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Casa Jocului

un proiect imaginat şi formulat de Bogdan Octav Rakolcza şi Cercul Întreg
ilustrat de Ioana Ciurea 
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“Hai la joc,  
la joc, la joc!
Să ne fie  
cu noroc!” 

(vers popular)
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Introducere
În România care era încă conectată la rădăcini exista o instituţie, aproape universal înscrisă 
în genele noastre, a cărei rol era să dea vieţii comunitare savoare, plenitudine şi o constantă 
re-echilibrare dinamică:

Jocul.

Un loc unde sinceritatea era lege, pentru că la joc nu te poţi preface. 

Un loc unde oamenii se puteau vedea în frumuseţea lor autentică, şi totodată locul unde această 
frumuseţe se cultiva de-a lungul anilor, prin puterea exemplului de la om la om. 

Locul în care era preţuită atât energia generaţiilor tinere, cât şi experienţa şi spiritul de 
observaţie a generaţiilor înaintate. 

Locul unde se legau prietenii, unde se legau destine şi unde se vindecau animozităţi şi tensiuni.

Locul care contribuia atât la sănătatea mintală şi fizică a indivizilor, cât şi la sănătatea comunităţii 
ca organism. 

Aceste tradiţii s-au pierdut în cea mai mare măsură, sau au supravieţuit marginalizate în 
comunele mai izolate, dar fără să mai fie practicate la puterea lor de odinioară şi în scopul lor 
originar. 

Acum 11 ani am început cu Cercul Întreg o muncă dedicată cercetării, revitalizării şi îngrijirii 

acestor arte ale jocului. Această preocupare ne-a condus până acum să învăţăm din comunităţi şi 

culturi din Brazilia şi Africa de Vest, în comunităţi maghiare şi rrome din România, în sate din 

Maramureş şi din Bucovina. 

Cu o agendă complexă şi diversă de activităţi desfăşurate, cu o expertiză reală în domeniu, cu 
o echipă învăţată şi cu bune şi cu rele şi cu numeroase prietenii şi legături internaţionale a venit 
vremea să iniţiem cel mai important proiect din existenţa noastră.

Vrem să dăm Jocului o casă nouă, la propriu, numită Centrul Internaţional de Arte Comunitare 
„Casa Jocului”.

Dorim să creem acel spaţiu unde jocul de odinioară cu virtuţiile şi calităţile sale să-şi găsească 
formele contemporane, vii şi puternice. 

O şcoală a artelor comunitare, care va aduce maeştri din diferite arii şi din diferite colţuri ale 
lumii în dealul Feleacului, lângă Cluj, într-un spaţiu construit din materiale naturale, la marginea 
pădurii, cu capacitate de cazare pentru aproximativ 15 persoane. 

Un spaţiu unde se vor întâmpla poveşti, întâlniri şi sărbători adevărate, cu Focul Viu în centrul 
lor. 

Un spaţiu de reconectare cu propria noastră natură, cu comunitatea, cu spiritul strămoşesc şi cu 
mediul înconjurător. 

Dacă îţi doreşti să ai foarte aproape de Cluj: 

• un loc unde să te poţi conecta la o comunitate autentică şi sinceră

• un spaţiu unde să poţi vedea/participa în fiecare weekend la evenimente irepetabile    

 alături de performeri diverşi din toate colţurile lumii

• un loc unde să poţi întâlni oameni cu care să formezi relaţii adevărate

• o şcoală unde să poţi învăţa şi aprofunda diferite forme de artă într-un mod neşcolăresc şi  

 foarte practic, fie singur (ă), fie alături de partener(ă), fie chiar alături de copiii tăi 

• un loc unde să ştii că oricât de lipsit de vlagă ai fi la sosire, te vei întoarce acasă cu energie  

 şi bucurie 

... te invităm să citeşti mai departe să ne cunoşti povestea şi să afli cum poţi deveni o parte din 
ea. 

Bogdan Octav & echipa Cercul Întreg

 
 
 

Umanitatea, comunitatea, muzica, dansul şi graiul omenesc toate au luat naştere în jurul focului.  

Atunci când se face un foc, oamenii se aşează în formă de cerc în jurul lui.  

La foc s-a născut jocul, şi i se aseamănă.  

A venit vremea să ne întoarcem la el ca să ne întregim, 

Ca şi indivizi, ca şi comunitate.  

La şcoala focului, la şcoala jocului. 

Un proiect pentru a ne creea un viitor mai omenesc,  

învăţând de la strămoşii noştri: 

Casa Jocului   
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A r t e  C omun i t a r e
Cea mai simplă definiţie a artelor comunitare ar fi următoarea întrebare: Cum poţi juca o 

horă singur?

Există forme de artă a căror sens e dat de participarea unei comunităţi. Ele nu pot fi 

practicate individual, pentru că şi-ar pierde sensul. Acestea sunt - fără excepţie - forme 

de artă a căror esenţă este colaborarea şi conectarea la starea unui grup într-un anumit 

moment. Ele fac parte dintre cele mai vechi expresii artistice ale omenirii.

Printre formele de artă comunitară pe care le practicăm activ se numără: horele, 

percuţia şi dansurile africane, capoeira, samba, jamsession-urile şi altele. 

Toate împărtăşesc o viziune foarte largă şi primitoare asupra traiului uman, şi dezvoltă 

o multitudine de faţete ale existenţei: coordonarea ca ritm individual şi ca grup, muzica 

vocală şi instrumentală, un simţ al istoriei şi al umorului fin, improvizaţia spontană şi 

individuală şi nu în ultimul rând senzaţia de apartenenţă şi de susţinere autentică a 

individului din partea comunităţii din care face parte. 

Odată cu evoluţia tehnologică a scăzut gradul de necesitate de colaborare directă între 

oameni şi nevoia de autoorganizare. În acest proces, în care indivizii interacţionează mai 

des prin intermediul tehnologiei decât direct, ni s-au atrofiat simţurile fine cultivate de-a 

lungul miilor de ani. Tot aşa, muzica şi dansurile au devenit din ce în ce mai codificate, 

reproductibile. Ele sunt menite să producă mai degrabă rezultate financiare decât o 

bunăstare sufletească trainică a comunităţii care încearcă să participe. 

Negându-li-se potenţialul de a îndruma comunităţi spre o stare elevată de trăire, artiştii 

au devenit adesea solitari şi separaţi de societate, iar „producţia” artistică a devenit tot 

mai asemănătoare cu producţia tehnologică, pierzându-şi treptat spontaneitatea.   

Exact această evoluţie ne conduce treptat spre o reapreciere radicală, modernă şi 

conştientă a artelor comunitare.

Ideile artelor comunitare sunt strâns legate de noţiunea de a sărbători, de a petrece, atât 

de strâns încât le-am putea spune arte ale petrecerii. 

Sărbătoarea echilibrează individul în perspectiva grupului: mergi la sărbătoare ca să te 

reîntâlneşti cu grupul cu care rezonezi. Bucuria este un efect secundar al conexiunii. 

Senzaţia de apartenenţă s-a dovedit a fi cel mai puternic remediu împotriva abuzurilor de 

aproape orice fel, pentru că nimic nu ne poate aduce o fericire şi o satisfacţie mai mare 

decât să fim văzuţi, acceptaţi şi iubiţi drept ceea ce suntem cu adevărat. 
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În epoca actuală, sub semnul hipertehnologizării, a individualizării fragmentate şi a 

comunicării defectuoase, e posibil să vedem revenirea în forţă a acestor forme de artă 

comunitare, deoarece ele pot oferi multiple soluţii la nişte probleme de actualitate: 

1. Joaca e legată de sinceritate. 

Pe când pe social media avem ocazia să direcţionăm conştient atenţia spre aspectele 

noastre cele mai plăcute, joaca liberă, dansul şi muzica, ne arată cum suntem noi. Cu 

părţile bune şi cu defectele noastre. Ne învaţă faptul că fiecare dintre noi vine cu atuuri 

şi defecte şi că adeseori sunt chiar neajunsurile cele care ne fac într-adevăr umani. Tot 

aceste jocuri ne îndeamnă să ne adresăm naturii noastre străvechi şi copilulul interior, 

fiindcă aceste părţi de suflet sunt cele care ştiu să se joace cu adevărat.

2. Locurile de joc comunitar sunt locuri de vindecare. 

În jocurile comunitare avem ocazia să cunoaştem spaţii în care exprimarea liberă nu e 

legată de o judecată a “performanţei”. Aici putem să exprimăm lucruri adânci din interior 

şi să ajungem la stări de conştienţă ridicată în care ne putem vedea propriul rol în cadrul 

întregului, lucru care ne învaţă să vedem dincolo de propria persoană şi de propriul 

interes. Învăţând să practicăm tot mai des în această perspectivă, ajungem să căpătăm o 

viziune mai largă, mai profundă şi mai plină de bucurie a vieţii zilnice.

3. Artele comunitare ne învaţă să cunoaştem ce înseamnă inteligenţă colectivă 

În spaţiile dedicate jocului liber interacţiunile între membri încep să urmeze tot mai mult 

legile naturii, pentru că joaca e un element prezent atât în spaţiul omenesc cât şi dincolo 

de el. Iar atunci când interacţiunile oamenilor încep să oglindească mai mult legile naturii, 

ni se revelează o ordine firească în interacţiunile comunitare. Adeseori în ultimii 11 ani 

de activitate am putut oberva cum o problemă concretă personală a unui om prezent la 

joc îşi găseşte o soluţie dintr-o discuţie “întâmplătoare” într-o pauză de joc, cu cineva 

necunoscut. În ordinea firească a lucrurilor ni se clarifică oamenii specifici din comunitate 

cu care putem realiza proiecte specifice personale, fie ele proiecte artistice, afaceri ori 

probleme personale.

Şi în mod paradoxal, o conectare mai puternică la nivel de comunitate duce la o 

dezvoltare mai diversificată a indivizilor, deoarece cei conectaţi pot să se încreadă în 

puterea ajutorului comunităţii, şi nu mai simt nevoia să compenseze lipsa de comunitate 

printr-o încercare de a deveni perfect autosuficienţi. 

Rădăcinile jocului - rădăcina comunităţii 2016

4. Artele comunitare (re)conectează generaţiile. 

La joc şi la joacă diferenţele generaţionale se estompează. Când un om în vârstă (se) 

joacă redevine fiinţa sinceră care e fost încă din copilărie, ceea ce face ca într-un fel toţi 

să fie egali în cadrul jocului.  

Iar pentru un joc reuşit, colaborarea transgeneraţională este esenţială. Cei mai în vârstă 

şi mai cu experienţă aduc viziunea de ansamblu. Generaţiile mai tinere aduc energia. 

Atunci când energia este canalizată de experienţă, se întâmplă minuni, pentru că fiecare 

îşi găseşte locul potrivit în ansamblu. 

5. Jocul leagă destine

Nu întâmplător, multe din căsătoriile de pe vremea străbunicilor noştri se năşteau la joc, 

mai exact spus, prin dans. Dansând cu o altă persoană putem simţi într-un interval foarte 

scurt, foarte multe despre dinamica specifică fiecărui cuplu. Putem simţi despre feluri de 

a conduce sau de a fi conduşi, despre stăpânire de sine despre încredere, despre umorul 

specific, dincolo de cuvinte, despre miros şi despre atingere. Aceste multe dimensiuni de 

cunoaştere concomitentă ne pot spune mai multe decât sute de pagini scrise şi poze. Ne 

dă ocazia să ştim cu adevărat pe cine alegem pentru un parteneriat de lungă durată.  

Şi asta se referă atât la parteneri cât şi la prietenii. 

Venha ver Angola / Hai să vezi Angola 2011

Cluj never sleeps 2013
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Cheia pentru depăşirea actualelor crize de sens şi de mediu zace, după viziunea noastră 

într-o viziune şi practică extinsă a conectării. 

Sunt patru diferite nivele ale conexiunii, ca şi patru cercuri concentrice, unde fiecare cerc 

îl include pe cel anterior: 

Primul nivel este conexiunea noastră cu sinele, cu viaţa care se trăieşte prin fiecare. 

Conexiunea cu corpul, respiraţia, mintea şi conştiinţa pură. Acest nivel se aprofundează 

prin practici legate de meditaţie, reflecţie şi conştientizare. 

Următorul nivel e conexiunea cu ceilalţi în jurul nostru, conexiunile umane. Aceste 

conexiuni se aprofundează prin practici legate de joacă, de muzică, de dans dialogic. 

Venha ver Angola  / Hai să vezi Angola (2011)

Jocurile străbunilor 2 (2015)

Al treilea nivel e legat de imaginea mai mare în care ne găsim. Pe acest nivel e conexiunea 

cu strămoşii noştri, cu istoria şi poveştile din care facem parte, circumstanţele care ne-au 

format şi înţelegerea că suntem factori creativi în acest proces, în care devenim strămoşii 

viitoarelor generaţii. Acest nivel ne aduce aminte de datoriile noastre adevărate faţă de 

cei care au fost şi de cei care vin. 

Ultimul nivel e legat de conexiunea noastră cu biosfera din care facem parte. Conexiunea 

cu mediul înconjurător, cu animale şi plante deopotrivă. Pe acest nivel putem înţelege 

importanţa sustenabilităţii, a echilibrului pe scară mare, impactul pe care îl avem asupra 

mediului nostru. Acest nivel se lucrează prin practici legate de aspecte foarte concrete 

ale vieţii umane: nutriţie, agricultură, construcţie, meşteşuguri. Aici intrăm în domeniile 

de permacultură, bioconstrucţie şi artă pe baza materialelor naturale. 

Toate aceste nivele fac parte din spectrul de activităţi desfăşurate la Cercul Întreg şi 

vor face parte din programul Centrului Internaţional de Arte Comunitare Casa Jocului.

Procesul de planificare şi construcţie a acestui centru. 

Noi, Ritmul @ Thomas Conference 2019
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Cercul Întreg şi-a început povestea în 2008/9, când Bogdan Octav Rakolcza, student a 

facultăţii de Communication Design în Nürnberg decide să îşi facă lucrarea de licenţă 

în Salvador/Brazilia fotografiind o carte despre capoeira tradiţională. Ajunge acolo cu 

câţiva ani de experienţă în capoeira, şi cu o practică proaspăt începută de meditaţie şi 

întâlneşte um univers în care artele comunitare sunt şi practicate şi valorizate, şi unde 

ele influenţează decisiv viaţa membrilor. Acea călătorie îi va schimba puternic traiectoria, 

iar la sfârşitul călătoriei, decide să abandoneze perspectiva unei cariere de designer în 

Germania pentru a se repatria în Cluj unde vrea să  înceapă să răspândească aceste idei 

despre artă şi comunitate, împreună cu prietenul său Adrian Cimpoeşu, absolvent al 

facultăţii foto/video şi capoeirist începător şi el. 

Ei fondează împreună Asociaţia Arta Capoeira şi prin nişte sincronicităţi interesante 

ajung să fie şi membri fondatori a centrului cultural în devenire, Fabrica de Pensule, 

care în următorii ani ajunge să fie cel mai reprezentativ centru independent de artă din 

România. 

În Fabrica de Pensule au loc primii 9 ani ai evoluţiei proiectului Cercul Întreg. Începe cu 

ore de capoeira tradiţională, de percuţie improvizată şi jamsessionuri şi performance-

uri de muzică liber improvizată, primind şi îndrumând multe sute de cursanţi de toate 

vârstele şi de toate provenienţele sociale. 

În toamna anului 2010 Bogdan şi Adrian pornesc împreună într-o nouă călătorie în 

Brazilia, pentru a aprofunda cunoştinţele lor despre capoeira şi percuţii. În cele patru 

luni petrecute în Brazilia, ei studiază alături de diverşi maeştrii şi profesori de capoeira 

(Mestre Lua Santana, Mestre Lua Rasta, Mestre Cobra Mansa, profesor Sapoti) şi 

aprofundează percuţia braziliană alături de Mestre Ivan Machado în proiectul său A Mata 

Inteira (Pădurea Întreagă). 

Întorşi în România, ei continuă să predea, la un nivel mai profund şi cu o viziune mai 

clară. În aprilie 2012 primesc vestea că s-a stins din viaţă maestrul lor de percuţie Ivan 

şi cu o naturaleţe totală apare numele Cercul Întreg/A Roda Inteira ca omagiu adus 

proiectului unde şi-au format bazele. În următorii ani proiectul începe să crească încet 

şi să-şi formeze o amploare şi maturitate organizând masterclass-uri de capoeira şi 

percuţie africană (printre primele din România), şi încep să popularizeze aceste forme de 

artă comunitară în colaborări cu festivaluri precum Waha,Fânfest Roşia Montană, Smida 

Jazz, Untold, Electric Castle, Zilele Africii sau World Experience Festival şi prin serile 

de muzică deschisă organizate vara aproape săptămânal în Parcul Central sub denumirea 

“The Drift”. Tobele lor devin şi o parte integrantă şi coordonatoare a mişcărilor de 

protest stradal împotriva proiectului minier la Roşia Montană.  

În toamna 2018, după 9 ani proiectul Cercul Întreg se mută din Fabrica de Pensule intrată 

în plin proces de gentrificare. 

Devin subchiriaşi ai unui spaţiu central coordonat de Asociaţia de Dans de Societate 

în inima Clujului, unde îşi desfăşoară activitatea timp de 2 ani, şi care se închide în 

primăvara 2020 ca şi consecinţă a crizei COVID-19. 

Ajunşi în acest punct după 10 ani de activitate şi aproape unul de pandemie, considerăm 

că a venit vremea să creem propria noastră locaţie, ca să putem asigura activităţilor 

noastre un cadru propice pentru creştere şi pentru formarea unei noi generaţii de artişti 

implicaţi în viaţa comunităţiilor. Vedem o necesitate pentru formarea unui tip nou de 

artist, care nu doar prezintă în faţa unui public pasiv, ci care îşi conduce comunitatea în 

starea de creativitate şi viziune. Dar pentru a forma astfel de artişti şi formatori pentru 

alte comunităţi e nevoie de un centru dedicat. 

 

  

   

TogoDrums 2 (2016)

Someş Delivery (2016)
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Festivalul Zilele Africii Bucureşti (2016)
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Fun c ţ i i l e  C a s e i  J o c u l u i : 

1.  O ş c oa l ă  a l t f e l ,  p e rmanen t ă
Cercul Întreg a fost de la începutul său dedicat educaţiei alternative şi educaţiei 

complementare. În Casa Jocului dorim să oferim un fel nou de educaţie bazat pe 

experienţă directă, la un nivel înalt, pentru oricare vârstă. 

Programul părţii educative va avea următoarele arii principale de activitate:

• Cursuri de meşteşug tradiţional, hands-on (construcţie de instrumente, făcut de 

pâine, împletit cu nuiele, bioconstrucţie, agricultură ecologică)

• Educaţie corporală - cultură fizică, prin capoeira, dansuri, şi jocuri în parcul de 

dezvoltare motorică, atât outdoor în spaţiul de plajă, cât şi indoor în Casa Jocului. E 

prevăzut un areal larg de căţărare şi o zonă cu stâlpi de lemn pentru dezvoltarea şi 

rafinarea echilibrului. 

• Educaţie a interacţiunii prin muzică vie: Folosind muzica pe post de model pentru 

interacţiune umană dorim să creştem următoarele generaţii într-un spirit care apreciază 

armonia, colaborarea şi complementaritatea prin diversitate, toate fiind nişte calităţi 

puternic neglijate de societăţile moderne, dar regăsite în toate culturile arhaice în jurul 

globului. 

• Ore de poveste vie: Strânsul în jurul focului cu poveşti a fost o îndeletnicire 

importantă a omenirii, timp de mii de ani. În Casa Jocului vrem să aducem povestitorii 

înapoi în centrul comuniăţii, la marginea focului, acompaniaţi de muzică. 

• Ateliere cu maeştri internaţionali în diferite forme de artă comunitară. Copiii nu 

învaţă din nici o sursă mai bine decât din exemple vii, de oameni care au incorporat pe 

deplin formele lor de artă şi meşteşug. Dorim să ne continuăm o tradiţie de mai bine de 

10 ani în organizarea de masterclass-uri cu oameni extraordinari, şi Casa Jocului va fi un 

loc unic pentru a cunoaşte astfel de oameni. 

2 .  O r g a n i z a r e a  J o c u l u i  c on t empo r a n
Funcţia cea mai importantă a Casei Jocului va fi facilitarea întâlnirilor ciclice la joc, într-o 

formă contemporană. Serile de strâns la joc le dorim spaţii vii, cu întâlniri profunde, şi 

mereu surprinzătoare. Elementul cheie pentru astfel de întâlniri este respectul pentru 

diversitate şi contopirea diversităţii într-o trăire unitară prin muzică, dans şi cuvânt. 

Acestea pot părea vorbe măreţe, dar oricine a participat vreodată în ultimii 10 ani la unul 

dintre drift-jamsessionurile noastre ştie exact despre ce e vorba: despre un spaţiu magic 

în care se întâmplă poveşti adevărate. 

3.  S pa ţ i u  d e  d i a l o g  ş i  d e  s c h imb
În cadrul activităţilor noastre, şi în traiul de zi cu zi dorim să creem o stare de dialog 

autentic. Un spaţiu care să faciliteze întâlniri cu sens. Întâlniri în care cei care au ceva de 

transmis să se poată întâlni cu cei care vor să primească. Şi asta se referă atât la discuţii, 

cât şi la proiecte comunitare şi la târguri mici cu producători locali cu diferite mărfuri. 

4 .  C en t r u  d e  c r e a ţ i e  mu l t imed i a
În cadrul Casei Jocului dorim să ne creştem atât volumul cât şi calitatea creaţiilor 

muzicale, video, şi materiale interactive, pentru a încuraja iniţiative similare atât în 

România cât şi în alte ţări prin exemplu şi prin informaţiile noastre. În cadrul Casei 

Jocului se va afla un studio dedicat pentru înregistrări audio, cât şi echipament foto-video 

performant şi o staţie de editare. Foarte probabil vom avea una sau mai multe persoane 

cu care vom colabora pentru producţii, şi un propriu label pentru promovarea 

înregistrărilor proprii şi ale artiştilor cu o viziune similară. 

Ce
nt

ru
l



16 17

Fa
ci
lit

ăţ
ile

 p
re

vă
zu

te
 

C a s a  J o c u l u i :
• Sală principală circulară cu un diametru de circa 12 m şi o suprafaţă de ca. 110mp  

 nivel principal, cu vatră pentru foc deschis la mijloc, asemenea formelor arhaice de  

 locuire din diferite locuri ale lumii (cum ar fi: iurta, tipi, wigwam, şi altele)

• Vestiare, toalete ecologice, duşuri şi sală de depozitare a echipamentului la  

 demisol, îngropat în deal  

Casa Traiului  

• Spaţiu de locuit pentru persoana care grijeşte de centru, cu două camere şi baie  

 separată

• Bucătărie comunitară

• Dormitor comunitar (ca. 15-20 de paturi)

• Studio muzical 

• Atelier de luterie la demisol. 

P l a j a  /  s pa ţ i u l  d e  d e z vo l t a r e  mo t o r i c ă
• Plaja naturală de pe marginea pârâului cu vatră, pentru activităţi şi  

 petreceri outdoor 

• Foişor cu acoperiş detaşabil

• Facilităţi diferite de dezvolare motorică pentru copii/adulţi (spaţiu de căţărat în   

 copaci deasupra pârâului, zonă de formare a echilibrului şi altele)  

Grădina:

• Grădină exemplu după principii de permacultură care poate funcţiona şi ca şi   

 şcoală a grădinii

• Facilităţi de compostare la scară medie

• Râpa cu nuci 

Casa administratorului :

• Casă separată pentru administratorul centrului, realizată în tehnică de superadobe  

 (saci umpluţi cu pământ) 

Teambuilding (2019)
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Bugetul preconizat total este de estimativ 70.000 euro, sumă care va putea varia destul 

de mult în funcţie de câte materiale de construcţie vom primi ca şi donaţie, sau la preţ 

preferenţial. Acest buget include faptul că ne aşteptăm să avem un număr semnificativ de 

voluntari implicaţi, şi că lucrăm cu multe materiale locale/naturale/reciclate. 

Faza I (2021 ian-apr)

Lansarea campaniei de crowdfunding şi căutarea de sponsori 

Scriere proiect pentru European Solidarity Corps  

finalizarea proiectului de arhitectură şi depundere 

căutare de materiale reciclabile  

desfăcut şura donată în Feleac

Faza II (2021 mai-iun) 

organizare şantier 

primire voluntari 

muncă la fundaţia Casei Traiului şi Casei Jocului

Faza III (2021 iun-oct)

şantier Casa Traiului/Casa Jocului cu prioritizare a Casei Traiului  

stadiu preconizat oct 2021:  

Casa Traiului finalizată la roşu şi folosibilă 

Casa Jocului finalzată structura principală şi acoperiş

Faza IV (2021/2 oct-apr)

Lucru cu materialele video, rezumat financiar, plan 2022

Faza V (2022, mai-oct)

Finalizare Casa Jocului  

construcţie Casa Administratorului  

P r i n c i p i i  a l e  c on s t r u c ţ i e i  ş i  a l e  p r o c e s u l u i  d e  c on s t r u i r e
Dorim ca însăşi actul de construire a acestui centru să fie un act de artă comunitară, 

incluzând pe cât se poate de mult, atât comunitatea formată de Cercul Întreg, cât şi 

tineri din comunitatea locală din Feleacu şi Cluj. 

Dorim să lucrăm în mare măsură cu materiale locale şi ecologice sau din apropiere: 

lemn, baloţi de paie, lut, hempcrete şi materiale recuperate/reciclate. 

Arhitectul şi inginerul de construcţie sunt oameni care fac parte de mulţi ani din 

comunitatea şi activităţile noastre şi care cunosc foarte bine principiile după care 

lucrăm. 

Procesul de construcţie va fi organizat cu voluntari pe principii preluate din clăcile de 

odinioară, adică un proces ghidat de unul sau doi profesionişti asistaţi de un număr 

mai mare de voluntari. Partea de construcţie cu voluntari dorim să o cofinanţăm prin 

Corpul European de Solidaritate. 

Pe durata construcţiei va exista o bucătărie comunitară, organizată tot după principii 

comunitare, şi muzicieni live care acompaniază procesul. Deşi acest proces nu va fi 

cel mai rapid, va fi o experienţă unică pentru toţi cei implicaţi. O zi pe acest şantier 

poate include o perioadă de muncă fizică, apoi o sesiune de cântat, apoi ajutor la 

bucătărie. 

Dorim de altfel să documentăm tot procesul în materiale foto/video/vlog ca un 

act artistic de sine stătător, care ar putea inspira şi alte proiecte din România sau 

străinătate. 

Pl
an

ul
 d

e 
bă

ta
ie

The Drift Sessions @ Smida Jazz Festival (2018)
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Preconizăm 6 posturi plătite pentru o funcţionare bună:

• Coordonatorul general 

• Coordonatorul de şantier, persoana care e responsabilă pentru calitatea  

 construcţiei, obligatoriu o persoană cu experienţă în domeniu

• Coordonatorul bucătăriei

• Coordonatorul muzical, care să asigure un climat de voie bună care să prevină  

 ca muncitorii să se suprasolicite

• Coordonator financiar

• Coordonator video

Ce avem deja 
• Terenul (1000 mp, valoarea estimată 45.000 euro)

• Instrumente de percuţie pentru grupuri până la 30 persoane

• Echipament complet pentru studio (mixer, recorder, microfoane, monitoare,  

 PA, diferite instrumente)

• Tatami-uri pentru ore de mişcare

• O parte din uneltele necesare pentru construcţie 

• Echipament complet unelte pentru luterie

• Inginer constructor pentru consultanţă

 

Teambuilding (2019)

Cum te poţi implica:
Proiectul Casa Jocului este un proiect ambiţios, mai ales în contextul acestor vremuri 

dificile. Dar credem că acum mai mult decât oricând e nevoie să arătăm noi direcţii şi noi 

viziuni asupra ceea ce înseamnă comunitate. Vor fi mai multe căi pentru a sprijini acest 

proiect. Dacă vrei să faci parte oamenii care fac ca această viziune să devină realitate, iată 

câteva căi::

S p r e a d t h e  wo r d
Cea mai importantă parte a acestui proiect este reţeaua de oameni care o creem, 

oameni cu diferite capacităţi şi posibilităţi. Aşa că te invităm să împărtăşeşti acest proiect 

cu oamenii despre care crezi că rezonează cu această viziune. Poate cunoşti un om 

de afaceri care ar vrea să sprijine, poate cunoşti un moderator TV sau radio care ar fi 

încântat de proiect, sau câte şi mai câte. Aşa că fii parte din reţeaua de multiplicare a 

acestei viziuni. Poţi face un post pe Facebook sau Instagram. Poţi trimite nişte mailuri. 

Nu e important să ajungă proiectul la cât de mulţi oameni posibili, ci să ajungă la urechile 

potrivite. Ascultă-ţi intuiţia.  

S p r i j i n  f i n a n c i a r
Estimăm un buget total minim de circa 70.000 de euro pentru acest proiect. 

O parte vrem să provină din donaţii directe, o parte din împrumuturi pe 5 ani, şi o parte 

din finanţări. Preferăm să evităm proiecte de finanţare pentru business-uri, pentru că 

acest proiect nu e un business care urmăreşte un profit personal, ci o viziune legată de 

o comunitate care se poate susţine prin oamenii care rezonează cu scopurile noastre, 

şi care vor prin contribuţia lor să îşi creeze un spaţiu de întâlnire unde să se simtă 

bineveniţi şi bineprimiţi. Dacă ai posibilitatea să sprijini acest proiect financiar, te rugăm 

să ai în vedere următoarele principii: 

1. Investeşte doar dacă te regăseşti în această viziune, şi dacă simţi că vrei să foloseşti 

şi tu în oarecare măsură infrastructura pe care o creem, fie că vrei să vii la petreceri, la 

cursuri, să ai un loc unde să poţi să-ţi aduci copiii la cursuri, ori că vrei să vii să te încarci 

Fala Tambor (2016)
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cu atmosfera de la Cercul Întreg. 

2. Investeşte cât poţi investi cu bucurie şi generozitate. Avem posibilităţi diferite şi nevoi 

diferite. Respectă-ţi limitele dar cultivă-ţi şi capacitatea de a dărui. 

3. Dorim să realzăm o tablă mare la intrarea centrului, pe care să fie incluşi toţi cei care 

au contribuit la realizarea proiectului, indiferent că sunt persoane fizice ori firme. Dacă 

nu vrei să fi inclus pe această tablă, te rugăm să ne comunici acest lucru. 

 Dona ţ i i
 Poţi dona prin intermediul campaniei de crowdfunding, sau pe pe conturile 

următoare: Asociaţia Arta Capoeira IBAN: RO63BTRLRONCRT00U2873902, sau 

PayPal: bogdan@cerculintreg.ro

Dacă vrei să ne contactezi legat de o donaţie directă, ne poţi contacta pe mail sau la 

telefon, +40 757 559274 

 Împ r umu t u r i  c u  t e rmen d e  5 an i
 Odată finalizat, dorim să găzduim proiecte culturale europene şi 

transcontinentale, prin reţelele de operatori culturali din care facem parte. Avem 

parteneri în Germania, în Italia, în Spania, în Brazilia, în Senegal şi în Togo. 

O parte din aceste proiecte, în special proiectele culturale finanţate de UE acoperă 

costuri de închiriere a spaţiului, din care vom putea plăti înapoi împrumuturile primite. 

Dacă vrei să sprijini realizarea proiectului cu un împrumut, te rugăm să ne contactezi 

pentru realizarea unui contract de împrumut cu asociaţia noastră.  

 S pon s o r i z ă r i /p a r t e n e r i a t e
Dacă ai o firmă sau lucrezi într-o firmă care ar putea oferi fie o sponsorizare ori un 

parteneriat, te rugăm să ne contactezi pentru a discuta detalii legate de asta. Putem oferi 

ulterior spaţiul pentru teambuilding-uri, training-uri sau sărbători ale firmei tale, dacă eşti 

interesat.  

Vo l un t a r i a t
Proiectul va avea nevoie de multe mâini şi picioare ajutătoare în perioada de construcţie, 

având în vedere că multe dintre procesele cu care vom lucra vor include multă manoperă 

(lucru cu lut, paie, lemn, gătit, etc.)  

Dacă vrei să voluntariezi pentru acest proiect, te rugăm să ne trimiţi un mail cu subiectul 

“Voluntariat la Casa Jocului” la adresa casajocului@cerculintreg.ro în care să ne spui 

numele tău, vârsta, ariile în care ai experienţă şi perioada în care ai dori să activezi.  

Dona ţ i i  ma t e r i a l e
Dorim ca o parte din materialele necesare pentru realizarea centrului să fie materiale 

reciclate, sau refolosite. În acest sens dacă ştii de case vechi care urmează să fie 

demolate sau sunt de vânzare la preţ de material brut (în special case străvechi din lemn) 

să ne contactezi. Căutăm în mod special:  

Materiale de construcţie (bârne în stare bună de la case vechi în curs  

 de demolare, piatră, cărămizi, beton, etc.)

• Ferestre şi uşi (doar în stare bună, din lemn, potrivite cu viziunea proiectului)

• Termopane (sau fără ramă sau cu ramă de lemn)

• Schele de construcţie

• Baloţi de paie

• Betonieră

Î n t o t d ea una ş i  o r i und e ,  un î n t r e g  s ă  f i i . 

Ş i  d a c ă  î n c ă  n - a i  a j un s ,  î n t r e g  a  t e  s im ţ i ,

A l ă t u r ă - t e  unu i  î n t r e g ,  p en t r u  a  t e  og l i n d i ,

P r i v i n d  p r i n  o c h i i  c e l u i l a l t ,  p e  t i n e  ve i  g ă s i .

Răăăcinile Jocului (2016)
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