Międzynarodowy projekt ATLAS
25 czerwca – 1 lipca 2016
Cztery miasta: Warszawa, Paryż, Antwerpia, Bolonia. Ponad 100 osób
pochodzących z ponad 20 krajów świata – obywateli Europy,
nowoprzybyłych, uchodźców, migrantów, imigrantów drugiego
i trzeciego pokolenia. ATLAS to atlas bez skali, w którym indywidualne,
często bliskie nam i codzienne zdarzenia, opisy przestrzeni dzieciństwa
i wspomnienia istotnych momentów z życia, przeplatają się z ważnymi
wydarzeniami z historii najnowszej oraz opowieściami uchodźców,
którzy na scenie sami mówią o tym, co ich spotkało.

WEEKEND INAUGURACYJNY
25 czerwca 2016
18:00 – Atlas uchodźczy – wprowadzenie - wykład inauguracyjny Pawła
Mościckiego, Stół Powszechny
Wykład będzie poświęcony podstawowym założeniom i inspiracjom powstającego właśnie Atlasu
Uchodźczego. Poznamy kolejne motywy, które znajdą swoje miejsce w finalnej wersji atlasu,
a także wysłuchamy teoretycznych rozważań nad podstawowymi pojęciami wyznaczającymi
horyzont projektu History Atlas Under Construction Strefy WolnoSłowej. Nie zabraknie też
opowieści o Abym Warburgu - głównej postaci stojącej za pomysłem na stworzenie atlasu
o aktualności i historii migracji.
20:00 - BARAN – koncert, Ogród Powszechny
Baran to słowo kurdyjskie. Znaczy: deszcz. Deszcz oczyszcza, odświeża, tworzy NOWE. Tak jak
grupa, której kompozycje są nowymi aranżacjami utworów muzyki perskiej i kurdyjskiej. Baran
tworzą artyści o różnym pochodzeniu kulturowym i doświadczeniach muzycznych. Na inaugurację
projektu ATLAS grupa zagra oryginalne kompozycje wraz ze standardami muzyki Bliskiego
Wschodu i dawnego imperium perskiego.
Wstęp wolny.
26 czerwca 2016
12:00 - wielokulturowe rodzinne śniadanie z Ludoteką Roszada, Stół Powszechny
Wspólne granie w gry planszowe i karciane w gronie gości z całego świata, którzy przyjadą
do Warszawy i w niedzielę w południe spotkają się z mieszkańcami stolicy, żeby razem porzucać
kostkami, poruszać pionkami, pozgadywać, poudawać kogoś innego i poopowiadać, nie tylko
o tym, w co gra się w innych krajach.
Wstęp wolny.
organizator: Fundacja Strefa WolnoSłowa
współpraca:

partnerzy: Cantieri Meticci (Włochy), Università di Bologna (Włochy) , ARCI (Włochy), Cie Check Points (Francja),
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera (Polska), kunstZ (Belgia), Instytut Badan Literackich (Polska)

