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PROGRAMUL ERIAC ARTS AND CULTURE INNOVATION
Ca răspuns la pandemia globală de Covid-19, care a afectat, de asemenea, grav domeniul artelor și culturii rome,
ERIAC își propune să consolideze reziliența producătorilor culturali romi prin sprijinirea creativității, a spiritului inovării
și a autosustenabilității.
Prin inițiative culturale, Programul ERIAC ARTS AND CULTURE INNOVATION va sprijini dezvoltarea de noi arte
și cultură, stimulând producția de cunoștințe și transferul de cunoștințe. De asemenea, va promova creativitatea și
autosustenabilitatea artiștilor, antreprenorilor și creatorilor romi. Programul de inovare ERIAC:
-

încurajează impactul durabil, pe termen lung;
stimulează inovarea, ingeniozitatea, creativitatea și virtuozitatea creatorilor romi;
urmărește să activeze și să mobilizeze scena culturală a romilor pentru a crea, a crește, a reinventa, a se
transforma;
stimulează colaborarea între domeniile culturale, țări, identități, genuri și generații, precum și în rândul artei,
culturii și agenților comunitari romi;
caută un efect multiplicator, de care beneficiază, direct sau indirect, familiile de romi, comunitățile și
societatea majoritară în general, inclusiv prin contribuții la alte inițiative în curs de desfășurare conduse de
romi în domeniu.

Pentru a maximiza impactul generat de noul conținut cultural și cunoștințe și pentru a le disemina ca resurse colective
și accesibile, ERIAC va servi drept platformă pentru distribuirea, reproducerea și promovarea inițiativelor și a realizărilor
acestora. În calitate de co-creator și coproducător, ERIAC va include rezultatele inițiativelor sprijinite în propria
programare internațională.
Programul este structurat in 3 categorii: GOING DIGITAL CULTURE, GOING ENTREPRENEURIAL si GOING SMART.
În cadrul fiecărei categorii, solicitanții pot solicita o singura contribuție între 2.500 – 5.000 de euro, plătită prin transfer
bancar. Se preconizează că inițiativele vor dura între 3 și 6 luni, începând cu iulie 2020.
1. GOING DIGITAL CULTURE (Inițiative)
Din cauza faptului ca domeniile artelor şi culturii artelor și
culturii trec prin necesitatea de a se reinventa în spațiul
digital, ERIAC și partenerii săi de proiect vor propune
răspunsuri artistice și culturale inovatoare la această
nouă realitate. Concentrându-se asupra impactului pe
termen lung și ca răspuns la tendința globală de tranziție
către digital, ERIAC își propune să sprijine transformarea
entităților și persoanelor rome în domeniul artelor și
culturii și a persoanelor fizice în spațiul online. În această
categorie, ERIAC va sprijini crearea de noi producții
artistice și culturale (toate genurile: inclusiv arte vizuale,
animație, film, arte performative etc.). Ca nucleu al acestei
tranziții, ERIAC încurajează producția de contra-narațiuni
la propaganda tot mai mare de extremă dreapta și
antițigănistă. Creativitatea, gândirea critică și artele rome
sunt strategii primare ale ERIAC de a contesta valul de
minciuni și de de-umanizare, dezinformare și dezinformare
cu privire la romi și, în special, la femeile rome.
2. GOING ENTREPRENEURIAL (Programul de Burse
cu Asociaţia Roma Entrepreneurship Development REDI)
Lipsa înregistrării oficiale a creatorilor de artă și cultură
romi îi face pe acești producători culturali neeligibili pentru
schema de sprijin și fondurile de urgență introduse de
Guvern.

Acest program fellowship dezvoltat în cooperare cu REDI,
își propune să sprijine, să antreneze și să mentoreze
transformarea creatorilor de arte și culturi informale în
antreprenori culturali. În acest fel, ERIAC abordează
provocarea că majoritatea producătorilor de artă și cultură
romi funcționează ca freelanceri și mulți lucrează în
economia informală.
3. GOING SMART (Inițiative)
ERIAC își propune să genereze resurse educaționale
inspirate și puternice atât pentru romi, cât și pentru
majoritate, concentrându-se pe producția de cunoștințe și
transferul de cunoștințe. În cadrul acestei categorii, ERIAC
va sprijini inițiativele axate pe generarea de noi cunoștințe
prin intermediul cercetării inovatoare, concentrându-se în
special asupra aspectelor legate de identitatea, cultura,
istoria și patrimoniul romilor. GOING SMART va sprijini, de
asemenea, elaborarea de metodologii pentru transferul de
cunoștințe creativ și condus de romi și privind proiectarea
materialelor pentru învățarea identității romilor în cadrul
educației formale și non-formale. ERIAC încurajează
prelegeri, recenzii critice, texte, eseuri care reflectă asupra
artelor rome actuale și a culturii și a practicii de identitate.

Criterii de eligibilitate

Cum se aplică?

Toti candidaţii aparţinand comunităţilor de romi sau romafriendly încurajaţi să aplice, indiferent de naționalitate,
țara de reședință, sexul, handicapul, starea civilă sau
parentală, vârsta, religia, credința sau orientarea sexuală.

Înainte de depunerea formularului de aplicaţie, solicitanții
sunt încurajați să consulte documentele (disponibile în
limbile engleză și romanes).

Toți solicitanții trebuie să contribuie activ la scena artelor
și culturii rome, care se încadrează în una dintre cele 4
secțiuni tematice ale operei ERIAC (arte și cultură; massmedia; cunoaștere-producție; istorie și comemorare).
Muzicieni, artiști, interpreți, artizani, realizatori de film,
profesioniști din domeniul mass-media, curatori, educatori
și cercetători, designeri, printre altele, sunt invitați să aplice.
De asemenea, sunt încurajate să aplice societățile de artă
și cultură romă (teatru, trupe etc.), colectivele artistice
informale, entitățile non-profit și antreprenorii culturali.
Atât membrii asociați ERIAC, cât și cei care nu sunt
membri ERIAC sunt eligibili să aplice. Cu toate acestea,
comitetul de selecție va acorda prioritate actualilor membri
asociați ARIAC care au îndeplinit principiul contribuției.
Beneficiarii care nu sunt membri ERIAC vor fi invitați
să solicite calitatea de membru ERIAC și să respecte
principiul contribuției.

Toți candidații trebuie să completeze un formular de
înscriere online, împreună cu CV-ul profesional actualizat
(max. 3 pagini). Informații suplimentare ar fi: portofolii,
exemple de muncă, documente justificative etc. Ele pot fi,
de asemenea, atașate online.
Cererea poate fi completată numai în limba engleză. Vă
încurajăm să utilizați serviciile de traducere online în cazul
în care aveți probleme la completarea aplicației în limba
engleză.
Cererea online poate fi depusă online în perioada 20
mai – 10 iunie 2020.
În cazul în care aveti întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să
contactați ERIAC la adresa de email eriac@eriac.org, iar
titlul emai-ului sa fie: ERIAC Innovation Program

Mai multe informatii: www.eriac.org/eriac-arts-and-culture-innovation-program/
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