
Corespondențe cetățenești 
Migrările în mijlocul construcției europene 

 
Un proiect de cooperare europeană în Spania, Franța și  România între asociațiile L’âge de la tortue 
(Franța), Cartiere din Europa de est (România) și Ariadna (Spania). 

*** 
Rezumat: 
→ Timp de doisprezece luni de zile, bazându-se pe mărturisirile migranților, o echipă de cercetători și 
șase artiști vor să realizeze o expoziție, un DVD, un site internet și o carte pentru a dezvolta un dialog 
intercultural în Europa. 
→ Propunem acest proiect în cadrul programului  Comisiei Europene: „Europa pentru cetățeni”, 
acțiunea 2, aliniatul 3 „Susținerea inițiativelor societății civile”, rubrica „producții/realizări”. 

*** 

A) Fondamentul și scopul proiectului: 
Europenii trăiesc într-o lume urbanistă ce se urbanizeaza din ce în ce mai mult; în 2006,o persoană 
din două trăia deja la oraș. Exod rural, migrări interioare și migrări exterioare au dezvoltat un nou 
univers urban și alimentează un cosmopolitism în centrul Europei. La sfârșitul celui de-al doilea 
Război Mondial în Franța, și în urma reetablirii democrației în Spania, tranzitul și/sau instalarea 
populațiilor străine au modificat în mod permanent modalitățile „de trai împreună” pe aceste 
teritorii. De partea lor, românii, după o migrare îndelungată spre Franța în căutarea unei vieți mai 
bune, s-au instalat în număr tot mai mare pe insula iberică. Astăzi, încetinirea economiei – mai ales în 
domeniul construcțiilor – redau unora dorința de a reveni în România, țară devenită o frontieră 
externă atractivă a Uniunii Europene.  
În perioada globalizării, brasajul populațiilor implică o diversificare crescândă a referințelor culturale 
în cadrul orașelor din ce în ce mai cosmopolite. Oricum, această tendință ridică probleme unora 
datorită legăturilor sociale neîmlinite din aceste medii urbane în schimbare. Această fragilitate a 
reperelor comune constituie un teren favorabil declinului identitar și a nașterii xenofobiei. În fața 
acestei situații, trebuie să inventăm diferite maniere de a acționa pentru a schimba lucrurile. 
 
Mai degrabă decât a vedea diferințele culturale ca o frână sau o sursă de tensiuni, le-am putea 
considera ca și o sursă de bogății și de vitalitate, ca un motor pentru o îmbogățire reciprocă,  și 
avansa spre un mai bun trai împreună în spațiul locuit de europeni. Iată de ce proiectul nostru are ca 
scop promovarea apariției unei cetățenii europene ce se sprijină pe această bogăție intrinsecă 
constituită din diversitatea culturală a europenilor, pe deplin conștienți de întrebările de viitor care îi 
privesc. Care este locul interculturalului în construcția unei identități culturale europene fondate pe 
diversitatea și dialogul culturilor? Care este locul interculturalului în relația Uniunii cu restul lumii (de 
exemplu, în ceea ce privește relația cu țările vecine)? 
Suntem convinși că prin jocul combinării și confruntării referințelor culturale, viața colectivă se 
construiește într-un mod mai durabil și liniștit o dată cu recunoașterea fiecăruia. Acest spațiu 
commun al europenilor, a unității pentru care lucrăm, va fi trăit ca atare din momentul în care fiecare 
va avea siguranța de a-și găsi propriul loc. 
Această ambiție este realizabilă numai dacă privim provocările pe măsură. Pe de o parte, tindem 
adesea a subestima interacțiunile sociale, încărcarea emoțională a cuvintelor și formarea 
reprezentărilor Celuilalt în comunicarea interculturală. Dincolo de cuvinte, e vorba de moduri de 
gândire, de credințe, de alte sisteme de valori, de alte comportamente care constituie contextul 
cultural al interlocutorlui și care subliniază complexitatea procesului de identificare.  
Pe de altă parte, nu putem ignora întrebările perturbatoare pe care ni le pune actualitatea în Europa. 
Cum să inventăm noi modalități de a trăi împreună în momentul în care imaginiile de deportări 
alimentează periodic știrile TV, încurajează în mod financiar repatrierile, iar cercetarea mixității 



sociale tinde spre „etnecizarea”procedurilor de atribuire a locuințelor sociale, sau unde acțiunile de 
solidaritate în favoare migranților și reglementările naționale se opun periodic? Cum să reînnoim noi 
moduri de acțiune în favoarea dialogului culturilor când anumite locuri de cult sunt obiectul legilor 
restrictive, când interesele economice și geo-strategice caută propria disimulare în spatele 
argumentelor culturale și/sau religioase, când numărul discursurilor oficiale tind spre euphemizarea 
problemelor, evitarea conflictului deși confruntarea punctelor de vedere este fructuoasă atâta timp 
cât o considerăm ca și o expresie politică susceptibilă de a reintroduce  un colectiv și de a propune 
chestiunea traiului împreună? În fine, în ce condiții dialogul intercultural este reconciliabil cu 
orientările politice ale Uniunii în ceea ce privește fluxul migrărilor, mai ales cu vecinii cei mai 
apropiați? 
Ambiția noastră este de a conduce o serie de acțiuni și de cercetări în mijlocul a trei cartiere populare 
în Europa: Le Blosne (în Rennes), Torreforta (în Tarragona) și un cartier român (astăzi nedeterminat). 
Pentru că migrările au format istoria și memoria locuitorilor lor, aceste teritorii ne par emblematice, 
provocări ce apar astăzi pentru statele europene în termeni de integrare și de coeziune socială. În 
asociație cu competențele artiștilor și cercetătorilor în științe umane, acțiunea noastră conduce la 
editarea unei opere și la realizarea unei expoziții, a unui  DVD, a unui site internet și a unei valize 
pedagogice. Dincolo de România, Franța și Spania, scopul nostru este de a capitaliza rezultatele 
noastre pentru a alimenta la scara europeană lucrările cercetărilor și reflecțiilor factorilor de decizie 
publici locali.   
 

B) Scopuri operaționale: 
1. Sensibilizarea europenilor asupra faptului că sunt legați de destinul comunității, 

făcându-i conștienți de problemele comune cum ar fi migrările, integrarea și 
coeziunea socială pentru a construi viitorul Uniunii Europene. 

2. Posibilitatea europenilor de a se exprima asupra singurătății lor („suntem toți 
ireductibili unii de alții”) și a propriilor valori comune, conducând acțiuni artistice 
favorizând participarea cetățenilor la viața cartierului lor. 

3. Organizarea reuniunii acestor valori prin intermediul unei circulații de producții 
artistice și mobilitatea actorilor într-o perspectivă a dialogului intercultural. 

Un scop: a se asigura că toată lumea se simte recunoscut ca o pârghie pentru apariţia unui sentiment 
de apartenenţă la un destin comun  

 

C) Producții: 
Pentru a conduce bine acest proiect, organizatorii fac apel la artiști și cercetători din România, Spania 
și Franța. 
Împreună, ne propunem : 

- Crearea unei expoziții și a unui site web; 
- Editarea unei cărți; 
- Realizarea unui documentar; 
- Producerea unei analize a proceselor muncii de teren și rezultatele obținute; 
- Construirea a patru valize „pedagogice” conținând toate aceste producții în vederea unei 

viitoare cooperări cu licee, universități și aleși. 
Toate aceste producții sunt traduse în franceză, română, catalană și spaniolă. 

    
 

D) Metoda utilizată: 
Ce este o „corespondență cetățenească”? O „corespondență” constă în aportul unui cetățean-
migrant și a unui artist în rezidență. Este un scop acceptat de expeditorii săi care se adresează unei 
alte persoane și care au un răspuns. Fiecare contribuție combină sens (un mesaj explicit) și 
sensibilitate (dincolo de sensul propriu al cuvintelor, o imagine mesaj ce reflectă o emoție, o 
intimitate). 



Temele acțiunii sunt inspirate de subtitlul proiectului „migrările în mijlocul construcției europene”. 
Corespondențele iau următoarele forme: ediții (cărți, vederi...), DVD (filme de scurt metraj, film 
documentar...), CD (emisiuni de radio, compoziții muzicale...) care ar putea fi reproduse cu ușurință 
în câteva sute de exemplare. 
„Corespondențe cetățenești” se organizează în două faze și se bazează pe o serie de principii de 
acțiuni. 
 

1. Două faze: 
Procedura noastră se bazează pe poveștiile de viață ale cetățeniilor migranți (intra și extra 
comunitare) trăind în Europa, și pe modul lor de a privii lumea. Acest „compost”, această „primă 
materie”care mărturisește despre valoriile și referințele culturale pe care le au europenii. Această 
resursă a inspirat modalitățiile noastre de intervenție: acțiunea noastră va debuta în fiecare țară 
printr-o fază de producere care va permite artiștilor și cercetătorilor să se dedice timp de o lună unei 
colecții de mărturisiri, de creație artistică și de punere în perspectivă sociologică, sociolingvistică și 
antropologică. Solicităm în mod particular reprezentările și imaginația participanților pentru a trasa 
conturul unui „oraș european ideal”. 
A doua fază va fi consacrată difuzării/distribuirii diferențelor producțiilor rezultate din aceste 
întâlniri, participării la mai multe timpuri de schimb de experiență (forumuri, conferințe, festivaluri, 
petreceri de cartier...) la scări locale și europene. 
 

2. O serie de principii de acțiuni: 
a) O imersiune de o lună în cartier, acompaniată de „trecători” 

În fiecare oraș, o echipă de artiști se instalează timp de o lună într-un apartament dedicat proiectului 
(locuință, spațiu de primire, de întâlniri, de muncă). În Spania, acești intervenanți sunt români și 
francezi; în Franța, ei  sunt spanioli și români; etc. La nivel local, o rețea de „trecători” îi primește și 
facilitează imersiunea lor în acest cartier. Acești trecători pot fi animatori, educatori de stradă, 
profesori, etc. Cercetătorii se vor hrăni din mărturisiri colectate și din munca artistică realizată pentru 
a aduce un punct de vedere complementar privind locul migrărilor în mijlocul construcției europene. 

b) Artistul merge la întâlnirea cetățenilor 
În cursul acestor reședințe, încercăm să reinversăm schema clasică a relației cu locuitorii: a se 
interesa de fiecare persoană înainte de a încerca să-i trezim interesul față de ceea ce facem. Artistul 
se găsește în contact direct cu necunoscutul; el este la inițiativa întâlnirii, mai întâi umană, cu 
locuitorii cartierului. Traseul parcurs cu fiecare locuitor alimentează apoi producția operelor 
destinate transpozării în spațiul public a privirii intime pe care îl are asupra societății noastre. O dată 
produse, aceste „corespondențe” devin suportul discuțiilor organizate în timpul celei de-a doua faze 
de proiect. 

c) Fiecare artist realizează trei „corespondențe cetățenești ” 
Ideea aici este de a propune acestor persoane să treacă din statutul de locuitor la un statut de 
„corespondent”. Prima „corespondență” este fructul muncii comune a artistului cu mai mulți 
locuitori din cartier (împreună sau separat); a doua corespondență este rezultatul muncii  artistului 
cu un singur locuitor din cartier (o relație privilegiată pentru a accede la spațiul intim); a treia est o 
producție personală a artistului. Toate aceste corespondențe sunt expediate de către binomul artist-
cetățean și se adresează la o a treia persoană aleasă de către aceștia. 

 
E) Organizarea: interesul și locul cetățenilor, artiștilor, cercetătorilor și 

trecătorilor 
Coordonarea proiectului este asigurată de către un comitet constituit din: 

- L’âge de la tortue : Nicolas Combes 
- Ariadna : Ignasi Papell 
- Cartiere din Europa de Est : Silvia Cazacu 
- Un artist : Paloma Fernandez Sobrino 



- Un cercetător 

 
 
Este responsabil de: 

- Reprezentarea actorilor proiectului în Europa; 
- Asigurarea gestiunii: administrație, finanțele, evaluare, comunicare... 
- Pilotarea evaluării acțiunilor; 
- Luarea deciziilor dacă e nevoie. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Ce loc și ce legitimitate pentru discursul migranților în acest proiect? 
Două propuneri orientează proiectul nostru. 
1. Istoria, povestea, discursul migranților sunt singulari pentru că se incarnează într-o 

individualitate. Migrantul este singurul său custode și carte a artistului, al cercetătorului, în 
cadrul unei relații de încredere sau cel puțin egalitar. 

2. Migrantul este și el un actor politic, un cetățean. Cu acest dublu statut, discursul migranților 
este legitim, demn de  interesul cititorului, sub sa propria-i formă, adică fără mediatizarea 
artistului sau a cercetătorului. El este cu atât mai interesant cu cât el nu este numai o simplă 
materie brută în măsura în care autorul său, implicat și activ, face parte integrantă din 
proiect. Acceptând de a juca un rol în Corespondențe, el alege să transmită valori prin 
intermediul unei povestiri adresate unui destinatar și care va fi publicată. 
 
 

2. Ce aduce nou colaborarea artiști-cetățeni... 
 
... proiectului? 
Arta are vocația de a atinge sufletul, sau cel puțin atât cât spiritul. 
În acest proiect, actul artistic permite: 
1. Deschiderea câmpului emoțiilor și imaginarului ca și teren de muncă. 
2. Modelarea altor lecturi ale lumii hrănindu-se de imagini, de vise, de fantasme care-și 

găsesc  rareori locul în domeniile de cercetare sau de muncă socială și/sau educativ. 
3. Mobilizarea unei materii sensibile a cetățenilor, intimitate care ne-ar fi inaccesibilă de-a 

lungul interviurilor semi-direcive clasice. 
În acest proiect, arta se reînnoiește în același timp cu politica, prin capacitatea sa de a repune în 
cauză ce este instituit, și să intre în ruptură cu „formele vide și invazive ce ne lasă ca și moștenire 
piața și diferitele instituții, în ruptură cu astfel de socialități numai utilitare, adesea dezincarnate”1.    
 
 
 

                                                           
1
 În Pascal Nicolas-Le Strat, L’art qui s’entremet, 2000. 

Cetățeni-

migranți 

Cercetători (sociologi, 

antropologi, sociolingviști…) 

Trecători 
(educatori, animatori, 

collectiv de locuitori, 

enseignants…) 

Artiști (pictor, 
videast, fotograf, 

autor, comedian…) 



...artiștilor? 
Artistul  se construiește prin intermediul acestor confruntări și acestor schimburi intersubiective cu 
cetățeanul pentru că dau o culoare diferită practicii sale, o interpelează, o solicită. 
Contextul, mediul înconjurător și intersubiectivitatea care caracterizează întâlnirea artist-cetățean 
devin elemente ce constituie actul artistic. 
 
...cetățenilor? 
Dacă co-cearea este de asemenea constitutivă pentru cetățean, e prin capacitatea sa de a se distanța 
de sine însuși și de a-i permite să descopere ceva despre sine însuși. Co-crearea induce astfel forme 
de „depropriere/reapropiere”2  care îi permit să reconsidereze modul său de a fi în lume și de a se 
exprima. 

 
3. Ce aduce nou colaborarea artiști-cercetători... 

 
...proiectului? 
Artiștii și cercetătorii se completează și se îmbogățesc păstrând în același timp propria lor 
autonomie și specificitate. Acest joc de trei actori permite în același timp studiul (cecetătorul) 
pistelor care încep procesul de co-creare (artist și cetățean) în conștiința de sine înseși 
(modul său de a se defini, de a povesti propria-și poveste) și deschiderea spre Celălalt (a se 
distanța față de sine însuși, a adopta în mod temporar poziția Celuilalt, a se repoziționa în 
societate și în Istorie). 
... artiștilor? 
Prin intermediul artistului, cercetătorul poate accede la o matieră inabituală, care relevă 
sensibilul, emoția (stârnită de mirosuri, de imagini, de sunete, de fețe familiare, un mijloc 
înconjurător în care se simt bine...). Sunt tot atât de multe elemente pe care cercetătorii au 
mai puțin obișnuința de a trata și a cărui actualizare se revelează a fi prețioasă pentru 
înțelegerea expresiilor memoriale, reprezentărilor, experiențele...etc.  Expresiile ridicate prin 
activarea/reactivarea emoțiilor identificate și cristalizate temporar în munca artistului este, 
pentru cercetător, o materie de gândit. Dacă am considera, ca și Pascal Nicolas-Lestrat, 
povestea experienței ca și „conștientizarea acestei pierderi și a acestei imposibilități 
(povestirea fiind în accord cu experiența)” și că, în preajma acestei pierderi și acestei 
imposibilități, întâlnirea se face între artist și migrant, dar și între cercetător și migrant, 
suscitând memoria, reactivând-o, mobilizând-o pentru a deveni provocarea întâlnirii sau 
interviul de cercetare și activarea sensurilor, sensibilitățiilor, emoțiilor, o necesitate... 
 
Trei axe de activități pentru cercetătorii asociați proiectului 
În cadrul acestui proiect european, cercetătorii au acces la povestea  cetățenilor prin 
producția acestora și mărturisirile orale și scrise ale artiștilor. A priori nu prevedem nici o fază 
de activitate strictă „cercetători-cetățeni”. 
L’âge de la tortue, Ariadna, la Fondation Casal L’Amic și Cartiere din Europa de Est vor să se 
asocieze cu mai mulți cercetători în științe umane. Această colaborare gravitează în jurul 
axelor următoare : 
 
1 – Furnizarea de cunoștiințe pentru a alimenta proiectul artiștilor: 

- În amontul reședințelor, furnizăm artiștilor elemente de cunoștințe – în scris și oral – 
care le pot permite să identifice/să înțeleagă mai bine mediul înconjurător și 
contextul sociologic, sociolingvistic și politic în care vor muncii în Franța, în România 
și în Spania. 

- Întâlniri periodice cu artiștii în cursul lunii de reședință (în cartierul Le Blosne în 
septembrie 2010), și urmărirea evoluției muncii lor. 

                                                           
2
 Ibid. 



2 – Contextualizarea co-producțiilor artist-cetățean: 
- Producerea unei pagini pentru fiecare din „corespondențe”, ce constituie un punct 

de vedere complementar a celui avut de către artist și de către cetățean. Aici e vorba 
de furnizarea cunoștiințelor pentru a trece dincolo de un simplu discurs singular a 
unei povești de viață, a unei povești „atomizate”, adică contextualizarea poveștilor 
locuitorilor pentru a le înscrie sub forma unei identități colective ancrată într-o 
Istorie a cartierului.  

- Cum va contribui acest proiect la nașterea „destinului comunității”? Cum trecem de 
la singularitate la colectiv, fără a nega această singularitate? Lucrările de sociologia 
relațiilor interetnice și a minorităților (C. Guilllaumin) arată cu adevărat că nașterea 
habituală a „străinilor” (priviți ca atare)  într-o generalitate care neagă propria lor 
singularitate: un „străin” pentru majoritatea celorlalți ar trebui să reprezinte pentru 
el propriul său grup („femeia arabă”, „magrebinul”, „românul”...) și individualitatea 
(o modalitate sensibilă de a fi în lume) nu ar fi decât privilegiul majorității, al 
occidentalului. E vorba de accentuarea originalității proiectului, lucrând producția 
alterității prin intermediul sensibilității, e vorba de a depăși frontiera obișnuită între 
„Ei” (un colectiv, un grup, o „comunitate” fără singularitate, fără de particularități, de 
specificități) și „Noi” (o singularitate reflectând Universul, Societatea, Umanitatea).  
Este important să concentrăm punctul nostru de vedere asupra acestei depășiri care 
nu este numai o depășire a frontierei.  

În cartierul Le Blosne, fiecare din cei patru artiști-rezidenți va realiza trei 
„corespondențe” (adică 12 texte scurte în total). 
3 – Analiza proiectului în totalitatea sa: 

- Participarea la producția unei analize globale a proiectului (procese și rezultate). 
Această analiză ar implica totalitatea actorilor (cetățeni-migranți, artiști, 
cercetători, „trecători”, coordinator), și ar constitui o parte esențială a evaluării 
calitative a proiectului. 

- Actualizarea mecanismelor (constantele) care, pentru fiecare persoană, par să 
joace un rol în nașterea unui sentiment al apartenenței la destinul comunității. 

Coordinatorul unui proiect are ca responsabilitate înființarea unui dispozitiv de 
evaluare a „Corespondențelor cetățenești” (un impact asupra obiectivelor 
programului european). Un punct de vedere critic al cercetătorilor asociați scrierii 
acestui dispozitiv de evaluare ar fi binevenit. 
Rezultatele acestei analize globale ar lua forma unui text de o sută de pagini. 
Cercetătorii asociați ar scrie o parte din acest text (un capitol, un preambul, o 
introducere... supusă discuției în funcție de monitorizarea operațiunii teritoriale). 
Data limită a editării este 14 iulie 2011 (totalitatea factorilor legați de acest proiect 
înainte de a fi datat cel târziu la sfârșitul lui iulie 2011). 

4 - Difuzarea/distribuirea/comunicarea: 
- Participarea la reuniunile comitetului științific ar fi apreciată; 
- Ar fi de apreciat prezența la 2 sau 3 seminarii/colocvii în perioada septembrie 2010 – 

decembrie 2011. 
- Ar fi de apreciat participarea la difuzarea producțiilor în rețelele universitare și în comunitatea 

științifică, la scară națională și europeană dacă e posibil. 
- Ar fi de apreciat participarea la momentele importante ale restituirii publice (festivaluri, 

proiecții, expoziții...). 
 
Calendarul cercetătorului: 

- Decembrie 2009 → ianuarie 2010: coordinatorul proiectului va scrie dosarul candidaturii 
destinat Comisiei europene, un punct de vedere critic asupra scrierii acestui dosar ar fi 
binevenit. 

- Ianuarie 2010: prima întâlnire a comitetului științific la Rennes. 



- aprilie/mai 2010: reședința test a pictorului spaniol Xavier Trobat și a artistului român în 
cartierul Le Blosne.  

     A doua reuniune a comitetului științific. 
- Septembrie/octombrie 2010: începutul oficial al proiectului european, 4 reședințe ale 

artiștilor în cartierul Le Blosne. 
- Martie/mai 2011: participarea la scrierea analizei globale a proiectului. 
- În perioada septembrie 2010-decembrie 2011: ar fi de apreciat participarea la câteva 

momente importante de restituire publică a operelor realizate (eventual în Spania și în 
România). 

 
 
Două axe de activitate pentru „trecători” 
În cadrul acestui proiect, organizatorii ar dori să se asocieze în fiecare cartier cu rețelele locale de 
actori de teren: educatori de stradă, animatori, profesori, lucrători sociali, etc.  Această rețea 
informală e alcătuită din „trecători”; e voba de persoane care sunt capabile să simplifice întâlnirea 
artiștilor cu locuitorii cartierului. Această colaborare s-ar putea articula în jurul următoarelor axe: 
1 – Acompaniamentul: 

- Acompanierea fiecărui artist în descoperirea cartierului. Prezentarea dinamicii proprii 
cartierului, vizite locale: locurile, asociațiile, instituțiile... 

- Facilitarea întâlnirilor cu locuitorii prezentându-le în mod personal familiile de migranți; 
- Sfătuirea artiștilor-rezidenți în momentul în care aceștia vor aborda în mod direct (fără 

intermediar) oamenii din cartier. 
2 - Difuzarea/distribuirea/comunicarea: 

- Participarea la reuniunile instituționale (doar cele mai importante); 
- Participarea ca și martor la interviurile care vor fi organizate pentru realizarea fimului 

documentar și a evaluării proiectului. 
- Participarea la difuzarea corespondențelor în cartier (de la persoană la persoană, la familiile 

din cartier) 
- Ar fi de apreciat participarea la momentele importante ale restituirii publice (festivaluri, 

proiecții, expoziții, seminarii...) 
- Posibilitatea de a co-organiza momente importante între structurile de „trecători” și 

inițiatorii proiectului.  
 
Calendarul „trecătorilor”: 

- Aprilie/mai 2010: primirea/acompaniamentul pictorului-arhitect spaniol Xavier Trobat cu 
ocazia primei sale reședințe în cartierul Le Blosne. 

- Septembrie/octombrie 2010: primirea/acompaniamentul celor 4 artiști de-a lungul reședinței 
lor în cartierul Le Blosne. 

- Septembrie/octombrie 2010: participarea ca și martor la interviurile care se vor organiza 
pentru realizarea documentarului. 

- Primăvara 2011: ar fi de apreciat participarea la momentele importante ale restituirii publice 
(festivaluri, proiecții, expoziții...), co-organizarea momentelor importante, sau primirea 
„corespondențelor” în cadrul manifestării preexistente (proiecții, expoziții, ediții, 
dezbateri,etc). 

 
F) Calendar: 
Septembrie 2010 – Februarie 2011: 
Două reședințe de artiști de o lună pentru fiecare, articulate cercetărilor unei echipe de sociologi, 
antropolog și sociolingvist. 

- Septembrie 2010: un videaste (ESP), un pictor-arhitect (ESP), un autor (ROU) și un 
fotograf (ROU) la Rennes. 



- Noiembrie 2010: o comediană (FR), un grafist (FR), un autor (ROU) și un fotograf (ROU) la 
Tarragona. 

- Februarie 2011: un videast (ESP), un pictor-arhitect (ESP), o comediană (FR), un grafist 
(FR) la Brașov. 

Martie 2011 – Aprilie 2011: 
Finalizarea producțiilor (imprimarea cărții, construcția expoziției, montajul filmului documentar, 
etc.). 
 
Mai 2011 – Iulie 2011: 

- Difuzarea/distribuția cărților și a DVD-urilor în librării, biblioteci și licee la scară europeană 
și mai ales în cele trei țări participante, 

- Circulația valizelor în familiile participanților, în licee, cu aleșii locali, 
- Proiecțiile filmului documentar, prezentarea edițiilor și a expozițiilor în parteneriat cu 

manifestațiile artistice și științifice existente, 
- Conferințe și schimburi de experiență la scară europeană.  


