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29 septembrie 2016 | Articol scris in CULTURA

  Ne aflăm în faţa unui proiect generos, care promovează prin
artă incluziunea socială, nediscriminarea şi multiculturalitatea –
toate văzute ca valori importante într-o societate modernă şi
dinamică, dar în acelaşi timp atentă la toţi membrii săi. Mai mult
decât atât, proiectul sprijină creaţia sau selecţia momentelor
artistice care vorbesc despre diverse aspecte ale incluziunii
(nediscriminare, ocupare, mobilitate, combaterea prejudecăţilor,
combaterea sărăciei, condiţii decente de viaţă) şi sprijină
tinerele talente din comunitatea clujeană prin valorificarea
potenţialului lor artistic şi de creativitate, astfel încât să
contribuie la stimularea realizării unor acte artistice veritabile în
rândul tinerilor.

Pornind de la cele de mai sus s-a născut şi ideea lansării, de către Asociaţia
„Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială” (PROIS-NV)
a Concursului local de tinere talente IN_CLUJ_ART – Incluziune prin artă
pentru tinerii clujeni, proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului local
Cluj-Napoca. Reperele cele mai importante ale proiectului/concursului au fost
expuse, în cadrul unei conferinţe de presă, de dl Silviu Ispas – director
executiv al PROIS-NV (foto 1).

Potrivit acestuia, concursul, aflat la prima ediţie, are caracter local,
propunându-şi descoperirea şi promovarea creativităţii tinerilor, sprijinirea
incluziunii sociale prin cultură, crearea unui spaţiu şi context propice pentru
stimularea competiţiei, a relaţionării prin intermediul artelor, adică prin
MUZICĂ, DANS, TEATRU. Se pot înscrie tineri clujeni sau care învaţă în Cluj-
Napoca, având vârste cuprinse între 15 şi 25 de ani, care îşi asumă
regulamentul concursului şi sunt amat ori. Evoluţia concurenţilor va fi evaluată
de un juriu alcătuit din: actorul Sorin Aurelian Misirianţu (regizor de teatru şi
film, dramaturg, scenarist de film şi manager al Teatrului de Club Diesel –
Teatru independent), dna prof. Anamaria Claudia Eli (director al Festivalului Internaţional „School Idol”) şi dna Alice
Alexandra Rusznyak (multiplă campioană naţională de dans sportiv în perioada 2008-2012) – (foto 2).

***

Calendarul concursului este următorul: înscrieri până în 24 octombrie 2016, trimiţând fişa de înscriere la adresa de
e-mail in_cluj_art@prois-nv.ro • mai multe detalii (regulament, fişă de înscriere etc.) sunt disponibile pe pagina de
web www.prois-nv.ro • preselecţia momentelor care să fie incluse în spectacolul-concurs din finală va avea loc în 29
octombrie 2016, la Cinema „Dacia” din cartierul Mănăştur (Str. Bucegi nr. 11) • spectacol-concurs cu premii, în care
vor fi reunite cele mai reuşite 12 momente artistice selectate de juriu – 17 noiembrie 2016, tot la Cinema „Dacia” •
premierea primilor clasaţi la fiecare dintre secţiuni (Premiul pentru secţiunea MUZICĂ, Premiul pentru secţiunea
DANS, Premiul pentru secţiunea TEATRU), fiecare premiu fiind în valoare de 1.000 lei.

***
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Tot Asociaţia PROIS-NV este organizatoarea celei de a treia ediţii a Târgului
de Economie Socială „Clujul Inclusiv”, care se va desfăşura în Sala Reduta a
Muzeului Etnografic al Transilvaniei (Str. Memorandumului nr. 21, Cluj-
Napoca), de vineri, 30 septembrie, până sâmbătă, 1 octombrie a.c., în
intervalul orar 10-18. Intrarea este liberă. Deschiderea oficială – vineri, 30
septembrie, la ora 12.

În cadrul târgului vor fi expuse spre vânzare produse realizate de persoane
din categorii defavorizate. Cu această ocazie, reprezentanţi a peste 20 de
organizaţii non-guvernamentale, instituţii sau societăţi – a acăror activitate
principală este integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi, a tinerilor din
centre de plasament, a persoanelor din centre de zi sau aflate în detenţie – îşi
vor expune, confecţiona la faţa locului şi comercializa produsele proprii. În
ceea ce-i priveşte pe clujeni, le spunem că este o ocazie unică să-i cunoască
pe expozanţi şi activitatea acestora, dar şi să cumpere produse hand-made,
realizate de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din România.

Michaela BOCU
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