Si žiačka alebo žiak strednej
školy a stretávaš sa ty alebo
tvoji známi s diskrimináciou?

Chceš získať zručnosti
v oblasti tvorby aktivistických
videí, divadla fórum alebo
angažovaného vizuálneho
umenia?

Prihlás sa na jesennú školu

Mládež proti
diskriminácii

7. – 11. 11.
2022
Smižany
Hlavným cieľom jesennej školy je zapojiť študentov
stredných škôl do tvorby umeleckých výstupov,
ktoré budú inovatívnym spôsobom komunikovať
témy predsudkov a diskriminácie rovesníkom.
Na jesennej škole si môžete vybrať z troch
workshopov – Divadlo fórum, Aktivistické video
a Vizuálne umenie. Získate praktické zručnosti
v danej metóde, ako aj techniky na ich využitie
v témach predsudkov a diskriminácie. Výstupy
jesennej školy budete môcť neskôr prezentovať
v dvoch vybraných lokalitách do konca roka 2022.

Workshop
divadla fórum

Workshop
aktivistického videa

Workshop
vizuálneho umenia

predstaví najčastejšiu formu
Divadla utláčaných, estetického
hnutia, ktorého cieľom je
posilňovanie diskriminovaných
skupín a aktívny dialóg o rôznych
formách útlaku v spoločnosti.
Divadelná hra je príbehom
diskriminácie samotných
účastníkov a účastníčok
a umožňuje publiku zapájať sa
do predstavenia a meniť
jeho priebeh.

poskytne technické zručnosti
práce s kamerou, písaním
jednoduchého scenára či strihu
a postprodukcie. Priamo počas
jesennej školy vytvoria študenti
a študentky krátke videá zamerané na témy diskriminácie.

ponúkne konceptuálny pohľad
na témy diskriminácie s dôrazom na aktivistické umenie
a umenie vo verejnom priestore. Účastníci a účastníčky
budú mať možnosť oboznámiť
sa a vyskúšať rôzne formy
výtvarného umenia a vytvoria
spoločné dielo. Výstupom
predchádzajúcej jesennej
školy bola vizuálna stolová hra
o diskriminácii.

Workshop bude viesť herečka
a divadelná praktička Joasia
Gierdal so skúsenosťami z tvorby
rôznych divadelných foriem
a certifikovaný facilitátor a tréner
Divadla fórum Andrej Návojský.

Lektormi budú mladí slovenskí
dokumentaristi Peter Važan
a Dominik Jursa, ktorí sa vo
svojej tvorbe aktívne venujú
ľudskoprávnym témam
súvisiacim s extrémizmom
a diskrimináciou v spoločnosti.

Workshop bude viesť výtvarníčka
a galerijná pedagogička
z Kunsthalle v Bratislave,
Lucia Kotvanová.

Koho hľadáme?
Študentky a študenti stredných
škôl vo veku 15 – 19 rokov, ktorí sa
sami stretávajú s diskrimináciou vo
svojom živote alebo sa o túto tému
zaujímajú a chcú proti nej aktívne
vystupovať. Zároveň chcú získať
zručnosti v inovatívnych formách
divadla, tvorby videa alebo
vizuálneho umenia. Predchádzajúce
skúsenosti v daných oblastiach
nie sú podmienkou.
Všetky náklady (cestovné,
strava a ubytovanie) sú hradené
organizátorom jesennej školy.

Prihlás sa
do 27. 10.
V prípade otázok sa môžete
obrátiť na koordinátorku projektu
Zuzanu Brišákovú na:
zuzana@nadaciams.sk

Toto podujatie je podporené Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR z Dotačnej schémy na
podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej
oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou.

