ale operelor literare sau
cinematografice cunoscute, refrene, cântece, proverbe populare;
Folosește anecdote interesante sau cuvinte cheie colectate în interviu,
care  servesc  pentru  a  oferi  un  fir  de  care  să  tragi  pentru  a  scoate
conținutul la iveală.

Titlurile și rezumatele catalogului Cărților Vii din BV pot fi primul lucru cu
care potențialii cititori vor veni in contact, mai ales dacă optăm pentru un apel
în format deschis prin care multe persoane pot veni să răsfoiască catalogul fără
a se garanta participarea lor. Prin urmare, trebuie avut în vedere faptul că ele
devin elemente foarte puternice care atrag și fac reclamă, asupra cărora poate
cădea  responsabilitatea  pentru  succesul  sau  eșecul  ratelor  de  participare.
Pentru  a  încerca  garantarea  eficienței  motivaționale  și  de  promovare  a
catalogului,  este  de  asemenea  recomandat  ca  textele  să  fie  scurte  și  ca
limbajul folosit să fie simplu și accesibil oricui. Ca și în cazul cărților fizice, o
copertă  bună este un instrument eficient  de  marketing,  astfel  încât  se pot
folosi imagini care să însoțească titlul și rezumatul, cu o așezare în pagină care
respecte cele trei criterii recomandate pentru titluri și rezumat.

De asemenea, Cărțile vii pot fi invitate să își propună singure titlul sau
rezumatul,  acest proces putând fi  o colaborare între cărți  și  bibliotecari.  În
orice caz, CV trebuie să se simtă confortabil, să se identifice cu ele și să-și dea
aprobarea pentru produsul final.
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Există posibilitatea ca o carte să aibă doi autori: ar putea fi două persoane
care, prin istoria lor comună, creează împreună lectura; se mai poate și ca mai
multe persoane să reprezinte același titlu și să povestească prin rotație, de
exemplu:  sub  titlul  „Gătitul  de  fiecare  zi”  se  pun  la  dispoziție  mai  multe
exemplare de bucătari care pot fi citite simultan.
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 8 
INSTRUIREA CĂRȚILOR VII
În mod ideal, această pregătire ar trebui făcută într-o sesiune față în față

la care să participe toate CV, mai ales dacă este prima lor experiență de acest
gen, deoarece, pe lângă faptul că se vor putea cunoaște înainte, vor putea
împărtăși frici,  nesiguranțe, îndoieli și  sfaturi.  Dacă această opțiune nu este
posibilă, trebuie să existe garanția că toate aceste informații ajung la CV prin
videoconferință, apel telefonic, e-mail ... sau o combinație a acestora.

Trebuie întocmit un document scris care reunește în mod clar și  concis
toate informațiile necesare și care va însoți oricare dintre opțiunile indicate mai
sus.

Informațiile care trebuie furnizate în această secțiune sunt următoarele:

O scurtă reamintire despre ce este vorba și despre ce se urmărește cu
BV;
Ce se așteaptă de la participarea lor;  
Informații tehnice: date, durată, program, locație ...
O  explicație  detaliată  a  felului  în  care  vor  avea  loc  activitățile  și
stabilirea semnalelor care vor fi folosite în timpul BV (semnalele pe
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care  le  vor  face  CV  și  personalul  bibliotecii,  de  exemplu,  pentru
marcarea  finalizării  lecturilor  sau  pentru  a  putea  răspunde  oricărei
nevoi care poate apărea);
Drepturile și îndatoririle Cărților și ale cititorilor. Iată-le mai jos pe cele
elaborate de Xandobela:

Cărțile vii au dreptul:
Să spună „Nu, nu vreau să-ți povestesc asta”;
Să nu știe;
Să se simtă confortabil în orice moment;
Să oprească conversația dacă consideră că este necesar;
Să fie tratate cu cel mai mare respect;
Să pună orice întrebare în orice moment.
Să-și expună părerea și să fie ascultate;

Cărțile vii au obligația:
Să participe la lecturi în calitate de Carte; 
Să respecte regulile de funcționare;
Să contribuie la buna derulare a BV;
Să respecte cititorii;
Să răspundă la întrebări, atât timp cât sunt formulate respectuos și
se dorește oferirea unui răspuns; 
Să nu aibă prejudecăți și stereotipuri;
Să înștiințeze personalul bibliotecii despre eventualele complicații.

Să asculți și să răspunzi la toate întrebările, îndoielile și temerile Cărților
vii; să le consolidezi stima de sine și să le transmiți liniște și calm. Este
important să știe că echipa organizatoare le va rămâne disponibilă pe
parcursul întregului proces, astfel încât să nu ezite dacă au orice fel de
întrebare;
Să subliniați faptul că personalul bibliotecii va fi în permanență conștient
de faptul că activitatea trebuie să se desfășoare corect și că atât Cărțile
cât și Cititorii trebuie să se simtă mereu confortabil și respectați. Este de
datoria  bibliotecarilor  să  asigure  desfășurarea  corespunzătoare  a
activității și bunăstarea tuturor persoanelor implicate; prin urmare, dacă
o CV are o problemă sau o nevoie în timpul BV, ea trebuie să o comunice
personalului bibliotecii, care va fi responsabil de soluționarea acesteia.
Să furnizați  recomandări  bazate pe experiența altor Cărți  vii  pentru a
anticipa eventualele îndoieli sau situații neclare. Cele mai frecvente sunt
de obicei:

✔ Trebuie să joc un rol sau să învăț o poveste? 
Tocmai  că  nu  este  vorba  de  a  te  preface  sau  a  juca  un  rol,  ci  de  a  fi  tu
însuți/însăți și a deschide ochii celorlalți. Nu este vorba nici despre compunerea
și relatarea unei povești, ci despre a împărtăși cu ceilalți propria experiență de
viață  și  a  avea  o  conversație  pe  baza  acesteia.  În  acest  sens,  poate  ajuta
pregătirea unui mic script pentru a organiza ideile și poveștile care urmează a fi
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relatate. Nimeni nu va putea spune mai bine povesta Cărții vii decât ea însăși,
iar conversația va curge de la sine dacă vorbește cu onestitate și deschidere și
dacă îi  ascultă pe ceilalți  cu atenție. Partea cea mai satisfăcătoare a acestei
experiențe este învățarea orizontală prin dialog constructiv, precum și faptul că
fiecare lectură va fi diferită în funcție de Cititor; este totuși bine de menționat că
experiența poate părea repetitivă, poate chiar multe lecturi vor fi similare, dar
CV ar trebui să încerce să trateze fiecare cititor de parcă ar fi prima dată când
cineva o citește. Conținutul fiecărei lecturi, în principiu, este confidențial pentru
cei care o împărtășesc.

✔ Cum să sparg gheața și să încep lectura? Câteva idei practice pe care alte CV le-
au recomandat pe baza experienței lor trecute sunt:
Poți începe întrebând de ce te-a selectat pentru lectură, ce i-a atras atenția, ce
așteaptă să găsească...
Întreabă cititorul dacă a mai citit și altă CV și cum i s-a părut, pentru a sparge
gheața.
Poți începe povestea de la întrebările deschise care au fost lansate în rezumat;
Poți aduce un obiect sau o imagine care să fie de ajutor fie pentru că cititorii
întreabă despre el/ea, fie că pornești conversația de la el/ea.

✔ Ce fac dacă am un dezacord cu cititorii? 
Ambele părți ar trebui să participe la activitate cu mintea deschisă către discuții
constructive  și  cu  o  atitudine  respectuoasă,  întrucât  aceaste  lucruri  sunt
fundamentale  pentru  metodologia  prezentată.  În  cazul  în  care  drepturile  și
îndatoririle oricăreia dintre părți sunt încălcate, dacă este generată o situație
violentă  sau  inconfortabilă,  personalul  bibliotecii  trebuie  înștiințat  și  se  va
comporta drept intemediar pentru a rezolva situația.

✔ Ce se întâmplă dacă mă simt rău sau trebuie să merg la baie? 
Personalul  bibliotecii  va  fi  în  permanență  la  curent  cu  starea  Cărților  și  a
Cititorilor și va verifica acest lucru frecvent pe parcursul lecturilor, în cel mai
discret mod posibil, respectând confidențialitatea lecturilor și fără a le întrerupe;
este suficient să comunicăm nevoia, iar personalul bibliotecii va avea grijă atât
de publicul cititor, cât și de nevoia comunicată.

*Pentru  ca  personalul  bibliotecii  să-și  îndeplinească
sarcinile  și  să  treacă  neobservat  în  timp  ce  asigură
fluiditatea și intimitatea lecturilor, se recomandă ca acesta
să caute frecvent contactul vizual cu Cărțile Vii (astfel încât
CV  să  se  simtă  liniștite)  și  să  stabilească  împreună
anumite  gesturi  care  pot  transmite  orice  disconfort  sau
nevoie, precum și probleme tehnice cum ar fi, de exemplu,
notificarea sfârșitului timpului de citire.

De asemenea, în această etapă trebuie colectate informații despre nevoile
și  cerințele  fiecărei  CV,  precum și  despre  factorii  fizici  și  materiali  de  care
trebuie să se țină seama pentru desfășurarea lecturilor: unde vor fi amplasate,
materialele necesare pentru expunere sau amenajare, nevoi speciale etc. Este
posibil  să  apară  nevoia  de a  semnala  CV sprin  intermediul  unui  tricou,  un
ecuson,  etc.  În  acest  caz,  CV  trebuie  anunțată  și  trebuie  obținut
consimțământul său.
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 9 
CITITORII ȘI SELECȚIA CĂRȚILOR
VII PENTRU LECTURĂ
Revizitând  indicațiile  de  la  primii  pași,  odată  identificat  publicul  țintă,

variabilele  pe  care  va  trebui  să  le  luăm în  considerare  în  luarea  deciziilor
privind gestionarea cititorilor și lecturilor sunt:

Numărul de CV disponibile în BV;
Care dorim să fie publicul țintă;
Calcularea numărului și duratei lecturilor pe care le poate realiza fiecare
participant;
Dacă  lectura  va  fi  individuală  sau  în  grup.  În  al  doilea  caz,  raportul
trebuie calculat pentru a ne asigura că lecturile nu sunt supraaglomerate
(1/8 este de obicei un raport bun).
Identificarea formatului potrivit (deschis, închis sau mixt) în funcție de
context.

MODALITĂȚI DE SELECȚIE A LECTURILOR  

LA FAȚA LOCULUI
Personalul  bibliotecii  informează,  gestionează  împrumuturile  cărților,
răspunde  la  întrebări,  colectează  date  personale,  gestionează
cataloage ... la fața locului și în timpul desfășurării BV.
Se  recomandă  să  existe  mai  multe  spații  cu  personal  și  funcții
diferențiate:
Recepție: informații generale (broșuri, afișe ...).
Administrare:  cataloage,  permise,  semnătura  documentației  (acordul
foto-video, confidențialitate, obligații și drepturi ...).
Materiale specifice pentru managementul lecturii:
✔ Registrul cu cărți disponibile și/sau împrumutate și orele de lectură.
✔ Acest registru poate fi printat la dimensiuni mari pentru o vizualizare

mai rapidă de către personalul bibliotecii și de către posibilii Cititori.

Carte Cititor
Ora

împrumutului
Ora returnării

1

2

3

4
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VIA PLATFORMĂ WEB
Informarea  și  instruirea  Cititorilor  se  fac  în  prealabil,  de  aceea  este
necesară  pregătirea  unei  documentații  clare  și  explicite,  în  care  se
menționează clar ce este o BV și cum sunt selectate lecturile.
Realizarea platformei web poate fi scumpă, dar garantează menținerea
raportului stabilit pentru BV cu format închise la care participă grupuri
mari.
Este  convenabil  să  se  mențină  un  sistem  de  comunicare  cu  cititorii
(telefon, e-mail ...)
Este obligatoriu ca Cititorii să semneze acordul pentru procesarea datelor
și imaginilor și să fie informați despre politica de confidențialitate.
Materiale specifice pentru managementul lecturii:
✔ Matricea cu ore de lectură, Cărți și număr de Cititori pe lectură.
✔ Se recomandă pregătirea fișelor de împrumut cu selecția de lecturi

pentru fiecare cititor.

PRIN FORMULAR ONLINE
Informarea  și  instruirea  Cititorilor  sunt  prealabile,  de  aceea  este
necesară pregătirea unei documentații clare și explicite despre ce este o
BV.
Este un sistem ieftin, accesibil și, mai ales, rapid, așa că poate fi potrivit
pentru formatul închis, cu grupuri mari. Dezavantajul major este faptul
că  formularul  nu  se  închide  automat  atunci  când  se  atinge  raportul
stabilit, de aceea este necesar să urmăriți continuu răspunsurile pentru a
închide manual sesiunile în care numărul dorit de cititori a fost atins.
Este  convenabil  să  mențineți  un  sistem  de  comunicare  cu  cititorii
(telefon, e-mail ...).
Este obligatoriu ca Cititorii să semneze acordul pentru procesarea datelor
și imaginilor și să fie informați despre politica de confidențialitate.
Materiale specifice pentru managementul lecturii:
✔ Matricea cu ore de lectură, Cărți și număr de Cititori pe lectură.
✔ Se recomandă pregătirea fișelor de împrumut cu selecția de lecturi

pentru fiecare cititor.
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PRIN EMAIL
Informarea  și  instruirea  Cititorilor  sunt  prealabile,  de  aceea  este
necesară pregătirea unei documentații clare și explicite despre ce este o
BV.
Este un sistem ieftin și accesibil, dar nu este rapid și necesită un contact
direct cu fiecare Cititori. Poate fi combinat cu orice alt sistem în cadrul
format mixt de BV.
Este obligatoriu ca Cititorii să semneze acordul pentru procesarea datelor
și imaginilor și să fie informați despre politica de confidențialitate.
Materiale specifice pentru managementul lecturii:
✔ Matricea cu ore de lectură, Cărți și număr de Cititori pe lectură.
✔ Se recomandă pregătirea fișelor de împrumut cu selecția de lecturi

pentru fiecare cititor.

GESTIONAREA LECTURILOR  ÎNTR-O BV  

Instruire: drepturile și obligațiile Cititorilor. Se recomandă ca Cititorii să
primească  un  document  cu  aceste  informații.  De  asemenea,  este
important  ca  drepturile  și  obligațiile  să  fie  aduse  în  discuție  atât  în
secțiunea administrativă (când selecția se face la fața locului), cât și în
prezentarea generală și de bun venit la BV.
 Acordul pentru procesarea datelor și a imaginilor
Harta spațiilor de lectură (dacă este necesar).
Fișe de împrumut.
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Cititorii au dreptul:
Să pună liber întrebări, atât timp cât sunt puse cu respect;
Să fie ascultați;
Să formuleze orice nelămurire în orice moment;
Să fie tratați cu respect.

Cititorii au obligația:
Să se înregistreze la BV și să solicite citirea CV conform 
caracteristicilor tehnice ale BV în ceea ce privește durata, numărul 
CV ...
Să returneze cartea în aceleași condiții în care se găsește în 
momentul împrumutului;
Să trateze cu respect CV;
Să accepte drepturile CV..

CAZURI SPECIALE ȘI POSIBILE SOLUȚII  

În cazul formatului închis, când BV este vizitată de un grup țintă prestabilit
(o școală, de exemplu), este probabil să apară una dintre aceste situații:

Cititorii nu știu ce carte să aleagă.
Cititorii aleg lecturi la întâmplare.
Cititorii aleg lecturi în grup, fără să se gândească la ce vor de fapt.

În aceste situații,  se recomandă colaborarea cu persoanele de legătură
(profesorii, de exemplu) care vor fi încurajate ca, ori de câte ori este posibil, să
facă o lectură comună a catalogului înainte de a veni la BV (în timpul orelor),
pentru a se asigura că Cititorii cunosc titlurile și rezumatele CV disponibile.

În ciuda faptului că este vorba despre o BV cu înregistrare prealabilă și
format  închis,  există  Cititori  care  nu  au  făcut  selecția  de  lecturi:  li  se
înmânează  catalogul  la  fața  locului  și  sunt  informați  despre  ce  Cărți  sunt
disponibile.

În ciuda faptului că cititorii au făcut selecția lecturilor bine, la momentul
participării la BV ignoră rezervările și programările. Fișa de împrumut este de
mare ajutor  personalului  bibliotecii  care este  responsabil  de publicul  cititor,
deoarece îi permite să afle dintr-o privire ce CV au ales de fapt Cititorii și să le
monitorizeze comportamentul. 

În general,  este recomandat să fie puse la vedere mai multe copii  ale
catalogului în zona de recepție și administrare a BV; catalogul ar trebui să aibă
un design atractiv, să fie rezistent și ușor de utilizat, pentru a rezolva acest tip
de probleme cât mai rapid și eficient.

   46       
         



 10 
PERSONALUL BIBLIOTECII
Personalul bibliotecii  trebuie să îndeplinească anumite cerințe și trebuie

instruit la rândul său. Aceste persoane trebuie să posede abilitățile necesare
pentru  munca  în  echipă:  abilități  de  comunicare,  empatie,  flexibilitate,
responsabilitate și angajament. Acestea trebuie să fie însoțite de un caracter
plăcut, prietenos, hotărât și răbdător și de o atitudine curioasă și entuziastă
față de idea de BV. Personalul bibliotecii trebuie să cunoască în profunzime atât
metodologia, centrul de interes, obiectivele, conținutul și dinamica activității,
cât și propriile sarcini. 

Numărul  de  persoane  care  alcătuiesc  personalul  bibliotecii  depinde  de
mărimea BV; funcția sa generală este de a aplica regulile de funcționare ale
activității  și  de  a  asigura  respectarea  acestora,  asigurând  derularea
corespunzătoare  a  BV  și  acordând  atenție  nevoilor  tuturor  persoanelor
implicați.  Se  recomandă  împărțirea  personalului  bibliotecar  în  3  grupuri  în
concordanță cu specificitatea rolurilor lor: responsabilii cu CV, responsabilii cu
Cititorii și Administrația și responsabilii cu coordonarea generală a BV. 

În timpul desfășurării BV, bibliotecarii care se ocupă de CV trebuie să aibă
grijă de ele, să fie atenție la nevoile lor și să le asigura confortul. Ei trebuie să
se asigure că lecturile se desfășoară în condiții bune, dar fără să se implice în
ele sau să intervină decât dacă este necesar. Dacă instruirea CV este făcută în
persoană,  este important  să participe și  personalul  bibliotecii.  În  orice caz,
trebuie să existe un moment înainte de începerea BV când să se discute și să
se stabilrească semnalele de notificare și comunicare.

Personalul însărcinat cu Cititorii va trebui să îi asiste, să le răspundă la
întrebări,  să-i ghideze în spațiu, să-i ajute cu orice ar avea nevoie și să le
monitorizeze comportamentul.

Personalul însărcinat cu treburile administrative va trebui să gestioneze
rezervările  de  lecturi,  să  rezolve  incidentele,  să  se  ocupe  de  public  și
comunicare, precum și de alte aspecte logistice.

Deși  împărțiti  în trei  grupuri  în funcție de rolurile lor specifice,  cu toții
trebuie să fie în continuă comunicare și cooperare, să participe la întâlnirile
zilnice și să țină legătura prin mesagerie instantanee pentru rezolvarea rapidă
a oricăror probleme apărute, etc. 

Alocarea unui cod de identificare diferit  și  vizibil  fiecăruia dintre aceste
grupuri, de exemplu cămăși de culori diferite pentru fiecare grup, poate ajuta
participanții  să  știe  pe  cine  să  contacteze  direct  și,  astfel,  să  faciliteze
rezolvarea rapidă și eficientă a problemelor.
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 11 
GESTIONAREA ȘI DISTRIBUȚIA
SPAȚIULUI
Indiferent de locul în care va avea loc BV, trebuie create patru spații bine

definite:

RECEPȚIE / ADMINISTRAȚIE  

Acest spațiu este locul unde se urează bun venit tuturor persoanelor care
vin la BV și unde personalul administrativ al bibliotecii își va îndeplini sarcinile.
Aici ar trebui să existe copii ale catalogului cu CV pentru consultare, informații
scrise  despre  activitate,  precum  și  informațiile  pertinente  pe  care  publicul
cititor  ar  trebui  să  le  cunoască  (dinamica  activității,  reguli  de  funcționare,
drepturi și obligații, acord pentru procesarea de date și imagini, harta lecturilor
dacă este necesar).
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RAFTURI / SPAȚII DE LECTURĂ  

Rafturile sau spațiile în care vor fi amplasate CV trebuie să îndeplinească
următoarele cerințe:

Să fie suficient de izolate pentru a garanta intimitatea / confidențialitatea
lecturilor,  dar  să  permită  supravegherea  din  partea  personalului
bibliotecii.
Să fie configurate în funcție de necesitățile spațiale sau materiale ale CV
care va ocupa spațiul respectiv;
Atmosfera trebuie să fie plăcută, mobilierul confortabil și apa trebuie să
fie disponibilă în orice moment.
Este recomandat ca spațiile în care sunt amplasate CV să fie marcate cu
un element identificator al spațiului de lectură.

SPAȚIU DE ODIHNĂ  

De asemenea, este important să existe un spațiu separat cu alimente și
băuturi disponibile atât pentru CV, cât și pentru bibliotecari, unde aceștia să se
poată retrage în timpul pauzelor.

SPAȚIUL DE FEEDBACK  

Acest  spațiu  este  privit  ca  ieșirea  din  BV:  oferă  publicului  cititor
posibilitatea  de  a-și  exprima  impresiile.  Acest  spațiu  va  fi  proiectat  în
conformitate  cu  metoda  aleasă  de  colectare  a  feedback-ului.  În  secțiunea
Evaluare vom prezenta câteva posibilități.
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ALTE SFATURI UTILE PENTRU GESTIONAREA SPAȚIULUI 
Trebuie să aveți acces la spațiu înaintea realizării BV pentru transportul
materialelor, organizarea mobilierului și aranjarea „rafturilor”.
Este bine să dispună de parcare în apropiere și, pe cât posibil, aceasta să
fie gratuită pentru personalul bibliotecii și pentru CV;
Trebuie  anticipate  nevoile  de  mobilitate  ale  persoanelor  cu  disabilități
(accesibilitate,  evitarea barierelor  arhitectonice,  proximitatea serviciilor
de bază din cadrul BV, etc.).

 12 
EVALUARE
Dimensiunea, intensitatea și metodologia de evaluare trebuie definite de

organizație în timpul procesului de pregătire a BV și trebuie planificate și avute
în vedere în toate etapele acestui proces. După definirea criteriilor de evaluare,
se vor aplica instrumentele și tehnicile de evaluare care se potrivesc cel mai
bine circumstanțelor.

În contextul BV, evaluarea are două scopuri:

Evaluarea evenimentului pentru a vedea dacă au fost atinse obiectivele
stabilite.
Evaluarea percepției organizatorilor, a bibliotecarilor, a publicului cititor și
a CV, cu scopul de a reflecta asupra experiențelor comune și a îmbunătăți
metodologia pe viitor.

CE DATE AR TREBUI COLECTATE?  

DATE CANTITATIVE
Câți cititori au venit, câte împrumuturi s-au făcut și câte ore de lectură au

rezultat, care au fost CV cele mai solicitate și cele mai puțin solicitate. Este
important  să  faceți  un  dosar  de  presă  cu  toate  aparițiile  evenimentului  în
mass-media.  Aceste  date  sunt  relativ  ușor  de  colectat  de  către  personalul
administrativ al bibliotecii.
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DATE CALITATIVE
În continuare sunt descrise metodele eficiente de colectare a feedback-ului

de la cele trei tipuri de părți implicate în BV, așa cum au fost ele experimentate
de Xandobela:

De la publicul cititor:  se recomandă aranjarea unui spațiu în BV unde să
puteți colecta primele impresii la cald. Un loc unde poate fi evaluată experiența
în general, și un alt loc în care pot lăsa comentarii pentru fiecare CV pe care au
citit-o.  De exemplu,  poate exista  o coală mare de hârtie  pe perete pentru
impresiile generale, iar alături câte un poster pentru fiecare CV din BV, fiecare
cu titlul aferent, unde se poate lăsa feedback personalizat.

Este  convenabil  să  se  elaboreze  un  chestionar  pentru  o  evaluare  mai
aprofundată, care poate fi înmânat la sfârșitul sesiunii sau poate fi trimis în zile
ulterioare pentru o evaluare făcută după o perioadă de repaus.

Exemplu de formular online:

▪ Care a fost primul lucru la care te-ai gândit când ai aflat despre 
BV?

▪ Îți place ideea BV? (pe o scară de la 1 la 5)
▪ Evaluează informațiile oferite înainte de organizarea BV.
▪ Cum a fost procesul de alegere a CV? (pe o scară de la 1 la 5)
▪ Ce părere ai despre catalogul de CV? (pe o scară de la 1 la 5).
▪ Ce CV ai citit? Dă-le o evaluare. (pe o scară de la 1 la 5)
▪ Cum evaluați serviciile prestate de personalului bibliotecii? (pe o 

scară de la 1 la 5)
▪ Ai învățat ceva vorbind cu CV din BV? Ce anume?
▪ Ca urmare a experienței, ți-ai schimbată cumva percepția despre 

patrimoniul cultural? (pe o scară de la 1 la 5)
▪ Ai participa din nou la o BV sau ați recomanda altora să participe? 

(pe o scară de la 1 la 5)
▪ Ce titlu sau temă crezi că ar trebui incluse într-o nouă BV??

De la  Cărțile  Vii: De  obicei,  CV simt  o  nevoie  urgentă  de a-și  împărtăși
experiențele,  de  aceea  este  inspirat  să  programați  o  întâlnire  informală  cu
toate  Cărțile  vii  la  sfârșitul  activității,  întâlnire  la  care  poate  participa  și
personalul bibliotecii. De asemenea, este recomandat să îi invitați să citească
evaluările și comentariile pe care le-au lăsat cititorii. Ulterior, le puteți trimite
un chestionar pentru o evaluare mai aprofundată.
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Un exemplu de chestionar:

Care a fost primul lucru la care te-ai gândit când ai aflat despre BV?
Evaluează procesul de la primul contact telefonic până la prima întâlnire 
cu personalul organizator.
Evaluează informațiile oferite înainte de organizarea BV.
Pe o scară de la 1 la 5 (1 = puțin folositor / 5 = foarte util). Comentarii și
sugestii.
Cum a fost procesul de obișnuire cu ideea de transformare în CV?
Cât de mulțumit/ă ai fost de rezumatul tău din catalog?
Pe o scară de la 1 la 5 (1 = nemulțumit / 5 = foarte mulțumit). 
Comentarii.
Care a fost cel mai bun moment pentru tine ca și Carte în timpul BV?
Care a fost cel mai rău moment pentru tine ca și Carte Vie în timpul BV?
Ce întrebări ți-au fost adresate cel mai des?
Care este gradul de satisfacție pentru spațiul care ți-a corespuns în BV?
Pe o scară de la 1 la 5 (1 = rău / 5 = foarte bun). Comentarii și sugestii.
Cât de mulțumit/ă ești de organizarea in situ a BV?
Pe o scară de la 1 la 5 (1 = nemulțumit / 5 = foarte mulțumit). 
Comentarii și sugestii.
Care a fost cea mai mare descoperire a ta în timpul BV?
Apreciați vă rugăm măsura în care BV poate fi util pentru revalorificarea 
tradiției și a moștenirii culturale
Pe o scară de la 1 la 5 (1 = inutil / 5 = foarte util). Comentarii și sugestii.
Te rugăm să evaluezi în ce măsură crezi BV este utilă pentru 
revalorizarea tradițiilor și a patrimoniului cultural.
Pe o scară de la 1 la 5 (1 = inutil / 5 = foarte util). Comentarii și sugestii.
Te rugăm să evaluezi în ce măsură crezi că participarea ta la BV este 
utilă pentru revalorizarea tradițiilor și a patrimoniului cultural.
Pe o scară de la 1 la 5 (1 = inutil / 5 = foarte util). Comentarii și sugestii
Ce sfaturi ai da viitoarelor CV?
Cât de mulțumit/ă ești de participarea ta la BV?
Pe o scară de la 1 la 5 (1 = nemulțumit / 5 = foarte mulțumit). 
Comentarii și sugestii.
Cât de mulțumit/ă ești de BV în general? pe o scară de la 1 la 5 (1 = 
nemulțumit / 5 = foarte mulțumit). Comentarii și sugestii.

De la personalul  bibliotecii:  Dacă BV este se întinde pe o perioadă mai
lungă, este important să organizați întâlniri de control la sfârșitul fiecărei zile.
Este important să programați o întâlnire și la sfârșitul activității, pentru care să
pregătiți o grilă cu criteriile de evaluare și datele cantitative ce urmează a fi
colectate și corelate pentru o evaluare aprofundată care vizează îmbunătățirea
organizării edițiilor viitoare.
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BIBLIOTECA VIE: 
CRONICI
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BIBLIOTECA VIE “POVEȘTI DE BIBLIOTECA VIE “POVEȘTI DE 
VIAȚĂ – AMINTIRI DIN VIAȚĂ – AMINTIRI DIN 
COPILĂRIECOPILĂRIE””
De Asociația Universitur (România)De Asociația Universitur (România)

I. CONTEXT

Care sunt obiectivele noastre? Centru de 
interes. 

Obiectivul nostru inițial, atunci 
când am ales să experimentam 
această metodă, a fost să punem în 
lumină perioada comunistă din 
România și să punem sub semnul 
întrebării, pentru tânăra generație, 
câteva dintre stereoptipurile conectate
acestui subiect. În 2020, însă, 
contextul nostru social și 
organizațional s-a schimbat complet 
din cauza pendemiei de Covid-19 și 
nu am putut să mai atingem acest 
obiectiv sau să ajungem la grupul 
țintă într-un mod pe care să îl 
considerăm sigur și confortabil pentru 
toate părțile implicate. Drept urmare, 
am decis să ne concentrăm asupra 
propriului nostru obiectiv de învățare: 

experimentarea prin metoda 
Bibliotecii Vii. 

Am decis asfel să ne concentrăm 
pe istorii de viață, în mod special pe 
amintiri din copilarie, în locul 
istorisirilor centrate pe viața în 
comunism. Capacitatea întregii 
societăți de a-și satisface unele nevoi 
fundamentale a fost afectată și 
alterată de izolare și de greutățile 
impuse de pandemie – am hotărât, în 
lumina acestor fapte, să atingem nu 
doar obiectivul nostru de învățare ci 
să încercăm și să reunim mica noastră
comunitate și să îi oferim un moment 
de răgaz și refacere prin organizarea 
unei Biblioteci Vii mai personale.
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Contextul social și cultural.
Organizația noastră este 

localizată în București, capitala 
României – și aici am organizat și 
Biblioteca noastră Vie. În mod normal,
Bucureștiul este scena unei vieți 
culturale bogate și diverse, fiind în 
același timp orașul ce găzduiește cea 
mai mare populație de studenți din 
țară. În timp ce planificam 
evenimentul și demaram procesul de 
identificare a Cărților Vii am 
considerat că diversitatea socială și 
culturală a orașului nostru va fi un 
avantaj semnificativ, oferindu-ne 

oportunități multiple pentru 
identificarea oamenilor potriviți pentru
proiect. Pandemia de Covid-19 a 
schimbat însă semnificativ contextul 
nostru social și cultural, având un 
impact negativ însemnat mai ales 
asupra educației non-formale și 
asupra evenimentelor și istituțiilor 
culturale și artistice. A trebuit, așadar,
să adaptăm evenimentul noului 
context social – un context al 
distanțării fizice și sociale, în care 
educația non-formală este ultima 
dintre preocupările societății.

Cărți și Cititori - profiluri.
Grupul nostru țintă inițial era 

compus din studenți ai Universității 
București - l-am regândit însă în 
contextul pandemiei. În locul acestuia 
am ales mica noastră comunitate, 
compusă din partenerii noștri, 
voluntari și cunoștințe ce gravitează în
jurul ONG-ului nostru, oferindu-le 
acestora rolul de Cititori. Aceste 
persoane provin din medii 
profesionale și culturale diverse, astfel
încât am putut considera grupul țintă 
suficient de eterogen pentru a ne oferi
un feedback echilibrat pentru această 
metodă. 

Pentru a alege Cărțile Vii, am 
apelat din nou la rețeaua noastră 
socială apropiată și extinsă. Subiectul 
comunismului era mai restrictiv în 
această privință – pentru ediția „de 
pandemie” a Bibliotecii Vii a trebuit 
însă să ținem cont, în primul rând, de 
alte dificultăți. Ușurința cu care poți 
găsi oameni care sunt dispuși să 
vorbească despre asta, prin contrast 
cu tema comunismului, este unul 
dintre motivele pentru care am ales 
Istoriile de Viață – Amintiri din 

copilărie ca temă pentru Biblioteca 
noastră. 

Atunci când am ales Cărțile 
noastre am încercat să facilităm 
punerea în discuție a unor stereotipuri
ce țin de diferențele și asemănările 
dintre generații. Pentru a realiza acest
lucru, am ales o Carte cu vârsta de 
circa 20 de ani și o alta ce se apropie 
de vârsta pensionării. Premisa noastră
a fost că Cititorii vor pleca de la 
presupunerea că cele două persoane 
au avut copilării diferite una față de 
cealaltă dar și față de ale lor, 
concluzionând în schimb, în cele din 
urmă, că cele două istorii de viață 
sunt totuși mult similare. Această 
concluzie le va hrăni sentimentul de 
comunitate. Un alt stereotip pe care 
am vrut să îl punem sub semnul 
întrebării a fost cel al Nativilor Digitali,
concretizat în ideea că generația 
tânără, de după 1990, a crescut 
dependentă de ecrane și de internet. 
Concluzia a fost că cele două Cărți 
aveau în comun tocmai o conexiune 
specială cu natura și animalele, acest 
fapt fiind firul invizibil ce lega atât 
Cărțile cât și Cititorii.
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Date tehnice. Calendar și locație.
Biblioteca Vie și cea mai mare 

parte a pregătirilor au avut loc în 
August 2020. 

Din motive de siguranță, am 
decis să organizăm evenimentul în aer
liber. În perioada în care am organizat
evenimentul activitatea majorității 
instituțiilor culturale era încă 
restricționată de către reglementările 
naționale din domeniul siguranței și 
sănătății. În lumina acestor 

circumstanțe speciale și pentru că am 
dorit să avem acces exclusiv la locul în
care se va desfășura evenimentul, am
luat decizia destul de neconvențională
de a organiza Biblioteca Vie în curtea 
unuia dintre membrii noștri fondatori. 
În acest mod am reușit să evităm 
complet contactul participanților cu 
persoanele din exterior, cu trecătorii 
sau cu personalul care ar fi lucrat în 
altă locație.

II. ASPECTE ORGANIZATORICE

Pregătirea.
TTip de Bibliotecă: format închis.

Metode de contact cu partenerii 
locali: prin email sau telefon.

Criterii de selecție în funcție de 
centrul de interes: 

• Vârsta – ne interesa să schițăm 
asemănările și diferențele dintre
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persoane ce aparțin unor 
generații diferite

•  Experiența – ne-am concentrat 
pe identificarea cărților ce au o 
experiență de viață bogată, 
stereotipă pentru grupul nostru 
țintă

• Disponibilitatea – a fost nevoie 
să găsim Cărți disponibile 
pentru colaborare în perioada 
pandemiei, într-un moment în 
care toate prioritățile se 
schimbaseră

• Proximitatea – am încercat să 
găsim Cărți apropiate 
organizației noastre, astfel încât
să putem respecta măsurile de 
siguranță.

Procesul de căutare și de 
identificare a Cărților: Pentru a 
alege Cărțile Vii, am apelat la rețeaua 
noastră extinsă de prieteni, la familie, 
parteneri de lucu și beneficiari. 
Procesul începuse deja, mult mai 
devreme, în toamna anului 2019, 
când am decis să fim atenți la orice 
potențială Carte Vie în timp ce 
aplicam metoda Colectării de 
Patrimoniu. Am încercat inclusiv să 
realizăm unele interviuri preliminare 
în acest interval, fără însă a ajunge la 
rezultatul dorit. Acestea au fost totuși 
parte a experienței noastre de 
învățare, dat fiind că este important 
să poți să determini, în baza unui 
interviu, dacă o persoană este sau nu 
potrivită pentru rolul de Carte Vie. 
Inițial am identificat câteva Cărți Vii 
pentru evenimentul pe tema 
comunismului pe care îl plănuiam 
pentu luna martie a anului 2020, mai 
târziu însă a trebuit să reîncepem 

procesul și să identificăm alte Cărți 
pentru o temă diferită. Suntem totuși 
mulțumiți de faptul că vom avea un 
punct de pornire solid pentru Cărțile 
Vii pe tema comunismului atunci când
vom decide să reluăm acest 
eveniment.

Interviuri: Interviurile noastre au 
fost deschise și nestructurate. După 
ce au fost realizate, au fost revizuite 
pentru a li se face rezumatul de către 
cei doi membri care au participat atât 
la formarea BABEL din București, cât 
și la Biblioteca Vie din Santiago de 
Compostela.

Catalog: Două cărți, amândouă pe 
tema Istoriilor de viață – Amintiri din 
copilărie.

Promovare/apeluri pentru 
participanți (grafică, rețele sociale, 
media): Evenimentul a fost în cele din
urmă unul privat, astfel încât am făcut
doar invitații private, prin telefon sau 
pe social media, folosind grupuri 
online private. 

Pregătirea spațiilor: Evenimentul a 
avut loc în exterior. Am folosit același 
spațiu pentru ambele Cărți Vii. Dat 
fiind subiectul, am aranjat spațiul 
simplu, pentru a crea o atmomsferă 
intimă, similară unei întâniri între 
prieteni. Fiecare Carte a cerut 
anumite obiecte care să ajute la 
relatarea poveștii, obiecte pe care, cu 
bucurie, le-am pus la dispoziție – una 
dintre cărți a cerut o chitară, iar 
cealaltă a cerut fiecărui Cititor să 
realizeze câte un desen, astfel încât 
le-am oferit Cititorilor hârtie și 
creioane.
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Desfășurare.
Biblioteca Vie a constat în două 

Cărți Vii care au oferit cititorilor câte o
sesiune de 30 de minute. Sesiunile au
fost susținute una după cealaltă, cu o 
scurtă pauză între ele. Managementul 
logistic al evenimentului a fost foarte 
ușor de realizat, dat fiind că la ambele
sesiuni au participat aceiași 10 
Cititori. Cărțile Vii nu mai 
participaseră anterior la o Bibliotecă 
Vie și și-au exprimat dorința de a fi 
atât Carte cât și Cititor, fiind curioase 
să cunoască experiențele de viață 
împărtășite și să experimenteze și 
rolul de Cititor. 

Organizatorii evenimentului au 
îndeplinit și rolul de Bibliotecare și, 
dat fiind formatul simplificat pe care l-
am folosit, munca acestora nu a fost 
una foarte complicată. Cu o oră 

înainte de eveniment, Bibliotecarele 
au pregătit spațiul, materialele (hârtie
și creioane, formulare GDPR, 
ecusoane pentru Cărți și Bibliotecare, 
măști și dezinfectant pentru toate 
persoanele prezente) și sticle de apă 
și gustări (împachetate individual) 
pentru fiecare participant. După 
aceasta, au întâmpinat Cărțile Vii și au
avut o discuție pregătitoare cu 
acestea, cu scopul de a le motiva și 
reasigura de faptul că totul va merge 
bine. La sosirea Cititorilor, 
Bibliotecarele i-au întâmpinat în 
spațiul de lectură și le-au explicat 
măsurile de siguranță și cerințele de 
distanțare fizică. Nu a fost nevoie de o
selecție a cărților, dat fiind că toți 
cititorii și-au exprimat acordul pentru 
a citi ambele cărți, în ordinea decisă 
de către Bibliotecare.
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Evaluare.
Am organizat trei tipuri de 

feedback: 

1. Feedback pentru Cărțile 
Vii de la Cititori și organizatori, plus 
un feedback reciproc între Cărțile 
Vii și organizatori: acest feedback a
fost oferit personal, față în față, la 
sfârșitul evenimentului. Am facilitat 
acest proces dându-le Cărților și 
Cititorilor timp pentru a interacționa 
direct (unu la unu sau în grupuri 
foarte mici) într-un cadru degajat, la 
finalul evenimentului.

2. Feedback de la Cititori în 
baza unui chestionar online pe care l-
au primit la câteva zile de la 
eveniment. Întrebările au fost: 

• Ați mai participat vreodată la o 
Bibliotecă Vie? (Da/Nu)

• Cum a fost experiența voastră 
de Cititor în timpul acestei 
Biblioteci Vii? (pe o scară de la 1
la 5)

• Explicați în câteva cuvinte 
calificativul acordat mai sus. 
(răspuns deschis)

• Ce părere aveți despre 
Biblioteca Vie și Cărțile Vii? 
(răspuns deschis)

• V-a ajutat Biblioteca Vie să 
puneți sub semnul întrebării sau
să desființați unele stereotipuri?
(răspuns deschis)

• Cum ați evalua sprijinul pe care 
l-ați primit din partea 
Bibliotecarelor? (pe o scară de 
la 1 la 5)

• Cum v-ați simțit participând la 
eveniment în timpul pandemiei 
de Covid-19? (spre exemplu: V-
ați simțit în siguranță? Ați fi 
preferat un eveniment online în 
locul celui organizat de noi?) 
(răspuns deschis)

3. O evaluare internă a 
evenimentului, logisticii și metodei. 
Aceasta a fost realizată în cursul unei 
întâlniri online, implicând doar 
organizatorii, ce a avut loc la câteva 
zile după eveniment. 

Am evaluat următoarele aspecte:
• calitatea, siguranța și impactul 

evenimentului, în funcție de 
feedbackul primit de la Cărți și 
Cititori;

• logistica și siguranța din punctul
de vedere al 
organizatorilor/bibliotecarelor;

• metoda în sine, din punctul de 
vedere al organizației noastre.

   59       
         



III. DESFĂȘURARE
Dintre toate metodele pe care le-

am testat în cursul proiectului BABEL, 
Biblioteca Vie este probabil metoda 
pentru pregătirea căreia am dedicat 
cel mai mult timp. Formarea inițială 
oferită de către Xandobela a fost 
extrem de importantă ca punct de 
plecare în derularea propriului nostru 
experiment, dat fiind că ne-a 
impulsionat să gândim cu multă 
atenție centrul de interes și 
obiectivele Bibliotecii noastre Vii. A 
fost clar pentru noi de la început că 
identificarea Cărților Vii va fi cel mai 
important aspect al procesului nostru,
așa că am ținut cont de el mereu, 
inclusiv în cursul activităților noastre 
zilnice, fiind întotdeauna atente la 
posibilitatea identificării unei 
potențiale Cărți în cursul 
interacțiunilor noastre. Pentru noi, un 
aspect al acestui proces care merită 
să fie menționat în mod special aici - 
deși ar fi mai potrivit ca o concluzie, 
este de asemenea o lecție importantă 
pe care am învățat-o despre 
realizarea unei Biblioteci Vii: odată ce 
alegi Biblioteca Vie ca metodă cu care 
dorești să lucrezi pe termen lung, 
aceasta devine o parte a vieții tale și 
îți îmbogățește interacțiunile, 
motivându-te să apreciezi oamenii din
jurul tău mai mult decât o făceai 
înainte, să fii curios în legătură cu ei și
să nu presupui niciodată că știi deja 
totul despre cineva. 

Cea mai mare parte a muncii 
implicate în pregătirea Bibliotecii 
noastre Vii s-a petrecut cu multe 
săptămâni și luni înainte de 
evenimentul propriu-zis. Am 
descoperit că planificarea, anticipând 
mereu următoarele etape, este un 
aspect important în organizarea unei 
Biblioteci Vii. Am încercat să facem 

acest lucru fiind atente la identificarea
potențialelor Cărți, intervievarea lor 
de-a lungul anului, pregătirea lor, 
scrierea rezumatelor poveștilor lor și 
discutarea acestora cu Cărțile pentru 
a ne asigura că sunt mulțumite de 
felul în care le reprezentăm. A fost 
nevoie să facem acest lucru cu destul 
de mult timp înainte de eveniment, 
astfel încât să ne oferim timp pentru a
finaliza unele din sarcinile de design 
grafic, cum ar fi realizarea catalogului.
Pentru Biblioteca Vie semi-deschisă 
care fusese planificată pentru martie 
2020 (pe care a fost nevoie să o 
anulăm), am calculat intervalul de 
timp necesar pornind de la data 
stabilită pentru eveniment, dând 
publicului cel puțin o săptămână 
pentru a se înscrie online la 
eveniment. Acest lucru a însemnat ca 
versiunea finală a rezumatelor să fie 
gata cu cel puțin 10-15 zile înainte de 
eveniment. 

Instrumentele necesare pentru 
feedback sunt un alt lucru care a 
trebuit să fie pregătit în avans. Am 
acordat o atenție deosebită 
chestionarului de feedback online pe 
care intenționam să îl trimitem 
Cititorilor după eveniment, dat fiind că
voiam ca acesta sa le fie trimis cu 
promptitudine, cât timp experiența 
era încă proaspătă în mintea lor.

Instruirea Bibliotecarelor nu a 
ridicat niciun fel de problemă, din 
contră. Dat fiind că formarea inițială a
avut loc în orașul nostru, am avut 
privilegiul de a avea mai mulți membri
ai echipei noastre prezenți la aceasta 
– drept urmare am avut cu toții 
nevoie doar să ne reîmprospătăm 
puțin amintirile și cunoștințele privind 
sarcinile specifice Bibliotecarilor.
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IV. REZULTATE

Concluziile evaluării.
Feedback-ul primit de la Cărțile 

Vii și cititorii lor a fost în întregime 
pozitiv, atât în ceea ce privește 
conținutul cât și experiența în sine. 
Cărțile ne-au mărturisit că au fost 
emoționate la început, simțindu-se 
puțin inhibate atunci când au început 
să vorbească, dar că și-au putut intra 
bine în rol îndată ce au văzut interesul
cititorilor. 

Feedbackul față în față ne-a 
indicat faptul că cititorii s-au bucurat 
de această experiență și s-au putut 
identifica cu poveștile de viață ale 
cărților. Atmosfera prietenoasă i-a 
ajutat să se simtă absorbiți de ceea ce

ascultau și s-au simțit nostalgici față 
de propria lor copilărie, descoperind 
experiențele pe care le aveau în 
comun cu Cărțile. 

Răspunsurile la chestionarele 
online au indicat că participanții au 
fost încântați de experiență, că le-a 
plăcut locul în care s-a desfășurat 
evenimentul și s-au simțit în siguranță
în timpul acestuia. Majoritatea 
răspunsurilor au arătat faptul că ar fi 
dorit să aibă acces la mai multe Cărți 
și la o varietate mai mare de subiecte,
lucru pe care vom fi bucuroși să îl 
oferim data viitoare când vom 
organiza o Bibliotecă Vie.
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Rezultate tangibile și intangibile.
Principalul rezultat tangibil este 

materialul video ce a rezultat din 
editarea tuturor fotografiilor și 
filmărilor realizate în timpul 
evenimentului și în faza de pregătire a
acestuia. Acest material video este 
public - încărcat pe YouTube - și poate
fi utilizat pentru a înțelege mai bine ce
implică organizarea unei Biblioteci vii. 

Considerăm că principalul rezultat
intangibil al experimentului nostru a 
fost să le demonstrăm Cărților Vii că 
sunt valoroase în moduri pe care nu 
le-au luat niciodată în considerare. 
Primul răspuns pe care l-am primit de 
la toate persoanele pe care le-am 
abordat în calitate de potențiale Cărți 
Vii a fost: „Ce aș putea avea eu 
interesant de spus despre mine? De 
ce m-ar asculta? Sunt doar niște 
amintiri de care nu îi pasă nimănui, 
sunt singura persoană căreia îi pasă – 
și asta pentru că sunt ale mele.” 
Acceptând să fie Cărți Vii contrar 
acestor dubii, au ieșit din zona de 
confort și au descoperit ceva nou 
despre ele însele și comunitatea lor. 

Un alt rezultat intangibil 
important a fost depășirea tuturor 
prejudecăților și stereotipurilor, în 
special cele direcționate împotriva 
propriilor persoane: gândul că sunt 
neimportante sau că vor deveni 
irelevante în curând din cauza vârstei,
reticența de a împărtăși faptul că 
provii dintr-o familie săracă dintr-un 
sat mic, sentimentul că nu ești la fel 
ca ceilalți pentru că în copilărie duceai
vacile la păscut în loc să te joci cu 
jucării frumoase precum restul 
copiilor. Aceste povești au fost 
împărtășite cu alții și, în loc să fie 
respinse ca fiind străine, au fost 
primite cu brațele deschise, 
amintindu-le cititorilor de sentimente 
familiare lor. 

În fine, un rezultat intangibil 
important pentru organizația noastră 
a fost să ne atingem obiectivul de 
învățare și să ne apropiem mai mult 
de înțelegerea Bibliotecii Vii ca 
metodă pusă în practică, nu doar ca o 
teorie enunțată din punctul de vedere 
al unui Cititor.
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V. DIFICULTĂȚI, PROVOCĂRI, 
ÎMBUNĂTĂȚIRI

Dificultatea cea mai mare a venit 
din nevoia de a organiza o Biblioteca 
Vie, ca metodă experimentală pentru 
organizația noastră, în contextul 
pandemiei de Covid-19. 
Programaserăm o versiune diferită a 
Bibliotecii Vii la mijlocul lunii martie 
2020 – cu toate acestea, cu doar 
câteva zile înainte de evenimentul pe 
care l-am programat, OMS 
(Organizația Mondială a Sănătății) a 
anunțat că epidemia a devenit 
pandemie, școlile au fost închise în 
toată România și Universitatea din 
București, cu care colaboram, a 
suspendat toate evenimentele și toată
activitatea față în față cu studenții. 
Câteva zile mai târziu, a fost instituită
starea de urgență la nivel național. În 
aceste circumstanțe, a trebuit să 
anulăm evenimentul, dat fiind că nu 
eram pregătiți să îl organizăm online. 
Au urmat luni de nesiguranță și 
amânări în care am sperat că situația 
se va îmbunătăți. În cele din urmă, 
când a devenit clar că lucrurile nu se 
vor schimba prea curând și numărul 
de cazuri de infecție cu Covid-19 a 
continuat să crească, a trebuit să 
luăm întregul proces de la început și 
să începem să organizăm un nou 
eveniment în august 2020, unul ce nu
avea nicio legătură cu cel din martie. 

Intenția noastră pentru august a 
fost să organizăm o Bibliotecă Vie 
online, dat fiind faptul că 
participaserăm recent la un astfel de 
eveniment în mediul virtual și aveam 

o idee de ansamblu privind felul în 
care poate fi organizat. Din păcate, 
niciuna dintre Cărțile Vii pe care le-am
abordat nu a fost dispusă să participe,
invocând mai multe motive: nu se 
simțeau confortabil să împărtășească 
lucruri atât de personale în fața unui 
computer; tehnologia necesară le era 
incomodă; rolul de Carte Vie li se va 
părea artificial șamd. Atunci când au 
fost întrebate dacă s-ar simți mai 
confortabi dacă ar face acest lucru 
față în față, cele mai multe dintre ele 
au exprimat grijile normale pentru 
perioada de pandemie și nu au 
considerat evenimentul nostru o 
prioritate. Acest lucru ne-a diminuat 
semnificativ opțiunile în privința 
Cărților Vii și a temelor asupra cărora 
ne puteam concentra. Acest lucru a 
dus la selectarea formatului de 
Bibliotecă Vie pe care l-am pus în 
practică în cele din urmă, format ce a 
fost o adaptare de ultimă instanță a 
metodei la climatul local și la 
resursele umane de care dispuneam. 

În privința metodei în sine, cele 
mai multe provocări au fost legate de 
realizarea interviurilor și de găsirea 
Cărților. Este nevoie de delicatețe și 
de bune aptitudini de comunicare 
pentru a dirija discret conversația în 
cea mai potrivită direcție pentru 
Biblioteca Vie – intervievatorul trebuie
să fie ales cu grijă, iar formarea sa 
trebuie să fie adecvată sau trebuie să 
aibă ocazia să pună extensiv în 
practică acest tip de interviu.
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VI. CONCLUZII
După ce am experimentat cu 

această metodă, credem că unul din 
cele mai bune rezultate este faptul că 
le-am dovedit Cărților Vii valoarea 
poveștilor lor de viață și faptul că alți 
oameni sunt interesate de ele. Cu 
acest lucru în minte, credem că 
Biblioteca Vie nu este doar o metodă 
foarte potrivită pentru promovarea 
patrimoniului cultural, ci și o practică 
terapeutică într-o anumită măsură 
pentru toți cei implicați, în special 
pentru Cărți. Oamenii au nevoie să fie
puși în valoare astfel, dat fiind faptul 
că de-a lungul vieții nu își apreciază 
destul propriile experiențe și 
cunoașterea acumulată și, prin 
urmare, nici nu aleg să le 
împărtășească altora trăirile lor. 
Biblioteca Vie este un mod excelent 
de a lucra la descoperirea, 
promovarea și diseminarea comorii 
intangibile pe care fiecare dintre noi o 
deținem.

Un alt rol al metodei ține de 
consolidarea relațiilor dintre oameni, 
instituții, stakeholderi etc. În formatul
inițial al Bibliotecii noastre Vii, am 
semnat cu ușurință acorduri de 
parteneriat cu Facultatea de Istorie și 
cu Muzeul Universității din București 
din cadrul acesteia, acorduri ce vor fi 

materializate după încheierea 
pandemiei. În forma prezentă, 
evenimentul s-a dovedit o 
oportunitate pentru consolidarea 
relației cu partenerii din comunitatea 
noastră, punând astfel temeliile unor 
proiecte viitoare, ce vor fi dezvoltate 
utilizând variante ale aceste 
metodologii. 

Faza de pregărite a fost foarte 
satisfăcătoare, dat fiind că procesul de
identificare a Cărților este o mină de 
aur pentru menținerea contactului cu 
realitate (prin contactul direct pe care 
l-am menținut cu oamenii din 
domeniu), pentru networking și 
pentru generarea de noi idei de 
proiecte pe baza nevoilor reale. 

Flexibilitatea utilizării spațiului a 
fost de asemenea valoroasă, datorită 
faptului că acest tip de eveniment 
poate fi organizat în forme multiple, în
funcție de obiective și de impactul 
anticipat. 

Chiar dacă procesul de găsire a 
Cărților potrivite poate fi o provocare, 
rezultatele compensează orice tip de 
efort prin impactul pe care îl au - un 
impact semnificativ la nivel personal 
care tinde să fie de lungă durată, 
având astfel un puternic efect de 
multiplicare.
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BIBLIOTECA VIE “ORAȘE IN-BIBLIOTECA VIE “ORAȘE IN-
VIZIBILEVIZIBILE””
La corte della carta (Italia)La corte della carta (Italia)

I. CONTEXT

Care sunt obiectivele noastre?

La Corte della Carta lucrează de 
mai mulți ani în zona Monza, derulând
diverse cursuri și ateliere artistice și 
teatrale pentru adulți și copii, în 
colaborare cu bibliotecile din Monza și 
Brianza și prin intermediul proiectului 
Erasmus+  The Adventure of 
Reading. 

Prezența în teren și legătura 
noastră cu bibliotecile ne-a ajutat să 
identificăm cartierul San Rocco drept 
ținta unei percepții stereotipice din 
partea populației din Monza, percepție
adesea interiorizată chiar și de către 
locuitorii cartierului. Acest lucru ne-a 

permis să identificăm nevoia de a 
promova coeziunea și cunoașterea 
reciprocă în rândul locuitorilor 
cartierului.

Ne-am setat obiectivul ca, prin 
realizarea unei Biblioteci Vii, să 
valorificăm resursele existente în zonă
pentru a oferi atât oamenilor care 
locuiesc aici, cât și întregului oraș, o 
imagine diferită a cartierului față de 
obișnuita imagine de periferie „dificilă,
străină, mai săracă”, promovând 
explorarea și diseminarea unei părți 
din bogata moștenire multiculturală 
păstrată în memoria locuitorilor de 
aici.
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Centrul de interes.
Centrul nostru de interes nostru, 

împărtășit și de personalul 
bibliotecilor, a fost acela de a combate
stereotipul legat de apartenența la un 
loc, fie că este vorba despre locul de 
origine sau despre locul de domiciliu. 

Alegerea temei pentru Biblioteca 
Vie a fost rezultatul consultării cu 
personalul bibliotecii: după ce am 
propus diferite teme, am sfârșit prin a
alege „orașele” pentru că această 
temă răspundea unor nevoi existente,
două la număr:

• dorința de a reprezenta 
multiculturalitatea cartierului în 
încercarea de a reduce 
prejudecățile, fără a accentua 
riscul de adâncire a 
stereotipurilor existente: orașul 
ales nu trebuia neapărat să fie 
orașul de origine, ci mai 
degrabă un loc de care Cărțile 
Vii să simtă că aparțin din punct
de vedere afectiv și emoțional.

• amploarea și varietatea de 

povești și genuri literare posibile
(povești de călătorie, povești de 
dragoste, povești de aventură, 
povești amuzante) pentru a 
capta un public cât mai larg.

De fapt, ne-am dorit să 
combatem anumite stereotipuri:

• apartenența la un oraș nu 
depinde întotdeauna doar de 
origine, de locul nașterii;

• felul în care cineva prezintă un 
oraș poate fi profund subiectiv și
legat de propria experiență: un 
oraș cunoscut (chiar și cartierul 
San Rocco) poate fi văzut și 
povestit într-un mod complet 
diferit de la o persoană la alta.

• facilitarea ca o poveste trăită și 
povestită să evidențieze și un 
sentiment de apropiere, mai 
ales pentru cititorii care 
identifică orașele exotice și 
aflate la distanță mare de ei ca 
pe ceva străin de ei înșiși.
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Contextul social și cultural.
Monza este o municipalitate 

italiană cu 123.514 locuitori, capitala 
provinciei Monza și Brianza, situată la 
nord de Milano, în regiunea 
Lombardiei. Este a treia municipalitate
ca mărime din regiune după numărul 
de locuitori (precedată de Milano și 
Brescia).

Orașul s-a născut în epoca 
romană și are un patrimoniu artistic 
bogat, concentrat în centrul istoric. 
Structura sa urbană s-a schimbat 
progresiv începând cu anii 1950, ca 
răspuns la procesul de industrializare:
s-a creat un decalaj între centrul 
istoric „bogat” și diverse periferii 
caracterizate prin locuințe sociale, 
unde se concentrează populația cu 
venituri mici și medii. 

San Rocco este un cartier de la 
periferia sudică a Monzei și care a 
găzduit mai multe fluxuri migratorii. 
Începând cu anii 1950, mulți tineri din
sudul Italiei s-au mutat în această 
parte a orașului, angajați în sectorul 
industrial din Monza și din orașele 
învecinate; mai târziu s-au stabilit mai
multe comunități, provenite în 
principal din țările Europei de Est și 
Americii de Sud, din Sri Lanka și 
Africa de Nord. În prezent este unul 
dintre cartierele din Monza cu cel mai 

mare număr de străini.
Biblioteca din San Rocco 

reprezintă, în acest cadru, un loc de 
integrare și de cunoaștere, care 
valorizează potențialul oamenilor din 
jur. Imigrația puternică de aici nu este
văzută ca o problemă, ci este 
acceptată ca un fapt și văzută ca un 
potențial avantaj: în acest sens, 
biblioteca a fost activă de-a lungul 
anilor prin organizarea de cursuri de 
italiană pentru străini, cursuri de 
cusut, grădinărit și multe alte 
activități pentru copii, adolescenți și 
familii.

De asemenea, biblioteca 
funcționează ca un serviciu gratuit și 
democratizant în fața dificultăților 
economice cu care se confruntă 
familiile rezidente (care aleg acest 
cartier datorită costurilor de trai mai 
scăzute) și a unei oferte reduse de 
servicii și alocări de fonduri publice și 
private în această zonă a orașului.

În acest context, se justifică 
alegerea noastră de a crea prima 
Bibliotecă Vie înăuntrul filialelor rețelei
de biblioteci Monza și Brianza: un 
element de dialog și de conectare a 
poveștilor și potențialului uman pentru
a facilita întâlnirea și schimbul de 
cunoștințe între locuitorii cartierului.

Cărți și Cititori - profiluri.
Cărțile Vii pe care le-am căutat 

(cu ajutorul personalului bibliotecii) 
sunt persoane care locuiesc în cartier 
sau în zone învecinate cu Monza și 
care au legătură cu biblioteca sau cu 
asociația La Corte della Carta.

Potențiale „comori vii” 
neașteptate, la fel cum și vecinii noștri
pot fi, care reflectă varietatea 
populației: de ambele sexe, de vârste,

origini, profesii diferite și din varii 
medii socio-culturale. Sunt persoane 
care au avut experiențe semnificative 
în diferite orașe din întreaga lume și 
care dețin povești și experiențe pe 
care doresc să le împărtășească.

Cititoarele și Cititorii pe care am 
vrut să-i implicăm sunt:

• persoane care trăiesc sau 
frecventează cartierul San Rocco
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și/sau Biblioteca San Rocco;
• oameni care locuiesc în alte 

zone ale orașului și care cunosc 
zona așa cum este ea 
reprezentată în mentalul 
colectiv;

• persoane care au arătat un 
interes special pentru subiectul 
„Orașele In-Vizibile” și sunt 
dispuși să împărtășească și să 
trăiască experiența „Cartea Vie”.

Date tehnice.
Persoane și entități implicate:

• Asociația culturală La Corte della
Carta: 5 membri au lucrat activ 
la proiect;

• Biblioteca municipală San 
Rocco: au colaborat 5 
bibliotecari, dintre care 2 au fost
implicați în întregul proces, de la
concepere până la finalizare;

• Cărți Vii: 8;
• Estimarea numărului total de 

Cititori și Cititoare: 100.

Calendar:
• decembrie 2019 - interviuri 

Cărții Vii;
• 11 ianuarie 2020 -  15:00 - 

18:00 - instruirea Cărților: 7 

Cărți Vii au participat la atelierul
de storytelling;

• 18 ianuarie 2020 – 15:00 – 
18:00 - inaugurare: toate cele 8
Cărți au fost prezente și au fost 
citite de un număr de 75 - 80 de
Cititori și Cititoare (plu câțiva 
bibliotecari și membri La Corte 
della Carta, care nu au fost 
înscriși în tabelele cu rezervări);

• 20-25 ianuarie 2020 - 
Săptămâna deschisă: 6 Cărți au 
oferit mai multă disponibilitate 
și s-au întâlnit cu mai mulți 
Cititori (15-20).

Locație:
Biblioteca Vie a avut loc în interiorul 
Bibliotecii San Rocco din Monza.
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II. ASPECTE ORGANIZATORICE

Pregătirea.
Formatul bibliotecii:

-  semi-deschis: rezervarea era 
obligatorie, dar am lăsat și 
posibilitatea de a mai adăuga Cititori 
și sesiuni de lectură pe parcurs;

-  jumătate de zi la inaugurare + 
1 săptămână cu rezervare prealabilă;

-  interacțiune 1 la 1: o Carte Vie 
pentru un Cititor;

Dorind să profităm din plin de 
resursele și munca investite în proiect,
am decis să ne creăm o bibliotecă vie 
care să dureze mai mult de o zi: o 
după-amiază de inaugurare urmată de
o săptămână în care se pot rezerva 
sesiuni de lectură în funcție de 
disponibilitatea Cărților Vii.

Dorind să păstrăm relația 
personală care se  creează între un 
Cititor și Cartea sa și pentru a facilita 
posibilitatea stabilirii unei conexiuni 
prin adresarea de întrebări, am decis 
să acordăm prioritate lecturii 1 la 1. 
Pentru fiecare întâlnire cu Cititorul am
stabilit să acordăm 20 de minute.

Am rugat personalului bibliotecii 
San Rocco să se ocupe de rezervările 
telefonice în săptămânile de dinaintea 
evenimentului: Cititorilor li s-a permis 
să aleagă maximum două Cărți, 
indicând orașul pe care doresc să îl 
viziteze / să îl citească.

Contactul cu partenerii locali:
Relația cu partenerii locali 

(Bibliotecile din San Rocco și Brianza) 
exista deja, ca urmare a unei 
colaborări anterioare cu ocazia 
proiectului Erasmus+ „The Adventure 
of Reading”. Aceștia s-au arătat 
imediat interesați și disponibili în ceea
ce privește proiectul.

Criterii de selecție bazate pe 
centrul de interes:

Persoanele pe care am decis să le
căutăm și să le selectăm pentru a 
continua „transformarea” în Cărți Vii 
au corespuns total sau parțial 
următoarelor criterii:

• legătura puternică cu un oraș 
semnificativ pentru istoria 
personală a subiectului. 
Întrebându-i direct pe oameni 
dacă au „un oraș de suflet”, am 
observat că unii dintre ei au 
răspuns imediat pozitiv, 
luminându-se la față și începând
să povestească;

• disponibilitatea de timp din 
partea potențialelor Cărți și 
interesul pentru întregul proiect:
persoane care erau teoretic 
disponibile pentru a deveni Cărți
și interesate de atelierul de 
storytelling;

• abilități de comunicare și 
storytelling: criteriu 
nediscriminatoriu, deoarece 
chiar și cei mai timizi și mai 
puțin obișnuiți cu vorbitul în 
public au povești valoroase de 
spus;

• reședința în cartierul San Rocco 
sau în orașul Monza (6 din cele 
8 Cărți alese) și legătura cu 
rețeaua de biblioteci;

• persoane adulte, datorită 
cerinței de a pune la dispoziție 
timpul, energia și capacitatea de
a selecta ce să spună și cum să 
se comporte în fața altui adult. 
Nu excludem implicarea 
adolescenților într-o Bibliotecă 
Vie ulterioară.
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Procesul de căutare și identificare 
a Cărților:

Cu acordul bibliotecii, am mers 
într-o după-amiază în timpul 
programului de lucru și am abordat 
utilizatorii bibliotecii pentru a face 
publică inițiativa, pentru a testa 
posible răspunsuri cu privire la 
subiectul selectat și pentru a stabili 
primele contacte cu potențialele Cărți 
Vii.

În aceeași zi am prezentat 
proiectul întregului personal al 
bibliotecii și voluntarilor săi, a căror 
colaborare a fost fundamentală: în 
luna următoare, 
bibliotecarii/bibliotecarele au strâns 
contactele utilizatorilor interesați care 
ar fi putut reprezenta Comori Vii. 
Căutarea a fost preluată și de 
biblioteca din cartierul Cederna, un 
cartier apropiat de San Rocco.

Ulterior, asociația a contactat 
(personal sau telefonic) 20 de 
persoane cărora le-a prezentat 
proiectul. Opt dintre ele au fost 
intervievate și au devenit Cărți Vii.

Căutarea persoanelor potrivite a 
avut ca principal obiectiv reflectarea 
unei varietăți de povești și genuri 
literare: au răspuns invitației noastre 
persoane de vârste și sexe diferite 
(30-70 de ani, 4 bărbați și 4 femei), 
de origini și profesii diferite și din varii
medii socio-culturale.

Interviurile:
Interviurile au fost realizate în 

diferite momente și locuri, pentru a 
răspunde nevoilor participanților la 
proiect. Toate interviurile au fost 
înregistrate cu acordul prealabil al 
persoanelor intervievate.

Am realizat interviuri semi-
structurate folosind un scenariu de 
întrebări pentru punctele principale. 
Majoritatea persoanelor intervievate 
fuseseră întrebate anterior despre 
orașul lor de suflet și li se ceruse să se

gândească în avans la poveștile pe 
care voiau să ni le spună despre el.

Pentru a facilita evocarea 
amintirilor, am rugat participanții să 
descrie culorile, mirosurile, sunetele și
imaginile asociate orașului, le-am 
cerut să se gândească la anumite 
obiecte și le-am pus mai multe 
întrebări în legătură cu momentele 
care ni s-au părut cele mai 
interesante din punct de vedere 
narativ.

După câteva interviuri, am decis 
să rezervăm un moment la final în 
care să readucem în atenția viitoarei 
Cărții  Vii punctele și evenimentele 
care ne-au captat interesul cel mai 
mult din ceea ce au povestit,  
valorizând anumite aspecte și 
urmărind  ca persoana intervievată să
fie conștientă de puterea și valoarea a
ceea ce povestise. Acest moment a 
servit pentru a face ulterior, împreună
cu persoana intervievată, o 
recapitulare a celor mai importante 
aspecte ale poveștii și pentru a 
identifica firul narativ.

Catalogul:
 Ca titlu al Cărților Vii am decis să

lăsăm doar orașul/orașele de 
referință, o imagine și o hartă 
anonimă a locului. Un subtitlu indica 
genul literar, uneori inventat, și stabilit
cu acordul Cărților Vii (polițist-comic, 
dramă-magie, naturalist ...). 
Rezumatele scurte și misterioase ale 
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Cărților au fost concepute cu ajutorul 
fragmentelor preluate din transcrierea
interviurilor. Consultând catalogul, era
imposibil de ghicit cine este 
povestitorul sau ce poveste ar putea 
spune.

Orașe propuse: Alep (Siria), 
Damasc (Siria), Ierusalim (Israel / 
Palestina), Managua (Nicaragua), 
Canicattì (Italia-Sicilia), Köln și Bonn 
(Germania), Montevecchia (Italia-
Lombardia), Monza San Rocco ( Italia-
Lombardia).

Promovare:
Promovarea a fost gestionată de doi 
membri ai asociației La Corte della 
Carta. Tot designul grafic a fost supus 
aprobării sistemului de gestiune al 
bibliotecii.

Afișul promovează titlul Bibliotecii
Vii: „Orașele In-Vizibile”, inspirat de 
un text al scriitorului Italo Calvino, iar 
alegerea culorilor albastru-portocaliu 
este o referință la sigla bibliotecii 

partenere.
Afișele au fost lipite în cele 7 

biblioteci din Monza, iar în zonă au 
fost distribuite pliante cu catalogul, 
informații despre eveniment și 
detaliile pentru rezervare.

A fost creat un eveniment 
Facebook și un eveniment  Opac 
(Catalogul public online).

Evenimentul, catalogul, precum și
fotografii amuzante și din culise au 
fost partajate prin intermediul 
profilurilor Facebook și Instagram ale 
asociației La Corte della Carta și ale 
bibliotecii.

Au fost realizate, de asemenea, 
tricouri personalizate pentru 
personalul de suport și personalul 
bibliotecii, dar și ecusoane pentru 
Cărțile Vii.

Două ziare au publicat articole cu
privire la eveniment - „Il Cittadino” 
din Monza a publicat un  articol 
important. 

Pregătirea spațiului:
Biblioteca San Rocco deține un 

mare spațiu deschis împărțit într-o 
zonă pentru copii, o zonă de studiu 
pentru adolescenți și adulți, o zonă 
pentru cafea și muzică și o zonă de 
scenă cu mese și cărți pentru tineri și 
copii. Toate zonele sunt conectate, iar 
biblioteca este situată într-un demisol.
Este nouă, colorată, cu multe zone 
care permit crearea unor colțuri 
pentru lectură, dialog și concentrare.

Pe parcursul atelierului de 
storytelling, am cartografiat spațiul 
(desenându-l) împreună cu personalul
bibliotecii și Cărțile Vii, care au ales 
unde să fie amplasate în timpul 
evenimentului pentru a-și întâlni 
Cititorii.
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Fiecare Carte Vie a primit un 
indicator cu titlul (orașul) și un ecuson
cu inscripția „Cartea Vie”. Spațiul de 
lectură al fiecărei Cărți a fost 
personalizat cu obiecte sugestive 
pentru poveste și, în unele cazuri, cu 
etichete cu titluri de capitole și 
numere de pagini.

Zona de feedback a fost echipată 
cu:

• o masă cu multe culori și 
acuarele, pixuri și foi de diferite 
tipuri, pentru a oferi 
Cititorilor/Cititoarelor 
posibilitatea de a scrie sau de a-
și desena impresiile;

• o hartă a lumii pe care fiecare 
cititor/cititoare trebuia să 
lipească un post-it de o anumită
culoare pentru orașele prin care 
a trecut în timpul lecturilor și un
post-it de altă culoare pentru 
propriul oraș de suflet, plasând 
post-it-urile în locul adecvat pe 
harta lumii.

Desfășurare.
Urmând recomandările primite în 

timpul formării despre Biblioteca Vie 
(București, România), am organizat 
toate punctele esențiale pentru 
derularea acestei activități.

Multe dintre deciziile pe care le-
am luat pentru a structura Biblioteca 
Vie au fost descrise în punctele 
anterioare, iar structura și derularea 
întâlnirilor dintre Cărțile Vii și 
Cititori/Cititoare sunt descrise mai jos.

În ziua inaugurării ne-am propus 
să repetăm o lectură (20 de minute) 
de trei până la patru ori pentru fiecare
Carte de-a lungul celor trei ore ale 
evenimentului, asumându-ne 
necesitatea unei pauze între lecturi.

Am furnizat tricouri personalizate 
pentru „bibliotecari” (foto), rol jucat 
de 5 membri ai asociației La Corte 
della Carta, precum și de unii angajați
ai bibliotecii San Rocco care s-au 
implicat mai mult în organizare prin 
prezența la întâlnirile periodice.

Un membru La Corte della Carta 
(poziționat la intrare și identificat cu 
un tricou pe care scria „Biblioteca Vie”
și „personal”) a fost însărcinat să 
întâmpine Cititorii și să gestioneze noi
rezervări pentru ziua în curs. Sarcina 
lor a fost, de asemenea, să explice 
Cititorilor ce este o Bibliotecă Vie și să
prezinte asociația și proiectul 
european. Nu am planificat nicio altă 
formare sau instruire pentru Cititori.

Alți trei membri și un bibliotecar 
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(identificați întotdeauna cu tricoul) au 
fost responsabili cu gestionarea 
rotației lecturilor, cu însoțirea 
Cititorilor și cu gestionarea timpului 
Cărților, împărțind între ei zonele 
bibliotecii și spațiile de lectură: fiecare
Carte Vie a beneficiat de asistența 
unui „bibliotecar” pe tot parcursul 
evenimentului.

„Bibliotecarii” au fost instruiți 
parțial în timpul atelierului de 
storytelling și parțial înainte de 
începerea evenimentului pentru 
public.

Cărțile Vii, la ca „bibliotecarii”, au
fost instruite sâmbătă, 11 ianuarie, în 
cadrul unui Atelier de Storytelling care

a durat 3 ore. Acest atelier le-a 
permis participanților să se cunoască 
între ei și a inclus exerciții de teatru și
de storytelling și exerciții pentru 
dezvoltarea percepției senzoriale. 
Pentru exercițiile de storytelling am 
folosit obiecte alese de participanți, 
dintre care unele au fost ulterior 
folosite pentru a decora spațiile de 
lecură și s-au transformat într-un 
suport narativ care a facilitat discursul
Cărților Vii.

Tot în timpul atelierului, Cărților 
Vii li sa cerut să identifice trei capitole
din povestea lor cărora să le pună un 
titlu. Pentru cei care au considerat util
să folosească capitole pentru a-și 
spune povestea, am pregătit etichete 
cu titlurile capitolelor alese și cu 
numerotarea paginilor și le-am 
adăugat decorului spațiilor de lectură.

Am avut mare grijă să construim 
cadrul perfect pentru o interacțiune 
cât mai personală Carte-Cititor (o 
Carte pentru un Cititor) și să oferim 
mici sugestii (cum ar fi numere de 
pagină și titlurile de capitole) care să 
amintească Cititorului faptul că 
persoana din fața sa este o adevărată 
Carte Vie.

Evaluare.
Obiectivul pe care ni l-am propus 

a fost acela de a evalua:
a) propria organizație - dificultăți 

sau puncte forte descoperite:
• printr-un chestionar trimis 

membrilor (aspect care a ținut 
de organizarea și comunicarea 
internă);

• prin feedbackul participanților, 
Cărților, Cititorilor și 
bibliotecarilor „gazde” (printr-un
chestionar și prin observare 
directă);

b) experiența personală a Cărților
Vii (relevanța experienței, trăirea 

emoțională, relația cu cititorii, 
instruirea):

• în timpul atelierului de 
storytelling și în timpul 
evenimentului de inaugurare 
(printr-o întâlnire finală dintre 
Cărți și organizatori pentru a 
colecta impresii la cald);

• ulterior (chestionar scris trimis 
prin e-mail după încheierea 
întregii inițiative).

c) experiența personală a 
Cititorilor/Cititoarelor

• în timpul evenimentului (zona 
de feedback dedicată cititorilor, 
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cu harta pe care puteau înemna 
orașul pe care l-au „ascultat” și 
orașul pe care ar dori să-l 
„povestească”, zona de desen cu
culori și un caiet pentru a lăsa 
impresiile la cald);

• ulterior (chestionar scris trimis 
prin e-mail celor care au lăsat 
adresa, cu întrebări mai tehnice 
despre rezervare, cu explicații 
despre ce este o Bibliotecă Vie 
etc.);

d) participarea comunității 
locale și reacția instituțiilor (prin 

rezervări și date reale).

e) rezultatul inițiativei în ceea ce 
privește combaterea stereotipurile și 
reproductibilitatea acesteia 
(chestionar adresat cititorilor și 
bibliotecarilor).

Chestionarele au fost create 
special pentru a cere feedback cu 
privire la: experiența per total, 
impactul întâlnirilor și schimbului de 
informații, interacțiunea 
participanților, percepția asupra 
utilității inițiativei, efectele împărtășirii
propriei povești.

III. DESFĂȘURARE
Propunem ca în această secțiune 

să descriem concret cum s-a 
desfășurat Biblioteca Vie în data de 18
februarie și în zilele următoare, 
subliniind în principal diferențele față 
de ceea ce am descris anterior și 
subliniind date concrete nemenționate
mai sus.

În ziua evenimentului, personalul
bibliotecii San Rocco (din inițiativa lor 
binevenită!) a pregătit în prealabil 
spațiile de lectură, urmând 
instrucțiunile pe care le dădusem 
înainte și făcând în așa fel încât 
fiecare Carte Vie să găsească expuse 
în spațiul său câteva cărți ale 
bibliotecii legate de orașul reprezentat
(ghiduri turistice, volume de poezie 
sau literatură), precum și bomboane 
de ciocolată pentru Cărți Vii și Cititori.
Au pregătit, de asemenea, și o zonă 
de bufet cu gustări pentru toată 
lumea.

În ziua inaugurării, inițiativa a 
fost prezentată autorităților locale 
prezente: consilierul Educației și 

Sistemelor de Gestiune a Bibliotecilor 
din Monza, directorul Sistemului 
Bibliotecar Urban și 
Brianzabiblioteche, secretarul 
asociației „La Biblioteca è Una Bella 
Storia” . Cărțile Vii au avut ocazia să 
se prezinte fără a dezvălui ce oraș vor
povesti.

Pentru a promova mai bine 
evenimentul, personalul bibliotecii s-a 
gândit să-i dedice o „duminică 
extraordinară”. Cum însă, din motive 
organizatorice, nu a fost posibilă 
deschiderea bibliotecii într-o zi în care 
nu avea în mod normal program de 
lucru, Biblioteca Vie a avut loc în 
timpul programului obișnuit al 
Bibliotecii San Rocco, care a rămas 
deschisă publicului în timpul 
evenimentului. Acest lucru a făcut ca 
gestionarea evenimentului să fie mai 
complexă în anumite momente, dar 
interacțiunea în cadrul evenimentului 
cu locuitori ai cartierului care nu știau 
de inițiativa noastră a permis 
creșterea vizibilității evenimentului și 
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adunarea mai multor rezervări pentru 
zilele urmatoare.

Mulți oameni s-au prezentat la 
eveniment fără să fi rezervat o lectură
în prealabil, așa că am decis, cu 
acordul Cărților, să repetăm lecturile 
de mai multe ori și, în unele cazuri, 
am creat grupuri mici de cititori. De 
asemenea, după ce au citit Cartea pe 
care o rezervaseră, mulți dintre 
Cititori au dorit să mai întâlnească și 
alte Cărți. 

Cele douăzeci de minute 
prevăzute pentru fiecare lectură au 
fost puține, atât din spusele Cărților, 
cât și ale Cititorilor. Din acest motiv, în
timpul evenimentului, am prelungit 
ușor durata lecturilor în detrimentul 
timpului de odihnă pe care îl aveau 
Cărțile între lecturi. În ciuda acestui 
fapt, Cărțile nu au manifestat semne 
de oboseală și, în unele cazuri, au 
propus să se întâlnească fără pauză 
cu cititorii.

Fiecare Carte și-a repetat 
povestea de 5/6 ori în 3 ore. Cele mai 

multe lecturi au avut loc cu un singur 
cititor pe Carte (25), unele cu câțiva 
cititori pe Carte (16), 4 lecturi cu 3 
cititori și o singură lectură cu 7 cititori 
(un grup de copii).

Cititoarele și Cititorii au fost 
îndrumați către Cărțile Vii de către 
„bibliotecarul” aferent, care apoi a 
gestionat timpul de lectură și a pus 
punct fiecărei sesiuni la momentul 
potrivit. După ce se despărțeau de 
Carte, Cititorii erau însoțiți în zona de 
feedback și rugați să-și lase impresiile
și să lipească post-it-ul pe harta lumii.

În săptămâna următoare am 
lăsat gestionarea lecturior în grija 
personalului bibliotecii San Rocco, atât
din considerente de resurse umane 
limitate, cât și pentru ca aceștia să-și 
poată asuma un rol mai autonom. De 
fapt chiar ei și-au exprimat dorința (în
timpul întâlnirilor de lucru) de a 
participa la organizare pentru a învăța
metoda și a putea reproduce în viitor 
un eveniment similar.
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IV. REZULTATE

Concluziile evaluării.
Suntem mulțumite de rezultatele 

obținute, atât din punct de vedere al 
participării la eveniment, cât și al 
evaluării inițiativei: experiența a fost 
pozitivă potrivit opiniei Cărților Vii și a
Cititorilor, după cum se poate vedea în
anexa ce conține câteva dintre 
răspunsurile la chestionar.

Un aspect care ne bucură în mod 
deosebit este că atât asociația 
noastră, cât și partenerii și personalul 
bibliotecii partenere consideră cu toții 
că ar fi binevenit să creăm noi 
Biblioteci Vii, experimentând într-un 
mod mai autonom cu această metodă.

Rezultate tangibile și intangibile.
Rezultatele tangibile sunt:

• realizarea primei Biblioteci Vii 
din Sistemul de gestionare a 
bibliotecilor Brianzabiblioteche;

• vizibilitatea poveștilor de viață 
în rândul locuitorilor din cartier 
(au participat 100 de persoane);

• crearea unui eveniment care a 
implicat locuitorii orașului, ai 

cartierului, și cele mai 
importante instituții ale 
Sistemului Bibliotecar;

• experimentarea concretă a 
formării primite la București de 
la colegii din Xandobela prin 
proiectul Babel;
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Rezultatele intangibile sunt:
• valorizarea poveștilor personale;
• posibilitatea de a stabili o 

conexiune, de a asculta și de a 
împărtăși în alt mod decât cel 
obișnuit;

• combaterea unor stereotipuri, 
de exemplu (prezentăm fraze 
care credem că sunt consolidate
în viziunea colectivă a multor 
cetățeni din Monza sau nordul 
Italiei; sursele noastre sunt 
informale, legate de interviurile 
efectuate, dar și de experiența 
noastră personală zilnică):

a. "Un oraș important este un 
oraș bogat"

b. "Migrația are loc din sudul 
lumii spre nord: străinii vin doar din 
țările mai sărace"

c. „Poveștile despre migrație 
aparțin doar străinilor”

d. "Mass-media informează 

despre tot, este suficient să urmărești
știrile"

e. ”Străinii imigrați în Italia au 
doar slujbe umile”

f. "Nu este necesar să povestim, 
comunicăm deja mult prin WhatsApp, 
email, videoconferințe"

g. "Ce ar putea fi așa de 
interesant la San Rocco?"

Și mai ales:
"Cartierul San Rocco nu este 

destul de frumos / interesant pentru a
fi ales ca oraș de suflet, San Rocco 
este periferia."
Un exemplu relevant a fost alegerea 
unei Cărți Vii de a povesti orașul 
Monza (și mai exact cartierul San 
Rocco) deși orașul său natal era Lima.
În timpul interviului, el și-a exprimat 
legătura profundă cu acest cartier. 
Locuitorii din San Rocco au putut să 
audă povești „magice” de la o 
persoană de la care probabil nu se 
așteptau.
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V.  DIFICULTĂȚI, PROVOCĂRI, 
ÎMBUNĂTĂȚIRI

• Interviurile au fost o 
provocare care a trebuit 
înfruntată, deoarece a fost 
prima dată când am 
experimentat în acest domeniu. 
Pe măsură ce întâlnirile au 
continuat, am adaptat treptat 
câteva strategii; de exemplu, 
am stabilit în avans o durată 
fixă, fapt de care am beneficiat 
atât noi, cât și persoanele 
intervievate. Munca desfășurată 
nu a fost uniformă, dar în cadrul
întâlnirilor cu primii oameni 
intervievați, aleși dintre oamenii
pe care îi cunoșteam deja, 
poziția noastră de „începători” 
ne-a permis să experimentăm și
să ne consultăm între noi pentru
a îmbunătăți experiența.

• Relația cu spațiul gazdă în 
strânsă colaborare cu 
personalul bibliotecii, care a 
fost benefică și esențială pentru 
tipul de relație pe care îl avem 
cu acest partener și datorită 
rădăcinilor sale în teritoriu, a 
prezentat totuși, pe lângă 
multiplele oportunități, și unele 
mici dificultăți. Ne-am 
confruntat cu idei și ipostaze 
diferite în ceea ce privește unele
aspecte (de exemplu, tema 
Bibliotecii Vii), în unele cazuri a 
fost necesară adaptarea 
propunerilor (genurile literare 
au fost idea lor și ar fi dorit ca 
ele să caracterizeze și mai mult 
rezumatele prezente în catalog).
În săptămâna următoare 
inaugurării, care a fost 
gestionată independent de 
biblioteca San Rocco, unele 

divergențe organizatorice au 
devenit mai evidente (de 
exemplu, gestionarea timpului 
ședințelor de lectură: personalul
bibliotecii a lăsat gestionarea 
timpului la latitudinea Cărții Vii 
și Cititorului).

• Procesul decizional: după ce 
am avut mai multe întâlniri cu 
personalul bibliotecii, în cadrul 
cărora s-a decis tema și titlul 
Bibliotecii Vii și a început 
căutarea unui design grafic, 
comunicarea cu privire la 
eveniment a încetinit din cauza 
timpului mare de așteptare 
pentru aprobarea utilizării logo-
urilor instituționale ale 
partenerilor implicați 
(Municipalitatea Monza și 
BrianzaBiblioteche), chiar dacă 
am avut încă de la început 
sprijinul Bibliotecii San Rocco și 
al Sistemului urban de gestiune 
a bibliotecilor.  În consecință, 
odată procesul reluat, am avut 
la dispoziție o perioadă mult mai
scurtă de timp decât ne-am fi 
așteptat, iar alegerea de a 
realiza designului grafic al 
afișului împreună cu personalul 
bibliotecii a făcut treaba ceva 
mai dificilă decât ne așteptam.

• Comunicare și publicitate: 
am înțeles rapid că partea de 
organizare grafică (poster, 
broșură cu catalog și rezumate 
etc.) este foarte importantă, 
dacă nu chiar fundamentală, 
pentru structurarea și 
promovarea Bibliotecii Vii. Mai 
multe dintre întâlnirile pe care 

   79       
         



le-am avut nu au implicat toți 
partenerii (designerul grafic nu 
a fost întotdeauna implicat), 
ceea ce a prelungit durata 
„deciziilor partajate” din cadrul 
procesului. Ne propunem ca pe 
viitor să acordăm timp suficient 
acestui proces. 

• Ne-am confruntat, de 
asemenea, cu unele dificultăți 
de comunicare legate de 
explicarea prin intermediul 
canalelor media a tipului de 
eveniment și a modului de 
funcționare. Multe persoane 
interesate s-au prezentat fără 
rezervare, iar unele persoane cu
care am partajat evenimentul 
ne-au spus că nu au înțeles 
despre ce este vorba înainte de 
a-l experimenta. De asemenea, 
personalul bibliotecii ne-a spus 
că aproape toate rezervările au 
apărut datorită comunicării prin 
viu grai și a diseminării orale, 
nu datorită rețelelor de 
socializare. Presupunem că 
acest lucru s-ar putea datora 
întârzierilor în difuzarea mass-
media, faptului că populația nu 

era familiarizată cu acest tip de 
inițiativă, precum și faptului că 
unele cuvinte folosite ar fi putut 
crea neînțelegeri (invitația de a 
„face o lectură”, „eveniment de 
deschidere”). Atunci când au 
fost solicitate clarificări, atât 
prin telefon, cât și personal, 
tipul de experiență propus și 
metodele de acces au fost clare 
pentru toate părțile interesate.

• Feedback - unele Cărți Vii ne-
au întrebat dacă este posibil să 
avem un moment în care să 
împărtășim emoția trăită în 
timpul întâlnirilor cu cititorii: 
întâlnirea post-eveniment, 
foarte importantă pentru 
împărtășirea emoțiilor, nu a fost 
suficientă având în vedere faptul
că Biblioteca Vie a continuat 
încă o săptămână după 
inaugurare. Feedbackul prin e-
mail, deși foarte util, nu are 
același efect ca o discuție pe 
viu. Prin urmare, intenționăm să
programăm acest lucru ca parte 
integrantă a următoarei 
Biblioteci Vii.
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VI. CONCLUZII

Cel mai puternic sentiment pe 
care Cărțile Vii l-au menționat în 
feedbackul lor a fost acela de a fi 
ascultate într-un mod nou și profund, 
lucru care le-a schimbat percepția 
asupra propriei povești și a 
transformat-o într-o poveste 
valoroasă, importantă. Gândul nostru 
s-a îndreptat imediat către 
adolescenți. Este oare posibil să 
creăm o bibliotecă vie cu tineri, cei 
care deseori se consideră „ignorați”? 
Am găsit prea puține înclinații spre 
relatarea propriilor povești în familiile 
din nordul Italiei. Cât de puțin se 

spune și se vorbește în comunitățile 
noastre? Cum am putea introduce un 
instrument pentru valorizarea 
poveștilor și, prin urmare, a 
oamenilor?

Marea provocare, în ceea ce 
privește asociația noastră, este să 
găsim orice realitate posibilă în care 
să încercăm să aplicăm o variantă a 
Bibliotecii Vii, știind că energia o vom 
primi de la Cărțile Vii și de la gazde, 
dar că activitatea de organizare este 
și va fi complexă.

Avem multe de făcut, deci să 
trecem la „citit”!

ANEXE
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BIBLIOTECA VIE ȘI ÎNTÂLNIREA BIBLIOTECA VIE ȘI ÎNTÂLNIREA 
BIBLIOTECILOR VII: POVEȘTI DE VIAȚĂ – BIBLIOTECILOR VII: POVEȘTI DE VIAȚĂ – 
““AȘA MI S-A ÎNTÂMPLAT...”AȘA MI S-A ÎNTÂMPLAT...”
APDP-APDP-Associação Para o Desenvolvimento de PitõesAssociação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugal) (Portugal)

I. CONTEXT

Ce obiective ne propunem? Centrul de interes.
Când APDP a început pregătirea 

Bibliotecii Vii, am avut unele dificultăți
în a distinge și a separa unele dintre 
obiectivele acestei tehnici 
educaționale de promovare a 
patrimoniului intangibil de cele ale 
colectării de patrioniu oral, întrucât 
ambele tehnici se intersectează în 
anumite puncte cheie în ceea ce 
privește conservarea patrimoniului 
oral al satului Pitões das Júnias. Cu 
toate acestea, după o analiză a 
realității locale și a nevoilor care se 
intenționează a fi acoperite, am căutat
să găsim un centru de interes pentru 
cei mai tineri locuitori ai satului. 

Astfel, centrul de interes al APDP 
au fost experiențele de viață diferite 
ale unor persoane în vârstă din Pitões.
Scopul a fost acela de a-i face pe cei 
mai tineri, care nu au idee despre cât 
de dificilă a fost tinerețea bătrânilor, 
să cunoască realitatea și experiența 
de viață a bătrânilor de lângă ei.  A 
fost important pentru APDP să 

desființeze stereotipul legat de 
persoanele cu un nivel de educație 
foarte scăzut, practic analfabeți, și să 
demonstreze că aceștia au o istorie 
fantastică de viață și sunt martori vii 
ai istoriei satului Pitões. 

S-a urmărit, de asemenea, și 
valorificarea și, într-un fel, omagierea 
oamenilor (Cărților) care și-au 
împărtășit povestea. A fost foarte 
important să validăm poveștile 
fiecăruia și să îi facem să înțeleagă că 
tot ceea ce li s-a întâmplat nu a fost 
în zadar, că au trecut prin aceste 
situații astfel încât astăzi să-i poată 
învăța pe cei mai tineri cât de diverse 
pot fi experiențele de viață și că 
tocmai prin astfel de testimoniale se 
învățată, se crește și se creează 
istoria unui popor, a unei națiuni și a 
lumii. 

Un alt obiectiv, care nu poate fi 
uitat, este aplicarea acestei tehnici 
inovatoare pentru diseminarea 
patrimoniului literar și oral în Pitões 
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das Júnias. 
Așa cum am indicat mai sus, 

APDP s-a concentrat pe diversele 
experiențe și povești de viață ale 
persoanelor în vârstă care ar putea 
cumva distruge stereotipurile 
existente.

În ciuda faptului că satul Pitões 
das Júnias este o localitate mică, 
locuitorii mai în vârstă au experiențe 
de viață foarte diverse și foarte 
puternice, iar generația tânără nu are 
habar despre cum a fost tinerețea lor. 
Există o preconcepție, la cei mai 
tineri, legată de faptul că oamenii în 
vârstă nu au mers la școală și nici nu 
stăpânesc tehnologia, și prin urmare 

nu fac parte din prezent, ci din trecut.
Dar cum a fost de  fapt trecutul? Cum 
a fost tinerețea bătrânilor? Și dacă nu 
mergeau la școală, ce făceau?

Este foarte important să 
explorăm aceste aspecte pentru ca 
acele povești de viață să fie valorizate
și pentru ca generațiile diferite să 
înțeleagă că, indiferent de perioada, 
anul, decada sau secolul în care au 
avut loc anumite evenimente, ele sunt
importante și fac parte din povestea 
de viață a fiecăruia și din istoria unui 
sat. Este crucial ca tânăra generație 
să valorifice trecutul străbunicilor, 
bunicilor, unchilor sau vecinilor.

Unde? Contextul social și cultural.
Biblioteca Vie a fost derulată în 

Pitões das Júnias, unde APDP își are 
sediul și unde desfășoară toate 
activitățile culturale pentru 
conservarea moștenirii intangibile.

Acest sat pitoresc de munte și de 
graniță este situat la o altitudine de 
1200 de metri, are un climat montan, 
este înconjurat de păduri și vegheat 
de vârfurile abrupte ale muntelui 
Gerês, în Parcul Național Peneda-
Gerês, în platoul Mourela, Municipiul 
Montalegre, în nordul Portugaliei. 
Satul are o suprafață de 36.890 km2 
și datează din secolele al IX-lea și al 
XI-lea, ca și Mănăstirea Santa María 
da Júnias și Biserica Matriz din 
apropiere.

Localizarea în nordul extrem al 
Portugaliei, climatul nefavorabil al 
iernii și emigrarea (destul de ridicată) 
au contribuit la menținerea unei 
populații reduse și a aspectului 
medieval caracteristic. Clădirile din 
piatră și frumusețea naturală a locului
au atras în anii ‘90 investiții în 
domeniul ecoturismului.

Pitões das Júnias are 161 de 
localnici permanenți, 94 de locuitori 
fiind de sex feminin și 67 de sex 

masculin, iar 50% dintre acești 
locuitori au peste 60 de ani.1 Ei trăiesc
în principal din agricultură și păstorit, 
însă unii dintre ei s-au implicat în 
turismul local și în manufacturarea de 
bunuri și obiecte cu specific local. 
Vara, populația se mărește de patru 
ori datorită revenirii temporare a 
emigranților, iar turiștii ocupă toate 
spațiile de cazare locale.

Locuitorii din Pitões au fost 
întotdeauna ospitalieri. Prin urmare, ei
simt nevoia să creeze „motive” de a 
aduce oamenii împreună, existând 
astfel o mare dorință pentru activități 
care promovează contactul social. Pe 
de altă parte, există o dorință imensă 
și pentru implicarea în activități 
culturale. 

1 Informații extrase din recensământul din 2011.
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Cu cine? Cărți și cititori - profiluri.
Ținând cont de stereotipurile care

am dorit să le combatem și de nevoile
pe care am dorit să le acoperim, ne-
am orientat către persoanele mai în 
vârstă și către experiențele pe care 
acestea le pot împărtăși. Am căutat 
subiecte interesante, desprinse din 
viața de zi cu zi a multor oameni, dar 
care astăzi au fost date uitării: soldați 
în războiul coloniilor portugheze, 
contrabandă, păzitul vitelor satului, 
păstoritul comunal (vezeiras2), 
emigrarea clandestină în Franța, 
emigrarea în Brazilia, slujitori.

După alegerea aceastei serii de 
subiecte, s-a încercat discutarea cu 
câteva pesoane în vârstă pentru a 
determina în ce măsură acestea ar 
dori să se avânte în „apele trecutului” 
și să-și împărtășească experiențele. În
perioada de căutări și conversații am 
constatat că există povești foarte 
puternice, foarte emoționante, care ar
putea schimba ceea ce simt anumite 
persoane sau familii. Am ascultat 
mărturii, supărări și confidențe, ceea 
ce a permis realizarea unei selecții a 
subiectelor de abordat în Biblioteca 
Vie. Au existat și oameni care nu erau
pregătiți emoțional să povestească 
momentele și experiențele trăite.

După conversațiile cu mai multe 
persoane, am început căutarea 
profilurilor Cărților Vii și a temei 
fiecăreia.  

Fieare Carte a avut titlul său, 
după cum urmează: Monsieur 
Cachandola; De peste mări: datoria 
față de patrie; Povestiri de acest 
fel...; și Vitele satului.

„Monsieur Cachandola” este 
un bărbat în vârstă de 93 de ani care 
a povestit despre călătoria sa 

2Termen folosit pentru caprele și oile ținute la 
un loc, dar care aparțin mai multor vecini 

clandestină către Franța, de la 
sfârșitul anilor ‘60 ai secolului trecut. 
Este un bătrân foarte lucid, care își 
amintește toate detaliile și își 
povestește experiențele într-un mod 
foarte natural și clar. S-a simțit de la 
început complet pregătit să-și 
împărtășească poveștile, dar 
considera că aceste informații nu sunt
interesante. El a menționat că aceste 
probleme țin de viața fiecăruia și că la
acel moment întrega comunitate a 
trecut prin același lucru. Mai spune că 
astăzi nepoții și strănepoții lui nu au 
niciun interes pentru aceste chestiuni,
considerând că viața a fost 
întotdeauna ușoară. Pornind de la 
acest gând, l-am putut încuraja și am 
putut sublinia nevoia de a pune în 
valoare povestea lui, contribuind la 
împărtășirea acesteia cu tinerii din 
sat, astfel încât și ei să-i înțeleagă 
valoarea.

Cartea „Ultramar” („De peste 
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mări:  datoria față de patrie”) este un 
bărbat de 69 de ani, foarte timid și cu 
destulă dificultate în a-și împărtăși 
povestea. El a povestit cum a călătorit
pe mare în războiul coloniilor 
portugheze dintre 1961 și 1974, dar 
nu a vrut să povestească detalii și 
momente dificile. De-a lungul 
conversației cu el am constatat că 
încă suferă din cauza amintirilor 
acelor momente, și că probabil se 
confruntă și cu traume de război. 

A fost de acord să împărtășească 
marșul la război deoarece este un 
subiect care astăzi face parte din 
manualele școlare și este studiată ca 
parte a istoriei Portugaliei. Acest om 
este o mărturie vie, un războinic care 
a luptat pentru țara lui.

Cartea „Povestiri de acest 
fel ....” este o femeie de 91 de ani, cu
o memorie fantastică și cu un simț 
înnăscut al umorului și al conversației.
Îi face plăcere să-și povestească 
experiențele de viață, îi place să 

împărtășească și să învețe. Se simte 
complet dispusă să vorbească în 
public. Din primul moment în care i-
am explicat abordarea și tema 
activității, a fost de acord să participe 
și a colaborat. Această carte se putea 
încadra în mai multe teme, dar a ales 
să povestească despre cum ducea 
animalele la păscut încă de la vârsta 
de 9 ani. Ea a povestit aventuri pe 
care le-a trăit și experiențe pe care le-
a avut cu lupii.

Ultima carte, „Vitele satului” 
este o femeie de 59 de ani care a 
împărtășit experiența sa ca fiica 
persoanei responsabile de vitele 
satului. Era încă un copil când a 
început să-și ajute mama la sarcinile 
zilnice și să ducă vitele la pășunat, 
unde avea grijă de ele în timp ce 
pășteau. Și această femeie este o 
povestitoare înnăscut, împărtășindu-și
experiențele cu claritate și entuziasm.
Are darul de a captiva ascultătorii. 
Totuși, când vine vorba de 
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împărtășirea experiențelor cu 
persoane necunoscute, se simte 
inhibată și îi este teamă să fie 
considerată ridicolă

. 

În momentul selectării Cărților 
aveam deja o idee despre profilul 

potențialilor Cititori, având în vedere 
că majoritatea sunt copii și tineri din 
aceeași localitate. Cu toate acestea, în
ziua Lecturilor au venit la eveniment 
și adulți, tot din Pitões das Júnias, 
care trăiseră experiențe similare cu 
cele ale Cărților și care au dorit să 
participe la Lectură.

În ceea ce privește Cititorii, am 
vizat copii (între 6 și 11 ani) și 
adolescenți  (între 12 și 17 ani) din 
aceeași comunitate ca și Cărțile, dar 
care nu știu cum a fost copilăria și 
tinerețea rudelor și vecinilor lor mai în
vârstă.

Cititorii și Cititoarele mai în 
vârstă care s-au înscris și au dorit să 
citească Cărțile aveau profiluri diferite.
Unii erau din Pitões das Júnias și 
cunoșteau foarte bine subiectele și 
experiențele care urmau să fie 
povestite, dar au vrut să participe 
pentru a retrăi cumva acele momente 
din trecut și pentru a le împărtăși cu 
ceilalți, nostalgic sau nu.

Au fost prezenți și Cititori din alte
țări, care erau cazați în sat la 
momentul respectiv și au fost curioși 
să participe. Aceștia din urmă nu 
cunoșteau subiectele, dar au 
participat activ la Lecturi, arătându-se
dornici să afle mai multe.

Date tehnice.
Biblioteca Vie a fost realizată 

după următorul plan:
• 22-30 iunie - căutarea și 

identificarea Cărților;
• 6 și 7 iulie - interviuri și 

culegere de informații;
• 13 și 14 iulie - pregătirea 

rezumatelor și discuții 
pregătitoare cu Cărțile;

• 21 iulie, între 14:30 și 17:00 - 
Biblioteca Vie propriu-zisă.

Biblioteca Vie s-a desfășurat în 
Pitões das Júnias, în diferite puncte 
din sat, fiecare Carte fiind poziționată 
într-o altă locație:

• Cartea I – „Monsieur 
Cachandola” - pe treptele casei 
sale;

• Cartea a II-a – „De peste mări: 
datorie față de patrie” - în 
curtea exterioară a școlii / 
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teatrului din Pitões;
• Cartea a III-a – „Povestiri de 

acest fel” ... - în Pátio da 
Raposeira;

• Cartea a IV-a – “Vitele satului”- 
la Polo do Ecomuseu Corte do 
Boi. 

II. ASPECTE ORGANIZAȚIONALE

Pregătiri.
Formatul Bibliotecii: 

-semideschis;
-Contacte cu partenerii locali:
-Contacte directe informale prin 

telefon și dialoguri față în față.

Criterii de selecție în funcție de 
centrul de interes:

• Curiozitate și interes pentru 
subiecte;

• Preferințele și disponibilitatea 
Cărților;

• Starea emoțională a Cărților;
• Starea fizică a Cărților.

Procesul de căutare și identificare 
a Cărților:

• Cautarea Cărților prin informații 
obținute de la prieteni, 
comunitate și familie;

• Identificarea Cărților prin 

informațiile dobândite la pasul 
anterior.

Interviuri:
• Interviuri deschise, 

nestructurate.
• Au fost realizate de trei membri 

APDP implicați în proiectul 
BABEL.

Catalog: Patru cărți cu temele: 
război, emigrare, lupi, pășunat.

Invitație/apel: Prin pliante, afișe și 
alte tipărituri plasate în diferite locații 
în Pitões das Júnias.

Pregătirea spațiilor:
Au fost pregătite în colaborare cu 
parteneri locali și urmând sugestiile 
Cărților.
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Desfășurare.
Pentru crearea și implementarea 

Bibliotecii Vii a fost necesară luarea 
mai multor decizii. Unele sunt deja 
explicate mai sus, iar altele vor fi 
explicate în continuare.

Am pus la punct toate aspectele 
esențiale pentru derularea acestei 
activități urmând indicațiile primite în 
timpul trainingului despre Biblioteca 
Vie desfășurat în București, România,

Durata lecturilor a fost de treizeci
până la patruzeci de minute fiecare, 
cu câte cinci până la șapte 
Cititori/Carte. Fiecare Cititor a putut 
lectura două cărți.

Au existat trei bibliotecari. 
Aceștia au fost responsabili de 
formarea Cărților, de gestionarea 
spațiului și de gestionarea Cititorilor în
raport cu Lecturile și Cărțile.

S-a decis ca formarea Cărților să 
fie realizată individual de către 
persoana care a intervievat-o și s-a 

avut în vedere faptul că două dintre 
Cărți au limitări fizice, iar celelalte au 
puțină disponibilitate în ceea ce 
privește timpul.  

Rezumatele au fost făcute de 
intervievatori și discutate cu Cărțile, 
fiind necesar acordul lor pentru a le 
publica.

În ceea ce privește gestionarea 
spațiilor, Cărțile și-au exprimat opinia 
cu privire la alegerea lor și au 
contribuit la decorarea acestora. În 
ziua desfășurării Bibliotecii Vii a 
existat un spațiu de recepție, în 
centrul satului, unde se aflau toate 
informațiile despre catalog, despre 
înscrierea pentru Lecturi, harta cu 
locația fiecărei Cărți, o fișă cu 
drepturile și îndatoririle Cărților și 
Cititorilor, precum și o foaie în care 
fiecare cititor putea să-și spună opinia
despre activitate și despre Cărțile 
citite.
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Evaluare.
S-a dorit evaluarea următoarelor 

aspecte:
• Organizare;
• Pregătirea Cărților;
• Managementul spațiilor;
• Relevanța activității pentru 

Cititori.
Evaluarea a fost realizată prin 

observație directă, în situații 
spontane, și prin atitudinea și 
feedbackul participanților, Cărților și 
Cititorilor.

III. DESFĂȘURARE
Pregătirea Bibliotecii Vii a avut 

loc conform indicațiilor primite în 
timpul formării oferite de membrii 
Xandobela în București, România. 
Astfel, pe baza obiectivelor vizate cu 
această tehnică educativă inovatoare, 
a început pregătirea aspectelor 
organizaționale.

Implementarea Bibliotecii Vii a 
fost planificată după cum urmează:

1º. Deciderea obiectivului 
Bibliotecii Vii (expus mai sus, la 
punctul I).

2º. Alegerea 
subiectului/temei: desființarea 
stereotipurilor sau preconcepțiilor și 
satisfacerea nevoilor identificate 
(expuse mai sus, la punctul I).

3º. Căutarea și identificarea 
Cărților: s-a realizat prin conversații 
cu locuitorii cei mai în vârstă ai satului
Pitões das Júnias. Este important să 
ne amintim faptul că Pitões este o 
localitate foarte mică, unde întrega 
comunitate se cunoaște, iar 
persoanele mai în vârstă dețin 
cunoștințe despre poveștile și 
experiențele celor din jur.

4º. Stabilirea criteriilor de 
selecție a Cărților, bazate pe 
centrul de interes: au fost selectate 
doar patru cărți pentru această nouă 
experiență. Această decizie a făcut ca 
toți ceilalți pași să fie mai simpli, 

inclusiv gestionarea tuturor resurselor
necesare organizării Bibliotecii Vii. 
Cărțile au fost selectate în funcție de 
capacitatea lor de stârni curiozitatea 
și interesul, de afabilitate, 
disponibilitate, acceptare a întreului 
proces, precum și în funcție de starea 
emoțională și condiția fizică.

5º. Interviurile: nestructurate, 
în cadrul unor conversații informale 
conduse mai degrabă de persoana 
intervievată, care dicta firul narativ 
după bunul plac. Persoanele care au 
luat interviurile au intervenit doar 
pentru a stimula conversația și a 
ghida discret conversația, întrebările 
apărând în mod natural pe parcurs. 
Este important de menționat că, după 
prima conversație, fiecărei persoane 
intervievate i s-a explicat faptul că 
povestea sa este foarte interesantă 
pentru oamenii din Pitões și i s-a cerut
permisiunea ca interviul să fie 
înregistrat cu intenția de a-l transcrie 
ulterior, și a-l păstra. Cu permisiunea 
fiecărei Cărți, conversațiile au fost 
înregistrate cu telefonului mobil.

6º.Contactarea partenerilor 
locali: APDP a contactat direct 
Consiliul Local și Polo do Ecomuseu 
Corte do Boi. Participarea și 
implicarea partenerilor locali este un 
lucru obișnuit pentru toate 
evenimentele promovate de APDP, iar 
Biblioteca Vie nu a făcut excepție de 
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la această regulă. Colaborarea cu 
partenerii locali a fost utilă în ceea ce 
privește organizarea și gestionarea 
spațiilor în ziua desfășurării Bibliotecii.

7º. Organizarea 
evenimentului, cu următorii pași:

• Cititorii au fost instruiți că pot 
citi două Cărți. Un avizier cu 
toate informațiile despre 
Biblioteca Vie a fost amplasat în 
centrul satului: ce este o 
Bibliotecă Vie, lista Cărților și 
rezumatul acestora, o hartă cu 
locația fiecărei Cărți, durata și 
orele fiecărei lecturi, drepturi și 
îndatoriri ale Cititorilor și ale 
Cărților, programul înregistrării 
Cititorilor.

• La înregistrarea, Cititorilor li s-a 
oferit un folder cu toate 
informațiile legate de Biblioteca 
Vie, precum și o foaie unde li se 
sugera să își spună părerea 
despre activitatea la care urmau
să participe.

• Cu acordul lor, Cărțile au fost 
poziționate în locuri strategice. 
Aceste locuri aveau o oarecare 
legătură cu povestea fiecărei 
Cărți; de exemplu, „Vitele 
Satului” s-a aflat la Polo do 
Ecomuseu Corte do Boi, clădire 
care a fost cândva grajdul unde 
înoptau vitele și unde se păstra 
mâncarea lor.

• Un membru al organizației a 
însoțit fiecare Carte, astfel încât 
Cărțile au avut întotdeauna 
sprijin pentru orice situație 
neprevăzută.

• Rotația Cititorilor între Cărți a 
fost programată ținând cont de 
durata Lecturilor. Două Cărți au 
fost disponibile de la 14:30 la 
15:30, cu începerea lecturii de 
la ora 14:45, iar celelalte două 
Cărți au fost disponibile de la 
16:00 la 17:00, cu începerea 

lecturii de l ora 16:15. În acest 
fel, cititorii au putut selecta 
două Cărți pentru Lectură.

8º. Alegerea formatului 
Bibliotecii: nu am putut anticipa 
numărul de Cititori care se vor înscrie 
la eveniment în ciuda faptului că se 
cunoaște exact numărul de tineri din 
sat. Deoarece Biblioteca s-a 
desfășurat în aer liber, în diferite 
puncte din sat și în sezonul cu cei mai 
mulți vizitatori și turiști, am ales s-o 
organizăm în format semi-deschis.

9º. Rezumatele: au fost 
realizate inițial de fiecare 
intervievator. Ulterior, în cea de-a 
doua conversație, intervievaților li s-a 
explicat care este scopul inițiativei, 
solicitându-le colaborarea și 
participarea. Tot în această 
conversație li s-a arătat și rezumatul 
poveștii lor, adică al Cărții pe care 
urmau s-o întrupeze. Toate Cărțile au 
fost de acord și au acceptat rezumatul
aferent.

10º. Catalogul: au existat patru 
Cărți, descrise deja mai sus. S-a creat
un dosar cu catalogul și rezumatul 
fiecărei cărți. Acest dosar a fost 
furnizat Cititorilor în momentul 
înregistrării pentru lecturi.
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11º. Invitația la eveniment: a 
fost făcută prin pliante distribuite în 
cele mai frecventate puncte ale satului
(cafenele, restaurante, Ecomuseu și 

Consiliul Local). Invitația a fost făcută 
și prin paginile de Facebook ale APDP 
și ale Consiliului Local, dar și prin viu 
grai, cei mai tineri dintre Cititori (de la
clubul de lectură „Amigos de Pitões”) 
fiind convinși personal să participe la 
eveniment.

12º. Pregătirea spațiilor: au 
fost organizate în așa fel încât fiecare 
Carte să primească un spațiu cât mai 
confortabil, cu un decor care să aibă 
legătură cu tema sa. Cărțile au fost 
poziționate astfel încât Cititorii să le 
poată asculta fără interferențe 
deoarece, cu excepția  Cărții „Vitele 
satului”, celelalte au fost plasate în 
aer liber.

13º.Organizarea Bibliotecii 
Vii: la ora indicată pe afiș au apărut 
deja, cum era de așteptat, cei mai 
tineri Cititori ai satului, precum și 
adulți din Pitões și alți Cititori care nu 
erau de-ai locului. În total, 30 de 
oameni au citit Cărțile. A fost necesar 
să se ia decizii cu privire la ajustarea 
numărului de Cititori per Carte.

IV. REZULTATE
Judecând după entuziasmul 

arătat de Cititori în timpul 
evenimentului și după admirația 
exprimată față de Cărți, putem spune 
că rezultatele au fost pozitive. Cititorii
au participat activ la conversația cu 
Cărțile, iar feedback-ul de la sfârșitul 
Lecturilor a fost foarte pozitiv.

Toate etapele planificate au fost 
duse la bun sfârșit și au fost atinse 
obiectivele propuse pentru 
experimentarea cu această tehnică de

diseminare a patrimoniului oral. 
Cititorii cei mai activi au fost tinerii, 
care au dat dovadă de un interes și o 
curiozitate fenomenale. Li s-a părut 
chiar că ceea ce se povestea era ireal,
ca un fragment dintr-o carte de 
povești tradiționale. Tinerii Cititori au 
fost sensibilizați și motivați să mai 
participe și la alte Lecturi similare și s-
au arătat chiar interesați să colecteze 
ei înșiși poveștile de viață ale altor 
persoane.
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V. DIFICULTĂȚI, PROVOCĂRI, 
ÎMBUNĂTĂȚIRI

Cea mai mare dificultate în 
realizarea acestei sarcini a fost 
momentul înregistrării pentru lecturi. 
Cititorii voiau să citească toate cele 
patru cărți. Având în vedere că erau 
programați aproximativ șapte Cititori 
pe Carte, s-a ajuns la aproximativ 
cincisprezece Cititori pe Carte.

La momentul conducerii Cărților 
în spațiile de lectură, Cartea Munsieur 
Cachandola nu era într-o stare fizică 
adecvată pentru a se deplasa către 
spațiul convenit. Aceasta a fost o 
dificultate apărută pe moment, astfel 
că în loc de patru lecturi disponibile 
pentru treizeci de cititori, au fost într-
un final doar trei. Cei doi biblioteari 
care lucrau ca secretari au decis să 
împartă Cititorii rămași între primele 
lecturi, după cum urmează: 15 Cititori
pentru lectura Cărții “De peste mări: 

datorie față de patrie”; 15 pentru 
Cartea „Vitele satului“ și alți 
optsprezece Cititori pentru ultima 
carte - „Povești de acest fel...”.

Îmbunătățirile pe care ni le dorim
au legătură cu numărul de Cărți, și 
anume pregătirea a încă două Cărți 
pentru ca Cititorii să aibă mai multe 
posibilități de alegere, ceea ce poate 
reduce numărul de Cititori pe Carte.

O altă îmbunătățire este legată 
de evaluare. Toți Cititorii au dat 
feedback verbal asupra activității, dar 
nimeni nu a apelat la fișa furnizată la 
momentul înregistrării, unde aceștia 
trebuiau să își exprime opinia în scris. 
La sfârșitul activității poate avea loc o 
sesiune de feedback în care să i se 
ceară fiecărui Cititor în parte să-și 
exprime părerea în scris.
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VI. CONCLUZII
La sfârșitul Bibliotecii Vii, după ce

am mulțumit Cărților și Cititorilor și 
după ce am eliberat spațiile, 
bibliotecarii / coordonatorii s-au 
întâlnit, iar opinia a fost unanimă: 
activitatea a fost foarte reușită și 
trebuie repetată, dar cu mai multe 
Cărți și cu teme mai variate.

Tehnica a fost într-adevăr 
inovatoare și a permis schimbul de 
cunoștințe și experiențe și implicarea 
diferitelor generații. În plus, s-a 
remarcat apropierea tinerilor față de 
seniori, în sensul că tinerii au devenit 
interesați de poveștile de viață ale 
acestora.
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BIBLIOTECA VIE: 
ALTE EXEMPLE DE BUNE 
PRACTICI
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ITALIA
Căutând  pe  internet,  am  ajuns  să  descoperim  diverse  experiențe  pe

teritoriul lombard care au fost precursoare organizării unei Biblioteci Vii. Într-
una  dintre  acestea,  tehnologia  a  fost  folosită  tocmai  pentru  diseminarea
patrimoniului cultural:

BIBLIOTECA VIE | CARTIERE DIN MILANO, NIGUARDA 6 aprilie 
2019 | Milano
http://bibliotecavivente.org/blog/portfolio/biblioteca-vivente-quartieri-
quartiere-niguarda/
„4 ediții de Bibliotecă Vie în 4 cartiere ale orașului. A doua ediție este 
sâmbătă, 11 aprilie 2019, la Centrul Girola - Fundația Don Gnocchi din 
Milano - districtul Niguarda. O ediție dedicată în întregime celor 
#vârstnici. În colaborare cu Consiliul Local Milano și Bibliotecile din 
Milano”.

Înainte de a planifica propria noastră Bibliotecă Vie, considerăm că este 
important să vizităm alte câteva inițiative din zonă, chiar dacă acestea nu
sunt destinate diseminării patrimoniului cultural intangibil. Prezentăm 
mai jos o serie de link-uri către evenimentele la care am participat după 
formarea de la București:

 “I WELCOME, POVEȘTI DESPRE CĂLĂTORII ȘI ÎNTÂLNIRI", un 
proiect de Bibliotecă Vie organizat de Grupul Amnesty International din 
Merate - 1 mai 2019
https://www.leccotoday.it/eventi/primo-maggio-curone.html
"(...) la Cascina Bagaggera, în inima Parcului Montevecchia și Curone, o 
zi dedicată învățării despre drepturile migranților și integrarea pe piața 
muncii a tinerilor cu dizabilități (...) printr-un proiect de Bibliotecă Vie 
(..): o metodă inovatoare, simplă și concretă de a promova dialogul și a 
dărâma zidul prejudecăților care înconjoară străinii, unde cărțile sunt 
bărbați și femei în carne și oase - trei migranți și doi lucrători în proiecte 
de ospitalitate - iar pentru a le citi nu e nevoie să le răsfoiți, ci să le 
ascultați poveștile ”.

 „CĂRȚI VORBITOARE – povești din lumea LGBTQIA +”
https://www.facebook.com/GayminOut/photos/gm.782430325590623/1
482417241921165/?type=3&theater
„Joi, 9 ianuarie 2020, Teatrul Elfo Puccini din Milano va găzdui GayMiN 
Out pentru o nouă întâlnire cu Cărțile Vorbitoare. După succesul 
evenimentului de la Il Pertini - Biblioteca Civică Cinisello Balsamo, Cărțile
Vorbitoare 2020 s-au întors pentru spune povești noi și interesante din 
lumea LGBTQIA+. Pe tot parcursul serii poți „împrumuta” patru persoane
care îți vor spune povestea lor ca o carte deschisă”.
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https://www.facebook.com/GayminOut/photos/gm.782430325590623/1482417241921165/?type=3&theater
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https://www.leccotoday.it/eventi/primo-maggio-curone.html
http://bibliotecavivente.org/blog/portfolio/biblioteca-vivente-quartieri-quartiere-niguarda/
http://bibliotecavivente.org/blog/portfolio/biblioteca-vivente-quartieri-quartiere-niguarda/


În cele din urmă, adăugăm link-ul către Biblioteca Vie organizată în 
Monza în ultimii ani:
 ÎNCHISOAREA DESCHISĂ - BIBLIOTECĂ VIE - Monza
https://www.carcereaperto.it/biblioteca-vivente/
Prizonieri, magistrați și voluntari intră în joc.
„Într-o serie de întâlniri, prizonierii merg din ce în ce mai adânc pentru a-
și spune poveștile, iar noi îi ascultăm, îi încurajăm, îi provocăm. Ne 
entuziasmăm odată cu ei. Fiecare poveste devine o carte vie, cu titlu, 
copertă și rezumat: cititorii vor fi oameni din afara închisorii, de fapt, cu 
cât știu mai puțin despre închisoare, cu atât mai bine. În ziua 
menționată, cititorii vor întâlni cartea vie și vor putea asculta povestea 
ei, vor pune întrebări și vor putea răspunde ei înșiși la întrebări. 
Prima serie s-a încheiat cu lectura de pe 14 octombrie 2018.
A doua serie s-a încheiat cu lectura de pe 5 octombrie 2019..

SPANIA
Cele mai multe experiențe de Bibliotecă Vie analizate în teritoriul spaniol și

galician au scopul de a aborda stereotipuri și prejudecăți sociale sau rasiale. Cu
toate acestea, am descoperit mai multe inițiative care, deși nu urmăresc în 
mod direct să promoveze patrimoniul oral sau literar, abordează în mod clar 
problema decalajului dintre generații prin intermediul schimbului de povești de 
viață, facilitând astfel transmiterea patrimoniului viu susținut de oralitate. 

Biblioteca Umană "O valor da experiencia" ("Valoarea 
experienței") - Asociația Xeración. Echipa Xeración a organizat prima
Bibliotecă Umană în 2018 în Ferrol, oraș din nordul provinciei A Coruña. 
Aceasta a avut loc în cadrul unei alte inițiative Erasmus+, prin care am 
organizat 3 evenimente (video aici și aici) și un training despre 
organizarea unei Biblioteci Umane (mai multe informații aici).
Proiectul Cărți Vii Biblioteca Ágora (A Coruña). Nu este o Bibliotecă 
Vie, dar este o inițiativă clar inspirată de această metodologie, în cadrul 
căreia adolescenți și vecinii lor mai în vârstă sunt puși față în față pentru 
a afla despre patrimoniul uman al propriului cartier.
https://sumagora.wordpress.com/libros-vivintes/
Prima "Bibliotecă Umană din Andaluzia", derulată în Purchena 
(Almería). În a doua jumătate a lunii iulie 2017, echipa Piratas de 
Alejandría a organizat, în colaborare cu Fundația Tres Culturas și 
Institutul Andaluzian pentru Tineret, un workcamp și serviciu de 
voluntariat intitulat ”TRUE STORIES, Biblioteca Umană ca drum către 
interculturalitate” în Purchena, Almería. Douăzeci și cinci de tineri între 
18 și 30 de ani au colectat povești de viață, au documentat și catalogat 
prima Bibliotecă Umană Interculturală creată ca parte dintr-un 
workcamp. Poveștile de viață vor deveni parte din Atlasul Patrimoniului 
Imaterial al Guvernului Regional al Andaluzia și vor servi ca referință și 
punct de pornire pentru viitoare biblioteci umane.
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https://www.facebook.com/Piratas-de-Alejandr%C3%ADa-1222107064488161/
https://www.facebook.com/Piratas-de-Alejandr%C3%ADa-1222107064488161/
https://sumagora.wordpress.com/libros-vivintes/
https://www.udemy.com/course/became-an-human-libraries-organizer/
https://www.youtube.com/watch?v=fez_htwM7ZE
https://www.youtube.com/watch?v=wu3Fgm68y0s
https://xeracion.org/
https://www.carcereaperto.it/biblioteca-vivente/


http://www.almeriahoy.com/2017/07/vecinos-de-purchena-crean-la-
primera.html
Video-rezumat al experienței: https://www.facebook.com/watch/?
v=883114298565216
Experiența din Donosti, prin intermediul Programului de 
Asistență Socială +55 al Consiliului Local. 
http://www.mymo.es/libros-carne-hueso/ 
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/2EFB36152B3A1A26C1257E68006
4B24D?OpenDocument&idioma=cas&id=A483407
https://docs.google.com/presentation/d/1kmTeBj4XAVKXRCaWtyRdpnjD-
NB_sIdFfawxj7sbYKM/edit#slide=id.p
BIBLIOTECA UMANĂ de la 'IES BENIGASLÓ, ca exemplu de 
implementare a Bibliotecilor Vii în școli pentru a promova dialogul 
intergenerațional.
http://lecturaigentgran.blogspot.com/2018/03/biblioteca-humana-lies-
benigaslo.html 
https://www.radiolavallduixo.com/index.php/programes/mirades-
inclusives/1293-mirades-inclusives-26-3-18.html
http://lecturaigentgran.blogspot.com/
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http://lecturaigentgran.blogspot.com/
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https://www.radiolavallduixo.com/index.php/programes/mirades-inclusives/1293-mirades-inclusives-26-3-18.html
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https://docs.google.com/presentation/d/1kmTeBj4XAVKXRCaWtyRdpnjD-NB_sIdFfawxj7sbYKM/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1kmTeBj4XAVKXRCaWtyRdpnjD-NB_sIdFfawxj7sbYKM/edit%23slide=id.p
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/2EFB36152B3A1A26C1257E680064B24D?OpenDocument&idioma=cas&id=A483407
https://www.donostia.eus/home.nsf/0/2EFB36152B3A1A26C1257E680064B24D?OpenDocument&idioma=cas&id=A483407
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.mymo.es%2Flibros-carne-hueso%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D883114298565216
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D883114298565216
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.almeriahoy.com%2F2017%2F07%2Fvecinos-de-purchena-crean-la-primera.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.almeriahoy.com%2F2017%2F07%2Fvecinos-de-purchena-crean-la-primera.html


BIBLIOTECA VIE: 
RESURSE ȘI 
BIBLIOGRAFIE
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Human library organization: https://humanlibrary.org/

Don't  judge a book by its  cover!  The living Library Organiser's  Guide
(2011), del Consejo de Europa: https://rm.coe.int/16807023dd

Le Piazze del Sapere, di Antonella Agnoli: 
https://www.youtube.com/watch?v=RSvymeZrHrQ

Come creare una biblioteca vivente in una biblioteca,  di Martino Baldi
https://www.editricebibliografica.it/scheda-libro/martino-baldi/come-
realizzare-una-biblioteca-vivente-9788870759624-462446.html

Training course online “Became an human libraries organizer”, de
https://www.udemy.com/course/became-an-human-libraries-organizer/
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https://www.youtube.com/watch?v=RSvymeZrHrQ
https://rm.coe.int/16807023dd
https://humanlibrary.org/


“CANTASTORIE”
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“CANTASTORIE”:
PAS CU PAS
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 INTRODUCERE
CE ESTE
CANTASTORIE este atât o tehnică de povestire, cât și denumirea persoanei

care stăpânește această artă, exprimată adesea prin cântec sau versuri.

Vom vorbi deci despre  Cantastorie pentru a identifica atât un anumit tip
de povestitor, cât și pentru a ne concentra asupra tehnicii pe care acesta o
folosește, numită de asemenea cantastorie.

În cele ce urmează vom folosi  Cantastorie (cu majusculă) pentru a ne
referi la povestitor și cantastorie (cu „c” mic) pentru a ne referi la metodă.

Cantastorie (povestitorul) folosește tehnici eficiente de comunicare activă,
pe care le vom analiza ulterior, exprimându-se prin sunete, imagini, cuvinte,
gesturi.

Ascultătorii-spectatori,  fie  ei  adulți  sau  copii,  sunt  pe  deplin  implicați,
stimulați fiind de această varietate de metode de comunicare și sunt adesea
invitați să participe activ la spectacol. Importanța deosebită a lui Cantastorie,
care a rezistat timp de secole ca un bastion al narațiunii populare, este dată și
de alegerea temelor narate, favorizându-le pe cele de natură socială.

În cadrul proiectului Babel, ni s-a părut semnificativ să descriem acestă
tehnică de povestire, care a luat naștere în popor și care a fost întreținută de
tradiția orală fiind transmisă din generație în generație și de la un povestitor la
altul, mai ales pentru că acestă tehnică (atât în Italia, dar și în întreaga lume)
încă  se  bucură  de  vestigii  puternic  conectate  cu  tradițiile  zonei,  cât  și  de
diverse reinterpretări într-o manieră contemporană.

CONTEXTUL ISTORIC
Spunem povești din plăcere, din curiozitate, din necesitate, și le ascultăm

din aceleași motive.

Poveștile au existat dintotdeauna, în toate culturile și în toate perioadele
istorice, atât în spațiul public cât și în cel domestic. Figura povestitorului public
a  dăinut,  de  asemenea,  și  a  jucat  un  rol  fundamental  atât  în  diseminarea
culturii,  a  limbii  și  a  știrilor  cât  și  în  consolidarea  tradițiilor,  a  identității
popoarelor și a istoriei.
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Ne putem imagina cu ușurință că încă din timpuri preistorice au existat
grupuri de oameni adunați în jurul focului, dornici să asculte relatări despre o
partidă de vânătoare sau să fie atenți la ritualurile religioase la care probabil și
participau cu dansuri și cântece.

Figura  naratorilor  din  Grecia  antică  este
reprezentată  de  aezi:  oameni,  adesea  orbi,  care
cântau  aventurile  și  faptele  eroilor  mitici.  Aedul
vorbea în versuri, devenind un purtător de cuvânt al
muzelor  și  având  atât  un  rol  sacru,  cât  și  unul
profetic. Acesta folosea un limbaj simplu dar bogat în
analogii, fiind acompaniat de cele mai multe ori de
un instrument muzical cu coarde. Poemele nu erau
spuse  în  întregime,  ci  în  episoade,  iar  această
meserie era transmisă din generație în generație prin
viu grai. Aedul prin excelență al istorie grecești este
Homer.

Homer Philippe-Laurent
Roland (Louvre) 

Făcând un salt  înainte  prin  istorie  până în  Evul  Mediu,  întâlnim figura
histrionului sau a bufonului. Acesta colinda piețele și curțile pentru a povesti
evenimente  contemporane  sau  povești  antice,  îmbogățindu-le  cu  snoave,
acompaniat  deseori  cu instrumente muzicale.  Bufonii  erau adevărate canale
media pentru acea vreme, întrucât răspândeau „știrile”. Ei au transmis pe cale
orală anecdote și povești care au fost apoi răspândite și învățate de către alți
oameni,  influențând  astfel  opinia  publică.  Aceste  personaje  au  reprezentat
adesea legătura dintre culturi și țări, fiind ele însele vehiculul prin care s-au
transmis  acțiunile  marilor  aventurieri,  deciziile  luate  de  autorități  și  chiar
formele și expresiile lingvistice folosite în anumite zone geografice.

Acești Cantastorie foloseau un limbaj lesne de înțeles pentru omul de rând
și adesea se ajutau de muzică sau pânze pictate, punând în scenă spectacole
cu păpuși sau marionete.

Rolul acestor histrioni s-a conturat gradual, iar la sfârșitul Evului Mediu
personajul trubadurului își  găsește locul și  recunoașterea drept figură ce se
adresează unei clase „mai cultivate” și mai nobile - în mare parte deoarece
povestea fapte eroice și idilice.

Cu  toate  acestea,  figura  bufonului  nu  dispare,  ci  se  metamorfozează
„specializându-se” într-un singur tip de artist (muzician, actor sau acrobat) sau
se transformă în animator popular la târguri.

Pentru informații suplimentare: Luigi Allegri, Teatro e spettacolo
nel Medioevo, Bari, Laterza 1988.
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Giovan Battista Tiepolo, Il Cantastorie – Londra

Începând din secolul al XIV-lea, în Europa, Cantastorie s-au îndepărtat de
literatura cultă și au început să ajute la răspândirea, de multe ori în dialectul
local, a faptelor Cavalerilor Carolingieni prin chanson de geste , și în special pe
teritoriul Siciliei prin Opera dei Pupi.

Panou din Opera dei Pupi, Sicilia – Moartea lui Charlemagne

De-a lungul timpului, în Italia, acest meșteșug a dăinuit și a lăsat mărturii
audio și foto care datează din anii '50. Din această perioadă s-au păstrat și
fluturașii care erau împărțiți publicului în timpul spectacolelor și care descriau
poveștile reprezentate.

Astfel,  munca  unui  Cantastorie  era  răsplătită  prin  donațiile  oferite  de
spectatori și prin profitul obtinut din vânzarea fluturașilor. După anii '50, odată
cu apariția vinilului, aceste povești au fost înregistrate pe discuri și vândute,
mai întâi la 78 rpm (rotații/minut) și apoi la 45 rpm.
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Fluturași din anii ‘50

Începând cu anii '60, Cantastorie au început să dispară din spațiul public.
Factorul  determinant  a  fost  popularizarea televizoarelor  în  rândul  familiilor
italiene: nu mai era necesar să ieși pe stradă pentru a te informa, era suficient
sa pornești televizorul și să privești telejurnalele. Atașăm un document foarte
interesant din arhiva Istitutului Luce Cinecitta în care este descrisă, cu ironie
și nostalgie, meseria de Cantastorie.

Cel mai bogat material pentru analizarea figurii de Cantastorie provine din
Sicilia:  aici personajul era numit în mod tradițional „orbo” (tocmai pentru că
era deseori nevăzător) și adesea nara poveștile sfinților sau poveștile mafiei,
cel puțin până în anii '60.

Interesant este și interviul dat în anii '80 de Fortunato Giordano,  unul
dintre ultimii Cantastorie din Palermo, numit și „sacrul”, interviu care poate fi
văzut la acest link: https://www.youtube.com/watch?v=BMWHLbFcPjg.

Mult  mai  emoționant  este  clipul  care  îl  are  ca  protagonist  pe Ciccio
Busacca,  un Cantastorie care a străbătut țara în lung și-n lat prezentându-și
propriul manifest împotriva mafiei.

Mai multe informații și mărturii se pot găsi pe site-ul care-i este dedicat:
https://www.cantastoriebusacca.it/

Așadar, apariția televiziunii a fost un important punct de cotitură în multe
aspecte  ale  societății,  influențând  foarte  mult  traiul  așa-numiților  „artiști
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stradali”, și inclusiv meseria de Cantastorie.

Pe de altă parte, aceste figuri atât de înrădăcinate în tradiția populară nu
pot  dispărea  complet.  Unele  manifestări  care  își  au  originea  în  trecut  au
supraviețuit în anumite nișe, „profesionalizând-se”, așa cum vom vedea mai
târziu în capitolul despre Cantastorie contemporani.

Cu toate acestea, cel puțin până în anii '90, unii artiști au supraviețuit și
datorită migrației, după cum ne relatează Franco Trincale,  în acest interviu
interesant, din care aflăm despre Cantastorie sicilieni care s-au mutat mai întâi
la Roma și apoi la Milano.

În restul Europei acest fenomen a avut evoluții similare.
De exemplu,  în  Spania,  până în  secolul  al  XIX-lea,  oamenii  nevăzători

însoțiți de un tânăr „ajutor” își câștigau traiul călătorind dintr-un oraș în altul,
arătând ilustrații și recitând sau cântând povești. Aceste reprezentații au fost
denumite romances de ciego, literalmente tradus ca „poveștile orbilor”.

În Germania,  Cantastorie dădeau spectacole numite bänkelsang. Această
metodă de prezentare a supraviețuit până în anii '40 când a fost interzisă de
naziști. Bänkelsang supraviețuiește într-o oarecare măsură în  Opera de trei
parale scrisă de Bertolt Brecht (un amestec de teatru, muzică și dans având ca
element  fundamental  desființarea  celui  de-al  patrulea  perete  și  implicarea
publicul în reprezentație), dar și în spectacolele lui Peter Schumann, cu care ne
vom întâlni mai târziu.

În    nordul  Europei, Cantastorie avea rolul de  jurnalist de can-can deoarece
temele pe care le aborda aveau la bază crime, incendii, scandaluri amoroase,
etc. Interpreții  acestor spectacole controversate erau văzuți  ca vagabonzi și
erau deseori arestați, exilați sau ostracizați din cauza îndeletnicirii lor.

În Cehoslovacia, spectacolele de acest fel se numeau kramářská píseň
iar  în  Ungaria  termenul  folosit  era képmutogatás 

E de la  sine  înțeles  că  nu  doar  în  Europa ci  peste  tot  în  lume există
manifestări similare cu cantastoria. Iată o scurtă prezentare a lor, însoțită de
link-uri pentru informații suplimentare.

În India secolului  VI,  poveștile religioase se numeau saubhika și  erau
interpretate de naratori ambulanți care purtau steaguri pictate cu imagini ale
zeilor. O altă formă de prezentare, numită yamapapaka, erau de fapt povești
cântate despre viața de apoi,  ce erau însoțite de suluri  de pânză verticale,
deasemenea pictate. Actualmente, această artă tradițională indiană este încă
interpretată de femeile din comunitățile Patua (Chitrakar) din Bengalul de Vest.

Vă  recomandăm  acest  rezumat  video  despre tradiția  indiană,  din
această regiune: https://www.youtube.com/watch?v=TCEglqZmQZc

În Tibet, Cantastorie era cunoscut sub numele de ma-ni-pa, iar în China
era numit  pien. În Indonezia pergamentul este decorat pe orizontală (wayba
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beb) și prezentat de patru interpreți: un bărbat care cântă povestea, alți doi
care  manevrează  pergamentul  și  o  femeie  care  scoate  în  evidență  diferite
aspecte ale poveștii folosindu-se de o sursă de lumină. 

Alte  forme teatrale indoneziene   um ar fi  wayang kulit  (teatru  de
umbre) și wayang golek s-au dezvoltat în aceeași perioadă și sunt încă puse în
scenă.

În  Japonia,  cantastoria  apare  ca etoki  sau  emaki
sub  formă  de  pergamente  agățate,  împărțite  în  panouri  (structură
premergătoare poveștilor manga). Uneori lua forma unor broșuri mici sau chiar
a unor păpuși așezate pe un fundal la marginea drumului. În secolul al XX-lea,
povestitorii japonezi puneau în scenă spectacole ambulante numite kamishibai,
în care povestea era însoțită de o serie de imagini mobile care rulau într-un
dispozitiv  în  formă  de  scenă  în  miniatură.  Acest  stil  de  povestire  se
răspândește apoi și în Europa, datorită vânzării de teatre „ad hoc”: în Italia, de
exemplu, sunt vândute de editura ArteBambini.

Aborigenii  din  Australia  pictează  episoade  din  povești  pe  coaja
copacilor  sau  chiar  pe  trupurile  lor,  de  care  se  ajută  în  spunerea  poveștii.

În Africa occidentală se folosește cuvântul  griot  (cuvânt francez pentru
„povestitor”), care păstrează tradiția de poet și cântăreț și care în perioada
colonială s-a comportat deseori ce ambasador și interpret (un fel de mediator
cultural).  Griotul deține  „puterea  cuvântului”,  iar  în  multe  părți  ale  Africii
cuvântul este sacru. 

În Africa, în triburile Bantu, principalul obiectiv urmărit de narator este
acela de a educa: povestea este o lecție în imagini deoarece este moralizatoare
iar  mesajul  rămâne  imprimat  în  memorie,  influențând  comportamentul
publicului. Uneori, basmele încep cu un aforism care anticipează tâlcul poveștii
și care se repetă ca un refren pe parcurs acesteia cu scopul de a fixa morala în
memoria publicului. 

Există  și  povești  sub  formă  de  ghicitori,  a  căror  soluție  este  cerută
ascultătorilor.  Aceștia  participă  cu  exclamații  de  bucurie  sau  dezamăgire  la
reușitele  și  eșecurile  protagoniștilor,  iar  naratorul,  pentru  a  le  menține  vie
atenția,  apelează  la  dialog,  invitând  auditoriul  să  tragă  concluzii  asupra
comportamentului  personajelor  sau  să  găsească  morala  poveștii.  
Forma poveștii are, în tradiția orală, o importanță vitală. Vocea are importanta
calitate  de  a  crea  și  a  menține  relația  cu  publicul.  
Aforismele,  ghicitorile,  cântecele,  rima  -  toate  anticipează  povestea  și  îl
introduc pe ascultător într-o atmosferă de sacralitate, într-un adevărat ritual de
purificare.

Mai mult, poveștile relatate sunt adesea bogate în onomatopee și alte
elemente care ajută la receptarea mesajului,  cum ar  fi  dansul,  muzica sau
simpla bătaie din palme, ceea ce oferă un ritm aparte narațiunii,  care prin
puterea  sugestiei  contribuie  la  stimularea  creativității  și  abilităților  de
improvizație ale artistului.
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MOTIVAȚIE, POTENȚIAL, OBIECTIVE
Am văzut cum figura lui Cantastorie este prezentă în diverse culturi care

folosesc diferite tehnici și mijloace: pânze pictate, Kamishibai, cântece, ritmuri.
Cantastoria  este  așadar  un  produs  cultural  prin  care  sunt  exprimate

diferite aspecte ale unui popor, având însă ca numitor comun transmiterea unui
mesaj. Să vedem cum.

Cantastorie  este  în  general  un  personaj  histrionic  și  nomad. 
În  timpul  pelegrinărilor  sale,  el  colectează  materiale  (povestiri  orale,
istoriografice, sociale) pe care le reelaborează pentru a le face utilizabile și de
către  alte  persoane.  Dacă  nu  călătorește,  Cantastorie  are  în  repertoriu
istorioare  care  fac  parte  din  realitatea  locală  și  care  au fost  transmise  din
generație  în  generație  (transformându-și  astfel  călătoria  într-o  călătorie  în
timp).

Prin urmare, rolul său este de a disemina, fie că este vorba de evenimente
recente  sau  istorice,  religioase  sau  laice,  politice  sau  morale.  Spunându-și
poveștile, el le răspândește lumii și le dă o semnificație aparte, utilizându-le
pentru a transmite un mesaj.

Cantastorie nu are doar rolul de animator: misiunea sa - mai mult sau mai
puțin conștientă - este de a-i determina pe ascultători să gândească.

Corul - despre care vom vorbi mai târziu – este un element care ajută la
acest  proces,  iar  atunci  când corul  nu este inclus in  spectacol,  Cantastorie
invită ascultătorii să participle la dialog, cerându-le părerea sau implicându-i
activ în poveste. Implicarea activă este de fapt o practică absolut funcțională
din  mai  multe  motive:  ține  ascultătorii  atenți  și  se  bazează  pe  ipoteza  că
„învățăm făcând”. Adesea, după o reprezentație, spectatorii pleacă fredonând o
melodie sau repetând cele glumele cele mai amuzante.

Cantastorie este capabil să stimuleze acele părți ale creierului unde iau
naștere emoțiile, iar emoțiile sunt legate de memorie, de aceea trebuie să știe
să dirijeze implicarea publicului folosind elemente precum surpriza, frica, ura
și/sau dragostea.

Prin urmare, Cantastorie a avut și încă mai are un rol foarte important
când iese în stradă cu reprezentația sa: trebuie sa fie accesibil tuturor, celor
mici și celor mari, și să se faca ușor înțeles de fiecare clasă socială, în special
de oamenii simpli. Într-adevăr, prin faptul că face apel și la inteligența vizuală
și  auditivă,  Cantastorie  se  adresează  adesea  celor  care,  pentru  a  înțelege
realitatea, au nevoie de canale de informare „mai simple”.

Cantastorie se adresează cu adevarat oamenilor, vorbind pe înțelesul lor,
apelează la stomac pentru a trezi capul și încearcă să dezvolte gândirea critică
în ascultător.
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Ilustrație din cartea Micul prinț de A. de Saint-Exupery

Ascultarea  unui  Cantastorie  ajută  la  cultivarea  gândirii  divergente,
deoarece,  prin  identificarea  cu  un  personaj  sau  cu  o  situație  povestită,
spectatorilor  li  se  permite  prin  empatie  să  iasă  din  cotidian  și  să  devină
maleabili și ușor adaptabili noilor contexte.

Pe scurt, credem că rolul lui Cantastorie, precum și cel al teatrului și al
artei în general, se încadrează în modelul de „învățare pe tot parcursul vieții”
care ar trebui promovat continuu pentru a crea oameni conștienți de societea
în care trăiesc și  care să fie capabili  la rândul lor să construiască agregate
sociale proactive și, prin urmare, o lume mai bună.

După cum am menționat deja, La Corte della Carta a derulat mai multe
ateliere de formare pe tema cantastoriei, destinate atât grupurilor de copii, cât
și de adulți.

Am remarcat potențialul crescut pe care îl are această metodă, atât în  
procesul în care grupul reflectă împreună pe o anumită temă, cât și în crearea
coeziunii din interiorul grupului și dintre grup și public în timpul reprezentației.

Am conchis că metoda cantastoriei este valabilă atât în faza creativă (de
brainstorming în  cadrul  grupului,  de  învățarea  prin  cooperare  în  realizarea
materialelor  necesare  și  a  producției  artistice),  cât  și  în  faza  reprezentării
spectacolului prin impactul pe care îl are asupra publicului.
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Redăm mai jos exemplul unei experiențe trăite într-un spectacol de tip
paradă realizat în 2006 de  Bread and Puppet Theater (companie americană
despre care vom vorbi mai târziu), intitulat „Circus of America” (coproducție
Pergine Spettacolo Aperto  și  Piùfestival din Brescia). Prezența noastră nu s-a
rezumat doar la a performa, ci am participat și la procesul de creație.

Spectacolul s-a jucat în mai multe limbi, dar mesajul a fost transmis prin
imagini, cântece și secvențe artistice.

Vom  prezenta  în  cele  ce  urmează  modul  în  care  a  fost  realizat
evenimentul, având în vedere că Bread and Puppet Theater folosește aceeași
metodă încă din anii ‘70.

În primul rând, indicațiile privind tema și structura spectacolului au fost
prestabilite de regizorul Peter Schumann (fondatorul companiei), cel care a fost
responsabil și de viziunea artistică a decorului. Aproape toate desenele folosite
au fost realizate de el. 

Ca structură internă,  subgrupurile au fost  organizate astfel  încât să se
poată mișca liber și să poată crea micro-spectacole.

În  cadrul  acestor  grupuri  s-a  dezvoltat  o  dinamică  specifică  muncii  în
echipă,  care  era  coordonată  de  „seniori”  (membrii  de  lungă  durată  ai
companiei), cei care prezentau celorlalți tehnica de lucru, generând astfel o
reacție în lanț la nivel operativ cu o reală dimensiune de învățare non-formală.

Aceste  micro-spectacole  au  fost  apoi  „ajustate”  de  mâna Maestrului  și
introduse  în  contextul  general  al  poveștii.  Deși  în  aparență  tema  era  una
biblică,  în  realitate  s-a  reprezentat  –  pe etape –  o  societate  capitalistă  cu
contradicțiile și nedreptățile sale, fiind introduse continuu elemente referitoare
la sacralitate și tradiții, amestecate cu evenimente și fapte contemporane. S-au
folosit simboluri creștine precum arca sau turma și, dar și cântece locale ca
„Mamma mia dammi cento lire” pentru a expune viața de zi cu zi a oamenilor.

Alegerea  de  a  folosi  aceste  referințe  „populare”  a  fost  fundamentală
pentru implicarea activă a publicului. De exemplu, publicul de factură creștină
a  avut  ocazia  să  se  alăture  reprezentației  fredonând  cântecele  pe  care  le
cunoșteau și care făceau parte din tradiția locală. În acest fel, spectatorii au
fost  implicați  emoțional  și  activ,  facilitându-se  înțelegerea  evenimentelor
contemporane.

Prin urmare, putem spune că punerea în scenă a unei cantastorii este o
experiență deosebită, atât la nivel cooperativ în faza de concepere, realizare,
pregătire și reprezentare, cât și ca instrument de diseminare a unei povești
și/sau opinii.
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Imagini în care se pot vedea Cantastorie, preluate dintr-un spectacol al
companiei Bread and Puppet Theater

Domeniile de aplicare ale acestei metode pot fi multiple: poate fi o formă
de teatru comunitar, precum și o reprezentație de tip manifest.

Cu siguranță este un exercițiu excelent de învățare prin cooperare pentru
elevi/studenți sau grupuri de educatori/cadre didactice, în cazul în care aceștia
sunt implicați în procesul creativ. Este, de asemenea, o oportunitate excelentă
pentru învățarea informală (în cazul unui „atelier ad hoc”) sau non-formală (în
cazul  unei  „activități  specifice”  cu un grup de adolescenți,  de exemplu),  în
funcție de context.

Prin activitățile desfășurate în Galicia de Asociatia Xandobela remarcăm,
de asemenea, că metoda cantastoriei se dovedește a fi un instrument eficient
pentru  revitalizarea lingvistică  și  diseminarea  patrimoniului  literar  și  oral  în
Galicia.

De asemenea, suntem de părere că realizarea unei cantastorii cu un grup
eterogen,  alcătuit  din  persoane  de  vârste  diferite  și  care  provin  din  medii
culturale și sociale variate, este o experiență fezabilă și amplă. Acest lucru a
fost demonstrat atât de inițiativele locale derulate de La Corte della Carta
în perioada 2017-2018  inițiative în care a fost implicat publicul din zonele în
care  asociația  își  desfășoară  activitatea  cât  și  de  propria  experiența  avută
alături de Bread and Puppet Theater.
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Așadar,  prin  cantastorie  este  posibilă  crearea  unei  platforme de dialog
între generații, încurajând compararea poveștilor de viață și dezvoltarea unei
relații constructive.

Un alt domeniu de aplicare, specific direcțiilor contemporane, este cel de
public speaking, specific activității companiilor multinaționale.

În ultima vreme, aceste companii s-au concentrat puternic pe însușirea de
metode  și  tehnici  de  comunicare  și  deseori  apelează  la  abilitățile  unui
Povestitor.  Figura  povestitorului  modern nu  coincide  neapărat  cu  cea  a  lui
Cantastorie,  dar,  în  practică,  ei  dețin  aceleași  abilități,  dezirabile  pentru
responsabilitățile jobului respectiv.

   113       
         



 GHID DE ACTIVITATE
  Ingrediente

Nu este imposibil  să devii  Cantastorie: cu siguranță talentul  și  carisma
stau  la  baza  unui  personaj  histrionic  (așa  cum  putem  afla  din  mini-
documentarul  despre Giovanni  Virgadavola,  un  Cantastorie  în  viață  din
Vittoria-Sicilia: dar tehnica folosită în cantastorie poate fi învățată.

Prin  experiențele  și  activitățile  locale,  La  Corte  della  Carta  a  reușit  să
realizeze evenimente pentru adulți  și  copii,  iar în continuare este prezentat
rezultatul  metodologiei  de  cercetare  experimentată  în  ultimii  ani  de  către
asociație.

Iată  care  sunt  cele  mai  importante  elemente  necesare  unui  bun
Cantastorie.  Elementele  indicate  nu  decurg  unul  din  celălalt  (deși  alegerea
poveștii  este  decisivă  pentru  restul  muncii  întreprinse),  ci  au  aceeași
importanță formală și sunt concepute și modificate unele în funcție de celelalte.

 Pânză realizată de La Corte della Carta, folosită într-un atelier

În această imagine putem vedea elementele necesare pentru a crea o
cantastorie bună. Pânza din fotografie a fost creată pentru a prezenta, într-o
manieră  ludică,  metoda  cantastoriei  în  atelierele  de  creație  pentru  copii  și
adulți. Fiecare casetă reprezintă o activitate necesară realizării cantastoriei. Ea
este explicată pe scurt de narator și amplificată de corul care îl  însoțește. 
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În ultima casetă (10) publicul este implicat activ.

1- titlu
2- să ne cunoaștem
3- să povestim/ împărtășim
4- să citim cărți / povești
5- să găsim idei
6- să desenăm
7- să folosim vocea
9- să introducem muzică
10- să introducem ritmul

Așa  cum am menționat  deja,  Cantastorie  folosește  tehnici  eficiente  de
comunicare,  realizând  astfel  un  melanj  între  ritmul  dat  de  poveste  și  de
prezentarea imaginilor, folosind instrumente precum: vocea, muzica, limbajul
coprului și corul. Principalele puncte sunt:

 1 
POVESTEA
Alegerea poveștii sau a evenimentului este esențială pentru motivația lui

Cantastorie de a interpreta în fața publicului. 

Să nu uiătm că un Cantastorie trebuie să transmită prin acțiunea lui o
temă relevantă, de cele mai multe ori socială. Evident că se poate alege și o
poveste cu nuanțe comice, nu neapărat dramatice.

Ideal ar fi ca mesajul să poată fi recepționat pe mai multe niveluri, ca să
poată fi înțeles atât de adulți cât și de copii, deci să vizeze o audiență generală.

Se pot  alese povești  tradiționale sau contemporane,  povești  locale  sau
care au legătură cu evenimente actuale dintr-o sferă geografică  mai  largă.
Poate fi  o singură poveste, lungă sau scurtă, sau mai multe povești  scurte
legate între ele (prin temă sau prin protagonist).

Desigur, alegerile făcute trebuie calibrate în funcție de context, de public și
de timpul disponibil.
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 2 
RITMUL
Ritmul punctează, anticipează, uimește și poate crea suspans sau închide

o frază artistică. Este foarte important pentru că ajută la păstrarea atenției
publicului.  Chiar  și  fără  abilități  deosebite,  cu  toții  suntem  capabili  să
recunoaștem și să urmărim un ritm, precum și să-i percepem variațiile.

Pentru  a  facilita  o  punere  în  scenă,  recomandăm  celor  care  nu  au
experiență,  să folosească povești simple, cu o structură ritmică deja setată.
Basme Italiene, o colecție de texte scrise de Italo Calvino, este un volum în
care pot fi găsite astfel de povești din care oricine se poate inspira.

Pentru a prezenta povestea folosind ritmul, pe lângă structura ei ritmică
internă puteți folosi și instrumente muzicale precum chitara sau acordeonul sau
alte instrumente de suflat.

Dacă  nu  aveți  abilități  muzicale,  puteți  utiliza  percuție  simplă  folosind
capace, bețe, fluiere, etc. sau orice altceva care face zgomot.

Ritmul poate fi dat și prin utilizarea vocii și a cuvintelor, prin încetinirea
sau accelerarea anumitor părți ale textului, prin volumul sau tonul vocii. De
asemenea, pot fi introduse melodii și sunete la care să participe și publicul.

De multe ori și gesturile pot crea ritm: repetarea mișcărilor făcute de cor
sau percuția corporală pot fi instrumente eficiente pentru menținerea ritmului.

 3 
TEXTUL
Textul trebuie să fie simplu, liniar și clar. Poate fi o narațiune a unor fapte

consecutive (o  așa-numită poveste  cumulativă)  sau mai  multe povești  mici
puse laolaltă.

Important este ca în elaborarea structurii  să se realizeze împărțirea în
scene. Este indicat ca aceastea să fie numerotate pentru a ușura mai apoi
organizarea vizuală prin desene.

Puteți să nu folosiți texte deja scrise, ci cărți care să spună o poveste doar
prin imagini, ca în cazul cărților de tip silent book.

Cu toate acestea, este util  să faceți o schemă (sau scenariu) pentru a
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conecta  secvențele  poveștii  cu  sunetele  și  gesturile  făcute  de  cor  sau
povestitor.  În  acest  caz,  cartea  poate  fi  folosită  fizic  pe  scenă  și  nu  este
necesară reproducerea ei pe o pânză.

„Silent  book -  cartea  fără  cuvinte,  este  o  carte  ilustrată  care
relatează  povestea  exclusiv  prin  intermediul  imaginilor.  Este
accesibilă tuturor și are capacitatea de a depăși barierele lingvistice și
de  a  încuraja  întâlnirea  și  schimbul  între  diferite  culturi,  fiind
importantă în promovarea învățării unui limbaj vizual pentru a ajuta
copiii să „citească” desenele și să le ofere sens, valoare și calitate.
Cărțile  fără  cuvinte  au  la  baza  un  scenariu  si  secvențe  precise,
personaje și imagini bine definite”.
Extras din ghidul metodologic al proiectului The Adventure of 
Reading

 4 
IMAGINILE
Imaginile trebuie să corespundă scenelor identificate în text. Prin urmare,

este  esențial  să  realizăm  un  storyboard (scenariu  care  va  fi  în  evoluție
constantă) și să fim maleabili în schimbările care pot interveni în organizarea
textului și implicarea corului. 

Este important ca imaginile să fie simple și clare. La fel ca în cele mai
bune cărți ilustrate, este de preferat ca imaginile să prezinte un pic mai mult
decât ce povestește textul, dar li se poate adăuga și o explicație scrisă. 

Dacă alegeți să desenați pe pânză, este recomandat să desenați mai întâi
cu cretă, apoi să faceți contururile cu pensula folosind acrilic negru, după care
să pictați  în culori acrilice pe bază de apă. Acrilicul este rezistent la apă și
permite menținerea desenelor chiar și în condiții de ploaie sau dacă pânzele
sunt spălate. Dacă lucrați cu copii sau adolescenți, puteți utiliza tempera. Dacă
timpul nu vă permite sau abilitățile artistice nu excelează, puteți utiliza metoda
colajului, prin utilizarea de imagini imprimate sau fotocopiate asupra cărora se
poate interveni  manual. De asemenea,  se pot  folosi  bucăți  de fetru  și  alte
materiale textile cusute mai apoi pe pânză. 

Este  posibil,  după  cum am menționat  deja,  să  folosiți  cărți  ca  suport
vizual: în acest caz, imaginile trebuie să fie destul de mari pentru a fi vizibile
publicului. 

Trebuie să vă asigurați că aveți acceptul autorilor pentru a folosi cărți sau
ilustrații realizate de terțe persoane. 
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Iată  în  continuare  câteva  exemple  de  posibile  „pânze  de  cantastorie”.
Alegerea modului în care se ilustrează povestea poate varia:

Flip Flop:  cantastoria este alcătuită din mai multe pânze suprapuse și
legate între ele ca paginile unei cărți,  astfel  încât acestea să poată fi
„răsfoite”. Povestitorul poate întoarce singur „paginile” sau poate primi
ajutor din partea corului

Pergament:  pânza  poate  fi  foarte  lungă,  rulată  pe  verticală  sau
orizontală. Pânza va fi „derulată” în timpul narațiunii astfel încât să se
descopere,  pe  rând,  câte  un  singur  tablou  narativ. Derularea pânzei
poate fi realizată manual sau mecanic (cu un sistem de manivelă).

Pânză unică cu casete: întreaga poveste este ilustrată pe o singură
pânză.  Fiecare  scenă  este  încadrată  într-un  chenar  care  poate  fi
numerotat. În acest caz, pânza poate fi decupată în centru pentru a crea
o „fereastră” în care pot apărea personaje (marionete mici sau siluete)
sau alte desene.

Cantastorie pe o singură pânză

 5 
CORUL
Corul, care apare în metoda prezentată în ghidul de față, nu este specific

cantastoriei tradiționale, ci provine dintr-o reinterpretare a teatrului antic grec
introdusă de Bread and Puppets Theatre în anii ’60. 

Povestitorul din cantastoria tradițională italiană, de exemplu, nu folosește
corul, ci se concentrează mai mult pe interacțiunea cu publicul.

Cu toate acestea, prezența corului ni se pare foarte utilă ca intermediar
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între narator și public: așa cum se întâmpla în paideia greacă, corul stimulează
gândirea critică și îi învață pe cetățeni să devină conștienți și să participe în
viața comunității.

În același timp, corul este un instrument suplimentar prin care Cantastorie
dirijează acțiunea.

Corul, după cum am menționat deja, provine din teatrul antic grec. Era
considerat un organism omogen și reprezintă un fel de „personaj colectiv” care
dansează (sau se mișcă într-un mod coordonat), cântă și comentează acțiunea.

În  mod  tradițional,  corul  este  format  din  „amatori”  luați  din  public  și
instruiți  în cadrul  unei  repetiții;  el  este condus de un corifeu, adică „liderul
corului”.

Prin  urmare,  corul  participă  la  acțiune,  comentează  și  uneori  găsește
soluții, exprimă emoții și acționează ca un reper moral. 

Un studiu simplu și clar asupra corului grec poate fi găsit la următorul
link.

Așadar, Cantastorie interacționează cu corul, care adesea îi accentuează
cuvintele sau replicile mai importante și îi îmbogățește narațiunea cu gesturi și
sunete.

Corul  este  de  obicei  dispus  pe  părțile  laterale  ale  pânzei  desenate,
formând  un  semicerc  în  fața  publicului,  astfel  încât  să  nu  obstrucționeze
vederea acestuia. Corul este așezat pe aceeași linie sau va fi dispus sub formă
de  „ciorchine”  (cu  persoanele  cele  mai  înalte  pe  ultimul  rând)  dacă  este
compus din multe persoane.

În funcție de poveste, corul poate fi plasat de o parte sau de ambele părți
ale pânzei, iar membrii pot fi costumați la fel (pentru a sublinia unitatea și a
scoate în evidență gesturile).

La cantastorie, ca și în teatrul antic grec, dacă corul este numeros, este
necesară prezența corifeului care să dirijeze momentele de intervenție.

Un exemplu de cum funcționează corul poate fi văzut în spectacolul  Fire,
realizat de Bread and Puppets Theatre, la următorul link.

 6 
MUZICA
Muzica este un element fundamental în cantastoria tradițională italiană și

poate fi  creată cu ușurință folosind ritmul cuvintelor și sunetele produse cu
instrumente „improvizate” sau cu corpul.
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Așadar,  dacă  nu  aveți  în  echipă  muzicieni  sau  persoane  cu  abilități
muzicale, este totuși important (și simplu) să includeți în spectacol cântece,
rime  și  efecte  sonore  (ele  pot  fi  create  cu  ajutorul  materialelor  reciclate,
maracas, foi de ziar distribuite publicului care a fost „instruit” despre cum și
când să intervină în momentele reprezentației). Pe lângă acestea, muzica mai
poate poate proveni din percuții  simple ale corpului  (de exemplu: bătăi din
palme, din picioare, etc.).

Se poate folosi și  muzică înregistrată, dar există riscul de a pierde din
autenticitatea atât de apreciată în cantastorie; de asemenea, ar fi nevoide de
echipament  de sonorizare  special  pentru  spații  deschise  (boxe,  amplificator
etc.).

Franco Trincale și chitara sa

 7 
SPAȚIUL
Spațiul  trebuie  să  fie  adecvat  pentru  spectacol:  dacă  pânza  este  de

dimensiuni  mici  (și  nu  este  vizibilă  de  la  distanță),  publicul  nu  este  prea
numeros, iar grupul care interpretează cantastoria este redus, atunci este bine
să alegeți un spațiu mai mic dar suficient de încăpător pentru a putea amplasa
corul și pânzele. 

De asemenea, este necesar să evaluați cu atenție lejeritatea mișcărilor
realizate în spectacol (cum ar fi datul paginii în cazul pânzei de tip flip-flop,
derularea acesteia dacă este de tip pergament sau coregrafia gesturilor făcute
de cor).
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Cantastoria se poate desfășura și pe o scenă ridicată, dar frumusețea ei
constă în faptul că are loc în mijlocul oamenilor, deci de „pe picior de egalitate”
cu publicul.

Dacă evenimentul are loc într-un spațiu mare, deschis, iar publicul este
numeros și nu vreți să apelați la o platformă de tip scenă, puteți utiliza o pânză
care este ridicată cu ajutorul unor bețe, ca în fotografia de mai jos, sau chiar
susținută de oameni pe picioroange.

În  amenajarea  spațiului  este  necesar  să  ținem  cont  de  faptul  că  în
desfașurarea spectacolului (care include pânze și cor) se va forma un fel de
semicerc  care  va  fi  completat  de  public,  tocmai  pentru  a  crea  ideea  de
„circularitate” în care actorul și spectatorul sunt în dialog.

Moment dintr-un spectacol al companiei Bread and Puppet Theatre

 8 
PUBLICUL
Publicul căruia îi este dedicat spectacolul este esențial: nu există teatru

fără public. Putem avea textul și actorii, dar fără cineva care să ne vadă sau ne
asculte, nu există magia teatrului. 

Același  postulat  se  aplică  și  în  cazul  cantastoriei.  Mai  mult,  având  în
vedere imensa valoare socială a acesteia, este fundamental ca publicul să fie
implicat activ,  astfel  încât „al  patrulea perete” să fie total  elastic și  mobil. 
Desigur, spectacolul propus trebuie să fie adecvat publicului spectator: nu ar
avea sens să propunem o poveste pentru adulți, în care se povestesc crime
înfiorătoare, într-o ludotecă sâmbăta după-amiază. 

Se poate construi o poveste accesibilă mai multor niveluri de înțelegere
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(atât pentru adulți, cât și pentru copii), pentru a putea aborda o gamă variată
de spectatori, mai ales dacă reprezentația este jucată pe stradă, în fața unui
public general și eterogen.

Publicul  întregește  cercul  de  dialog  și  completează  ceea  ce  spune
Cantastorie. El este atât interlocutor cât și actor (pentru că poate fi implicat),
dar  poate  deveni  și  cor  (printr-o  participare  mult  mai  activă  decât  simplul
răspuns  la  întrebările  adresate). De  exemplu,  puteți  instrui  publicul  ca  de
fiecare dată când Cantastorie spune: „bate la ușă”,  acesta să răspundă cu:
„cioc-cioc” sau puteți  scrie mare și vizibil  versurile unei melodii  și  să cereți
publicului să o cânte alături de Cantastorie sau de cor; puteți, de asemenea, să
invitați publicul să facă anumite gesturi prestabilite.

Adesea, la început, pentru a „sparge gheața”, doi spectatori sunt rugați să
țină bețele care susțin pânza. Este inițiată astfel înlăturarea celui de-al patrulea
perete.

Dacă ne aflăm într-o sală de spectacole și publicul participă pe bază de
rezervare, putem desemna câte persoane ne vor ajuta, trasând pe jos semne
cu creta, lipind bandă adezivă sau aranjând obiecte, metodă ce poate fi utilă și
pentru a indica poziția spectatorilor. 

De  cele  mai  multe  ori,  însă,  publicul  este  alcătuit  din  trecători. Prin
urmare, spectacolul poate începe cu o paradă, în care corul și Cantastorie (o
parte a grupului sau toată echipa, însoțiți de pânze desenate) se deplasează pe
străzile  din jur,  oprindu-i  pe trecători,  cântând,  distribuind invitații,  folosind
steaguri cu imagini ale cantastoriei, dansând și însoțind publicul până la locul
reprezentației, cu scopul de a realiza un semicerc în fața povestitorului.

Până la începerea reprezentației, primii spectatori sosiți pot fi întreținuți cu
cântece și anunțuri și pot primi obiecte mici care produc zgomote; pe scurt,
începe inițierea în spectacol.

Spectacol al grupului de povestitori din Cederna
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 9 
SPECTACOLUL
Spectacolul este momentul în care publicul se poate bucura în sfârșit de

tot ceea ce i  s-a pregătit.  Este momentul în care Cantastorie își  dovedește
talentul  de  a  atrage  atenția  publicului,  folosind,  înainte  de  toate,  tehnicile
specifice  teatrului  de  stradă: cântând  sau  defilând  până  la  locul  unde  se
desfășoară  evenimentul,  atrăgând  publicul  ca  un saltimbanc care  anunță
începerea spectacolului.

Este important ca în timpul spectacolului Cantastorie să fie ușor de distins
de  restul  personajelor:  poate  purta  o  pălărie  sau  poate  avea  un  machiaj
strident și, mai ales dacă nu este obișnuit să fie centrul atenției, o costumație
corespunzătoare  îl  poate  ajuta  să scape de timiditate.  Este  importantă,  de
asemenea, o scurtă prezentare în care se explică ce urmează să se întâmple în
spectacol; puteți să informați deja publicul că urmează să „ajute” la spunerea
poveștii  sau  puteți  să  păstrați  această  informație  ca  element  surpriză. 
În timpul reprezentației, este esențial să se păstreze mereu contactul vizual cu
publicul, care poate fi stimulat cu întrebări și acțiuni improvizate sau pregătite
anterior.

Finalul poate fi evidențiat cu o ultimă pagină a cantastoriei pe care scrie
„Sfârșit”,  sau  spectacolul  se  poate  termina  cu un cântec  care  îndeamnă la
aplauze. Puteți  explica  intenția  spectacolului,  puteți  „face  chetă”  (adică  să
cereți o donație), puteți vinde fluturași pe care sunt scrise poveștile/cântecele
povestite,  sau  puteți  distribui  alte  materiale  legate  de  eveniment. Desigur,
toate acestea depind de contextul în care a avut loc spectacolul și de grupul
implicat în realizare lui: de exemplu, poate fi extrem de nepotrivit să faceți
chetă la o serbare de sfârșit de an școlar!

Spectacolul „El penell del Mosè Bianchi” al grupului de povestitori Cederna
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 ALTE EXPERIENȚE
  

Nu există un tipar anume de Cantastorie. De fapt, fiecare are o manieră
proprie  de  exprimare  care  se  modelează  în  urma  experiențelor  avute  în
spectacolele  stradale  sau  pe  scenă,  conturată  de  nota  personală  de
interpretare. Stilul este perfecționat prin contactul direct cu publicul.

Să ne gândim, de exemplu, la plurivalentul  Dario Fo (laureat italian al
premiului Nobel pentru literatură, plecat dintre noi în 2016), care a fost artist
plastic, regizor, scriitor și dramaturg (recunoscut pentru textele sale teatrale de
satiră politică și socială în care a combinat cu pricepere povești, opere de artă,
coregrafii  și  cântece)  și  care  a  reînviat,  într-o  manieră  originală,  tradiția
bufonilor de curte. Ca un adevărat histrion medieval hoinar, el a inventat și o
limbă  (grammelot)  care  combină  dialectele  și  cântecele,  făcându-se  astfel
înțeles de toată lumea.

Măreția lui Dario Fo a fost, printre altele, aceea de a putea aduce teatrul
de  stradă pe  scenă,  fără  a-l  denatura.  El  a  îmbogățit  această  formă  de
reprezentare artistică și a facut-o cunoscută publicului larg prin numeroasele
apariții televizate.

Pe scena contemporană există numeroși artiști și multe metode diferite.
Vom face o scurtă prezentare a celor care se apropie cel mai mult de metodele
și tehnicile pe care asociația noastră, La Corte della Carta, le aplică.

De  pe  scena  mondială  dorim să-i  evidențiem pe  cei  de  la  Bread  and
Puppet Theater și  pe cei de la  Beehive Design Collective,  pe care îi  simțim
apropiați în ceea ce privește metodologia și intenția.

În  continuare,  enumerăm  artiști  /  companii  de  teatru  din  Italia  care
continuă tradiția cantastoriei în diferite moduri.

BREAD AND PUPPET THEATER  

„Suntem Bread and Puppet Theater (Teatrul de Păpuși și Pâine)
pentru că oferim o pâine bună de secară, dospită natural, alături de o
varietate mare de spectacole de păpuși, unele bune, altele nu atât de
bune, dar toate în numele binelui și împotriva răului. Arta păpușilor și
marionetelor ajută deopotrivă femeile, bărbații și copiii să depășească
supunerea  obsesivă  la  cutumele  impuse  de-a  lungul  timpului  prin
politici și brutalități constante.” 

P. Schumann
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Spectacol Bread and Puppet Theatre

The Bread and Puppet Theatre a fost creat în 1963 la New York, de
către  Peter  Schumann,  și  se  caracterizează  printr-o  motivație  politică
puternică, sub toate formele expresiei sale. Schumann lucrează în special cu
păpuși, marionete, teatru de umbre și, de asemenea, cu metoda cantastoriei.
Am descris deja cum se construiește un astfel de spectacol, dar vrem să ne
concentrăm acum pe marea valoare „comunitară” pe care o oferă compania
prin experiența sa, atât celor care performează, cât și celor care se bucură de
spectacolele sale.

Rezonăm,  în  primul  rând,  cu  tipul  de  învățare  non-formală  oferită
comunității  de  creatori:  într-un  context  structurat,  dar  fără  „evaluare”,
participantul este inserat într-un mecanism în care învață privindu-i pe ceilalți
– pe cei care au deja experiență în modul de realizare și în tehnicile scenice - și
contribuie activ, inițial prin „muncă fizică” și apoi prin creativitatea personală.

Această metodă îi situază pe participanți pe  picior de egalitate, excepție
făcând doar „coordonatorii” (adică cei care au deja experiență, dar care oricum
sunt deschiși la discuții, în limitele trasate de viziunea Maestrului). Colaborează
astfel  persoane  de  diferite  vârste  și  pregătiri:  vârstnici  și  copii,  actori  și
amatori, eliminând diferențele sociale și generaționale.

Prin  urmare,  în  cadrul  acestui  tip  de  abordare  se  regăsesc  principiile
educației non-formale: pregătirea spectacolelor se face aproape întotdeauna la
nivel  local,  iar  Compania  lucrează  mult  pe  teren,  prin  urmare  se  ivesc
momente aparte care depășesc munca în sine și în care împărtășim și învățăm
unii de la alții cum să gătim, să cântăm și să dansăm, să vorbim alte limbi
(adesea ne întâlnim cu persoane cu diferite naționalități și culturi), iar toate
acestea  aduc  cu  siguranță  plus  valoare.  Participanții  locali  la  realizarea
cantastoriei au familie și prieteni care vin să vadă evenimentul, astfel că există
deja o legătură emoțională a publicului față de spectacol. În plus, publicul este
implicat direct în recuperarea materialului, în subiectele abordate, în alegerea
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expresiilor / poveștilor / cântecelor care țin de cultura locale.

Publicul este sensibilizat prin participarea activă: de exemplu, amintim o
reprezentație în care spectatorii au primit aripi de carton (pregătite anterior) și
au fost rugați să le poarte și să urmeze „lecțiile de zbor”: privitorul devine
astfel  protagonistul  absolut  și,  într-un  mod  ludic  și  reflexiv,  încearcă  „pe
propria piele” semnificația spectacolului; prin urmare, experiența va rămâne de
neșters în memoria sa. 

În  plus,  publicul  este  implicat  total  la  finalul  spectacolului,  când  se
distribuie pâinea cu sos de usturoi. În ziua spectacolului, Schuman pregătește
un  cuptor  de  cărămidă  în  punctul  final  al  spectacolul,  care  este  de  obicei
itinerant  -  ceea ce îl  face deosebit  de vizibil  pentru comunitatea locală),  îl
aprinde  și  coace  pâinea  pe  care  a  frământat-o  cu  maia,  pâine  care  va  fi
împărțită tuturor într-un moment de adevărată comuniune cu spectatorii. De
fapt, acest important act simbolic este menit să evoce importanța teatrului și a
culturii,  la  fel  de  fundamentale  ca  pâinea  pe  care  o  consumăm  pentru
subzistență, în plus față de referința religioasă evidentă la euharistia catolică,
în care Hristos – Cuvântul – pătrunde în trupul discipolilor săi și devine parte
din ei. Pâinea este așadar un dar, este împărtășire și acceptare.

BEEHIVE DESIGN COLLECTIVE  

O  metodă  de  lucru  foarte  interesantă,  care  amintește  de  Bread  and
Puppets Theater și care are un deosebit impact asupra societății actuale, fiind o
formă de teatru comunitar, s-a dezvoltat începând cu anul 2000 în America, în
Maine. Metoda aparține celor de la Beehive Design Collective care folosesc,
pentru a sensibiliza publicul larg, ilustrații gigantice care „spun povești” despre
comunitățile cele mai defavorizate, despre efectele capitalismului și drepturile
minorităților.

Colectivul organizează ample sesiuni de lucru, în care se ilustrațiile devin
instrument  de  dialog,  un  fel  de  cantastorie  extrem  de  participativă,  care
apelează la învățarea activă și terapia prin teatru.

În prezentarea celor de la Beehive Design Collective scrie: „Campaniile
noastre grafice sunt piatra de temelie a colectivului nostru. Ele sunt bazate pe
crearea  și  diseminarea  acestor  lucrări  în  care  folosim  ilustrații  și  povestiri
pentru a aborda problemele majore și apăsătoare ale lumii în care le trăim și
pe  care  le  prezentăm  într-o  formă  accesibilă  și  antrenantă.  Oferim  aceste
ilustrații  ca  instrumente  educative  prietenoase,  atât  pentru  diseminarea
gândirii critice și a dezvoltării durabile, precum și pentru susținerea organizării
și realizării de astfel de acțiuni.”

Vă recomandăm să citiți pe site metoda lor de lucru care combină tehnica
colectării de povestiri și experiențe cu arta povestirii ilustrative, cu scopul de a
îmbunătăți conștientizarea, gândirea critică și, în consecință, societatea.
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Beehive Collective

TEATRO DEL CORVO, Damiano Giambelli și Cristina 
Discacciati  

Teatro  del  Corvo a  fost  înființat  de  Damiano  Giambelli,  care  a  fost
instruit  de cei  de la Bread and Puppet  Theater  și  care este reprezentantul
acestora  în  Italia. Damiano  și  Cristina  sunt  artiști  care  au  lucrează  în
Lombardia,  Piemonte  și  Liguria,  dar  și  în  întreaga lume,  încă  din  1992.  Ei
combină în arta lor tehnici din cantastorie și din teatrul de păpuși și marionete.
Folosesc muzică live și pânze pictate, dar în ultima perioadă au introdus în
reprezentațiile lor și obiecte „vintage” (pickup). Relația cu tradiția este, prin
urmare, emblematică: tehnicile rămân aceleași – reinterpretarea este însă într-
o cheie modernă care atrage și implică publicul.

Spectacolele lor se adresează publicului larg, folosind numeroase tehnici
de implicare activă (dans, mișcare, cântec, muzică).

Pentru  publicul  adult  organizează  diverse  ateliere  pe  subiecte  variate
folosind păpuși, marionete mari și cantastorii tematice. În cadrul acestora sunt
prezentate,  pe  lângă  tehnici  de  realizare  și  punere  în  scenă,  și  marea  lor
dragoste pentru această profesie..

AREA TEATRO, Alessio di Modica  

„Am început  să  spun  povești  pentru  că  l-am ascultat  pe  bunicul  meu
spunându-le ani de-a rândul, așezat pe un scaun mic de lemn din bucătăria lui.
Când el nu a mai fost printre noi, am mers să îi ascult pe bătrâni povestind la
căminul cultural.  Căutam în acești bătrâni  senzația care-mi încălzise cândva
inima, în timp ce alții veneau acolo pentru a se distra pe seama lor. Respectul
are legătură și  cu cultura. I-am ascultat  pe stradă,  pe malul  mării,  la  bar,
uneori chiar și pe patul de suferință, în timp ce se luptau cu bolile vârstei. Este
minunat să fiu custodele poveștilor lor, să pot pune în valoare patrimoniul lor
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oral pe care l-au păstrat cu grijă și pe care mi l-au oferit mie; este minunat să-
l împărtășesc apoi cu alții”. 

Alessio Di Modica este un  Cuntista (povestitor),  care duce mai departe
tradiția poveștilor siciliene - cunti. Cunto este o artă populară care s-a născut
în  stradă,  iar  metoda  folosită  de  Cuntista  este  caracterizată  de  o  tehnică
narativă bazată pe ritm, pe utilizarea vocii și a respirației, cadența narațiunii
fiind dată de multe ori cu ajutorul unei spade. Primele narațiuni tradiționale
spuneau de fapt poveștile Paladinilor din Franța, prin urmare, Cuntista folosea
sabia ca instrument pentru a capta atenția, fluturând-o și făcând-o „să cânte”.
Cel mai de seamă reprezentant al acestei tradiții este Mimmo Cuticchio.

Atenția  lui  Alessio  nu  se  îndreaptă  către  repertoriul  classic,  ci  către  o
reinterpretare contemporană a problemelor actuale, urmărind dezvoltarea unei
memorii active și crearea unui nou patrimoniu intangibil.

Figura de Cuntista este diferită de cea de Cantastorie, însa acest artist
merită să fie amintit pentru rolul său de „arheolog al memoriei” (așa cum îi
place lui Alessio să se definească) și pentru continua sa muncă de recuperare a
patrimoniului  intangibil  pe  care  îl  transformă  în  narațiune.  Printre  temele
abordate se numără Legalitatea, Munca, Drepturile Civile și Memoria.

Area  Teatro activează  și  în  alte  domenii:  teatru  comunitar,  clovnerie,
teatru de  păpuși și marionete. De asemenea, este un loc de întâlnire și de
cercetare  foarte  important  pentru  zona  în  care  își  desfășoară  activitatea:
Augusta (în provincia Siracusa), unde se află cel mai mare centru petrochimic
din Europa.

http://www.areateatro.it/
http://www.alessiodimodica.com/

MATTEO CURATELLA  

Este  un  artist  milanez  care  performează  din  2003,  desfășurându-și
activitatea atât la nivel național cât și internațional.

Matteo umple străzile - și teatrele - cu acordeonul său, care nu este doar
un instrument muzical, ci și un partener de scenă. 

Într-un scurt interviu, ne povestește despre relația sa cu tradiția: „tradiția
se schimbă în timp, de aceea este important să te reinventezi continuu și să
trăiești  „aici  și  acum”. Pun foarte  mare accent  pe valoarea prezentului,  un
prezent în care timpul este suspendat. Cantastorie este capabil să oprească
timpul  și  să  se  adreseze  nediferențiat  adulților  și  copiilor,  eliminând  astfel
diferența dintre generații”.

Matteo alege temele pornind de la o nevoie personală, o necesitate. Ne
amintim printre spectacolele sale de povestea din La bocca che ha divorato il
Fiume  (Gura  care  a  devorat  râul),  în  care  vorbește  despre  exterminarea
populației rome în timpul ocupației naziste..
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LUCA CHIEREGATO  

De aproximativ 20 de ani este autor și actor de teatru și de cel puțin 7 ani
lucrează  ca  povestitor  de  cantastorie  în  zona  milaneză.  Își  desfășoară
activitatea pe stradă, dar și în mediul școlar și corporativ. 

În corporații, folosește arta povestirii prin realizarea de ateliere de public
speaking și tehnici de scriere; scopul activităților sale este acela de a le da
oamenilor  instrumentele  necesare  pentru  a  aprofuna  sensului  cuvântului. 
Când dă reprezentații pe stradă nu folosește materiale de suport. Singurul său
ajutor este un carton prin care își semnalează prezența și invită publicul să
aleagă povestea, carton pe care scrie „De ce poveste ai nevoie?”. 

Modul său de abordare a profesiei  de Cantastorie derivă dintr-o nevoie
personală de a scrie și din „dorința de a întâlni umanitatea”. 

Spectacolele sale chiar iau forma unor întâlniri cu un număr de participanți
cuprins între 1 și 20, întâlniri care au loc într-un fel de „sufragerie” pe care o
definește  ca  spațiu  cu  ajutorul  unor  scaune. Repertoriul  său  cuprinde
aproximativ 160 de povești în care obiectele de mici dimensiuni prind viață. În
link-ul de mai jos găsim un interviu în care ne povestește despre munca sa în
stradă. Sunt surprinse și câteva dintre tehnicile de interacțiune cu publicul (de
exemplu tehnica întrebare-răspuns, repetarea unui refren, etc.) pe care el le
folosește.
http://lucachieregato.it/wp_site/

De asemenea, amintim și:
• Il Teatro del Rimbalzo - Ombretta Zaglio: Folosesc pânze pictate și

acompaniament muzical.

• Felice  Pantone:  Folosesc  muzică  live,  teatru  de  figurine  din  carton,
acordeon.

Amintim, printre multi  alți  artiști  care activează în zona de „tradiție” a
cantastoriei, pe:

Franco Trincale (a trecut în neființă recent, însă cei mai în vârstă dintre
noi își amintesc de el în Piazza del Duomo din Milano, unde spunea poveștile
locurilor  sale  natale,  povești  din  Sicilia  în  care  critica  intens  mafia),  Mauro
Geraci,  Fortunato  Sindoni,  Federico  Berti,  Biagio  Accardi,  Mauro  Checi,
Francesca Prestia, Rosita Caliò, Lisetta Luchini și Agnese Monaldi.

Alte detalii puteți găsi pe pagina web.
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“CANTASTORIE”: 
CRONICI
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CREAREA DE CANTASTORIE CREAREA DE CANTASTORIE 
PENTRU PUBLICUL TÂNĂR PENTRU PUBLICUL TÂNĂR 
“SCRINUL ȚAȚEI MARIA”“SCRINUL ȚAȚEI MARIA”
Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-
Spania)Spania)

I. INFORMAȚII GENERALE

Context social și cultural.
Galicia este o regiune situată în 

nord-vestul Peninsulei Iberice, 
Comunitate Autonomă a Statului 
Spaniol, recunoscută ca națiune 
istorică datorită faptului că deține o 
istorie, o identitate colectivă, o cultură
și o limbă distincte. Posedă o bogată 
moștenire culturală intangibilă 
proprie, recunoscută de toți cetățenii 
din interiorul și din afara granițelor 
sale, dar extrem de fragilă deoarece, 
într-o lume din ce în ce mai 
globalizată, actualitatea ei este în 
declin din cauza întreruperii lanțului 
de transmitere intergenerațională și a 
extinderii culturii de masă, validitatea 
și relevanța fiindu-i puse sub semnul 

întrebării. Prin urmare, sunt imperativ
necesare măsuri care vizează sporirea
valorii și revendicarea validității 
moștenirii culturale galiciene, pentru 
a-i garanta acesteia durabilitatea și 
pentru a construi o comunitate mai 
ancorată în realitatea locală și mai 
conștientă de potențialul diversității și 
bogăției propriului patrimoniu cultural.

Deși există manifestări culturale 
sustenabile (în special în ceea ce 
privește muzica și dansul galiciene, 
care sunt în curs de revenire și care 
se adaptează perfect la noile realități 
culturale și utilizări sociale), situația 
limbii galiciene este cea care inspiră 
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cea mai multă nesiguranță, mai ales 
în contextul în care aceasta este 
mediul care permite manifestarea 
tuturor celorlalte elemente de 
patrimoniu. Există numeroase 
prejudecăți în jurul utilizării limbii 
galiciene: că se vorbește doar în 
mediul rural (prejudecată însoțită de 
subestimarea simultană și 
stereotiparea negativă a lumii rurale),
că este inutilă, că este vorbită doar de
către persoanele în vârstă, fără studii 
sau de către militanții pentru anumite 
opțiuni politice, că este o limbă urâtă 
și grosolană etc. Aceste prejudecăți 
sunt adânc înrădăcinate în societate și
sunt foarte greu de eradicat fără 
eforturi la toate nivelurile implicate. 
Însă măsurile luate în sfera publică și 

prin intermediul formelor de 
guvernământ regionale sunt în mod 
clar insuficiente și chiar 
contraproductive, dovadă fiind faptul 
că nivelul de cunoaștere și utilizare a 
limbii galiciene se află în picaj, mai 
ales în mediul urban și în rândul 
copiilor și tinerilor.

Xandobela, implicată fiind în 
realitatea culturală și socială a 
Galiciei, susține dezvoltarea de 
intervenții culturale și educaționale ce 
sprijină procesul de normalizare 
lingvistică prin activități atractive, 
inovatoare și participative de 
dinamizare și diseminare culturală, 
destinate publicului cel mai sensibil: 
copiii și tinerii.

Context organizațional.
În cadrul Xandobela, lucrăm de 

cincisprezece ani pentru a promova 
lectura și patrimoniul cultural al 
Galiciei prin numeroase tipuri de 
activități: spectacole de storytelling, 
jocuri literare, dezvoltarea de 
materiale și metodologii didactice, 
ateliere de creație etc. În urma 
formării oferite de La corte della carta 
și având în vedere potențialul 
metodei, am considerat pertinent și 
convenabil să profităm de 
oportunitatea de a crea un nou produs
cultural-artistic care ar putea fi 

încorporat în catalogul nostru de 
propuneri pentru dinamizare 
lingvistică și diseminare a 
patrimoniului literar și oral al Galiciei. 
Mai exact, ni s-a părut extrem de 
relevantă utilizarea acestei metode ca 
tehnică de storytelling pentru copii 
și/sau familii, de preferat în context 
școlar, dar și într-un context de 
educație non-formală, cum ar fi în 
biblioteci, centre culturale sau în 
cadrul programelor socio-culturale de 
divertisment etc.

II.  FORMARE ȘI CREAȚIE

Obiective.
• Promote the literary and oral 

heritage of Galicia among 
children, by implementing an 
engaging and interactive 
proposal.

• Support the linguistic 
normalization and dynamization 

function of cultural and 
educational institutions on a 
local and regional level, in 
particular municipalities and 
schools.

• Diseminarea patrimoniului 
literar și oral al Galiciei în rândul
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copiilor, prin elaborarea și 
punerea în scenă a unei 
activități atractive și 
participative.

• Sprijinirea funcției de 

normalizare și dinamizare 
lingvistică a instituțiilor culturale
și de învățământ la nivel local și 
regional, mai exact la nivel de 
municipalități și centre școlare.

Grupul.
Creatorii:

Persoanele care au creat 
cantastoria fac parte din echipa de 
educatori Xandobela:

• Chus Caramés s-a îngrijit de 
partea narativă și actoricească.

• Nerea Couselo s-a îngrijit de 
partea scenică și tehnică.

În echipa Xandobela dispunem de
o vastă experiență în crearea și 
implementarea de proiecte scenice de 
narațiune orală destinate copiilor și 
familiilor cu copii, în vederea 
diseminării patrimoniului literar și oral
și a dinamizării lingvistice.

Publicul țintă:
Pentru realizarea acestui experiment 
am colaborat cu Consiliul Municipal 

Oleiros, care ne-a susținut prin 
intermediul campaniei școlare de 
dinamizare lingvistică derulată de 
Serviciul de Normalizare Lingvistică. 
Prin urmare, publicul țintă l-au 
reprezentat elevii și profesorii 
centrelor școlare publice din Oleiros, 
mai precis elevii grupei 6 de educație 
preșcolară neobligatorie (cu vârste de 
5-6 ani). Decizia cu privire la vârsta 
cea mai favorabilă a fost luată după 
concretizarea unei prime schițe a 
spectacolului: textul pe care se va 
baza, dinamica scenică de interacțiune
cu publicul, decorul, durata 
aproximativă, etc. au fost factorii de 
decizie pentru stabilirea vârstelor 
recomandate.

Abordarea publicului țintă.
Propunerea Xandobela de 

experimentare cu metoda cantastorie 
în cadrul Proiectului Babel a fost 
adaptată în concordanță cu realitatea 
noastră organizațională și cu contextul
și publicul țintă avute în vedere. 
Pentru că, în practică, Xandobela 
dispune de doar două persoane care 
să deruleze această inițiativă și pentru
că unul dintre obiectivele noastre este
acela de a asigura posibilitatea ca 
spectacolul să poată fi reprodus în 

orice context cultural și socio-
educațional, am considerat oportună 
simplificarea corului ca element 
teatral și înlocuirea sa cu alte 
mecanisme de interacțiune cu 
publicul, mecanisme ce pot fi diferite 
de fiecare dată. În acest fel, am putut
face ca partea ce ține de actorie și 
prezență scenică să fie susținută de o 
singură persoană, aceeași care, prin 
diferite mecanisme, invită publicul să 
joace rolul de cor.

Etape organizatorice.
Timpul de creație:
În cadrul Xandobela ne-am asumat 
sarcina de a studia repertoriul de 
povești din tradiția orală europeană în

vederea adaptării acestora pentru 
crearea spectacolului de cantastorie. 
În lunile iulie și august 2019 am 
selectat textele, am conturat structura
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narativă și scenică, am proiectat 
decorul și imaginea spectacolului. Am 
contactat Serviciul de Normalizare 
Lingvistică al Consiliului Municipal 
Oleiros în vederea facilitării accesului 
la public, iar propunerea noastră afost
primită cu mare interes. Creația 
cantastoriei s-a prelungit cu încă două
săptămâni în ianuarie 2020, perioadă 
în care am făcut repetiții și am 
continuat să adaptăm textul. Premiera
a avut loc luni, 3 februarie, iar în 
timpul săptămânii cu pricina am mai 
pus în scenă spectacolul în încă două 
școli din Oleiros.

Alegerea textului:
Selectarea repertoriului literar și oral 
al propunerii noastre de cantastorie 
este rezultatul cunoștințelor noastre 
despre patrimoniul cultural galician și 
a experienței profesionale de aproape 
cincisprezece ani a echipei în crearea 
și derularea de proiecte pentru 
promovarea lecturii în rândul copiilor.

• „Jumătate de cocoș” („Medio 
pito”): poveste din folclor ce 
relatează aventurile unui cocoș 
cu un singur picior, o singură 
aripă și un singur ochi, o 
„jumătate de cocoș”, care 
visează să viziteze domnitorul 
celei mai apropiate cetăți. Pe 
drum, Apa, Vântul și Focul îi cer 
ajutorul, însă el refuză să le 
ajute. Povestea explică originea 
giruetelor de pe clopotnițe.

• „Din ordinul Măriei Sale” 
(„Por orden real”): poveste 
populară care explică de ce stau
muștele la coada vacii.

• Cântec popular galician 
„Vouvos a contar un conto de 25
mentiras” („O să vă spun o 
poveste cât 25 de minciuni”).

Toate trei sunt povești pe care le 
cunoșteam deja și ne doream de mult 
timp să le punem în scenă, astfel că 
selecția de text a fost destul de clară 

încă de la început.

Decizii scenice și scenografice:
Coerența narativă a întregului 
spectacol: din moment ce am decis să
construim un spectacol din trei 
elemente narative diferite, am 
considerat necesar să creăm un fir 
narativ general care să unească cele 
trei texte. Am analizat, în acest sens, 
punctele comune ale textelor și am 
observat că era logic ca firul care le 
unește să fie chiar povestitoarea care 
să primească răspunsuri la lungul șir 
de întrebări pe care le are despre tot 
ce o înconjoară, trezind astfel și 
curiozitatea publicului: De ce sutnt 
mereu muște la coada vacii? Ce e cu 
cocoșul de pe clopotnițe? Oare poți 
minți fără să rănești pe nimeni? Cea 
care răspunde la toate aceste 
întrebări este Țața Maria, prin 
poveștile și cântecele pe care le 
păstrează în scrinul din casa ei: 
alegerea unei femei în vârstă nu este 
deloc una banală, deoarece își 
propune să aducă un omagiu rolului 
esențial jucat de femei în 
transmiterea moștenirii culturale în 
sfera domestică.

• Scrinul ca structură de suport 
vizual și narativ: din aceleași 
motive enumerate în secțiunea 
anterioară, ni s-a părut util ca 
instalația noastră de cantastorie
să poată găzdui cele trei texte 
într-un singur loc sau pe o 
singură pânză. Posibilitățile 
oferite de imaginea scrinului cu 
ușile sale, alături de simbolismul
său puternic, s-au dovedit 
irezistibile în ciuda dificultăților 
logistice pe care le presupunea 
construcția propriu-zisă. Astfel, 
am ales să desenăm pe o pânză
de mari dimensiuni un scrin ale 
cărui uși se pot deschide pentru 
a dezvălui ilustrațiile 
corespunzătoare fiecăreia dintre
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cele trei povești.
• Jocul cu elemente mobile. 

Pentru a face spectacolul cât 
mai dinamic și mai atractiv, cu 
scopul de a garanta atenția unui
public atât de exigent precum 
copiii, am ales să creăm 
elemente mobile cu care să 
interacționăm în timp ce 
spunem poveștile. Este vorba 
despre elemente semnificative 
și/sau simbolice pentru poveste:
◦ La început, scrinul este 

ascuns în spatele a două 
pânze negre. Pe una dintre 
ele am desenat niște 
„ZZZZZ”-uri pentru a sugera 
faptul că Țața Maria doarme 
și că povestitoarea, cu 
ajutorul publicului, o trezește
din somn; pe celaltă pânză 
am desenat ușa de la intrare,
pânză care este dată la o 
parte, dezvăluind astfel 
scrinul, gest ce simbolizează 
că Țața Maria ne primește în 
casă și că este dispusă să 
răspundă la întrebările 
povestitoarei.

◦ Ușile scrinului se deschid, 
dezvăluind ilustrațiile care 
reprezintă fiecare poveste în 
parte, iar fiecare poveste 
răspune la una din întrebările
povestitoarei. Efectul surpriză
este garantat.

◦ În povestea „Din ordinul 
Măriei Sale” acțiunea se 
petrece în timpul unui festin. 
Mâncărurile aduse la masa 
de banchet sunt elemente 
externe, separate de pânza 
în sine, și apar pe măsură ce 
se derulează povestea.

◦ Pentru a ghida interpretarea 
cântecului, am folosit o 
lingură de lemn pe post de 
bagheta dirijorului. Utilizarea 
neconvențională a obiectelor 

cunoscute și recunoscute de 
copii este o metodă ușoară și
amuzantă de a motiva 
publicul și a-i menține 
atenția.

◦ Clapetă surpriză: pe pânza 
aferentă poveștii „Jumătate 
de cocoș” desenul cetății este
de fapt o clapetă care 
ascunde imaginea unei 
giruete reale.

• Mecanisme care garantează 
interacțiunea: putem transforma
publicul în „cor” prin câteva 
elemente narative simple, dar 
eficiente:
◦ pentru a o trezi din somn pe 

Țața Maria, povestitoarea și 
publicul trebuie să repete 
împreună, cu voce tare, 
câteva versuri;

◦ pentru a deschide fiecare 
dintre ușile scrinului, publicul
trebuie să facă anumite 
acțiuni (să țipe, să bată din 
palme, să sufle); 

• cântecul final îl interpretează 
împreună povestitoare și 
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publicul: „corul” trebuie să țină 
ritmul bătând din palme, iar 
versurile afișate sunt pline de 
desene pe care copiii trebuie să 
le descifreze pentru a afla 
versurile.

Realizarea instalației de 
cantastorie:
Construirea propriu-zisă a instalației 
de cantastorie a început odată ce am 
stabilit în detaliu cum va decurge 
spectacolul și am schițat desenul 
general și ilustrațiile pentru fiecare 
text. Cea mai mare provocare a fost 
construirea unei structuri stabile, 
durabile, portabile și ușor de asamblat
pentru susținerea pânzelor de 
cantastorie, deoarece, așa am mai 
menționat, intenția noastră a fost de a
crea un produs artistic de calitate pe 
care să-l putem include în catalogul 
de activități Xandobela și pe care să-l 
puteam replica oricând la cerere.

Dificultățile pe care a trebuit să le
depășim au fost: 

• necesitatea ca pânza principală 
(cu desenul scrinului) să fie 
suficient de mare încât fiecare 
dintre ușile care se deschid să 
poată cuprinde ilustrații clare 
pentru fiecare poveste în parte 
și care să se vadă bine de la 
distanță; 

• găsirea unei soluții pentru ca 
ușile să fie suficient de rigidite 
încât să deschidă și închidă fără 
să afecteze integritatea fizică a 
pânzei; 

• instalația trebuie să fie portabilă
și ușor de asamblat și să poată 
fi montată în orice fel de spațiu, 
fără a fi nevoie de materiale 
suplimentare.

Pentru a depăși aceste dificultăți, 
am ales să construim o structură din 
lemn cu laturi solide între care să 
montăm bare transversale mai 
ușoare, pe care să fixăm pânzele cu 

un sistem de chingi cu arici. Înainte 
de adoptarea acestei soluții, am 
încercat și alte alternative la care am 
renunțat: am renunțat la ideea de a 
folosi trepiede metalice, structuri 
prefabricate tipice instalațiilor 
publicitare portabile, de a folosi lemn 
sau alte materiale în loc de pânză etc.

Odată construită structura de 
bază (ale cărei dimensiuni finale au 
fost de 190 * 160 cm), ne-am asumat
sarcina de a proiecta sistemul de 
chingi cu arici și pânze suprapuse. 
Odată rezolvate în mod satisfăcător 
toate aceste probleme de structură, 
am început să desenăm. Elaborarea 
desenelor pe pânze a fost relativ 
simplă odată rezolvată problema 
structurală. La final, am pregătit 
elementele mobile ale instalației: 
pânzele negre, felurile de mâncare, 
lingura-baghetă, etc.

Rezultatul final este o structură 
stabilă și portabilă, relativ ușoară, 
care se poate monta și demonta în 
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cinci minute indiferent de spațiul 
disponibil.

Alegerea locului:
Pentru a experimenta cu metoda 

cantastorie, am profitat de relația cu 
partenerii noștri locali, în special 
Consiliul Municipal Oleiros cu care 
avem o colaborare de peste cinci ani 
în crearea și derularea de campanii 
școlare de dinamizare lingvistică. 
Principalele motive din spatele acestei
decizii sunt:

• Selectarea principalilor 
beneficiari ai acestei inițiative: 
deoarece ne era clar că 
spectacolul nostru urma să fie 
conceput pentru copii, am 
conchis că este este relevant să 
derulăm aceste prime 
experimente în mediu școlar 
pentru a asigura prezența 
publicului.

• Consiliul Municipal Oleiros, prin 
intermediul Serviciului de 
Normalizare Lingvistică, s-a 
arătat dispus să-și asume riscul 
de a găzdui activități 
experimentale de dinamizare 
lingvistică.

• Existența programului de 

dinamizare lingvistică în rândul 
elevilor, program cu care 
Xandobela colaborează de cinci 
ani și care ne permite, prin 
urmare, să încercăm noi tehnici 
de intervenție educațională și 
culturală într-un mediu familiar, 
confortabil și constructiv. Tot din
acest motiv, inițiativa a putut fi 
evaluată de către diverși 
profesioniști din domeniul 
educației și culturii (profesori, 
lucrători tehnici angajați ai 
municipalității și persoane cu 
putere de decizie politică), le-
am putut cere părerea și am 
putut adapta activitatea în 
funcție de feedbackul lor.

• Sincronizarea, coerența și 
suprapunerea obiectivelor celor 
trei tipuri de actori implicați: 
prin derularea acestei inițiative, 
atât Xandobela (și implicit 
proiectul Babel), cât și Serviciul 
de Normalizare Lingvistică și 
centrele școlare și-au putut 
atinge obiectivele de învățare, 
obiective ce vizează 
normalizarea limbii galiciene și 
diseminarea patrimoniului 
cultural (la nivel lingvistic și de 
patrimoniu literar și oral).
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 Dificultăți.
După cum am menționat anterior,

cea mai mare provocare a fost 
proiectarea și construcția structurii din
lemn pentru susținerea pânzelor și a 
conceperea unui sistem de fixare care 
să garanteze integritatea fizică a 
acestora.

Un alt proces laborios a fost acela
de memorare a textelor create special
pentru spectacol, pentru că am ales 
ca întreg dialogul dintre povestitoare 
și Țața Maria să se desfășoare în 
versuri, urmând structura literară a 
rimelor tradiționale.

III. SPECTACOLUL

Alegerea locației.
Spectacolul s-a ținut de trei ori în

total, în trei centre școlare din Oleiros,
centre care au pus la dispoziție în 
acest sens încăperi spațioase, cu 
acustică bună și fără mobilier. CEIP A 
Rabdeira a pus la dispoziție biblioteca,
CEIP Luís Seoane ne-a oferit o sală 

destinată activităților psihomotorii din 
clădirea pentru educație preșcolară, 
iar CEIP Parga Pondal ne-a pus la 
dispoziție o sală multifuncțională. În 
toate cele trei cazuri am optat să nu 
avem scaune pentru public, copiii 
așezându-se pe podea.
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Strategii de promovare.
Am profitat de relația bună pe 

care am dezvoltat-o cu Serviciul de 
Normalizare Lingvistică al Consiliului 
Municipal Oleiros în urma a cinci ani 
de colaborare de succes pentru a le 
propune includerea spectacolului în 
apelul public al campaniei școlare de 
dinamizare lingvistică pe anul școlar 
2019-2020. Odată acceptată, 
personalul tehnic municipal a 
contactat direct centrele școlare 
pentru a le oferi actvitatea propusă de
noi, și patru școli s-au arătat 
interesate.

În acest context, eforturile 
noastre de promovare a spectacolului 
au inclus:

• elaborarea imaginii 
spectacolului;

• redactarea textelor 
promoționale, a fișei tehnice și 
artistice și a dosarului 
informativ, documente pe care l-
am transmis în timp util 
personalului tehnic al Consiliului
Municipal Oleiros pentru a putea
fi distribuite în centrele școlare.

Durata.
Durata spectacolului este de aproximativ 35-40 de minute.

Multiplicare.    
Până în prezent, spectacolul s-a 

ținut de trei ori, cu rezultate foarte 
satisfăcătoare de fiecare dată. 

Anticipăm totuși că îl vom îmbunătăți 
cu fiecare nouă punere în scenă.
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IV. CONCLUZII

Feedback extern.
Am primit în mod explicit 

feedback pozitiv atât din partea 
profesorilor, cât și din partea 
personalului tehnic al Consiliului 
Municipal Oleiros. Aceștia au apreciat 
în mod special încurajarea participării 
active a copiilor pe parcursul 
spectacolului ca fiind o strategie bună 
de a-i ajuta să se exprime în limba 
galiciană.

Reacția publicului a fost, de 
asemenea, în mare parte pozitivă, 
deși au ieșit la suprafață câteva mici 
detalii care mai pot fi îmbunătățite cu 
privire la punerea în scenă și la 
instalația de cantastorie, îmbunătățiri 

pe care le vom aduce fără îndoială 
următoarelor spectacole. În ciuda 
acestor autocritici constructive care 
reprezintă o parte necesară din 
practica noastră profesională obișnuită
și care ne permit să evoluăm 
constant, am observat cu satisfacție 
un nivel crescut de entuziasm, 
surpriză, curiozitate și implicare din 
partea publicului.

Pe scurt, inițiativa îndeplinește 
perfect obiectivul general de 
diseminare a patrimoniului oral și 
literar, precum și obiectivul specific de
diseminare a patrimoniului oral și 
literar galician în rândul copiilor.

Evaluare internă.
Pentru Xandobela, metoda 

cantastorie prezintă un potențial 
enorm în derularea activităților 
noastre obișnuite pentru diseminarea 
patrimoniului literar și oral, 
dinamizarea lingvistică și promovarea 
lecturii. Ne-am asumat încă de la 
început provocarea de a crea un 
produs complex care să poată fi 
multiplicat pe termen nelimitat: deși 
procesul a fost laborios și plin de 
incertitudini, suntem extrem de 
mulțumite atât de punerea în scenă, 
cât și de instalația în sine. Satisfacția 
noastră este sporită și de feedbackul 
pozitiv din partea publicului care a 
participat până în prezent la 
spectacolul nostru de cantastorie.

Dacă pe viitor ni se va ivi ocazia 
de a crea un nou astfel spectacol de la
zero, datorită experienței practice pe 
care am dobândit-o cu această ocazie 
avem încredere că deciziile tehnice 
vor fi mai bine orientate, iar procesul 

în sine va fi mult mai eficient. Datorită
acestei experiențe, ne-a crescut 
capacitatea de a crea și derula 
proiecte scenice cu toate elementele 
și fazele pe care acestea le presupun, 
integrând, de asemenea, intenția și 
misiunea noastră de a disemina 
patrimoniul literar și oral într-un mod 
estetic și artistic.

Suntem, de asemenea, 
conștiente că anumite componente ale
cantastoriei ar funcționa mai bine cu 
anumite adaptări. După acest prim 
experiment, am simțit nevoia de a 
face mici ajustări atât în punerea în 
scenă, cât și în modul de ilustrare a 
pânzelor pentru a ne asigura că ne 
folosim de întregul potențial de 
interacțiune cu publicul transformat în
„cor” și pentru a consolida obiectivul 
final al spectacolului – acela de a 
disemina patrimoniul literar și oral al 
Galiciei.

   140       
         



Transferul de competențe.
În cadrul Xandobela evaluăm 

posibilitatea de a explora și exploata 
în continuare potențialul tehnicii 
cantastorie în vederea atingerii 
obiectivelor noastre organizaționale 
prin derularea de activități ce permit 
diversificarea și extinderea 
portofoliului nostru de servicii:

• Cu certitudine că odată ce 
spectacolul "Scrinul țaței Maria" 
va fi testat și perfecționat, îl 
vom prezenta în cadrul 
diferitelor circuite culturale 
regionale pentru a-l pune în 
scenă la cerere în instituții 
culturale și socio-educaționale 
de toate tipurile (biblioteci, 
centre culturale, școli, etc.).

• Anticipăm posibilitatea de a 
reveni la utilizarea acestei 
tehnici pentru noi proiecte 
scenice menite să promoveze 
utilizarea limbii galiciene și 
diseminarea patrimoniului literar
și oral.

• Ne vom informa cu privire la 
oportunitățile pe care această 
tehnică ni le oferă pentru 
propunerea de proiecte de 
formare, intervenție și creație 
colectivă, cu participarea unor 
persoane sau entități interesate 
atât la nivel formativ sau 
profesional, cât și la nivel 
personal sau social.
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O EXPERIENȚĂ ÎNTR-O ȘCOALĂ O EXPERIENȚĂ ÎNTR-O ȘCOALĂ 
SPECIALĂSPECIALĂ
De Asociația Universitur (România)De Asociația Universitur (România)

I. INFORMAȚII GENERALE

Context.
Asociația Universitur are sediul 

în București, cel mai mare și mai 
populat oraș din România. Cu toate 
acestea, recent am extins sfera 
activităților noastre la gimnaziile și 
liceele din regiunile de dezvoltare Sud,
Sud-Est și Sud-Vest ale României. 
Acest lucru a fost posibil în principal 
datorită colaborării noastre cu 
Asociația Culturală Philmys în sfera 
problemelor sociale actuale de interes 
general. Împreună, am abordat teme 
cum ar fi exodul tinerei generații, 
depresia, abuzul emoțional și violența 
în rândul tinerilor și chiar educația 
offline ca răspuns la dependența tot 
mai mare a copiilor și tinerilor de 
mediul online și de internet. Abilitățile 
lor, dobândite atât prin experiența în 
lucrul cu tinerii, cât și prin pregătirea 
lor profesionala în domeniul Artelor, 
au făcut din Philmys partenerul ideal 

pentru acest proiect. În cadrul acestui
proiect, am combinat experiența și 
abilitățile noastre ce țin de educația 
formală și non-formală în diverse 
domenii pentru a propune cantastoria 
ca metodă de promovare a 
patrimoniului literar în rândul copiilor 
defavorizați.

Munca noastră de cercetare 
arată că, la momentul creării acestui 
Ghid, nu există persoane, organizații 
sau instituții care să utilizeze 
cantastorie în România. Mai mult, în 
căutările noastre nu am gasit un 
echivalent sau un concept similar cu 
cantastoria italiană în istoria 
României.

Singura experiență oarecum 
similară pe care Universitur o are în 
acest domeniu este colaborarea 
noastră, la începutul anilor 2010, cu 
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artistul și trainerul sicilian Alessio Di 
Modica, specializat în teatru, clovnerie
și tradițiile siciliene ale cantastoriei și 
ale meseriei de păpușar. Cu toate 
acestea, metoda lui Alessio, așa cum 
o înțelegem noi, este destul de diferită

de metoda propusă în acest Ghid, deci
o putem menționa doar ca o 
experiență timpurie care ne-a adus la 
cunoștință conceptul de cantastorie, și
nu ca o experiență formativă pentru 
Universitur.

II. FORMARE ȘI CREAȚIE

Obiective.
• Promovarea patrimoniului literar

și oral în rândul copiilor de 
vârstă școlară într-un mod 
creativ și interactiv.

• Prezentarea către profesori și 
lucrători de tineret a unei 

metode non-formale și 
interactive pe care o pot folosi 
pentru a elabora un proiect sau 
o lecție interdisciplinară (cu 
obiective de învățare aferente 
orelor de limbă și literatură, artă
sau dirigenție).

Grupul.
Grupul nostru creativ a fost 

format din două subgrupuri:
• Principalul grup creativ și de 

facilitare, compus din 3 membri 
responsabili cu educația non-
formală (ENF) și facilitarea 
creativă, precum și cu logistica:
◦ Anca Tudoricu (Universitur), 

care s-a concentrat pe 
facilitarea ENF și logistică, 
precum și pe comunicarea cu
școala;

◦ Eliza Donescu (Universitur), 
care s-a concentrat pe 
storytelling și logistică.

◦ Sabina Grădinaru (Asociația 
Culturală Philmys), care s-a 
concentrat pe storytelling și 
facilitarea creativă. Am 
inclus-o pe Sabina în acest 
proiect pentru că am 
identificat atât oportunitatea 
de a transmite metoda 
cantastorie unui alt lucrător 
de tineret, cât și pe cea de a-
i folosi abilitățile pentru a ne 

ajuta în demersul nostru. 
Sabina are ani de experiență 
ca actriță, scenaristă și 
lucrător de tineret. În timpul 
bogatei sale cariere ca 
lucrător de tineret, care se 
învârte în jurul educației 
artistice, ea a învăţat și a 
stăpânit mai multe 
metodologii în lucrul cu copii 
defavorizați și copii cu 
probleme de comportament. 
De asemenea, Sabina este 
cofondatorul Asociației 
Culturale Philmys, care este 
partenerul nostru din 2018. 
Includerea ei în echipa de 
creație a fost extrem de 
benefică pentru rezultatele 
generale ale proiectului, 
având în vedere 
caracteristicile grupului 
nostru țintă. Ea a făcut 
propuneri eficiente și 
constructive în procesul de 
elaborare a programului de 
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lucru, a coordonat procesul 
creativ și a creat spectacolul 
final împreună cu copiii.

Grupul creativ secundar a fost 
format din cea mai mare parte a unei 

clase a VII-a de la școala pe care am 
implicat-o în inițiativa locală de 
cantastorie: 10 elevi între 12-14 ani 
cu dizabilități intelectuale și / sau 
tulburări de comportament.

Abordarea grupului țintă.
Considerăm că metoda 

cantastorie poate fi eficientă pentru 
promovarea patrimoniului literar în 
rândul copiilor, un grup țintă care se 
confruntă cu tentația și riscul de a 
petrece excesiv de mult timp online și 
care se întâmplă de multe ori să aibă 
o adevărată „aversiune” față de 
literatura scrisă. Din acest motiv, și 
pentru că ne-am propus să obținem 
un impact social mai mare, am decis 
să lucrăm cu copii, mai exact cu un 
grup defavorizat.

Inițial, intenția noastră a fost să 
lucrăm cu un centru pentru copii 
instituționalizați situat în Sectorul 2 al 

Bucureștiului. Însă birocrația și lipsa 
de interes din partea autorităților 
responsabile cu grija lor au făcut 
acest lucru foarte dificil. Încercările 
noastre de a obține un acord de 
colaborare au implicat nenumărate 
apeluri telefonice, e-mailuri și adrese 
oficiale care nu au avut aproape 
niciun rezultat pozitiv. Cu toate 
acestea, în tot acest proces, cineva 
ne-a recomandat către o școală 
specială pentru copii cu dizabilități, și 
anume Școala Gimnazială Specială 
Numărul 4, situată în Sectorul 4 al 
Bucureștiului - și am reușit să 
contactăm persoanele responsabile și 
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să stabilim o întâlnire.
Școala este una tradițională, 

construită la începutul anilor 1900. 
De-a lungul timpului a avut nume 
diferite, în funcție de rolul specific și 
de grupul țintă. În prezent este un 
complex școlar format din:

• O grădiniță pentru preșcolari cu 
nevoi speciale;

• O școală pregătitoare;
• O școală specială cu clasele I-X 

pentru elevii cu dizabilități 
mintale și neuromotorii și alte 
deficiențe asociate.

Am contactat inițial psihologul 
școlii și am putut programa o întâlnire
pentru a ne prezenta propunerea. Pe 
21 ianuarie 2020 am avut o întâlnire 
cu directorul, logopedul și psihologul 
școlii, cărora le-am prezentat proiectul
în ansamblu și propunerea noastră de 
a lucra cu elevii. Au fost receptivi la 
ideile noastre și astfel am găsit 
următorul nostru grup țintă - copiii cu 
dizabilități.

Școala s-a bucurat să ne 
primească și să ne lase să lucrăm cu 
copiii. După o analiză preliminară, ni 
s-a sugerat să lucrăm cu clasa a VII-a
A, care este formată din 14 elevi cu 
dizabilități moderate, în principal cu 
deficit de atenție și deficiențe mintale.
Am continuat cu vizitarea spațiului de 
lucru oferit de școală și am convenit 
asupra programului de lucru.

Am decis un timp de pregătire 
pentru cantastorie de maxim 2 ore pe 
zi, timp de o săptămână, luând în 
considerare nivelul de atenție al 
copiilor și nevoile lor specifice. Am 
lucrat cu copiii în sala lor de clasă și în
ludoteca școlii.

Înainte de a alege textul pentru 

cantastorie, am discutat cu directorul 
și psihologul școlii. Am vrut să alegem
ceva legat de programa de clasa a 
VII-a, dar ni s-a sugerat să alegem 
ceva din afara ei pentru a face 
activitatea mai atractivă. Am discutat,
de asemenea, despre profilul 
publicului, și anume alți elevi ai școlii, 
cu vârste începând de la 7 ani și 
incluzând copii cu dizabilități 
intelectuale severe.

După ce am întâlnit copiii și am 
evaluat în ce măsură putem lucra cu 
ei, am ales o poveste românească 
pentru copii mai puțin cunoscută – o 
variantă a unei povești foarte 
cunoscute. Povestea aleasă a fost 
„Iedul cu trei capre”, despre un ied 
foarte răsfățat care locuiește cu 
mama, mătușa și bunica lui, care îi 
satisfac orice capriciu. Într-o zi, cele 
trei capre lasă iedul singur acasă, iar 
obiceiul acestuia de a striga și a 
plânge de fiecare dată când vrea ceva
îl bagă în necaz cu vulpea, ursul și 
lupul. În final, iedul învață că este 
important să fie mai independent și să
aibă grijă de el însuși.

De ce am ales acest text:
● Este scurt, așa că am putut să-l 

citim împreună cu copiii de 
câteva ori în timpul pregătirii, 
fără ca ei să-și piardă atenția;

● Conține repetarea anumitor 
fraze-cheie, precum și câteva 
versuri de adormit copiii, ceea 
ce a facilitat implicarea corului;

● Este simplu, astfel încât toată 
lumea din public să-l poată 
înțelege și sa fie atentă;

● Ni s-a părut că mesajul de a fi 
mai independent/ă ar putea fi 
bun pentru grupul nostru țintă.
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Etape de lucru.
În cele 5 zile de lucru, am 

petrecut aproximativ 2 ore/zi lucrând 
cu copiii la școală, apoi am mai 
petrecut câteva ore în fiecare zi 
lucrând doar cu grupul creativ 
principal al echipei Universitur pentru 
a picta pânzele și a pregăti 
materialele.

Ziua 1: În prima zi am făcut 
activități de coeziune de grup și 
storytelling cu copiii, pentru a ne 
cunoaște și a vedea care sunt 
interesele și abilitățile lor.

Una dintre primele activități 
derulate a fost gandită special pentru 
a fi reflectată la sfârșitul spectacolului,
ca o încheiere a activităților noastre 
cu copiii: am rugat fiecare copil să-și 
deseneze autoportretul și să-l 
semneze. Am folosit apoi aceste 
autoportrete în activitățile de 
storytelling din prima zi, încurajându-i
să vorbească despre ei înșiși și despre
pasiunile lor și să-și imagineze că au 
superputeri. Am vrut să spargem 
gheața în acest fel și să le arătăm că 
storytellingul nu este ceva dificil sau 
complicat. De asemenea, am vrut să 
le creștem încrederea în ei și să-i 
facem să se simtă încrezători și 
curajoși ca niște supereroi, 
pregătindu-i astfel pentru restul 
activităților pe care urma să le facem 

împreună. După prima sesiune de 
lucru, acestea au devenit 
autoportretele lor de supereroi, pe 
care le-am pus deoparte pentru a le 
pregăti o surpriză mai târziu.

După sesiunea de lucru, am 
trecut în revistă activitățile cu 
profesorul și personalul școlii, apoi am
avut o întâlnire internă pentru a alege
textul, a decide episoadele poveștii și 
a le schița. Am început să desenăm 
pânzele.

Ziua 2: La școală, am continuat 
activitățile de coeziune a grupului și 
de storytelling cu copiii. Am citit 
povestea împreună pentru prima dată 
și apoi am vorbit despre ea pentru a 
vedea cum li se pare copiilor și ce 
părți le atrag cel mai mult atenția.

După școală, am avut o sesiune 
de lucru cu grupul creativ principal. 
Am integrat feedback-ul copiilor și am 
finalizat episoadele poveștii. Am 
terminat desenele pe pânză - doar 
contur, fără culori.

Ziua 3: La școală, le-am arătat 
copiilor desenele pe pânză și i-am 
rugat să ne ajute să pictăm și să 
adăugăm culori. În timp ce copiii 
pictau, adulții i-au urmarit 
îndeaproape și au vorbit despre 
episoadele și personajele pe care 
copiii le pictează pentru a-i ajuta să 
rețină mai bine povestea.
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După școală, grupul creativ 
principal a terminat de pictat pânzele 
și a lucrat la alte materiale și 
elemente de recuzită. A trebuit să 
terminăm de pictat fără copii, 
deoarece timpul a fost scurt, iar unii 
dintre copiii cu deficit de atenție nu au
reușit să termine pictura în timpul pe 
care l-am avut la dispoziție. După ce 
am terminat de pictat, am structurat 
textul pentru fiecare episod și am 
decis unde ar trebui să intre corul și 
ce ar trebui să spună.

Ziua 4: La școală, le-am arătat 
copiilor pânzele terminate. Ne-am 
așezat în semicerc și am citit din nou 
povestea, de data aceasta cu cineva 
întorcând pânzele în concordanță cu 

ce se povestea. După ce am terminat 
de citit, le-am explicat copiilor cum se
va desfășura spectacolul și am 
distribuit rolurile ținând cont de 
preferințele fiecăruia. Am petrecut 
restul sesiunii de lucru repetând și 
ajustând detaliile spectacolului, 
asigurându-ne că își amintesc ce 
trebuie să facă și să spună. În final, 
rolurile au fost următoarele: din 
grupul creativ principal, Eliza a fost 
povestitorul și Sabina a condus corul. 
Un copil a fost povestitorul secundar, 
care intervenea din când în când cu 
fraze cheie. Doi copii au fost 
responsabili de întoarcerea pânzelor 
(echivalent cu datul paginii), iar restul
au făcut parte din în cor. Pentru a-i 
implica cât mai mult posibil, am avut 
recuzită pentru a reprezenta caprele și
am distribuit-o copiilor astfel încât să 
poată sublinia momentele cheie ale 
poveștii.

După școală, grupul principal a 
avut o scurtă întâlnire pentru a aduce 
unele mici modificări spectacolui pe 
baza feedback-ului copiilor și a 
implicării lor din timpul repetiției.

    
Ziua 5: La școală, ne-am întâlnit 

cu copiii, am făcut două repetiții, apoi 
am susținut spectacolul în fața a 
aproximativ 25 de copii și profesorii 
lor. Fără ca grupul creativ secundar să
știe, am adăugat o ultimă pânză care 
a fost dezvăluită la sfârșitul 
spectacolului. Pânza conținea toate 
autoportretele copiilor, într-un gest 
simbolic pentru a le arăta rolul 
important pe care l-au jucat în 
conturarea spectacolului și spunerea 
poveștii.
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Logistica creativă și instalația de cantastorie.
Am decis să folosim două rânduri 

de pânze alăturate, ambele susținute 
de un suport reglabil pentru fundaluri 
fotografice. Ideea pânzelor alăturate a
venit ca soluție pentru simplificarea 
desenelor: deoarece personajul 
principal apărea în fiecare episod, am 
decis să îl desenăm pe pânza din 
dreapta, care a rămas fixă, dar căreia 
i s-au adăugat diverse elemente de 
recuzită sau efecte de mișcare în 
funcție de fiecare episod. Episoadele 
poveștii au fost reprezentate pe 
pânzele din stânga, care au fost 
dezvăluite pe rând de copii. În acest 
fel, nu a fost nevoie să desenăm 
personajul principal decât o dată și 
am avut mai mult timp să lucrăm la 

tot restul. În afară de pânzele 
alăturate de pe suport, am creat 
elemente de recuzită pe care copiii le-
au folosit pentru a sugera alte 
personaje și o parte din acțiune. 
Această alegere creativă a servit și la 
gestionarea grupului de copii, pentru 
a ne asigura că fiecare dintre ei are 
un rol în spectacol și se simte motivat 
să participe.

Spectacolul a avut și o 
componentă muzicală: corul a cântat 
un cântecel de leagăn într-unul dintre 
episoade, iar de fiecare dată când se 
dădea „pagina”, unul dintre copii 
marca momentul cu sunetul unui 
instrument de percuție.
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Dificultăți.
• O provocare pe care știam că o 

avem ca echipă (chiar și 
punându-i la socoteală pe 
voluntarii noștri) a fost lipsa 
abilităților artistice precum 
desenul, pictura și cântatul din 
voce sau la instrumente. Am 
încercat să compensăm acest 
aspect chiar dinainte de a 
identifica grupul țintă, prin 
parteneriatul cu Asociația 
Culturală Philmys. Chiar și așa, 
ar fi fost ideal să avem cel puțin
încă o persoană cu înclinație 
artistică în grupul creativ 
principal.

• O altă provocare a fost lucrul cu 
copiii cu dizabilități intelectuale, 
fapt care ne-a plasat cu cel 
puțin doi pași în afara zonei 
noastre de confort: un pas 
datorită metodei noi pe care o 
foloseam, și altul datorită 
grupului țintă pe care l-am ales.
Cu ajutorul profesorilor lor și 
bazându-ne pe experiența 
noastră combinată în facilitarea 

activităților de educație non-
formală, am reușit să ne 
adaptăm rapid la nevoile lor 
specifice. Cu toate acestea, 
flexibilitatea a fost esențială: 
procesul creativ și de învățare a 
fost foarte diferit de ceea ce 
pregătisem noi inițial, așa că a 
trebuit să ne adaptăm mult pe 
parcurs.

• Am fi putut acorda mai mult 
timp procesului creativ alături 
de copii. Din păcate, a fost 
destul de dificil să-i menținem 
concentrați și interesați mai 
mult de 2 ore în fiecare zi, 
deoarece au nevoie de multă 
mișcare, iar multe dintre 
activitățile propuse de noi se 
bazau pe gesturi repetitive și 
cereau concentrare prelungită 
asupra unei singure sarcini. 
Suntem de părere că 2 ore / zi 
cu copiii a fost alegerea corectă,
dar în viitor am dori să 
adăugăm întregului proces una 
sau două sesiuni de lucru în 
plus.

III. SPECTACOLUL
Când a devenit clar că vom lucra 

cu elevii Școlii Speciale, decizia de a 
susține spectacolul în școală a venit în
mod firesc. Am dorit să aducem 
cantastoria acestor copii și profesorilor
lor ca o nouă modalitate de a aborda 
cărțile și poveștile, deoarece mulți 
dintre elevii de aici suferă de deficit 
de atenție și au dificultăți la citire.

Inițial ne-am gândit să-i invităm
pe unii dintre părinți la spectacol, dar 
au existat mai multe obstacole: 
sesiunile de lucru și spectacolul au 

avut loc dimineața, așa că părinții 
erau la muncă; de asemenea, multe 
familii sunt din afara orașului, iar 
copiii fie locuiesc în căminul școlii, fie 
fac o navetă lungă în fiecare zi până la
școală și înapoi. Până la urmă, 
directorul școlii a invitat unii dintre 
elevii și profesori care aveau ore 
neesențiale în intervalul respectiv. 
Având în vedere că evenimentul a fost
organizat cu circuit închis, singura 
promovare a fost internă, în rândul 
personalului școlar.
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Spectacolul a durat 10 minute, 
dar întregul eveniment a durat 
aproximativ 30 de minute. Am făcut o
scurtă prezentare la început, iar la 
final am strigat numele fiecărui copil 
care a participat și le-am oferit un mic

premiu de față cu publicul. După toate
acestea, am avut și o scurtă discuție 
cu toți profesorii prezenți și le-am 
răspuns la întrebările despre BABEL, 
Erasmus + și cantastorie.

IV. CONCLUZII

Feedback extern.
Cea mai satisfăcătoare parte a 

acestei experiențe a fost feedbackul 
continuu pe care l-am primit de la 
copiii din grupul creativ. Procesul a 
fost destul de dificil și a necesitat 
multă energie, dar efortul a meritat. 
În fiecare zi, copiii ne întrebau dacă 
ne întoarcem a doua zi și ce am 
pregătit pentru ei. Au fost încântați să
lucreze cu noi, dar înainte de 

spectacol s-au temut că publicul ar 
putea râde de ei. Chiar și așa, s-au 
implicat 100% în spectacol și au 
primit în schimb multe aplauze. După 
spectacol, au întrebat când ne mai 
întoarcem și au fost dezamăgiți să afle
că activitatea s-a terminat.

Feedback-ul de la director și 
profesori a fost de asemenea pozitiv. 
Ne-au felicitat pentru inițiativa de a 
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face ceva activ și creativ cu copiii, 
deoarece acestea sunt genul de 
activități care se potrivesc cel mai 
bine nevoilor lor de dezvoltare 
cognitivă. În plus, au fost interesați 

atât de cantastorie ca tehnică nouă, 
cât și de proiect, și au dorit să 
păstreze legătura cu noi pentru o 
colaborare ulterioară.

Evaluare internă.
Pentru Universitur, cantastorie 

deschide o perspectivă complet nouă 
asupra capacității noastre de a lucra 
cu cel mai tânăr grup țintă de până 
acum. Ne-am extins deja orizontul 
către școlile gimnaziale și am căutat 
noi instrumente și metode de utilizat 
în proiectele noastre. Acest 
instrument se potrivește cu afinitatea 
noastră pentru storytelling și ne ajută 
să venim cu ceva în plus în unele 
dintre parteneriatele noastre existente
și viitoare, aducând avantajul unei 
metodologii inovatoare. Mai mult, 
cantastorie ne deschide o nouă 
perspectivă în ceea ce privește 
interpretarea patrimoniului, domeniu 
de care suntem extrem de interesați 
datorită experienței noastre în 
domeniul geografiei umane.

Cantastorie este un instrument 
interdisciplinar foarte valoros, care se 
poate dovedi util multor cadre 

didactice și lucrători din sistemul de 
educație formală, persoane care 
doresc să-și facă procesul de predare 
mai dinamic și mai atractiv și care 
apreciază și promovează munca în 
echipă și învățarea orizontală. Aceștia 
sunt, de fapt, oamenii pe care îi vizăm
atunci când încheiem noi parteneriate 
în sectorul educației formale, deci 
suntem de părere că metoda 
cantastorie va deveni un atu foarte 
atractiv pentru asociația noastră.

La nivel personal, experiența cu 
acest instrument ne-a scos destul de 
mult din zona noastră de confort și 
ne-a oferit șansa de a ne extinde 
orizontul personal și profesional. De 
asemenea, ne-a amintit cât de 
importante sunt colaborarea și 
consolidarea capacităților pentru 
longevitatea organizației și pentru 
calitatea muncii noastre.
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Transferul de competențe.
După această colaborare, 

Asociația Culturală Philmys s-a hotărât
să scrie un proiect cultural finanțat la 
nivel național care implică și 
cantastorie și să îl deruleze la nivel 
regional. Cu toate acestea, având în 
vedere criza sanitară din 2020, acest 
proiect, la fel ca multe altele, se află 
momentan în așteptare.

Per ansamblu, ne bucurăm că 

am putut împărtăși această nouă 
metodă unora dintre partenerii noștri 
români și așteptăm cu nerăbdare să o 
putem transmite și partenerilor noștri 
internaționali. La nivel național, 
intenția noastră este să folosim 
cantastoria în colaborare cu școli și 
alte instituții și să atragem profesori și
lucrători de tineret pentru a continua 
transferul de competențe.
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“REFRÁN COTIDIANO” EN EL “FIADEIRO “REFRÁN COTIDIANO” EN EL “FIADEIRO 
DE CONTOS”DE CONTOS”
APDP-APDP-Associação Para o Desenvolvimento de PitõesAssociação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugal) (Portugal)

I. INFORMAȚII GENERALE
Context social și cultural.

Barroso, sau Terras de Barroso, 
este numele tipic al unei regiuni 
extrem de autentice în care se află 
municipalitățile Montalegre și Boticas, 
în districtul Vila Real, Trás-os-Montes, 
din nordul Portugaliei. Barroso se 
întinde pe un platou între cele mai 
înalte lanțuri montane din Portugalia 
(Larouco și Gerês). Această regiune 
are propriile sale caracteristici, adânc 
înrădăcinate, iar cultura sa este 
conservată cu mândrie, ceea ce face 
posibilă menținerea în actualitate a 
anumitor practici și obiceiuri 
tradiționale cotidiene; în plus, toate 
tradițiile ce nu pot fi reproduse în 
viața de zi cu zi sunt recreate prin 
evenimente și în Ecomuzeul din 
Barroso.

Nu există în această zonă nimic 
care să amintească de experiențe 
asemănătoare cu metoda cantastorie, 
dar există alte tehnici tradționale, nu 
mai puțin importante, caracteristice 

acestui popor deosebit. Chiar și în 
ziua de astăzi se mențin aici tradiții, 
cugetări și obiceiuri ancestrale, 
moștenite și transmise pe cale orală 
din generație în generație. Oamenii 
din aceste părți au un grai propriu și 
păstrează credința în înțelepciunea, 
superstițiile, ritualurile, practicile și 
obiceiurile celor mai îndepărtate 
generații.

Există de asemenea un efort 
suplimentar din partea Consiliilor 
Locale, al Ecomuzeului din Barroso și 
al Asociațiilor municipale din 
Montalegre și Boticas în vederea 
conservării impresionantului 
patrimoniu intangibil ce caracterizează
această regiune și îi distinge pe 
locuitorii săi. Există încă un număr 
mare de bătrâni care au cunoștințe 
despre un ansamblu de manifestări 
culturale, printre care viața 
comunitară agro-pastorală (pe cale de
dispariție), folclor, poeme medievale, 
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proverbe (transmise pe cale orală și 
considerate înțelepciune populară), 
„cântecele prieteniei” (tradiționalele 
„cantiga de amigo”), zicale, 
descântece etc.

În cuvintele lui Domingos Chaves
(citat din Diário do Minho), definirea 

culturii regiunii Barroso ar fi ca și cum
„am privi în sufletul nostru, la 
identitatea noastră, felul nostru de a 
fi, de a trăi, de a exista pe lume” și 
am spune - „noi suntem Barreses/as 
și ne mândrim nespus”.

Locație.
Pitões das Júnias este un sat 

situat în Montalegre, regiunea Terras 
de Barroso. Localitatea se află în 
Parcul Național Peneda-Gêres, la o 
altitudine de 1200 de metri, și se 
învecinează la nord cu Galicia. Are o 
suprafață de 36.890 km2. Originea sa 
datează din secolele al IX-lea și al XI-
lea, vechime similară cu a Mănăstirii 
Santa María da Júnias și a Bisericii 
Matriz, ambele situate pe teritoriul 
satului.

Asociația pentru Dezvoltarea 
Pitões (APDP - Associação Para o 
Desenvolvimento de Pitões) își are 
sediul în Pitões das Júnias. Toate 
activitățile pe care le derulează și 
promovează se desfășoară 
întotdeauna în Pitões das Júnias, 
implicând comunitatea locală. De la 
cea mai tânără generație până la cea 
mai în vârstă, toată lumea face parte 
din acest crâmpei de bogăție 
culturală, unde activitățile sunt 
derulate în comunitate pentru un bine 
comun: amintirea, păstrarea și 
promovarea tradițiilor satului Pitões 
das Júnias.

Având în vedere faptul că satul 
Pitões das Júnias este localizat în 
Terras de Barroso, cultura sa este 
similară cu a regiunii. În plus, 
caracteristicile geografice și 
frumusețea naturală a satului au 
contribuit la reținerea mici sale 
populații, la menținerea practicilor, 
obiceiurilor și particularităților sale 
culturale, precum și a aspectului său 
medieval caracteristic.

Pitões das Júnias are 161 de 
locuitori permanenți, dintre care 94 de
sex feminin și 67 de sex masculin. 
Cincizeci la sută dintre aceștia au 
peste 60 de ani3. Locuitorii trăiesc din 
agricultură și creșterea animalelor, iar 
unii dintre ei au ales să ofere cazare 
pentru turiști și să producă și 
comercializeze produse tipice locale. 
Vara, populația se mărește de patru 
ori întrucât emigranții se întorc acasă,
iar turiștii ocupă toate spațiile locale 
de cazare.

Locuitorii acestui sat au fost 
dintotdeauna sociabili și ospitalieri. De
aceea, ei simt nevoia de a crea motive
care să îi îndemne pe oameni să se 
adune și să petreacă timp împreună; 
există, astfel, o cerere pentru tot felul
de activități care, dincolo de faptul că 
promovează bunele relații în cadrul 
comunității, sunt și un pretext pentru 
„renașterea trecutului”. În orice 
eveniment sau activitate derulate de 
APDP, Consiliul Local, Ecomuzeul din 
Barroso sau alți parteneri locali, 
locuitorii se mobilizează și sfârșesc 
prin a adăuga ceva intrinsec tradiției 
din Pitões (un cântec, un dans etc.).

Iar dacă locuitorii din Barroso 
afirmă „noi suntem Barreses/as și ne 
mândrim cu asta", cei din Pitões spun,
cu încredere în sine, că mândria lor 
este și mai mare: „Eu sunt din Pitões, 
sunt mândru și bucuros!”.

3Informație extrasă din Referendum 2011.
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II.  FORMARE ȘI CREAȚIE
Obiective.

Primul contact și primele 
cunoștințe pe care APDP le-a avut 
despre această tehnică inovatoare 
pentru diseminarea patrimoniului 
imaterial și literar, cantastorie a fost 
prin câteva exemple, videoclipuri și 
imagini pe care ni le-au prezentat 
partenerii noștri de la La Corte Della 
Carta, în diferite întâlniri 
transnaționale ale proiectului Erasmus
+ precedent – „The Adventure of 
Reading”. Mai târziu, când am început 
proiectul BABEL, am participat la 
prezentarea unei povești prin metoda 
cantastorie, facilitată și exemplificată 
de un membru La Corte Della Carta.

În momentul în care am înțeles 
metoda cantastorie, s-au stabilit și 

obiectivele pe care APDP intenționa să
le atingă cu aceasta.

Având în vedere principalul 
obiectiv al proiectului BABEL, 
dezvoltarea de tehnici inovatoare 
pentru diseminarea patrimoniului 
literar oral, APDP a vizat recreerea și 
diseminarea unei povești din registrul 
oral, cu participarea și implicarea 
populației din Pitões das Júnias. În 
afară de aceasta, a existat intenția de 
a inova și de a face cunoscut atât 
locuitorilor satului, cât și altor 
persoane din afară, o nouă metodă de
a spune o poveste într-un mod 
distractiv, la care poate participa toată
lumea.

Grupul.
Înainte de a vorbi despre grup și 

despre toate deciziile luate în legătură
cu acesta, este esențial să menționăm
că APDP a considerat necesar să arate
cantastoria pregătită și experimentată
în Santiago de Compostela. De 
asemenea, este necesar să 
menționăm că în trainingul de 
cantastorie oferit de către La Corte 
Della Carta în Santiago de Compostela
(iunie 2019), membrii APDP prezenți 
la aceasta au ales o poveste destul de
comună, tradițională în literatura 
portugheză, și anume „Rifão 
Quotidiano” de Mário Henrique Leiria.

Pe parcursul trainingului, urmând
toți pașii indicați pentru crearea și 
executarea tehnicii cantastorie, au 
fost create opt pânze pe care au fost 
desenate diferite părți ale poveștii 
alese. Pânzele au fost apoi pictate și 

decorate pentru a fi cât mai atractive.
La revenirea din training, în 

Pitões das Júnias, având în vedere 
tema poveștii prezentate prin 
cantastorie (umor popular), a fost 
selectat un grup mai tânăr pentru a 
servi drept public la prezentarea și 
exemplificarea acesteia.

Grupul era alcătuit din zece tineri 
cu vârste cuprinse între 8 și 17 ani 
care fac parte din Clubul de Lectură 
„Amigos de Pitões”. Acest Club de 
Lectură a fost creat în timpul 
proiectului ACNE, iar de atunci 
colaborează la toate activitățile 
promovate în Pitões das Júnias și 
contribuie cu altele, oferind idei și 
sugestii de activități culturale ce pot fi
inserate în evenimente existente sau 
organizate cu alte ocazii.
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Abordarea publicului țintă.
Grupul nu a fost selectat 

intenționat. Așa cum s-a specificat 
mai sus, un grup de tineri a fost 
selectat pentru a servi drept public la 
cantastoria „Rifão quotidiano”, 
pregătită în timpul trainingului 
dedicat. La momentul prezentării, 
grupul a fost încântat de text și de 
imaginile desenate (o bătrână destul 
de caricaturizată, un fruct 
antropomorf cu ochi și gură, unele 
părți ale corpului bătrânei foarte 
preoeminente și exagerate). Tinerii au
dorit să îmbunătățească grafic 
materialul original, aducând toate 
pânzele la aceeași dimensiune (80cm 
x 110cm), adăugându-le mai multă 
culoare, unindu-le în partea de sus și 
introducând un băț de lemn pe post 
de mâner, astfel încât acestea să 
poată mai practice și mai ușor de 

manevrat. Toate aceste îmbunătățiri 
au fost aduse de către grup din 
proprie inițiativă, cu intenția de a 
prezenta totlul locuitorilor din Pitões.

Prin  urmare,  se poate  spune că
grupul  s-a  creat  de  la  sine,  fără
intenția de a-l  selecta pentru a crea
cantastoria.

Intenția APDP a fost să prezinte 
clubului de lectură cantastoria 
menționată mai sus, în ideea ca 
membrii acestuia să se bucure de ea 
și să învețe ceva nou, o tehnică 
distractivă. Nu a existat niciodată 
intenția de a coopta acest grup pentru
a lucra și a crea folosind noua tehnică.
Lucrurile s-au întâmplat de la sine, iar
angajamentul și motivația grupului au
accentuat prezentarea acestei povești 
pline de umor în orașul Pitões.
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Etape organizatorice.
Ținând cont de faptul că grupul 

intenționa să prezinte textul deja 
selectat și pregătit anterior, APDP a 
decis împreună cu acesta ziua cea mai
potrivită pentru prezentarea 
cantastoriei, precum și locul și toți 
pașii necesari, după cum urmează:

Alegerea locației pentru repetiții 
și pregătirea spectacolului: a fost 
ales în unanimitate spațiul bibliotecii 
din Pitões, având în vedere că acesta 
oferă diferite materiale și facilități 
pentru proiecte de acest tip.

Programarea sarcinilor care 
trebuie îndeplinite pentru 
îmbunătățirea cantastoriei: în 
weekendul 13-14 iulie, între orele 
16:00 și 20:00, s-a lucrat intens la 
îmbunătățirea fiecărei pânze, 
adăugarea mai multor culori și 
conturarea marginilor. Pânzele au fost 
apoi cusute în partea de sus și fixate 
pe un băț de lemn cu intenția ca, în 
timpul spectacolului, fiecare pânză să 
fie dată la o parte ca o pagină de 
calendar. Toate aceste îmbunătățiri au
transformat instalația într-un act 
scenic plin de culoare și dinamism, iar
acolo unde era cazul s-au adăugat 
elemente grafice care să transmită 
mesajul textului prin imagini încărcate
cu umor.

Programarea repetițiilor: repetițiile 
au avut loc în după-amiaza zilei de 20
iulie, de la 14:00 la 18:00. S-a 
experimentat cu diferite moduri de 
începere a cantastoriei și diferite 
stiluri pentru cor. În cele din urmă, 
grupul a ales ca cineva să citească 
textul înainte de a începe cantastoria 
propriu-zisă, pentru a capta atenția 

publicului prin tema comică abordată 
în text. După aceea, cantastoria a 
început condusă de o persoană (din 
APDP) pe post de „ghid” sau „dirijor”, 
care avea un baston cu ajutorul căruia
ghida corul (grupul clubului de 
lectură) și ținea ritmul textului. Pentru
încheiere, cu intenția de a implica 
întregul public prezent, a fost ales un 
cântec popular din Pitões das Júnias, 
cunoscut de toți cei prezenți, și s-a 
înlocuit în versurile acestuia cuvântul 
„portocală” cu fructul din poveste. 

Toată această muncă și implicare 
a făcut ca prezentarea să devină un 
adevărat spectacol, marcat de 
dinamism și empatie atât din partea 
creatorilor și actorilor, cât și din partea
publicului adult.

Data spectacolului cu public: 
pentru ca spectacolul să poată fi văzut
de cât mai multe persoane, a fost 
aleasă data unui eveniment foarte 
cunoscut în Pitões das Júnias: Fiadeiro
de Contos (Festivalul de Povești). 
Cantastoria a fost prezentată pe 21 
iulie la 18:30, în încheierea 
evenimentul VI Fiadeiro de Contos.
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Dificultăți.
Provocarea percepută de noi ca 

fiind cea mai mare a reprezentat-o, 
fără îndoială, gestionarea timpului 
acordat pentru îmbunătățirea și 
finalizarea  decorului cantastoriei. 
Repetițiile depindeau de finalizarea 
acestui aspect, iar intervalul disponibil
pentru derularea spectacolului era și 
el foarte scurt.

Prezentarea cantastoriei către 
clubul de lectură a avut loc pe 7 iulie, 
la ora 18:00. Imediat după aceea, 

după cum s-a menționat deja, grupul 
a manifestat un mare interes pentru 
realizarea unui spectacol public de 
cantastorie. În aceeași zi s-a stabilit 
programul de lucru și s-a discutat 
despre pașii următori.

Au rămas, așadar, doar trei zile, 
și acelea doar parțial, pentru lucrul la 
acest proiect, deoarece membrii APDP,
din motive profesionale, nu erau 
disponibili pe parcursul săptămânii.

III. SPECTACOLUL

Alegerea locației.
A partir del momento en que se 

definió la fecha de la presentación del 
“cantastorie” quedó determinado que 
el lugar de la presentación sería el 
Largo do Eiró (lugar amplio existente 
en el centro de la aldea), donde 
estarían el palco y el escenario para 
los/as contadores/as de historias que 
iban a estar presentes en el Fiadeiro 

de Contos a lo largo del fin de 
semana. Así, fue en el mismo palco 
donde habían estado ilustres 
contadores/as donde se presentó el 
espectáculo: Rifão Quotidiano de 
Mário Henrique Leiria presentado por 
el club de lectura Amigos de Pitões a 
través de la técnica “cantastorie”.
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Strategii de promovare.
APDP are o colaborare directă cu 

partenerii locali, ceea ce aduce un 
avantaj suplimentar pentru sprijinul, 
dinamizarea, implementarea și 
diseminarea tuturor activităților 
oferite de asociație.

Deoarece această activitate a fost
inclusă în cadrul evenimentului VI 
Fiadeiro de Contos, ea a fost inclusă și
pe afișul evenimentului, precum și în 
toate strategiile promoționale puse la 

punct pentru acesta. Astfel, 
spectacolul a fost promovat pe: site-
urile Camerei Municipale Montalegre, 
Ecomuzeului din Barroso - Espaço 
Padre Fontes, Consiliului Local Pitões 
das Júnias; paginile de Facebook ale 
APDP, Consiliului Local Pitões das 
Júnias, Ecomuzeului Corte do Boi; în 
presa locală din Montalegre și la Radio
Montalegre.

Durata.
Textul este unul foarte simplu și 

scurt, este de fapt un aforism. Prin 
urmare, a fost nevoie să se introducă 
în spectacol secvențe repetitive și 
momente umoristice legate de cor și 
de imaginile de pe pânze, astfel încât 
întreaga acțiune să dureze puțin mai 
mult. Cântecul de la final a fost 

adăugat atât pentru a implica publicul,
cât și pentru a prelungi spectacolul.

Spectacolul a durat 7 minute. Cu 
toate acestea, la final, publicul a 
continuat să cânte cântecul propus, 
precum și alte cântece mai apoi, 
prinzându-se în horă și cântând. 

Multiplicare.
Au existat în total doar două 

reprezentații de cantastorie. Una a 
fost prezentarea făcută pentru clubul 
de carte de către patru membri APDP. 
Această reprezentație a fost foarte 
simplă, cu un ghid și bagheta sa, și 
trei membri în cor. Intenția a fost 
prezentarea tehnicii și arătarea 
dinamismului acesteia pentru a 
„deschide ușile” imaginației și 

creativității adolescenților.
Cealaltă reprezentație a fost cea 

descrisă în capitolul anterior, când 
grupul, sub îndrumarea a trei membri 
APDP, a realizat decorul, a pregătit 
povestea și a creat întreaga atmosferă
care a făcut posibilă punerea în scenă 
a unui spectacol fantastic de 
cantastorie.

 

IV. CONCLUZII

Feedback extern.
Feedback-ul a fost foarte pozitiv 

din partea grupului care a lucrat la 
cantastorie, membrii săi având 
întotdeauna disponibilitatea de a lucra
cu voie bună și a distra pe oricine a 
participat la spectacol. Entuziasmul și 

implicarea au fost de așa natură încât 
au reușit să molipsească și spectatorii,
făcându-i să râdă în hohote și 
implicându-i în cântecul final al 
cantastoriei.
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Evaluare.
Pe baza feedback-ului de mai sus,

se poate spune că a fost o activitate 
pozitivă și motivantă pentru realizarea
altor reprezentații de acest gen, 
destinate diferitelor tipuri de 
spectatori.

Cu toate acestea, este important 
de menționat că APDP a avut intenția,
și continuă să o aibă, de a selecta un 
grup de adulți care să creeze ei înșiși 

un spectacol de cantastorie legat de o 
poveste sau o tradiție orală din Pitões 
das Júnias, ceva care să facă parte din
moștenirea orală a satului. Acest lucru
nu a fost încă posibil din cauza unor 
circumstanțe pe care APDP nu le 
poate controla, cum ar fi: viața de zi 
cu zi a locuitorilor, condițiile 
atmosferice și, în cele din urmă, 
Covid-19. 

Transferul de competențe.
APDP intenționează să 

desfășoare, după caz, două activități 
relevante. Una este repetarea acestui 
cantastorie, îmbunătățind tehnica ori 
de câte ori este posibil, la Târgul de 
Carte din Montalegre și în Pitões das 
Júnias în august, când emigranții se 
întorc și umplu satul de viață, bucurie 
și oameni.

Cealaltă este crearea unui nou 
cantastorie. Intenția este de a selecta 

un grup de adulți, de a alege o 
poveste din registrul oral al Pitões și 
de a parcurge toate etapele necesare 
pentru a aplica din nou această 
tehnică.

Această tehnică prezintă multe 
posibilități și oportunități care pot fi 
explorate și fructificate în diverse 
moduri, elaborând diferite scenarii și 
atrăgând și implicând întreaga 
populație.
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“CANTASTORIE”: 
ALTE EXEMPLE DE BUNE 
PRACTICI
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ITALIA
Grupul de cantastorie Monza Cederna

Grupul de cantastorie Cederna în timpul repetițiilor

Grupul de cantastorie al Bibliotecii Monza Cederna s-a născut în urma
experienței avute la atelierele pe care asociația La Corte della Carta le-a
desfășurat în 2016, în cadrul unui proiect european Erasmus+. 
Pentru detalii  despre acest proiect, vă invităm să consultați  următorul
link .
Succesul intervenției poate fi cuantificat prin faptul că grupul eterogen și
intergenerațional  format  cu  această  ocazie  a  continuat  de-a  lungul
timpului (până în prezent sunt 4 ani de activitate) să realizeze producții
proprii și să atragă noi membri.
În ultimii ani, grupul a făcut intervenții în școli, în bibliotecile din Monza
și în piețele centrului istoric, precum și în Muzeul Civic, dezvoltând în
principal spectacole care implică utilizarea de silent book ca metodă de
narațiune,  înlocuind  pânza. În  2018,  rețeaua  de  biblioteci  și
municipalitatea din Monza au solicitat grupului de cantastorie să realizeze
proiectul  „El  penèll  del  Mosè Bianchi”  pentru a  povesti  o  consemnare
anecdotică în cadrul unui festival al orașului. Spectacolul a avut rolul de a
spune povestea unui artist din Monza, Mosè Bianchi, căruia un celebru
poet italian i-a dedicat versuri. Evenimentul, precedat de o paradă pe
străzile din Monza, s-a repetat și în fața statuii  artistului,  în interiorul
muzeului care adăpostește picturile sale și în toate bibliotecile din Monza.
Toate informațiile necesare le puteți găsi la următorul link.
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Asciația „Gli ultimi Cantastorie”
http://www.ultimicantastorie.org/
Asociația  Culturală  „Gli  Ultimi  Cantastorie”  („Ultimii  Cantastorie”)  s-a
înființat în octombrie 2002. 
Asociația  este  o  organizație  non-profit,  are  un  caracter  apolitic  și  își
propune  cercetarea,  studiul,  cunoașterea,  conservarea  și  perpetuarea
tradițiilor locale și a culturii populare sub toate aspectele sale. În acest
scop,  asociația  își  propune  organizarea  de  evenimente,  conferințe  și
întâlniri care vizează promovarea, diseminarea și cunoașterea practică a
activităților  artistice  și  folclorice  în  general.  Site-ul  conține  cele  mai
importante  povești  tradiționale  siciliene,  dar  și  relatări  contemporane,
precum moartea judecătorilor Falcone și Borsellino asasinați de mafie. 
Președintele asociației, Francesco Occhipinti, urmărește, de asemenea, o
provocare  importantă:  a  demarat  procedurile  pentru  solicitarea
recunoașterii UNESCO a cantastoriei siciliene drept patrimoniu universal. 
Titlul  propus este „Tradiția  Povestitorilor:  sufletul  Identității  siciliene”. 
Din  2016,  „Limba  și  stilul  povestitorilor”  a  intrat  în  registrul
„Patrimoniului  Imaterial”  din  Sicilia,  înființat  de  Departamentul  de
Patrimoniu Cultural și Identitate Siciliană, mai exact în Cartea practicilor
expresive și a tradițiilor orale. 
Asociația  nu  realizează  doar  o  activitate  importantă  de  colectare  a
tradițiilor legate de cantastoria siciliană, ci își extinde cercetare în toată
Italia  și,  de  asemenea,  dincolo  de  graniță. Pe  pagina  de Facebook a
asociației sunt încărcate constant biografiile povestitorilor cu care intră în
contact direct sau despre care culeg date. 
De  asemenea,  asociația  a  organizat  două  ediții  ale  Festivalului
Cantastoriei din Paternò, în 2017 și 2018. 
De asemenea, asociația administrează o revistă online dedicată tuturor
evenimentelor de tip cantastorie, revistă la care vă puteți abona pentru
noutăți despre inițiativele lor la național.
https://www.rivistailcantastorie.it/

Fiera dei Becchi
Târgul  de  San  Martino  din  Santarcangelo,  regiunea  Romagna,  este
cunoscut sub numele de „La Festa dei Becchi” (datorită unei perechi de
coarne,  tradiție  care  simbolizează  bărbații  înșelați  -  încornorați).
Evenimentul  are  loc  pe  11  noiembrie  și  în  weekendul  anterior  sau
următor datei amintite.
Festivalul Național al Povestitorilor din Santarcangelo di Romagna este
organizat în cadrul Târgului, în memoria lui Lorenzo De Antiquis și a lui
Marino Piazza, „Principii pieței” și decanii de vârstă ai cantastoriei din anii
1900. Iată un interviu cu Lorenzo De Antiquis, realizat cu ocazia târgului
din 1985, în care vorbește despre rolul important al figurii de Cantastorie
„contemporan”,  comparându-l  cu  un  jurnalist: când  nu  existau
televizoare, povestitorii au căutat știrile momentului și le-au transpus în
muzică, modificând poate unele detalii pentru a le face mai interesante. 
Lorenzo  De  Antiquis  ne  mai  spune  că  prima Associazione  Italiana
Cantastorie (A.I.C.A.) a luat ființă în urma activității sale, după cel de-
al  doilea  război  mondial,  pentru  a  se  apăra  de  „dușmanii”  urbani  ai
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acestei  meserii.  În interviu el  mai explică și importanța influenței  pe
care  profesiunea  de  Cantastorie  a  avut-o  asupra  cântecelor  populare
italiane, amintind, de exemplu, de o piesă clasică din anii '50, cântată de
Casadei, "Romagna mia", care care preia un motiv folosit de Cantastorie
din zona Romagna.

Arhiva și competiția națională "Giovanna Daffini"
Arhiva Națională de texte de cantastorie „G. Daffini” datează din 1998 și
este  susținută  de  municipalitatea  din  Motteggiana,  cu  colaborarea
științifică iși nstituțională a Centrului de Documentare Istorică / Centrul
Etnografic al Municipiului Ferrara. De la înființare, Arhiva a beneficiat de
patronajul și colaborarea a două asociații naționale importante: Asociația
Națională de Cantastorie „Lorenzo De Antiquis” (fosta Asociație Italiană
de Cantastorie) cu sediul la Forlì și Liga Italiană de Poezie Improvizată,
cu sediul în Grosseto. 
De asemenea, este susținută la nivel național de revistele de specialitate
„Il  Cantastorie”  și  „Folk  Bullettin”. Înființarea  sa  se  datorează  unei
propuneri ce aparține poetului și cântărețului în dialect local (precum și a
Cantastorie) Wainer Mazza. Fiind inspirat de opera marii cântărețe de folk
Padana Giovanna Iris  Daffini,  născută în  localitatea Motteggiana (Villa
Saviola, 1914 - Gualtieri  (Reggio Emilia), 1969), acesta  a propus să-i
consacre  o  arhivă  națională  (singura  instituție  publică dedicată
cantastoriilor contemporane). 
Pentru  a  sublinia  continuitatea activității  Giovannei  Iris  Daffini,  arhiva
colectează  materiale  din  cantastorii  tradiționale  care  aparțin  autorilor
populari încă activi la data dispariției acesteia sau activi începând cu acel
an - 1969.
În același timp, a fost demarat Concursul Național Giovanna Daffini, aflat
acum la a noua ediție. Este cea mai importantă competiție națională, al
cărei  „Albo  d’Oro”  include  principalii  artiști  italieni  din  acest  domeniu
(Franco Trincale,  Lisetta  Luchini,  Fausto Carpani,  Mauro Geraci  etc.). 
Regulamentul concursului ia în calcul și o secțiune cu specific regional.
Documentele sonore ale competiției intră în Arhiva Națională "Giovanna
Daffini".
http://www.comune.motteggiana.mn.it/zf/index.php/servizi-
aggiuntivi/index/index/idtesto/11

Narrastorie- Festivalul poveștilor din stradă
Cu o popularitate ceva mai scăzută în ceea ce privește vizibilitatea și
recuperarea tradițiilor, dar cu siguranță de notorietate pentru că implică
personaje „faimoase” care apar pe micul ecran, este festivalul creat în
2016 la Arcidosso (Grosseto) de către Simone Cristicchi (cântăreț italian
care aduce în fața publicului larg probleme sociale). 
„Narrastorie” dezbate în fiecare an, în luna august, o temă în jurul căreia
se  dezvoltă o  serie  de  evenimente  (spectacole,  conferințe,  ateliere)
destinate  tuturor  vârstelor. Printre  invitații  din  ultimii  ani  amintim pe
Mogol (poet italian) și Moni Ovadia (actor și prozator italian de origine
evreiască).
https://www.facebook.com/narrastoriecristicchi/

   164       
         

https://www.facebook.com/narrastoriecristicchi/
http://www.comune.motteggiana.mn.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/11
http://www.comune.motteggiana.mn.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/11
https://www.youtube.com/watch?v=5ccdZAPhAwk&feature=youtu.be


GALICIA
Tradiția de a pune pe muzică povești,  basme, știri...  există în aproape

fiecare cultură din lume. În Galicia se întâmpla cel mai frecvent ca nevăzătorii
să interpreteze așa-numitele  "povești  ale orbilor"  ("romances de ciego")  pe
muzica unei zanfona (viela cu roată) sau a unei viori, și să vândă așa-numita
"literatura de cordel"  (în limba spaniolă): cântece și cuplete tipărite pe hârtie
colorată, atârnate de sfori spre vânzare ca rufele la uscat (cordel=sfoară). Ei
erau  deseori  însoțiți  de  un  ajutor  care  se  putea  alătura  spectacolului,
participând la dialoguri ca parte a cântecelor, manipulând marionete, folosind
instrumente de percuție sau ocupându-se de așa-numita "maltraña", o pânză
mare pictată cu scene din povestea spusă de orb. Ocupația lor era itinerantă și
vizitau sate, târguri, festivități și piețe în căutare de public.

Pentru mai multe informații:
http://www.consellodacultura.gal/asg/instrumentos/conxuntos-

instrumentais/os-cegos-cantores/

în prezent există mai multe inițiative care duc mai departe această tradiție
în Galicia:

În domeniul muzical:
◦ Luís Caruncho: “Orbul din Matamá”: 

https://www.youtube.com/watch?v=VeLUVgWXMqk

◦ Spectacolul de stradă “Orbul de la târg”, cu Oli Xiráldez și Gustavo 
Couto: http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cantares-de-cego

◦ Repertoriul grupului muzical “Tundal”: 
https://www.youtube.com/watch?v=PueeILwOWok

În domeniul artelor spectacolului:
◦ Orbul păpușilor” de Compania Viravolta Títeres: 

https://viravoltatiteres.wordpress.com/titeres-seisdedos/o-cego-dos-
monifates/

În domeniul artelor spectacolului:
◦ Antón Castro și discursul său educativ “Literatura orbilor”: 

https://www.youtube.com/watch?v=PnU4Yh7gP4E

Persoane care chiar sunt nevăzătoare și reînvie tradiția 
“poveștilor orbilor”:
◦ “Francisco do Romualdo” 

https://irimegos.wordpress.com/2016/06/30/entrevista-con-
francisco-do-romualdo-vision-de-tradicion-e-de-modernidade/
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 PATRIMONIULUI ORAL
    ȘI LITERAR
  Ce este patrimoniul oral și literar?

Moștenirea orală și literară, denumită și literatură orală și tradițională, este
un ansamblu incalculabil și diversificat de povești, texte, cântece, etc. create
de oameni și transmise oral din generație în generație. Acest concept poate fi
înțeles  și  ca  păstrarea,  prin  vorbă,  a  întregului  ansamblu de cunoștințe de
patrimoniu  ale  unui  popor.  Prin  urmare,  literatura  orală  și  tradițională  se
manifestă întotdeauna pe cale verbală atât la nivel de producție, cât și la nivel
de transmitere.

De asemenea, este important să menționăm că o mare parte din acest
patrimoniu intangibil s-a născut în diferite contexte sociale,  geografice și de
mediu, în anumite circumstanțe de izolare comunicativă și de introspecție. În
acest sens, patrimoniul oral și literar produs împrumută caracteristici locale și
regionale  unice,  devenind  o  emblemă  foarte  puternică  a  identității  și
autonomiei culturale a unei anumite localități, regiuni sau țări, emblemă care
trebuie neapărat salvgardată.

Privită din altă perspectivă, pornind de la simpla presupunere că a povesti
este o necesitate umană, literatura tradițională și orală a devenit un mijloc
excepțional de a împărtăși în cadrul unei comunități un ansamblu necesar de
cunoștințe și credințe legate de valori religioase, sociale, educaționale și etice,
constituind o formă de socializare și un proces de formare ideologică colectivă.

Scriitorul  și  profesorul  portughez  Alexandre  Parafita  (într-o  lucrare
consistentă despre tradiția orală portugheză) preferă să definească literatura
populară de tradiție orală drept o gamă largă de texte produse de oameni și
transmise prin viu grai. Potrivit acestuia, producția populară este diferențiată în
diverse  tipuri  de  texte  care  constituie  patrimoniul  oral:  povești,  legende,
mituri, cuplete, romanțe, proverbe, cântări, rugăciuni, formule magice etc.   
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CONTEXTUALIZAREA ÎN SOCIETATE,
ÎN GENERAL. CONTEXT ISTORIC.
Pentru a contextualiza patrimoniul oral și literar în societate, în general,

este important să reflectăm asupra autenticității istorice a ființei umane. Astfel,
observând  contextul  istoric,  vedem  că  oralitatea  a  fost  întotdeauna
fundamentală și foarte importantă pe tot parcursul existenței  ființei  umane,
inclusiv în termeni antropologici, fapt dovedit de nenumăratele versiuni care
există în toată lumea a numeroaselor legende, povești și fabule. R. Barthes
(1966) definește povestirea tradițională, din perspectiva patrimoniului oral, ca
fiind „firul narativ al lumii”, deoarece îi observă prezența în toate societățile,
locurile și  timpurile.  Deși  există studii  (Alessandra Giordano, 2013) care ne
determină  să  credem că  cea  mai  veche  sursă  de  literatură  orală  este  cea
orientală (care este integrată în folclorul tuturor națiunilor lumii), nu i se știe
cu certitudine originea (secolul și locul), dar este important să se noteze faptul
că există atât o origine ancestrală comună, cât și obiective comune și că trece
de  pe  continentul  asiatic  până  pe  cel  european,  strabătându-le  pe  toate
celelalte pe parcurs.

Potrivit unui studiu internațional (publicat în revista  Royal Society Open
Science)  al  cercetătorului  portughez  Sara  Graça  da  Silva  și  antropologului
Jamie Tehrani de la Institutul de Studii de Literatură și Tradiție al Universității
Nova din Lisabona, originea anumitor povești este mult mai veche decât se
crede și datează din epoca bronzului, de acum aproximativ 6000 de ani.

Cu  toate  acestea,  secolul  al  XIX-lea  a  fost,  în  literatura  europeană  și
americană, marele secol al literaturii  orale și tradiționale, deoarece în acest
secol scriitori de prestigiu, precum Daudet, Flaubert și Maupassant în Franța;
Cehov, Gogol, Turgheniev și Tolstoi în Rusia; Hoffmann în Germania;  Edgar
Allan Poe,  O. Henry, Stephen Crane, Jack London și  Sherwood Anderson în
SUA,  și  mulți  alții,  au  fost  maeștri  în  cultivarea,  culegerea,  și  adaptarea
poveștilor  și  în  studierea  importanței  lor  pentru  diferențierea  culturală
universală.  De  asemenea,  Perrault  (în  sec.  al  XVI-lea)  și  Frații  Grimm au
colectat și publicat multe dintre aceste povești tradiționale.

Prin urmare, se poate afirma că din vremuri foarte îndepărtate au apărut
pe  toate  continentele  povești  de  origine  populară,  precum  și  practici  și
obiceiuri,  care treceau de la o regiune la alta atât  datorită fenomenelor de
migrație, cât și prin comercianți sau alți călători. Aceste povești se transmiteau
oral în moduri diferite și în contexte diferite: la târguri,  în piețe publice, la
sfârșitul  slujbelor  religioase,  la  serán-uri  (adunări  tradiționale  din  Galicia
similare cu claca românească) etc. Timp de secole, copiii au ascultat la căldura
focului  poveștile  bătrânilor  care  participau  la  serán-uri,  în  timp  ce  ceilalți
membri ai familiei făceau tot felul de munci agricole și gospodărești (torceau
lâna,  tricotau,  împleteau  ciorapi  și  coșuri,  făceau  saboți  etc.);  iar  apoi  le
transmiteau la rândul lor generațiilor mai tinere. Astfel,  aceste  serán-uri au
devenit un mijloc de transmitere a valorilor și cunoștințelor - baza culturală a
unui popor, ceea ce îl distinge și îl identifică.
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Datorită  vechimii  sale  istorice,  locației  geografice  și  diversității  etnice,
Portugalia deține o imensă moștenire orală, de o bogăție inepuizabilă, în care
se evidențiază poveștile populare, romanțele, legendele și tradițiile populare.
Pe  lângă asta,  având în  vedere  contextul  său  istoric,  călătoriile  marinarilor
portughezi  din  vremea Marilor  Descoperirilor  (din  secolul  al  XV-lea  până în
secolul al XVII-lea) au dus și adus literatură orală și tradițională în și din toate
colțurile  lumii  și  au  răspândit  „povești”  create de  coloniști,  marinari  și
misionari. Chiar și astăzi poporul portughez păstrează caracteristicile tuturor
acestor  surse  care  încorporează  un  set  de  valori  transmise  prin  oralitatea
poveștilor, legendelor, cântecelor, serviciilor religioase, proverbelor, ritualurilor,
poeziilor, etc.

Literatura  orală  și  tradițională  portugheză  este  deosebit  de  bogată  în
contextul european, deoarece include lucrări din toate categoriile.

În  Portugalia,  scriitori  precum  Almeida  Garrett  (în  perioada
romantismului), Teófilo Braga, Adolfo Coelho, José Leite Vasconcelos, printre
alții, din secolul al XIX-lea și începutul secolului XX, și-au dedicat o mare parte
din  viață  colectării  și  investigării  istorice  a  literaturii  orale  și  tradiționale,
precum și publicarii de povești populare și texte de acest gen. Mai recent, în
anii 80’ și 90’ ai secolului trecut, Manuel Viegas Guerreiro, Alexandre Perafita și
Isabel Couto au continuat acest efort, concentrându-se pe studiul importanței
literaturii  orale  și  tradiționale  din  Portugalia  și  al  influenței  acesteia  asupra
culturii anumitor locuri și comunități. Conform studiului acestor istorici, scriitori
și  antropologi,  literatura  orală  și  tradițională,  cu  produse precum tradiții  și
obiceiuri,  credințe,  superstiții,  rețete  gastronomice,  jocuri  tradiționale,
rugăciuni etc., creează imaginarul colectiv și identitatea culturală a popoarelor.
Din acest motiv, transmiterea sa este adesea asociată cu alte practici cotidiene
populare (rugăciuni colective în perioadele de secetă sau vreme rea; cântecele
cântate de grupurile de muncitori  dintr-o comunitate, dând ritmul muncii  și
făcându-o mai „suportabilă”, povești și fabule pentru adormit copiii, sau pur și
simplu proverbe sau anecdote care circulă într-un grup de prieteni).

Astăzi,  literatura  orală  și  tradițională  are  un  loc special  în  programa
disciplinei portugheze de Limba Maternă, în sistemul școlar din întreaga țară.
Sunt  studiate  diferitele  genuri  de  clasificare  a  acestei  literaturi  și  este
evidențiată importanța lor în dezvoltarea antropologică și culturală a istoriei
umanității,  cu  accent  pe  cultura  portugheză.  Astfel,  trecutul  tradiției  orale
reînvie în noi forme sociale armonioase, deoarece este responsabilitatea Școlii,
în primul rând, și a profesorilor de limbă portugheză în special, să respecte
acest compromis între identitatea culturală, adaptarea culturală și schimbările
ce  pot  apărea  în  societate.  Este  esențial  să  se  garanteze  interconexiunea
culturală dintre legătura cu țara de origine, rădăcinile culturale și polimorfismul
ideologic și cultural.

Dintre diferitele tipuri de texte care alcătuiesc patrimoniul oral portughez,
unele  menționate  deja,  evidențiem:  povești  tradiționale,  proverbe,  cântări,
ghicitori,  cântece populare,  legende, fabule,  romanțe,  rugăciuni,  cântece de
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dans și mituri.

Subliniind ideea conform căreia o mare parte din patrimoniul literar oral și
tradițional  a  apărut  în  diferite  contexte  sociale,  geografice  și  de  mediu,  în
anumite situații  de izolare lingvistică și  de introspecție și  fiind de acord cu
faptul că tradiția orală era de obicei o caracteristică a unei populații analfabete,
aplicăm aceste premize realității  din Pitões das Júnias, unde tradiția orală a
fost și este foarte prezentă în viața de zi cu zi a locuitorilor săi.

Este important să realizăm o scurtă contextualizare fizică și geografică a
satului Pitões das Júnias în care activează Asociația pentru Dezvoltarea Pitões
(APDP), care promovează și diseminează patrimoniul literar oral prin tehnici
inovatoare dobândite la cursurile de formare ținute prin intermediul proiectului
BABEL (colectarea de patrimoniu oral,  cantastorie,  teatru labirint,  bibliotecă
vie). Astfel, pentru a înțelege mai bine importanța tradiției orale și culegerea
acesteia  din  acest  sat,  trebuie  menționat  faptul  că  satul  este  situat  la
aproximativ 1200 de metri altitudine, în nordul Portugaliei, în cadrul Parcului
Național Peneda - Gerês, în regiunea Barroso, Trás-os-Montes. Face parte din
Municipiul  Montalegre,  districtul  Vila  Real.  Originea  sa  poate  fi  plasată  în
secolele IX și XI,  foarte asemănătoare cu cea a Mănăstirii  Santa María das
Júnias (monument existent în sat). Satul este izolat geografic de alte populații
sau  zone  urbane,  iar  cei  aproximativ  160  de  locuitori  ai  săi  trăiesc  din
agricultură  și  creșterea  animalelor,  deși  unii  dintre  ei  s-au  orientat  către
agroturismul și producția de bunuri tradiționale.

Vara,  populația  se  mărește  de  4  ori.  Locuitorii  emigrați  se  întorc  în
vacanță, iar turismul umple toate spațiile de cazare.

Localizarea în nordul extrem al Portugaliei, climatul de iarnă nefavorabil și
emigrarea (destul  de ridicată)  menține numărul  scăzut  al  populației,  dar  și
aspectul medieval caracteristic al satului. Construcțiile din piatră și frumusețea
naturală  a  locului  au  atras,  în  anii  ’90,  investiții  locale  pentru  dezvoltarea
ecoturismului. În acest moment, satul se bucură de un flux turistic permanent
și în continuă creștere. Așadar, există deja infrastructuri care permit primirea
turiștilor ce doresc să cunoască satul, tradițiile și obiceiurile lor.

În  Pitões  das  Júnias  tradiția  orală  a  avut  același  parcurs  ca  și  în  alte
teritorii,  locuri și  țări.  La  serán-uri4 oamenii  în vârstă își  spuneau poveștile,
care aveau întotdeauna ceva productiv și creativ în ele. Împărtășeau, în același
timp, cunoștințe, experiențe de viață, tradiții și obiceiuri etc.

În muncile zilnice, acum inexistente, care se desfășurau de asemenea în
colectivitate, sarcinile se îndeplineau cântând, făcând astfel munca mai ușoară,
cu mai multă motivație și „tragere de inimă”. Conform mărturiilor locuitorilor
din Pitões das Júnias, „munca era o petrecere”.

4Muncă comunitară efectuată seara; petreceri și divertisment nocturn; petrecere de familie 
organizată seara; clacă.
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La munte, ciobanii, de obicei cei mai tineri dintr-o familie, aveau grijă de
animale, conviețuind laolaltă. Jucau diverse jocuri, se apărau de lupi și asistau
la luptele dintre animale și fiare sălbatice (lupi), care, spun ei, în alte vremuri
„erau niște creaturi rele de care toată lumea se temea”.

Toate acestea fac din satul Pitões das Júnias un pământ plin de legende și
tradiții unice și foarte deosebite. Astfel, obiectivul principal este conservarea și
propagarea  tradiției  orale  pentru  generațiile  viitoare  și  pentru  îmbogățirea
patrimoniului  cultural  intangibil  al  satului,  al  municipalității  Montalegre și  al
Portugaliei. 

CARE ESTE SCOPUL 
COLECTĂRII PATRIMONIULUI?
Considerând patrimoniul oral și literar drept un bun intangibil care face

parte  din  istoria  și  cultura  popoarelor,  a  umanității,  și  deci  din  identitatea
culturală a unui popor, obiectivul principal al colectării acestui patrimoniu este
conservarea  acestuia,  precum  și  recunoașterea  importanței  trasmiterii  sale
permanente de-a lungul  mai  multor  generații.  Astfel,  într-un context  socio-
cultural, este urgent să se realizeze reconversia oralului în scris, conservând
pentru  viitor  cea  mai  mare  parte  din  această  oralitate,  precum  și  toată
diversitatea care este încă ferită de uitare prin memoria bătrânilor care mai țin
în  viață  aceste  narațiuni  tradiționale.  Așa  cum  spunea  milanezul  Amadou
Hampâté  Bâ  când  s-a  alăturat  Consiliului  Executiv  al  UNESCO  în  1962
(subliniind importanța persoanelor în vârstă ca fiind aceia care știu cum și cât
de important este să se salveze cultura fragilă a unui popor): „fiecare bătrân
care moare este o bibliotecă care arde”.

În mod similar, scopul colectării din Pitões das Júnias este analog cu cele
spuse mai sus. Pitões das Júnias este un ținut plin de legende și tradiții unice,
foarte deosebite. Conservarea și diseminarea moștenirii orale și literare pentru
generațiile  viitoare  sunt  esențiale  pentru  îmbogățirea  patrimoniului  cultural
intangibil al satului, al municipiului Montalegre și al Portugaliei. De asemenea,
un  alt  obiectiv  vizează  tinerele  generații:  ele  trebuie  să  perceapă  acest
patrimoniu drept ceva intrinsec în viața și în cotidianul strămoșilor lor, care a
influențat modul lor de a exista / coabita în sat și, în consecință, influențează
prezentul.

CE FEL DE PATRIMONIU ORAL
ȘI LITERAR POATE FI COLECTAT?
Așa cum am menționat mai sus, patrimoniul oral și literar este un bun de

o relevanță incomparabilă în ceea ce privește Patrimoniul Cultural Intangibil.
Acest patrimoniu este foarte vast și diferențiat, dar foarte specific la anumite
niveluri, adică fiecare continent, țară, regiune și oraș are propriul patrimoniu
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cultural și literar, care îi definește cultura, obiceiurile, tradițiile și identitatea
culturală. Cu toate acestea, există un patrimoniu comun și transversal pe toate
continentele,  țările  sau  regiunile,  deși  prezintă  specificități.  De-a  lungul
timpului și generațiilor, fiecare loc și-a adaptat patrimoniul cultural la propriile
nevoi, obiceiuri și tradiții, făcând-ul unic și specific.

Patrimoniul oral și literar care poate fi colectat este foarte vast. După cum
s-a menționat anterior, la punctul care definește ce este patrimoniul cultural
oral și literar, există o gamă largă a acestui tip de patrimoniu intangibil: povești
populare,  legende,  mituri,  proverbe,  zicători,  rugăciuni,  cântări,  ghicitori,
cântece, romanțe, zicale, etc.

Astfel, în funcție de locul unde se realizează colectarea, patrimoniul oral și
literar existent se caută, se studiază și apoi se colectează urmând un anumit o
serie de pași  care vor fi discutați în cele ce urmează, în secțiunea dedicată
procedurii de colectare. 

Luând ca exemplu Pitões das Júnias, patrimoniul oral și literar este foarte
generos și bogat din punct de vedere cultural, dat fiind faptul că acesta este un
loc bine diferențiat din punct de vedere geografic și că, în unele perioade, nu
departe de acest secol, a fost foarte izolat din punct de vedere comunicațional.
Acesta este scopul colectării  și  aici  este posibilă colectarea unor „perle” ale
tradiționalismului  literar  popular.  În  Pitões  das  Júnias,  tradiția  orală  a  fost
întotdeauna prezentă în viața de zi cu zi  a locuitorilor. Astfel,  din evidentul
patrimoniu oral și literar al satului,  pentru care există un interes esențial de
conservare,  fac  parte:  rugăciunile,  zicalele,  legendele  mănăstirii,  legendele
satului Jurís, cântecele care însoțeau sarcinile zilnice (domestice, agricole și
comunitare),  poveștile  spuse la  serán  și  la  întâlnirile  din  vatra  comunității,
cântecele  de dans (un soi  de horă),  fabulele,  poveștile  trăite  pe munte cu
animale  sălbatice  (care  au  servit  drept  exemplu  pentru  urmași),  cântecele
folosite în unele jocuri tradiționale și poveștile de viață ale contrabandiștilor,
slujitorilor, emigranților și bătrânilor care ne oferă mărturii despre viața lor și
care, într-un fel sau altul, au influențat modul de conviețuire din sat.

 PROCEDURA DE
COLECTARE

În mod normal, în Portugalia, colectarea tradiției orale, se realizează în
conformitate  cu  unele  reglementări  existente  din  mai  2011,  propuse  de
Ministerul Culturii și de Institutul Muzeelor  și Conservării, care respectă liniile
directoare ale UNESCO. Acest document se numește PCI Matriz și este format
din Kitul de Colectare a Patrimoniului Intangibil, precum și din toate explicațiile
și  instrucțiunile  de  utilizare  a  acestuia.  Trusa  poate  fi  accesată  pe  site-ul
Ministerului Culturii și Conservării Muzeelor.
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O parte a acestui Kit de colectare este un document foarte specific despre
culegerea tradiției orale. Acest document este prevăzut cu alte instrucțiuni și
cu indicații de completarea.

Kitul poate fi vizualizat prin accesarea următorului link: 
http://www.matrizpci.dgpc.pt/matrizpci.web/Download/Kit/KIT

%20Recolha%20Património%20imaterial_Integral.pdf

Pentru colectarea patrimoniului oral și literar, este esențial să se respecte
o  serie  de  proceduri,  deoarece  calitatea  acestei  colectări  depinde,  în  mare
parte, de modul în care este planificată realizarea ei.

CUM SE PREGĂTEȘTE COLECTAREA?
În funcție de ce se intenționează să se colecteze și de locul în care se va

face colectarea, este necesar să se pregătească o serie de analize pentru a
putea continua. Este esențială întocmirea unei liste de verificare, care va servi
drept  scenariu  cu toate punctele  de urmat pentru colectare.  Astfel,  trebuie
luate în considerare următoarele

UNDE SE FACE COLECTAREA?/LOCAȚIA COLECTĂRII  

În funcție de tipul de colectare care se dorește și de tipul de activități care
urmează să fie întreprinse, ar trebui ales un loc unde tradițiile culturale să fie
încă păstrate și unde patrimoniul oral și literar să fie compatibil cu ceea ce se
dorește a fi colectat. Trebuie menționat că, în mod normal, zonele rurale sunt
mai conservatoare în ceea ce privește acest tip de patrimoniu, iar persoanele în
vârstă sunt mai accesibile fiind foarte buni informatori, adevărate „cărți vii”.

CE PATRIMONIU ORAL ȘI LITERAR EXISTĂ ÎN ACEL LOC 
ȘI SE PRETEAZĂ COLECTĂRII?  

Patrimoniul este foarte vast și specific fiecărui loc, fiind strâns legat de
cultura fiecărei  comunități.  Astfel,  trebuie să se cerceteze ce patrimoni oral
literar există în locul unde urmează să fie realizată colectarea. Încă o dată, se
pot găsi: cântece, cântece de dans (hore), povești, legende, zicale, povești de
viață, cântări, rugăciuni, romanțe etc.

CINE ȘTIE/ CINE DEȚINE TRADIȚIA ORALĂ ȘI LITERARĂ
CĂUTATĂ? CUM SE ACCESEAZĂ SURSELE ACESTUI 
PATRIMONIU?  

Pentru a avea acces la persoanele care dețin aceste cunoștințe, trebuie să
căutați întotdeauna persoane, asociații  sau instituții  locale care să vă poată
informa în această privință. Prin urmare, conducătorii Consiliului Local vor fi
primele persoane contactate, deoarece cunosc localnicii și vor ști cine ar putea
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fi  indispensabil  pentru  colectarea  acestui  patimoniu.  În  plus,  bibliotecile,
asociațiile și muzeele locale sunt de asemenea, instituții care, în mod normal,
au  deja  un  registru  de  colectare  a  patrimoniului  oral  și  literar  și  cunosc
purtătorii acestuia.

Puteți contacta, de asemenea, prieteni sau cunoscuți care au informații
despre  cultura  locurilor  și  vor  reuși  să  afle  cine  are  cunoștințe  despre
patrimoniul cultural intangibil pe care îl căutăm.

După primul contact cu Consiliul Local și cu instituțiile locale, vom avea
acces  la  persoanele  care  poartă  patrimoniul  oral  și  literar  căutat.  Este
important ca primul contact cu acești oameni să se facă prin cineva pe care ei
îl cunosc și care le este familiar și de încredere. Dacă este posibil, adresați-vă
în prezența persoanei care v-a condus la ei.

De aici puteți ajunge să conturați câteva puncte: cine va povesti tradiția
orală  și  literară;  când se  poate  realiza  colectarea;  unde  se  poate  face.  În
această  fază,  datele  demografice  ale  informatorului  pot  fi,  de  asemenea,
colectate și înregistrate.

În conformitate cu ceea ce se stabilește cu purtătorul patrimoniului,  se
notează  ziua,  ora  și  locul  (cel  mai  bun  loc  și  moment  va  trebui  lăsat  la
dispoziția și acordul acestuia: poate fi în casa acestuia, la munte, pe stradă sau
în alt loc ales de persoana respectivă).

Este  important,  în  această  primă întâlnire,  să  explicăm persoanei  care
urmează să ofere informații scopul colectării. Este esențial să se stabilească de
la bun început o relație de încredere cu această persoană.

După acest prim contact, încep să fie planificate metodele și metodologia
de colectare.

METODOLOGIA DE COLECTARE
Este  important  să  se  pregătească  o  metodă  prin  care  se  va  face

colectarea.  Există  mai  multe  opțiuni  (interviuri,  sondaje,  chestionare,  etc.),
care  pot  fi  alese  în  funcție  de  ce  se  intenționează  a  fi  colectat.  Cu  toate
acestea, întrucât patrimoniul intangibil care trebuie colectat se referă la tradiția
orală și literară, cel mai potrivit  pentru acest tip de activitate este interviul
deschis, nestructurat. Interviul este o conversație planificată, în general între
două persoane, cu scopul de a obține informațiile pe care celălalt le posedă.
Astfel,  interviul  deschis,  nestructurat  este  un  model  mult  mai  flexibil  și  se
desfășoară  odată  cu  fluxul  conversației  dintre  intervievator  și  persoana
intervievată,  unde întrebările  reies  din  contextul  imediat,  iar  intervievatorul
încurajează și  îndrumă participarea celui  intervievat.  Cu toate acestea, este
esențial să existe un scenariu (document scris cu obiectivul și liniile directoare
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ale interviului), astfel încât interviul să aibă o structură, adică să fie pregătit
anterior.

Există întrebări care, pentru această situație de culegere a patrimoniului
oral și literar, sunt fundamentale, precum: de la cine ați învățat această tradiție
orală despre care ne spuneți? Unde ați învățat-o? Cum ați învățat? Credeți că
este important să o dați mai departe copiilor sau nepoților? Unde obișnuiți să o
folosiți? etc.. Este necesar să pregătiți aceste întrebări și să îndrumați persoana
intervievată în funcție de relevanța lor, astfel încât să răspundă deschis și în
mod autonom.

Prin urmare, trebuie subliniat faptul că la momentul colectării povestitorul
este lăsat să enumere în voie tot ceea ce știe și vrea să povestească. Persoana
care conduce interviul va ghida foarte subtil povestitorul, astfel încât acesta să
urmeze o linie directoare fără să se îndepărteze de tradiția orală și literară pe
care o împărtășește.

În  kitul  de  colectare  a  patrimoniului  intangibil  citat  mai  sus  (în  linkul
menționat mai sus), există o serie de întrebări sugerate care pot fi orientative
pentru colectarea patrimoniului oral și literar. 

MATERIALE / INSTRUMENTE UTILIZATE PENTRU 
COLECTARE  

Pentru  culegerea  patrimoniului  oral  și  literar  pot  fi  folosite  anumite
materiale și instrumente accesibile și ușor de utilizat. Dat fiind că se are în
vedere ascultarea tradițiilor orale și literare, telefonul mobil poate fi utilizat ca
reportofon, aparat de filmat sau de fotografiat deoarece este ușor de utilizat și
accesibil  pentru  toată  lumea.  Astfel,  nu  va  fi  nevoie  să  achiziționăm  un
reportofon, o cameră foto și o cameră video.

În momentul înregistrării  sau filmării interviului trebuie avute în vedere
câteva  aspecte.  În  primul  rând,  este  de  bun  gust  și  politicos  să  cerem
permisiunea persoanei pe care o intervievăm. Scopul și obiectivul unui astfel
de  act  trebuie  explicate  și  trebuie  realizat  un  document  explicativ  pe  care
intervievatul  să-l  semneze,  consimțind  astfel  continuarea  înregistrării.  În  al
doilea  rând,  la  începutul  interviului  și  înregistrării  acestuia,  trebuie  luat  în
considerare locul în care este plasat telefonul mobil (reportofonul), deoarece
acesta nu trebuie amplasat într-un mod intimidant, dar nu poate nici să fie
prea departe sau ascuns pentru că este posibil să nu capteze vocea. Ar trebui
să așezat într-un loc discret, care să nu deranjeze. Este esențial ca mobilul,
daca folosim un telefon mobil,  să fie setat pe modul avion sau fără sunet,
pentru a preveni întreruperile.

De  asemenea,  trebuie  avut  în  vedere  și  locul  în  care  se  realizează
colectarea, deoarece, dacă are loc într-un spațiu zgomotos, este mai dificil să
captăm atenția persoanei intervievate, iar zgomotul de fond poate îngreuna
înțelegerea și transcrierea înregistrării.
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De exemplu,  membrii  APDP folosesc  întotdeauna un telefon mobil  atât
pentru a înregistra informațiile povestitorului, cât și pentru fotografii.

CE SE FACE CU MATERIALUL COLECTAT?  

După  colectarea  tradiției  orale  dorite,  vine  momentul  în  care  aceasta
trebuie  prelucrată;  cu  alte  cuvinte,  ce  se  poate  face  cu  înregistrarea  care
tocmai a fost realizată.

Este important ca după un interviu, dacă este posibil, orice adnotare care
se face să fie revizuită și transcrisă pe curat. Astfel, pe lângă faptul că rămâne
înregistrată în instrumentul folosit pentru colectare, informația este conservată
și în alte forme, adică în scris.

Într-o  secțiune  ulterioară,  se  va  discuta  despre  importanța  protejării
documentelor, însă, în această fază de post-colectare, este esențial să se facă
cât  mai  curând  posibil  copii  după  înregistrările  sonore  și  video  și  după
fotografii, pentru a ne asigura că materialul proaspăt colectat nu se pierde din
greșeală.

Da exemplu, prelucrarea patrimoniului oral și literar din Pitões das Júnias
constă în transcrierea acestuia. Tradiția orală care este înregistrată pe suporturi
audio și/sau video este ascultată, se face o copie de rezervă pe un hard extern,
iar conținutul este înregistrat într-un fișier pregătit și adaptat în acest scop5:

Numele tradiției orale;
Tema (povești, legende, cântece, ...);
Scopul colectării;
Datele biografice ale persoanei care povestește:
◦ Nume;
◦ Data de nastere;
◦ Gen;
◦ Stare civilă;
◦ Profesie;
◦ Alte ocupații sau activități;
Locul colectării (acasă, pe câmp, la locul de muncă, etc.);
Descrierea tradiției orale;
Cu cine a învățat tradiția orală;
Amenințări pentru continuitatea tradiției orale;
Modalități de păstrare a tradiției orale;
Alte informații;
Locul în care se păstrează înregistrarea sonoră și / sau video a acestei
tradiții (unitate, drive, DVD, CD etc.);
Pregătit  de:  numele persoanei  care a făcut înregistrarea și  a  colectat
tradiția orală;
Data: data înregistrării și a culegerii tradiției orale.

5Anexa II – Fișă pentru culegerea tradiției orale, folosită în Pitões das Júnias.
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CUM SE CATALOGHEAZĂ ȘI SE ARHIVEAZĂ 
PATRIMONIUL COLECTAT?  

După cum s-a menționat într-una dintre secțiunile de mai sus, obiectivul
principal al colectării patrimoniului oral și literar este acela de a-l proteja și
conserva.  Într-o  lume  unde  economia  tinde  să  se  globalizeze,  există  o
preocupare emergentă pentru salvgardarea și consemnarea identității culturale
a popoarelor  constituente.  Este esențial,  deci,  să  se utilizeze tehnici  foarte
precise  și  specifice  care  să  contribuie  la  această  conservare,  precum și  la
conservarea materialelor colectare. Prin urmare, din momentul colectării, care
poate fi realizat de enciclopediști, pasionați și  cercetători, până la arhivarea
patrimoniului, toate etapele trebuie să fie realizate minuțios și foarte precis,
astfel încât colectarea patrimoniului să fie cât mai fidelă și reală și conservarea
să se realizeaze într-un mod care să-i permită răspândirea și durabilitatea în
timp  pentru  a  fi  transmisă  celorlale  generații.  Apoi,  după  colectare,  sunt
esențiale următoarele etape: procesarea, catalogarea și arhivarea materialelor
colectate.

În  primul  rând,  este  esențial  să  facem  copii  de  rezervă  pentru  toate
materialele colectate înainte de a începe să le procesăm, astfel  încât,  dacă
ceva nu merge bine, să existe întotdeauna o copie de rezervă.

În continuare, pentru ca itemul de patrimoniu să nu se disipeze și să fie
ușor de accesat și consultat, este esențial ca după procesul de colectare, să fie
identificate și  organizate toate materialele asociate cu colectarea (informații
scrise, înregistrare sonoră, fotografii, filme etc.).

Ulterior, în funcție de ceea ce se intenționează să se facă cu  itemul de
patrimoniu și tipul de patrimoniu colectat, acesta este prelucrat, adică se poate
lucra la imagini, videoclipuri și documentele audio; pot fi tăiate anumite bucăți,
se  pot  lumina  sau  întuneca  imaginile,  se  pot  aplica  filtre,  prelucra  piesele
audio,  introduce  texte  sau  se  poate  capta  audio,  etc.  Acest  lucru  poate  fi
realizat  prin  intermediul  programelor  de  editare  gratuite  disponibile  pe
internet, care pot transforma materialele colectate într-un rezultat care arată
mai profesional și de calitate. Cu toate acestea, nu se pot face minuni, și este
bine să reținem întotdeauna că, la fel cum se întâmplă atunci când prelucrăm
imagini/fotografii,  cel  mai  bun mod de a obține  un sunet  sau un videoclip
excelent este de a realiza capturi optime. Aceasta înseamnă că, așa cum am
menționat mai sus, la momentul colectării instrumentul utilizat trebuie să fie
adecvat, să fie amplasat la o distanță corectă, să se țină cont de luminozitatea
și acustica spațiului, etc..

Printr-o  simplă  căutare  pe  internet,  putem  găsi  cu  ușurință  diverse
programe de editare a imaginilor, sunetului și video, precum și recomandări și
instrucțiuni pentru a lucra cu fiecare dintre ele. Iată câteva sugestii:
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Editarea imaginii: PhotoScape 3.5; Picasa 3,8,0; GIMP; Paint.NET 3.56;
Serif Photo Plus 6.0.
Editare audio:  Audacity; Kristal Audio Engine; mp3Diret Cut; Ocenaudio;
Power Soud Editor Free. 
Editare video: iMovie; Movavi; Filmora; OpenShot; VideoPad.

După prelucrarea materialelor colectate, este important să le catalogăm,
adică să le separăm și să le atribuim un nume / să le marcăm în funcție de
conținutul  și  informațiile  acestora,  astfel  încât  oricine  (fie  persoana  care  a
derulat activitate, fie altcineva din grup, firmă sau asociație) să le poată găsi și
accesa  cu  ușurință.  De  exemplu,  dacă  s-au  colectat  diferite  tipuri  de
patrimoniul oral și literar (cântece, povești, romanțe, legende etc.) acesta va
trebui înregistrat în colecții diferite și clasificat în funcție de tip și de registru.
Continuând cu acest exemplu, iată cum ar putea arăta catalogarea:

• Cântece: audio,  video, imagini,  consemnare scrisă (toate înregistrările
legate de melodii sunt arhivate în folderul melodiilor);

• Povestiri:  audio, imagini, consemnare scrisă (toate înregistrările legate
de povești sunt arhivate în folderul de povești);

În acest fel, este posibilă organizarea tuturor tipurilor de patrimoniu oral și
literar colectat. Cu toate acestea, dacă acest patrimoniu a fost colectat din mai
multe surse,  va trebui  făcută o  nouă organizare,  adică specificată  sursa în
cadrul fiecărui tip de patrimoniu. Exemplul precedent va arăta așa:

Cântece:
● Maria  Custódia:  audio,  video,  imagini,  consemnare  scrisă,  autorizația

pentru prelucrarea datelor semnată de informator;
● Joaquim Augusto: audio, imagini, consemnare scrisă, autorizația pentru

prelucrarea datelor semnată de informator;
● António Andrade: audio, imagini, consemnare scrisă, autorizația pentru

prelucrarea datelor semnată de informator.

(În  dosarul  cântecelor  sunt  înscrise  sursele
acestui patrimoniu, iar în fișierul aferent fiecarei
surse se înscrie colecția realizată și înregistrată
sub  forma  diferitelor  materiale,  precum  și
autorizația  dată  și  semnată  și  alte  informații
relevante cu privire la sursă și la acest tip de
patrimoniu.)

Povestiri:
● Manuel  Viegas:  audio,  video,  imagini,  consemnare  scrisă,  autorizația

pentru prelucrarea datelor semnată de informator;
● Ana  Maria:  audio,  imagini,  consemnare  scrisă,  autorizația  pentru

prelucrarea datelor semnată de informator;
● Laurinda  Rodrigues:  audio,  imagini,  consemnare  scrisă,  autorizația

pentru prelucrarea datelor semnată de informator.

(În  dosarul  cu  povestiri  sunt  înscrise  sursele
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acestui patrimoniu, iar în fișierul aferent fiecarei
surse se înscrie colecția realizată și înregistrată
sub  forma  diferitelor  materiale,  precum  și
autorizația  dată  și  semnată  și  alte  informații
relevante cu privire la sursă și la acest tip de
patrimoniu.) 

Aceste  exemple  reprezintă  unul  dintre  modurile  de  a  sorta  toate
informațiile colectate, pentru ca munca să devină mai simplă atunci câd vine
vorba  despre  arhivat.  Cu  toate  acestea,  există  și  alte  tipuri  de  sortare  și
arhivare, cum ar fi  sortarea în funcție de sursă (în interiorul dosarului unei
anumite surse se plasează toate înregistrările furnizate de persoana respectivă,
doar  că  în  acest  caz  aceeași  persoană  poate  furniza  mai  multe  tipuri  de
patrimoniu, iar lucrurile devin confuze și este posibilă disiparea patrimoniului).

După  catalogarea  materialelor  colectate  se  alege  locul  în  care  vor  fi
depozitate,  pentru  a  fi  găsite  și  consultate  cu  ușurință.  Practic,  după
catalogare, fișierul este organizat. Fișierul poate fi făcut pe computer, pe un
hard extern sau în cloud. Oricare ar fi opțiunea de a continua cu stocarea sau
arhivarea datelor colectate, este esențial ca acestea să fie salvate și stocate pe
diferite dispozitive, deoarece așa se va asigura protejarea lor.

Mai  exact,  stocarea  în  cloud  este  o  tehnologie  care  permite  salvarea
datelor pe internet printr-un server online mereu disponibil. Fișierul poate fi
depus pe acest  server  fără  a  fi  nevoie  de  un hard disk  sau un  computer.
Fișierele  trimise  în  cloud  sunt  salvate  și  distribuite  automat  pe  mai  multe
servere  diferite.  Astfel,  dacă  vreunul  dintre  servere  cedează,  nu  există
niciodată riscul de a pierde fișierul depus acolo, deoarece va fi disponibil pe un
alt  server.  Singura cerință pentru accesarea acestui  fișier  este Internetul  și
poate  fi  accesat  de  pe  un  computer,  un  smartphone,  o  tabletă  sau  un
notebook.

Există  mai  multe tipuri  de cloud care pot  fi  accesate prin internet,  de
exemplu: Google Drive, Dropbox, Icloud etc.

În Pitões das Júnias, fișierul este stocat pe un hard disk al PC-ului APDP,
pe un hard extern și în DropBox. Iată exemplul:
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Exemplu de fișier pentru patrimoniul oral și literar salvat pe hard disk-ul PC-
ului APDP.

 
Exemplu de fișier pentru patrimoniul oral și literar Pitões, salvat în Dropbox.
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CUM SE POATE DISEMINA PATRIMONIUL INTANGIBIL? 
CARE ESTE SCOPUL DISEMINĂRII PATRIMONIULUI?  

Nu în ultimul rând, se ajunge la etapa în care materialele colectate sunt
diseminate.  Diseminarea  este  esențială  pentru  a  conștientiza  comunitatea
locală, regională sau națională cu privire la imensul patrimoniu cultural oral și
literar care face parte din cultura ei.

Prin intermediul diseminării se ajunge la realizarea obiectivului colectării,
și  anume  conservarea  patrimoniului  oral  și  literar,  deoarece  atunci  când
patrimoniul este diseminat, alți oameni îl pot învăța și recunoaște, propagând-
ul prin viu grai altor persoane cunoscute și / sau rude. Astfel, prin “difuzie”
este posibilă perpetuarea patrimoniului oral și literar.

Există  mai  multe  modalități  de  a  disemina  patrimoniul.  În  funcție  de
scopul  lucrării  de colectare,  diseminarea se poate face atât  într-un context
formal,  cât  și  într-un  context  informal.  Într-un  context  formal  (școli,
universități, seminarii, centre de cercetare), patrimoniul poate fi transmis prin
intermediul  mijloacelor  audiovizuale  (realizarea  prealabilă  a  fotografiilor,
filmelor sau înregistrărilor din patrimoniul colectat), prin blogurile culturale de
pe  internet  sau  rețelele  de  socializare,  etc.  În  acest  context,  pe  site-ul
MatrizPCI,  pe lângă diseminare puteți începe procedura legală care permite
protejarea  și  evaluarea  patrimoniului  intangibil  și  permite,  de  asemenea,
revizuirea  și  compararea  activelor  deja  inventariate,  în  conformitate  cu
termenii legislației în vigoare.

În ceea ce privește transmiterea într-un context informal, patrimoniul este
răspândit în interiorul familiei (de la părinți la copii, de la bunici la nepoți) sau
prin activități  de grup, unde patrimoniul  oral  și  literar să fie prezentat prin
recrearea  tradițiilor  sau  prin  aplicarea  unor  tehnici  educaționale  și
motivaționale inovatoare care asigură cunoașterea și diseminarea acestuia.

Luând ca exemplu modul în care APDP a făcut cunoscut patrimoniul oral și
literar  din  Pitões  das  Júnias,  este  important  să  spunem  că  în  colectarea
prealabilă a tradițiilor orale și în diseminarea ulterioară a acestora s-a urmărit
ca  tinerii  din  sat  să  fie  implicați  cât  mai  mult  posibil.  Astfel,  acești  tineri
dobândesc cunoștințele și simt importanța pe care tradițiile o au pentru sat și
pentru oamenii din țară, deoarece acestea fac parte din istoria fiecăruia. Se
deprinde  astfel  gustul  pentru  tradiții,  continuitatea  lor  este  favorizată,  iar
diseminarea va fi perpetuă.

Diseminarea patrimoniului oral în Pitões das Júnias a fost realizată prin
recrearea tradițiilor  și  obiceiurilor  (cântece de dans,  serán-uri,  unele munci
comunitare însoțite de cântecele afrente etc.) în cadrul diferitelor evenimente
promovate în sat, prin publicarea de comunicate de presă și anunțuri și prin
videoclipuri partajate pe rețelele de socializare. Recrearea acestor tradiții este
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folosită  ca  promovare  internă  și  externă,  ca  modalitate  de  a  le  menține
originalitatea și de a stimula în participanți dorința de cunoaștere.

De asemenea,  intenția  APDP este  de a  compila  tot  patrimoniul  oral  și
literar din Pitões das Júnias pentru a îl edita ulterior și a îl publica în format
monografic, astfel încât să nu se piardă, ci să dureze în timp.
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CULEGEREA 
PATRIMONIULUI 
ORAL ȘI LITERAR: 
CRONICI
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COLECTAREA DE PATRIMONIU COLECTAREA DE PATRIMONIU 
INTANGIBIL ÎN ROMÂNIAINTANGIBIL ÎN ROMÂNIA
De Asociația Universitur (România)De Asociația Universitur (România)

I. CONTEXT

Contextul general al aplicării metodei. 
Justificarea.

Datorită legăturii puternice dintre
Asociația Universitur și Facultatea de 
Geografie a Universității din București,
principalul grup targetat pentru 
implementarea activităților este 
reprezentat de studenți. Din dorința 
de a își extinde aria de impact la nivel
național, Universitur a început in anul 
2018 sa colaboreze cu Asociația 
Culturala Philmys, dezvoltând ateliere 
cu copii și tineri in orașe cu 
oportunități reduse si acces limitat la 
cultură. Ținând cont de context, ne-
am propus sa prezentăm și să 
diseminăm metoda culegerii de 
patrimoniu intangibil pe un grup mai 
mare de persoane, implicând astfel 
studenții ce urmează cursurile 
programului de masterat „Gestiunea 
spațiului turistic și servicii de 

ospitalitate” ca dublu beneficiu:
• Studenții vor avea oportunitatea

de a pune in aplicare o parte 
dintre cunoștințele teoretice 
acumulate pe perioada 
masterului, beneficiind în același
timp si de cunoștințele câștigate
prin proiectul BABEL

• Proiectul BABEL va avea 
avantajul suplimentar de a folosi
una dintre metodele stabilite pe 
un grup adițional de beneficiari 
care nu au fost luați in calcul 
într-o prima fază

Am decis, de asemenea, să 
implicam Asociația Culturala 
Philmys si sa ne bazăm pe 
experiența acestora de a realiza 
interviuri in faza de pregătire. 
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Localizarea Geografică. Argumente pentru 
culegerea de patrimoniu intangibil în județul 
Mehedinți.

Pentru a culege patrimoniul 
intangibil in situ, am ales județul 
Mehedinți dintr-o varietate de motive. 
Pe de o parte, accesul in zona ne-a 
fost facilitat de către președintele 
asociației noastre care s-a născut în 
regiune și care cunoștea încă de 
dinainte multiplele resurse intangibile 
prezente în teritoriu. Pe de alta parte, 
ne-am propus sa alegem o zonă mai 
izolată în care obiceiurile și tradițiile 
să fie în continuare prezente, 
indiferent de impactul tehnologiei. 
Nevoia pentru culegerea de 
patrimoniu intangibil în regiune este 
justificată de dinamica fără precedent 
a mediului socio-cultural in general, 
dar si de problemele întâmpinate de 
majoritatea zonelor rurale din 
Romania în prezent: migrare excesivă,
depopulare, îmbătrânire demografică, 
în mod deosebit. În acest sens, 
județul Mehedinți este una dintre 
unitățile administrative care a suferit 
scăderi dramatice ale populației – cu 
aproape 30% între ultimele două 
recensăminte.6

 

6Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei, Raport privind starea teritoriului
România 2017, disponibil la 
https://www.mlpda.ro/userfiles/Raport
%20privind%20starea%20teritoriului
%202017.pdf 

Județul Mehedinți7

Produsul intern brut al acestei 
regiuni a crescut susținut în ultimii 
ani, însă este in continuare sub media
națională și departe de media țărilor 
Uniunii Europene (cu aproximativ 
35% mai mic în 2019). Economia se 
bazează cu precădere pe agricultura și
servicii. Rata de șomaj este în 
scădere, însă este în continuare mai 
mare decât cea la nivel național 
(6.4% comparativ cu cea națională 
care este de 4.2%).

Județul Mehedinți este printre 
cele mai sărace din Romania, cu un 
PIB pe cap de locuitor care se ridica la
doar 58% din media pe tara (in anul 
2018). Acesta deține de asemenea 
una dintre cele mai mari rate de 
șomaj din țara (7,21% in 2019).

7By TUBS - Own workThis W3C-unspecified 
vector image was created with Adobe 
Illustrator.This file was uploaded with 
Commonist.This vector image includes 
elements that have been taken or adapted 
from this file:  Romania location map.svg (by 
NordNordWest)., CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=14541618
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Ce tip de patrimoniu oral?
Ne-am propus să adunăm povesti

de viată și descrieri ale obiceiurilor 
tradiționale, precum si material video 
cu meșterii care stau in spatele 
acestor obiceiuri. Ideea noastră a fost 
aceea de a colecta o combinație de 
meșteșuguri tradiționale și poveștile 
din spatele acestora, dat fiind faptul 

că de fiecare dată acestea se 
împletesc armonios, iar meșteșugul în
sine joaca un rol major în viața si 
povestea unui artizan. În final, am 
reușit să intervievăm un fierar, un olar
și o solistă de muzică populară care 
are un stil de a cânta unic în lume.

Descrierea si contextualizarea patrimoniului în 
spațiu si timp.

Fierăritul si olăritul – acestea 
sunt meșteșuguri care fac parte din 
patrimonial nostru cultural, însă care 
au cunoscut un declin vizibil de-a 
lungul timpului, artizanii autentici fiind
extrem de dificil de găsit în prezent.

1. Din multe puncte de vedere, 
fierăritul tradițional reprezintă o 
profesie pe cale de dispariție, scoasă 
din uz pe fondul industrializării și 
modernizării echipamentelor. Foarte 
puțini oameni mai fac uz de aceasta 
meserie, chiar și în zonele rurale unde
în mod normal există cerere pentru 
potcoave si butoaie. Aceasta 
înseamnă că fierarii nu mai pot trăi 
din această meserie, fiind astfel forțați
să își găsească locuri de muncă în alte
domenii. Mulți dintre ei continuă să 
practice fierăritul ocazional, cei mai 
mulți fiind determinați de nostalgie și 
de sentimentul de datorie morală față 
de părinții și bunicii care i-au învățat 
această meserie.  O variantă pentru 
ca activitatea sa reprezinte o sursa de
venit este implicarea în turism, de 
exemplu. În caz contrar, în lipsa unei 
variante viabile, activitatea este 
abandonată. Cea mai mare 
amenințare însă este aceea ca fiii si 
nepoții sa nu fie interesați de a învăța 
tainele fierăritului: este greu, necesită

putere fizică și pricepere, durează ani 
întregi să înveți și  nu există niciun 
beneficiu real în ziua de astăzi. În 
acest context, există pericolul ca 
meseria sa piară odată cu ultima 
generație de fierari. În orice caz, 
există încă câțiva fierari in zonele 
rurale din Romania; Aceștia sunt 
adesea învățați din tată în fiu și 
produc cu precădere potcoave si 
butoaie pentru comunitate. Există 
chiar și fierari moderni, aceia care 
consideră ca aceasta este o forma de 
artă și participă la expoziții și 
concursuri.

2. Olăritul reprezintă o altă 
activitate care cunoaște un declin 
vizibil din cauza lipsei utilității și a 

   187       
         



accesibilității. În timp ce olăritul 
obișnuia să fie o activitate necesară în
cadrul oricărei comunități, în prezent, 
oalele tradiționale sunt considerate 
piese de artă, decorative, cadouri sau 
sunt folosite de restaurantele cu 
specific tradițional pentru a crea o 
atmosferă autentică pentru turiștii 
străini care vizitează România. Oalele 
reprezintă exponate la târguri și pot 
aduce venituri substanțiale spre 
deosebire de produsele de fierărie 
care nu sunt la fel de căutate. Olăritul 
necesită abilități fizice, dar și 
cunoștințe despre tipul potrivit de sol. 
Percepția generală este aceea că 
olăritul necesită doar modelarea cu 
atenție a lutului, însă înainte de a face
acest lucru trebuie ca lutul sa fie 
procesat, ceea ce necesită forță fizică 
și atenție la detalii. Ca și în cazul 
fierăritului, olăritul pierde teren din 
cauza muncii pe care o presupune. 
Soluția pentru ca acesta sa revină în 
atenția comunităților este ca el sa 
reprezinte o parte a patrimoniului 
cultural.

3. Muzica tradițională. 
Dominica Trop avea 82 de ani la data 
în care am făcut interviul; povestea ei
de viață este reprezentativă pentru 

cei care locuiesc în acea zonă. Stilul 
său unic de a cânta este strâns legat 
de trecutul personal, acesta având 
rădăcini în copilărie. Cântatul 
reprezenta o practică obișnuită în 
satele de munte unde principalele 
surse de hrană și venit proveneau din 
creșterea oilor și a caprelor. În urma 
cu 15-20 de ani, obiceiul local era ca 
tinerii sa fie trimiși pe câmp cu oile si 
caprele celor din sat, acestea 
pășunând pe pajiștile din împrejurimi 
(obiceiul este încă prezent în unele 
părți ale țării). Pentru că satul sa se 
afla in apropierea munților și a 
pădurii, se întâmpla adesea ca lupii sa
atace bovinele care pășteau, iar copiii 
aveau sarcina de a avea grija de 
animale pentru că altfel părinții i-ar fi 
pedepsit daca s-ar fi întors acasă cu 
animale lipsa. Această prezență 
mereu amenințătoare a determinat-o 
pe Domnica Trop, în copilărie, să 
înceapă să cânte pentru a alunga 
lupii. Din experiență, ea a învățat că 
unele sunete sunt mai eficiente ca 
altele in privința alungării lupilor, 
astfel că a adaptat modul în care 
cânta folosind aceste sunete tot mai 
des, iar tocmai aceasta particularitate 
este cea care aduce faima cântecelor 
sale.
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Obiectivul culegerii de patrimoniu.
De a promova obiceiuri și patrimoniul local intangibil prin înregistrări video

si social media.

II. IMPLEMENTARE

Căutarea patrimoniului oral.
În căutarea noastră de 

patrimoniu oral sub forma unor 
povești de viată am explorat 
următoarele direcții:

● Am solicitat studenților care au 
participat în faza de pregătire să
realizeze interviuri cu părinții și 
bunicii lor despre cum și-au 
petrecut vacanțele în perioada 
regimului comunist.

● Am inițiat colaborări cu câteva 
școli din țară și le-am cerut 
elevilor să își intervieveze 
bunicii despre jocurile pe care 
obișnuiau să le joace în timpul 
copilăriei lor. Acest proces a fost

în întregime condiționat de 
participarea profesorilor, care au
reușit să gestioneze procesul cu 
asistență din partea noastră. 
Aceștia au explicat conceptul de 
interviu și pașii care trebuie 
urmați, elevii primind toate 
informațiile necesare. Câțiva 
dintre elevi au realizat interviuri 
video sau audio folosind 
telefoanele mobile.

După explorarea acestor direcții, 
ne-am propus combinarea obiceiurilor 
tradiționale și a poveștilor care stau in
spatele acestora, așadar un mix de 
patrimoniu general și specific.
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Care este sursa patrimoniului?
● Fierarul: Ion Dovlete din satul 

Breznița, 52 de ani, se trage 
dintr-un neam numeros de 
fierari ai comunității rrome, cei 
care au pasat acest meșteșug 
de la o generație la alta

● Olarul: Marcel Tănăsie din satul 
Noapteșa, 41 de ani; a fost 
născut si crescut într-o regiune 
a țării în care abundența argilei 
a făcut posibil ca olăritul sa fie 
practicat la scară largă, în toate 
satele aflate în vecinătate.

● Cântăreața de muzică populară:
Domnica Trop din satul Isverna, 
82 de ani; a fost declarată 
Tezaur Uman UNESCO datorita 
stilului său unic de a cânta.

Datorita președintelui asociației 
noastre care s-a născut și a copilărit 

in zonă, am avut oportunitatea de a 
lua legătura cu o persoana-cheie în 
reședința de județ (Drobeta Turnu 
Severin) care este pasionată de istoria
românească și de patrimoniul său 
cultural intangibil și care face un efort 
individual susținut (în mare parte 
neîncurajat de nicio organizație sau 
instituție locală) de a identifica și 
promova aceste personalități 
considerate patrimoniu la nivel 
regional. În unele cazuri, el a fost cel 
care a facilitat punerea acestora în 
valoare, însă în alte cazuri tot ce a 
putut face a fost sa îi implice în 
programe turistice care sa le aducă un
venit suplimentar. Ne-a fost ghid in 
județul Mehedinți și ne-a prezentat 
artizani si artiști pe care i-a descoperit
de-a lungul timpului și cu care tine 
legătura.
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Pregătirea pentru culegerea de patrimoniu.
În vederea pregătirii studenților 

pentru culegerea de patrimoniu au 
fost realizate două sesiuni diferite: 
una cu sfaturi și recomandări (tips 
and tricks) de folosit în timpul unui 
interviu și a doua cu simulări de 
interviuri efectuate alături de actorii 
pe care i-am invitat să lucreze cu noi. 

Sesiunea de „tips and tricks” s-a 
concentrat mai ales pe sfaturi pentru 
viitorii operatori, așa cum se 
menționează în figura de mai jos. 
Sesiunea de simulare de interviuri a 
fost pregătită cu 1 săptămână în 
avans, actorii primind 4 personaje 
pentru a le interpreta. Studenții au 

fost împărțiți în 4 echipe și fiecărei 
echipe i-a revenit un personaj de 
intervievat.

Prin urmare, aceștia au avut la 
dispoziție 1 oră să caute informații 
despre personajul atribuit  și să 
pregătească mai multe întrebări. 
Ulterior au întâlnit personajul și au 
simulat un interviu cu acesta. Actorii 
au fost instruiți să-i pună ușor în 
dificultate, pentru ca studenții să-și 
poată exersa abilitățile de adaptare, 
creativitatea si spontaneitatea. 
Sesiunea s-a încheiat cu o lungă 
analiză de tipul „așa da, așa nu” 
privind întregul proces  al simulării.

Culegerea de patrimoniu.
Echipa Universitur a călătorit în 

județul Mehedinți în noiembrie 2019, 
împreună cu patru dintre studenții pe 
care i-am pregătit pentru interviuri. 
Acolo ne-am întâlnit cu ghidul care 
ne-a însoțit pe tot parcursul acestui 
demers și în vizitele făcute meșterilor 
locali și interpretei de muzică 
populară. Deoarece în timpul vizitei 
noastre nu au existat evenimente sau 

festivaluri specifice, ghidul nostru a 
intermediat  vizita la atelierele 
artizanilor, astfel încât să putem 
vedea și înregistra procesul lor de 
lucru. Interpreta de muzica folclorică 
ne-a însoțit la o expoziție de artă, în 
orașul din apropiere, unde am putut 
sa realizam interviul cu aceasta, iar 
apoi, drept mulțumire, am invitat-o la 
cină împreună cu restul echipei.
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Cum a fost făcută culegerea (metodologia).
Am colectat patrimoniul intangibil

de la fiecare sursă în parte, folosind 
metoda interviului, așa cum este 
descris în secțiunea Pregătire. 
Interviurile au fost realizate de 
studenții pe care i-am instruit în 
prealabil, în prezența unei persoane 
din echipa Universitur, care putea să 
supravegheze discret și să ofere 
ajutor, dacă ar fi fost necesar. În 
prima parte artizanii (fierarul și olarul)
au fost intervievați în timp ce își 
practicau meșteșugurile, iar în a doua 
parte au detaliat procesul tradițional.

Interviul interpretei de muzică 
folclorică a luat forma unei discuții 
libere, unde am putut adresa întrebări
care s-au succedat într-un mod 
natural în conversație. Nu am vrut ca 
ea să se simtă presată să interpreteze
pentru noi, așa că am inclus în 

această discuție oameni pe care îi 
cunoștea, a căror prezență au făcut-o 
să se simtă mai în largul ei. De 
asemenea, am sperat că vom reuși să
conducem discret conversația într-un 
punct în care ar fi firesc pentru ea să 
cânte câteva dintre melodiile ei pentru
noi, deoarece acestea erau strâns 
legate de povestea ei de viață.

Alături de echipa noastră a fost 
specialistul nostru foto-video, care a 
înregistrat interviurile și a documentat
întreaga inițiativă cu fotografii și 
videoclipuri. Înainte de a filma 
interviurile, am cerut întotdeauna 
permisiunea persoanelor de a apărea 
în înregistrare. Le-am cerut 
studenților permisiunea de a fi filmați 
și fotografiați după ce am decis care 
dintre ei ne vor însoți pentru 
culegerea de patrimoniu.
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Tratarea datelor colectate.
Tot materialul brut și editat de 

înregistrare și fotografiere precum și 
interviurile video sunt stocate pe 
hard-discul extern al Asociației 

Universitur. Materialul video a fost 
editat de specialistul nostru foto-video
și încărcat pe YouTube pentru 
difuzare.

III. REZULTATE
Rezultatele constau în patru 

videoclipuri: trei videoclipuri cu 
interviurile individuale și un videoclip 
cu experiența generală pe care am 

avut-o în timp ce colectam 
patrimoniul. De asemenea, am creat o
fișă de culegere de patrimoniu pentru 
fiecare dintre cele trei interviuri.

IV. APLICAREA REZULTATELOR
Principala noastră intenție este 

de a disemina informațiile pe care le-
am adunat în social media și în mediul
academic, pentru a crește gradul de 
conștientizare cu privire la acest 
subiect și a stimula interesul tinerei 
generații pentru patrimoniul cultural și
conservarea acestuia.

De asemenea, intenționăm să 

continuăm inițiativele culegerii de 
patrimoniu chiar și după ce proiectul 
BABEL se va încheia, mergând pe 
celelalte două căi pe care am început 
să le explorăm, descrise la începutul 
secțiunii II. 

Dezvoltare. Suntem încurajați de 
faptul că, folosind această metodă, 
am reușit să stimulăm o formă de 
dialog intergenerațional între elevi și 
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bunicii lor. Planul nostru inițial, care s-
a dovedit puțin prea ambițios pentru 
contextul și capacitatea noastră 
actuală, a fost să facem o selecție a 
celor mai interesante interviuri pe 
care le-am primit, să le edităm într-un
scurtmetraj, apoi să vizităm școlile 

care au răspuns apelului nostru și să 
organizăm o serie de ateliere 
participative care s-ar încheia cu 
vizionarea scurtmetrajului. Nu am 
renunțat încă la acest plan și 
așteptăm momentul potrivit pentru ca
acesta să se întâmple.

V. EVALUARE
Evaluarea noastră a fost în 

principal internă, dar s-a răspândit pe 
mai multe niveluri. Am evaluat în 
principal procesul de colectare a 
patrimoniului în sine, dar și efectele 
posibile ale acestuia asupra 
persoanelor implicate:

● Feedback de la persoanele 
pe care le-am intervievat: 
după interviu i-am întrebat cum 
se simt pentru a fi intervievați. 
Răspunsurile variau de la „A fost
plăcut să avem astfel de tineri 
interesați de ceea ce facem.” 
„Sunt obișnuit cu oamenii 
(orașului) să mă întrebe despre 
aceste lucruri, dar mă întreb 
mereu ce li se pare atât de 
interesant.”

● Feedback de la ghidul 
nostru: a fost fericit să ne arate
și să ne prezinte aceste tezaure 
vii. În opinia sa, este important 
să păstrăm moștenirea culturală
vie și să contribuim la 
susținerea acestor tezaure vii, a
meșteșugului și artei lor. Orice 
oportunitate de a face acest 

lucru este una bună, în opinia 
sa, așa că a fost fericit să facă 
parte din proiectul BABEL.

● Feedback de la studenții care
au participat la etapa de 
pregătire și de la cei care ni 
s-au alăturat pentru a 
colecta moștenirea: studenții 
au apreciat oportunitatea de a 
face ceva practic în domeniul lor
de studiu și efortul depus de noi
pentru a simula interviurile în 
timpul fazei de pregătire. Au 
recunoscut că erau emoționați 
să facă interviurile și ar fi fost 
cu atât mai mult, fără aceste 
simulări. Chiar și cu pregătirea, 
au găsit interviurile interesante, 
dar dificil de realizat.

● Feedback intern de la 
membrii participanți ai 
Universitur: când echipa s-a 
reunit la București, am avut o 
ședință de evaluare pentru a 
analiza aspectele care au decurs
bine, dar si pe cele pe care le-
am putea îmbunătăți. 
Concluziile sunt enumerate în 
secțiunea VI.
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VI. CONCLUZII
Metoda de colectare a 

patrimoniului este extrem de 
compatibilă cu profilul, activitatea 
asociației noastre și în special cu 
principalul nostru grup țintă, care este
format din studenții care frecventează
Facultatea de Geografie, Universitatea
din București. Similar cu mediul 
academic al membrilor fondatori ai 
asociației, mulți dintre acești studenți 
studiază Geografia Umană, care 
cuprinde, de asemenea, teoria despre 
patrimoniul cultural și gestionarea 
acestuia. Prin urmare, prin 
propunerea acestei metode, proiectul 
BABEL ne-a oferit oportunitatea de a 
ne întoarce la rădăcinile noastre și de 
a ne apropia mai mult de îndeplinirea 
misiunii noastre: reducerea 
decalajului dintre educația formală și 
non-formală, oferind grupului nostru 
țintă principal posibilitatea de a-și 
îmbogăți și aplica într-un mod non-
formal cunoștințele pe care le-au 
dobândit într-un mediu formal.

Pentru noi, ca beneficiari direcți, 
aplicarea acestei metode ne-a permis 
să experimentăm și să explorăm încă 
un mod creativ de a ne atinge 
obiectivele organizaționale și de a ne 
implica grupul țintă.

Chiar și cu faza de pregătire și 
interviurile simulate, ne-am dat 
seama că, prin metoda interviului, 

colectarea patrimoniului  este un 
proces delicat care necesită cât mai 
multă practică posibilă în realitate. În 
viitor, dacă timpul și resursele o vor 
permite, probabil că vom beneficia 
atât de interviuri simulate, cât și de o 
formă de „interviu în umbră”, unde 
oamenii care nu sunt la fel de 
experimentați stau în umbra celor ce 
intervievează, pentru o perioadă de 
timp, înainte de a deveni ei înșiși 
principalii intervievatori.

O altă dificultate pe care am 
întâmpinat-o a fost filmarea 
interviurilor, deoarece și aceasta este 
o problemă delicată, mai ales atunci 
când interviul este „în mișcare”, luat în
timp ce persoana intervievată își 
practică meseria. Pentru cel mai bun 
rezultat, considerăm că trebuie să 
existe o foarte bună înțelegere și o 
comunicare non-verbală între 
intervievator și persoana care 
filmează. Credem că acesta este și un 
aspect care poate fi îmbunătățit pur și
simplu prin repetare - prin dobândirea
de experiență. Cu toate acestea, o 
soluție ar putea fi prezența 
responsabilului foto-video în timpul 
fazei de pregătire, astfel încât să 
poată înțelege mai bine la ce să se 
aștepte și să fie în cunoștința de 
cauza despre ce se face și ce nu se 
face în timpul unui interviu.
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“IZOLAȚI ÎMPREUNĂ”“IZOLAȚI ÎMPREUNĂ”
La corte della carta (Italia)La corte della carta (Italia)

I. CONTEXT

Contextul general al aplicării metodei. 
Justificarea.

La Corte della Carta a planificat 
activitățile de colectare de patrimoniu 
oral pentru lunile februarie și martie 
2020.

Proiectul inițial prevedea 
aprofundarea tradițiilor deja parțial 
colectate prin interviurile cu Cărțile Vii
din cadrul  Bibliotecii Vii pe care am 
desfășurat-o în ianuarie pe tema 
ORAȘE IN-VIZIBILE, precum și o nouă
prelucrare artistică ulterioară în 
vederea revendicării și diseminării 
patrimoniului.

Această adaptare artistică s-ar fi 
desfășurat în orașul Monza, unde 
locuiesc aproape toate persoanele 
intervievate, și urma să fie găzduită 
de Biblioteca San Rocco din Monza, 
locul unde s-a desfășurat și Biblioteca 
Vie, tocmai pentru a continua și 
finaliza proiectul început. 

Prin intermediul unui atelier, am 
fi aprofundat tradițiile culturale legate 
de poveștile spuse de fiecare Carte 

Vie, povești a căror temă principală și 
fir comun au fost orașele „de suflet” 
(de exemplu: Alep - producția de 
săpun artizanal; Canicattì – bucătăria 
siciliană și tradiții și ritualuri legate de
masă ca moment de conexiune 
umană; Managua - obiceiuri legate de
timpul liber și consumul cultural al 
grupurilor de femei ale orașului; 
simboluri și semnificații atribuite 
elementelor naturale și aantropice ale 
orașului și rolul pe care acestea îl 
joacă în orientare și în „cartografierea 
mentală” a spațiului locuitorilor etc.).

La atelier, deschis publicului, ar fi 
participat și câțiva cititori/cititoare 
care care s-au întâlnit cu aceste Cărți 
în timpul Bibliotecii Vii. Participanții ar 
fi fost încurajați să-și aducă aportul 
prin propriile cunoștințe și experiențe 
cu privire la tradițiile orale legate de 
orașul lor de suflet. Ne-am fi dorit ca 
fiecare participant să dea viață unei 
pagini din această carte-operă a unui 

   196       
         



artist colectiv, în care să captăm astfel
expresia artistică și personală a 
orașelor prezentate și tradițiile 
aferente. Ideea nu presupunea doar 
colectarea și catalogarea strictă a 
contribuțiilor fiecăruia, ci și 
reinventarea lor într-un mod artistic 
pentru ca, mai târziu,  produsul să fie 
expus în bibliotecă, devenind astfel 
vizibil pentru locuitorii cartierului.

În lunile februarie și martie, 
răspândirea virusului SARS-CoV-2 și 
reglementările ulterioare, adoptate 
mai întâi în Lombardia și apoi în toată 
Italia, au schimbat viața tuturor și au 
forțat anularea tuturor tipurilor de 
activități care implicau libera circulație
și adunările de oameni. Deoarece 
începusem deja să promovăm 
inițiativa și nevrând să renunțăm la 
proiect, am luat în considerare două 
opțiuni:

• căutarea unei soluții alternative 
și folosirea altor mijloace de 
comunicare pentru a continua 
cu activitatea planificată;

• amânarea activității.
În ceea ce privește acest proiect, 

după o analiză atentă a contextului și 
a situației prin care trecea Italia la 
momentul respectiv (și căreia la scurt 
timp i-au urmat multe alte țări), am 
decis să amânăm atelierul. Nu ni s-a 
părut corect să-l anulăm – față de 
persoanele implicate, având în vedere 
valoarea care fusese deja creată 
odată cu consolidarea grupului de 
lucru ... și gândindu-ne la energia 
investită de asociație, de parteneri și 
participanți.

Am avut în vedere ideea de a 
continua activitatea prin alte metode, 
dar, tocmai din cauza contextului 
schimbător, am identificat alte tipuri 
de nevoi la care părea important să 
răspundem prin dezvoltarea un 
proiect diferit. În plus, prezența 
numeroasă la care ne așteptam după 
promovarea intensă a atelierului ar fi 

scăzut drastic dacă l-am fi ținut față în
față, având în vedere perioada dificilă 
pentru traversată de înteaga 
populație, și deci și de grupul nostru 
de lucru; în același timp, alternativa 
ar fi presupus să folosim internetul, 
ceea ce ar fi exclus în mod inevitabil 
unele dintre persoane implicate.

Adăugăm afișul promoțional al 
atelierului, la care s-au înscris 15 
participanți.

Aceasta linkul către evenimentul
promovat și apoi anulat.

Virusul SARS-CoV-2 s-a răspândit
rapid la nivel mondial, începând din 
China (în decembrie 2019), pentru a 
ajunge mai apoi în Italia și Europa, 
lovind din plin Spania, și ajungând 
apoi în Statele Unite și în restul lumii.

Toate țările partenere în proiectul
nostru s-au confruntat cu această 
situație. Partenerii noștri spanioli, 
portughezi și români ne-au contactat 
când virusul a ajuns în Italia pentru a 
ne încuraja; ulterior, am continuat să 

   197       
         

https://www.facebook.com/events/119889012760484/


ținem legătura și să ne ținem la 
curent pe măsură ce situația s-a 
agravat, schimbând informații, opinii 
și reflecții cu privire la evenimentele 
curente și la măsurile uneori similare, 
alteori diferite, pe care țările le-au 
adoptat pentru a face față răspândirii 
virusului. Elementul comun, deși 
manifestat în diverse forme și la 
niveluri diferite, a fost apelul 
autorităților la distanțare socială și 
izolare.

Carantina din Italia a produs o 
serie de situații diferite: pentru fiecare
familie în parte cuvântul „izolare” a 
dobândit un alt sens. Toată lumea s-a 
confruntat cu imposibilitatea de a fi 
fizic alături de familie și prieteni, dar 
cazurile cele mai dificile au dus la 
lipsa unui sprijin adecvat și a pus 
persoanele singure și în vârstă într-o 
situație de criză. Tocmai vârstnicii, 
„comorile vii” care poartă memoria 
fiecărei comunități, a fost populația 
cea mai afectată de boală. Prin 

urmare, ne-am întrebat cum să facem
ca să  punem la dispoziție, de acasă, 
abilitățile noastre în calitate de 
asociație culturală de mici dimensiuni.

Ne-am gândit să propunem 
interviuri care să ne permită să 
ajungem la acești purtători ai 
memoriei, astfel încât să poată 
povesti și împărtăși propriile lor 
experiențe de izolare trăite în trecut. 
Pentru a face acest lucru, am 
conceput și am început să testăm un 
model de interviu pe care să îl 
realizăm prin înregistrare video sau 
audio, interviuri pe care le-am numit 
„IZOLAȚI ÎMPREUNĂ” („ISOLAMENTI 
CONDIVISI”). În ceea ce privește 
structurarea întrebărilor, ne-am 
consultat cu partenerii noștri 
europeni. După ce am primit mai 
multe interviuri de la contactele 
noastre cele mai apropiate, verificând 
astfel interesul pentru propunere, am 
decis să extindem inițiativa la întreaga
regiune a Lombardiei.

Ce fel de patrimoniu oral?
Am identificat drept moștenire 

orală pe care s-o punem în valoare 
poveștile de viață ale oamenilor care 
au trecut prin momente de izolare și 
care sunt dispuși să le împărtășească.
Este vorba despre mărturii personale 
din care s-ar putea extrage abilitățile, 
cunoștințele și strategiile învățate din 
situațiile cu care s-au confruntat 
acești oameni, dar care nu sunt 
neapărat împărtășite cu un grup 
cultural sau definite drept tradiții. Cu 
toate acestea, în opinia noastră, ele 
reprezintă o moștenire care, dacă este
diseminată, ar putea duce la 
împărtășirea de strategii și poate chiar
la crearea de noi modalități de a face 
față acestui moment istoric. 

De fapt, unul dintre principalele 
obiective ale conservării patrimoniului 
imaterial este promovarea întâlnirii, 
cunoașterii și înțelegerii dintre 
generații, subculturi, popoare și 
comunități, învățând să respectăm și 
să apreciem diferențele dintre oameni.

Concentrându-ne asupra culegerii
poveștilor de viață, au apărut 
referințe la unele tradiții orale care au 
însoțit și au susținut momentele de 
izolare trăite în trecut de către 
persoanele intervievate: jocuri, 
cântece și activități legate de 
momentele și obiceiurile vieții casnice,
cum ar fi gătitul și cusutul. 

În plus, am colectat mărturii 
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despre modurile de utilizare și relația 
cu mediile de comunicare și informare
pentru a înțelege modul în care 

oamenii au accesat știrile și au ținut 
legătura în timpul izolării prin care au 
trecut. 

Poziția geografică.
Inițial, colectarea a pornit de la 

cei mai apropiați cunoscuți ai noștri, 
din Bussero (unde locuiește unul din 
parteneri), care a intervievat-o pe 
mama sa, doamna Teresa. 

Prin urmare, inițiativa noastră a 
pornit din provincia Milano, 
Lombardia, epicentrul epidemiei 
COVID-19 în Italia. Colectarea a 
început într-un mod informal, prin 
întrebări directe către rudele și 
cunoscuții membrilor La Corte della 
Carta.

Din cauza limitărilor de mobilitate
și a măsurilor de siguranță și 
distanțare, interviurile au fost 
înregistrate cu smartphone-urile 
rudelor și trimise ulterior asociației 
prin intermediul internetului.

Pentru a susține persoanele cu 
care contactul direct nu a fost posibil, 
am elaborat și trimis prin e-mail un 

ghid operațional care conținea 
întrebările ce trebuiau puse și câteva 
sfaturi practice.

Faptul că toată lumea a folosit 
aceleași întrebări ne-a ajutat să 
comparăm mai bine răspunsurile.

Zona de colectare a fost extinsă 
mai întâi în Lombardia - Monza (3 
interviuri), Bussero (3 interviuri), 
Sustinente MN (2 interviuri), Milano (3
interviuri) - dar activitatea continuă, 
astfel că ne așteptăm la o creștere a 
numărului de interviuri care să ne 
permită să ajungem la mai multe 
familii.

Colectare se face întotdeauna 
acasă la persoana care a fost de acord
să răspundă la întrebări sau să 
intervieveze pe cineva, punând în 
lumină povești sau experiențe care au
avut loc în Italia sau în alte părți ale 
lumii.

Descrierea și contextualizarea tradițiilor în 
spațiu și timp.

Poveștile de viață au scos la 
lumină tradiții despre posibile 
„instrumente” de care oamenii s-au 
folosit în momente de izolare. 
Persoanele intervievate au trăit 
experiența de izolare în diferite 
momente istorice, din cauza unor 
factori diferiți și în condiții diferite, de 
aceea „tradițiile” colectate au fost 
multe și diverse. Legătura dintre ele 
este tocmai faptul că au intrat în joc 

ca răspuns la o situație similară cu 
cea actuală.

Aceste elemente de 
contextualizare au apărut în urma a 
două întrebări pe care le-am folosit 
pentru a colecta informații concrete 
despre:

• utilizarea mijloacelor de 
informare și comunicare;

• jocuri, cântece, povești folosite 
pentru „a trece timpul”.
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Obiectivele colectării.
• punerea în valoare a acelor 

oameni, în special a celor în 
vârstă, care reprezintă o resursă
și păstrează în memorie 
experiența unui moment de 
izolare care a fost deja trăit și 
depășit;

• colectarea de tradiții și povești 
personale și istorice (care altfel 
ar risca să se piardă) pentru a fi
diseminate și, eventual, 

adaptate în diverse moduri;
• recunoașterea valorii poveștilor:

cei care trăiesc astăzi situația de
izolare vor putea compara 
propria experiență cu cea 
povestită din trecut și pot avea 
un sentiment de solidaritate în 
timp ce văd cum se compară 
mijloacele de comunicare, 
divertismentul, contextul istoric,
asemănările și diferențele dintre
varii situații de izolare.

II. DERULAREA 
 PROIECTULUI 

- Cunoștințe personale (povești de viață)
Poveștile de viață despre izolare au fost principalul nostru punct de 

interes, unele dintre ele fiind atribuite momentelor de izolare trăite de întreaga
populație a unui loc (Cernobâl, căderea regimului comunist din Albania, 
interdicția de circulație din Lima) sau de o parte din ea (exodul din timpul celui 
de-al Doilea Război Mondial, internarea într-un sanatoriu pentru tuberculoză). 
Altele sunt izolări cauzate de evenimente de natură personală/privată (boli 
infecțioase în perioade neepidemice, accidente și spitalizări).

- Cunoștințe colective
Cântece (Festivalul San Remo, eveniment muzical italian), seriale TV, 

jocuri (dame chinezești), povești legate de gătit și gătitul împreună, lecturi.

Cine sunt sursele de tradiție orală?
Întrebarea pe care ne-am pus-o 

în acest sense a fost „Cine a trăit 
experiențe de izolare?”

Am decis să contactăm mai întâi 
persoanele pe care le știam personal 
pentru a vedea dacă pot participa la 
proiect. După ce ne-am informat cu 

prpivire la starea lor de sănătate și la 
disponibilitate, am extins invitația 
către orice alte persoane care ar fi 
dorit să le implice. Având în vedere 
perioada dificilă prin care trecem cu 
toții, am procedat astfel pentru a nu 
risca să fim invazivi.
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Pregătiri, planificare și culegerea poveștilor de 
viață.

(12 martie 2020) Prima întâlnire 
online dintre membrii La Corte della 
Carta pentru a decide cum să 
acționăm în acest moment istoric. Ce 
am putea face ca asociație?

Discuția a vizat situația de izolare
pe care o trăim, dar s-a axat și asupra
problemei izolării ca experiență trăită 
deja de unele persoane și care ar 
putea fi împărtășită. Ne-am gândit la 
instrumentele pe care le avem la 
dispoziție: internetul. Am început să 
căutăm printre cunoscuții noștri pe 
aceia care au trăit deja o experiență 
similară și am propus primele 
întrebări care ar fi putut fi puse într-
un interviu la distanță - o distanță 
care, grație tehnologiilor actuale, 
poate fi redusă. Scopul colectării a 
fost umanitar (de ajutor reciproc), s-a
născut spontan și nu a fost de la 
început legat de proiectul Babel, deși 
de la el am preluat abilitățile și ideea 
care altfel nu s-ar fi ivit: să folosim 
memoria în avantajul situației actuale.

(16 martie 2020) O primă schiță 
a întrebărilor pentru interviurile video 
„IZOLAȚI ÎMPREUNĂ”. Partenerii 
europeni, implicați într-o discuție prin 
e-mail cu privire la structura 
întrebărilor, ne-au sfătuit să 
introducem și câteva întrebări mai 
precise cu privire la recuperarea 
tradițiilor orale. Anexăm lista finală de
întrebări.

Primul test l-am făcut prin 
intervievarea mamei unuia dintre 
partenerii noștri; în paralel, am trimis 
scenariul interviului prin e-mail 
câtorva prieteni care au acceptat 
imediat propunerea noastră.

(2 aprilie 2020) După ce am 
primit trei videoclipuri într-un timp 
foarte scurt, am planificat o serie de 
postări pe Facebook cu numele 
„IZOLAȚI ÎMPREUNĂ”.

(6 aprilie 2020) Proiectul începea 
să prindă contur, așa că am decis să 
împărțim rolurile: un membru al 
asociației colectează și organizează 
interviurile, iar altul este însărcinat cu 
distribuirea lor pe rețelele de 
socializare și editarea subtitrărilor. 
Ceilalți membri s-au arătat dispuși să 
ne ajute să găsim mai mulți oameni 
de intervievat.

Am început să postăm două 
videoclipuri pe săptămână pe pagina 
de Facebook La Corte della Carta și 
am scris un e-mail detaliat pentru a 
explica celor care iau interviurile (sau 
se auto-intervievează) de ce este 
importantă colectarea și cum se face.

(13 aprilie 2020) Am propus 
partenerilor europeni să integrăm 
inițiativa noastră în proiectul Babel. 
Am amânat colectarea de „POVEȘTI 
IN-VIZIBILE” pentru luna septembrie, 
apoi am întrebat membrii APDP dacă 
este posibil să considerăm acest 
proiect drept o colecție de povești de 
viață (moștenire orală) care conține și
o colecție de tradiții orale.

(8 mai 2020) Am publicat cel de-
al unsprezecelea interviu, dar 
proiectul continuă.

Interviurile sunt aproape 
imposibil de planificat: situația este 
dictată de măsurile de carantină 
pentru coronavirus. Din această 
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cauză, am stabilit ca persoanele să fie
intervievate chiar de membrii propriei 
familiei, în funcție de disponibilitatea 
lor, în momentul cel mai liniștit și mai 
convenabil pentru toată lumea.

Recomandările noastre, pe care 
le anexăm mai jos, vizează:

• cine poate intervieva (membrii 

familiei);
• ajutor tehnic - cum să setezi 

lumina, microfonul, telefonul;
• cum să te auto-intervievezi;
• cum să ne trimiți interviul;
• unde va putea fi văzut interviul;
• care este scopul acestui proiect.

Cum s-a realizat colectarea?
Interviurile video au fost realizate

de rude care locuiesc cu persoana 
intervievată (copii, nepoți, partener); 
într-unul din cazuri, interviul a fost 
realizat printr-un apel video; în alt 
caz, a fost un auto-interviu, deoarece 
persoana intervievată și-a pus singură
întrebările. Toate interviurile au fost 
realizate pe baza listei de întrebări 
trimise prin e-mail, care conținea și 
informații tehnice precise (cum se 
configurează camera smartphone-ului,
rezoluția, lumina, înregistrarea audio, 
și cum se trimite videoclipul către La 
Corte della Carta), precum și alte 
sfaturi practice privind desfășurarea 
interviului (cum ar fi: copiați 
întrebările, stați lângă persoana 
intervievată dacă este necesar).

Ne-am propus să intervievăm 

persoane de origini și vârste diferite și
am cerut ca înregistrările interviurilor 
să nu aibă mai mult de 5 minute, 
astfel că interviurile colectate au fost 
caracterizate printr-o aplicare destul 
de rigidă a întrebărilor.

Ținând cont de dificultățile legate 
de disponibilitatea și utilizarea noilor 
tehnologii (mai ales la persoanele în 
vârstă) și în încercarea de a depăși 
decalajul digital, am sugerat și 
posibilitatea realizării de interviuri 
audio, fără video. În acest fel, un 
membru al familiei (de exemplu un 
nepot) putea intervieva și înregistra 
pe cineva chiar dacă cei doi nu locuiau
în aceeași casă. În aceste cazuri, 
interviul a fost editat cu subtitrări într-
un fișier video pentru a fi partajat pe 
internet.

Cum sunt procesate datele colectate?
Interviurile au fost colectate prin 

wetransfer.com, modificate acolo unde
a fost necesar (tăiate, asamblate, 
editate la nivel audio), încărcate în 
arhiva online a Asociației și publicate 
pe rețelele de socializare pentru o 
diseminare maximă, însoțite de o 
descriere care variază puțin de la 
interviu la interviu și de hashtag-uri 
care se leagă de conținutul 
proiectului, al interviului și de scopul 
acestora. În cele din urmă, interviurile

care conțineau informații valoroase au
fost transcrise și am realizat un 
montaj al acestor părți.

Etape de lucru:
• „curățarea” interviurilor obținute

prin editare video;
• introducere subtitrări;
• publicarea de două ori pe 

săptămână, alături de 
prezentarea temei abordate;

• identificarea interviurilor care 
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răspund cel mai bine la cele 
două întrebări despre colectarea
tradițiilor orale;

• transcrierea unor părți ale 
interviurilor;

• realizarea montajului final;
• partajarea montajului și a 

celorlalte interviuri și pe 
canalele de comunicare Babel.
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III. REZULTATE
În perioada 2 aprilie - 8 mai am 

colectat, editat și partajat:
- 10 interviuri video.
- 1 interviu audio.
- 1 interviu scris.
Cu acest material am realizat un 

montaj fial, cu logo-ul proiectului.
Colectarea patrimoniului oral va 

continua chiar și după încheierea 
proiectului Babel.

Afișul evenimentului Libro 
d’Artista 

Storie In-Visibili - Laboratorio di 
Libro D'Artista

Interviuri:
• Doamna   Teresa intervievată de către 

fiica sa Anna
• Doamna   Maria intervievată 

de către fiica sa Laura
• Aurora se autointervievează
• Doamna   Giovanna 

intervievată de către fiul ei
• Mapi (doamna Maria) 

intervievată de către fiica sa 
Valentina

• Doamna Afra intervievată de 
soțul ei Walter

• GB intervievat de fiica sa 
Giulia

• Domnul Bruno intervievat de
fiica sa Cristina   

• Doamna Giovanna 
intervievată de nepotul ei   

IV. APLICAREA 
REZULTATELOR

Materialul a fost colectat pentru a
fi diseminat, așa că acest pas este 
intrinsec solicitării de a crea un 
interviu video. Interviurile au fost 
partajate pe rețelele de socializare 

(Facebook și Instagram), iar linkurile 
au fost trimise persoanelor 
intervievate. Persoanele intervievate 
au diseminat la rândul lor inițiativa 
printre contactele proprii.

V. EVALUARE

Am evaluat munca desfășurată în
cadrul mai multor întâlniri ale echipei, 
folosind urmtorii indicatori:

- reacția și participarea oamenilor
la interviuri (surprinzător de bune);

- diseminarea și reacția pe 
rețelele sociale (peste așteptările 
noastre, dar e poate și mai bine);

- varietatea experiențelor 
colectate (în cele 11 interviuri am 
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identificat 4 teme majore: război, 
spitalizare, mediu, motive politice; 
fiecare persoană intervievată a vorbit 
despre locuri și momente istorice 
diferite);

- posibilitatea colectării de 
informații despre experiențele legate 
de tradițiile orale și de compararea 
acestora (au apărut în principal jocuri 
și activități tradiționale care nu oferă 
totuși o bază de date suficientă pentru
a fi procesată statistic, dar care poate 
reprezenta o ocazie de aprofundare);

-  calitatea videoclipurilor 
publicate din punct de vedere tehnic și
de comunicare (variază foarte mult în 
funcție de dispozitivele folosite și de 
aplicarea indicațiilor furnizate prin e-
mail);

- adaptarea proiectului la situația 
istorică actuală din punct de vedere al
utilității „umanitare” (am primit mult 
feedback pozitiv în legătură cu 
această inițiativă, ceea ce ne-a 
încurajat să continuăm!).

VI. CONCLUZII

-Primul semn critic de întrebare 
apărut este legat de contextul de 
izolare și de suferință în care ne aflăm
din cauza Covid-19: ne-am întrebat 
dacă este etic, în această perioadă, să
solicităm oamenilor o astfel de 
contribuție, având în vedere presiunea
psihologică la care suntem cu toții 
supuși deja.

-Temele care au reieșit din 
răspunsurile intervievaților nu au fost 
aprofundate de intervievatorii care, 
nefiind profesioniști, au urmărit 
exclusiv și cu strictețe întrebările 
trimise de noi.

- Interviurile au pierdut din 
spontaneitate într-o anumită măsură: 
solicitarea ca interviurile să aibă o 
durată limitată și perspectiva 
publicării lor pe rețelele de socializare 
i-a determinat pe intervievatori și 
intervievați să le considere mai 
degrabă un produs. Oportunitatea de 
a împărtăși experiențe și a spune 

povești a fost probabil valorificată în 
privat, în momentele care au precedat
realizarea videoclipului și care mai 
mult ca sigur nu au fost înregistrate.

Interviurile ar trebui aprofundate,
punându-se la dispoziția membrilor La
corte della carta mai mult timp și mai 
multă pregătire; cu siguranță aceștia 
se perfecționează pe parcurs, dar tot 
simt că au nevoie de mai multă 
pregătire și experiență, chiar și având 
la dispoziție întrebările pregătite de 
noi. Am contactat deja un antropolog 
expert în metode de interviu, pentru 
că am dori să intervievăm din nou 
unele persoane, aprofundând aspecte 
legate de mass-media, jocuri, muzică 
și locuri. Intenția este, fără îndoială, 
să scriem un nou proiect pornind de la
această primă activitate de colectare 
și să folosim patrimoniul colectat 
pentru noi ocazii de a-l adapta, 
expune și disemina. 
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PROPUNERI DIDACTICE ÎN PROPUNERI DIDACTICE ÎN 
JURUL PATRIMONIULUI ORAL ȘIJURUL PATRIMONIULUI ORAL ȘI
LITERAR GALICIANLITERAR GALICIAN
Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-Spania)Xandobela | Educación e Cultura (Galicia-Spania)

I. CONTEXT

Ce tip de tradiție orală?
Tradițiile orale abordate în acest 

proiect sunt specifice literaturii orale 
tradiționale, și sunt în special povești, 

legende, personaje mitice, întâmplări, 
anecdote și versuri de cântece.

Localizarea geografică.
Zobra, Municipiul Lalín, Provincia 

Pontevedra, Galicia.
Lalín este un municipiu situat în 

Galicia, cu o populație de aproximativ 
20.000 de locuitori, dintre care 
10.000 locuiesc în mediul urban, 
restul fiind repartizați în 52 de așezări
rurale. Un sfert dintre locuitori au 
peste 65 de ani, iar în rândul 

populației active predomină ca 
ocupație agricultura. Una dintre cele 
mai izolate așezări rurale este Zobra, 
în care există aproximativ 150 de 
locuitori pe o suprafață de 23 km², 
dintre care doar 3% au sub 16 ani 
(date aproximative din 2011).

Depărtarea de oraș și 
infrastructura defectuoasă a 
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împiedicat accesul la mediul urban, 
favorizând păstrarea datinilor și 
obiceiurilor societății tradiționale 
galiciene. Conservarea acestora s-a 

făcut astfel într-un mod natural, 
nefiind afectate de lumea urbanizată 
și de globalizare.

Descrierea și contextualizarea tradiției în 
spațiu și timp.

În Galicia, transmiterea culturii și
a tradițiilor populare se regăsește 
îndeosebi în mediul rural, iar această 
activitate revine cu precădere 
femeilor. 

Amparo, Celsa și Hortensia s-au 
născut în Zobra în anii 1920/1930, 
trăind în continuare pe meleagurile 
natale. 

Au crescut învățând de la oamenii
mai în vârstă ai comunității, 
deprinzând activitățile tipice traiului la
țară și agriculturii de subzistență, 
precum și toate tradițiile și obiceiurile 
populare, dar și viziunea comunității 
asupra lumii. 

Această transmitere din generație
în generație s-a produs într-un mod 
natural și direct. Ca urmare a 
transformării din ultimii ani a 
paradigmelor din societatea galiciană, 
care acordă din ce în ce mai puțină 
valoare înțelepciunii populare, este 
posibil să ne confruntăm cu ultima 
generație care a primit în mod direct 
transferul acestor cunoștințe. Deși 
aceste femei nu au avut acces la o 
educație formală propriu-zisă, din 
moment ce abia știu să citească și să 
scrie, ele dispun de o bogată paletă 
de învățături populare care riscă să 
dispară odată cu această generație.

Obiectivele colectării.
În 2013, asociația Xandobela a 

participat la proiectul european Grand
Treasures, care a urmărit 
identificarea, distribuirea, diseminarea
și revalorizarea tezaurului uman viu în
comunitățile locale ale organizațiilor 
partenere.  Termenul „tezaur uman 
viu” a fost atribuit de UNESCO celor 
care dețin un grad ridicat de 
cunoaștere tradițională și au abilitățile
necesare pentru a recrea și 
întreprinde elemente specifice 
patrimoniului cultural intangibil, și, 
prin urmare, sunt păstrători și 
transmițători ai cunoștințelor 
semnificative pentru comunitate sau a
obiceiurilor și tradițiilor în pericol de 
dispariție.

Printre alte acțiuni care vizează 
atingerea acestor obiective, s-a decis 
colaborarea cu Asociación 

Intercultural Santa Ferreña dos 
Encontros de Música Tradicional  în 
vederea realizării unei expoziții 
audiovizuale sub titlul „Nuestro 
Tesoros” (Tezaurele Noastre) care și-a
dorit să pună în valoare tezaurele 
umane vii și în același timp să 
sublinieze importanța transmiterii, din
generație în generație, a cunoștințelor,
a învățăturilor și a experiențelor de 
viață, pentru conservarea și 
revalorizarea acestora. Mai exact, 
proiectul a încercat să aducă un 
omagiu Marilor Comori Vii care au 
participat, încă de la înființare,

la Encontros de Música 
Tradicional de Carboeiro (Întâlnirile de
Muzică Tradițională de la Carboeiro). 
Aceast eveniment festiv este 
organizat anual și are un caracter 
intergenerațional. Este dedicat 
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patrimoniului cultural imaterial și în 
cadrul lui participă mai multe 
personalități recunoscute drept 
tezaure umane vii.

Pentru expoziție au fost realizate 
o serie de interviuri cu aceste figuri 
emblematice ale tradiției populare. 

Cunoștințele împărtășite au fost 
înregistrate pe suport video, apoi 
editate și montate. Ulterior s-au 
difuzat în cadrul expoziției festivalului 
din acel an, precum și pe alte 
platforme digitale, disponibile gratuit.

II. DESFĂȘURAREA
Expoziția a fost structurată în 

funcție de cele cinci categorii ale 
patrimoniului cultural imaterial 
desemnate de UNESCO. Astfel, 
persoanele (recunoscute drept 
tezaure umane vii) invitate la 
eveniment provin din domenii diferite 
și au fost selectate astfel încât să 
reprezinte fiecare din aceste categorii.

Grupul de persoane selectate 
pentru a reprezenta sfera tradițiilor și 
expresiilor orale a fost format din 
aceste trei femei din Zobra, care, pe 
lângă faptul că evidențiază bogăția și 

varietatea literaturii populare din 
cultura noastră în contextele descrise 
anterior pentru conservarea 
cunoștințelor populare, sunt 
remarcabile pentru măiestria vocală și
cunoașterea cântecelor de origine 
populară, cântece cu care au însoțit 
momentele de relaxare și muncă din 
viața de zi cu zi.

Am căutat să obținem exemple 
de manifestări ale literaturii orale în 
diferitele sale reprezentări (povești, 
legende, relatări, anecdote, versuri de
cântece ...).
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Cine deține cunoștințe despre tradițiile orale?
Unul dintre participanții la 

proiect, care totodată este și membru 
al asociației și menține o relație 
strânsă cu grupul țintă, a fost 
responsabil de coordonarea și 
derularea întregului proces. 

Pentru colectarea de materiale 
audiovizuale a fost contactată în 
vederea colaborării o persoană cu 
cunoștințe specifice în domeniu. 
Intervievatorul s-a documentat 
examinând materialele anterioare 
realizate cu grupul țintă, precum și 
consultând resursele bibliografice, 
audiovizuale și sonore despre 
literatura populară galiciană. În baza 

acestei documentări, a fost elaborat 
un scenariu care a direcționat 
parcursul interviului. Obiectivele 
acestui scenariu au fost, pe lângă 
prezentarea unor exemple de tradiții 
orale, ca protagoniștii să povestească 
de unde au primit aceste cunoștințe și
dacă le-au transmis mai departe altor 
persoane.

• Amparo Dobarro (Zobra-Lalín, 
1931)

• Hortensia Taboada (Zobra-Lalín,
1931)

• Celsa Muradás (Zobra-Lalín, 
1940)

Când s-a realizat culegerea de patrimoniu?
Persoanele intervievate au fost 

consultate cu privire la locația de 
desfășurare a interviului. Aceasta 
trebuia să fie confortabilă  și în același
timp să îndeplinescă condițiile optime 

de lumină și sunet pentru o 
înregistrare video de calitate.

A fost programată o întâlnire într-
un spațiu adecvat, cu acordul tuturor 
celor implicați. Au fost prezentate clar 
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toate informațiile și detaliile cu privire 
la scopul interviului și la modul de 
utilizare a acestuia, precum și o 
descriere a procedeului în sine. De 

asemenea, li s-a solicitat 
consimțământul pentru înregistrarea 
interviului și difuzarea acestuia.

Cum a fost realizată culegerea de patrimoniu?
Culegerea de patrimoniu a fost 

realizată printr-un interviu 
nestructurat, o conversație informală 
fără întrebări stabilite sau răspunsuri 
limitate. Intervievatorul a stimulat și a
direcționat conversația pe baza 
scenariului pregătit. 

S-a adaptat la răspunsurille 
obținute, căutând întotdeauna să 
creeze o atmosferă relaxantă atât 
printr-o abordare prietenoasă și un 
limbaj familiar, cât și prin ascultarea 
activă, facilitând exprimarea liberă a 
celor intervievați. 

Întrucât obiectivul interviului a 
fost verbalizarea de exemple de 
literatură orală în vederea 
înregistrarării lor video, intervievatorul
a încercat să stimuleze și să 
direcționeze conversația prin 
ascultarea activă și ori de câte ori a 
fost posibil, prin limbajul non-verbal, 
reducând la minimum impactul său 
asupra conversației.

Au fost înregistrate șu numele 
complete și datele de naștere ale 
persoanelor intervievate.

Cum au fost procesate datele colectate?
Întrucât obiectivul interviului a 

fost realizarea unui videoclip pentru a 
fi prezentat în cadrul unei expoziții 
dintr-un festival și distribuit apoi pe 
platformele digitale, toate materialele 
brute au fost vizualizate în procesul 
de selectare a celor mai concludente 
cadre, respectându-se durata 
recomandată pentru acest tip de 
format, respectiv maxim 15 minute. 

Am căutat să alegem din datele 
obținute exemple din categorii diferite

de literatură orală pentru a expune 
varietatea și bogăția care există. Prin 
urmare, au fost selectate: povești, 
legende, povestiri mitologice, 
evenimente, anecdote și versuri ale 
cântecelor de creție populară. 

De asemenea, au fost incluse 
răspunsurile protagoniștilor privind 
modul în care au preluat aceste 
cunoștințe, dacă au fost transmise 
mai departe și motivele pentru care 
au făcut sau nu, acest lucru.

III. REZULTATE
Videoclipul rezultat a fost 

prezentat în cadrul expoziției  
'Nuestros Tesoros' („Tezaurele 
noastre”) din festivalul menționat 
anterior, precum și pe platformele 
digitale cu acces gratuit și distribuit pe
rețelele de socializare.

În cadrul proiectului Grand 

Treasures, acesta a fost subtitrat în 
engleză și a fost diseminat de către 
parteneri în comunitățile lor locale și 
pe site-ul web al proiectului, unde 
este încă disponibil gratuit. Videoclipul
rezultat a fost oferit, de asemenea, în 
format DVD persoanelor intervievate. 

Pe baza experienței obținute în 
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urma realizării interviurilor pentru 
colectarea patrimoniului cultural 
imaterial, am creionat această 

publicație online, accesibilă gratuit, 
cu recomandări în acest sens.

IV. IMPLEMENTARE
Videoclipurile rezultate din 

expoziția online „Tezaurele noastre” au
stat la baza proiectului„Tezaurele 
vii”, care a fost dezvoltat cu sprijinul 
finanțărilor publice regionale. În 
cadrul acestui proiect, catalogul de 
interviuri video cu tezaurele umane 
vii, pus la dispoziția publicului prin 
site-ul web al proiectului și prin 
rețelele de socializare, a fost 
completat cu o selecție de date și 
informații despre fiecare intervievat în
parte, despre eroii, poveștile, 
cantecele transmise de ei și despre 
elementele de patrimoniu despre care 
se discută în interviuri.

Am dorit să creăm o platformă 
care să reziste în timp și care să fie 
constant îmbogățită cu propuneri de 
diseminare și valorificare, pentru a 
crește, pe de o parte, stima de sine a 
transmițătorilor elementelor de 
litaratură orală, vizibilitatea și 
valorificarea patrimoniului cultural 
imaterial galician și a memoriei 
colective și, pe de altă parte, dialogul 
intergenerațional și participarea activă
în promovarea înțelepciunii populare 
dintr-o perspectivă critică.

Astfel, ni s-a părut esențial să 
elaborăm materiale didactice 
accesibile și transferabile în orice 
context educațional de pe teritoriul 
Galiciei, cu propuneri de activități și 
recomandări pedagogice adresate 
lucrătorilor de tineret (educatori, 
profesori, formatori socioculturali...).

 Activitățile didactice care sunt
propuse în cadrul interviului video (cu 
cele trei femei din Zobra) despre 
literatura populară au avut ca scop 

stimularea interesului tinerilor cu 
vârste cuprinse între 12 și 14 ani, 
fiind utilizabile de orice formator, fără 
a necesita o pregătire prealabilă. 
Totodată, sunt adaptabile la orice 
context al realității galiciene. Acțiunile
se concentrează atât asupra cercetării
și învățării experiențiale și 
participative ale acestor elemente de 
patrimoniu, dar și asupra dialogului 
intergenerațional, ținând cont că 
ambele generații sunt protagoniste pe
parcursul întregului proces. De 
asemenea, ne-am concentrat pe 
sublinierea aplicabilității acestor 
cunoștințe în prezent, înlăturând 
preconcepțiile conform cărora tradițiile
sunt învechite și încremeniteîn timp, 
numai bune de conservat ca piese de 
muzeu.

De exemplu, una dintre 
activitățile propuse presupune ca 
tinerii, după ce vizionează interviul, să
caute în imediata lor apropiere astfel 
de legende și să își folosească 
smartphone-urile pentru a înregistra, 
în format video sau audio, ceea ce li 
se povestește. Informațiile colectate 
pot fi încărcate online în vederea 
realizării unei hărți interactive care va 
permite geolocalizarea legendelor. Pe 
baza acesteia pot fi create tururi 
cultural-artistice sau vânători de 
comori. Cu legendele culese se pot 
crea, de asemenea, piese de teatru, 
scurtmetraje ... sau orice alt tip de 
manifestare artistică. Aceste 
propuneri de reinterpretare a 
literaturii populare au, de asemenea, 
efect de multiplicare. Aplicațiile și 
programele prezentate sunt gratuite, 
ușor de utilizat și sunt întotdeauna 
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însoțite de tutoriale și exemple clare.
Am considerat că nu este 

necesară traducerea textului original 
al materialului didactic deoarece 
studiul și cercetarea incluse în 
videoclip sunt specifice zonei și se 
limitează doar la aceasta. Deși ideile 
exprimate și abordarea metodologică 
aferentă pot fi o sursă de inspirație în 
crearea de noi propuneri în orice 
context socio-cultural la nivel mondial,
referințele de patrimoniu utilizate sunt
eminamente locale, astfel încât, 
majoritatea propunerilor nu ar avea o 
aplicație directă în afara Galiciei, 
motiv pentru care am optat să 
păstrăm textele doar în limba 
galiciană.

Ar fi inutil ca adolescenții din 
Polonia, de exemplu, să întrebe acasă 

despre Antaruxada (un personaj mitic 
galician) sau să aibă ca reper melodii 
tradiționale galiciene pentru a-i 
motiva să descopere și altele 
asemănătoare în realitatea lor 
imediată. 

Reamintim însă că abordarea 
metodologică este total transferabilă 
(căutarea activă de  informații, 
cercetarea socială și creația culturală 
colectivă), iar în ceea ce privește tipul
de activități și că ar trebui înlocuit 
doar conținutul referitor la patrimoniu 
cu cel al culturii unde vor fi 
implementate astfel de propuneri. 
Asociația Xandobela s-a dedicat 
proiectării de strategii de predare 
pentru a garanta transferabilitatea 
metodelor și activităților aferente 
ghidului.
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V. EVALUARE
Înregistrarea video „Amparo, 
Celsa și Hortensia îți 
povestesc...”: de-a lungul anilor, 
utilitatea acestui material video a fost 
mai mult decât evidentă prin utilizarea
sa în diferite proiecte la nivel local, 
regional și internațional. A servit, în 
general, la diseminarea patrimoniului 
cultural intangibil, și în particular la 
diseminarea patrimoniului literar oral 
a Galiciei, arătând partenerilor noștri 
europeni, atât bogăția și diversitatea 
patrimoniului cultural imaterial, cât și 
valoarea socială incontestabilă a 
acestuia; a stat la baza unor 
evenimente ample de diseminare, 
precum expoziția care a avut loc la 
Întâlnirile de muzică tradițională din 
Carboeiro; face parte din galeria video
a “Proxecto Tesouros Vivos” prin care 
se dorește asigurarea vizibilității și 

punerea în valoare a rolului 
fundamental al păstrătorilor de tradiții
culturale intangibile din Galicia; și, nu 
în ultimul rând, ne-a permis să 
exploatăm rolul său educativ prin 
crearea și diseminarea materialului 
didactic.

Materialul didactic „Propuneri 
didactice despre patrimoniul 
oral”: până în prezent acesta nu a 
fost încă testat de profesori sau de alți
formatori educaționali (în afara 
membrilor asociației Xandobela), prin 
urmare nu avem date sau feedback 
direct. Cu toate acestea, putem 
afirma cu ușurință că echipa asociației
a validat relevanța și importanța 
acestuia prin activitățile testate și prin
rezultatele obținute. 
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I.
VI. CONCLUZII

Mijloacele tehnice pe care le 
dețineam când am realizat 
înregistrarea audiovizuală a interviului
din ediția anterioara nu au fost optime
și acest lucru s-a reflectat în calitatea 
videoclipului: sunetul este slab și 
uneori chiar neinteligibil; materialul 
este lung și lipsit de dinamism.

Cu toate acestea, conținutul său 
își atinge obiectivele. De multe ori, 
lipsa sau deficitul de resurse 

economice pentru derularea acestui 
tip de proiecte afectează calitatea 
tehnică a produselor sau rezultatelelor
obținute.

Utilizarea resurselor didactice 
depinde în mare măsură de motivația 
și inițiativa formatorilor educaționali, 
care, date fiind circumstanțele de 
lucru, nu își găsesc întotdeauna voința
și disponibilitatea necesare în acest 
sens.
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CULEGEREA DE 
PATRIMONIU ORAL ȘI 
LITERAR: 
ALTE EXEMPLE DE BUNE 
PRACTICI
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PORTUGALIA
II.
De la gură la ureche. Povești,  legende, proverbe,  ghicitori,  cântări  ...
descoperirea  moștenirii  orale  a  celor  4  orașe este  un proiect  rezultat
dintr-o  propunere  de acțiune educațională  realizată  între  anii  2014 și
2017 în municipiile Fundão, Marinha Grande, Montemor-o-Novo și Vila
Real de Santo António. 
https://www.cm-montemornovo.pt/pt/site-
viver/educacao/PublishingImages/Paginas/Projeto---À-Descoberta-das-4-
Cidades/De%20boca%20a%20orelha.pdf

Memoriamedia este un proiect sub egida Cooperativei Culturale CRL, care
există din 2006. Obiectivul său este studiul, inventarierea și diseminarea
manifestărilor  patrimoniului  cultural  intangibil.  Detalii:
https://www.memoriamedia.net/index.php/home/o-projecto

Tradiția orală a municipiului Constançia: patrimoniu cultural intangibil, a
fost un proiect derulat de Muzeul Artelor Râurilor și Mărilor și de Școala
primară și gimnazială Luís de Camões. Obiectivul său a fost colectarea
patrimoniului  cultural  intangibil  din  municipiul  Constançia.  Această
colectare a fost realizată de tineri cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani,
elevi ai școlii. Produsul final a fost lucrarea “Tradiția Orală a Municipiului
Constançia - Patrimoniu cultural intangibil”, care conține diverse genuri
de literatură orală și tradițională: rugăciuni, proverbe, cântece, ghicitori,
romanțe, povești etc. 
https://www.pportodosmuseus.pt/2019/09/17/apresentacao-do-livro-
tradicao-oral-do-concelho-de-constancia/

   https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/literatura-tradicional/

   https://revistafabulas.com/2016/03/03/a-literatura-de-tradicao-oral/

   http://aprenderamadeira.net/conto-de-tradicao-oral/

   https://www.dn.pt/sociedade/contos-de-fada-sao-mais-antigos-do-que-
se-pensa-vem-da-idade-do-bronze-4990518.html
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GALICIA (SPANIA)
În  Galicia  există  multe  experiențe  și  proiecte  care  colectează  și

diseminează patrimoniul  literar  și  oral  viu.  Prezentăm în  continuare o mică
selecție  care  reflectă  eterogenitatea  acestor  inițiative  în  ceea  ce  privește
formatul,  suportul  și  tipologia  de  acțiuni.  Le-am  ales  pe  cele  cu  care
împărtășim viziunea colaborativă și  participativă a  cercetării  și  colectării  pe
teren, precum și abordarea creativă a canalelor și formatelor de comunicare.

Proiectul “Pontenafala”, Consiliul Ponteceso 
https://pontenafala.wordpress.com/
Proiectul “Fálame de San Sadurniño”, Consiliul San Sadurniño 
(“Vorbește-mi despre San Sadurniño”) 
http://www.falamedesansadurnino.org/
Site-ul “Galicia Encantada” https://galiciaencantada.com/
“Polafías”, secțunea de literatură despre tradițiile orale de pe site-ul AELG
(Asociația Scriitorilor de Limbă Galiciană) https://www.aelg.gal/Polafias/
Proiectul “Cafés da memoria” la Museo do Pobo Galego (“Cafeneaua 
memoriei”) http://www.museodopobo.gal/web/uploads/files/Caf
%C3%A9%20da%20Memoria%20resumo.pdf
Proiectul “Patrimonio do Xurés” din Rezervația Transfrontalieră a Biosferei
Gerês-Xurés (“Patrimoniul din Xurés”) http://illabufarda.gal/Patrimonio-
do-Xures
https://www.facebook.com/pg/patrimoniodoxures/about/?
ref=page_internal
http://culturagalega.gal/noticia.php?id=26506
Site-ul colaborativ “Orella pendella” https://orellapendella.gal/
Proiectul “Contos do Mar”, Consiliile Carnota, Dumbría și Fisterra 
(“Poveștile mării”) https://contosdomar.com/
Proiectul “Arrolos de Rianxo”, Consiliul Rianxo și Maos_Innovación Social 
https://maos.gal/portfolio/arrolos-de-rianxo/
APOI_Arquivo do patrimonio oral da identidade (Arhiva de patrimoniu 
oral al identității) http://apoi.museodopobo.gal/information.html
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EXPERIENȚE DE 
IZOLARE

   SINGURI. ÎMPREUNĂ. (SOLOS. JUNTOS.)  Blog de Michela Chimenti
„Fotografiez străini din întreaga lume de 5 ani. Un zâmbet, un schimb de 
priviri și faptul că împărțim același spațiu ajută la stabilirea unei legături 
între mine și celălalt, în câteva momente. M-am gândit că nu va fi atât de
diferit să încerc și pe computer. Așa că am început să caut familii mari, 
situații particulare, de la nord la sudul Italiei, și apoi în afara granițelor 
naționale, pentru a înțelege care a fost și este astăzi percepția 
coronavirusului și ce soluții s-au găsit pentru a supraviețui coexistenței 
forţate. Singuri. Împreună."

2020 Mărturii din pandemie - Antropologia prezentului - Muzeul 
Etnografic din Castilla
https://www.youtube.com/watch?v=pDRGwWB2u9A&feature=youtu.be

Poiares își înregistrează patrimoniul cultural de la fereastră - 30 aprilie
2020:
http://www.cm-vilanovadepoiares.pt/noticias2-2/2566-poiares-grava-o-
seu-patrimonio-cultural-a-janela?fbclid=IwAR21Df9uztVDS5-
Rec_mMwB0wpIvfW-42dthgyU4AAgOiZKAKZdjb1CFFTQ
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TEATRU
LABIRINT
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TEATRU LABIRINT:
PAS CU PAS
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 CE ESTE TEATRUL
   LABIRINT?
  

Teatrul labirint (sau teatrul senzorial labirint) este o metodologie teatrală
dezvoltată  de  Iwan  Brioc,  consultant  galez  în  teatru  aplicat8 și  director  al
Theatr Cynefin, o platformă din Marea Britanie dedicată activismului comunitar
prin teatru9. În procesul de creare al acestei metodologii, Iwan s-a inspirat din
„Poetica simțurilor” scrisă de Enrique Vargas și din practicile lui Augusto Boal,
care a fost unul dintre formatorii săi de-a lungul parcursului său profesional. 

Pe site-ul10 său personal, teatrul senzorial labirint e descris în următoarele
cuvinte:

,,Fiecare participant din rândul publicului călătorește individual printr-un
labirint  tridimensional  întunecat,  iar  pe  parcursul  acestuia  experimentează
momente  și  întâlniri  care  provoacă  amintirile  senzoriale  din  subconștient
(portaluri senzoriale) în care este invitat cu blândețe să pătrundă. Acceptând
această  invitație,  concepte  precum timpul  și  spațiul,  tu  și  eu,  interiorul  și
exteriorul încep să se prăbușească. Încadrat pentru public la categoria „teatru”,
acest  spațiu  preia  și  valoriele  adăugate  ale  spațiului  estetic  -  memoria  și
imaginația:  astfel  încât conștiința  și  acest proces condiționat  de construcție
numit  „realitate”  pot  deveni  un  fenomen  vizibil  –  observat  de  către
„personajul” călătorului în spectacol”.

De fapt, teatrul labirint este direct legat de cel puțin patru metodologii /
concepte de teatru diferite: teatrul senzorial, teatrul oprimaților, teatrul social
și teatrul dictat de context.

Orice  tip  de  teatru  „trezește”  simțurile,  dar  teatrul  senzorial  se
concentrează pe un alt tip de implicare a publicului.

Dacă în Grecia Antică, potrivit lui Aristotel, scopul dramei era un fel de
purificare sau catharsis al emoțiilor, viziunea modernistă a lui Brecht înclină
mai mult spre rolul utilitar al teatrului. Brecht a crezut că teatrul ar trebui să
apeleze nu la sentimentele spectatorului, ci la rațiunea sa. În timp ce oferă
încă  divertisment,  acesta  ar  trebui  să  fie  puternic  didactic  și  capabil  să
provoace schimbări sociale.

8www.iwanbrioc.com
9www.cynefin.org
10Idem 8
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El a susținut că, în piesele predecesorilor, spectatorul avea tendința de a
se identifica cu personajele de pe scenă și de a se implica emoțional cu ei, mai
degrabă decât  să  fie  încurajați  să  se  gândească  la  propria  viață. Pentru  a
încuraja publicul să adopte o atitudine mai critică față de ceea ce se întâmplă
pe  scenă,  Brecht  a  dezvoltat  propriul  „efect  de  înstrăinare”  –  folosirea  de
tehnici anti iluzorii pentru a le reaminti spectatorilor că se află într-un teatru
care urmărește o punere în scenă a realității, nu realitatea în sine11.  Brecht nu
ignoră emoțiile,  ci  se concentrează mai  degrabă pe dezvăluirea  experienței
umane așa cum este, dincolo de orice context specific. Prin urmare, o piesă de
teatru  aduce  întotdeauna  pe  scenă  societatea  în  formele  sale  complexe  -
indiferent  dacă  este  vorba  despre  dimensiunea  fundamentală  a  existenței
umane  sau  manifestarea  „microsocietăților”,  cum  ar  fi  cuplurile,  familiile,
grupurile sociale mici etc.

 
O altă figură importantă pentru redefinirea rolului teatrului a fost Augusto

Boal care, în încercarea sa de a crea un „teatru al oamenilor” în Brazilia anilor
80, a dezvoltat un model care transformă scena într-un forum în care publicul
și actorii pot propune strategii pentru combaterea oprimării. Așa s-a născut
teatrul oprimaților - prin desființarea celui de-al patrulea perete dintre actori și
public - și prin transformarea spectatorilor în spect-actori. Unicitatea acestei
abordări constă în motivația care atrage publicul să „invadeze” scena.

Prin reprezentarea unei situații din viața reală a spect-actorilor, „aceștia
identifică, recunosc sau rezonează cu personajul protagonistului și sunt atrași
să intervină adesea din compasiune”.12

De exemplu, în teatrul forum (parte din teatrul oprimaților - vezi fig.1) se
interpretează o piesă care descrie un conflict nerezolvat. Aceasta este reluată
pentru ca orice persoană din publicul spectator să poată intra și înlocui actorul
pe care îl identifică ca fiind oprimat, arătând astfel cum ar acționa ea însăși în
rezolvarea unei astfel de situații.

11Encyclopedia Britannica, 1995 
12Jones, I.S., 2010, Context Oriented Theatre: A Theatre-Based Approach to Mindfulness; a 
Mindfulness-Based Approach to Theatre,    extrase din
https://www.researchgate.net/publication/236584333_Context_Oriented_Theatre_A_Theatre-
Based_Approach_to_Mindfulness_a_Mindfulness-Based_Approach_to_Theatre 
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Fig. 1

Analiza perspectivelor diferite ale aceleiași situații duce adesea la o mai
bună înțelegere a motivelor din spatele ei și oferă potențiale soluții, ceea ce ne
aduce la intenția inițială a lui Boal - încurajarea schimbării în lume.

Teatrul oprimaților se încadrează sub umbrela teatrului social, care are un
scop similar - nu se concentrează pe estetică, ci urmează o agendă socială
destul de specifică. Potrivit lui Thompson, J., și Schechner, R. aceasta are loc,
de obicei, în locații foarte diverse (de la închisori, tabere de refugiați și spitale,
până  la  școli,  orfelinate  și  aziluri  pentru  bătrâni)  și  implică  în  principal
participanți din medii vulnerabile, defavorizate și comunități marginalizate. Prin
urmare,  folosind  spațiul  neconvențional  pentru  reprezentările  sale,  teatrul
social transformă, de asemenea, „non-interpreții” în interpreți.

În teatrul dictat de context, potrivit lui Iwan Brioc, atenția se concentrează
pe  context,  deoarece  spațiul  estetic  este  privit  ca  un  „portal  către  ființă”,
reunind într-un singur loc interiorul și exteriorul, fatalitatea deplină a ființării.

Ținând cont  de  modul  în  care  teatrul  labirint  e  perceput  și  utilizat  de
Asociația  Universitur,  acesta  ar  putea  fi  inclus  în  categoria  teatrului  aplicat
(alături  de  teatrul  comunitar,  teatrul  pentru  dezvoltare,  teatrul  educațional
etc.). Este participativ și influențat de context, având un impact semnificativ
asupra grupului care îl concepe, asupra spect-actorilor și asupra imaginii locului
care îl „găzduiește”.
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CUM L-AM ÎNVĂȚAT. 
CUM L-AM APLICAT.
Unii dintre membrii actuali ai Asociației Universitur au avut șansa să se

întâlnească și să lucreze direct cu Iwan Brioc în cadrul diferitelor proiecte de
tineret dezvoltate de Asociația Epsilon III și de partenerii săi în perioada 2008-
2011. Ideea strălucită de a folosi teatrul labirint în interiorul muzeelor  (merit
care  îi  revine  lui  Lucian  Branea)  a  fost  complet  preluată  și  continuată  de
Universitur încă de la înființare, dat fiind faptul că membrii săi fondatori studiau
sau predau geografia turismului.  Prin urmare, utilizarea teatrului labirint ca
instrument de interpretare a spațiului în general și a instituțiilor culturale în
special a devenit o prioritate pentru ONG.

Labyrintheme (2010-2012) a o fost  o experiență reprezentativă pentru
membrii  actuali  ai  Universitur.  A fost  un proiect  internațional  co-finanțat de
Lifelong Learning Programme al Comisiei Europene și coordonată de Asociația
Epsilon  III  și  de  BIVEDA,  o  organizație  non-guvernamentală  din  Bulgaria.
Proiectul a urmărit realizarea unui training și a unor workshop-uri bazate pe
folosirea  metodelor  și  tehnicilor  teatrului  participativ  în  instituțiile  ce
gestionează și expun obiecte de patrimoniu în Europa. Rezultatele proiectului
s-au concretizat în 2 manuale – unul pentru traineri și unul pentru participanți:

“Back to our senses. A Labyrintheme handbook for trainers”.

“It's all about Games. A Labyrintheme handbook for trainees”.

Labirintul  conflictelor  (Labyrinth  of  conflicts) a  fost  primul  proiect  al
Universitur (programul Youth in Action, denumit anterior Erasmus+), al cărui
scop  a  fost  să  aducă  în  discuție  probleme  ca  migrația  și  conflictele
interculturale, interpretând, în același timp, prin intermediul teatrului labirint,
spațiul rural românesc prin ochii tinerilor care provin din medii diferite. 

Basme și  fantasme a  fost  primul  performance  deschis  publicului,  fiind
inspirat din superstiții și basme tradiționale, promovând patrimoniul imaterial
printre creatori și spectatori.

La țigănci a fost primul spectacol dedicat patrimoniului literar. Tema a fost
inspirată din povestirea scrisă de Mircea Eliade, iar anumite momente de teatru
labirint au avut ca scop recreerea atmosferei  prezentate de autor. Acesta a
marcat  de  asemenea  un  moment  important  în  dezvoltarea  Universitur,  din
moment ce 8 dintre membri au hotarât să locuiască împreună și să creeze o
comunitate într-o clădire veche, cu spațiu generos, care să fie folosită și pentru
performance-uri, workshopuri și alte evenimente culturale.

Plumb a fost un performance senzorial de teatru labirint dedicat poeților
George și Agatha Bacovia, care a fost organizat în casa memorială a acestora.
În afara promovării patrimoniului literar într-un mod participativ, colaborarea
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cu o instituție publică cu o viziune destul conservatoare a fost un pas important
care a conturat perspectiva viitoare a acestei problemei.

Toate experiențele  menționate mai  sus au avut  un impact deosebit  de
important  asupra  modului  în  care  Universitur  percepe  și  interpretează
patrimoniul. Acestea au subliniat, de asemenea, nevoia imperios necesară de
conservare și  promovare a patrimoniului,  în special  când vine vorba despre
aspectele intangibile-tradiții, obiceiuri, literatura orală etc.

Teatrul  labirint  este o metodă foarte utilă  de „provocare”  – stimulează
curiozitatea  tuturor  persoanelor  implicate  și  atrage  atenția  asupra  temei  și
spațiului  folosit  pentru  performance.  Astfel,  respectă  unul  dintre  principiile
interpretării  enunțate  de  Tilden:  „Scopul  principal  al  interpretării  nu  este
instruirea,  ci  provocarea„13.  Aceasta  sensibilizează  rapid  și  are  un  impact
semnificativ mai mare comparativ cu alte metode (și ca intensitate, dar și ca
durată) datorită legăturilor puternice cu emoțiile și conștiința. Mai mult decât
atât,  pregătirea  unui  performance de teatru  labirint  este  posibilă  doar  prin
învățarea regulilor și a comportamentului comunitățiilor și spațiilor în care se
desfășoară, astfel încât generează înțelegerea reciprocă și dialogul social care,
în cele din urmă, vor conduce la toleranță, acceptare și schimbare în bine.

CUM ÎL APLICĂ ALȚII
(IN ROMÂNIA)

Compania de Teatru Labirint
Fondatorul Companiei de Teatru Labirint (CTL), Bogdan Nechifor, a intrat

în  contact  cu această metodă în  2008,  în timpul  unui  curs  de pregătire  la
Milano, condus de regizorul galez Iwan Brioc. Bogdan spune că a fondat CTL
datorită impactului pe care această metodă îl are asupra participanților, fie ei
creatori sau spectatori. CTL își propune să dezvolte și să aducă acest tip de
spectacol  în  peisajul  cultural  românesc. În  plus  față  de  spectacolele  și
evenimentele pe care le coordonează, CTL a contribuit la răspândirea acestei
metodologii  prin diseminarea ei în mai multe orașe importante din România
(Craiova, Cluj, Sibiu, Timișoara și Iași) către grupuri de inițiativă locală și alte
asociații.  Compania  este,  de  asemenea,  unul  dintre  membrii  fondatori  ai
rețelei  internaționale  The  Republic  of  The  Imagination,  care  se  ocupă  cu
cercetarea și dezvoltarea artelor participative la nivel european.

Iată două exemple de proiecte dezvoltate de Compania de Teatru Labirint:

iCarus
Iwan  Brioc  a  supravegheat  întregul  proces  de  creație  al  spectacolului

iCarus,  regizat  de  Bogdan  Nechifor,  la  care  au  participat  30  de  artiști  din
diverse  domenii.  Proiectul  a  fost  finanțat  de  ARCUB -  Centrul  Cultural  din
București  în  cadrul  programului  „București  -  Oraș  invizibil  2016.
https://arcub.ro/eveniment/icarus-spectacol-de-teatru/

13Tilden, F. (1957). Interpreting our heritage: Principles and practices for visitor services in parks, 
museums, and historic places. University of North Carolina Press.
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Jurnalul Ariadnei - proiect dedicat elevilor de liceu
Un proiect dezvoltat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului

București, finanțat de Primăria Municipiului București prin PROEDUS CIVITAS în
cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație. Grupul țintă a fost format din 40
de studenți din 8 unități de învățământ din București. Atelierul a durat 6 zile și
a avut ca scop crearea a trei spectacole de teatru la labirint.

https://www.facebook.com/CompaniaDeTeatruLabirint/posts/-metode-de-
educatie-nonformala-teatru-labirint-jurnalul-ariadnei-este-un-
proiect/1428432667240216/

ASYLUM Labyrinth Theater
ASYLUM Labyrinth Theatre a fost fondat în 2017 și a realizat 4 spectacole

de  teatru  labirint-  „Arcana  majoră”,  „Cuib”,  „Metamorfoze”  și  „În  spatele
scenei”. În opinia lor, teatrul labirint „este o manifestare artistică care implică o
interacțiune  directă  și  constantă  cu  spectatorul,  o  chemare  la  introspecție
asupra  naturii  emoțiilor  umane. Este  o  aventură  a  simțurilor,  o  călătorie
introspectivă, în care iluzia este omogenizată cu realitatea, visele prind contur
și sentimentele capătă noi valori. Convențiile și zidurile scenei se destramă și
singurele lucruri importante sunt experiența și momentul prezent”. 

Pe  lângă spectacolele  realizate,  Teatrul  Labirint  Asylium organizează  și
ateliere de dezvoltare și autocunoaștere, deschise publicului larg, bazate pe
exerciții și antrenamente specifice metodei teatrului senzorial labirint.

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, județul Iași
În  timpul  proiectului  „Suntem diferiți,  dar asemănători”  50 de tineri  și

profesorii lor, veniți din Finlanda, Polonia, Grecia, Bulgaria, Italia și Germania,
au folosit patru săli de clasă pentru a proiecta un spectacol de teatru labirint
prezentând puncte de vedere diferite (științifice, religioase) asupra originii a
lumii. 

https://www.digi24.ro/regional/digi24-iasi/scoala-din-iasi-transformata-in-
teatru-labirint-229197

Clubul de lectură ”Labirint”al Colegiului Național ”George Coșbuc
din Motru, Târgu Jiu

19 elevi ai Colegiului Național George Coșbuc de la Motru au fondat acest
club dedicat organizării de ateliere bazate pe metode de educație nonformală,
printre care folosesc și metoda teatrului labirint. Una dintre spectacolele lor s-a
concentrat pe viața și  operele marelui  sculptor român Constantin Brîncuși. 
Mai multe detalii despre acest lucru, puteți găsi la următoarele link-uri:

https://www.facebook.com/pages/category/Education/Clubul-de-lectur
%C4%83-Labirint-1581750222111178/

https://www.youtube.com/watch?v=GLMHUfwVTTM
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Teatrul de Stat din Constanța în colaborare cu Muzeul Național de
Istorie  și  Arheologie Constanța – “Picături  de istorie”- spectacol  de
teatru labirint

„Picături  de istorie”  a fost  un spectacol  de teatru labirint  creat pe trei
planuri. S-a bazat pe poveștile de viață ale oamenilor ale căror epitafuri sunt
inscripționate pe pietrele funerare din parcul arheologic de lângă Muzeul de
Istorie. Personajele sunt locuitori ai orașului antic Tomis (aprox. 2000 de ani în
urmă),  care vorbesc  despre bucuria  și  realizările  lor,  dramele lor,  tristețea,
remușcările, recompunând astfel viața orașului vechi.

Distribuția numeroasă a spectacolului – 15 actori și 40 de figuranți, firul
epic al  scenariului,  ambianța asigurată de ruinele milenare și  de iluminarea
acestora, doar cu lumânări, făclii, opaițe, coloana sonoră inspirată din muzica
celtică și itinerarea acțiunii în cele trei spații de joc vor recrea atmosfera de
acum doua milenii și îi vor transpune pe spectatori în starea pe care Ovidiu o
descria în „Tristia” ca fiind „bucuria de a fi îndurerat la Tomis”.

https://www.ct100.ro/picaturi-de-istorie-o-incursiune-in-
fascinanta-lume-a-constantei-antice/
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 CUM SE ORGANIZEAZĂ
Punerea  în  practică  a  teatrului  labirint  este  un  proces  complex

interdisciplinar,  deci  nu există  „rețetă  pentru un rezultat  perfect”;  dat  fiind
faptul că spectacolul depinde de nenumărate variabile, rezultatul obținut va fi
perfect și unic.

Cu toate acestea, există câțiva pași care trebuie urmați pentru a vă atinge
obiectivele folosind această metodologie.

  Vocabular
GRUP DE CREATORI =  grupul  care  dă  naștere  spectacolului.  Pot  fi
profesioniști, neprofesioniști sau un amestec dintre cele două categorii.
Vor trece printr-un training pentru a crea momente în labirint și pentru a
acționa ca o echipă pe tot parcursul procesului.
SPECT-ACTORI =  persoanele  care  vor  trece  prin  labirint,  publicul.
Fiecare  dintre  ei  va  parcurge  singur  itinerariul,  având  o  experiență
individuală, personală.
MOMENT = oprire de-a lungul itinerariului labirintului, scenă proiectată
de unul sau mai mulți creatori. Spectacolul de labirint cuprinde de o serie
de momente legate între ele.
FACILITATOR (I) = persoana (sau persoanele) care conduce grupul de
creatori către crearea labirintului; este adesea cel care leagă momentele
pentru a crea o coerență spațială și conceptuală a spectacolului.

  Etape

 1 
DEFINIREA SCOPULUI ȘI A
OBIECTIVELOR SPECTACOLULUI
Acesta este momentul în care ar trebui să analizați prioritățile și ceea ce

doriți în principal să obțineți cu spectacolul de teatru labirint. Practic, trebuie să
decideți care este obiectivul dvs. „numărul unu”.

• Este  o  experiență  profundă,  interioară  și  exterioară  pentru  grupul  de
creatori?

• Este o experiență marcantă pentru public?
• Este o modalitate  de a  adăuga valoare  și  de  a  promova spațiul  care

găzduiește spectacolul?
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• Este o modalitate de sensibiliza publicul cu privire la anumite probleme
sociale? 
Evident, indiferent care este prioritatea principală, veți avea un impact
relevant  asupra  tuturor  părților  implicate,  indiferent  dacă  este  vorba
despre grupul de creatori, public, spațiu sau temă.

 2 
GĂSIREA GRUPULUI DE CREATORI

După ce ați decis pe ce vă veți concentra întregul proces, trebuie să găsiți
grupul adecvat de creatori. Este esențial să stabiliți  un profil potrivit pentru
ceea ce va urma. Dacă doriți să obțineți un performance spectaculos, ar fi util
să  aveți  în  echipă  un  amestec  de  oameni  cu  experiență  artistică,  abilități
practice și viziune regizorală. Dacă obiectivul dvs. este să lucrați cu oameni din
medii  defavorizate și să vă concentrați  asupra dezvoltării  lor personale și a
procesului de învățare, atunci să știți cum să îi abordați este mai important
decât să găsiți tipologii utile pentru spectacol. Dacă scopul dvs. este de a pune
într-o lumină nouă spațiul cu care lucrați, atunci ar fi esențial să aveți creatori
variați- unii familiarizați cu contextul local și alții care vin din afara acestuia.

 3 
GĂSIREA UNUI SPAȚIU POTRIVIT

Chiar dacă teatrul labirint este prietenos cu spațiul și una dintre ideile de
bază este de a transforma spațiul (din forma lui inițială) în loc (va fi discutat
mai jos), un cadru cu anumite caracteristici va face procesul mult mai ușor.

• Asigurați-vă că persoanele care îl gestionează sunt deschise la activități
participative și  sunt flexibile  atunci  când vine vorba de transformarea
spațiului  -  obiectele  vor  fi  mutate  și  schimbate  în  timpul  pregătirii
spectacolului. Dacă lucrați  cu instituții  cu abordări  conservatoare („Nu
atinge  exponatele”),  va  trebui  să  le  asigurați  prin  toate  mijloacele
posibile că bunurile lor sunt în siguranță și că echipa de lucru este pe
deplin responsabilă și capabilă să predea locul așa cum l-au găsit. 

• Găsiți un spațiu care să se potrivească tematicii alese, mai ales dacă este
relevant  pentru  subiectul  proiectului  dvs.  Totuși,  acest  lucru  nu  este
obligatoriu,  este  doar  o  recomandare,  având  în  vedere  faptul  că,  de
obicei,  spațiul  este  un  factor  determinant  atunci  când  vine  vorba  de
„conturarea unui moment” pentru spectacol. Uneori, dacă spațiul are o
„personalitate”  puternică,  tematica  pe  care  ați  stabilit-o  în  prealabil
dispare.
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• Alegeți un spațiu care poate găzdui și  training-ul, nu doar spectacolul
final. 

• Asigurați-vă că este potrivit din punct de vedere logistic. Trebuie să fie
accesibil și disponibil pentru ore lungi - uneori este dificil de estimat cât
durează montarea spectacolului. Ar fi extrem de util să aveți mai multe
puncte de acces, astfel încât intrarea să poată fi separată de ieșire. 

• Asigurați-vă că este un spațiu sigur. Chiar dacă siturile abandonate sunt
„comori” pentru teatrul labirint, siguranța este pe primul loc. Precizați
acest lucru și grupului de creatori.

• Asigurați-vă că aveți  alternative în cazul  în care condițiile metea sunt
nefavorabile.

 4 
ELABORAREA TRAININGULUI
PENTRU GRUPUL DE CREATORI

Pentru a  pregăti  un training de formare eficient,  trebuie  să cunoașteți
profilul membrilor grupului.  Informațiile despre vârstă, experiență, trecut ar
putea  fi  utile  pentru  a  personaliza  activitățile  în  funcție  de  nevoile
participanților.  Indiferent de cât de eterogen este grupul  sau dacă membrii
acestuia  sunt  deja  obișnuiți  unii  cu  alții,  training-ul  ar  trebui  să  aloce  o
perioadă considerabilă  coeziunii  grupului  și  creării  unei  atmosfere  relaxante
pentru toată lumea. Dacă scopul training-ului dvs. este de a transmite metoda
teatrului labirint, aceasta ar trebui să se reflecte în modul în care structurați
activitățile  și  dezbaterile.  În  acest  scop,  este  util  să  includeți  cel  puțin  o
dezbatere în fiecare zi în care să discutați despre activități dintr-un punct de
vedere  metodologic.  Dacă  scopul  este  ca  instrumentul  să  fie  replicat,
beneficiarii  dvs. (participanții) trebuie să înțeleagă obiectivele de învățare și
rolul pe care fiecare activitate îl joacă în procesul de ansamblu.

 5 
STABILIREA PROFILULUI 
SPECT-ACTORILOR

Atunci  când stabiliți  acest profil,  trebuie să țineți  cont și de obiectivele
organizaționale pe termen mediu și lung. Puteți alege să invitați: 

- publicul larg, la întâmplare, dacă tot ce doriți este să îi sensibilizați cu
privire la un anumit subiect;

- oameni cheie din anumite organizații și instituții, astfel încât să poată
experimenta ei înșiși metoda, deoarece teatrul labirintului este extrem de dificil
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de descris cu acuratețe cuiva care nu a experimentat-o niciodată; acest lucru
vă va ajuta să stabiliți bazele pentru o viitoare colaborare și îi va ajuta să ia
decizii în cunoștință de cauză cu privire la colaborarea cu dvs.;

- un anumit grup de oameni sau anumite persoane pe care ați dori să le
implicați ca viitori creatori de teatru labirint.

 6 
IMPLEMENTAREA TRAININGULUI*

Flexibilitatea  și  gândirea  rapidă  sunt  esențiale  în  implementarea  unui
training  de  teatru  labirint.  Luarea  constantă  a  pulsului  grupului  dvs.  și
adaptarea la nevoile lor este crucială pentru rezultatul final. Există cazuri în
care este posibil  să  vă pregătiți  trainingul  minuțios,  dar  grupul  dvs.  nu va
răspunde adecvat la activități  sau va merge într-o direcție creativă diferită.
Trebuie să înțelegeți că gestionați un proces sensibil și, uneori, imprevizibil, așa
că, dacă se întâmplă acest lucru, nu înseamnă că ați eșuat, ci doar că trebuie
să vă adaptați.  Acesta este motivul pentru care este ideal ca un trainer cu
experiență de grup bogată să conducă întregul proces.

 7 
ELEMENTE DE LOGISTICĂ
NECESARE PENTRU SPECTACOL

● unctul  de  pornire  /  intrare  trebuie  să  fie  separat  de  punctul  de
terminare / ieșire. Dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să găsiți o
modalitate prin care spect-actorii care ies să nu se întâlnească cu spect-
actorii care intră.

● Fiecare spect-actor va intra singur în labirint,  deci  trebuie să faceți  o
programare pentru fiecare dintre ei și să vă asigurați că o respectă. Dacă
toți spect-actorii dvs. vin la spectacol în același timp, unii dintre ei pot
aștepta și câteva ore înainte de a intra în itinerariu. Având în vedere
acest lucru, consultați-vă creatorii pentru a decide cu privire la numărul
de  spect-actori  pe  care  îi  puteți  găzdui  într-o  singură  reprezentație.
Rețineți că fiecare creator trebuie să-și repete momentul pentru fiecare
spect-actor în parte. Porniți de la premisa că aceștia vor intra la intervale
de 7 până la 15 minute și faceți un calcul.

● Ceea ce  se  întâmplă  la  punctul  de  intrare  în  labirint  este  extrem de
important  pentru  întreaga  reprezentație,  deoarece  stabilește  ritmul  și
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atmosfera generală  pentru ceea ce urmează.  Primul  moment poate fi
conceput  ca  o  sală  de  așteptare  comună pentru  spect-actori,  o  zonă
tampon între lumea exterioară și  labirint.  Persoana care se ocupă de
acest moment va fi, de asemenea, responsabilă cu respectarea timpilor
și cu modul în care comunică spect-actorilor când să intre în labirint. 

● Pentru  a  obține  un flux  optim în  timpul  reprezentației,  trebuie  să vă
asigurați  că fiecare moment are legătură clară, sigură și  accesibilă cu
momentele  de dinainte  și  de  după.  Asigurați-vă că spect-actorul  este
întotdeauna ghidat de la un moment la altul, fie prin îndrumare directă
sau indirectă.  Puteți  utiliza  elemente-cheie  sau  persoane pentru  a  vă
asigura de acest lucru. Dacă spect-actorul poate vedea persoanele care îl
îndrumă,  atunci  aceste  persoane  trebuie  să  facă  parte  din  povestea
spectacolului. Dacă nu le poate vedea, acestea sunt numite „persoane de
legătură”. De obicei, acestea stau în umbră și sunt responsabile pentru
buna desfășurare a activităților, oferind creatoriilor indicii și intervenind în
situațiile în este nevoie. Sunt o parte esențială a spectacolului, deoarece
pot ajuta la reglarea fluxului de spect-actori și se pot asigura că aceștia
nu  se  intersectează.  Persoanele  de  legătură  pot  fi  voluntari  externi
familiarizați cu conceptul de teatru labirint sau participanți care au decis
să nu aibă un moment propriu, dar vor să fie implicați în spectacol.

● Chiar dacă totul a fost sincronizat perfect, natura emoțională și trăirile
personale  asociate  acestei  experiențe  pot  face  reprezentația
imprevizibilă.  Asigurați-vă  că  toți  creatorii  pot  comunica  între  ei,  cu
facilitatorul și cu alți membri ai echipei pe tot parcursul spectacolului, dar
într-un mod discret (fără telefoane la vedere, cu excepția cazului în care
acestea fac parte din poveste). Ajută dacă creatorii cunosc momentele de
dinaintea  și  după  momentul  lor  și  stabilesc  niște  semnale  incluse  în
spectacol - un fel de sistem de comunicare personalizat. Semnalele sunt
utilizate cel mai frecvent pentru a-i informa pe ceilalți când este sigur să
trimită spect-actorul în momentul următor sau dacă durează prea mult și
perturbă ritmul spectacolului. 

● Momentul de final al labirintului ar trebui să fie un loc pentru feedback și
relaxare.  La fel  ca  primul  moment,  ultimul  este o zonă tampon între
labirint și lumea exterioară. Nu este nevoie de multe cuvinte rostite în
acest  moment,  așa  că  aranjați  locul  pentru  lăsarea  de  feedback  și
încercați să oferiți spect-actorilor un spațiu personal generos. Încercați să
evitați  adunarea  lor  în  grupuri,  astfel  încât  să  nu  fie  tentați  să  facă
schimb de opinii despre experiența lor. Acest lucru nu este pentru a le
limita libertatea de exprimare, ci mai degrabă pentru a le oferi spațiul
mental și emoțional să proceseze experiența trăită înainte de a începe să
vorbească despre ea.
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 8 
EVALUARE

Feedback-ul tuturor persoanelor implicate în acest proces este important,
deoarece  vă  poate  oferi  contribuții  valoroase  și  inspirație  pentru  viitoarele
spectacole: 

● Verificarea regulată a feedback-ului creatorilor în timpul training-ului vă
va ajuta să îmbunătățiți procesul pe măsură ce se desfășoară și se va
dovedi benefic pentru calitatea spectacolului. Faceți o ultimă (și scurtă)
sesiune de feedback după spectacol cu  toți cei implicați în el (creatori,
voluntari și restul echipei).

● Feedback-ul pe care îl primiți în momentul de final al spectacolului de la
spect-actori  va  fi  adesea  emoționant.  Împărtășiți-l  creatorilor  dvs.
Petrecerea  multor  ore  într-un  singur  loc,  repetându-te  pentru  fiecare
spect-actor  poate  fi  o  experiență  emoționantă  dar  și  epuizantă.
Împărtășirea  feedback-ului  emoțional  al  spect-actorilor  va  aduce
închiderea întregului proces și îi  va face pe toți  să se simtă incluși  și
conectați.

● La câteva zile sau o săptămână după spectacol, trimiteți o altă solicitare
de feedback către spect-actorii participanți și creatorii spectacolului. Ar
trebui să fie simplă și la obiect, astfel încât veți primi o evaluare mai
rațională și mai constructivă pe care o puteți lua în considerare pentru
următoarele inițiative.

● Nu în ultimul rând, primiți feedback de la proprietarii / tutorii spațiului pe
care l-ați folosit pentru training și spectacol. Vedeți ce puteți face în viitor
pentru a îmbunătăți modul în care gestionați acest spațiu și relația dvs.
cu proprietarii / tutorii / vecinii săi.
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ANEXĂ LA PUNCTUL 6.
IMPLEMENTAREA TRAININGULUI: 

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI ȘI STRUCTURI
SUGERATE

Lista de mai jos nu este obligatorie, nici exhaustivă și poate fi adăugată la
sau adaptată în orice mod găsit posibil de către persoana sau organizația care
încearcă  să  folosească  teatrul  labirint  ca  metodă.  Activitățile  în  sine  sunt
concepute  pentru  scopuri  clare,  cu  toate  că  este  recomandată  adaptarea
activităților voastre astfel încât să se plieze pe cele patru părți principale ale
structurilor sugerate (I-IV). 

Partea I – Coeziunea grupului
Jocuri de nume dacă este necesar

Exemplu: Într-un cerc fiecare persoană își spune numele și face un gest;
persoana următoare trebuie să repete toate numele și gesturile persoanelor de
dinainte,  spunându-și  mai  apoi  numele  și  excecutându-și  gestul  personal
ș.a.m.d.

Jocuri de cunoaștere a celuilalt
Exemplu: Întâlnire rapidă cu întrebări, dintre care unele pot fi adaptate în

mod specific subiectului ales.

Durată: dacă timpul permite, dedicați cel puțin o zi de lucru acestei părți.
Este important ca participanții să se simtă în siguranță și în confort unul cu
celălalt, deoarece, de-a-lungul următoarelor activități îi veți pune frecvent să-și
testeze limitele emoționale, să-și împărtășească gândurile și emoțiile și să-și
depășească zona de confort personal.

Partea II - Introspecția (și coeziunea de grup)
Călătoria spre sine 

Prima Parte: Așezați-vă confortabil într-un cerc. Rugați participanții să-și
închidă ochii și să asculte în liniște cuvintele facilitatorului. Rugați participanții
să se concentreze pe imagini, amintiri și sentimente care le vin în minte (fără
să vorbească sau să încerce să răspundă cu voce tare).

Adresați-le  o  serie  de  întrebări  care  îi  vor  conduce  la  introspecție.
Deplasându-vă printre ei,  puneți-le  întrebări  care să aibă legătură cu tema
teatrului labirint pentru a-i ajuta să înceapă să se gândească la aceasta într-o
manieră relaxată și să-și lase creativitatea să se desfășoare. De exemplu, dacă
vreți ca labirintul vostru să se axeze pe tradiții și obiceiuri, le puteți adăuga
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câteva întrebări care vor explora conexiunea personală cu acestea.

Exemple  de  întrebări  pe  care  le  puteți  adresa: (lista  nu  este
obligatorie sau exhaustivă)

Închideți ochii, relaxați-vă, goliți-vă mintea. Găndiți-vă la copilărie. Care
este prima amintire ca și copil? Unde ați  locuit? Amintiți-vă camera în care
dormeați. Vă amintiți mirosul acesteia? Care era mâncarea voastră preferată?
Ce jocuri obișnuiați să jucați? Cu cine le jucați? V-a spus cineva povești? Care
era povestea voastră preferată? Vă plăcea să citiți când erați copii? Ce anume
vă plăcea să citiți? Când ați plecat pentru prima oara în lume? Ce experiență
din tinerețea voastră vă face să zâmbiți și acum? Amintiți-vă alegerile pe care
le –ați făcut de-a lungul timpului și oamenii pe care i-ați întâlnit. Ați întâlnit pe
cineva care v-a influențat să mergeți pe drumul pe care vă aflați astăzi? Cine a
fost acea persoană? Mai păstrați legătura? Ce vă aduce azi aici? Ați luat astăzi
micul dejun? Cum vă simțiți acum?

Durată:  ~15 min

Partea  a  doua:  Puneți  o  foaie  de  hârtie  foarte  mare  în  centru  (de
preferință rotundă) și  câteva culori,  creioane, markere etc.  Scrieți ACUM în
centrul hârtiei. Rugați participanții să se așeze în jurul hârtiei și să-și ia un
moment în care să se gândească la viața lor și la modul în care au ajuns AICI
și ACUM. Marginea hârtiei este începutul vieții tale, iar centrul este ACUM, unde
ne întâlnim cu toții. În tăcere, desenează-ți viața pe hârtie, de la margine către
centru. Reprezintă orice își dorești. Când toată lumea a terminat de desenat,
oricine dorește poate prezenta tuturor reprezentările sale și câteva aspecte ale
vieții personale. Nu trebuie să explice totul, pot alege să spună doar un singur
lucru  pe  care  doresc  să  îl  împărtășească.  Dacă  cineva  nu  dorește  să
împărtășească nicio informație, se acceptă și această alegere. Aceste lucruri
pot  declanșa  emoții  foarte  puternice,  așadar  asigurați-vă  că  le  creați
participanților un spațiu sigur și confortabil pentru exprimare și nu-i faceți să
se simtă presați de timp. Dacă se inițiază anumite discuții, încercați să le opriți
într-o manieră prietenoasă: acesta nu este un moment pentru a ne întreba
reciproc  despre  diverse  păreri,  nici  a  ne  exprima opinia  despre  experiența
personală a cuiva, ci pentru a vorbi deschis și fără teama de a fi judecați.
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Partea a III-a - Explorarea senzorială (și coeziunea
grupului)

O mare parte a teatrului labirint se bazează foarte mult pe simțurile non-
vizuale, așadar  este important să știi ce simți când ești legat la ochi, astfel
încât să poți empatiza cu viitorii spect-actori, să le înțelegi nevoile și să știi
cum  le  poți  oferi  siguranță.  De  asemenea,  este  important  să  fii  creativ
folosindu-ți simțurile non-vizuale.

● Împărțiți participanții în echipe de câte doi. Peferabil este ca persoanele
din aceeași  echipă să nu se cunoască foarte bine (pentru următoarea
activitate,  dar  nu  le  spuneți  încă  despre  aceste  aspecte).  Rugați
participanții  să-și  amintească  perechea  lor  și  să-și  găsească  un  loc
confortabil unde să se așeze și să închidă ochii. Le puteți oferi tuturor un
moment senzorial scurt, creând sunete interesante și senzații olfactive și
tactile  timp de  câteva  minute.  Începeți  la  o  intensitate  scăzută,  apoi
creșteți și reveniți la intensitatea inițială pentru a încheia momentul. 2
sau 3 persoane (facilitatorul / facilitatorii și 1-2 asistenți) pot face acest
lucru cu ușurință pentru un grup de 10-15 persoane. Găsiți lucruri cu
care  se  pot  crea  sunete  plăcute  și  interesante  (clopoței,  jucării,
instrumente  muzicale  neobișnuite,  spălarea  vaselor,  turnarea  apei,
curățarea podelei, pungi de hârtie sau plastic). Pulverizați apă care să
creeze senzația brizei de mare, folosiți uleiuri esențiale, cremă de mâini,
dați-le spre atingere și explorare tactilă obiecte cu diverse texturi (scoici,
un castron cu orez, o jucărie pufoasă, un obiect metalic rece, etc). Când
ați terminat, spuneți-le să își acorde timpul dorit pentru revenirea din
această călătorie senzorială, să deschidă ochii când sunt pregătiți și să
aștepte în liniște încheierea exercițiului.
Durata: 10-15 min
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● În perechile hotărâte anterior, partenerii vor fi pe rând legați la ochi timp
de 15-20 de minute fiecare.  Stabiliți  un semnal (clinchet de clopoțel)
care să le spună când este timpul să- și schimbe rolurile. Persoana care
poate vedea ghidează persoana legată la ochi prin spațiului de lucru (în
interior,  în  exterior,  este  alegerea  trainer-ului  pe  unde  le   permite
participanților să se deplaseze).
Instrucțiuni pe care le puteți oferi: „Încearcă să faci călătoria cât mai
interesantă și interactivă posibil pentru partenerul legat la ochi. Încearcă
să nu vorbești prea mult. Fii atent la nevoile și dorințele partenerului tău,
la limbajul corpului său. Asigură-te că este în siguranță, dar fără a fi ultra
protector sau intruziv. ”
Durata: 30-45 min

● Pregătiți câteva cartonașe sau bilețele de hârtie. Scrieți pe ele denumiri
de locații, cum ar fi: piață, parc, bancă, restaurant chinezesc, grădiniță,
pădure,  avion.  Faceți  câteva  grupuri  mici  de  3-6  persoane.  Rețineți
următorul aspect: cu cât aveți mai multe grupuri, cu atât activitatea va
dura mai mult. Puneți hârtiile într-un bol și fiecare grup va extrage 1 sau
2 hârtii  (depinde de cât  timp dispuneți  sau  de cât  de  mult  doriți  să
dureze activitatea). Nu comunicați ce anume e scris pe bilețele celorlalte
echipe deoarece, la final, vor trebui să ghicească. Fiecare grup alege un
spațiu de lucru în care nu poate fi vazut sau auzit de celelalte echipe.
Fiecare grup va dispune de 15-20 minute pentru a pregăti o experiență
senzorială non-vizuală pentru ceilalți, în funcție de bilețelele pe care le-
au ales. Puneți la dispoziția tuturor câteva materiale (hârtie, foarfece,
șnur, obiecte aleatorii), dar cereți-le participanților să fie creativi și să
improvizeze cu ceea ce le oferă spațiul, asigurându-vă că nu se distruge
nimic,  desigur.  Dacă  nu  aveți  resurse  materiale,  atunci  cereți-le  să
recreeze locurile doar prin sunete (și prin mișcarea corpului, dacă este
posibil).  Când  sunt  pregătiți,  fiecare  grup  va  avea  5-10  minute  la
dispoziție pentru a-i ghida pe ceilalți prin experiențele senzoriale pe care
le-au creat. La final, participanții trebuie să ghicească ce locuri au fost
reprezentate.
Idei de dezbatere: această activitate poate determina discuții despre
stereotipuri și  despre paralela dintre  spațiu și  loc.Considerați această
paralelă drept  casa vs acasă: o casă este un spațiu nedefinit și poate
deveni orice, dar acasă are anumite atribute emoționale legate de ea și
chiar anumite stereotipuri prin care o putem recunoaște. Mai mult decât
atât, acasă nici măcar nu trebuie să fie într-o casă. Folosim acest lucru în
avantajul  nostru  în  labirint  pentru  a  crea  o  experiență  emoțională
convingătoare,  cu  foarte  puține  resurse,  prin  utilizarea  conceptelor  și
stereotipurilor cheie pentru a re/crea locul fizic sau emoțional pe care
dorim să îl reprezentăm. Pentru informații suplimentare despre spațiu și
loc, consultați:
http://lrlr.landscapeonline.de/Articles/lrlr-2009-3/articlese2.html
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-9394-5_19
Durată: 20 min pentru pregătire; 5-10 min / per experiență de grup;
10-30 min pentru dezbatere, în funcție de subiectele de discuție.

   238       
         

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-009-9394-5_19?fbclid=IwAR1VmuPJwvjL1VCWBQTw-ePO5C69PbawztPFmanHer91H11IH4O2vC0_cqg
http://lrlr.landscapeonline.de/Articles/lrlr-2009-3/articlese2.html


Partea a IV-a - Explorați spațiul de lucru și începeți
să îl transformați în locul personal.
Instrucțiuni pentru participanți:

Până  acum,  voi  (participanții)  ați  trecut  deja  prin  spațiul  de  lucru  de
câteva ori, de fiecare dată într-un mod diferit și dintr-un motiv diferit. Poate că
ai  cunoscut acest spațiu înainte, dar activitățile anterioare te-au ajutat să-l
percepi într-un mod diferit. Începem acum Jocul lui Dumnezeu, unde fiecare
participant  devine  un  creator  de  loc.  De  acum  înainte,  toată  munca  este
individuală. 

Pasul 1: De unul singur,  în liniște,  fără a vorbi cu ceilalți,  parcurgeți
întregul spațiu. Concentrați-vă pe ceea ce vedeți,  auziți,  mirosiți,  atingeți și
simțiți și nu vă lăsați mintea să rătăcească către lucruri fără legătură, cum ar fi
lista de cumpărături pentru diseară. În timp ce mergeți, observați cu atenție
detaliile. Aveți 10 minute pentru a alege 6 obiecte din explorarea dvs.: 3 cu
care simțiți  o  conexiune pozitivă și  3 cu care simțiți  o conexiune negativă.
Obiectele pot fi ale tale sau pot fi găsite în spațiul de lucru. Dacă sunt găsite,
asigurați-vă  că  nu  luați  lucrurile  cuiva  fără  permisiune,  asigurați-vă  că  nu
spargeți sau pierdeți nimic și asigurați-vă că vă amintiți de unde le-ați luat
pentru a le putea returna mai târziu. Nu alegeți ceva ce vă va părea rău dacă
veți pierde sau deteriora.

Durata: 10 min.

Pasul 2: Toți se întâlnesc într-un cerc în sala principală de lucru. Toată
lumea își aduce cele 6 obiecte. Unul câte unul, fiecare participant explică de ce
și-au ales obiectele și care este conexiunea lor pozitivă / negativă.

Durata: 5 min / participant.
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Pasul 3: Având în vedere experiența anterioară, mergeți încă o dată prin
întreg  spațiul  de  lucru.  Concentrează-te  pe  sentimentele  tale  în  timp  ce
explorezi și  alegi  un spațiu cu care simți o legătură strânsă. Nu trebuie să
alegeți cea mai puternică conexiune pe care o găsiți dacă această conexiune
este prea puternică emoțional pentru dvs. Alegeți un spațiu cu o conexiune pe
care doriți să o explorați mai târziu și pe care o puteți împărtăși și cu alții. În
acel spațiu, luați-vă cele 6 obiecte și construiți-vă locul pe baza conexiunii pe
care ați simțit-o cu acesta. 

Durata: 15-20 minute. Pentru a gestiona faptul că ritmul cu care fiecare
participant lucrează este diferit și pentru a nu se pierde entuziasmul grupului,
puteți  include  o  „pauză  activă  de  cafea”  în  acestă  etapă,  dacă  doriți  să
economisiți  timp și  aveți  încredere  că toată  lumea se poate  auto-gestiona.
Acest lucru înseamnă că toată lumea poate fuma, poate bea cafea etc în timp
ce lucrează. 

Pasul  4: Întregul  grup  vizitează  toate  locurile  pe  care  le-au  creat
participanții. Fiecare creator este liber să aleagă modul în care dorește să-și
primească vizitatorii. Modalitatea în care alege să o facă poate fi una extrem de
simplă sau una foarte creativă. Ei pot opta să o prezinte ca și cum ar face o
expoziție de muzeu sau ca și cum ar prezenta casa lor (sau în orice alt mod ar
dori). Ei pot interacționa direct cu vizitatorii sau nu. În fiecare loc puteți purta o
scurtă  conversație  despre  ce  fel  de  loc  au  creat,  modul  în  care  au  folosit
obiectele,  dacă  obiectele  și-au  menținut  conotația  originală  pozitivă  sau
negativă,  cum  a  fost  procesul  creativ,  ce  s-a  schimbat  în  spațiu,  în
sentimentele lor, în importanța obiectelor pe care le-au ales, ce a rămas la fel
și, nu în ultimul rând, care este percepția celorlalți asupra acestui loc creat.  
Încercați să nu lungiți prea mult discuția; dacă aveți mulți participanți, toți vor
fi foarte obosiți până la sfârșit. 

Durata: 5-7 min / vizită.

Pasul 5:
Instrucțiuni care trebuie urmate individual: 
În locul pe care l-ați creat, concentrați-vă asupra modului în care acesta

vă face să vă simțiți, asupra legăturii create cu el, a modului în care obiectele
l-au schimbat și a ceea ce ați dori să împărtășiți celorlalți din toate acestea.
Ținând cont de toate acestea, alegeți o poziție și deveniți o statuie vie în locul
pe care l-ați creat. Când alții vizitează, nu vă mișcați și nu vorbiți.

Instrucțiuni pentru restul grupului: 
Priviți statuia vie; observați detaliile, compoziția. Ce spun expresia facială

și limbajul corpului? Care pare a fi legătura dintre statuia vie și locul din jurul
ei? Răspundeți la aceste întrebări cu voce tare.

Durata:  max.  10  minute  pentru  ca  fiecare  participant  să-și  găsească
statuia, să și-o amintească și să reunească cu grupul (cu cât este mai scurt, cu
atât mai bine, pentru că găsirea statuii ar trebui să se bazeze pe instinct și nu
pe rațiune); 5-7 min / vizită.
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Note pentru facilitator:
În  această  activitate,  vedem  foarte  bine  provocările  percepției  și

comunicării. Întotdeauna va exista o diferență între modul în care ne vedem pe
noi înșine și modul în care ne văd ceilalți, între ceea ce vrem să transmitem și
ceea ajunge la ceilalți. Acest lucru este foarte important atât în viață cât și în
teatrul labirint, deoarece o mare parte din sensul și importanța Labirintului are
loc  în  acest  decalaj.  Pentru  noi,  ca  și  creatori  de labirint,  este  necesar  să
acceptăm acest decalaj atât ca parte a procesului nostru creativ, cât și ca parte
a  experienței  spect-actor  în  Labirint:  oricât  de  mult  putem oferi  noi  ca  și
creatori, tot spect-actorii sunt cei care au rolul de a întregi experiența și de a-i
oferi unicitate și notă personală. 

Partea V – Reprezentația finală
Până la sfârșitul părții IV, fiecare participant a creat un loc și i-a imprimat

o anumită energie și ambianță, ba chiar atașându-i mișcari sau acțiuni. Până în
momentul de față, facilitatorul ar trebui să poată vedea creionată o imagine de
ansamblu a spectacolului final. Unele dintre momentele spectacolului de teatru
labirint au fost deja create și au nevoie doar de o retușare a detaliilor și  a
aspectelor de logistică. Este posibil ca unii participanți să fi ales același spațiu
pentru  a-și  construi  locurile  respective  și  s-ar  putea  inspira  unii  de  la  alții
pentru  a  forma un moment  împreună pentru spectacol.  S-ar  putea  ca unii
participanți să nu își dorească să participle în spectacol cu locul creat de ei și să
aleagă să facă ceva diferit pentru spectacol (să creeze un alt moment sau să
devină „conector”).

În calitate de facilitator, aceasta este poate cea mai importantă și dificilă
sarcină, care necesită o mare capacitate de empatie și abilități  de mediere,
precum și  o gândire rapidă și  o  perspectivă cuprinzătoare,  dar obiectivă, a
activității individuale a tuturor. Sarcina unui facilitator, în acest moment, este
de a vizualiza lucrările realizate până acum ca piese dintr-un puzzle și de a le
pune într-o manieră coerentă pentru a asigura fluxul optim al spectacolului de
teatru  din  labirint.  În  afară  de  sarcina  practică  de  juxtapunere  a  tuturor
momentelor  de  spectacol,  trebuie  să  fiți  atenți  la  fluxul  emoțiilor:  unele
momente  vor  fi  mai  intense  decât  altele,  unele  vor  avea  o  încărcătură
emoțională intensă, iar altele vor avea note mai relaxante. Facilitatorul trebuie
să încerce să asigure un echilibru între toate acestea și să ia în considerare atât
starea emoțională a creatorilor, cât și a spect-actorilor.

Când  spectacolul  este  gata,  înainte  de  a-l  deschide  către  spect-actori,
facilitatorul  și  eventual  o  altă  persoană  implicată  în  proces  ar  trebui  să
parcurgă întregul itinerar pentru a testa sincronizarea, conexiunile, problemele
de siguranță și să ofere un feedback de final și de încurajare pentru creatori.
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Disclaimer.
 Toate informațiile prezentate în Partea a II-a. Modul de organizare fac

parte din experiența personală și profesională a Asociației Universitur priviind
organizarea de spectacole de teatru labirint și training-urile aferente și reflectă
propria viziune a modului în care se pot organiza astfel de inițiative. Ghidul
prezentat aici este rezultatul propriei noastre experiențe și puncte de vedere
asupra acestei  chestiuni și nu reflectă neapărat viziunea altor persoane sau
organizații  care  lucrează  cu  teatrul  labirint.  Pentru  informații  suplimentare
despre teatrul de labirint și cum să-l utilizați, vă rugăm să consultați secțiunea
Resurse din acest ghid, unde aveți referințe la diverse alte surse.
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TEATRU LABIRINT:
CRONICI
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TEATRU LABIRINT LA TEATRU LABIRINT LA 
ASOCIAȚIA ITACAASOCIAȚIA ITACA
Xandobela | Educación e cultura (Galicia-Spania)Xandobela | Educación e cultura (Galicia-Spania)

I. CONTEXT

Localizare generală: scurtă descriere.
Evenimentul a avut loc în 

Santiago de Compostela, capitala 
Galiției,  care este inclusă pe lista 
patrimoniului cultural mondial 
UNESCO, un oraș istoric monumental, 
universitar, ecleziastic, care 
concentrează majoritatea serviciilor 
administrative și politice ale 
Comunității Autonome și care este o 
destinație turistică de renume 
mondial, în special datorită promovării
pelerinajului Camino de Santiago. În 
afara regiunii urbane, municipalitatea 
este eminamente rurală, la fel ca cea 
mai mare parte a teritoriului galițian, 
cu populația concentrată în nuclee 
dispersate, cu foarte puțini vecini.

Aceste caracteristici îi conferă 
orașului o realitate extrem de 
complexă și contradictorie la nivel 
social și cultural: probleme generate 
de numărul mare de turiști, neglijarea
nevoilor rurale, oferta culturală 
instituțională extinsă, dar din ce în ce 
mai concentrată pe turiști... Politica 
socioculturală a Consiliului este 
implementată prin intermediul 
programelor Rețelei Centrelor Civice, 
o rețea formată din peste 40 de 
centre și spații publice pentru uz 
sociocultural, a căror gestionare este, 
totuși, externalizată. 

Această ofertă instituțională este 
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completată de cea a guvernului 
central al Xunta de Galicia, de cea a 
Universității și a muzeelor, teatrelor, 
bibliotecilor și a fundațiilor cu sediul în
oraș. 

Cu toate că Santiago dispune de 
această bogată ofertă culturală 
instituțională, orașul a fost 
întotdeauna foarte activ și dinamic în 
ceea ce privește mediul asociativ: 
există numeroase grupuri de inițiativă 
culturală și artistică, asociații de 
cartier, asociații studențești.  Din 
păcate, ca urmare a standardizării 
consumului cultural și a orientării 
către turiști, în ultimele decenii s-a 
înregistrat o deteriorare semnificativă 
a structurii asociative și a mișcărilor 
cetățenești. Cu toate acestea, există 
asociații care completează oferta 
culturală cu activități participative și 
civice care generează o valoare 
socială pe care nu o acoperă 
instituțiile.

În acest sens, Asociația Culturală 
și de Tineret Itaca este una dintre 
referințele istorice ale asociațiilor de 
tineret din oraș, cu aproape patruzeci 

de ani de activitate neîntreruptă și cu 
mecanisme unice de participare și de 
schimb  între generații. Nu este o 
asociație mare (are în prezent 200 de 
membri și 20 de educatori voluntari), 
însă misiunea sa este esențială pentru
a-i înțelege rădăcinile și rolul din 
teritoriu: protejarea mediului galician 
și a realității socioculturale prin 
procese și activități pentru toate 
tipurile de audiență, în special pentru 
tineri, pe baza fundamentelor 
metodologice ale educației non-
formale și ale participării sociale. 
Dinamica participării lor s-a dovedit a 
fi foarte eficientă: din momentul în 
care copiii încep să participe la 
activități în calitate de membri, 
aceștia își dezvoltă în mod natural și 
progresiv abilități de luare a deciziilor, 
de angajament și responsabilitate 
pentru asociație, competențe de 
intervenție socială, culminând cu 
inserția lor în echipa didactică și în 
organele de conducere ale asociației. 
Acest schimb intergenerațional a fost 
fundamental pentru supraviețuirea și 
progresul asociației.

Locația de desfășurare a evenimentului de 
teatru-labirint.

Tehnica teatrului labirint a fost 
experimentată în contextul prezentat 
mai sus. Actualmente, asociația Itaca 
are o echipă stabilă de aproximativ 10
educatori (cu vârste cuprinse între 19 
și 25 de ani), alți 10 a căror 
participare fluctuează în funcție de 
angajamentele lor de lucru sau de 
formare, și cel puțin 6 pre-educatori 
cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, 
foarte motivați să se alăture în viitorul
apropiat echipei educaționale și/sau 
de management.

În ciuda diferenței de vârstă și a 
gradului de asumare a 
responsabilităților în cadrul asociației, 
colectivul Itaca este foarte unit, 

membrii cunoscându-se încă din 
copilărie și având o traiectorie comună
în activitățile socio-culturale și de 
mediu.

Xandobela a considerat că acesta 
este cadrul perfect pentru a 
experimenta metodologia teatrului 
labirint: un grup motivat, dornic de 
experiențe noi și familiar cu procesele 
participative. 

Spațiul propriu-zis a fost cel al 
sediului Itaca: parterul unui imobil 
situat în centrul orașului Santiago de 
Compostela care are o suprafață de 
mai mult de 140m2 , o livadă de 
100m2 , două băi, două depozite, 
având posibilitatea de a utiliza și 
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sediul asociației culturale A Troita 
Armada, de la demisolul aceleiași 
proprietăți. Spațiul dispune de utilități 

în vederea desfășurării de activități 
socioculturale de toate tipurile.

II. LOGISTICĂ

Grupul de creatori. 
Grupul de creatori a fost alcătuit 

din nouă persoane cu vârste între 16 
și 25 de ani, fiind membri activi ai 
organizației fie ca educatori, fie ca 
participanți la activități având 
perspectiva de a se alătura echipei de 
educatori în viitor. 

Experiența lor artistică este 
diversă, deși este adevărat că toți cei 
implicați au un parcurs ce implică 
acțiuni performative specifice 
desfășurării activităților obișnuite ale 
asociației Itaca: taberele, traseele și 
reuniunile organizate sunt pline de 
conținut scenic, scenografic, narativ și
estetic. 

Putem spune că, deși grupul nu 
are experiență teatrală în cel mai 
strict sens, activitățile pe care le-au 
desfășurat nu au fost străine de artele
performative. La nivel individual, s-a 
remarcat experiența în muzică și dans
la cei mai mulți dintre membri.

Am ales acest grup creativ din 

mai multe motive:
• Este un grup coerent, activ și 

deschis să participe la activități 
experimentale de toate tipurile, 
pentru a câștiga experiențe ce 
pot încorporate în practica lor 
obișnuită și în viața de zi cu zi

• Pentru dispoziția și 
disponibilitatea sa: de fapt, 
după am menționat deja, Itaca 
este în prezent în plin proces de 
încorporare a noilor educatori în 
echipa sa. Aceștia au primit 
propunerea Xandobela cu 
brațele deschise, deoarece au 
înțeles de la început că este o 
acțiune formativă și integrativă 
și că ar putea fi o oportunitate 
unică de a consolida legăturile 
dintre membri. 

• Datorită relației durabile pe care
Xandobela o are cu Itaca, 
deoarece este unul dintre cei 
mai puternici și mai stabili 
parteneri non-formali ai săi
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Pași organizaționali.
Nu a existat o întâlnire 

preliminară cu grupul de creatori; 
comunicarea a fost eficientă prin 
intermediul serviciilor de mesagerie 
instant, coordonată de Xandobela în 
colaborare cu unul dintre oamenii din 
echipa de educatori din Itaca, care și-
a asumat rolul de lider și intermediar 
între cei doi agenți. Rolul acestei 
persoane a devenit fundamental 
pentru a asigura succesul acestei 
inițiative și, de asemenea, a 
spectacolului final. 

Am considerat necesar ca acest 
educator să dispună de informații 
preliminare pentru:

a) a identifica relevanța metodei 
în contextul actual al Asociației Itaca, 
în vederea diagnosticării nevoilor și 
amenințărilor, pentru a putea acționa 

în consecință.
b) a ne sprijini în aspectele 

tehnice ale teatrului labirint, dacă va fi
necesar.

c) a ne sprijini în sarcinile de 
convocare a grupului de creatori.

d) a gestiona elementele 
materiale și logistice ale proiectului: 
repartizarea spațiilor de utilizat, 
organizarea orarului de lucru, 
managementul meselor.

e) a gestiona resursele umane: 
facilitarea unui mediu de coeziune a 
grupului, satisfacerea nevoilor 
participanților etc.

Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie 
2020, a avut loc o primă informare a 
liderului Itaca pentru a- i prezenta 
propunerea noastră.  După ce 
activitatea a fost validată ca fiind 
relevantă în contextul actual al 
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asociației, întâlnirea s-a finalizat cu o 
sesiune de formare în care am avut 
ocazia să explicăm în detaliu metoda 
teatrului labirint. În paralel, a fost 
convocat grupul de educatori și pre-
educatori din cadrul Asociației Itaca: 
dintr-un total de 16 persoane, 10 și-
au confirmat imediat participarea. 
Restul membrilor și-au manifestat 
regretul de a nu se putea implica în 
această inițiativă din cauza unor 
angajamente anterioare.

Nivelul de motivație al 
participanților a fost atât de ridicat, 
încât în momentul solicitării nu a fost 
nevoie să se furnizeze informații 
amănunțite despre activitate. Am 
optat să nu divulgăm detalii despre 
inițiativă, ci doar legate de faptul că 
ne vom concentra pe coeziunea 
grupului și că trebuie să aibă 
încredere în noi. În acest fel, am 
evitat să creăm temeri sau îndoieli, 
menținându-se astfel nivelul 
așteptărilor și a motivației.

Suntem conștienți  de faptul că 
succesul acestei modalități de 
abordare e datorat în primul rând 
specificului Asociației Itaca și în al 
doilea rând faptului că echipa actuală 
de educatori se află într-un proces de 
reînnoire, având un entuziasm 
extraordinar  pentru a experimenta 
noi metode și dorința de a crea și 

consolida legăturile dintre educatorii 
cu experiență și nou-veniți. Prin 
urmare, știm că am fost extrem de 
privilegiați în sensul că grupul a avut 
o încredere aproape oarbă în 
formatori încă de la început și că, în 
eventualele ocazii viitoare, modul de 
convocare și pregătire a grupului 
creativ ar trebui să fie în mod necesar
diferit, mai convențional și mai 
informativ.

Pe lângă apelul de participare la 
proiect, am executat anterior o serie 
de proceduri după cum urmează:

• Programarea activității și 
stabilirea orarului de lucru: 
decizia nu a fost dificilă 
deoarece cunoșteam 
disponibilitatea majorității 
membrilor echipei de educatori 
Itaca. În cele din urmă, am 
optat pentru vineri, 14 februarie
2020 după-amiaza, sâmbătă 15 
toată ziua și duminică 16 
dimineața.

• Semnarea acordurilor pentru 
obținerea spațiilor din Itaca și 
organizația vecină, Asociația 
Culturală A Troita Armada.

• Discuții pentru a conveni asupra
unor probleme practice precum 
stocarea și prelucrarea datelor 
personale etc.

• Crearea invitației pentru posibili 
spectatori.

Conținutul atelierului.
Atelierul a cuprins cu precădere 

majoritatea activităților deprinse pe 
parcursul formării din București, fără 
prea multe modificări. Am decis să 
adaptăm doar partea de tehnici de 
coeziune de grup deoarece, din 
moment ce grupul era deja format și 
avusese parte de experiențe bogate 

de teambuilding, ni s-a părut 
interesant să ne concentrăm pe 
crearea unei atmosfere potrivite, 
inducând o stare de concentrare și 
introspecție adecvată.
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Vineri după-amiază (sesiune de 
3½ ore)

Introspecție și coeziune de grup

• Rundă de nume și de amintit și 
povestit un episod din istoria 
personală (legat de o poveste, 
un cântec, un  moment, o 
persoană) care a marcat 
copilăria sau adolescența în mod
pozitiv.

• Călătorie în lumea amintirilor și 
a sentimentelor: cu ochii închiși,
facilitatorul povestește și pune 
întrebări pentru a putea ajuta 
creatorii să rememoreze și să 
retrăiască aceste momente.

• Împărtășirea acestor momente 
de viață cu grupul, într-o 
atmosferă guvernată de liniște. 

Explorare senzorială

• Grupul se împarte în două, 
jumătate dintre ei se așează și 
se relaxează în timp ce cealaltă 
jumătate a grupului crează 
experiențe senzoriale bogate 
(sunete, texturi, mirosuri) 
folosindu-se de obiecte.

• În perechi, o persoană cu ochii 
închiși este ghidată de partener 
pentru explorarea senzorială a 
spațiului. Rolurile au fost 
schimbate după 5 minute, iar la 
final fiecare a povestit propria 

experiență.
• Am reîmpărțit grupul în două și 

am împărțit bilețele cu locuri 
(avion, piață, grădiniță, 
restaurant chinezesc) pe care au
trebuit să le recreeze senzorial 
(non-vizual) pentru cealaltă 
parte din echipă. În urma 
experimentării au trebuit să 
ghicească spațiul în care au fost.

Sambata dimineata (sesiune de 3 
ore):

Explorarea spațiului și 
transformarea lui  în „loc”. - 
"Jocul lui Dumnezeu" (God 
Game):

• Primul moment: individual, 
creatorii s-au plimbat prin spațiu
și au ales șase obiecte (trei cu 
semnificație pozitivă și trei cu 
semnificație negativă). Apoi au 
motivat alegerea în cadrul 
grupului.

• Al doilea moment: individual, 
creatorii au mers înapoi în 
spațiu și au ales un loc cu care 
au simțit o conexiune. Cu cele 
șase obiecte selectate în 
momentul precedent, i-am 
invitat să creeze „locul” care îi 
reprezintă.

• Al treilea moment: întregul grup
a vizitat locurile participanților, 
împărtășindu-se impresii și 
puncte de vedere.

   249       
         



Sâmbătă după-amiază (sesiune de
6½ ore):

Explorarea spațiului și 
transformarea lui  în „loc”.

Continuarea „Jocului lui 
Dumnezeu”:

• Al patrulea moment: Am invitat 
participanții să devină „statui 
vii” în locul pe care tocmai îl 
creaseră. Am vizitat locurile și 
am împărtășit impresii și puncte
de vedere. S-a discutat despre 
diferența de percepție și rolul 
acesteia în comunicare.

Construirea labirintului
• Explicații despre ce este teatrul 

labirint și care procesul pe care 
urmau să îl parcurgă creatorii;

• Proiectarea hartei labirintului;
• Planificarea tranziției dintre 

momente;
• Începerea pregătirii spațiului 

pentru labirint.

Duminica dimineața (sesiune de 3 
ore și jumătate):

• Continuarea pregătirii 
spectacolului de teatru labirint: 
adaptare din cauza condițiilor 
meteo, pregătirea „locurilor”;

• Testarea momentelor de către 
personalul tehnic;

• Trecerea prin labirint a 
„spectactorilor” invitați.

• Evaluarea spectacolului în 
colaborare cu grupul de creatori 
și „spectactorii”.
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III. DESCRIERE

Tema finală.
La finalul activității am avut 

ocazia să dialogăm deschis cu grupul 
de creatori, dar și cu spectactorii și, 
deși nu am impus inițial nicio temă 
sau direcție pentru crearea labirintului
(doar am inserat câteva detalii despre
patrimoniul oral și literar la început), a
reieșit că neintenționat a luat naștere 
o poveste comună tuturor „locurilor” 
vizitate în labirint, ba chiar și a 
momentelor de tranziție. Luând în 

calcul câteva opinii personale, 
spectactorii au simțit că labirintul a 
fost o plimbare emoțională prin 
etapele vieții ființei umane, un loc de 
rememorare a copilăriei și a 
adolescenței, o ocazie pentru a 
reflecta asupra deciziilor luate în viață
și pentru a-și asuma consecințele în 
mod pozitiv, cu liniște și calm, fără 
iluzii, înfruntând temerile și 
încertitudinile parcursului fiecăruia.

Momente, gestiunea spațiului, durata medie a 
spectacolului.

Au existat membri ai grupului de 
creatori care au decis duminică 
dimineață că nu vor să expună 
publicului „locul”, așa că au ales să 
facă parte din echipa tehnică. De 
asemenea, au fost necesare câteva 
schimbări importante în ceea ce 
privește spațiile alese, deoarece două 
dintre acestea se aflau în curtea 
asociației Itaca, iar condițiile meteo au
făcut imposibilă utilizarea lor. Creatorii
înșiși au adaptat momentele în 
interior sau prin limitarea utilizării 
zonelor exterioare. În cele din urmă 
au fost 7 momente care au format 
labirintul, pe care fiecare spectator le-
a parcurs în aproximativ 40 de 
minute, fără timpul destinat 
decompresiei și revenirii la realitate.

Gestionarea spațiului a fost una 
dintre cele mai mari provocări cărora 
a trebuit să le facem față, deoarece 
sediul Itaca e o sală de aproximativ 
140mp. Există uși doar la intrare și la 
ieșirea în grădină (unde se coboară pe
trepte destul de abrupte), la băi și la 
un mic depozit. Așa cum am anticipat,

niciunul dintre momente nu a avut loc
în băi, așa că a trebuit să fim foarte 
creativi în a construi pereți 
despărțitori pentru a asigura 
intimitatea necesară și pentru a evita 
eventualele interferențe. În acest fel, 
soluțiile au constat în:

● Utilizarea materialelor 
neconvenționale (pânze, 
panouri, foi de cort) în crearea 
de pereți despărțitori;

● Planificarea tranzițiilor între 
momente astfel încât 
spectactorii să nu se poată 
întâlni (prin tuneluri realizate 
din textile sau mobilier, legați la 
ochi etc.)

● Gestionarea posibilei 
interferențe auditive a fost 
realizată în mod natura, 
spontan: majoritatea locurilor s-
au folosit de comunicarea non-
verbală. În momentele în care a
fost nevoie de folosirea 
cuvintelor s-a vorbit în șoaptă 
sau s-a practicat transmiterea 
mesajelor în scris.
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Profilul „spectactorilor”.
În total au trecut șase persoane 

prin labirint: 1 persoană aparținând 
echipei tehnice a asociației 
Xandobela; 2 persoane care au făcut 
inițial parte din grupul de creatori și 
care ulterior au devenit personal 
tehnic și de suport; 3 persoane 
invitate de Xandobela și Itaca pentru 
a împărtăși experiența cu grupul de 
creatori (în vederea obținerii de 
feedback).

Alegerea acestor participanți nu a
fost aleatorie, ci ne-am axat pe 
oameni apropiați asociațiilor, receptivi,

talentați și deschiși către experiențe 
noi, suficient de sensibili și empatici 
încât să înțeleagă semnificația 
spectacolului, având capacitatea de a 
se pune în locul creatorilor.

Încă de la început am considerat 
esențial profilul spectactorilor pentru 
obținerea unei experiențe constructive
de ambele părți: pentru grupul de 
creatori nu ar fi trebuit să fie un 
element extern generator de frustrări 
sau temeri, ci un factor motivațional. 
În acest sens, considerăm că alegerea
finală a spectactorilor a fost adecvată.

IV. REZULTATE
În camera de „decompresie” am 

oferit un moment de împărtășire a 
experienței între grupul de creatori și 
spectactori. A avut loc o sesiune de 
feedback foarte interesantă, cu un 

dialog constructiv și, uneori, 
surprinzător.

Comentariile au fost în întregime 
pozitive, revelatorii și încurajatoare.

V. PROVOCĂRI

Logistice.
• Cu privire la spațiu: 

realizarea spectacolului de 
teatru labirint într-un spațiu 
cunoscut de grupul de creatori 
este un piedică majoră care 
pune multe restricții. Vom 
detalia acest aspect în secțiunile
referitoare la grupul de creatori 
și spectactori.

• Caracteristicile spațiului: o 
sală mare, fără uși și pereți 
interiori, cu acces dificil către 
exterior(scări abrupte) – e 

necesar să fii creativ pentru a 
amenaja locurile pentru 
spectacol și să utilizezi non-
convențional diferite obiecte și 
elemente.

• Cu privire la timp și 
echipamente tehnice:
Planificarea în avans a orarului 
de lucru, dar și prognozarea 
cerințelor de materiale au fost 
esențiale. Am optat pentru o 
distribuție echitabilă a sarcinilor 
în rândul celor doi facilitatori în 
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vederea asigurării unui 
management optim de timp și 
resurse: una dintre persoane a 
fost responsabilă cu medierea și

facilitarea procesului creativ, iar 
cealaltă cu gestionarea timpului 
și a echipamentelor tehnice și 
materiale.

Ale grupului de creatori.
• Vârsta: adaptarea la diferite 

stadii de maturitate în 
înțelegerea și punerea în 
aplicare a procesului creativ a 
fost dificilă. În urma derulării 
acestei activități considerăm că 
metoda ar trebui experimentată 
cu persoane adulte. În situația 
în care se dorește lucrul cu un 
grup de adolescenți, e necesară 
o cunoaștere prealabilă a 
fiecăruia dintre participanți 
pentru a putea gestiona corect 
și constructiv aspectele de 
natură emoțională și 
comportamentală.

• Experiența anterioară a 
grupului și legătura 
emoțională cu spațiul: 
deoarece era un grup deja 

format, eram încrezătoare că 
vor înțelege pe deplin relevanța 
procesului propus și că vor 
acționa cu seriozitate și respect.
Cu toate acestea, am avut 
temeri cu privire la modalitatea 
în care grupul de educatori ar 
putea percepe întreaga 
activitate pe de o parte 
deoarece erau familiarizați cu 
spațiul și pe de alta din cauză că
au fost solicitați să își sacrifice 
timpul liber pentru această 
experiență. În acest sens, ne 
temeam că ar putea interpreta 
greșit cerința noastră de a 
împărtăși „locurile” cu 
spectactorii, privind activitatea 
fie ca pe un test, fie ca pe o 
inițiativă ludică. Din fericire, 
temerile noastre au fost 
nefondate.

Ale spectactorilor.
• Cu privire la legătura cu 

spațiul și cu grupul de 
creatori – ca și în cazul 
grupului de creatori, am 
considerat că familiaritatea 
spațiului și legătura cu 
persoanele care au creat 
momentele vor influența foarte 

mult interpretarea labirintului, 
ceea ce de fapt s-a și întâmplat.
Doi dintre spectactori au separat
total cele două planuri, însă al 
treilea a recunoscut că a fost 
influențat de legătura 
emoțională cu spațiul și cu 
creatorii.
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VI. CONCLUZII

Labirintul a fost inspirat de spațiu sau spațiul 
de Labirint?

Considerăm că alegerea spațiului 
de desfășurare a fost inspirată, în 
ciuda tuturor dezavantajelor descrise 

mai sus. Labirintul a fost inspirat de 
locul ales în mod definitoriu.

Promovarea patrimoniului.
Din perspectiva creatorilor: 

Copilăria care dăinuiește în fiecare 
adult în parte este plină de experiențe
legate de oralitate: vocea celor care 
ne-au crescut, cântecele, primele 
povești etc. Tehnicile de introspecție 
utilizate în cadrul metodei teatrului 
labirint ne plasează iremediabil în 
această sferă a patrimoniului oral și 
literar. Din acest punct de vedere, 
considerăm că este o metodă care 
scoate în evidență valoarea socială, 
culturală și afectivă a patrimoniului 
orar și literar în rândul grupului de 
creatori.

Din perspectiva 
spectactorilor:

În acest caz specific prezența 
patrimoniului oral sau literar nu s-a 

manifestat în mod explicit, după cum 
reiese și din interpretările personale 
pe care spectactorii le-au împărtășit la
finalul experienței. Considerăm că a 
fost totuși prezent într-un mod 
indirect, transversal: prin muzică, 
prezența jocurilor, invitația de a 
împărtăși periplul prin viață...

Concluzia noastră în această 
privință e următoarea: dacă dorim să 
promovăm și să diseminăm  în mod 
direct patrimoniul oral și literar prin 
intermediul teatrului labirint, trebuie 
să lucrăm cu un grup de creatori cu 
experiență, punând accent direct pe 
această temă. În acest fel, se poate 
lucra extensiv cu manifestări orale și 
literale pentru exploatarea și 
diseminarea lor.

Relevanța metodei pentru asociație.
Deși pentru echipa asociației 

Xandobela metoda teatrului labirint 
presupune ieșirea din zona de confort,
experiența s-a dovedit a fi foarte 
bogata, revelatoare și mai presus de 
toate, inspirațională. Am fost capabili 
să ne asumăm acest proces ca pe o 
provocare profesională pentru a ne 
depăși confruntându-ne temerile și 
îndoielile în mod constructiv și ferm. 
Ne-am validat eficiența 
organizațională și capacitatea pe care 
o avem de a iniția procese creative 
extrem de stimulante, cu grupuri de 
tineri și adulți. Evaluarea noastră ca 

echipă de lucru a avut rezultate 
pozitive astfel încât, deși nu ne-am 
simțit complet încrezători în abilitățile 
noastre de a implementa metoda, 
putem spune în prezent că ne-am 
îmbogățit cunoștințele și că ne-am 
dezvoltat aptitudinile necesare 
repetării experienței.

Cu toate acestea, trebuie să 
menționăm: deși am verificat că 
metoda funcționează de la sine, am 
identificat și faptul că facilitatorii sunt 
elemente cheie ale procesului. Pentru 
ca metoda de lucru să funcționeze, e 
necesar să se creeze atmosfera și 
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condițiile corespunzătoare pentru a 
stimula creativitatea – un climat de 
siguranță și încredere, coeziune de 
grup etc. În plus, aceștia au 
responsabilitatea de a menține 
echilibrul în interiorul grupului, ținând 
cont de nevoile fiecărei persoane în 
parte. În acest sens, ei trebuie să fie 
instruiți și înarmați cu instrumente, 
empatie și pricepere pentru 
gestionarea proceselor de grup; e 
nevoie de cunoștințe de 
managementul conflictului, luarea 
deciziilor, comunicare eficientă și, mai 
presus de toate, managementul 
emoțiilor. Prin urmare, recomandăm 
ca persoanele care intenționează să 
utilizeze metoda teatrului labirint să 
aibă formare, experiență și să dispună
de instrumente și abilități sociale 

pentru gestionarea emoțională a 
diferitelor persoane și grupuri.

Suntem conștienți de faptul că 
alegerea spațiului, a grupului de 
creatori și de spectactori ne-a ajutat 
foarte mult în testarea acestei 
metode. Am ales să lucrăm într-un 
mediu prietenos, pe lângă motivele 
menționate anterior, pentru a ne 
diminua îndoielile și temerile. Nu știm 
care ar fi fost rezultatele dacă am fi 
experimentat cu alte persoane, în alt 
spațiu, dar, ca o concluzie generală, 
vrem să subliniem latura pozitivă a 
experienței: am fost stimulați în mod 
constructiv și dispunem de 
instrumentele și capacitatea necesară 
pentru a transfera cunoștințele 
dobândite către noi intervenții. 
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TEATRU LABIRINT PENTRU TEATRU LABIRINT PENTRU 
PROMOVAREA UNEI ZONEPROMOVAREA UNEI ZONE
APDP-APDP-Associação Para o Desenvolvimento de PitõesAssociação Para o Desenvolvimento de Pitões (Portugalia) (Portugalia)

I. CONTEXT

Localizare generală: scurtă descriere.
APDP (Associação Para o 

Desenvolvimento de Pitões - Asociația
Pentru Dezvoltarea Pitões) este o 
asociație culturală cu sediul în Pitões 
das Júnias, localitatea Montalegre, 
regiunea Trás-os-Montes, în nordul 
Portugaliei. Pitões das Júnias este un 
sat cu 160 de locuitori, situat la o 
altitudine de 1.220 m în inima 
Parcului Național Peneda-Gêres, la 
granița cu Galicia.

Această asociație a fost creată în 
februarie 2015 și a apărut din 
necesitatea urgentă de a păstra 
imensul patrimoniu imaterial existent 
în Pitões das Júnias și, în aceeasi 

măsură, de a atrage atenția 
generațiilor mai tinere asupra 
diversității și importanței acestei 
moșteniri culturale. În același timp, 
APDP intenționează să promoveze 
cultura satului Pitões, motivându-i și 
implicându-i pe locuitorii acestuia și 
derulând activități și proiecte ce 
urmăresc îndeplinirea obiectivelor 
propuse. În paralel, își propune să 
creeze o infrastructură adecvată 
profilului populației și evenimentelor 
care vor avea loc.

Din 2015, APDP a integrat unele 
proiecte Erasmus+ („The Adventure of
Reading”, „ACNE” și actualul „BABEL”),
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de care se folosește pentru aplicarea 
de tehnici inovatoare care permit 
explorarea, colectarea, conservarea, 
diseminarea și promovarea bogatului 
și variatului patrimoniu existent în sat.

În acest fel, conferind continuitate 
acțiunilor de până acum, metoda 
Teatrului Labirint a fost experimentată
și aplicată și în satul Pitões, implicând 
și comunitatea locală.

Localizare specifică.

După cum s-a menționat deja, 
locul ales pentru derularea Teatrului 
Labirint a fost micul sat Pitões das 
Júnias, cu participarea unui grup de 
creatori selectați dintre locuitorilor 
satului. Întrucât APDP este o parte 
integrantă a acestui sat și, așa cum s-
a spus deja, obiectivele sale sunt 
legate de colectarea, diseminarea și 
conservarea acestui patrimoniu, 
spațiul de lucru, creatorii și 
spectactorii au fost aleși în baza 
oamenilor care sunt parte intrinsecă a
acestui loc.

Inițial, în momentul planificării 
acestei activități (octombrie 2019), 
APDP intenționa să organizeze 
atelierul și spectacolul de Teatru 
Labirint în decembrie 2019, în 
perioada vacanței de Crăciun, întrucât
patru persoane care trebuiau să facă 
parte din grupul de creatori ar fi fost 

disponibile pentru acest proiect doar 
în perioada respectivă. Cu toate 
acestea, în momentul în care urmau 
să înceapă pregătirile pentru 
derularea acestei activități, ne-am 
confruntat cu întoarcerea migranților 
în sat, unde aveau să petreacă 
sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. 
Acest lucru ne-a creat următoarea 
problemă: cum am putea explica 
locuitorilor faptul că doar 12 sau 15 
persoane din comunitate vor putea 
participa la această activitate? 
Locuitorii din Pitões sunt foarte 
implicați în evenimentele și activitățile
promovate de APDP sau de alte 
entități, dar uneori nu reușesc să 
înțeleagă prioritățile, ceea ce duce la 
situații neplăcute și la neînțelegeri. 
Astfel, întrucât în sat ar fi fost 
prezenți mulți locuitori și migranți și 
nu ar fi acceptat să nu participe toți la
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activitate, am decis să amânăm 
atelierul și spectacolul de Teatru 
Labirint pentru începutul lunii martie, 
când Teatrul Labirint ar fi avut loc pe 
8 martie (de Ziua Femeii), ca 
activitate promovată pentru unele 
femei din Pitões (care sunt în putere 
din punct de vedere fizic și ar putea 
să parcurgă Labirintul fără dificultate).

Din păcate, odată cu apariția 
pandemiei și a primelor cazuri de 
Covid-19 în Portugalia la începutul 

lunii martie, APDP a trebuit să anuleze
tot ceea ce avea programat și să 
aștepte până când planurile sale se 
pot materializa din nou.

Reprogramarea atelierului și 
spectacolului de Teatru Labirint nu a 
fost posibilă până la începutul lui iunie
2020, când inițiativa a fost derulată cu
foarte multe restricții la nivelul 
activităților de creație în grup, care 
vor fi explicate mai jos.

II.  LOGISTICĂ

Grupul de creatori. 
După cum s-a specificat deja mai 

sus, persoanele implicate în grupul de 
creatori erau localnici din Pitões das 
Júnias. S-a decis selectarea și 
invitarea persoanelor de vârste 
diferite, cu niveluri diferite de 
educație, dar fără cunoștințe artistice 
sau teatrale.

Inițial, s-a dorit implicarea a 
aproximativ cincisprezece persoane, 
unele pentru a fi creatori, iar altele 
pentru a oferi sprijin logistic. Odată cu

apariția Covid-19, s-a decis formarea 
unui grup mult mai restrâns, întrucât 
trebuia să se țină cont de regulile 
izolării și distanțării sociale. Astfel, 
grupul de creatori a fost format din 
șapte persoane: patru elevi 
adolescenți cu vârste cuprinse între 
paisprezece și șaptesprezece ani; 
două persoane cu studii superioare, în
jur de patruzeci de ani; și o persoană 
fără studii, cu preocupări casnice, de 
șaizeci de ani.

Etape de organizare.
Din nou, din cauza Covid-19, 

pașii organizatorici au trebuit adaptați
pentru a respecta toate procedurile 
necesare în perioada de distanțare 
socială. Astfel, au fost realizate 
următoarele etape:

• Apelul pentru grupul de 
creatori: s-a făcut prin telefon, 
explicând că această activitate 
ar necesita câteva ore de lucru 
pe zi, pe parcursul a câteva zile;
tot în această etapă s-a discutat
și despre disponibilitatea pe ore 
și zile a fiecărei persoane, 
pentru a continua cu 

planificarea și derularea 
atelierului, pentru a pune la 
punct programul atelierului și 
ziua și ora spectacolului de 
Teatru Labirint.

• Derularea atelierului: atelierul s-
a ținut pe parcursul a trei zile, 
cu anumite limitări și adaptări;

• Spectacolul de Teatru Labirint: a
avut loc în ultima zi de atelier.

Nu au existat vizite preliminare în
niciunul din spațiile de lucru; grupul s-
a întâlnit pentru prima dată în prima 
zi de atelier, iar primul contact cu 
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spațiul a avut loc în timpul activității 
de explorare. Este important de 
menționat faptul că grupul cunoștea a

priori spațiul de lucru, deoarece era 
alcătuit doar din localnici, iar satul 
este destul de mic.

Conținutul atelierului.
Atelierul a fost organizat și 

realizat pe baza informațiilor 
dobândite în cadrul trainingului de 
Teatru Labirint din București, 
România.

Atelierul a fost condus de 
Elisabete Carrito, care a facilitat toate 
activitățile, în timp ce doi membri 
APDP (Lúcia Jorge și Ana Paiva) au 
oferit sprijin logistic și organizațional.

Atelierul a avut loc pe parcursul a
trei zile, în spații deschise și cu o 
durată maximă de 2h30’ pentru 
fiecare activitate. Prezentăm în 
continuare activitățile propuse, pe 
zilele și ore de lucru:

Ziua 1: 13 iunie, de la 14:00 la 
16:00 și de la 17:00 la 19:00.

Activitățile s-au derulat în spații 
deschise (în aer liber), cu o distanță 
considerabilă între persoanele din 
grupul de lucru. S-a folosit spațiul 
exterior al școlii/teatrului Pitões.

Întrucât persoanele din grup se 
cunoșteau deja de multă vreme, nu a 
fost nevoie să se facă prezentările și 
nici nu ar fi fost potrivit (având în 
vedere pandemia de Covid-19) să se 
desfășoare activități de spargere a 
gheții. Prin urmare, această primă 
sesiune de lucru a servit pentru a 
oferi o scurtă explicație despre 
activitățile ce urmau să fie realizate și 
despre toate măsurile preventive care 
ar trebui adoptate pentru a lucra în 
grupuri și în perechi; a mai servit și 
pentru a prezenta programul zilelor în 
care vor avea loc atelierul și 
spectacolul de Teatru Labirint.

● Activitate retrospectivă: fiecare 
membru al grupului a făcut o 
„călătorie” individuală până la 
începutul propriei vieți, 
închizând ochii, concentrându-se
și urmând „firul” pe care l-a 
oferit facilitatorul. După acest 
exercițiu (care a durat 
aproximativ 5 minute), grupul a 
fost împărțit în două: elevii și 
adulții.

● Tinerior li s-a dat câte o foaie 
A3 pe care fuese desenată 
anterior o spirală și li s-a spus 
că centrul spiralei reprezintă 
începutul vieții lor, iar capătul 
exterior reprezintă momentul 
prezent, apoi li s-a cerut să 
schițeze de-a lungul spiralei cele
mai semnificative momente din 
viața lor.
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● Adulților li s-a cerut să 
reflecteze la exercițiul anterior și
să-și amintească și să retrăiască
momente marcante din viața lor.

● După ceva timp, grupul s-a 
reîntâlnit și fiecare a împărtășit 
cu ceilalți momentele, 
anxietățile, plăcerile, bucuriile și
învățăturile pe care le 
reprezentaseră pe hârtie sau la 
care au reflectat.

● În plus, în cadrul acestei 
întâlniri, grupului i sa cerut să 
aducă de acasă, pentru 
următoarea sesiune, șase 
obiecte alese individual (trei 
obiecte care le plac și trei care 
nu).

Ziua 2: 20 iunie, de la 14:00 la 
16:00 și de la 17:00 la 19:00.

● Activitate senzorială: 
explorarea spațiului, relația cu 
obiectele alese. Activitatea a 
început cu fiecare membru al 
grupului prezentând cele șase 
obiecte pe care le-a adus de 
acasă. Fiecare dintre ei a 
explicat celorlalți ce conotație 
pozitivă sau negativă are fiecare
obiect și ce semnificație 
personală are, precum și ce 
utilitate atribuie obiectelor.

● După prezentarea obiectelor, 
grupul s-a deplasat în spațiul 
unde urma să fie organizat 
Labirintul. Acesta era compus 
din spații deschise și spații 
închise. Facilitatorul a explicat 
grupului faptul că următoarea 
activitate avea să se desfășoare 
între cuptorul comunal și 
fântâna Tío Fernando, incluzând 
următoarele clădiri: hambarul, 
cuptorul comunal, grajdul de 
boi, moara, și următoarele 
străzi: strada cuptorului, spațiul 
dintre Sapateira și moară, 
Largo, Ficheira și Canelha da 

Ficheira.
● Conexiune cu spațiul: 

membrii grupului parcurg 
individual spațiile disponibile 
pentru Labirint și le observă cu 
atenție. Fiecare alege un spațiu 
care îî este familiar sau care are
o semnificație personală, apoi 
încearcă să găsească o poziție 
corporală personală care să facă
legătura cu spațiul și încearcă să
analizeze ce semnificație are 
respectiva poziție.
La finalul acestei activități, 
fiecare membru al grupului de 
creatori se întoarce în Largo da 
Ficheira și explică pe rând ce 
spațiu a ales, de ce a făcut-o și 
ce semnificație are.

● Jocul de-a Dumnezeu: 
crearea locului. Fiecare membru
al grupului de creatori se 
întoarce la spațiul pe care l-a 
ales și plasează, după bunul 
plac și în funcție de semnificația 
personală, obiectele aduse de 
acasă, în funcție de cum le 
percepe drept mai apropiate sau
mai puțin apropiate. Fiecare 
creator își recreează spațiul 
pentru a-l face familiar și pe 
placul său.

Ziua 3: 21 iunie, de la 14:00 la 
16:00 și spectacolul de Teatru 
Labirint de la 17:00 la 20:00.

● Jocul de-a Dumnezeu 
(continuare): fiecare creator 
își ocupă locul, își reia poziția și 
încearcă să se reconecteze cu 
acestea pentru a-și clarifica 
ceea ce intenționează să 
transmită, ținând cont de 
întreaga atmosferă creată (loc / 
obiecte / poziție). 

● După această etapă, când am 
observat că fiecare creator este 
capabil să-și creeze locul / 
mediul ideal cu ajutorul 
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obiectelor pozitive și negative, 
am trecut la următorul pas: 
parcurgerea locurilor create și 
încercarea de a percepe 
împreună locul fiecărui creator 
și sentimentele pe care dorește 
să le transmită.

● În continuare, a fost creat 
traseul Labirintului prin 
succesiunea locurilor / 
momentelor, având în vedere 
cele trei etape esențiale: 
Început – Cuprins – Final;

● Repetiție: odată traseul creat și 
văzut că Labirintul este 
funcțional, trei membri APDP l-

au parcurs pentru a-i testa 
funcționalitatea și a verifica 
dacă poate începe spectacolul.

● Spectacolul de Teatru Labirint a 
început la ora 17:30, după 
verificarea și modificarea unor 
detalii, cum ar fi trecerea de la 
un moment altul.
În general, grupul s-a 

familiarizat imediat cu spațiile; cu 
toate acestea, cei mai tineri au avut 
nevoie de ajutor în ceea ce privește 
alegerea poziției corporale adecvate 
pentru mesajul pe care doreau să îl 
transmită, ceea ce ne-a determinat să
reorganizăm câteva detalii.
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III.  DESCRIERE

Care a fost tema finală?
Tema finală a fost o chestiune 

discutată și confirmată la sfârșitul 
Labirintului, definitivată datorită 
opiniei spectactorilor și, mai târziu, a 

opiniei creatorilor. Astfel, conform 
diferitelor păreri, tema a fost de fapt 
un amestec de teme: arte și meserii, 
timp liber și obiceiuri.

Momente, gestiunea spațiului, durata medie a 
spectacolului.

Labirintul a avut trei momente 
fundamentale. Primul a fost Primirea, 
locul unde se dădea startul Teatrului 
Labirint. Unul dintre creatori se afla 
într-un loc în care primea spectactorii 
și încerca  să transmită un mesaj de 
întâmpinare (spațiul fusese folosit 
anterior de creator în seriviciul și 
pentru recepția Ecomuzeului).

Un alt moment a fost Cuprinsul și
acțiunea propriu-zisă a Labirintului, 
subdivizat în alte cinci 
spații/momente, al căror conținut a 
fost pus la punct în mod individual de 

alți membri ai grupului de creatori. În 
cadrul lor, fiecare creator a încercat să
transmită emoțiile pe care le simțea în
acel loc sau prin realizarea respectivei
acțiuni.

În cele din urmă, spațiul final. 
Acesta a fost ales de un creator care 
s-a identificat cu el datorită liniștii și 
sentimentului de relaxare pe i care le 
transmitea. Acesta a fost ideal pentru 
încheierea Labirintului și pentru 
îndrumarea spectactorilor să 
reflecteze asupra experienței pe care 
tocmai o trăiseră.

Spectactori.
Spectactorii au fost selectați și 

invitați cu destulă precauție, pe fondul
pandemiei de Covid-19. Astfel, s-a 
decis să se selecteze doar șase 
persoane: patru locuitori din Pitões, 
cu vârste, profesii și niveluri de studii 
diferite, și două persoane aflate în 
trecere prin sat.

Spectactorii care locuiau în Pitões
das Júnias aveau între 40 și 50 de ani.
Doi erau fermieri și alți doi funcționari 
publici. Cei din afara satului erau două
persoane care și-au petrecut 
weekendul într-o pensiune 
agroturistică, dar am considerat că 

este interesant să-i includem în 
Labirint pentru a vedea păreri și 
puncte de vedere diferite. Aceștia din 
urmă aveau vârste cuprinse tot între 
40 și 50 de ani.

Pentru derularea acestei 
activități, APDP a avut nevoie de 
colaborarea Consiliului Local și a 
Ecomuzeului Corte do Boi în ceea ce 
privește gestionarea spațiilor și 
prevenirea intervențiilor exterioare, 
dat fiind că s-a lucrat în mare parte în
aer liber și în spații publice – spații de 
tranzit cotidian pentru săteni.
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IV. REZULTATE
Feedback-ul și comentariile de la 

creatori și spectactori au fost colectate
individual la sfârșitul activității. A 
existat, de asemenea, posibilitatea de 
a asculta păreri și a primi feedback în 
plen în pauzele de masă și la 
evenimentul care marcat încheierea 
Teatrului Labirint. 

A fost interesant de observat că 
opiniile celor două tipuri de 
spectactori au fost complet diferite. 
Cei doi aflați în trecere prin sat au 
perceput Teatrul Labirint ca fiind ceva 
care transmite liniște, relaxare și 
rutină zilnică. În opinia lor, a fost o 
activitate foarte pozitivă, interesantă, 
cu care nu se mai întâlniseră niciodată
și pe care intenționează să o repete.

Părerile spectactorilor din Pitões 
au fost total diferite. Ei au perceput 
Teatrul Labirint ca ceva ce amintește 
„lucruri ce se făceau pe vremuri 
aici...”, dar nu au înțeles că intenția nu
era de fapt să se recreeze momente 
sau obiceiuri din alte timpuri. De 
exemplu: ultimul moment/loc al 
Labirintului era amenajat lângă o 
fântână, unde persoana care a creat 

momentul, încojurată de obiectele cu 
ajutorul cărora a recreat spațiul, citea 
o carte ascultând pe fundal sunetul 
apei care picură în fântână. 
Comentariul în legătură cu acest 
moment a fost: „noi când mergeam să
aducem apă de la fântână nu citeam 
cărți, vorbeam despre ce-am mai 
muncit, ce ni s-a mai întâmplat”.

Suntem de părere că realizarea 
Teatrului Labirint în spații și locuri 
familiare, cu ajutorul unui grup de 
creatori format din persoane care la 
rândul lor aparțin acelori locuri, poate 
induce spectactorilor locali 
prejudecata că tot ceea ce se face în 
acele locuri este ceva care reprezintă 
și încearcă să reprezinte viața, 
obiceiurile și practicile locale din 
trecut.

Astfel, pe de o parte, am 
combătut câteva preconcepții ale 
creatorilor, deoarece aceștia au reușit 
să se deconecteze complet de la 
rutina zilnică desfășurată în acele 
spații, dar, pe de altă parte, nu am 
putut face același lucru și pentru 
spectactorii locali din Pitões.
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V. PROVOCĂRI

Logistică.
A fost ușor să corelăm spațiile cu 

traseul Labirintului, în ciuda faptului 
că exista teama că unele străzi și 
spații publice ar putea fi „invadate” 

ocazional de localnicii care sunt 
obișnuiți să-și desfășoare activitățile 
zilnice în acele spații.

Grupul de creatori.
După cum s-a menționat mai sus,

grupul de creatori a fost format din 
doar șapte persoane – adică destul de
restrâns ținând cont de Covid-19 și de

regulile impuse de guvernul portughez
în legătură cu izolarea și distanțarea 
socială.

Spectactori.
După cum s-a menționat anterior,

spectactorii au fost selectați restrictiv, 
ținând cont de același motiv descris 
mai sus.

Am considerat necesar să 

includem spectactori din „lumi” 
diferite, cu stiluri de viață și 
experiențe de viață diferite, pentru a 
vedea dacă feedbackul va fi diferit.
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VI. CONCLUZII

Labirintul a fost inspirat de spațiu sau spațiul 
de Labirint?

Suntem de părere că spațiul a 
inspirat Labirintul, deoarece, după 
vizitarea locului și a spațiilor, fiecare 
membru al grupului de creatori a ales 

un spațiu familiar și semnificativ 
pentru a-l recrea mai târziu. Labirintul
a fost creat după această activitate de
explorare.

Cum a fost promovat patrimoniul?
Patrimoniul a fost promovat în 

mod constant, în toate momentele 
recreate: a fost valorificat tot spațiul 
ocupat de creatori (grajdul, obiectele 
folosite pentru recrearea spațiilor, 
ustensile, moara, spații exterioare 
etc.); au contribuit la promovarea 

patrimoniului și dialogul din cadrul 
grupului eterogen de creatori și 
activitatea retrospectivă (când 
membrii mai în vârstă au relatat unele
evenimente din trecut și au povestit 
cum se trăia atunci) etc.

Relevanța metodei pentru asociație.
Este o metodă care trebuie 

explorată și utilizată în viitor, așa că 
există posibilitatea de a crea un 
spectacol de Teatru Labirint cu mai 

mulți creatori, mai mulți spectactori și
folosind diferite spații, combatând și 
alte stereotipuri.
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TEATRU LABIRINT LA CENTRUL TEATRU LABIRINT LA CENTRUL 
SOCIAL “SOS FORNACE”SOCIAL “SOS FORNACE”
La Corte della Carta (Italia)La Corte della Carta (Italia)

I. CONTEXT

Localizare generală: scurtă descriere.
La Corte della Carta este o 

asociație culturală cu sediul în 
Bussero, la periferia estică a orașului 
Milano. Membrii săi provin din întreg 
teritoriul Lombardiei. Asociația 
activează în domeniul educațional și 
artistic, propunând activități care 
vizează sectorul creativ, 
artistic/performativ și, evident, 
didactic: ateliere pentru școli, 
spectacole, lecturi animate, 
scenografii.

Pentru realizarea spectacolului 
de teatru labirint, La Corte della Carta
a ales un spațiu situat în Rho. Aceasta
este a cincea cel mai populată 

municipalitate din zona metropolitană 
Milano, situată la nord-vest de 
capitală și cunoscută datorită 
industrializării sale excesive. Totodată,
este faimoasă pentru  noul său centru
expozițional, găzduind pavilioanele 
Fieramilano, unde a avut loc Expo 
2015.

Începând cu anii 1800 Rho a 
cunoscut o dezvoltare industrială 
puternică, fenomen întrerupt în jurul 
anilor 80 când o serie de companii și 
fabrici s-au închis, iar clădirile au 
rămas abandonate. Odată cu lucrările 
pentru construcția centrului 
expozițional, au ieșit la suprafață un 
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număr de probleme locale legate de 
calitatea vieții, mobilitatea locuitorilor,

lipsa locurilor de muncă și a bunurilor 
comune/de uz zilnic?.

Locația desfășurării labirintului.
Ținând cont că La Corte della 

Carta are ca preocupări principale 
activitățile teatrale (teatru de păpuși 
și arta actorului), dar și realizarea de 
ateliere, organizarea unui spectacol de
teatru labirint a fost considerată o 
ocazie excelentă pentru a 
analiza/observa dinamica teritorială 
din zonele periferice ale orașului 
Milano, în contextul relației dintre om 
și spațiul în care trăiește. Astfel, ideea
din spatele teatrului labirint a fost de 
a putea deschide discuția pe tema 
OSPITALITĂȚII, așa că inițial ne-am 
concentrat pe găsirea unui spațiu în 
care se locuiește la comun (de 
exemplu apartamente cu balcon 
comun - case di ringhiera sau locuințe
colective), având în minte posibilitatea
de a intra literalmente în case. Însă, 
după ce am vizitat SOS Fornace, ni s-
a părut un spațiu la fel de semnificativ
pentru tema la care ne gândisem 
inițial – un loc care a fost abandonat 
pentru de ani de zile și readus la viață
de un grup de tineri în jurul căruia 
gravitează viața socială a comunității. 
ESte important să menționăm că, 
locuitul în acest spațiu a atârnat 
întotdeauna de un fir de ață, existând 
un risc continuu de a fi evacuați de 
către autorități. 

SOS Fornace este un centru 
social autogestionat cu sediul în Rho, 
la periferia din nord-vestul orașului 
Milano. Numele provine de la topitoria
din Garbagnate Milanese, ocupată în 
noiembrie 2004 și eliberată trei luni 
mai târziu. Din 2004, colectivul care 
s-a născut în jurul/datorită? acestei 
ocupații inițiale este implicat în 
gestionarea problemelor legate de 
teritoriu care au devenit evidente 
odată cu realizarea lucrărilor de 
construcție a centrului expozițional și, 
ulterior, a organizării Expo2015. După 
mai multe evacuări, SOS Fornace s-a 
instalat într-un fost depozit de 
combustibil, tot în Rho. În acest 
spațiu – care cuprinde o zonă parțial 
renovată cu bucătărie, sală de 
concerte, bar, sală de teatru și sală de
repetiții, precum și o curte imensă cu 
magazii, cisterne și alte clădiri 
abandonate – membrii colectivului 
organizează serate muzicale, 
concerte, o stagiune de teatru și un 
mic festival de film în sezonul estival. 
De asemenea, se ocupă și cu activități
de susținere populatiei locale: un 
sindicat pentru protejarea lucrătorilor 
din zonă, o școală de limba italiană 
pentru străini și mese rotunde despre 
probleme de gen și de mediu.

II.  LOGISTICĂ

Grupul de creatori.
De la bun început s-a decis 

implicarea persoanelor care nu erau 
actori profesioniști, astfel încât 
cercetarea s-a concentrat pe: a) 
oamenii din domeniul educațional 

(legat de tema ospitalității) și b) 
oamenii care locuiesc în zona Rho. 
Invitațiile au fost destul de 
personalizate: fiecare membru al 
asociației La Corte della Carta a 
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identificat posibili participanți, 
considerați potriviți pentru această 
experiență, care au fost contactați 
prin e-mail/telefon.

Această abordare a creat un grup
eterogen de aproximativ zece 
membri: vârsta acestora a variat de la

11 la 50 de ani, unii dintre ei având 
experiență teatrală, toți provenind din
medii de muncă/sociale diferite. SOS 
Fornace a participat, de asemenea, la 
căutarea participanților, distribuind 
invitația în comunitatea din sfera lor 
de influență.

Etape de organizare.
Procesul de implementare a 

metodei de teatru labirint a fost 
coordonat de M. Mantovani și de S. 
Spagnoli care au gestionat etapa de 
pregătire a grupului de creatori, în 
timp ce restul echipei La Corte della 
Carta a oferit sprijin organizatoric și 
logistic, participând totodată și la 
diferite etape din cadrul atelierului. 
Spațiul SOS Fornace a fost vizitat în 
diferite momente în vederea alegerii 
unui loc pentru desfășurarea 
exercițiilor de grup, dar și pentru 
identificarea zonelor off-limits (de 

evitat din cauza pericolelor survenite 
pe fondul stării de degradare al 
clădirilor cauzate de abandon). Datele
de organizare au fost stabilite ulterior 
cu cei de la SOS Fornace, iar apoi au 
fost trimise invitațiile. În același timp 
au fost planificate activitățile pentru 
cele 3 zile de atelier de pregătire a 
spectacolului de teatru labirint. Grupul
de creatori a putut vizita spațiul la 
începutul atelierului, deși o parte 
dintre ei erau familiari cu SOS Fornace
și locurile lor de acțiune.

Conținutul atelierului.
Un aspect fundamental de 

menționat este faptul că atelierul nu a
putut fi organizat în spațiul SOS 
Fornace – pe de o parte nu a fost 
posibilă utilizarea acestuia timp de 24 
de ore pe zi din motive de siguranță și
acces, iar pe de alta ar fi fost 
imposibil de găsit participanți 
disponibili să locuiască pentru mai 
multe zile împreună. Acest lucru a 
avut două consecințe: activitățile 
propuse au fost concentrate într-un 
timp mai scurt și, mai mult, 
incercarea de a determina grupul să 
locuiască împreună pentru câteva zile 
a eșuat.

Mai jos sunt activitățile propuse 
și organizarea acestora pe zile:

Ziua 1 – Vineri, 20 septembrie, 
7pm-11pm

• Prezentarea participanților 
pornind de la un obiect pe care 
l-au adus de acasă.

• Harta călătoriei către prezent: 
tur ghidat imaginar prin locurile 
prin care au trecut de-a lungu; 
propriei vieți până la ajungerea 
în locul unde sunt în prezent.

• Lectura unui scurt pasaj pe 
tema ospitalității.

• Explorarea senzorială a spațiului
în perechi, cu ochii închiși.

Ziua 2 – Sâmbătă, 21. Septembrie,
09:30am – 7pm

• Bun venit și trezire cu „ploaia de
mângâieri”: toți participanții 
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stau într-un cerc, fiecare vine pe
rând în centrul cercului cu ochii 
închiși, iar ceilalți se apropie și îl
copleșesc cu o ploaie de 
mângâieri.

• Aprofundarea locului care va 
găzdui labirintul: istoricul și 
activitățile SOS Fornace.

• Reproducerea senzorială a 
diferitelor locuri – fiecare 
jumătate de grup recreează 
diverse spații din punct de 
vedere auditiv, tactil și olfactiv 
iar cealaltă jumătate le 
experimentează cu ochii închiși.

• Conexiunea cu spațiul și 
poziționarea în el: căutarea 
individuală a unui spațiu cu care
se rezonează și alegerea unei 
poziții corporale în spațiul 
respectiv, prezentarea acestuia 
către grup.

• Căutarea obiectelor „cu 
semnificație”, observarea și 
poziționarea lor în locurile alese,
construirea poveștilor plasate în 
spațiile personale.

Ziua 3 – Duminică, 22 septembrie,
09:30-17:00

• Activități independente în 

spațiu, sub supravegherea 
grupului de facilitatori.

• Proba tehnică.
• 18:00-21:00 – accesul 

publicului în labirint
Au mai existat o serie de exerciții

de energizare pentru primele 
momente ale dimineții. De asemenea,
din cauza lipsei de timp, a fost 
necesar să combinăm anumite 
activități care inițial fuseseră gândite 
separat.

Grupul de creatori a fost foarte 
eterogen, acest lucru necesitând o 
atenție specială și o adaptare continuă
a activităților. Unii dintre participanți 
s-au simțit imediat confortabil cu tipul
de exerciții propuse, dând dovadă de 
autonomie, în timp ce alții, pentru 
construirea momentelor individuale, 
au avut ezitări și au necesitat 
susținere din partea 
coordonatorilor/facilitatorilor. 
Deoarece spațiile de lucru erau foarte 
extinse, pe parcursul supravegherii 
proceselor creative individuale, 
facilitatorii s-au străduit să ofere 
atenția necesară tuturor. Suportul 
logistic oferit de membrii asociației La 
Corte della Carta în acest moment a 
fost esențial.
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III. DESCRIERE

Tema finală.
Tema finală a fost un amestec 

alcătuit din tema inițială, a 
ospitalității, cu cea a muncii, care a 
fost inspirată de explorarea spațiului.

Momente, gestiunea spațiului, durata medie a 
spectacolului.

Itinerariul a fost compus din 12 
momente (incluzând spațiul de primire
și cel final, de feedback și 
decompresie), iar parcurgerea lui a 
durat aproximativ 45 de minute 
pentru fiecare spectactor în parte. 
Niciunul dintre participanți nu și-a 
manifestat dorința de a se plasa în 
spațiul de primire sau în cel de 
feedback, așa că am alocat primul 
moment unei membre a SOS Fornace,

care a putut să îi țină ocupați pe 
vizitatori povestindu-le despre 
istoricul locului, iar camera destinată 
decompresiei a fost gestionată de 
partenerul C. Vignati. Cea mai dificilă 
parte a fost găsirea spațiului potrivit 
pentru acest ultim moment, evitând 
zgomotele din apropiere, generate de 
creatori și spectactori. Locațiile alese 
de creatori erau destul de îndepărtate 
unele de altele, așa că în anumite 
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situații a fost nevoie de intervenția 
facilitatorilor pentru a se evita 
întâlnirea spectactorilor pe parcurs. 
Traseul a fost testat de mai multe ori 
pentru a se găsi cea mai bună 
variantă a sa. Din nefericire, ziua a 

fost înnorată și cu risc de ploaie, așa 
că nu au fost utilizate surse de lumină
artificială pe traseu, iar ultimii 
spectactori au trecut prin labirint 
aproape pe întuneric, afectându-li-se, 
cel mai probabil, experiența.

Profilul spectactorilor.
Au participat 12 persoane, la 

distanță de 10 minute una față de 
alta, începând cu ora 18:10 și 
terminând la 20:00. Toți au fost 
adulți, având aceeași proveniență 
geografică – zonele limitrofe ale 
orașului Milano, dar fără să fie invitați 
cu un scop anume. Având în vedere 
puținul timp disponibil la nivel 
organizatoric, am preferat implicarea 

prietenilor, partenerilor asociației sau 
cunoștințe ale grupului de creatori.

Pentru realizarea spectacolului de
teatru labirint, La Corte della Carta a 
beneficiat de sprijinul SOS Fornace, 
care a pus la dispoziție locația, a 
colaborat logistic în asigurarea primirii
și meselor pentru participanți, precum
și oferirea unui aperitiv final pentru 
spectactori.
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IV. REZULTATE
A fost interesant că am putut 

obține feedback-ul scris (vezi 
fotografii anexate) din partea 
spectatorilor dar am putut asculta și 
primele impresii în timpul aperitivului 
de la finalul labirintului. Acestea au 
fost pozitive, traseul a reușit să îi 
implice activ și să le suscite interesul, 
mai ales pentru că a facilitat 
descoperirea unui spațiu puțin 
cunoscut.

Grupul de creatori a împărtășit 
impresii la cald tot la finalul 
labirintului, în mod informal. Totodată,
am decis să trimitem un e-mail de 
mulțumire tuturor, cerându-le mai 
multe opinii detaliate cu privire la 
proces. Experiența a fost evaluată ca 
fiind pozitivă; locul ales pentru 

organizarea labirintului a avut inițial 
un impact negativ dar, datorită 
explorărilor și exercițiilor 
introspective, s-a dovedit a fi foarte 
stimulant din punct de vedere al 
creativității. Creatorii s-au simțit, în 
general, într-un mediu de lucru sigur 
și tolerant, propice experimentării. În 
plus,  o parte dintre ei și-au exprimat 
dorința de a repeta experiența într-un 
alt spațiu. De asemenea, mai mulți au
cerut să facă schimb de date de 
contact pentru a putea păstra legătura
pe viitor.

Vom anexa o analiză mai 
profundă pe care ne-a trimis-o unul 
dintre creatori în zilele ulterioare 
labirintului; deoarece ni s-a părut 
foarte relevantă.
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V. PROVOCĂRI

Logistice.
Spațiile SOS Fornace s-au dovedit

a fi fascinante, dar în unele situații 
dificil de gestionat din următoarele 
motive:

• Nu dispuneau de electricitate și 
apă potabilă – există lumină și 
apă doar în clădirea centrală 
prin folosirea unui generator, 
dar care are o durată de 
funcționare limitată.

• Spațiile SOS Fornace sunt 
extinse, cu magazii, rezervoare,
curți situate la sute de metri 
distanță unele de altele – acest 
tip de arhitectură s-a dovedit a 
fi foarte util pentru a împiedica 
creatorii să fie deranjați, dar a 
mărit timpii de vizionare, suport
și comunicare pentru facilitatori.

• Mese: SOS Fornace e situat la o 
distanță mare de 
restaurante/baruri/supermarket
uri. Din acest motiv, dar și 
pentru a utiliza mesele ca 
instrumente de coeziune a 
grupului, am luat masa la 
comun, direct în spațiul de 
lucru. Acest lucru nu ar fi fost 
posibil fără implicarea 
colectivului care se ocupă de 
gestionarea SOS Fornace care s-
au oferit să pregătească prânzul
sâmbătă și duminică. Această 
activitate a necesitat însă 
coordonare din partea noastră, 
adăugându-se sarcini 
organizatorice în paralel cu 
gestionarea atelierului.

Grupul de creatori.
Grupul de creatori a fost alcătuit 

inițial din 11 persoane, dintre care 
două, însă, au abandonat după prima 
seară a atelierului, neprezentându-se 
în zilele următoare. Motivațiile au fost 
variate, însă senzația noastră e că se 
așteptau la un alt tip de atelier. 
Această situație ne-a ridicat câteva 
semne de întrebare:

-Cum se poate explica viitorilor 

creatori ce e teatrul labirint pentru a îi
ajuta să înțeleagă ce îi așteaptă, dar 
fără a dezvălui prea mult?

-Deși toate explicațiile/indicațiile 
referitoare la atelier au fost detaliate 
în e-mail, am observat că persoanele 
invitate să participe nu le-au citit, 
preferând să ceară informații prin SMS
sau să apeleze direct la facilitatori.
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Spectactorii.
În ceea ce privește spectactorii, a

fost mai întâi necesară colectarea 
contactelor identificate de fiecare 
membru al asociației, precum și de 
grupul de creatori; s-a realizat apoi o 
strategie pentru a veni în 
întâmpinarea posibilelor nevoi ale 
spectactorilor; au fost contactați toți 
pentru indicarea orei de sosire și 
oferirea de lămuriri, sperând că vor fi 
punctuali. A fost dificil să primim 
confirmare din partea unor invitați, 
așa că a trebuit să dezbatem cui îi 
atribuim această sarcină de 

„planificare” – facilitatorilor sau unei 
persoane de suport? În plus, persoana
care s-a ocupat de invitați nu i-a putut
întâmpina în camera de primire 
deoarece a trebuit să fie prezentă în 
momentul destinat feedback-ului. 
Firește, acestea sunt aspecte 
organizatorice interne, nu situații 
generate de spectactori, dar ni s-a 
părut important să le subliniem 
deoarece uneori problemele legate de 
logistică sunt cele care ne pun în cele 
mai mari dificultăți. Din fericire, nu au
existat probleme majore.

VI. CONCLUZII

Labirintul a fost inspirat de spațiu sau spațiul 
de Labirint?

După cum am menționat anterior,
ne propusesem inițial să dezvoltăm 
tema ospitalității, a primirii într-un 
spațiu. Din acest motiv, căutarea 
diferitelor locuri care ar fi putut găzdui
spectacolul de teatru labirint ne-a 
condus la SOS Fornace: văzut inițial 
ca un spațiu lucrativ, apoi abandonat, 
plasat într-o suburbie la fel de uitată 
de lume, adus ulterior la viață, 
amenajat și transformat într-o insulă 
primitoare în mijlocul unui peisaj ostil.
Cu toate acestea, pe parcursul 
atelierului, în urma explorării și 

alegerii spațiilor personale de către 
creatori, tema apărută s-a abătut de 
la planificarea inițială. Magaziile, 
rezervoarele, curțile acoperite de 
plantele care străpung betonul, 
uneltele și obiectele abandonate au 
creat scenarii muncitorești, legate de 
fabrică și de abandon. Cuvintele care 
au fost utilizate cel mai frecvent de 
creatori pe parcursul construirii 
labirintului au fost: profunzime, 
absență, goliciune, 
echilibru/dezechilibru, ospitalitate, 
muncă, așteptare, primire.

Promovarea patrimoniului.
Din experiența organizării 

spectacolului de teatru labirint au fost 
atinse mai multe obiective:

• Punerea în valoare a unui loc 
mai puțin cunoscut/uitat în care 
activează „realități” 
sociale/politice și culturale;

• Facilitarea întâlnirii dintre 
oameni de diferite vârste și 
medii de proveniență care au 
fost nevoite să împartă și să 
transforme un loc timp de trei 
zile, pornind de la poveștile pe 
care le-au creat ei înșiși;
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• Primirea spectactorilor într-un 
loc aparent abandonat, dar în 
realitate un spațiu care a 

generat multe povești, 
schimbându-le astfel punctul de 
vedere.

Relevanța pentru asociație.
După ce am analizat metoda 

teatrului labirint, noi, membrii La 
Corte della Carta, am ajuns la 
concluzii diferite, dar tindem să 
credem că este o experiență care 
trebuie repetată, cu unele modificări 
care urmează să fie studiate. 

Intenționăm să implicăm comunități 
dezavantajate din teritoriu, aflate în 
declin demografic și afectate de criza 
economică și/sau socială. Avem în 
vedere utilizarea unui nume diferit 
pentru acest tip de experiență întrucât
termenul de „teatru” poate fi înșelător.
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