
 

 
 
 
 

Proiectul Servicii socio-educaționale pentru 

incluziunea romilor (ROMEDIN) este 

implementat în Cluj-Napoca, Finanțat prin 

granturile SEE 2009-2014, în cadrul 

Fondului ONG în România. Pentru informații 

oficiale despre granturile SEE și norvegiene 

accesați www.eeagrants.org 

ROMEDIN a fost conceput și este 

implementat de către Fundația Desire 

pentru Deschidere și Reflecție Socială în 

parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva 

Violenței - ARTEMIS, Fundația TRANZIT, 

Asociatia Comunitară a Romilor din 

COASTEI, Departamentul de Asistență 

Socială al Facultății de Sociologie și 

Asistență Socială din Universitatea Babeș-

Bolyai, Inspectoratul Școlar Județean Cluj, și 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca. 

Proiectul se derulează în perioada 15 

septembrie 2014 și 14 martie 2016. 
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ATELIERELE ACTIVITĂȚII 2.2. 
 

Atelierul de teatru comunitar și Atelierul de 
educație vizuală, desfășurate în Casa Tranzit 
din Cluj (în cadrul cărora s-a produs materialul 
din care prezentăm aici câteva fragmente), 
asemeni întregului proiect ROMEDIN - Educație 
pentru dreptate și incluziune socială 
 (http://www.desire-ro.eu/?page_id=904),  
au rezultat din acțiunile comune din ultimii cinci 
ani pentru drepturi locative (http://www.desire-
ro.eu/?page_id=1179) și în particular pentru 
conștientizarea publică că marginalizarea socio-
teritorială a oamenilor din zona Pata Rât este 
parte din istoria și prezentul orașului Cluj, și 
trebuie asumată ca atare de către autorități și 
alți actori instituționali, precum și de populația 
urbei. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesajele pe care am reușit să le descifrăm de-
a lungul celor șase întâlniri avute până acum 
cu copiii în cadrul Atelierelor, par să fie un 
amalgam de sentimente și gânduri, în care 
experiențele traumatizante ale evacuării și/sau 
a traiului în condiții precare se încearcă a fi 
depășite prin dorința de a trăi o viață de copil 
sau de adolescent asemănătoare cu cea a celor 
care nu sunt nevoiți să treacă prin astfel de 
experiențe.  

Fără să banalizăm experiența vieții în Pata Rât 
și dorința SĂ JUCĂM EVACUAREA, putem 
spune că acești copii ne-au făcut să înțelegem 
mai bine provocări întâlnite de noi toți în 
diversele situații ale vieții: cum acceptăm 
vrând-nevrând să învățăm să trăim în condiții 
impuse de alții sau de forțe pe care nu le 
putem controla, prin capacitatea noastră și a 
celor din jur de a recrea elementele date ale 
acestor situații  în aranjamente care să ni se 
pară cel puțin suportabile, dacă nu chiar și 
"distractive"; sau cum reușim  să ne imaginăm 
că  "SCENETA NOASTRĂ POATE SĂ FIE CU 
FINAL FERICIT". 
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ATELIERUL DE TEATRU COMUNITAR  

 

[Lolo] Mă gândeam, poate vreți să încercăm azi 
să facem o scenetă despre prietenie.  

[A] Eu nu vreau să vorbim despre prietenie. Nici 
nu am prieteni. Pe el îl am doar. În rest e nașpa, 
când îți faci un prieten care apoi poate te 
înșeală.  

 

[S] SĂ JUCĂM EVACUAREA. 

 

[R] Dar stăm doar așa și vorbim? De ce nu 
facem ceva? A fost mai bine când am fost mai 
mulți, a fost mai distractiv.  

 [Ra] Astfel noi deja am început să facem 
sceneta. Asta înseamnă discuția asta. O facem 
deja. Asta facem acum. Scriem împreună 
scenariul. Și apoi încercăm să jucăm ceva din el. 
Vrem să vedem cine vor fi personajele, și cine 
ce va face.  

[T] Cu o zi înainte ne jucam pe afară, jucam ceva 
dintr-o telenovelă văzută la televizor cu o seară 
înainte, și a venit cineva de la primărie să ne 
spună că a doua zi ne mută. Și ne-am dus și am 
cumpărat saci, și am început să împachetăm. 
Nici acum nu mă pot obișnui că sunt acolo. 

[D] I Eram agent de pază pe atunci, la poliția 
locală, la primărie. Eu stau în Dallas demult, 
Dallasul este din 1977. Ne-au trimis în 
dimineața zilei de 17 decembrie, la ora 6 
dimineața, i-am luat prin surprindere pe 
oameni, lumea încă dormea. Noi agenții de 
pază plângeam de mila copiilor. Ne-au spus că 
trebuie să le dăm un pic de timp, și cine nu 
vroia să iese după asta, trebuia să-l scoatem cu 
forța. Am fost vreo 100 de persoane, de la 
primărie, poliție, jandarmerie.  

 

 

Cineva striga numele oamenilor de pe un tabel, 
și fiecare trebuia să iasă, să își scoată lucrurile, 
mobila. Au fost niște mașini, și tractoare, și 
camioane, care îi duceau pe oameni și lucrurile 
lor în Pata Rât. După ce oamenii au ieșit din 
case, noi am pus sigil pe ușă, ca să nu mai intre 
înapoi. Noi, agenții de pază îi plângeam de milă 
pe copii. Erau copii mici, bătrâni, femei gravide. 
Era foarte rece. Cu puțin timp după mi-am dat 
demisia, nu am mai lucrat ca agent de pază 
pentru primărie.  

 

 

 

[C] Ce îmi amintesc eu, atunci aveam 10 ani, 
jucam fotbal pe câmp, toamna, și am văzut că 
se construiește ceva sus pe deal. Am văzut apoi 
că vor fi niște case, dar arătau ca niște vagoane. 
Atunci m-am gândit că nu va fi bine, că vor veni 
alți oameni, și vor veni și alți copii, și noi eram 
obișnuiți doar între noi în Dallas și nu doream să 
vină și alți copii. Dar acum mi-am făcut prieteni 
acolo sus. Și acum îmi place mai mult acolo sus 
între ei, decât jos la noi în Dallas 
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[D] Pe Cantonului sunt familii care sunt neamuri 
cu familii care locuiesc în modulare. Eu m-am 
născut deja acolo, acum am 12 ani. Înainte 
părinții mei au stat pe Byron, dar acolo s-a 
mutat multă lume, de aceea părinții mei au fost 
mutați de acolo pe Cantonului.  

[R] De la primărie ne-au spus că pe noi o să ne 
mute în modularele de pe deal. Și pe cei din 
modulare o să-i mute altundeva, în Broasca 
Verde, în Iris, spre Chinteni. Și în locul nostru o 
să mute oamenii de la IRA.  

[S] Pe noi ne va muta într-un cămin din oraș. 
Acum sunt proiecte. Și dacă intrați și voi cu noi 
în proiecte, poate vă mută și pe voi. Poate. Dar 
poate nu. Poate nu ne mai mută niciunde. Că 
acum ne face acolo sus un parc, și apoi poate ne 
face și un cimitir.  

[A] Dar nouă ne place pe Cantonului. Noi 
suntem învățați să fim acolo. E frumos acolo. 
Mai ales vara. E frumos, pentru că ne 
cunoaștem cu toții, și ieșim împreună cu toții. 
Vara ne adunăm, și stăm o grămadă de timp 
afară, sau plecăm în oraș împreună. De asta ne 
place acolo. Că ne-am învățat unii cu alții. Și ne 
cunoaștem cu toții. 

 

 

 

 

[Lorand Maxim] La noi s-au tot schimbat 
scenetele. Există când cerința de a face ceva 
distractiv, când evacuarea. Şi ideea de 
evacuarea se împarte. Cei care erau în sceneta 
cu biblioteca, cred că se face „evacuarea” din 
bibliotecă, şi aceea va fi sceneta lor. Apoi există 
ideea evacuării din spectacolul celor din 
Bucureşti – „să facem așa că așa au făcut și cei 
din București”, şi dup-aia există ideea propriei 
lor evacuări. Toate planurile, sunt trei evacuări 
pe care vor să le facă, se intersectează la un 
moment dat, cu ideea de a face ceva mai 
distractiv.  

Uneori copii au sentimentul că ar trebui să joace 
un rol. Pe de altă parte, ideea cu rolul ajută cred 
mult. Zicea şi Leta, şi se vedea în filmulețul cu 
sceneta ei, că atunci când ne jucăm de-a presa, 
au ales să joace ca niște persoane intervievate, 
cum au știu că se face... „ce s-a întâmplat aici la 
magazin?” şi răspundeau cum se face la știri. În 
sensul acesta zic, că conştienţi fiind că sunt 
priviţi, au altă atitudine, iar noi poate trebuie să 
integrăm această atitudine, pentru că n-o să 
putem să facem ceva voyeurist. 

Cei care vin la ateliere, au chestia asta de a 
transmite povestea. Cu siguranţă dacă trauma 
scapă verbalizării, mult din ce spun este ceea ce 
aud despre povestea lor. Aproape teoretic. Cu 
un discurs pe care îl împrumută. Poate pentru 
că de multe ori li se cere să vorbească.  Dar ei 
au şi ei poveştile lor, care, printr-un ocol, ies la 
suprafață... Le permite tuturor să participe 
pentru că unul zice „băi, eu n-am fost la jocul 
ăla, eu am fost... eu eram în Dallas, nici nu 
stăteam în Pata Rât, eu n-am fost acolo”... aşa 
nu ar mai fi vorba de cine ce a făcut. 
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[Leta Popescu] La ateliere vorbim mult despre 
evacuare, dar și  
 

DESPRE CUM SĂ JUCĂM EVACUAREA  
CU UN FINAL FERICIT 

 
și despre cum își petrec timpul acum. Ei propun 
un scenariu, noi filmăm, montăm și apoi le 
arătăm rezultatul. Încercăm, astfel, să ajungem 
la ei. Îi încurajăm în formarea propriului discurs. 
Ce se mai păstrează dintr-un copil în momentul 
în care trăiește în aceeași încăpere cu cei mari, 
privat de orice intimitate? Ce e în spatele 
discursului învățat/încasat de la părinți? În 
spatele responsabilităților de adult pe care le 
are fiecare acasă, mai există ceva? Da. Cum 
ajungi la acel ceva? Încercăm să pătrundem, 
prin discuții, scrieri și exerciții,  dincolo de masca 
unei maturități impuse de context. Ce e bine, 
uman și reconfortant e că și ei încearcă, 
negreșit, să ajungă la noi.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Aici depistăm punctul de intersecție. 
Cunoașterea și emoția. Fără să vorbim cu ei 
despre asta, curiozitatea față de umanitatea 
celuilalt crește cu fiecare întâlnire. Iar peste ea 
se adaugă tandrețe. De ambele părți. Din cele 
șase întâlniri pe care le-am avut până acum, am 
realizat că mai presus de educație și disciplină, 
există copilărie și firesc.  

Asta au pierdut ei. Acești „adulți” între 10 și 15 
ani au fost privați de normalitate de către un 
sistem care continuă să ne surprindă. Încercăm 
să ajungem la ei și câte odată dăm de noi 
înșine. Atelierul devine, fără îndoială, un 
schimb. Iar pentru asta, le sunt recunoscătoare.  

 

 

 

 

 

 

ATELIERUL DE EDUCAȚIE VIZUALĂ 

 

[Hermina Csala] Cadrul pe care îl oferim copiilor 
e un loc experimental, unde ei devin subiecți ai 
înțelegerii unei mișcări într-un context mai larg. 
Din acest punct de vedere, nu la nivelul 
individului se întâmplă o schimbare, ci la nivelul 
abordării externe.  
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Dacă practicile existente nu sunt continuu 
subordonate unei critici si autocritici, atunci 
'beneficiarii' rămân numai cu o poveste, cu 
povestea unor bucurii mici, de a învăța cum se 
desenează o inimioară după câteva indicații 
simple, ori cum se transpune, fără redesenare ci 
doar prin indicarea spațialității, o figură care 
stă în picioare într-una care stă așezată pe 
scaun. 

 

 

[Dénes Miklósi] Doi dintre băieți strâmbau din 
nas la orice activitate propusă de noi. Unul 
dintre ei spunea: 

 

“ȚI-AM SPUS SĂ MERGEM LA FOTBAL CĂ ĂȘTIA  
NE PUN SĂ FACEM CEVA.” 

 

 După care le-am oferit că pot să aleagă oricare 
material și să îl abordeze în felul lor. Între timp, 
unul dintre ei, cel care a spus observația de mai 
sus, s-a făcut invizibil, iar celălalt și-a astupat 
urechile, să nu se lase influențat. Nu au 
participat la nici o activitate, circulau liber, 
observând în continuu ce se întâmplă.                

În același timp s-au pregătit pentru acțiune. 
Unul aduna fotografiile printate și le așeza sub 
haină, mereu avertizându-ne, atrăgându-ne 
atenția la ceea ce face, ca nu cumva să pierdem 
contactul cu el.  

 

Celălalt, puțin mai târziu, a intervenit într-un 
desen al unui alt copil, exprimându-și starea de 
spirit în mod frapant și în același timp 
înțelegând exact ceea ce este rugat să facă. 
“Mă plictisesc tare mult”,  cuvintele acestea 
aparțineau astfel unui  caracter dintr-o bandă 
desenată.  

 

Banda desenată  a fost de fapt ceea ce le-am 
propus să încerce să facă de la bun început.  



 

7 

Primul băiat, între timp, fără să ne anunțe, s-a 
apucat de lucru, începând să construiască o 
casă din carton. Era serios  și împlinit. Nici în 
pauză nu a ieșit să fugă în curte. Astfel  
conlucrarea a fost restabilită.  

 

 

 

[Enikő Vincze] Întâlnirile în acest cadru informal 
de la Casa Tranzit între copii și adulți care își 
petrec restul timpului în medii cotidiene atât de 
diferite, ne fac să înțelegem mai bine că așa-
numita incluziune poate să funcționeze în multe 
chipuri. Aici se realizează un alt fel de echilibru 
al celor două direcții de interacționare decât în 
contextele educației formale/școlare.  

În cele două Ateliere ROMEDIN predomină 
tendința de a lăsa sistemul (pedagogic), adică în 
acest caz al pedagogiei vizuale sau teatrale, să 
se schimbe în funcție de ritmul și modul în care 
actorii utilizează instrumentele acestui sistem 
pentru a învăța, pentru a-și face prieteni, pentru 
a transmite mesaje, pentru a se simți bine, 
pentru a se transforma prin re-crearea lumii din 
jur. 

 În schimb în școli, în mod predominant, în 
punctele de întâlnire ale celor două lumi (cea a 
marginalității, și cea a mainstream-ului care 
dictează normele vieții, printre altele cele ale 
performanței și evaluării școlare) întâlnim  
tendința 'incluziunii' prin transformarea 
marginalilor în oameni disciplinați, care devin 
acceptați în măsura în care reușesc să intre în 
'normalitate', adică să performeze în funcție de 
ceea ce sistemul apreciază a fi performanță. Ni 
se arată diferențele dintre incluziunea 
subversivă, și incluziunea opresivă.  

 

[Simona Ciotlăuș] Derularea atelierelor de la 
Casa Tranzit înseamnă un lucru aparent 
obişnuit: copii şi adolescenţi îşi petrec timpul 
liber de la sfârşitul săptămânii învăţând să 
deseneze şi joace teatru. Totuşi, ei vin pentru 
câteva ore în centru dintr-o zonă marginalizată 
a Clujului, o zonă în care au ajuns să trăiască 
forţat datorită proceselor de transformare 
socioeconomică de la nivelul oraşului, care le-a 
precarizat familiile împingându-le în periferie. 
Participarea lor săptămânală la ateliere 
dobândeşte şi mai multă semnificaţie politică în 
condiţiile în care susţinerea financiară locală se 
distribuie inechitabil către proiecte culturale, 
aşa cum este actualul Cluj Capitala Tineretului 
2015, pentru care tinerii ce nu promit 
performanţă, creativitate, excelenţă în 
leadership sau cariere de succes sunt invizibili, 
negându-le astfel existenţa atât timp cât nu fac 
parte din modelul dominant al Tineretului.   
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Detalii despre proiect 

 

 

 

În limba română: 

http://www.desire-ro.eu/?page_id=904, 

http://coastei-ro.eu/?page_id=30  

 

 

În limba engleză:  

http://www.desire-ro.eu/?page_id=968,  

http://coastei-ro.eu/?page_id=32 
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