31 octombrie 2018

Forumul Diversității Culturale, ediția a III-a - între 9 și 11 noiembrie, la ARCUB
Între 9 și 11 noiembrie, la Arcub Gabroveni, Asociația MAIE organizează cea de-a treia ediție a
Forumului Diversității Culturale, un eveniment care aduce în prim plan contribuția minorităților
vechi și noi la dezvoltarea socio-culturală a României.

Evenimentul atrage atenția asupra dificultăților întâmpinate de grupurile sociale minoritare, din
trecut și până în prezent, din perspectiva acceptării, toleranței și a integrării în societate. Cuvintele
cheie care definesc Forumul sunt: diversitate, educație, informare, dialog, dezbatere, istorie, cultură,
societate, interculturalitate, toleranță, integrare, colaborare, dezvoltare.
Prin intermediul dezbaterilor, atelierelor, expoziţiilor, momentelor artistice și a tururilor de
explorare a spaţiilorcare stau ca dovadă pentru prezența și influența minorităţilor etnice pe
parcursul timpului, Forumul propune o incursiune în istoria interculturală a României, ilustrând,
totodată, provocările care au dominat relaţiile interetnice în ultimul secol.
În contextul Anului European al Patrimoniului Cultural și în acord cu valorile Uniunii Europene,
Forumul Diversității Culturale ne îndeamnă la un exercițiu de recunoștință față de grupurile
minoritare care au sprijinit, odată cu trecerea timpului, dezvoltarea României, prin împletirea
elementelor specifice culturilor minoritare de pe teritoriul țării cu cele ale culturii majoritare.
Iar pentru că anul acesta sărbătorim Centenarul Marii Uniri, Forumul ne provoacă să privim spre
România prezentului, care stă ca mărturie pentru influența minorităților etnice în toate palierele
sociale și culturale, pornind de la obiceiuri și tradiții, porturi tradiționale, practici gastronomice,
abordări arhitecturale și ajungând până la dezvoltarea organică a limbii române.
Având la bază o abordare integrantă, la fel ca în primele două ediții, activitățile propuse de Forum
sunt adaptate diferitelor categorii de public: reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor relevante
pentru diversitatea culturală, specialiști în cultură și patrimoniu, elevi și studenți, profesori și
formatori și, nu în ultimul rând, publicul larg.
Educația interculturală este o prioritate majoră, așadar atelierele de diversitate culturală, organizate
sub titlul Cultura mea, cultura ta, cultura noastră și adaptate diferitelor categorii de public, vor
ocupa un loc aparte în contextul celei de-a treia ediții a Forumului:
-

cei mici vor explora elementele de identitate vizuală specifice diferitelor culturi, precum și
munca în echipă,cu ajutorul artelor frumoase: desen și pictură;

-

specialiștii în cultură vor putea participa la atelierul de design thinking, prin intermediul
căruia vor intra în contact cu tehnicile folosite de designeri în contextul dezvoltării
proiectelor interculturale;
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-

profesorii și formatorii vor afla cum poate fi abordată tematica diversității, prin metode nonformale, în relație cu elevii și liceenii;

-

publicul larg va fi invitat la Biblioteca Vie a Diversității, un spațiu în care reprezentații
minorităților etnice devin cărți vii care își prezintă poveștile de viață într-un dialog direct cu
cititorul, contribuind la promovarea propriei culturi, la deconstruirea unor stereotipuri și la
creșterea gradului de toleranță

-

publicul este invitat, de asemenea, la tururile de redescoperire a orașului București și a
arhitecturii interbelice din perspectiva influenței diferitelor culturi care marcat dezvoltarea și
diversificarea stilurilor arhitecturale din oraș

Programul complet al celei de-a treia ediții a Forumului Diversității Culturale va fi publicat în curând.
Mai multe detalii pot fi găsite pe www.asociatiamaie.ro, în pagina de Facebook a Asociației MAIE:
https://www.facebook.com/AsociatiaMAIE/ sau în pagina de Facebook a evenimentului:
https://www.facebook.com/events/777139696011404/
Forumul Diversității Culturale, ediția a III-a, este organizat de Asociația MAIE, în parteneriat cu: Departamentul
de Relații Interetnice, Primăria Capitalei București prin ARCUB, Asociația ActivRandom, Asociatia
PostModernism Museum, Asociația Istoria Artei, Formare Culturală.
Cultura mea, Cultura ta, Cultura noastră. Ateliere creative despre diversitate din cadrul Forumului Diversității
Culturale sunt inițiate de Asociația MAIE și co-finanțate de AFCN (Administrația Fondului Cultural Național).
Parteneri media: Cărturești, Citatepedia, Igloo, Modernism.ro, Zeppelin.
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