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A fost odată ca niciodată...

Povestea a început în 2019, în luna florilor, ca un semn că florile erau pregătite să nuanţeze 
în curcubee voioşia copiilor plini de năzuinţe şi cu încredere în drumul pe care au păşit.

De fapt, povestea a început mult mai demult. Dau timpul înapoi şi regăsesc în mine copilul 
cu poftă de joacă, cu dorinţa de a cunoaşte lumea, un copil visător cu toate speranţele în 
buzunarul inimii. Recunosc, îmi doream să schimb lumea. Atât de vie mi s-a păstrat această 
dorinţă încât, într-o dimineaţă, la o cafeluţă, mi-am imaginat cum o să fac primul pas în a 
iniţia un grup de copii dornici de cultură. Chiar atunci, pe loc, am găsit numele şi în secunda 
următoare l-am botezat „Nino Nino”. 

„Lumea o poţi schimba prin cultură, dragule. Primul pas e acolo, în lumea inocenţei, o lume 
nepoluată de ipocrizie și lăcomie. Îmbrăţișează copiii cu drag de cultură și ei te vor urma pe acest 
drum!”, mi-a şoptit gândul răzleţ mângâiat de o luminiţă venită din prima rază de soare a acelei 
dimineţi.

Nu am mai stat pe gânduri şi mi-am făcut planuri, adică un proiect cu ajutorul Asociaţiei 
Culturale Leviathan şi, prin implicarea necondiţionată a dragilor mei prieteni şi colegi, 
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Puşa Roth, Rudy Roth şi Costin Tuchilă, am deschis poarta copilăriei într-un câmp magic al 
poveştilor, cu toate intenţiile potrivite în educaţia copiilor.

Şi totuşi, cu toate instrumentele la îndemână, cu toată experienţa mea artistică, cu creaţiile 
mele literare, cu dragostea mea pentru copii, cu dorinţa de a schimba lumea, furnicături mă 
străbăteau la gândul responsabilităţii la care mă angajam.

În faţa copiilor trebuie să mă prezint curat şi simplu, să cobor la nivelul inocenţei lor şi să 
las la o parte  pretenţiile de om mare. În jocul cu exigenţe de educaţie cultural-artistică în care 
sunt atraşi copiii, nu există reguli sau dogme bazate pe criterii mecanice. Nu există decât joacă 
în cea mai pură imaginaţie. 

În tot acest proiect de formare a unor mici artişti, importantă este răbdarea, elementul 
esenţial al succesului. Şi ca să nu las „răbdarea” singură în toată această călătorie, i-am oferit o 
călăuză simplă, la îndemâna tuturor: Zâmbetul. 

Acesta a fost şi motivul pentru care, împreună cu Asociaţia Culturală Leviathan, am 
denumit proiectul „Zâmbetul uneşte”.

La ora actuală, „Nino Nino” nu este numai un grup artistic, este o familie.
Sunt permanent atent să le ofer mai mult. Orice copil merită asta şi nu-mi precupeţesc 
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timpul spre a le dărui imaginaţie, joacă, cultură, zâmbete, dragoste de oameni, iubire de sine, 
iubirea ca forţă la tot ce ne înconjoară, pentru a înfăptui acel vis pornit din copilăria mea. 
„Nino Nino” este un prim pas micuţ, dar mare în năzuinţa de a schimba lumea începând de 
aici, din Brăila. Asta îşi doresc şi copiii de la „Nino Nino”. Întrebaţi-i!

De aceea povestea lui „Nino Nino” continuă ,,ca niciodată”. Visul meu pornit din copilărie 
se uneşte cu gândurile acestor copii în minunatul proiect iniţiat pentru ei, „Zâmbetul 
uneşte”.

Lică Barbu
coordonatorul proiectului „Zâmbetul uneşte” 

iniţiat de Asociaţia Culturală Leviathan 
în colaborare cu Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrati” Brăila
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Ce-ar fi dacă ar fi?

Povestea „Nino Nino” nu începe ca toate poveştile cu ,,a fost odată” ci cu ,,ce-ar fi dacă...”. 
Aşa s-a gândit şi Lică Barbu, iniţiatorul acestui proiect aflat sub egida Asociaţiei Culturale 
Leviathan. Ce-ar fi dacă ar aduce la Brăila un concept de grup artistic? De la idee s-a trecut 
rapid la scris scenarii, la compus melodii, la înregistrarea cântecelor cu vocile copiilor. „Nino 
Nino” este mai mult decât un grup artistic pentru copii. Este comunitatea copiilor zglobii, 
gălăgioşi, visători, timizi sau curajoşi.

Membrii „Nino Nino” îşi pun în scenă trăirile, experienţele, poveştile, fiind încurajaţi să 
vorbească în public, să-şi folosească imaginaţia, creativitatea şi spontaneitatea.

O muncă în echipă şi o trupă de nota 10 – „Nino Nino”!

Mihaela Doiniţa Stanciu
bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila,

Secţia de Împrumut pentru copii. Ludotecă, o susţinătoare neobosită 
a proiectului ,,Zâmbetul uneşte” iniţiat de Asociaţia Culturală Leviathan




