Artesanato Vira Manifesto no Reino Unido
O Conselho de Artesanato do Reino Unido ao ver o declínio de investimento
em educação e produção criativa no país, na capacitação, criação e fabricação do
artesanato, em especial, lançou em 10 de novembro de 2014, na Câmara dos
Comuns do Reino Unido, o seguinte manifesto, que foi posteriormente publicado
na página do Crafts Council England (Conselho de Artesanato do Reino Unido):
“Our Future is in the Making: An Education Manifesto for Craft and
Making#FutureInMaking” (Nosso futuro está em construção: Um Manifesto para
o Artesanato e sua Fabricação #FutureInMaking).
Dividido em cinco partes estratégicas, o manifesto mais parece um plano
de ação pronto para ser desenvolvido por seus governantes. As metas variam
desde a revitalização do aprendizado nas escolas, o treinamento e especialização
de professores, a promoção do estudo de artesanato junto à arte, design e
tecnologia, assim como o suporte para que artesãos, educadores, empresas e
alunos possam trabalhar juntos a criação de um curso superior a nível mundial e
investimento em pesquisa artística e científica de vanguarda.
O livreto – com um design claro, simples, recheado de slogans que o faz
parecer material publicitário – e seu conteúdo, foram elaborados pelo Crafts
Council em colaboração com criadores, empresas, educadores e jovens. Um
questionário de consulta setorial foi distribuído em junho de 2014. Entre julho e
setembro, quatro grupos focais reuniram 65 fabricantes, empresas, agências de
artesanato e do setor criativo, com professores, pesquisadores e estudantes para
debater e elaborar as recomendações. Em outubro, um rascunho do Manifesto foi
distribuído a representantes dos setores de artesanato e educação para
comentários e refinamento. No mês seguinte ele foi finalizado e apresentado ao
governo. Um exemplo de interesse, dedicação e crença em um futuro melhor para
a nação.
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