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Scopul MATERIALE Pregătirea
CREAREA COLECTIVĂ A 
UNEI EXPERIENȚE CULTURALE
• Schimb de artă
• Co-crearea de sens și 
   înțelegere colectivă

• Calculator și conexiune wifi 
   (dacă se face online)
• hârtie, materiale de scris și 
   imprimantă (dacă se face 
   personal)
• Dispozitiv pentru împărtășirea 
   obiectelor de artă alese
   (smartphone, etc.)

Conectați-vă la 
https://www.artsteps.com  
și uitați-vă cum funcționează

MUZEUL VINDECĂRII 
CULTURALE
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Introducere
Experimentarea artei poate contribui la starea de bine și la ameliorarea stresului, 
fiind prescrisă de medici în Canada din 2018, iar în Belgia din 2021. 
În această activitate participanții, pe lângă faptul că vor fi vizitatori, vor fi co-
curatori ai unei expoziții colective.
La locul de muncă nu avem întotdeauna posibilitatea de a împărtăși chestiuni 
personale. Alegerile de lucrări de artă sunt o decizie privată, dar pot fi și 
mediatori într-o colectivitate, deoarece, văzând preferințele celorlalți, simțim o 
unitate și un sentiment de apartenență la grup.
Prin utilizarea platformei Artsteps, participanții vor putea crea un muzeu virtual, 
în care vor face schimb de preferințe artistice culturale.
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Pași
1. Adunați participanții și alegeți 5-10 categorii pentru a expune în fiecare sală 
a muzeului: poezie, cărți, pictură, film, video, sculptură, muzică, dans, fotografie, 
teatru, circ modern, gastronomie, instalație, artă stradală, performance, 
monument, landart, natura ca artist.
2. Fiecare participant își găsește opera de artă preferată pentru fiecare 
categorie și o trimite facilitatorului pe parcursul unei săptămâni, care o va 
expune în sala potrivită de pe platforma muzeului. Participantul trebuie 
să prezinte o imagine sau un material audio/video, titlul, numele 
autorului și un scurt text cu motivul alegerii sale.
3. Facilitatorul anunță vernisajul expoziției, iar participanții pot 
vizita alegerile de opere de artă ale fiecăruia.
4. După o săptămână, participanții se reunesc la evenimentul 
„Vorbește cu curatorii”, cu băuturi și gustări. Aici își vor împărtăși 
impresiile despre lucrările expuse și vor vorbi despre modul în care 
această împărtășire a contribuit la crearea de legături în grup și la 
o mai bună cunoaștere reciprocă, și de asemenea, despre modul în 
care vizionarea operelor de artă poate contribui la starea de bine și 
la reziliență.

Reflecție

Comentarii

• Cum te-ai simțit pe durata diferitelor părți/momente ale activității?
• Ce ai învățat despre tine și despre preferințele tale în privința operelor de artă?
• Ce crezi cum poate contribui această activitate la consolidarea rezilienței?

Varianta 1: la locul de muncă organizați un Muzeu al Vindecării Culturale în Direct: pentru expunerea, 
realizarea și deschiderea expoziției cu imagini tipărite, lectură de poezii, obiecte de artă, etc. de o 
întreagă zi.
Varianta 2: dacă doriți, puteți să vă invitați prietenii să viziteze, să împărtășească și să comenteze 
expoziția
Această activitate poate fi folosită pentru a expune desene, picturi, fotografii, sculpturi și alte elemente 
realizate de participanți în timpul unui curs de formare.
Pagina web permite utilizatorilor să proiecteze în mod liber un muzeu și să încarce diferite tipuri de 
conținut (platforma permite utilizatorilor să încarce imagini, videoclipuri, fișiere audio, text și obiecte 3D)
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