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Cui se adresează artistul contemporan? 

În România consumul de artă contemporană 
autohtonă este sub 5%, există un singur muzeu 
de artă contemporană și multe galerii de artă, 
considerate a fi totuși puține de către anumiți 
actanți din această zonă, dar în același timp 
puțin vizitate de către publicul larg.  
Din procentul de 5% al consumatorilor de artă 
contemporană românească majoritatea este 
alcătuită tot din artiști și alți oameni din zona 
culturală, un număr extrem de mic provenind 
din afara acestei zone. 
 
Este aceasta în principal o consecință a 
restrângerii resurselor financiare pentru 
creația contemporană și a lipsei spațiilor de 
expunere? Încearcă arta contemporană să fie 
accesibilă unui public mediu? Ar trebui ca 
artistul să se preocupe de felul în care 
publicul îi receptează opera? Ce înseamnă 
artă de bună calitate în contextul cultural 
românesc din prezent? Este nevoie ca 
demersul artistic să fie dublat de unul 
educativ? Cui îi revine responsabilitatea 
educației pentru receptarea artei 
contemporane și dezvoltarea unui public 
începând de la vârste foarte mici. 

“Arta contemporană (...) poate fi interesantă şi interactivă, 
participativă, ludică. Fiind liberă, fiecare poate găsi ceea ce îi 
place, şi de care se poate bucura în voie, chestionând, prin 
intermediul ei, realitatea.” 

Dintre programele de educație culturală 
propuse de către Asociația Da’DeCe începând 
cu anul 2011 și până în prezent, cele mai 
neatractive din perspectiva părinților au fost 
cele propuse în galerii de artă contemporană. 
Copiii participanți în cadrul programelor, la 
fel ca și părinții lor, au fost satisfăcuți de 
calitatea întâlnirilor, deși inițial au 
manifestat reticență față de subiectul 
propus.  
 
De asemenea, spre deosebire de alte tipuri 
de programe de educație muzeală, 
desfășurate în spații similare, cum ar fi 
muzee de artă sau colecții private de artă 
veche și modernă au avut un mult mai mare 
succes. Cu toate acestea, mulți părinți nu 
ajung să își încredințeze copiii unor astfel de 
experiențe, deoarece percepția inițială îi ține 
la distanță. Câteva motive invocate: arta 
contemporană are un mesaj mult prea 
încriptat, este în aparență elitistă sau, 
dimpotrivă, prea facilă, mesajul artistului nu 
ajunge ușor la ei și nu îi emoționează și, în 
general, subiectul nu îi preocupă aproape 
deloc. 
 

Invi tat  

IULIA IORDAN  

Moderator  

MIHAI  IACOB  

Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro  

Iulia Iordan este de profesie educator, cu o scurtă experiență 
în învățământul tradițional și una foarte bogată și diversă în 
domeniul educației muzeale. A început să practice educația 
muzeală la Muzeul Național de Artă al României și a 
aprofundat această experiență în cadrul Asociației Da’DeCe. 
De asemenea, scrie pentru copii: prima sa carte publicată 

fiind Călătorie printre ierburi și lumină. 

http://www.culturaineducatie.ro/


          
          
          
          
          
          
          
          
       
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Educaţia muzeală este o meserie în care 
poţi îmbina foarte multe cunoştinţe şi 
abilităţi pe care le poţi prezenta într-un 
mod atractiv copiilor. 

Derularea de programe de artă 
contemporană adresate copiilor de către 
Asociația DaDe’Ce reprezintă o provocare, 
fiind cele la care se înscriu cei mai puțini 
participanţi. Altfel, numărul famiilor care se 
înscriu la programe educative desfăşurate la 
Muzeul Satului sau Muzeul CFR este foarte 
mare.  

De multe ori, părinţii nu doresc să îşi 
petreacă timpul liber împreună cu copii la 
expoziţii de artă contemporană sau în cadrul 
programelor educative în galerii deoarece 
nu înţeleg acest tip de exprimare artistică 
sau îi interesează subiectul abordat. 

Părinţii ar avea de câștigat dacă ar fi 
deschişi să participe înpreună cu copiii la 
evenimente de artă contemporană. Astfel, 
copilul intră în contact într-un fel sau altul 
cu arta și îi va trezi anumite sentimente. Ca 
urmare a acestei experiențe el poate decide 
la un moment dat să urmeze sau nu o 
carieră în acest domeniu artistic. Mai mult, 
cadrul didactic ar trebui să îl pună în 
valoare pe copil, dacă acesta deține un 
talent într-o anumită zonă artistică. 

Generaţia actuală de părinţi nu a fost 
expusă la această complexitate de 
manifestări artistice. De aceea, ajungând să 
experimenteze mediul artistic contemporan 
abia la vârsta de 30 sau 40 de ani, devine 
foarte greu să îl înțeleagă, să se acomodeze 
cu el sau să îl intereseze. 

Copiii se simt foarte bine în mijlocul artei 
contemporane, spre deosebire de părinții 
lor. Acest fapt se datorează materialelor pe 
care artistul contemporan le folosește și pe 
care copilul le are astăzi la îndemână. Și 
copilul, și artistul, le folosesc pentru același 
scop: să experimenteze.  

Este important ca galeria care promovează 
arta contemporană să faciliteze relaţionarea 
dintre artist şi public, să genereze discuţii în 
timpul vernisajului, să ofere explicaţii sau 
să provoace participantul să privească o 
operă de artă şi din alte perspective. 
Activităţile educaționale desfășurate și 
propuse copiilor în muzee şi galerii ar trebui 
să fie interactive şi participative.  

Galeria este cea care, având o bază vastă de 

cu Iullia Iordan  

contacte de artişti, ar putea să pună 
problema în desfășuarea activității ei 
astfel încât demersul artiştilor să aibă şi o 
dimensiune educaţională, de 
accesibilizare a mesajului lor. Dar și 
artiştii trebuie să fie ei mai accesibili. 

Nu este ușor să negociezi cu artistul în 
cadrul dezvoltării împreună a unui 
program educațional. Apoi, există nu doar 
o reticenţă a publicului faţă de artist, dar 
şi o reticență a artistului față de diverse 
categorii de public. 

Artistul are dreptul să îşi expună punctul 
de vedere, așa cum şi publicul are dreptul 
să acceseze sau nu ceea ce exprimă 
artistul. Artistul nu ar trebui să aibă 
nevoie de recunoașterea celorlalți. Prin 
ceea ce exprimă în opera lui, îşi va găsi 
adepții care vor duce mesajul mai 
departe. 

Ar putea fi suficientă doar expunerea 
copiilor la artă contemporană. Orice 
traducere a ei poate submina legătura 
dintre imaginaţia proprie şi arta 
respectivă. 

Copiii, tinerii sau adulții ar fi potrivit să 
experimenteze crearea de artă prin toate 
formele ei.  Singuri ar trebui să își explice 
un act cultural, fără să le fie explicat de 
altcineva. Dacă el realizează un 
experiment artistic, devine automat mai 
aproape de artă. 

Arta contemporană cuprinde o paletă 
foarte largă de tipuri de exprimări și 
manifestări. Ca ”educator” poate deveni 
complicat să încerci să îi explorezi toate 
laturile. Este nevoie de acei intermediari, 
de acei oameni care înțeleg mesajul 
artistului sau care sunt susțintărori ai 
artei. 

Artiștii își exprimă prin operele și 
manifestările lor anumite stări interioare. 
Dacă dorește să își atragă un public 
numeros și divers ca grup de vârstă 
asumându-și rolul de educator, poate 
reuși să facă acest lucru printr-o educație 
în acest sens care în România lipsește. 

Dacă artistul beneficiază de un program 
de formare în care să învețe cum să își 
selecteze lucrările și tehnicile într-un 
mod potrivit pentru copii, 
responsabilitatea de a traduce și a mijloci 
arta pe înțelesul elevilor îi revine școlii. 

Poate ar fi mai potrivită dezvoltarea unor 
programe educaționale care să invite 
copilul spre o orientare cuturală mai întâi 
– în sensul cunoașterii a ceea ce îl 
înconjoară-  apoi spre o educație artistică 
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Mai multe informații: 
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Cui se adresează artistul contempotan? cu Iullia Iordan  

Barometrul de Consum Cultural 
Barometrul de Consum Cultural este unul dintre cele mai importante studii 
realizate de către Departamentul de Cercetare al Institutului Național pentru 
Cercetare și Formare Culturală, începând cu anul 2005. Barometrul de Consum 
Cultural este un sondaj reprezentativ, scopul său fiind descrierea şi analiza 
sectorului cultural din România în ceea ce priveşte nivelul consumului cultural. 
Principalele obiective ale studiului sunt măsurarea gradului de adecvare al 
infrastructurii de distribuție a bunurilor culturale la nevoile populației, 
măsurarea consumului și a participării culturale, măsurarea nevoilor culturale 
ale populației, identificarea preferințelor și a comportamentelor de consum 
cultural.  
 
Studiile pot fi găsite pe site-ul http://www.culturadata.ro/categorie-cercetari-

finalizate/1_barometrul-de-consum-cultural/  

Resurse recomandate 

Poate ar fi mai potrivită dezvoltarea unor 
programe educaționale care să invite 
copilul spre o orientare cuturală mai întâi – 
în sensul cunoașterii a ceea ce îl 
înconjoară-  apoi spre o educație artistică 
și acces la evenimente artistice 
contemporane. 

Michel Houellebecq: „…această artă 
[contemporană] oglindeşte epoca noastră 
cu o înfricoşătoare exactitate. [...] mă 
dezgustă arta contemporană, dar sunt la 
fel de conştient că ea ne oferă darea de 
seamă cea mai exhaustivă şi veridică 
asupra stării actuale a lucrurilor". 

Că ne place sau nu, că o înţelegem sau nu, 
aşa e şi cu lumea în care trăim. Nu ne place 
tot, nu înţelegem tot.  

Este bună cenzura. Nu trebuie să ne facem 
probleme. Sau ar trebui să ni le facem în 
măsura în care la orice sunt expuşi copiii, 
trebuie sa existe răspunsuri la întrebările 
pe care le au, nu pe care nu le au. Nu 
trebuie expuşi unor lucruri care le 
dezechilibrează securitatea psihică. 
Provocaţi, da, dar nu peste ce pot duce. În 
orice caz, oferindu-le o gamă cât mai largă 
de emoţii, nu doar de-un fel. Nu numai 
duşuri căldicele, ci şi ceva un pic mai cald, 
un pic mai rece. Orice tip de artă –ca orice 
domeniu al cunoaşterii- cu care intră în 
contact trebuie să suscite întrebări care să 
coreleze cu viaţa, cu aspecte ale ei, cu 

propria experienţă.  Nu e de mirat însă, 
că la vârsta jocului fiind, preferă 
trenuleţele din Muzeul CFR.  

Arta contemporană fiind contemporană, 
şi deci nelivrată exclusiv în mediile 
clasice – desen, pictură, sculptură –poate 
fi interesantă şi interactivă, 
participativă, ludică. Este liberă, fiecare 
poate găsi ceea ce îi place, şi de care se 
poate bucura în voie, chestionând, prin 
intermediul ei, realitatea. 

Artiştii sunt şi oameni. Nu e obligatoriu 
să îi consumi pe toţi, să îţi placă toţi, să 
îi frecventezi pe toţi. Nu doar pentru că 
scrie pe el artist trebuie să-l creditezi. 
Trebuie avut discernământ în locul 
copiilor. Ceea ce înţelegem noi, acum, 
un anumit aspect, o anumită 
personalitate, o operă, o pieselă, trebuie 
să le facem cunoscute şi lor.  

Adevărul are o formă frumoasă de 
manifestare care îl confirmă ca adevăr. 
Petre Ţuţea completează:” Orice punct 
de vedere are dreptul la existenţă prin 
precizia formulării şi prin utilitatea lui 
morală”. Acum, frumos nu înseamnă 
atrăgător, agreabil pentru gustul comun, 
ci „încordarea extremelor cu putere şi 

luminozitate”. 

http://www.culturadata.ro/categorie-cercetari-finalizate/1_barometrul-de-consum-cultural/
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Cui se adresează artistul contempotan? cu Iullia Iordan  

The Audience Agency – Audience Finder (UK) 
O cercetare realizată de Leo Sharrock and Helen Palmer pe baza a mai mult de 
100.000 de chestionare completate despre motivația participării la evenimente 
culturale în Marea Britanie. 
Un rezumat poate fi consultat aici: 
http://www.theaudienceagency.org/insight/why-audiences-attend  
 
The Cultural Participantion Fund (The Netherlands) 
Fondul pentru Participare Culturală din Olanda își propune să promoveze 
participarea culturală și artistică prin încurajarea participării active la 
activități culturale și artistice. Pentru asta, programul colaborează cu 
autorități locale și regonal, oferă finanțare instituțiilor, stimulează dezbateri, 
inițiază cercetări și facilitează schimbul de cunoștințe în domeniul educației 
culturalea, al artei de amatorii și a culturii populare. 
Mai multe informații: http://www.cultuurparticipatie.nl/english/about/  
  
 
 Proiecte şi programe amintite 

Asociaţia Da’ DeCe.  
A fost înființată în anul 2011 cu scopul de a-i apropia pe copii (de la 2 la 10 
ani), de patrimoniu și, în general, de cultură. De-a lungul timpului, a conceput 
și implementat nenumărate programe de educație muzeală în instituții 
culturale precum Muzeul George Enescu, Palatele Brâncovenești de la 
Mogoșoaia, Muzeul Aviației, Muzeul Căilor Ferate Române, Muzeul de Artă Vasile 
Grigore, Muzeul Țăranului Român, Muzeul Satului “Dimitrie Gusti”, Muzeul 
Tehnic “Dimitrie Leonida”, Muzeul Național de Istorie a României, Fundația 
Lowendal etc. 
Mai multe informaţii: www.asociatiadadece.ro  
 
Roata Mare 
Participă lunar la programe de educație nonformală, culturală și de 
divertisment pentru copii din București și informează părinţii despre calitatea 
acestora. Merită sau nu să participați? Roata Mare vă recomandă programele 
cele mai bune și cele care se potrivesc cel mai bine vouă și copiilor voștri. De 
asemenea, Roata Mare interacționează cu cei care profesează în domeniul 
educației nonformale, culturale și al divertismentului și pune întrebări sau scrie 
despre subiecte de interes pentru acest domeniu, dorind să dezvolte gustul 
publicului pentru experiențe de calitate pentru adulți și copii. 
Mai multe informaţii: www.roatamare.com  
 
Asociaţia 37 
Asociaţia susţine cercetarea şi documentarea artistică şi ştiinţifică, educaţia 
civică şi ecologică. Proiectele iniţiate şi desfăşurate sunt traduse în diferite 
mijloace de expresie precum filmul documentar, publicaţii, cercetare 
ştiinţifică, activităţi educaţionale informale, expoziţii, dezbateri. Obiectivele 
asociaţiei sunt promovarea, valorificarea, reabilitarea şi consolidarea 
patrimoniului naţional mobil şi imobil, a culturii urbane şi a artelor vizuale, a 
turismului cultural şi a ecoturismului, a arhitecturii ecologice şi a dezvoltării 
durabile.  
Mai multe informaţii: http://blog.asociatia37.ro/  
 
 

http://www.theaudienceagency.org/insight/why-audiences-attend
http://www.cultuurparticipatie.nl/english/about/
http://www.asociatiadadece.ro/
http://www.roatamare.com/
http://blog.asociatia37.ro/
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Ateliere de colaj contemporan la Galeria Posibilă 
Galeria Posibilă este un spaţiu dedicat expoziţiilor de artă contemporană 
prietenos cu copiii şi mereu deschis familiilor şi are un lung istoric de programe 
dedicate copiilor prin platforma “Copii Creativi” care a generat o serie de 
întâlniri constante a celor mici cu expoziţiile şi artiştii din galerie, cu tehnici 
diferite de lucru şi idei originale de bricolaje personale. Pentru această toamnă 
galeria anunţă o expoziţie interactivă cu un program educativ special gândit 
pentru elevii cu vârste cuprinse între 10 şi 13 ani, care învaţă în şcolile din 
cartier, dându-le ocazia copiilor să creeze în spaţiul galeriei propriile lor colaje 
pornind de la materiale brute precum hârtie, textile sau mărgele colorate. 
După vizita în galerie, copiii se pot întoarce cu lucrările lor în şcoli, creând 
propriile lor expoziţii. 
Mai multe informaţii: www.copiicreativi.blogspot.ro   
 
Arta te cheamă !  
Reprezintă o platformă educațională asociată Bucharest Art Week creată cu 
scopul de a crește simțitor numărul de participanţi la evenimente de artă 
contemporană cu adresabilitate către copii, tineri, adulţi şi familii prin tururi 
ghidate. O altă componentă principală a platformei este oferirea unui curs de 
familiarizare cu arta contemporană desfășurat în școli și licee din București. 
Mai multe informaţii: www.bucharestartweek.eu  
 
 

Pentru cei care vor să afle mai multe 
 

“What is contemporary art?” – publicaţie-ghid on-line pentru copii: 
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/publication_pdf/3164/WI
CA_PREVIEW.pdf?1349379253  
 
Video: To those who have looked at art and thought “I could do that”, an art 
curator explains why you couldn’t:  http://dekhvideo.com/to-those-who-
have-looked-at-art-and-thought-i-could-do-that-an-art-curator-explains-why-
you-couldnt/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-

Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice 4.0 Internațional . 
 
 
Toate informațiile provin din prezentările invitaților sau sunt sinteze ale informațiilor 
de pe site-urile resurselor recomandate. Mai multe informații: 
www.culturaineducatie.ro și contact@culturaineducatie.ro.  

 
 

Proiectul Susține cultura în 
educație este finanțat prin 
granturile SEE 2009 – 2014, în 
cadrul Fondului ONG în România.  
 
Continutul acestui material nu 
reprezinta în mod necesar pozitia 
oficiala a granturilor SEE 2009 – 
2014.  
 
Pentru informaţii oficiale despre 
granturile SEE şi norvegiene 
accesaţi www.eeagrants.org  
și www.fondong.fdsc.ro. 
 
Proiectul cultural Publicul 
viitorului este finanțat în cadrul 
Programului Cultural “Ești 
București 2015”. 
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