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Fundação Cultural chega a Ilha de Luanda
Denominada “Fundação Arte e Cultura”, o espaço congrega várias formas de artes
e será inaugurado no próximo dia 28 de Fevereiro. Em exclusivo ao Vanguarda,
Naama Margalit, Directora Geral do espaço conta quais os objectivos do projecto.

25 Fev 2020 / 12:14 H.

O que é a fundação Arte & Cultura?

É uma organização filantrópica, cujo objectivo é trabalhar com uma comunidade voltada para a arte e dar
oportunidades a todos para aprender culturalmente.

De quem foi a iniciativa de trazer a fundação para a Ilha?

É parte das acções de responsabilidade social da Mitrelli, e começamos com a primeira casa no centro da
cidade em 2016, e no ano passado pensamos em fazer um lugar maior, com mais oportunidades para a
população. E encontramos este espaço maravilhoso na Ilha, e a comunidade gostou da ideia e em menos de
um mês já tínhamos mais de 350 crianças inscritas e as mulheres adultas chegaram logo a seguir.

Que actividades e cursos são leccionados na Fundação?
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Temos a escola de arte, biblioteca, ginástica, yoga, capoeira, dança, e ainda a escola de música que
contempla aulas de canto, piano, bateria e guitarra. Temos ainda dois projectos fora da Escola que é Costura
para todos, trata-se de um projecto só para mulheres, o qual pretendemos transformar numa cooperativa,
cujos lucros das vendas serão repartidos entre a cooperativa e as costureiras. O outro projecto é uma
carpintaria pequena que alberga crianças e jovens, que seguirá o exemplo da cooperativa das mulheres.

Como é dado o acesso a essas crianças?

Ninguém paga nada para ter acesso, basta vir à Fundação, é tudo grátis desde a inscrição ao material de
apoio.

Apesar de estarem em funcionamento desde 15 Agosto do ano findo, vocês vão fazer a inauguração da
Fundação no próximo dia 28. Quais actividades já acolheram?

Durante o natal acolhemos várias crianças de um centro para uma festa em que os protagonistas das
actividades foram os alunos da Fundação. Temos tido imensas actividades fixas como a noite de poesia nas
últimas quartas-feiras do mês, temos tido exposições em parceria com a Galeria Tamar Golan. Quanto a
artistas de fora, no Dia de São Valentim tivemos a Unekka, temos já uma marcação com Filipe Mukenga no
próximo mês de Março, e estamos abertos a novas actividades.

No seu ver, quais os ganhos que esta casa cultural traz para a cena cultural Luandense?

Primeiro é que congregamos no mesmo espaço várias formas de artes, damos a oportunidade de
aprendizagem cultural. Temos aqui maravilhosos artistas plásticos e estamos abertos para todos que queiram
nos visitar e fazer formações na nossa Fundação.

E qual é a avaliação que faz desta aceitação do projecto que ainda está em fase embrionária?

Cada dia que passa temos mais voluntários a juntarem-se a causa, recentemente recebemos alguém com a
ideia de leccionar inglês. Basicamente o objectivo era ser uma escola de arte e escola de música e passado
quatro meses mudámos muito. E o feedback se resume no número de crianças que não para de crescer a
cada dia que passa, as mulheres que se juntaram ao projecto também têm-se mostrado muito felizes pela
oportunidade.

O que está reservado para o dia da inauguração da Fundação?

Convidamos várias instituições governamentais. Teremos vários momentos culturais com as crianças da
Fundação, começando pelo coral, o ballet e apresentação de piano e danças tradicionais.

O vosso anfiteatro foi baptizado com o nome Wyza...

Quando conseguimos o espaço, encontramos uma piscina muito grande que inicialmente pensei em fechar,
mas fui aconselhada a fazer um anfiteatro que alberga mais de 300 pessoas. E a seguir começamos a pensar
no nome para o anfiteatro, eis que surge a ideia de homenagear o meu grande amigo Wyza que trabalhou
connosco durante muitos anos e fizemos juntos vários projectos, especialmente o projecto Ponte cultural, é
um grande amigo meu e também da Fundação. E uma vez que o termo Wyza do Kimbundu, em português
significa “vem”, e é o que nós queremos, que as pessoas venham para a nossa fundação.

Que outras actividades são realizadas fora do centro?

Há mais de 7 anos temos um projecto com crianças da rua, chama-se “Música na rua”, costumamos realizar
no Largo 1ª de Maio, levamos uma guitarra, e passamos duas horas com os meninos de rua, tendo já
ajudado muitos a sair da rua. Há um grande trabalho por se fazer e até hoje temos muito orgulho do que já
fizemos. Fizemos auscultação dos seus problemas e tentamos ajudar da melhor forma, em parceria com o
Inac.
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TEMAS EMPREGO (/CRONOLOGIA/-/META/EMPREGO) SÃO VALENTIM (/CRONOLOGIA/-/META/SAO-VALENTIM)

Com que periodicidade fazem esta actividade e quantas crianças já conseguiram tirar da rua?

Estamos lá duas vezes por semana, às terças e quintas. Aos poucos foram se acostumando com as nossas
visitas e quando chegam estes dias eles esperam por nós. Já retiramos da rua cerca de 70 crianças, algumas
voltaram para as suas famílias, outras foram para centros de acolhimentos e alguns também já foram
enviadas para outras províncias, onde se encontravam as suas famílias.

E o projecto “Caminho do bem”?

Trata-se de uma lição de vida, demos a oportunidade a 8 jovens que tenham começado a sua vida em algum
centro de acolhimento, que já tenham atingido os 18 anos que é altura em que estão autorizados a sair dos
acolhimentos mas que ainda necessitam de ajuda. Este projecto dá a oportunidade de ter uma casa, uma
bolsa de estudos e mais do que isso, o projecto facilita o acesso a um emprego, podendo assim ajudá-los a
tornarem-se auto-suficientes, pagando pela casa e pela comida que consomem.

Quantas pessoas já beneficiaram deste projecto?

Trata-se de um projecto-piloto, até agora apenas 8 jovens beneficiaram dele. A duração do mesmo deverá
ser de dois anos, e após verificarmos que já podem andar pelas “próprias pernas” daremos oportunidade a
outros jovens.

Qual é a vossa expectativa com relacção ao futuro da Fundação?

São tudo projecções, estamos a preparar o Dia das Boas Acções que será 24 de Março, em que vários
voluntários juntam-se para fazer determinada acção. No ano passado, juntaram-se a nós 300 voluntários e
limpámos uma vala nas Ingombotas. Este ano pretendemos renovar um largo aqui mesmo na Ilha.
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