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Arta si traditii pe... axa Constanta-Silistra
16

Un eveniment cultural-artistic special, ai carui protagonisti au fost o serie de elevi ai Palatului
Copiilor din Constanta, cat si copii din zona Silistra, Bulgaria, s-a desfasurat in prima saptamana a
lunii noiembrie, in cadrul proiectului "Tineretul Roman si Bulgar coopereaza prin Arta si Traditii".
Este vorba despre o Tabara de Arte Vizuale, organizata la Palatul Copiilor Constanta, in perioada
3-6 noiembrie, de catre institutia gazda si partenerii sai, Centrul pentru Tineret si Activitati
Educationale din Silistra si Asociatia Culturala Grand Show din Constanta. Proiectul beneficiaza de
finantare in cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 si se
adreseaza tinerilor si organizatiilor de tineret reprezentative din zona transfrontaliera
Constanta-Silistra.      

Timp de patru zile, aceasta tabara de creatie, menita sa stimuleze tinerii din zona transfrontaliera
Constanta-Silistra sa invete si sa experienteze traditii romanesti si bulgaresti, s-a bucurat de
prezenta catorva zeci de participanti. Tinerii au avut prilejul sa isi puna in valoare aptitudinile
artistice prin modelaj, pictura sau olarit, afland mai multe despre valorile si tehnicile simbolurilor
traditionale. De altfel, prin aceste activitati, tinerii au identificat caracteristicile culturale comune ale
zonei transfrontaliere care le vor permite sa construiasca relatii durabile, pentru o mai buna
intelegere a individualitatii, mentalitatii celorlalti. Seria acestor manifestari are in vedere consolidarea
coerentei sociale si culturale pe axa Constanta-Silistra. 

Potrivit coordonatorului de proiect din partea Asociatiei Culturale Grand Show Constanta, Mihai
Bobe, in cadrul Taberei de Arte Vizuale s-a pus accentul pe ceramica si pictura, cele mai reusite
creatii ale participantilor, care reflecta cel mai sugestiv traditiile si simbolurile artei populare din
aceasta zona urmand sa fie expuse la Palatul Copiilor, cu prilejul unui spectacol ce va avea loc, cel
mai probabil, in ianuarie 2012. Pana atunci, insa, se pregateste, pentru luna decembrie, o noua
tabara romano-bulgara, de istorie comuna, in cadrul careia tinerii vor efectua vizite la cetatile antice
si vor putea participa la dezbateri.
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