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Ce ne dorim noi? 
• Ne dorim să ne învățăm copiii să zboare, să viseze, să creeze,

să învețe, să râdă, să se joace, să alerge, să îndrăznească, să
vorbească, să creadă, să plângă, să lupte, să ajute, să fie
fericiți.

Cum vrem să facem toate aceste lucruri posibile? 
• În cadrul atelierelor Papillon, în care copiii vor realiza cât e de

frumos să citești, să vorbești, să descoperi și să te descoperi,
să cunoști și să te cunoști, să înveți lucruri noi sau să aplici
lucrurile deja știute, dar catalogate drept inutile...

Cine ne va ajuta în acest demers?
• Oamenii pasionați, dispuși să își împărtășească experiența și

plăcerea de a face un lucru de calitate, cu drag și neconstrânși
de bariere rigide, care îi vor ajuta pe copii să le îmbrățișeze
pasiunile sau să-și descopere propriile trasee îndrăznețe de
zbor.



 

 

 

 

Pentru cine vrem să facem aceste lucruri? 
• Pentru fiecare copil în parte, respectându-i

individualitatea, personalitatea, pasiunile și nevoile, dar
și integrându-l într-un colectiv frumos, într-o veșnică
efervescență pentru cunoaștere. Pentru că noi credem că
oceanul e făcut dintr-un infinit de picături care, unite
într-un val, pot sculpta minuni în orice mal stâncos.

Unde începe rolul nostru?
• Acolo unde școala se oprește, din lipsă de resurse sau

viziune, si nu reușește să aducă în planul concret
informația teoretică predată la clasă, începe misiunea
Papillon: aceea de a arăta copiilor cât de multe știu și ce
lucruri extraordinare pot realiza cu tot ce au asimilat în
anii de grădiniță, școală, liceu, și câte încă alte milioane
de lucruri minunate și nebănuite așteaptă la doar un zbor
de fluture depărtare pentru a fi descoperite!

Unde se oprește misiunea noastră? 
• La capătul curcubeului, acolo unde ne duce zborul

fluturilor, în încercarea de a ne depăși limitele, ideile
preconcepute, constrângerile și barierele unei societăți
poate nepregătite pentru infuzia de speranță pe care i-o
oferă fiecare suflet de copil fericit.
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NOASTRĂ DIN 

2017 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 ATELIER SĂPTĂMÂNAL DE PICTURĂ ȘI DESIGN VESTIMENTAR 
 

 
 

Și, noi la rândul nostru, îi 
cunoaștem bine pe 

Copiii-PAPILLON și am 
văzut cum au evoluat la 

Atelierul nostru de 
creație. „Înarmați” doar 
cu o pensulă și cu niște 

acuarele, nu s-ar plictisi 
nici dacă ar ajunge pe o 

insulă pustie. Și nu ne-am 
mira dacă, în nebănuita 

lor putere de a păși peste 
obstacole, și-ar desena 

propriul vapor cu care ar 
părăsi insula pustie, ca 

să-și atingă visele!

unic!
Simona Pascale crede că 

toate acestea vin de la 
niște copii ale căror mâini 

„sunt sărutate de sfinți”. 
Da, sunt chiar cuvintele 
unui artist care crede în 
talent, în creativitate și 

bineînțeles, în 
îndrăzneala de a fi unic. 

„Acum, copiii pictează 
foarte relaxați și sunt 

foarte determinați. Nu 
mai lucrează cu frica de 

la început, când abia 
atingeau bucata de 

material de frică să nu o 
strice, nu mai lucreză cu 

sfială!”, se entuziasmează 
mentorul lor, știind 

drumul fiecărui exponat, 
de la stadiul de 
proiect până la 

obiectul personalizat în 
stilul creatorului!

să fii
Nu e nicio îndoială că cei 

mari le-au admirat și 
apreciat lucrările. Mai 

mult, au avut ocazia să se 
întrebe unde-au stat 

ascunse pân-acum atâtea 
combinații de culori? În 

acuarelele speciale, în 
mâna care a-nvățat să 
țină pensula corect ori 

într-un gând de copil? Și 
de unde atâta 

creativitate și răbdare 
pentru a transforma un 

obiect banal într-unul 
care atrage privirile 

oriunde-ar fi expus? În 
dăruirea unui mentor-

artist, pasionat la rândul 
lui, sau în perseverența și 

migala unui copil pus pe 
fapte mari?

Îndrăznește

ATELIERE EDUCATIVE  

Artista Simona Pascale, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Galați, a 
urmat cursurile Liceului de Artă „DimitrieCuclin” – secția Design Vestimentar și apoi pe ale 
Universității de Arte Decorative, Pictură și Design „George Enescu” din Iaşi – specializarea 
Pictură. 



 
 
 
 

Așa am îndrăznit 
noi să fim unici!



 ATELIER SĂPTĂMÂNAL DE BRICOLAJ PENTRU BĂIEȚI 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Am înțeles mult mai bine 
la ce folosește 

matematica în practică 
sau cum se aplică 

noțiunile de bază din 
fizică în funcționarea 
obiectelor pe care le 

folosesc aproape zi de zi. 
Asta chiar dacă, până 
acum, nu mi-am pus 

niciodată întrebarea cum 
de funcționează acel 

obiect sau de ce oare se 
întâmplă acel proces și nu 

altul.

decorezcreez
Am dat frâu imaginației 

și, astfel, am dat viață 
celor mai interesante 

obiecte din lemn, metal, 
ceară, materiale 

reciclabile sau legume 
(castane, dovleac), ca să-

mi decorez camera. 
Fiecare obiect este unic în 

felul său, căci noi, Copiii-
PAPILLON, ne-am pus

amprenta personală pe 
fiecare dintre creațiile

noastre.

Mă joc

Gabriel ȚAȚU este absolvent al Liceului de Marină Galați, promoția 1992, și al Institutului de Marină 
„Viceamiral Ion Murgescu”, specializarea Mecanică navală, fiind șeful promoției 1995. De altfel, el 
este un mare pasionat de bricolaj, iubitor de ambarcațiuni, și nu în ultimul rând, un împătimit al 
ecologiei. 

• Ca să aflu toate 
tainele 
bricolajului, am 
învățat cum să 
folosesc în 
avantajul meu 



 
 
 
 
 

Așa am creat noi prima 
noastră barcă, veioză sau 

cutie de amintiri!



 

 ATELIER DE VACANȚĂ CU JOCURI ȘI EXERCIȚII DE CREAȚIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jocurile copilăriei 
noastre sunt în 
siguranță! I-am 

învățat și pe copiii 
noștri Lapte gros, 

Rațele și vânătorii, 
Țară, țară vrem 

soldați, Încetul cu 
încetul se fabrică 

oțetul iar telefoanele 
și tabletele au rămas 

uitate în sertare!

Papillon!
La „Papillon” ne-am 

început diminețile de 
vacanță alături de 
copii dornici de a 

explora noi jocuri, de 
a-și face prieteni și de 
a crea lucruri inedite, 

cu mânuțele lor.

la
La Papillon ne-am 

petrecut vacanța, cu 
cel mai bun tonus și 

cu cel mai mare 
entuziasm!

În vacanță

Irina Panaite a absolvit Colegiul „Alexandru Ioan Cuza” și Facultatea de Litere a Universității 
„Dunărea de Jos” Galați. Din 2009 a participat la realizarea mai multor proiecte de e-learning, 
implementate de Ministerele Educației din România, Dubai, Kazakhstan, Malta și din alte țări. 

 



 
 
 
 

Jocuri, imaginație 
și zâmbete!



 ATELIER SĂPTĂMÂNAL & DE VACANȚĂ DE IMPROVIZAȚIE TEATRALĂ 
 

 

Cu alte cuvinte, mă 
provoacă să fiu atent, să iau 
decizii, să fiu creativ, să mă 

adaptez și să gestionez 
stresul generat de tot acest 

efort pe care specialiștii îl 
numesc efort psiho-

emoțional.

Ca urmare, mă bucur 
enorm că, prin activitățile 

de la atelier, am depășit
sfera performance-ului și, 

odată ghidat pe drumul 
dezvoltării personale, am

căpătat abilități dintre cele 
mai diverse: cognitive, 

emoționale, de relaționare, 
de comunicare, senzoriale, 

motrice. Asta pentru că, 
mai mult decât orice, 

jocurile și exercițiile de 
improvizație aduc o stare 

de bine, activează 
disponibilitatea ludică, 

imaginația, inventivitatea și 
m-au ajutat să-mi dezvolt 

natural stima de sine, să 
prind curaj și să nu mă mai 

tem de greșeli!

potrivește?

Improvizația teatrală este 
acea formă de antrenament 

sau de spectacol în care 
nimic nu îmi este cunoscut 
dinainte. Totul se  întâmpla 
pe loc, spontan, fără nimic 
decis și aranjat precum la 

lecțiile de la școală. Datorită 
beneficiilor și avantajelor 

pe care improvizația le 
oferă, această ramură a 

teatrului s-a dezvoltat 
fulminant în ultimele 

decade, ajungând inclusiv o 
practică terapeutică, 

educațională și culturală.

Înainte de a fi însă o 
practică teatrală, 
improvizația e o 

componentă a vieții înseși –
chiar fiecare moment al 

existenței mele de Copil-
PAPILLON, fiecare 

conversație, fiecare situație 
nouă mă provoacă să 

„improvizez”. 

că ți se 
Și ție ți-a fost greu să 

vorbești sau să te exprimi 
în fața celorlați? Și tu ai 

avut emoții destul de 
mari când ai fost într-o 

situație nouă sau când a 
trebuit să găsești rapid o 

cale de ieșire dintr-o 
încurcătură?

Și tu ai găsit la Papillon 
calea prin care ai învățat

să te relaxezi, să ai
încredere în tine și să te

descurci în orice situație?

Ce literă crezi 

Victor Ioan Mihăilescu este profesor de teatru la Liceul de Arte „D. Cuclin” și la Facultatea de 
Arte din cadrul Universității „Dunărea de Jos”. Deține titlul de doctor în teatru (pedagogie 
teatrală), fiind actor și regizor independent, dar și redactor la revista de publicitate și timp 
liber  Magpro.  A inițiat diverse alte proiecte educaționale dedicate adolescenților. 



 
 
 
 
 

Intuiție, viteză de reacție, 
logică și amuzament!



 
 

 WORKSHOPURI CREATIVE FINALIZATE CU REALIZAREA UNUI SCURT-
METRAJ, PE PERIOADA VACANȚEI 

 
 

Nu pot decât să mă 
entuziasmez la ideea că în 

realizarea și producția 
scurt-metrajului am 
beneficiat de suport 
tehnic adecvat și de 

instruire la cel mai înalt 
nivel și că, în același timp, 
propriile mele idei au fost

valorificate pentru o 
astfel de peliculă.

„Unplugged” este de 
fapt produsul final al unui 
atelier de film-making de 
la Asociaţia “Papillon”, un 

proiect educaţional de 
anvergură coordonat de 

regizorul şi cadrul didactic 
Victor Ioan Mihăilescu.

film!
Toate activitățile 

atelierului au fost
practice, iar după ce am 

trecut de fiecare etapă 
importantă în realizarea 

unui film (de la idee la 
subiect, de la subiect la 

scenariu, de la scenariu la 
filmare, de la filmare la 

editare și producție), am
realizat primul meu… 

SCURT-METRAJ!

Ei bine, da, în lumea 
fascinantă de la Papillon, 

am aflat, pas cu pas, timp 
de două săptămâni, prin 

intermediul unor 
workshopuri creative, 

cum arată lumea
fascinantă a artei 
cinematografice! 

la
Te-ai întrebat vreodată
cum se face un film? Ai 
vrut să descoperi ce se 

petrece în spatele 
ecranului, pe un platou 

de filmare? Și, mai mult, 
ai fost curios ce e acela 

un „script”, care sunt 
departamentele de 

creație absolut necesare 
pentru a face un film, ce 

anume trebuie să facă 
actorii de film și cum se 
realizează un montaj…?

Ne vedem

Victor Ioan Mihăilescu este profesor de teatru la Liceul de Arte „D. Cuclin” și la Facultatea de Arte din 
cadrul Universității „Dunărea de Jos”. Deține titlul de doctor în teatru (pedagogie teatrală), fiind actor și 
regizor independent, dar și redactor la revista de publicitate și timp liber Magpro.  A inițiat diverse alte 

proiecte educaționale dedicate adolescenților. 



 
 
 
 

348 DUBLE

105 ORE DE LUCRU

30 MINUTE DE FILM

21 ZILE PLINE

13 TINERI IMPLICAȚI



 ATELIER SĂPTĂMÂNAL DE VLOGGING  

 

Cu această ocazie, cei 
prezenți au putut învăța 

care sunt elementele 
constitutive ale unui vlog, 

cum și prin ce se 
diferențiază acesta de 

alte formate video și au 
avut ocazia să pună în 

practică idei dintre cele 
mai diverse

Vlog
Atelierul și-a propus să 

concretizeze câteva 
producții video în care 

cei mici au avut de 
realizat cele mai multe 

dintre etapele necesare. 
Filmările s-au desfășurat 

inclusiv în aer liber sau în 
locații specifice din oraș, 
în funcție de propunerile 

participanților. 

Funny

Atelierul de vlogging a 
avut ca scop explorarea 

ideilor, inițiativelor și 
posibilităților creative pe 
care copiii le manifestă în 

zona media.

Crazy

Victor Ioan Mihăilescu este profesor de teatru la Liceul de Arte „D. Cuclin” și la Facultatea de Arte din 
cadrul Universității „Dunărea de Jos”. Deține titlul de doctor în teatru (pedagogie teatrală), fiind actor și 
regizor independent, dar și redactor la revista de publicitate și timp liber Magpro.  A inițiat diverse alte 

proiecte educaționale dedicate adolescenților. 



 
 
 
 

În 3, 2, 1... 
MOTOR!



 ATELIER SĂPTĂMÂNAL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 
 

Și astfel au reușit să afle 
de la cea mai fragedă 

vârstă, cum să-și înfrunte
în mintea lor tot ce îi 

blochează pe dinăuntru. 
Au învățat să nu renunțe, 

să se pună în locul 
celorlalți – pe scurt, au 

devenit stăpânii
emoțiilor lor!

emoțiilor
Împreuna cu Otilia, copiii 
s-au antrenat în arta de a 

pune întrebări, de a 
căuta răspunsuri, de a-și 
dezvolta noi abilități de 

exprimare a ceea ce 
simt.

pe tărâmul
Pe parcursul atelierului 

copiii au reușit să își 
construiască proiecte și 

vise, să-și cultive intuiția 
creativă și relațiile 

sociale frumoase și 
trainice, să-și folosească

punctele tari și talentele.

Călătorie

Otilia Crăciun este psiholog și pedagog cu specializare în lucrul cu copiii. Are o experiență 
valoroasă încă din timpul facultății, prin programele la care a luat parte, dar și datorită cercetării 
pentru diploma de licență cu titlul „Inteligența emoțională, o nouă abordare prin joc”. 

 



 
 
 

 

Emoții pozitive 



 

 

1. PREMIEREA FILMULUI UNPLUGGED - 2 AUGUST 2017 - SALA DE CONFERINȚE, 
COMPLEXUL MUZEAL DE ȘTIINȚELE NATURII „RĂZVAN ANGHELUȚĂ” GALAȚI 

Am plecat cu toții din școli
diferite, din bănci scrijelite de
reguli, de șabloane și de
sintagme bazate pe adverbul
„nu”. Și am învățat că ceea ce
avem de spus chiar contează!
Obișnuiţi să fim mai mereu
dezarmați, ne-a fost destul de
greu să vorbim deschis, să ne
povestim viziunea și să legăm
încet idei de scenariu. Dar aici
a intervenit importantul rol al
mentorului nostru, Victor
Mihăilescu. Înarmat cu
răbdare și cu un zâmbet
molipsitor, ne-a ascultat
atunci când vorbeam, a vorbit
când ne blocam, a scris cot la
cot cu noi, a filmat, a tăiat și a
montat tot ceea ce, la final,
am denumit „Unplugged”.

Cum am ajuns la poveste? În
prima zi, prin contraziceri și
neînțelegeri și, pe parcurs, prin
brainstorming-uri. Ce fel de film
vreţi să vedeți? Ce vă place? Ce
gen? Răspunzând la mai multe
întrebări, am conceput o
poveste dialogată. Când auzeam
„grup de tineri amatori” (cum
eram noi, cei care încercam să
facem un film), ne gândeam la
un scurt-metraj filmat pentru
eventual cu camera de la
telefonul mobil și lucrat în
Power Point… Dar am aflat că
nu e chiar așa… Pentru
aproximativ 30 de minute de
film, s-a muncit trei săptămâni!
De ce un film în limba engleză?
Pentru că suntem adepții
povocărilor, iar filmul în sine,
fiind o încercare, trebuia să ne
stimuleze cât mai mult.

Despre ce e vorba în film? Un regres al societății din momentul în care oamenii s-au trezit
fără curent. Brutal, puterea s-a împărțit, iar protagonistul nostru, Michael, rămas singur după
moartea tatălui său (moarte pe care a asociat-o cu lumea fără lumină), a trecut prin multe
întâmplări. Să-ți imaginezi un adolescent singur, în căutarea unor răspunsuri, e ușor. Dar să
încerci să joci acest rol, să exprimi întreaga emoție ce se ascunde în spatele unui chip în
aparență dur, asta deja nu mai pare atât de ușor! Fiecare rol din film a avut povestea sa,
fiecare personaj a devenit, pe rând, cel mai important, iar rezultatul ne-a depășit așteptările!

EVENIMENTE 



 

 

 

“La început, sala aleasă pentru proiecția filmului 
realizat de Copiii-Papillon părea uriașă… 200 locuri… 

mi se părea greu de crezut că vor fi atâția oameni 
interesați de un proiect cu și despre visul unor copii de 

a fi actori, de a realiza un film gândit în întregime de 
ei. Dar, la final, sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare 
pentru emoția, bucuria, entuziasmul, planurile de 

viitor ale actorilor, organizatorilor, părinților și tuturor 
prietenilor prezenți! O seară magică!” – Alice 

Comănescu, mama a doi dintre actorii filmului.

La Papillon ne-am propus de fapt altceva, 
anume să structurăm o experiență educațională 

prin intermediul mijloacelor cinematografice. 
Adică să ne adunăm laolaltă, să relaționăm, să 

comunicăm, să ne imaginăm, să încercăm, să ne 
confruntăm ideile și opiniile, să luăm tot soiul de 

decizii, să ne expunem, să ne exprimăm, să 
descoperim ceva. Sunt ferm convins că fiecare, 

în dreptul său, a aflat ceva neștiut despre sine și 
a reușit să facă ceva ce nu credea că poate 

realiza.



1. VERNISAJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernisajul de la Papillon, cu toate lucrările realizate la atelierul “Îndrăznește să fii unic!”, a fost așteptat de copii, 
părinți și bunici. Pe parcursul întâlnirilor săptămânale de vineri cu mentorul  Simona Pascale, copiii au avut tot 
timpul din lume și, de altfel, și întreaga susținere să-și descătușeze energiile creative. Așa că vizitatorii expoziției 
au descoperit adevărate colecții personale, a câte 30-40 de exponate, fiecare reprezentând tot atâtea mini-
universuri de copil! E vorba de obiecte decorative din sticlă, ceramică, pânză pictată, piese vestimentare și multe 
altele, înnobilate într-un fel original prin diverse tehnici de pictură (de exemplu, cea mixtă cu acrilice) sau tehnici 
decorative (precum cea a șervețelului). 

Ne-am dorit o expoziție cu vânzare...  Dar credeți că-i așa ușor 
să renunți la rodul muncii tale? Mândri de creațiile lor și 
bucuroși să ne arate aventura lor pe tărâmul artelor, copiilor 
le-a venit extrem de greu să-și încredințeze altcuiva 
exponatele… Ba chiar, cei mai mulți au păstrat cu sfințenie și 
etichetele de expoziție ale obiectelor! 

 



 

 

2. LANSAREA VITRINEI 

 

 

5 - 4 - 3 - 2 - 1 și... am pornit
și noi "Pe urmele lui Moș
Crăciun"! Așa am inaugurat,
la finalul zilei de 11
decembrie 2017, Vitrina
Papillon, o mică feerie de
iarnă in miniatură, realizată
cu mânuțele lor de copiii de
la Afterschool Papillon, cu
sprijinul mentorilor noștri!

După ce zile în șir au lucrat cu
mânuţele lor nenumărate obiecte de
decor pe teme de iarnă, ei şi-au văzut
micile lucrări expuse împreună, într-o
feerie în miniatură, pe care au numit-
o "Pe urmele lui Moş Crăciun"! Şi nu
orice fel de feerie, ci una luminată cu
leduri şi expusă într-o vitrină
admirată de oricine trece pe Aleea
Blocurilor Albatros.

Bucuria copiilor la inaugurare -
Darice, Rebeca, Lavinia, Ioana, Sebi,
Rareş, Cosmin, Andrei, Darius
Roman, Darius F., Victor şi Darrin - a
fost pe măsura muncii lor! La fel de
bucuroşi au fost mentorii care i-au
sprijinit pe copii, Vali şi Irina, precum
şi mentorii care ne-au ajutat să
stilizăm vitrina, Simona Pascale şi
Gabriel Tatu.

Din acea seară, brăduţii, Pomul de
Crăciun, drumul bătătorit printre
căsuțe, zăpada, luminiţele de la
ferestre şi toţi copiii de la Afterschool
Papillon au început să-l aştepte cu
speranţă pe Moş Crăciun!



 

 
 „NU UN SIMPLU AFTERSCHOOL, CI AFTERSCHOOL LA PAPILLON!”  

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În acest fel, joia s-a 
transformat în ziua 
Micului Bucătar, iar 
pastele tradiționale, 
humusul libanez sau 
salata grecească au 
căpătat valențe noi 

datorită imaginației și 
îndemânării copiilor 

Papillon. În topul 
preferințelor copiilor se 

mențin Jocurile Olimpice 
descoperite în săptămâna 
dedicată Greciei, fiecare 

sport fiind ilustrat cu 
succes de micii noștri 

competitori.

AFTERSCHOOL 



 

 

Egipt

Faraonii timpurilor noastre

Puzzle 

Humus

Mumiile Papillon



 

 

 

 

Grecia

Salată grească

Jocurile olimpice

Știați că?

Master chef



CE A FOST 
POSIBIL DE 

NUMĂRAT ȘI CE 
NU? 

 

 

 

 

 

 

 

CE A FOST POSIBIL DE NUMĂRAT ÎN 2017 LA PAPILLON: 

- 330 DE ORE CU ACTIVITĂȚI INEDITE DE TIP NONFORMAL, LA ATELIERELE PAPILLON 

- 900 DE ORE ACTIVITĂȚI AFTERSCHOOL 

- 45 DE ORE ÎN AER LIBER, PLINE CU ACTIVITĂȚI DISTRACTIVE ȘI ANTRENANTE 

- 40 DE MODULE A CÂTE 4 ATELIERE 

- 390 DE PARTICIPANȚI 

- 450 DE TABLOURI PICTATE 

- 12 CEASURI DE PERETE DIN DISCURI DE VINIL 

- 50 DE DECOARȚINI DE BRAD 

- 10 NAVO-MODELE CU VELELE-N VÂNT, NUMAI BUNE DE A FI LANSATE PE ORICE LUCIU DE APĂ 

- 1 FILM SCURT METRAJ ÎN LIMBA ENGLEZĂ 

- O CĂUTARE DE COMORI ÎN PĂDUREA GÂRBOAVELE 

- 1 ORAȘ (GALAȚIUL) RECONSTRUIT ÎN DETALIU, LA SCARĂ MICĂ, DIN PIESE LEGO ȘI DIN ALTE ACCESORII 

- 1 VERNISAJ CA LA CARTE, CU NUMEROASELE CREAȚII DE ARTĂ DE LA ATELIERELE EDUCATIVE 

- 1 PIESĂ DE TEATRU DE PĂPUȘI, SCENA ȘI DECORURI, TOATE CREATE DE COPII  

 



 

 

 

 

 

CE A FOST IMPOSIBIL DE NUMĂRAT ÎN 2017 LA 
PAPILLON: 

 

 

 

- MIILE DE ZÂMBETE RECONFORTANTE ALE COPIILOR, MARE EFERVESCENȚĂ DEGAJATĂ ÎN PREAJMA 
NOILOR DESCOPERIRI, INESTIMABILELE PRIETENII LEGATE DE-A LUNGUL ATELIERELOR 

- BUCURIA PĂRINȚILOR LA GÂNDUL CĂ FIECARE COPIL A AVUT LIBERTATEA DE A-ȘI EXPRIMA IDEILE, DE A-ȘI 
MANIFESTA PERSONALITATEA ȘI DE A-ȘI „ÎNGRIJI” ÎN VOIE PASIUNILE 

- ÎNSUFLEȚIREA MENTORILOR CARE NE-AU ÎMPĂRTĂȘIT DIN CUNOȘTINȚELE PREȚIOASE, DIN BOGATUL LOR 
UNIVERS INTERIOR ȘI, MAI ALES, DIN SPIRITUL LOR LIBER 

- AMINTIRILE CREATE ÎMPREUNĂ 

- EMOȚIILE TRĂITE ÎN FIECARE ZI 

- VISELE ÎMPLINITE 

- BARIERELE DEPĂȘITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MĂRTURII 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

•„Rareș v-a ales și noi am mers pe
mâna lui. Se simte ca acasă alături
de voi, iar printre cele mai
frumoase 7 minuni sau lucruri
minunate care i s-au întâmplat
(întrebare dintr-o fișă de la școală)
de când se știe, se numără locul
unde merge după școală și colegii
de acolo.”

Ana-Maria 
Racoviță 
părinte - Papillon

•„E super să fii părinte - PapilloN! 
Pe lângă faptul că ai certitudinea 
că, după școală, copilul tău are 
timp și pentru relaxare, și pentru 
teme, și pentru joacă, știi că acasă 
vei avea parte de timp de calitate 
petrecut cu cel mic, pentru că 
acesta nu va mai fi stresat de nici o 
sarcină de la școală!”

Alice Comănescu 

părinte - Papillon



 

 

 

 

 

 

 

• „Se promovează din ce în ce mai
puțin munca și din ce în ce mai mult
rezultatul comercial. Când am
început atelierul, nu aveam idee ce
înseamnă niciunul dintre procesele
conceperii unui film, părea ușor să
vizionezi unul și să îl înțelegi dar
niciodată nu am fost puși in fața unui
proiect de genul: fă unul de la 0. Noi
am reușit să ne atingem obiectivul:
ne-am făcut propriul nostru mediu-
metraj. Partea a doua este
popularizarea lui, care va exista sau
nu; în orice caz, asta nu ne va nega
bucuria din momentul în care am
văzut pe un ecran, Unplugged!
Vizionare placută!”

Daria Comănescu

copil - Papillon

• „Când o rugam pe mama să mă 
învețe jocurile copilăriei sale, îmi 
spunea tot timpul că ne trebuie mai 
mulți copii, că nu ne putem juca doar 
în doi... La Papillon am găsit și 
partenerii de joacă, și atmosfera 
potrivită pentru a experimenta lucruri 
noi!”

Lavinia 

copil - Papillon



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• „Ce pot spune după experiența Unplugged este că am reușit să realizăm ceva foarte
important. În mod paradoxal, acest ceva nu este filmul - de fapt, mi-e teamă că acest
film va fi înțeles drept scopul atelierului și va fi analizat, criticat, comparat ca atare...
La Papillon ne-am propus, de fapt, altceva, anume să structurăm o experiență
educațională prin intermediul mijloacelor cinematografice. Adică să ne adunăm
laolaltă, să relaționăm, să comunicăm, să ne imaginăm, să încercăm, să ne confruntăm
ideile și opiniile, să luăm tot soiul de decizii, să ne expunem, să ne exprimăm, să
descoperim ceva. Sunt ferm convins că fiecare, în dreptul său, a aflat ceva neștiut
despre sine și a reușit să facă ceva ce nu credea că poate realiza.
Aș mai adăuga, pe lângă toate acestea, importanța faptului că am făcut ceva concret.
Vedem atâta lume prinsă în proiecte de tot felul, însă un număr extrem de mic dintre
acestea ajung să devină realitate. Asta pentru că resursele sunt astăzi multe, diverse și
accesibile, dar lipsește de cele mai multe ori energia de a duce la capăt ceva, mai ales
dacă există câteva obstacole pe parcurs. Ei bine, cred că realizarea unui film este o
veritabilă terapie de depășire a obstacolelor - ele apar de peste tot, în toate etapele
producției. Nu doar că am reușit să le depășim, dar deseori le-am transformat, cu acea
energie despre care vorbeam, în provocări și oportunități. Aceste lucruri nu se văd în
film, dar ele au existat, zi de zi, la scrierea scenariului, la împărțirea rolurilor, la repetiții,
la filmări. At the end of the day, cum ar zice personajele din film, cred că emoția
inconfundabilă care i-a însoțit în fiece zi din această lună este de fapt cel mai mare
câștig.”

Victor Mihăilescu-
mentor Papillon



DE CE SĂ FIM 
CÂT MAI MULȚI 

ÎN ECHIPA CELOR 
CARE SUSȚIN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Investești în cei tineri, activitățile nonformale contribuind, într-o 
proporție mai mare decât educația formală din sistemul 
educațional tradițional, la dezvoltarea caracterului, a personalităţii 
şi a comportamentului în societate a viitorului adult;

Te alături, astfel, tuturor celor ce cred că educația trebuie 
să aibă un mare respect pentru individualitatea, pasiunile și 
nevoile fiecărui copil în parte;

Contribui la dezvoltarea unei generații independente și cu 
spirit critic, întrucât tinerii câștigă noi abilități și 
competențe, tocmai din faptul că educația nonformală 
favorizează libertatea de exprimare;

Te înscrii în rândurile celor care ajută activ la dezvoltarea, în 
România, a activităților de tip nonformal, mult mai slab răspândite 
la noi dacă ne raportăm la căutarea pe care acestea o au de multă 
vreme în Occident.


