
Proiectul cultural„S(L)AVE”a ajuns la final

Asociația Arte dell’Anima a prezentat în luna octombrie 2021 spectacolul lectură
„CARNE” de Andreea Tănase, regia George Zamfir, în cadrul proiectului „S(L)AVE”, proiect
cultural finanțat de Ministerul Culturii în cadrul programului ACCES 2021. Spectacolul spune
povestea a două femei, Eva și Ana, ce ajung victime ale traficului de persoane.

În datele de 12, 13 și 16 octombrie, sălile unde au fost susținute spectacolele lectură au
părut neîncăpătoare, chiar și în condițiile de capacitate 50%. Peste 400 de elevi, tineri și studenți
ai Universității POLITEHNICA București și Universității de Medicină și Farmacie „Carol
Davila” din București au aplaudat acest text. Spectacolul din data de 15 octombrie a fost transmis
live pe platforma ZOOM. Ne-am bucurat să avem o audiență de peste 300 de spectatori, ce a
reușit să simtă emoția textului  chiar și dincolo de ecrane, în confortul propriului cămin.

Proiectul cultural „S(L)AVE” reprezintă o campanie social-culturală de prevenție a
traficului de persoane. Scopul proiectului este să încurajeze tinerii, în special femeile, să ceară
ajutor de specialitate atunci când se confruntă cu o posibilă amenințare de trafic de persoane.
Pentru al doilea an la rând, România rămâne un punct nevralgic al Europei, fiind principala sursă
de export de persoane traficate în scopuri sexuale sau pentru a fi exploatate la muncă, arată
raportul Departamentului de Stat al SUA privind traficul de persoane în 2020. Managerul
proiectului este Crina Lință, actriță, manager cultural acreditat și fondatoarea Teatrului Arte
dell’Anima.

Echipa artistică a fost formată din actorii Andreea Bibiri, Vlad Galer, Anda Sârbei și
Cezara Petredeanu. Regizorul spectacolului a fost George Zamfir, iar de regia tehnică s-a ocupat
Alexandru Bibere. Dramaturgul textului „CARNE” este Andreea Tănase. Psihologul proiectului
a fost doamna Carmen Buși.

Trailer-ul proiectului poate fi urmărit aici: https://youtu.be/JHyKiNPnGRw

Mulțumim partenerilor proiectului: Direcția de Asistență Socială a Municipiului
București, Asociația Necuvinte, Universitatea POLITEHNICA București, Creart, Centrul
Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal, cu sprijinul Primăria Municipiului București și
ArCuB.

Despre Asociația ARTE DELL’ANIMA

Asociația Arte dell'Anima are ca scop promovarea, susținerea și implicarea tinerilor artiști prin
activități culturale, dezvoltarea comunității prin activități de educație non-formală și extrașcolară,
inițierea și implementarea proiectelor culturale la nivel local, național și internațional, în
domeniile sale de interes: cultură, mediu social și educație.

https://youtu.be/JHyKiNPnGRw


Asociația Arte dell’Anima este o organizaţie neguvernamentală non-profit, înființată în 2015, cu
sediul în București, Strada Făinari, nr. 17D.

• Contact: 0733.060.033, teatru@artedellanima.ro

• www.artedellanima.ro

• Facebook și Instagram

Proiect cultural finanțat de Ministerului Culturii.


