Թունիսից և Իտալիայից միջերկրածովյան երիտասարդները կամուրջ են
կառուցել ներառականության համար արվեստի և թատրոնի միջոցով
Ոգեշնչող և համընդհանուր ուղերձներ ուղարկելով համայնքին՝ ևս մեկ անգամ
հաշմանդամություն ունեցող մոտ 40 երիտասարդ բեմ բարձրացավ 2022 թվականի
մայիսի 31-ին Թունիսի Կայրուան քաղաքում և ներկայացրեց բազմաթիվ
բեմադրություններ: Միջոցառումը կազմակերպվել էր Թունիսի ՏԺԳ-ի կողմից «Սկսելով
քեզանից» ծրագրի շրջանակներում՝ ուղղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց
վերականգնման և հասարակության մեջ նրանց ընդգրկմանը:
40 մասնակիցներից 30 կատարողները Կայրուան քաղաքի թունիսցիներ էին, իսկ 10-ը
իտալացի ուսանողներ՝ «Mettiamoci In Gioco» ասոցիացիայի մաս, որոնք Իտալիայից
մեկնեցին Կայրուան հատուկ շոուին միանալու և միջոցառմանը ելույթ ունենալու համար!
Շոուն կազմված էր հետևյալ կերպ. 7 տարբեր ներկայացում՝ մնջախաղից և ժեստերի
լեզվից մինչև հեքիաթային բեմադրություն, և երգ ու պարից մինչև մարմնական
արտահայտություն: Թեմաները տարբեր էին, սակայն փոխկապակցված էին թե՛ Թունիսի,
թե՛ իտալական օրհներգերի միջոցով՝ ընդգծելով մասնակցության, բարեկամության,
կարեկցանքի, ներառման, պատկանելության և համայնքի զգացումը: Բացի այդ,
երաժշտությունը նույնպես բազմազան էր և հիասքանչ, ինչը հիանալի էներգիա և
խանդավառություն էր հաղորդում տեսարաններին:
7-ից 35 տարեկան կատարողները ներկայումս զբաղված են երեք տեղական
կենտրոններում, որոնցից յուրաքանչյուրը կենտրոնանում է տարբեր հատկանիշների
վրա՝ ֆիզիկական, մտավոր և լսողական: Բոլորը միասին, հիմնվելով յուրաքանչյուր
մասնակցի ներուժի և կարողությունների վրա, պարային ներկայացումներից մեկն
ապացուցեց, թե որքան հնարավոր է ներառականությունը՝ խախտելով սոցիալական
բացառումը։
Այս նախաձեռնությունը նշանավորեց հետագա քայլը հաղորդակցության
համար կամուրջ կառուցելու գործում՝ միաժամանակ ընդգծելով
կատարողների արդյունավետ, ստեղծագործական, ինքնավար և վստահ
հմտությունները։
Կրկին այս նախաձեռնությունը նշանավորեց հետագա քայլը հաղորդակցության
կամուրջ կառուցելու ուղղությամբ՝ միաժամանակ ընդգծելով կատարողների
արդյունավետ, ստեղծագործական, ինքնավար և վստահ հմտությունները:
Այսպիսով, իրադարձությունն առաջին պլան մղեց հաշմանդամություն ունեցող
անձանց իրավունքների հետագա ամրապնդման անհրաժեշտությունը. հատկապես
այնպիսի քաղաքում, ինչպիսին Կայրուանն է, որը մի շարք խոչընդոտներ է ստեղծում
քաղաքացիների համար՝ լիովին հասանելի չլինելով: Այս լույսի ներքո թատրոնն
այսպիսով դարձավ քարոզչության աղբյուր՝ միաժամանակ բարձրաձայնելով և
կոտրելով կարծրատիպերը: Շոուում մարդիկ ներկայացնում էին նոր կերպար, որտեղ

նրանք հիացած էին, եռանդուն, վառ և ակտիվ: Նրանք ասպարեզ բերեցին շարժում,
էներգիա, արվեստ և խելք: Հանդիսատեսը՝ հասարակության տարբեր մակարդակների
ներկայացուցիչները՝ տեղական իշխանություններ, վերականգնողական կենտրոնների
տնօրեններ և աշխատակազմ, ՀԿ-ներ, թունիսցի և իտալացի ծնողներ, լրատվամիջոցներ,
ուսանողներ, երիտասարդներ և արվեստագետներ, ամբողջապես ներգրավված էին ողջ
միջոցառմանը՝ բարձր տրամադրությամբ և խորապես հուզված։
Ընդհանուր տեսակետից միջոցառումը նաև ընդգծեց թատրոնի դերը՝ որպես
կատարելագործման, կարողությունների զարգացման և անձնական աճի
գործիք՝ յոթ ամիս տեւած թատերական սեմինարների արդյունքում, որտեղ
երիտասարդներն ակտիվորեն մասնակցեցին՝ աշխատելով իրենց գեղարվեստական
կարողությունների վրա, բացահայտելով իրենց կարողությունները և հզորացնելով
հմտությունները:
Եզրափակելով՝ այս միջոցառումն ընդգծում է ՏԺԳ Թունիսի դերն ու ներդրումը
ներառական համայնք ստեղծելու և մարդկանց քաղաքացիության և
մասնակցության ամրապնդման գործում, հատկապես նրանց, ովքեր
պատկանում են խոցելի խմբերին: Այն նաև կարևորում է գրասենյակի
հանձնառությունը՝
զգայունացնել
շահագրգիռ
կողմերին
և
համայնքին
հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ և նպաստել
գեղարվեստական արտահայտման միջոցով հաղորդակցության և մասնակցության ամուր
հիմքերի ստեղծմանը:
Միջոցառումը եզակի էր և աննախադեպ ու առանձնակի համայնքում: ՏԺԳ Թունիսի
թիմը երաշխավորեց, որ միջոցառումը արժանանա հանրային ուշադրության և ազգային և
տեղական լրատվամիջոցների լուսաբանմանը:
«Թատրոն բոլորի համար» մշակութային և գեղարվեստական միջոցառումը երկրորդ
փուլն է, և ՏԺԳ Թունիսն անհամբեր սպասում է ապագայում ավելի շատ ներկայացումներ
կազմակերպելուն: Գրասենյակը հանդիսանում է Կայրուանի ծրագրի տարածաշրջանային
պատասխանատուն, ուստի այն ակտիվորեն փնտրում է արդյունավետ, նորարարական և
մասնակցային լուծումների հարթակ:

