Jestem wielką parą oczu - podróż jako spotkanie z Innym
Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia
Termin: 1 kwietnia - 1 czerwca 2008 r.
Miejsce: Opole
Cele projektu:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

popularyzacja postaci Ryszarda Kapuścińskiego i jego twórczości
przywołanie refleksji wybitnego reportera i pisarza na temat dialogu kulturowego, jego
spojrzenia na świat z pozycji „tłumacza” kultur, jak sam mówił o swoim posłannictwie
kontynuacja „dzieła” Kapuścińskiego w działaniach artystycznych, wykorzystujących
różne języki sztuki (spektakl, fotografia)
pokaz spektaklu inspirowanego twórczością Kapuścińskiego
organizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców Opola
organizacja wystawy fotograficznej: "Jestem wielką parą oczu - Podróż jako spotkanie z
Innym" inspirowanej twórczością Ryszarda Kapuścińskiego
organizacja debaty na temat podróżowania
stworzenie możliwości zaprezentowania przez cudzoziemców zamieszkałych w Opolu ich
doświadczeń ze spotkania z Innym – miastem i jego mieszkańcami
zderzenie podczas debaty dwóch punktów widzenia: Moje widzenie świata – Jak inni
widzą mnie.
zainspirowanie uczestników projektu do innego spojrzenia na zjawisko podróżowania –
jako sposobu dotarcia do autentycznej wiedzy o Innych, spotkania i dialogu w
przeciwieństwie do powierzchownej, płytkiej turystyki
wymiana międzykulturowa: poszukiwanie tego co wspólne, rozumienie tego, co
odmienne
promocja regionu i miasta

Historia projektu
Potrzeba realizacji tego projektu wynika z naszego głębokiego przekonania, że Ryszard
Kapuściński pozostawił współczesnemu społeczeństwu niezwykle ważne przesłanie:
przekonanie, że tylko w zdolności do dialogu z „Innym” jest nadzieja dla świata, że nie ma
innej drogi. Jak mówił: „Aby lepiej poznać siebie, trzeba poznać Innych, bo to Oni właśnie są
tym zwierciadłem, w którym my się przeglądamy”.
Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia od wielu lat utożsamia się z tą refleksją, realizując
liczne projekty edukacyjne i artystyczne, propagujące dialog międzykulturowy. W styczniu
minęła pierwsza rocznica śmierci pisarza. W związku z nią zaplanowaliśmy działania, które
pozwoliłyby w sposób głęboki i rozwijający powrócić do jego twórczości. Temat nawiązuje do
Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.
Działania
·

Konkurs fotograficzny - wystawa

W kwietniu zostanie ogłoszony w opolskich mediach konkurs fotograficzny zatytułowany
"Jestem wielką parą oczu - Podróż jako spotkanie z Innym" inspirowany postawą
Kapuścińskiego, który podróż traktuje jako szansę autentycznego poznania innych kultur.
Planujemy wyłonienie najciekawszych fotografii i stworzenie z nich wystawy, która pozwoli

zaprezentować niebanalne, empatyczne i otwarte na spotkanie spojrzenie na odwiedzane
miejsca. Wystawa będzie przystosowana do warunków plenerowych, tak aby jak najszersze
grono odbiorców mogło ją obejrzeć.
W dniach 19 maja - 1 czerwca wystawa zostanie zaprezentowana na ulicy Krakowskiej.
18 maja wystawa zostanie zaprezentowana w Teatrze Lalki i Aktora, gdzie odbędzie się
otwarcie projektu: prezentacja wystawy, debata, pokaz spektaklu „Jestem wielką parą oczu”.
· Spektakl
Spektakl został zrealizowany przez związaną z Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia
grupę teatralną TAKiTEATR pod kierunkiem Beaty Maliszkiewicz. Jego przesłaniem jest
ukazanie tego, co w postawie Kapuścińskiego – Podróżnika najważniejsze – empatii,
współczucia, potrzeby bycia blisko Innych, nieustannej próby ich zrozumienia. Spektakl był
prezentowany m.in. w Carrarze podczas Festiwalu Europa Giovanni.
·

Debata – spotkanie i dyskusja wokół tematu podróży.

W programie:
o
o
o
o
o
o

Beata Maliszkiewicz - Spotkanie z Innym w twórczości Ryszarda Kapuścińskiego
Aleksandra Madoń – Malowanie słowem w prozie Ryszarda Kapuścińskiego
Aneta Dereń – Dziedzictwo Odyseusza. O podróżowaniu w kulturze współczesnej
Joanna Biskup – Raj odnaleziony: polskie mity o Nowej Zelandii
Ksiądz Jan Chodura – Inny w Togo
oraz wypowiedzi zaproszonych do debaty cudzoziemców mieszkających w Opolu.

Do debaty zaproszeni zostaną uczniowie liceów, studenci oraz mieszkańcy Opola.

Harmonogram
·
·
·
·
·
·
·

1 kwietnia 2008 Ogłoszenie konkursu fotograficznego "Jestem wielką parą oczu - Podróż
jako spotkanie z Innym" inspirowanej twórczością Ryszarda Kapuścińskiego dla
mieszkańców Opola
9 maja 2008 - rozstrzygniecie konkursu – wybór fotografii do wystawy
10 – 17 maja 2008 - przygotowanie wystawy
9 – 17 maja 2008 - informacja dla mieszkańców o planowanej imprezie
1 kwietnia – 5 maja 2008 - przygotowanie debaty, nawiązanie kontaktów z
cudzoziemcami z Opola, podróżnikami, prelegentami
18 maja - impreza w Teatrze Lalki i Aktora: Otwarcie wystawy/Debata/Prezentacja
spektaklu „Jestem wielką parą oczu” wg R. Kapuścińskiego
19 maja – 1 czerwca - Prezentacja wystawy fotograficznej na ulicy Krakowskiej w Opolu

