 (Ort-mخاطرات مهاجرت )
پناهجویان عزیز در هامبورگ !
جهت تولید محصوالت هنری و برپایی نمایشگاه  ،صمیمانه از شما دعوت به عمل می آید.
 Ort-mمکانی است برای ثبت و یادآوری خاطرات مهاجرت شما .در این فضای هنری پناهجویان و شهروندان
هامبورگی با یکدیگر روبرو میشوند .موضوعاتی که ما را به مشاهده و بحث میکشانند :تجربیات مستقیم از جنگ،
فرار و مهاجرت ،جهانی سازی و جهانی شدن ،تاریخ و داستان های استعمار و همچنین معانی هریک در آثار هنری.
 Ort-mقصد دارد تاثیر دیدگاه غیر اروپاییان ،اروپاییان و هامبورگی ها را درمعرض نمایش قرار دهد.
آثار هنری عمومی در محل انحصاری آتلیه ما
سپتامبر– دسامبر 5102
آیا عالقه مند به آثار هنری هستید؟ صمیمانه شما پناهجویان را جهت همکاری در چاپ تصاویر ،فیلم و ویدیو وترانه
های رپ به کارگاهمان دعوت می نماییم .کلیه تکینک ها تحت نظر مربیان حرفه ای آموزش داده میشوند .این کارگاه
فقط برای بزرگساالن بوده و شرکت در آن رایگان میباشد.
نمایشگاه هنر  02ژانویه –  05فوریه 5102
آثارشما در محل گالری  Viktoria-Kaserneدر هامبورگ ـ آلتونا نمایش داده خواهد شد .با بهره گیری از ایده ها و
نظرات شما اجرای سخنرانی  ،نمایش فیلم  ،راهنمای نمایشگاه و غیره را برنامه ریزی خواهیم کرد.
درباره ما
 Ort-mیک پروژه خودجوش آزاد متشکل از پناهجویان ساکن هامبورگ و جامعه هنرمندان می باشد .هنرمندان و
فعاالن غنایی و المپدوسایی در نظر دارند آثار خود را در نمایشگاه ما معرفی کنند.
کارگاه های رایگان ما
به تصویر کشیدن خاطرات
کارگاه چاپ تصویر به همراه هنرمند Joe Sam-Essandoh
کدامیک از تجربیات زندگی من را میتوان به تصویر کشید؟ فراگیری چاپ تصویر به آسانی امکان پذیر بوده و نتایج
آن به سرعت قابل دستیابی خواهد بود.
فقط شنبه ها ساعت 01 -01
آدرس Atelierraum Süderstraße 112, Hamburg :
ویژه
کارگاه فیلم و ویدیو به همراه  ،Vanessa Nica Mullerکارگردان و هنرمند صوتی و تصویری
چه چیزهایی برای شما یادآور خاطرات است؟ از دیدگاه شما چه چیزی در آلمانی ها و هامبورگ  ،جدید  ،عجیب و
غیرعادی است؟ چه تجربه ای از شهر دارید؟ در این راستا می خواهیم با یکدیگر فیلمی کوتاه بسازیم .می توان
مصاحبه انجام داد و یا یک سکانس فیلم ایجاد کرد .این فیلم شما خواهد بود ،مختص خودمان!
کارگاه دو هفته ای از سه شنبه 6.10.2015
آدرس Atelierraum Süderstraße 112, Hamburg :
ترانه های پناهجویان
مربی رپ  A-Jayبه همراهی آکادمی  HipHopهامبورگ
ترانه های رپ ،به صورت گفتاری  ،کالم و متن و هر آنچه که در نمایشگاه بتوان معرفی کرده و به اجرا درآورد.
کارگاه دو روزه سه شنبه  52اکتبر ساعت  01-01و چهارشنبه  52اکتبر ساعت 01-01
آدرس Atelierraum Süderstraße 112, Hamburg :

مراتع سرسبز
کارگاه اختصاصی بانوان به همراه هنرمند HMJokinen
بازسازی خاطرات با تصاویر و مصاحبه :ریشه ـ سرزمین ،شهر و روستای من کجاست؟ خانواده من کجا بودند و کجا
به سر می برند؟ چه خاطراتی از دوره نوجوانی و جوانی ام به جا مانده است؟ زندگی امروز من در کالن شهر
هامبورگ چگونه است؟ با گیاهان طبیعی و زنده آزمایش خواهیم کرد.
به بانوان جهت مصاحبه نیازمندیم.
تماس Hanni • info@ort-m.de • 0176-65488735 :
آدرس Atelierraum Süderstraße 112, Hamburg :
اطالعات بیشتر:
اطالعات ،ثبت نام ،تماس :
( Ort-mخاطرات مهاجرت)
www.ort-m.de/welcome.html
تلفن 0176-65488735 :

دوشنبه – جمعه ساعت 81-81
info@ort-m.de

کلیه کارگاه ها در محل آتلیه برگزار میشوند:
 / Süderstraße 112حیاط پشتی.
 7دقیقه پیاده روی از ایستگاه S-Bahn Hammerbrook
و نزدیک به ایستگاه اتوبوس Süderstraße
مشاهده نقشهwww.ort-m.de/contact.html :
خوش آمدید!

