Projekts palīdz saprast „Ko nozīmē – būt citādam?“
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bērni ar dažādām fiziskām problēmām. Bet kā pārvarēt sabiedrības aizspriedumus, lai puisis vai meitene
ratiņkrēslā neizraisītu aizkaitinājumu vai vēlēšanos novērsties? Šādiem cilvēkiem dažkārt nav nekā
vērtīgāka par siltu skatienu un apzināšanos, ka tevi uztver kā līdzvērtīgu, jo būt „citādam” nav
vienkārši.
No 2015. gada jūnija līdz 2016. gada jūnijam Rīgas 71.vidusskola un Bundesverband
russischsprachiger Eltern e.V. (BVRE) īsteno starptautisku teatrāli integratīvu projektu pusaudžiem un jauniešiem (arī - ar īpašām vajadzībām)
„All Together Now!”” („Tagad visi kopā!”). Projektā piedalās Rīgas 71. vidusskolas teātra studijas dalībnieki un Bērnu – invalīdu
rehabilitācijas centra izglītojamie.Jaunieši no Vācijas pārstāv dažādas kultūras un etniskās grupas. Projektu atbalsta Vācijas fonds
„Erinnerung, Verantwortung, Zukunft“ (EVZ)*.
Projekta ietvaros noris kopējs darbs pie teatrālas performances un foto izstādes, jaunieši piedalās arī dažādās teātra darbnīcās un
meistarklasēs.
2015. gada oktobrī pirmā tikšanās bija Ķelnē, šogad, no 19. līdz 26.martam, tā paredzēta Rīgā. 24. martā no pulksten 13.00 kultūras
centrā „Iļģuciems” būs bezmaksas pasākums, kur skolēni parādīs savas sagatavotās etīdes un monologus, kas balstīsies uz
dokumentālām liecībām par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, viņu dzīvi un sabiedrības attieksmi. Teātra valodā ar tēliem, pantomīmu,
plastiku un deju jaunieši grib akcentēt galvenās dažādu cilvēku līdzāspastāvēšanas problēmas.
Projekta „All together Now” galvenais virziens ir sabiedrības apziņas atveseļošana, tāpēc Vācijā tas ir federālas nozīmes projekts,
kura ilgums - 1 gads.
No Latvijas puses šo projektu koordinē Rīgas 71. vidusskolas teātra studijas „Maska” vadītāja Jolanta Suprijanoviča un skolotāja
Inese Palma.
No Vācijas puses – režisors un inscenētājs un projekta kurators Vladimirs Veinbergs un projekta koordinatores Jūlija Savčuka un
Jeļena Veinberga.
Režisors un inscenētājs, kurators Vladimirs Veinbergs: “Mūsu projekta galvenā tēma – kā sabiedrībā dzīvot kopā veseliem
cilvēkiem un tiem, kuru fiziskās spējas ir ierobežotas. Ar teātra valodas palīdzību mēs atklājam šo realitāti. Projekta gaitā, no vienas
puses, tiek celts bērnu invalīdu pašvērtējums, no otras, parastie jaunieši atklāj sev cilvēku ar īpašām vajadzībām pasauli, apzinās to
vienlīdzību ar visiem pārējiem. Tā dzimst draudzība, uzticēšanās, tolerance.”
Starptautiskā projekta „All together Now” koordinatore Jūlija Savčuka: ”Esmu priecīga, ka ir uzsākts šāds projekts. Bērns
saprot, ka nav slikti būt citādam, svarīgi ir atrast sevi. Šādus pareizas domāšanas asniņus mēs sējam augošās paaudzes prātos.
Veselīga mentalitāte šodien - veselīga nākotne rīt.”
Rīgas 71. vidusskolas pedagoģe Inese Palme un teātra studijas “Maska” vadītāja Jolanta Suprijanoviča: ”Šis starptautiskais
projekts ļaus ne tikai citādi paraudzīties uz cilvēkiem ar fiziskām nepilnībām, bet arī paplašinās kopējo redzesloku, ļaujot iepazīt
cilvēkus no citas valsts. Mūs patīkami pārsteidza, ka cilvēki ratiņkrēslos Vācijā dzīvo aktīvi, neslēpjas, nekautrējas.”
Ņikita Sjomins, Rīgas 71. vidusskolas Rehabilitācijas centra 9. klases skolnieks: “Es ļoti daudz kopā ar visiem pastaigājos pa
Ķelni. Rīgā man vienam neatļauj tik ilgi staigāt. Šeit viss ir ļoti ērts un pieejams! Man ir invalīda apliecība, bet es jūtos kā parasts
puisis. Eju uz trenažieru zāli, gribu pēc skolas beigšanas mācīties par pavāru. Pašlaik mēs visi kopā iestudējam izrādi. Paldies visiem,
kas mums uzdāvināja gabaliņu laimes Vācijā! Kādreiz es pats atbraukšu uz Vāciju paceļot! Jūs redzēsiet!”
Rīgas 71. vidusskolas 12. klases skolniece Tatjana Vinogradova: ”Mēs gatavojam teatrālu etīdi no reālās dzīves. Vecāko klašu
skolēns slēpj savas fiziskās nepilnības, sēž autobusā un nepiedāvā apsēsties savā vietā ne vecmāmuļai, ne grūtniecei. Visi uz viņu ir
dusmīgi, rāj, lamā. Puisis neiztur un pieceļas. Un tad visi saprot, ka viņš ir invalīds. Diemžēl dzīvē šādu situāciju ir daudz.”
Rīgas 71. vidusskolas 11. klases skolnieks Dmitrijs Romanovs: ”Mani pārsteidza Ķelnes Doma skaistums, kā arī dažādās iespējas,
ko Vācija piedāvā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.”
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Ostrovskis: ”Esmu viens no teatrālās programmas „Ko nozīmē būt citādam” vadītājiem. Agrāk es nekad nebiju kontaktējies ar
cilvēkiem, kuru fiziskās spējas ir ierobežotas. Esmu sapratis, ka viņi ir tādi paši, kā mēs.”
* ”Piemiņa, atbildība, nākotne”
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