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WPROWA D Z ENIE
Obecnie państwa członkowskie UE przechodzą przez trudny okres.

Kryzysy finansowe, jak pokazuje historia, stwarzają mnóstwo okazji do rozwoju ekstremizmu i ksenofobii. Wzbogacająca się różnorodność Europy przynosi ze sobą
również wyzwania. W obecnym kontekście zwiększającej się migracji do niektórych
państw członkowskich, zwiększonej mobilności osób w UE, i faktu,
iż różne grupy muszą żyć obok siebie (w tym te ze środowisk
migracyjnych i nie migracyjnych lub narodowych, czy mniejszości
„Każdy jest w pewnym sensie etnicznych) wynikłe napięcia mogą narazić na ryzyko spójność spow podróży... Liczy się zatem
łeczną i europejski projekt.

nie tyle »skąd jesteś?«,
ale raczej »na jakim etapie
podróży jesteś?« ”

Znalezienie rozwiązania w tej kwestii jest zadaniem dla wszystkich
publicznych instytucji, których główną misją jest promowanie spójności społecznej.

James Clifford

Zadanie to należy również, i to w istotnej mierze, do instytucji sztuki
i kultury. Dzieje się tak dlatego, że omawiane zagadnienia nie mają
jedynie społecznego i ekonomicznego charakteru, ale mają również, i to często
w sposób dominujący, wymiar symboliczny i kulturowy. Wzrastająca różnorodność
w Europie jest kulturową rzeczywistością, którą należy brać pod uwagę i którą należy
się zająć na poziomie zarówno jednostki jak i zbiorowości.
Silne przekonanie, że różnorodność kulturowa jest zaletą, wartością dodaną i szansą
dla społeczeństwa europejskiego przeniknęło pracę naszej grupy eksperckiej, powołanej w ramach Agendy kultury, w celu skupienia się na roli sztuki publicznej i instytucji
kultury w ramach promowania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.
Takie pozytywne rozumienie różnorodności kulturowej stanowi fundament i perspektywę niniejszego raportu.
Poprzez właściwą przestrzeń na pogłębienie zrozumienia różnorodnych kultur oraz
zapewnienie miejsca dla partycypacyjnych i kreatywnych spotkań, instytucje kultury,
naszym zdaniem, odgrywają decydującą rolę w łączeniu ludzi i w budowaniu bardziej
spójnego oraz otwartego społeczeństwa.
Ponadto, instytucje kultury muszą zaangażować szersze rzesze ludności w swoje
działania,  aby mogła przyczyniać się do służenia ich zasadniczej misji, jaką jest zapewnienie przekazywania dziedzictwa kulturowego z pokolenia na pokolenie. Kto zaopiekuje
się istniejącym dziedzictwem lub rozwinie nowe, integracyjne działania, jeżeli wielu
ludzi z różnych części naszego współczesnego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci
i osoby młode nie wykazuje zaangażowania? Pełnienie funkcji nośnika spójności społecznej jest nie tylko moralnym obowiązkiem instytucji kultury otrzymujących fundusze
publiczne, ale również jest  niezbędne dla ich długofalowego przetrwania.
Wyzwanie to stanowi także olbrzymią szansę w zakresie wyszukiwania i rozpoznawania bogactwa talentów wniesionych przez nowe jednostki i społeczności oraz jest
szansą na hybrydyzację i innowację w twórczości artystycznej. Może to wymagać
zastosowania nowych metod pracy, które pozwolą na innowacyjność i zapewnią
przestrzeń na wykonywanie doświadczeń, utrzymując przy tym doskonałość i wysokie standardy artystyczne i kulturalne oferowane odbiorcom i uczestnikom.
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Sprostanie temu wyzwaniu może oznaczać, że instytucje kultury będą musiały głęboko
zrewidować swoje działania i wizje tak, aby zająć się potrzebami społeczeństwa, które
jest kulturowo bardziej zróżnicowane niż to, dla którego zostało ono ustanowione.
Dokonanie koniecznych zmian w istniejącym krajobrazie oznaczać będzie opracowanie metod mających na celu stopniową zmianę natury istniejącego zarządu i kadry
oraz aktualnego tworzenia programów przez instytucje kultury i dziedzictwa, w celu
upewnienia się, że odzwierciedlają one i obejmują tożsamość kulturową tych części
społeczności, które chcą zachęcić do uczestnictwa. Może to oznaczać rewidowanie
przyjętych założeń i zmianę sposobu pracy. Oczywiste jest, że jest to proces długofalowy i będzie on wymagał wiele czasu oraz zaangażowania całego sektora.
Po czyjej stronie leży odpowiedzialność za to zaangażowanie? Zmiany muszą być
postrzegane jako kwestia przekrojowa, która stawia wyzwania wszystkim częściom
kulturowego krajobrazu. Dotyczy to więc różnych resortów, wszystkich organizacji
finansujących oraz dystrybutorów, organizacji zrzeszających profesjonalistów, takich
jak osób pracujących w muzeach i instytucjach kultury i dziedzictwa oraz oczywiście
samych instytucji kultury - „indywidualnych organizatorów działalności kulturalnej”
na każdym szczeblu.
Jest także kwestią oczywistą, że nie ma rozwiązania uniwersalnego, i że wyzwania
znacznie różnią się w między państwami członkowskimi, w zależności od krajowego
i lokalnego kontekstu. Kontekst finansowy również różni się pomiędzy państwami
członkowskimi, ale nawet trudna sytuacja finansowa nie jest powodem, żeby nie
podejmować żadnych działań. Wręcz przeciwnie, w perspektywie długofalowej
bezczynność może kosztować więcej.
Przedmiotem obrad eksperckiej grupy UE było badanie tego, w jaki sposób objęcie
różnorodności kulturowej i promowanie dialogu międzykulturowego może zostać
dokonane w praktyce. Grupa robocza powołana w ramach Agendy kultury, ma na
celu skupienie się na roli sztuki publicznej i instytucji kultury w ramach promowania
różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.
Wymiana doświadczeń w grupie była inspirująca. I nawet jeśli wykazała trudności
związane z danym zadaniem daje nam nadzieję na przyszłość. Pod koniec naszej
podróży, pragniemy wierzyć, że jesteśmy mądrzejsi niż przed jej rozpoczęciem, ale
również bardziej pokorni i bardziej świadomi złożoności problemów, z którymi styka
się nasze społeczeństwo.
Nie przypuszczamy, że wyczerpaliśmy temat w pełni w tak krótkim czasie, jaki był
nam dany w ramach grupy roboczej OMK. Możemy jedynie próbować poszerzać
naszą obecną wiedzę i wydawać pomocne zalecenia w oparciu o nasze własne
doświadczenie. Jednak pierwszy krok polega na rozpoznaniu wyzwań i podjęcie
decyzji o działaniu, aby im podołać.
Mamy szczerą nadzieję, że dzięki pomocy zaangażowanych instytucji kultury, artystów oraz społeczności, jak również oddanych decydentów, potencjał kultury może
zostać wykorzystany z korzyścią dla nas wszystkich.

6

W P R O WA D Z E N I E

««««««
RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA
I DIALOG
MIĘDZYKULTUROWY RAMY KONCEPCYJNE

© The Museum of Copenhagen, Denmark

2

RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA I DIALOG MIĘDZYKULTUROWY RAMY KONCEPCYJNE 1

Europa dwudziestego pierwszego wieku stoi przed podwójnym wyzwaniem, zarówno
pod względem rosnącej złożoności społeczności, jak i standaryzacji stylu życia
i kultury. Jak można uwzględnić różnorodność pokoleń, płci, statusu społecznego,
poziomu życia i kultury? Czy Europa jest dobrym tworem, zasobem dla państw
członkowskich oraz ludzkości, czy powoduje ryzyko zwiększenia napięć? Czy proste
promowanie uniwersalnych wartości praw człowieka jest odpowiednią odpowiedzią
na zapewnienie równego traktowania wobec wszystkich? W jaki sposób
możemy być pewni, że bogactwo ekspresji kulturalnej i języków nie zniknie
w czasie hegemonii politycznych i ekonomicznych kwestii i dominujących
„Żadna kultura nie
może przeżyć, jeśli
modeli kulturowych?

stara się być jedyną
i wykluczającą inne.”
Mahatma Gandhi

Odpowiedzi na te pytania udzielone zostały na globalnym i europejskim
szczeblu w kilku dokumentach, które potwierdzają uznanie społecznej
i kulturowej różnorodności przez państwa-sygnatariuszy. Powszechna
Deklaracja UNESCO o różnorodności kulturowej (2001 r.) uznaje różnorodność kulturową jako „wspólne dziedzictwo ludzkości” i uznaje jego ochronę jako
konkretny i etyczny imperatyw stanowiący nieodłączny element poszanowania ludzkiej godności. Powyższa Deklaracja została wzmocniona w 2005 r. przez konwencję
UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego,
która mówi również o „wspieraniu inicjatyw międzykulturowych, mających na celu
pogłębianie interakcji kultur, w celu ułatwienia kontaktu pomiędzy społecznościami”.
W Europie, decyzja Komisji Europejskiej o ustanowieniu roku 2008 Rokiem Dialogu
Międzykulturowego ustaliła polityczne i normatywne znaczenie uznania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego. Znaczenie to zostało raz jeszcze
potwierdzone w roku 2010, w ramach decyzji ministrów kultury państw członkowskich o ustanowieniu dialogu międzykulturowego priorytetem planu prac na rzecz
kultury na lata 2011-2013. Rada Europy poprzez Białą Księgę Dialogu Międzykulturowego „Żyjemy razem równi w godności” (2008 r.) podkreśliła, że działania
polityczne są potrzebne przy promowaniu dialogu międzykulturowego. W wielu
aspektach należy zastosować demokratyczny ustrój różnorodności kulturowej,
a demokratyczne obywatelstwo i partycypacja powinny zostać wzmocnione. Należy
nauczyć się lub nabyć międzykulturowe umiejętności i stworzyć przestrzeń dla
dialogu międzykulturowego, a dialog międzykulturowy powinien być podjęty na
poziomie międzynarodowym.
Na koniec Konwencja Ramowa Rady Europy Faro w sprawie wartości dziedzictwa
kulturowego dla społeczeństwa (2007 r.) zachęca, by odzwierciedlić rolę obywateli
w procesie określania, tworzenia i zarządzania środowiskiem kulturowym, w którym
to działają i ewoluują społeczności.

Powyższe ramy instytucjonalne zachęcają nas do rozważań na temat powiązania
pomiędzy różnorodnością kulturową a dialogiem międzykulturowym. Dialog międzykulturowy nie może istnieć bez uznania różnorodności kulturowej, podczas gdy
różnorodność kulturowa może istnieć bez powstania dialogu międzykulturowego.
1
Wkład Helene Hatzfeld,
członka grupy OMK

Na czym więc polega różnica? Jaka jest dodatkowa korzyść, którą oferuje społeczeństwu dialog międzykulturowy?
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Różnorodność kulturowa implikuje istnienie wspólnych cech grupy ludzi, takich jak
język, religia, styl życia, ekspresja artystyczna, relacje między kobietami i mężczyznami, osobami młodszymi i starszymi itp. Jednak różnorodność kulturowa jest także
obecna w cechach każdej jednostki w nowoczesnym społeczeństwie, jak wyjaśnia
indyjski filozof Amartya Sen: jest to mieszanka, której każdy doświadcza w swoim
życiu poprzez spotkania, podróże lub migracje, czytanie czy też projekty i badania.
„Każda kultura jest pewnego rodzaju mieszanką” jak stwierdził francuski filozof
Jean-Luc Nancy. Wszystkie kultury są hybrydowe, mieszane, przeniknięte. Ta różnorodność kulturowa jest źródłem bogactwa i odnowy w społeczeństwie. Niemniej
jednak, jest ona często postrzegana jako źródło problemów dla państw, które bazują
na dominacji przez jeden naród i uważają ekspresje narodowych lub etnicznych
mniejszości za bezzasadne lub zagrażające ich jedności. W podobny sposób państwa wielonarodowe, które stają w obliczu nowych kulturowych ekspresji powiązanych
z migracją, często uważają różnorodność kulturową za zagrożenie.
Uznanie różnorodności kulturowej przynosi podwójne korzyści. W stosunku do
państw należy mieć nadzieję, że uznanie różnorodności kulturowej może pomóc
ograniczyć źródła konfliktów i podziału oraz promować hasło „żyjemy razem”.
Stanowi to instrument zarządzania na rzecz spokojnego współistnienia państw.
W stosunku do jednostki, umożliwia to korzystanie z praw indywidualnych i zbiorowych, takich jak nauka we własnym języku. Pociąga to także za sobą ograniczenie
dyskryminacji i zapewnia dostęp do odpowiedzialności. Uznanie różnorodności kulturowej jest źródłem społecznego uznania lub, jak to ujął niemiecki filozof Axel
Honneth, wygraną bitwą przeciwko „społeczeństwu pogardy”.
Korzyść wynikająca z dialogu międzykulturowego jest większa. Ma na celu stworzenie
ram relacji między państwami, ale również między organizacjami oraz ludźmi.
Sięgając do greckich korzeni, słowo dialog oznacza „zostać skrzyżowanym przez
słowo interlokutora” jak stwierdza Katerina Stenou, Dyrektor Departamentu Polityki
Kulturalnej i Dialogu Międzykulturowego w Sekretariacie UNESCO. Nie oznacza to,
jak się często mówi rozmowy z inną osobą w celu jej zrozumienia. Dialog obejmuje
również element żałoby oraz przekładu, jak twierdzi francuski filozof Paul Ricoeur.
„żałoba” symbolizuje część kultury, która zniknie w konfrontacji z innymi kulturami.
„Przekład” jest zmianą spowodowaną przez inną kulturę. Dlatego też dialog międzykulturowy obejmuje zarówno porozumienie jak i brak porozumienia, zgodę i niezgodę
między ekspresjami. Sprawą istotną jest jednak przekształcenie tego, co krąży
między ludźmi i jak to ich kolejno przekształca. Ponieważ to ludzie, żyjący w złożonym
społeczeństwie mówiący w swoich językach, ze swoimi zwyczajami i przekonaniami
są tymi, którzy prowadzą dialog. Nie jest to dialog kultur. Celem dialogu międzykulturowego jest stworzenie wspólnych dóbr, wiedzy i przestrzeni dla wymiany. Pozwala
on nam również na określenie warunków dla kontrowersyjnych dyskusji i w ten
sposób na zapewnienie przestrzeni publicznej dla obywateli, którzy mogą wyrażać
swoje różnice w sposób pokojowy i otwarty. Dialog międzykulturowy stanowi wsparcie dla demokracji.
Podejście międzykulturowe dotyczy ludzi, ale również organizacji: stowarzyszeń,
przedsiębiorstw, instytucji kultury, muzeów, bibliotek, archiwów, ośrodków społecznych itp. Organizacja międzykulturowa nie tylko umożliwia ludziom z innej kultury
rozwijanie swojej działalności o charakterze artystycznym. Pozwala ona także na kwestionowanie praktyk i profesjonalnych kultur, oraz krytykę odziedziczonej logiki,
zwyczajów i określonych wartości, które często utrudniają współdziałanie i tworzą
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zbędną rywalizację. Międzykulturowość oznacza zadawanie pytań dotyczących treści
przekazywanej przez daną osobę, dzieł sztuki wystawianych na pokaz oraz wspomnień
i historii, które oświata wspiera lub pomija. Oznacza to zadawanie pytań dotyczących
tego, co nazywane jest przez niektórych sztuką, dziedzictwem i samoekspresją.
Kwestionowanie tradycyjnych praktyk jest źródłem rozwoju partnerstwa, organizacyjnej transformacji i innowacji w politykach kulturowych.
Uznanie różnorodności kulturowej jest uzupełnieniem praw człowieka. Umieszcza ono
cechy kulturowe obok płci, bogactwa bądź różnicy wieku. Wprowadza wzgląd na
cechy wspólne kilku jednostek wobec wizji uniwersalnych wartości i praw człowieka.
Jest jednak często ograniczone do kwestii imigracji, która jest następnie przedstawiona
jako „problem kulturowy”: zwyczaje ubierania się, sposoby odżywiania i rytuały religijne
stają się kulturowymi znamionami i mogą być odczytane jako odmowa integracji
w społeczeństwie. Identyfikacja osób obcego pochodzenia lub ich potomków przez
ich kulturową przynależność może z powodzeniem stworzyć podziały i nie zwiększyć
im dostępu do praw, zatrudnienia, bądź uzyskania statusu rezydenta lub obywatela.
Napływ wielokulturowości w państwach, w których zostało to zastosowane wykazuje,
że uznanie różnorodności kulturowej może w warunkach społecznych i gospodarczych
segregacji i bezrobocia stworzyć konflikt, który jest sprzeczny z celem pokoju społecznego. Uznanie różnorodności kulturowej nie jest wystarczające.
Dialog międzykulturowy daje możliwość walki z granicami uniwersalizmu praw człowieka, nie uwzględniającego różnic kulturowych, oraz ograniczeń wielokulturowości,
który daje im społeczne i polityczne uznanie, ale jednocześnie tworzy ryzyko podziałów. Stwarza to trzeci sposób, który opiera się na tworzeniu dóbr publicznych
w złożonym współczesnym społeczeństwie, na zdolnościach społeczeństwa wykraczającego poza uznanie różnorodności oraz na demokratycznej woli w celu
poruszenia zagadnień będących przedmiotem dyskusji. Dialog międzykulturowy
zależy głównie od woli politycznej państw. Uwzględnienie złożoności społeczeństwa
należy do obowiązków instytucji publicznych. Możliwe środki mogą obejmować
otwieranie bibliotek w wielu językach, które odzwierciedlają kulturową ekspresję
świata, zmianę nauczania historii o ludach starożytnych zdominowaną przez wojny
podbojowe lub rewolty, rozpoznanie wkładu imigracji do naszego dziedzictwa
i współpracę ze stowarzyszeniami, w celu pełnienia funkcji kuratora wystaw i pokazów. Niemniej jednak, w celu zapewnienia dialogu międzykulturowego każdy musi
wziąć odpowiedzialność za poszerzanie swojej wiedzy, kompetencji i wspólnych
praw we wszystkich dziedzinach życia.
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EUROPEJSKA AGENDA KULTURY OPERACYJNE RAMY GRUPY EKSPERCKIEJ
Europejska Agenda Kultury z 2007 r. otworzyła nowy rozdział współpracy w obszarze
kultury wśród państw członkowskich Unii Europejskiej umożliwiając wymianę tematów
wspólnego zainteresowania oraz tych, których wzajemne uczenie się może być szczególnie korzystne. Taka wymiana odbywa się za pośrednictwem otwartej metody
koordynacji (OMK). Jest to dobrowolna współpraca państw członkowskich, które dzielą
się praktykami i doświadczeniami tak, aby usprawnić swoją własną pracę.
Priorytety otwartej metody koordynacji są wymienione przez Radę w ramach wieloletniego planu prac. Plan prac na rzecz kultury na lata 2011-2014 uzgodniony przez Radę
zapewnia precyzyjne wskazanie tematów, które mają zostać poruszone w ramach każdego priorytetu w okresie czterech lat. Określa on, że w ramach priorytetu A ( różnorodność
kulturowa, dialog międzykulturowy oraz kultura dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu) w okresie 2012-2013, prace OMK powinny być skoncentrowane na roli sztuki
publicznej w promowaniu różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.
W ramach niniejszego celu, eksperci powołani przez państwa członkowskie są proszeni
o „zidentyfikowanie polityk i dobrych praktyk przy tworzeniu przestrzeni dla sztuki publicznej i instytucji kultury, w celu ułatwienia wymiany pomiędzy kulturami i pomiędzy grupami
społecznymi, w szczególności poprzez podkreślenie wymiaru międzykulturowego oraz
poprzez promowanie edukacji artystycznej i kulturowej i rozwijanie umiejętności międzykulturowych”. Praca ta następuje i jest ściśle powiązana z działaniami poprzedniej grupy,
która skupiała się na roli sztuki publicznej i instytucjach kultury w promowaniu lepszego
dostępu do większej partycypacji w dziedzinie kultury 2.

3.1. Metod a pracy
Grupa robocza powołana została po raz pierwszy w dniu 11 grudnia 2012 r. w Brukseli,
w Belgii i odbyła w sumie sześć spotkań oraz spotkanie dotyczące sporządzania
projektów w Budapeszcie, na Węgrzech.
Dwadzieścia pięć państw członkowskich powołało ekspertów (Cypr, Czechy
i Luksemburg nie wyznaczyły przedstawiciela). Podczas pierwszego posiedzenia
dr Sonja Kralj Bervar ze Słowenii została wybrana jako przewodnicząca grupy roboczej.
Platformy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz Międzykulturowej Europy i Dostępu
do Kultury były związane z obradami i czynnie przyczyniły się do prac w tym zakresie.
Członkowie grupy z zadowoleniem współpracowali z niezależnym ekspertem Chrisem
Torchem, który zapewnił szczególną inspirację dla poszukiwania synergii między istniejącymi politykami i praktykami, które chcieliśmy poddać analizie.

2
Sprawozdanie zostało opublikowany
w 2012 r. i jest dostępny w
http://ec.europa.eu/culture/library/index_en.htm

Na każdym posiedzeniu członkowie i zewnętrzni eksperci byli wzywani do przedstawienia
prezentacji dotyczących szczegółowych tematów, które zostały następnie dogłębnie
przedyskutowane. Pomiędzy posiedzeniami, członkowie pracowali nad identyfikacją
praktyk na poziomie krajowym oraz nad tworzeniem niniejszego sprawozdania. Mając
na celu realizację jak największej liczby zadań w bardzo ograniczonym czasie, członkowie zdecydowali się skoncentrować na czterech aspektach, które były szczególnie
istotne pod względem mandatu grupy.
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W ramach potrzeb praca była organizowana w ramach czterech równoległych podgrup
skupiających się na tworzeniu programów, kadrze, docieraniu do nowych odbiorców
i tworzeniu przestrzeni dla spotkań. Przyczyny leżące u podstaw wyboru tychże aspektów oraz samego procesu zostaną wyjaśnione w dalszej części tego sprawozdania.

3.2 . De f i n i cj e
„Instytucje publiczne”
Z uwagi na zachowanie spójności grupa wybrała definicję „instytucji publicznych”
przyjętą przez poprzednią grupę roboczą pracującą nad dostępem do kultury.
Z tego względu, na potrzeby niniejszego dokumentu pojęcie „publiczne” zasadniczo
dotyczy instytucji dofinansowywanych z funduszy publicznych, niezależnie od ich
statusu prawnego. Celowo podjęliśmy decyzję o włączeniu inicjatyw organizacji
pozarządowych, które w niektórych przypadkach torują drogę społecznościom zintegrowanym i zróżnicowanym, dzięki innowacyjnym ideom i kreatywnemu podejściu.
W rzeczywistości, główny problem dotyczy sposobu, w jaki fundusze publiczne na
rzecz kultury docierają do odbiorców.

„Ośrodki kultury i sztuki”
Grupa nie koncentrowała się na wyłącznej interpretacji „Ośrodków kultury i sztuki”.
Ze względu na wybór dobrych praktyk zaproponowanych przez członków grupy,
nasza uwaga głównie skupiała się na inicjatywach związanych z muzeami, instytucjami organizującymi występy na żywo, bibliotekami, czy domami kultury.

„Dialog międzykulturowy”
Mając świadomość trudności przy określeniu „dialogu międzykulturowego” grupa nie
rozmyślała nad sformułowaniem określonej definicji, ale zgodziła się na szerokie rozumienie pojęcia, takie jak definicja podana w Białej Księdze Rady Europy w sprawie
Dialogu Międzykulturowego. Jest tam ona wyjaśniona jako „otwarta i pełna szacunku
wymiana poglądów między jednostkami i grupami należącymi do różnych kultur, prowadząca do głębszego zrozumienia globalnego postrzegania przez inne osoby”.
Inna istotna i fundamentalna definicja tego ważnego, ale i bardzo złożonego tematu
była podana przez UNESCO w 2005 r., gdzie została wyjaśniona jako „występowanie
różnych kultur i równoważnych interakcji między nimi oraz możliwości tworzenia wspólnych form ekspresji kulturowej poprzez dialog i wzajemny szacunek”.

„Dialog międzykulturowy” a „wielokulturowość”
Niezmiernie istotny jest fakt, że „dialog międzykulturowy” różni się od „wielokulturowości”
tym, że nie podkreśla ochrony i promowania odrębnych kultur, ale wzajemne zrozumienie
i interakcję. Podczas gdy ryzyko wielokulturowości polega na tym, że może ona wzmacniać izolację i konflikt, dialog międzykulturowy ma na celu wzmacniać spójność poprzez
tworzenie mostów i ogniw łączących wśród ludzi oraz społeczności.

„Kompetencje międzykulturowe”
Z uwagi na cel polegający na wspólnym zrozumieniu, grupa wybrała definicję „kompetencji międzykulturowych” przyjętą w wyniku konkluzji Rady z 2008 r. dotyczących
kompetencji międzykulturowych. Opisuje ona, w jaki sposób szczególnej wagi
wiedza, umiejętności i postawy w stosunku do kompetencji międzykulturowych dotyczą następujących kluczowych kompetencji: komunikacji w językach obcych,
kompetencji społecznych i cywilnych, a także kulturowej świadomości i ekspresji.
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ANTOLOGIA OBECNYCH POLITYK I PRAKTYK
NA RZECZ PROMOWANIA RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ
I DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

4.1. Działanie w ramach polityki
Istnieje jedynie kilka rodzajów działań w ramach polityki
Grupie zależało przede wszystkim na tym, by określić istniejące strategie w zakresie
polityki i inne działania w ramach polityki, które mogłyby zostać ustanowione przez
władze państwowe. W rzeczywistości pomysł polegał na tym, aby zwiększyć skuteczność inicjatyw instytucji kultury poprzez wsparcie przez przejrzyste wytyczne
w zakresie polityki. Jednak dokonana analiza pozwoliła grupie na
określenie tylko niewielkiej liczby takich nadrzędnych inicjatyw.

Żyjemy obecnie w czasach,
które zostały nazwane przez
Martina Luthera Kinga mianem
„czterystu lat niewypłaconego
wynagrodzenia”. Obecnie
nadchodzi termin zapadalności.
A pytanie brzmi: Jaka będzie
waluta, w której wynagrodzenie
to zostanie uregulowane?
Za naszym wygodnym
standardem życia kryje się wiele
bólu, agresji i przemocy. Ludzie
nie wiedzą jak sformułować to,
co obecnie odczuwają w tym
społeczeństwie. Brak artykulacji
jest czynnikiem wywołującym
przemoc. Jeżeli nie ma możliwości
wyrażenia czegoś, lub gdy nasz
głos nie jest słyszany, wtedy
oczywiście sięga się po przemoc.
Zdolność działania przeciwko
przemocy jest umiejętnością
tworzenia ekspresji, gdzie nikt
nie musi zabijać po to, żeby się
wypowiedzieć.”

W 2008 roku państwa członkowskie opracowały krajowe strategie
na rzecz implementacji Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, a niektóre z nich były bardzo obszerne. W kilka lat później,
okazuje się, że w większości przypadków takie strategie nie zostały
przekształcone w polityki długofalowe.
Kluczową sprawą jest oczywiście polityczna wola i zainteresowanie
dialogiem międzykulturowym w obecnym politycznym kontekście
przez poszczególne państwa członkowskie.
Ważne jest zdawać sobie sprawę z tego, że w atmosferze strachu
przed zmianą i zrozumiałego przywiązania do tradycji przez instytucje i odbiorców, taka polityczna wola musi nie tylko istnieć, ale
także musi być na tyle silna, aby pokonać apatię oraz opór i zapoczątkować działanie.

KLUCZOWE WYZWANIA - POZIOM POLITYKI

Brak
zaangażowania

Brak danych,
wskaźników

Brak polityk

Brak wiedzy
i umiejętności

Peter Sellars

Otwarta Metoda Koordynacji (OMK) ekspercka grupa robocza państw członkowskich UE
w sprawie roli sztuki publicznej i instytucji kultury w zakresie promocji różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego

OMK

19

Kto powinien pełnić funkcję podmiotu odpowiedzialnego?
Nawet jeśli istnieje już polityczna wola, główną przeszkodą w rozwoju międzykulturowych strategii na rzecz sztuki jest określenie kto ponosi za nie odpowiedzialność.
Z definicji wynika, że międzykulturowe strategie wymagają podziału odpowiedzialności
pomiędzy sektorami, instytucjami i urzędami państwowymi na różnych poziomach.
Niemniej jednak, dany wymóg podziału odpowiedzialności może wiązać sie z trudnościami odnośnie rozpoznania, kto jest odpowiedzialny w danym przypadku i zidentyfikowaniem „motoru” napędzającego proces działania i pozwalającego iść naprzód.
Jak zostało to podkreślone w ważnym sprawozdaniu Międzynarodowej Federacji
Rad Artystycznych i Agencji Kultury (IFACCA) na dany temat 3, które nawiązywało
do ankiety przeprowadzonej w wielu krajach:
	„nierealne może być oczekiwanie na wprowadzenia jednej, wszechstronnej strategii lub polityki kultury, która obejmowałaby zróżnicowanie wyzwań, w celu
promowania międzykulturowego dialogu przez sztukę - z punktu widzenia konceptualnego, braku infrastruktury, zasobów finansowych i ludzkich, kompetencji
oraz umiejętności. Ponadto istnieje szeroki zakres wyzwań, który może być poza
zasięgiem polityk kulturowych i sztuki, które są jednak niezbędne do promowania
dialogu międzykulturowego poprzez sztukę, na przykład, zajęcie się pilnymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi potrzebami różnych społeczności, które
stanowią część większych i długofalowych procesów budowania narodu.
Ta rzeczywistość wymaga ustalenia różnych zbiorów polityk i programów, które
mogą być tworzone przez integrację podstawowych wartości i metod promowania dialogu międzykulturowego. Nawet w pojedynczym kraju, sam pomysł
stworzenia scentralizowanego dialogu międzykulturowego może być kontrowersyjny, biorąc pod uwagę różne regionalne i lokalne warunki, które wiążą się
z różnego rodzaju wyzwaniami, w porównaniu do tych, które mogą być określone
w krajowej lub globalnej strategii.”
Powiązany z tym dylemat dotyczy tego, czy międzykulturowe strategie powinny
stanowić szczegółowe i oddzielne ramy polityki bądź dialog międzykulturowy powinien być częścią głównego nurtu w nadrzędnych ramach polityki na rzecz sztuki.
Oba podejścia wiążą się z ryzykiem i z korzyściami.
Szczegółowa strategia może pozwolić na lepsze ukierunkowanie środków, funduszy dedykowanych oraz na bardziej dokładne monitorowanie wyników i gromadzenie
danych, jednak może też wiązać się z ryzykiem pozornych i symbolicznych działań
i marginalizacji w szerszym kontekście wspierania sztuki. Do osiągnięcia sukcesu
w zakresie szczegółowych strategii, niezwykle istotnym czynnikiem jest rola i władza
dana tym, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność.
Włączenie do głównego nurtu aspektów międzykulturowych w kierunku szerszych
strategii odnośnie wsparcia sztuki (jak zostało to dokonane na przykład przez
Brytyjską Radę Sztuki, która odstąpiła od odrębnej strategii na rzecz podejścia
„wielka sztuka dla wszystkich”) wiąże się z korzyścią zwiększenia zakresu środków.
Niemniej jednak ryzykiem może okazać się utrata z pola widzenia określonych wymogów i złożoności międzykulturowości, a także utrata informacji i dowodów na temat
faktycznie sprawdzających się rozwiązań. W przypadku integracji zapewnienie ustanowienia szczegółowych priorytetów i mechanizmów monitorowania na rzecz
różnorodności kulturowej może zapobiec utracie zaangażowania i determinacji.
Przykłady przez nas badane obejmują oba scenariusze.
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3
IFACCA 2009 D’ART REPORT N° 39
Achieving Intercultural Dialogue through
the Arts and Culture? Concepts, Policies,
Programmes, Practices, prepared by Danielle
Cliche and Andreas Wiesand from European
Institute for Comparative Cultural Research
(ERICarts Institute).

Irlandzka Rada Sztuki

Irlandzka Rada Sztuki (The Arts Council of Ireland) opracowała Plan Strategiczny na
lata 2011-2013, który pozwala na odniesienie różnorodność kulturowej do ich ogólnych strategii. W 2010 r. Irlandzka Rada Sztuki uruchomiła politykę Różnorodności
Kulturowej w Sztuce. W ramach kontekstu tej polityki Irlandzka Rada Sztuki określa
co następuje:
Rada Sztuki opracowała daną politykę i strategię na rzecz różnorodności kulturowej,
w celu zorientowania swoich prac w nadchodzących latach oraz wsparcia na szerszą
skalę sektora sztuki dla poszerzenia myślenia i praktyki.
Rada Sztuki zaczęła już wdrażać daną politykę poprzez następujące działania
powzięte w 2010 r.:
• Publikację broszury zatytułowanej „Różnorodność kulturowa i sztuka - Język i znaczenia”. Ma ona posłużyć jako zasób na rzecz sektora sztuki i innych odpowiednich
stron oraz jako narzędzie informowania i wzbogacania publicznego dyskursu na
temat kulturowo zróżnicowanej interakcji, współpracy i zdobywania doświadczeń
w dziedzinie sztuki, w oparciu o wspólne zrozumienie właściwych pojęć.
• Wprowadzenie określonego komponentu różnorodności kulturowej do projektu
lokalnego partnerstwa, w celu wspierania międzykulturowej zdolności na poziomie
lokalnym i krajowym poprzez strategiczną współpracę między władzami lokalnymi
oraz organizacjami z sektora sztuki oraz spoza niego.
• Pilotaż dotyczący audytu różnorodności kulturowej przeprowadzonego w ramach
wybranych projektów Irlandzkiej Rady Sztuki.
http://www.artscouncil.ie/
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Północnoirlandzka Rada Sztuki

Strategia w dziedzinie Sztuki Międzykulturowej Północnoirlandzkiej Rady Sztuki
(The Arts Council of Northern Ireland, ACNI) była pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w Irlandii Północnej. Pod względem obecnej legislacji, polityk i programów
w kontekście Irlandii Północnej na rzecz obrony, ochrony i wsparcia mniejszości
etnicznych w społeczeństwie, Strategia w dziedzinie Sztuki Międzykulturowej uzupełnia Strategię Rządową w sprawie Równości Rasowej. Strategia Równości Rasowej
(2005-2010) zapewnia ramy dla rządu pozwalające utworzyć społeczeństwo wolne
od rasizmu, w którym wszyscy mogą cieszyć się równością szans i jednakową
ochroną. Strategia Równości Rasowej określa sześć celów dla rządu, który stawia
czoło rasowym nierównościom i rasizmowi wśród społeczeństwa: Usuwanie nierówności na tle rasowym; System jednakowej ochrony; Równość świadczonych usług;
Partycypacja; Dialog i budowanie potencjału. Strategia w dziedzinie Sztuki Międzykulturowej uzupełnieni również rządową propozycję strategii Razem: Budujemy
Zjednoczone Społeczności. Strategia ta ma na celu zbudowanie silnej społeczności,
w której każdy, niezależnie od rasy, koloru skóry, religijnych lub politycznych poglądów, wieku, płci, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej może żyć, pracować
i udzielać się towarzysko w kontekście uczciwości, równości praw i obowiązków
i w atmosferze szacunku.
Strategia w dziedzinie Sztuki Międzykulturowej została przygotowana w oparciu
o uznanie priorytetów wyznaczonych w pięcioletniej Strategii Północnoirlandzkiej
Rady Sztuki, Kreatywne połączenia na lata 2007-2012 W ramach tematu nr 3 (zwiększanie liczby odbiorców i poziomu partycypacji) strategia określa, w jaki sposób
Rada Sztuki będzie starać się wspierać ekspresje kulturowego pluralizmu; budować
dialog i promować porozumienie, poprzez wymianę w obrębie i pomiędzy społecznościami oraz ich kulturą. Rada Sztuki opracowała pewną liczbę form sztuki, a także
specjalistyczne polityki. Polityki te podejmują temat tego, jak każdy z czterech tematów zostanie wdrożony w okresie pięcioletniej strategii poprzez działanie Rady Sztuki.
Choć nie ogranicza się ich do praktyki Sztuki wspólnoty, polityka Sztuki wspólnoty
wyraża aspekty wielokulturowości: „Społeczeństwo Irlandii Północnej musi sprostać
wyzwaniu związanemu z tworzeniem wspólnej przyszłości w oparciu o szacunek,
tolerancję, pokój oraz równość. Sztuka wspólnoty odgrywa ważną rolę w zrozumieniu
różnorodności naszych własnych tożsamości, celebrując wielokulturowość występującą w Irlandii Północnej”. Powyższe założenie mieści się w szerokim kontekście
działań Rady Sztuki w zakresie opracowania szerszej, przekrojowej strategii Sztuki
Międzykulturowej i wyspecjalizowanego planu działania.
http://www.artscouncil-ni.org/
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Przykładem włączenia różnorodności kulturowej do nadrzędnej polityki na
rzecz sztuki jest program „Osiągnięcie wielkiej sztuki dla każdego” ustanowiony
przez Brytyjską Radę Sztuki w 2010 r. W ramach tejże inicjatywy Rada Sztuki zadeklarowała swoje dążenie do doskonałości i różnorodności, które jej zdaniem obejmuje
rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, płeć, seksualność,
niekorzystne czynniki społeczno-ekonomiczne i klasowe, poprzez stwierdzenie:
„Nasze dążenie do doskonałości wymaga dążenia do różnorodności w sztuce.
Wiemy, że sztuka, którą obecnie wspieramy nie jest tak różnorodna, jak mogłaby lub
powinna być. Istnieją wciąż bariery w dziedzinie sztuki światowej oznaczające, że
potencjał na rzecz tworzenia wielkiej sztuki i delektowania się nią pozostaje niezrealizowany. Coraz bardziej staje się oczywiste, w jaki sposób krajowa doskonałość
artystyczna jest zależna od bogactwa i innowacji oferowanych przez różnorodność
czerpiąc również z nich korzyści. Przy wspieraniu tego artystycznego podejścia do
różnorodności będziemy nadal dążyć do równości w dostępie do szkoleń, pracy
i kariery wspieranych przez nasze fundusze.”
W niektórych przypadkach i w zależności od politycznych ram koncepcyjnych dążenie do różnorodności może zostać objęte szerszą koncepcją dążenia do integracji
społecznej poprzez sztukę. Jest to przypadek powiązany z „Kartą współpracy
w dziedzinie kultury” opracowaną przez miasto Lyon we Francji, która została przedstawiona w kontekście projektu finansowanego przez Radę Europy UE na rzecz
Miast Międzykulturowych. Umowa ta zobowiązuje instytucje kultury do poświęcenia
części czasu i działań na współpracę z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz
ludnością z ubogich okolic. Karta buduje zatem w sposób praktyczny sieć wymiany
i współpracy, zapewniając że publiczny budżet przeznaczony na kulturę, pochłaniany
głównie przez duże instytucje kultury, faktycznie będzie dostarczał korzyści również
szerszej populacji.
Jako przykład specyficznego środka polityki jest wprowadzenie w 2010 r. przez
Irlandzką Radę Sztuki Polityki Różnorodności Kulturowej w dziedzinie Sztuki,
mającą na celu wspieranie szerszych sektorów sztuki w rozwijaniu ich kierunku
myślenia i praktyk. Strategia skupia się głównie na budowaniu potencjału poprzez
publikację narzędzi informacyjnych i rozwój zasobów na rzecz sektora sztuki, przy
międzykulturowej współpracy i wykonywaniu doświadczeń w dziedzinie sztuki,
w oparciu o wspólne zrozumienie właściwych pojęć, a także poprzez wsparcie
strategicznej współpracy na poziomie lokalnym wśród władz lokalnych oraz
z organizacjami z sektora sztuki oraz spoza niego.

4
Jesteśmy szczęśliwi, że są z nami Roisin
McDonough i Nick Livingston, którzy
przedstawili grupie powyższą strategię.

Bardzo szczegółowa Strategia w dziedzinie Sztuki Międzykulturowej została
opracowana w Irlandii Północnej 4, mając na celu wykorzystanie sztuki w promowaniu spójności społecznej i stawianiu czoła rasizmowi. Strategia przekłada się na
konkretny program finansowania towarzyszący innemu programowi dotyczącemu
budowania potencjału. Program był głównie przeznaczony dla oddolnych organizacji,
na bazie wspólnego zrozumienia, że główne instytucje kultury, w ramach swojego
mandatu i obowiązku związanego z ich finansowaniem powinny zapewnić, by ich
poczynania odzwierciedlały społeczne problemy. Oczywiście impuls dla strategii
wywodzi się z konkretnej po konfliktowej sytuacji w Irlandii Północnej, która uwrażliwia decydentów i społeczność artystyczną na potrzebę zaangażowania społecznego.
Jednocześnie narracja strategii jest szersza - ma na celu uznanie praw człowieka
oraz zwiększonej różnorodności na danym terytorium, jak również szerzenie moralnego przekonania, że sztuka jest aktem demokracji.
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KULTURRÅDET

Innym przykładem ukierunkowanej strategii na rzecz rozwoju sztuki jest Szwedzka
Strategia Rady Sztuki na rzecz sprawniejszego rozwoju międzykulturowego.
Przesłanką leżącą u jej podstaw jest narodowa polityka kulturalna mająca na celu
zapewnienie, że każdy ma możliwość zetknięcia się z kulturą i jej tworzenia. Sztukę
powinna charakteryzować różnorodność i międzykulturowa wymiana. Poprzez
wspieranie udziału wszystkich w artystycznej ekspresji, strategia ma na celu zapewnienie, że przy tworzeniu większej przestrzeni w życiu kulturalnym zostanie
wykorzystana większość umiejętności, doświadczeń, perspektyw i artystycznej ekspresji w różnych formach, wzbogacając tym samym jakość kultury i sztuki.
Zwiększenie etnicznej i kulturowej różnorodności w zakresie sztuki jest także kwestią
władzy. Kto określa jakość? Kto tworzy kulturę i dla kogo? Czyje historie są opowiadane i kto jest reprezentowany na scenie? Podejście to powinno więc skupić się
przede wszystkim na nierównościach w zakresie dostępu i reprezentacji, podczas
gdy kultura i etniczność uważane są za koncepcje dynamiczne będące przedmiotem
stałego rozwoju - zasadniczą kwestią jest to, że etniczność i kultura stanowią część
doświadczeń ludzi łącznie z ich wiekiem, płcią, orientacją seksualną, warunkami
ekonomicznymi, wykształceniem, niepełnosprawnością i społecznym kontekstem.
Szwedzka Rada Sztuki pracuje nad integracją kwestii dotyczących płci, równości,
różnorodności i perspektywy skoncentrowanej na dziecku w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Radę Sztuki. Strategia międzykulturowa została przyjęta,
w celu zapewnienia, że próby umocnienia przebiegu rozwoju międzykulturowego
w obszarze działań Rady Sztuki są długofalowe i ustrukturyzowane.
http://www.kulturradet.se/
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4.2. Stosowane praktyki
Grupa OMK zebrała i wymieniła się interesującymi praktykami instytucji kultury, które
dążą do osiągnięcia postępu w dbałości o różnorodne i zintegrowane społeczeństwo.
W ramach tego procesu, grupa miała możliwość przyjrzenia się wielu interesującym
i ważnym przykładom tego, w jaki sposób instytucje kultury w całej Europie podchodzą do kwestii różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego. W celu
stworzenia podręcznika, który byłby praktyczny, a zarazem obejmowałby szereg różnych przykładów, grupa musiała wybrać te
właściwe spośród wszystkich proponowanych przykładów.
„Tradycja - zróżnicowana
oraz wielokulturowa Dyskusje w ramach grupy wykazały, że w celu lepszego odzwierodgrywa pewną rolę.
ciedlenia różnorodności kulturowej i promowania dialogu
Możemy jej nie pojmować
międzykulturowego poprzez działania instytucji kultury wymagany
w pełni, jednak jej praktycy
jest pełen przegląd ich praktyk i działań.

rozumieją ją, zatem stanowi
ona ich sposób na dialog ze
społeczeństwem. Dajmy jej
działać, ustanówmy dla niej
forum: wspomagajmy ją
w dialogu. Stanowi to część
ogólnego szerszego
kontinuum kulturowego.”
Nasseem Khan

Bliższe przyjrzenie się czterem aspektom - od programowania, wyboru kadry, docierania do nowych odbiorców oraz
tworzenia przestrzeni na spotkania do międzykulturowych
kompetencji.

Dostrzegliśmy potrzebę podejścia do tej kwestii z różnych punktów
widzenia. Z jednej strony problem istotności względem kulturowego programu instytucji kultury jest powiązany z możliwością
identyfikowania się z nim przez odbiorców. Zaufanie nowych
odbiorców może być osiągnięte, jeśli różnorodność będzie odzwierciedlona wśród
kadry instytucji. Z drugiej strony poprzez docieranie do odpowiedniego, szerszego
grona odbiorców, instytucje kultury mogą stworzyć przestrzeń dla spotkań i odegrać
kluczową rolę w ramach spójności społecznej i w tworzeniu wspólnej odpowiedzialności i wiary w lepsze społeczeństwo.
Grupa uznała zatem, że proces prowadzący do lepszego odzwierciedlenia obecnych
prac nad różnorodnością kulturową i dialogiem międzykulturowym w działaniach
instytucji kultury, powinien koncentrować się na czterech ściśle powiązanych ze
sobą aspektach, z których wszystkie mają równe znaczenie przy rozwoju międzykulturowych kompetencji:

Programowanie

Kadra
i zarząd

Docieranie
do nowych
odbiorców

Tworzenie
przestrzeni
dla spotkań

Wrażliwość międzykulturowa
i kompetencje
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Programowanie: jak istotna jest treść działań instytucji (repertuar, zbiory oraz ich
interpretacja) dla osób pochodzących z różnych społecznych i kulturowych środowisk?
Jak można poszerzyć ją o większą grupę odbiorców? Na przykład, jako że wszyscy
jesteśmy świadomi, że zbiory muzealne lub klasyczny repertuar niektórych tradycyjnych instytucji nie mogą zostać zmienione, jakie innowacyjne podejścia odnośnie ich
prezentacji i interpretacji mogą zostać wykorzystane, aby zwiększyć ich znaczenie?
Kadra: dlaczego różnorodność w instytucjach kultury jest słabo reprezentowana na
szczeblu decyzyjnym? Dlaczego decyzje są wciąż głównie podejmowane przez białych, zamożnych mężczyzn w średnim wieku? Jakie mogą być bodźce motywacyjne
przy zmierzaniu do odzwierciedlania różnorodności społeczeństwa przez kadrę?
Gdzie i w jaki sposób kadra będzie mogła zdobyć wiedzę i umiejętności w związku
z dialogiem międzykulturowym?
Docieranie do odbiorców: jak zostało to wykazane dzięki pracom poprzedniej grupy
OMK na temat dostępu do kultury, problemy dostępu do niej często obracają się
bardziej wokół popytu niż wokół podaży. Nawet jeśli finansowe i fizyczne przeszkody
dotyczące dostępu do kultury są usuwane, wiele osób nie może uzyskać dostępu
do niej przez brak informacji i nieznajomość instytucji. Jak można podnieść poziom
zainteresowania oraz sprawić, by grupa docelowa poczuła się bardziej komfortowo?
Gdzie można znaleźć ambasadorów i mediatorów społeczności?
Tworzenie przestrzeni dla spotkań: jak można stworzyć neutralną przestrzeń dla
spotkań międzykulturowych, gdzie każdy czułby się przyjemnie, bezpiecznie i komfortowo? Jak można z jednej strony przezwyciężyć wykluczenie niewystarczająco
reprezentowanych społeczności i w jaki sposób, z drugiej strony, przekonać tradycyjne instytucje do tego, by wyszły ze swojej strefy komfortu?
Wyraziwszy nasze obawy spowodowane brakiem istniejących polityk w państwach
członkowskich pragniemy wspomnieć, że podczas naszej podróży znaleźliśmy mnóstwo niesamowitych, głównie oddolnych inicjatyw oraz organizacji pozarządowych,
które ostatecznie ustaliły standardy i w niektórych przypadkach wpłynęły nawet na
kształtowanie polityki.
Poza małą liczbą przykładów szczególnej wrażliwości instytucji kultury przy różnicowaniu kadry - które naszym zdaniem jest obszarem wymagającym szczególnej
uwagi w przyszłości - byliśmy pod wrażeniem jakości dobrych praktyk pod względem
trzech pozostałych aspektów szczególnie nas interesujących (programowanie, docieranie do nowych odbiorców oraz zapewnienie przestrzeni dla spotkań).
Zgadzamy się z Naseem Khanem, że najbardziej udanymi projektami w sektorze kulturalnym były te, które podejmowały aspekty łączące nas zamiast tych, które nas dzielą.
Chcielibyśmy również wspomnieć o niektórych kluczowych wyzwaniach i czynnikach
sukcesu, jako że naszym zdaniem, część z nich reprezentuje pewne powtarzające
się wzorce, które należy uwzględnić. Niektórymi z nich należy zająć się, by uniknąć
ich wystąpienia w przyszłości, a niektóre z nich naszym zdaniem staną się wzorcem
dla stworzenia lepszego społeczeństwa na rzecz naszej wspólnej przyszłości.
Niektóre publiczne instytucje kulturowe wciąż niechętnie podchodzą do zmiany,
a trudna sytuacja finansowa łatwo staje się usprawiedliwieniem dla niepodejmowania
dostatecznych działań. Takie nastawienie może okazać się krótkowzroczne, a nawet
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niebezpieczne z punktu widzenia perspektywy długofalowej. Biorąc pod uwagę, że
podatki płacone są przez wszystkich,  dofinansowując tym samym ofertę kulturalną
jedynym sprawiedliwym i uczciwym rozwiązaniem jest propozycja, aby każdy miał  
dostęp i czerpał korzyści z takiego wydatkowania.
Rzeczą, której jesteśmy obecnie pewni po zakończeniu naszej pracy jest to, że
nadszedł czas na ponowne przemyślenie dotyczące roli publicznych instytucji, ich
charakteru, wizji i celów. Powinny one rozpoznać swoją rolę poza artystyczną
i fachową wybitnością oraz powinny przekształcić się w rzeczywiste środki na rzecz
spójności społecznej, przyczyniając się do przekształcenia wielokulturowych społeczeństw w społeczeństwa międzykulturowe.
Zdajemy sobie sprawę, że do pewnego stopnia transformacja taka przebiegałaby
w łatwiejszy sposób dzięki ośrodkom kulturalnym, które działają głównie na poziomie
lokalnym, angażując okoliczną ludność. Większe instytucje kultury mogą się spodziewać bardziej wymagających wyzwań, jako że są one ogólnie bardziej tradycyjnie
zorientowane i opierają się na przyjętym mandacie. Z tego powodu, zmiany na poziomie instytucjonalnym muszą koniecznie być wspierane i muszą im towarzyszyć
zmiany w politykach publicznych, w celu zapewnienia zrównoważonej transformacji,
postrzeganej nie jako odległy cel, ale jako stały, długofalowy proces, nieustanny
sposób działania.

4.2.1. Programowanie
Dlaczego

warto koncentrować się na tworzeniu programów?

Misja publicznych instytucji kultury jest określona z perspektywy
usług publicznych. Jeżeli ich rolą w społeczeństwie XXI wieku jest
pełnienie roli nośnika do uzyskania dostępu do kultury, co za tym
„Dywersyfikacja społeczności
muzealnej nie polega na zaczęciu
idzie klucza do demokratyzacji, ich funkcja społeczna powinna
kolejnego projektu, ale na tym jak
być wkomponowana w ich program. Transformacja nowoczemuzeum funkcjonuje.”
snego społeczeństwa w kierunku coraz większej różnorodności
wraz ze zmianami w zapotrzebowaniu na kulturę polega na wprowadzaniu potrzeby dotyczącej faktu, że instytucje kultury powinny
Regis Cochefert
ponownie przemyśleć kwestię swoich mandatów i zmienić swoją
pozycję w społeczeństwie stając się instytucjami użyteczności publicznej. Jako że
tworzenie programów jest jednym z aspektów najbardziej bezpośrednio związanych
z odbiorcami, powinno ono ujmować interesy społeczności. Powinno ono zaspokajać
różnorodność istniejących potrzeb i tym samym stworzyć szereg różnych programów
zachęcających do rzeczywistej i równej partycypacji.

Kluczowe

wyzwania

Analiza przykładów z państw członkowskich odsłoniła pewne wyzwania o niezmiernie
istotnym znaczeniu, obejmują one:
• W jaki sposób instytucje mogą zrozumieć potrzeby swoich odbiorców? W jaki sposób
mogą określić kontekst i zakres odbiorców, z którymi i dla których twarzą programy?
• W jaki sposób można dostatecznie zintegrować instytucje i nadać znaczenie repertuarom/interpretacjom dla osób ze zróżnicowanych społecznie i kulturowo środowisk?
• W jaki sposób można podtrzymać integrację tworzenia programów, np. promowanie jakości sztuki dla wszystkich poprzez angażowanie zróżnicowanych
społeczności, twórców, producentów i decydentów?
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• W jaki sposób poczynić kolejne kroki w kierunku zachęcania do rzeczywistego
udziału i współtworzenia?
• W jaki sposób osoby zaangażowane mogą przezwyciężyć uczucie porażki, gdy
niektóre z innowacyjnych inicjatyw nie przynoszą oczekiwanego rezultatu?

Wyciągnęliśmy wnioski z poniższych dobrych praktyk:
PROGRAMOWANIE
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Diversons. Music for integration (ES)
Saalam.Orient (AT)
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (PL)
Hortus Litterarum (EE)
Mother tongue library (SE)
International Folklore Festival (LT)
Guess Who Invited Us? (SK)
Museums Connect (SI)
Migrating is culture (ES)
Imagine IC (NL)
BIBIANA (SK)

Przedstawione przykłady z różnych obszarów kulturalnych obrazują podejścia publicznych instytucji kultury, którym udało się potwierdzić ich rolę w społeczeństwie.
Hiszpański projekt Diversions ma na celu wspierać spójność społeczną i wymianę kulturową wśród grup migracyjnych oraz lokalnej ludności poprzez ustanowienie forum dla
muzyków. Nie różni się on od austriackiego festiwalu Salam.Orient, kulturowej odpowiedzi na rosnące polityczne prawicowe ruchy, które tworzą przestrzeń i scenę dla
niedostatecznie reprezentowanych i nieprawidłowo rozumianych kultur mniejszości.
Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice w Polsce był odpowiedzialny za pierwszą
artystyczną wyprawę na Ukrainę. Jej celem było podniesienie poziomu współpracy
w dziedzinie kultury pomiędzy Polską a Ukrainą oraz budowa relacji między artystami
i społecznościami, jak również wzmocnienie zaufania pomiędzy obydwoma narodami. Wciąż działa on jako katalizator dialogu pomiędzy tymi narodami.
Fundacja Hortus Litterarum z Estonii stworzyła dwujęzyczny, literacki projekt artystyczny, polegający na odczycie wierszy w dwóch językach rosyjskim i estońskim,
który jest przeznaczony dla odbiorców z różnych środowisk kulturowych. W ramach
występów aktorzy różnych narodowości używają jednego bądź drugiego języka
bawiąc się tekstami i znaczeniami. Wynikiem tych poczynań jest nowy rodzaj sztuki,
który łączy w sobie oba języki i obie kultury.
Projekt Mother Tongue Library [Biblioteka języka ojczystego] ze Szwecji ma na celu
zachęcać do czytania i jednocześnie wzmacniania własnego wizerunku dzieci i młodzieży poprzez ich wielojęzyczność. Jednym z przykładów działań w ramach tego
projektu jest możliwość uczestnictwa zarówno dzieci jak i dorosłych w sesjach dotyczących opowiadania historii w 18 różnych językach. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki
temu projektowi podkreślono znaczenie wielojęzyczności i nadano jej wyższy status
w szkołach i bibliotekach.
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Głównym celem Lithuanian folklore festiwal [Litewskiego Festiwalu Folklorystycznego] jest rozpowszechnianie i popularyzowanie tradycyjnych kultur mniejszości
narodowych wśród społeczeństwa (w szczególności młodych pokoleń) i przyczynianie się do tworzenia poczucia wspólnoty w Wilnie jako mieście wielokulturowym.
Słowacka Telewizja jednostka organizacyjna radiofonii i telewizji na Słowacji (RTVS)
tworzy program edukacyjny „Hádaj, kto nás pozval” [Zgadnij Kto Nas Zaprosił] dotyczący
życia cudzoziemców w tym kraju. Program ten transmitowany przez słowacką telewizję
od 2008 r., promuje dialog międzykulturowy i dąży do likwidowania uprzedzeń.
Pracownicy Muzeum w Ljubljanie MGML uświadomili sobie, że „oblicze” miasta,
a także dokumentacja muzealna i zbiory są niepełne z powodu braku wielu reprezentujących je twarzy. Jako że misją muzeum jest to, aby było ono „o ludziach oraz
dla ludzi”, postanowiono, że w muzeum wystawione będą przedmioty niewystarczająco reprezentowanych społeczności dzięki pomocy ich przedstawicieli tak, aby jego
program stał się bardziej odpowiedni dla szerszego grona odbiorców.
Hiszpańskie Museo de América ustanowiło projekt oparty na partycypacji, który dąży
do zebrania i przedstawienia różnorodności kulturowej i bogactwa rodzącego się
z migracji, zarówno tej z przeszłości jak i teraźniejszości. Projekt skoncentrowany
jest na narracji na temat migracji i jej wpływie na kulturę, w tym indywidualnych
doświadczeniach dotyczących migracji zarówno do Hiszpanii, jak i z Hiszpanii, ale
również na temat poglądów odnośnie migracji wśród innych obywateli, niezależnie
od tego, czy doświadczyli oni jej osobiście, czy nie.
Imagine IC z Holandii jest promowany jako „pionier współczesnego, wspólnego życia”.
Celem projektu jest przedstawienie tożsamości i kultury migrantów oraz ich potomków
w Holandii, a także udostępnienie tych informacji szerszemu gronu odbiorców poprzez
gromadzenie historii dotyczących życia codziennego w innowacyjny sposób, zarówno
na ulicy jak i online, a także w celu przekształcenia ich w cyfrowe, wizualne produkcje.
Poprzez kolekcję online są one prezentowane społeczeństwu, które je stworzyło jako
część ich zbiorowej pamięci i tożsamości. Dzięki tym działaniom i powstałej kolekcji
przedmiotów natury wizualnej i dźwiękowej Imagine IC dąży do koncepcji i praktyk
demokratycznego dziedzictwa oraz wynikającego z tego globalnego zrozumienia
Amsterdamu i Holenderskiej zbiorowej tożsamości.
BIBIANA jest to instytucja kulturalna ze Słowacji, która od 2009 r. przygotowuje serie
wystaw, mających na celu przedstawienie stylu życia, kultury i historii mniejszości
narodowych żyjących na Słowacji pod tytułem Dialógy o tolerancii [Dialogi o tolerancji] W ramach tych serii zostały przedstawione indywidualne portrety mniejszości
narodowych żyjących na Słowacji poprzez wgląd w życie dzieci. Każdemu z projektów towarzyszyły przedstawienia teatralne, warsztaty i pokazy dokumentalnych
filmów wideo na dany temat. BIBIANA przedstawiła życie i kulturę Romów, Żydów,
mniejszości Rusińskich i Chorwackich, a w 2009 r. w ramach programu otworzono
wystawę na temat karpackich Niemców.
Naszym zdaniem wszystkie te projekty łączy fakt, że z powodzeniem odpowiedziały
na potrzeby różnorodnych odbiorców, utrzymując integralność przy ich programowaniu. Zdołały one zaangażować zróżnicowane społeczności poprzez stymulowanie
rzeczywistego udziału i współtworzenia, działając wspólnie ze społecznościami
a nie dla nich, promując „jakość sztuki dla wszystkich”.
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Diversons. Muzyka na rzecz integracji, ES
Diversons. Música per a la integració/
Diversons. Música para la integración

Między rokiem 2006 a 2011, w ramach tournee Diversons zostało zorganizowanych 1069 koncertów
(średnio 178 rocznie), które odbyły się we wszystkich regionach Hiszpanii. Program Diversons ma na celu
poszerzenie zakresu profesjonalnego rozwoju szans na wyłanianie się muzyków prezentujących tradycyjny
styl muzyki, w tym lokalnie zakorzenioną muzykę folkową i muzykę światową. W tym zakresie program
szczególnie przysłużył się muzykom, którzy przybyli do Hiszpanii podczas ostatnich fal migracji z Ameryki
Łacińskiej, Afryki Subsaharyjskiej, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Azji, ale także hiszpańskim muzykom reprezentującym mniej znane style muzyki.
Program dąży do wspierania spójności społecznej oraz kulturowej wymiany wśród grup migrantów oraz
lokalnej populacji poprzez stworzenie pola dla nowych muzyków, a także organizację krajowych tournee
i towarzyszących im działań na rzecz podnoszenia świadomości społecznej. Koncerty odbywają się
w miejscach publicznych i niejednokrotnie w małych i średnich miejscowościach w ramach lokalnych
uroczystości. Stąd też koncerty stają się raczej rzadką sposobnością na zobrazowanie różnorodności
poprzez język muzyki na obszarach Hiszpanii, na których takie działania podejmowane są w znikomym
zakresie. Jest to także niepowtarzalna szansa dla młodych muzyków, jako że pozwala im na dokonanie
postępu w dziedzinie muzyki, zdobycie doświadczenia estradowego i wzrost ekspozycji społecznej.
Wsparcie polega nie tylko na organizacji tournee, ale również na udzielaniu profesjonalnych porad i organizowaniu sesji szkoleniowych. Ocena przeprowadzona w latach 2011-2012 wykazała, że poszczególni
muzycy, którzy brali udział w poprzednich edycjach Diversons zdołali później rozwinąć swoją karierą
zawodową mimo tego, że dzisiejsza złożona sytuacja finansowa i kulturowa ogranicza ich możliwości
w zakresie organizowania tournee i zarabiania na życie jedynie poprzez występy czy nagrania - często
łączą tę formę działalności z udzielaniem korepetycji muzycznych. Dobre warunki finansowe proponowane
przez Diversons oraz duża liczba koncertów wykonywanych w ramach programowych rocznych tournee
umożliwiły wielu zespołom poprawę ich spójności w ramach grupy, pisanie nowych piosenek i wykorzystanie ich dochodów na nagrywania nowych płyt CD, czy też modernizację studia i infrastruktury, przyczyniając się tym samym do wzmocnienia danego sektora. Program umożliwił dywersyfikację muzycznego
programowania w całej Hiszpanii. Można także stwierdzić, że przyczynił się do dywersyfikacji odbiorców
oraz zwiększenia akceptacji szeregu różnych stylów muzycznych.
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/musica/diversons/diversons_es.html
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Salam.Orient – Muzyka, Taniec i Poezja Kultur Orientalnych, AT
Salam.Orient – Musik, Tanz und Poesie
aus orientalischen Kulturen, Vienna Acts, AT

Celem projektu Salam.Orient jest budowa międzykulturowych mostów w czasach narastania
napięć społecznych między różnymi kulturami
(po zamachu z 11 września). Inicjatywa ta
powstała w reakcji na rosnące polityczne ruchy
prawicowe i ma na celu zapewnienie przestrzeni
dla niewystarczająco reprezentowanych i źle
rozumianych mniejszości kulturowych w Austrii. Festiwal wspiera inicjatywę większej zmiany, która odbywa
sie pośród austriackiego społeczeństwa, które to ma być traktowane i zaakceptowane jako „Einwanderungsgesellschaft” (społeczeństwo obejmujące imigrantów).
Od 2002 r. w ramach reakcji na zamach z 11 września, Vienna Acts przedstawia twórców z różnych
orientalnych kultur pochodzących z tradycyjnych i współczesnych środowisk w ramach corocznego festiwalu, który był pierwotnie nazwany Salam.Islam (2002-2004), a obecnie nazwano go „Salam.Orient” (200512). Celem festiwalu jest zapewnienie austriackiemu społeczeństwa i jego mniejszościom społecznym
muzyki, tańca i literatury w ramach stylów, które w przeciwnym przypadku nie zyskałyby wystarczającej
uwagi, a także promowanie wieloetnicznego dialogu i stworzenie poszanowania pod względem różnic
w sztuce, postaw i tradycji. Festiwal ma także na celu pokazanie, w jaki sposób mniejszości etniczne,
religijne i społeczne działają na korzyść odpowiednich społeczności, jak również zachęcenie do odpowiedniego postrzegania płci żeńskiej i wreszcie do tworzenia silnych, pozytywnych emocji. Jednym
z obszarów zainteresowania jest zapewnienie warsztatów dla dzieci jak również zajęć szkolnych. Festiwal
oferuje taniec i muzykę dla grup przedszkolaków i każdego roku organizuje interaktywne koncerty i sztuki
teatralne dla młodych osób między piątym a osiemnastym rokiem życia.
Salam.Orient jest przeznaczony dla Austriaków ze wszystkich kulturowych, etnicznych i religijnych środowisk, dla cudzoziemców żyjących w Wiedniu oraz w szczególności również dla ludzi młodych. Entuzjastycznymi gośćmi festiwalu są fani muzyki, podróżni i osoby ze wszystkich grup społecznych. Austriacka
społeczność akademicka wykazała równie żywe zainteresowanie festiwalem, a na większość działań wpłynęli m.in., Arabowie, Turcy i Persowie.
http://salam-orient.at/

Otwarta Metoda Koordynacji (OMK) ekspercka grupa robocza państw członkowskich UE
w sprawie roli sztuki publicznej i instytucji kultury w zakresie promocji różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego

OMK

31

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, PL

Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice został założony w 1977 r. przez Włodzimierza Staniewskiego,
a formalnie został zarejestrowany w 1978 r. Nazwa pochodzi od wsi, w której znajduje się ośrodek. Grupa
zyskała międzynarodowe uznanie krytyków i jest zaklasyfikowana jako eksperymentalny teatr antropologiczny. W 1997 r. stowarzyszenie ustanowiło Akademię Praktyk Teatralnych. Akademia realizuje liczne
projekty w dziedzinie, sztuki, muzyki, a także kulturowych badań humanistycznych.
Od samego początku Gardzienice starały się podejmować pracę z lokalną społecznością, współdziałając
z nią zarówno w ramach inspiracji względem stylu życia jak i opracowywania działań.
W 1991 r. Włodzimierz Staniewski dzięki pomocy Tomasza Rodowicza i Mariusza Gołaja zorganizował
pierwszą artystyczną wyprawę na Ukrainę. Zespół podróżował na terenie Karpat, Huculszczyzny oraz na
obszarze Werchowyny i Bystreca. W 1993 r. międzynarodowa wyprawa „Ukryte Terytoria” dotarła do
bułgarskich, mołdawskich i cygańskich enklaw - nad jeziorem Kitay, w Besarabii oraz na obszarze Odessy,
północnego Polesia, regionach Rovne i Sarny oraz karpackich miejscowościach Krasnoilja, Zełene, Bystrec,
Kryworównia. Pracowano również z bezpośrednimi ofiarami katastrofy w Czarnobylu. Uczestnikami
wyprawy byli aktorzy, muzycy, praktykanci i obserwatorzy z kilku krajów, w tym Danii, Islandii, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz USA. Każdy zrealizowany etap wyprawy kończył się zlotem w Teatrze im.
Łesia Kurbasa we Lwowie. We Lwowskim Teatrze Dominikańskim wykonano kantatę „Carmina Burana”
oraz „Żywot protopopa Awwakuma”. Najbardziej widowiskowy zlot odbył się w Werchowynie, wsi uprzednio zwanej Żabie (region Huculszczyzny). Brało w nim udział sześćdziesięciu uczestników wyprawy oraz
wiele tradycyjnych grup i solistów muzyki folkowej, a wśród nich słynny charyzmatyczny skrzypek Mogur.
Wyprawy te doprowadziły z kolei do organizacji sympozjów i warsztatów, na których z radością witano
ukraińskich artystów w charakterze gości.
Celem projektu było nasilenie współpracy w zakresie kultury pomiędzy Polską a Ukrainą i budowa relacji
między artystami a społecznościami, jak również wzmocnienie zaufania pomiędzy obydwoma narodami.
Każdego roku projekt był realizowany w Lublinie, przy czym ośrodek organizował różne imprezy przy
udziale ukraińskich artystów, w tym festiwale filmowe, występy teatralne i wydarzenia w dziedzinie sztuki
wizualnej. Ośrodek działał jako katalizator procesu i był odpowiedzialny za program imprez. Rezultatem
projektu było poszerzenie zakresu współpracy pomiędzy polskimi a ukraińskimi instytucjami kultury oraz
zdobycie większej wiedzy o kulturze Ukrainy. Nasilił się również kontakt między danymi społecznościami.
Pod względem długofalowym, w ramach rezultatu projektu wdrożono wiele nowych inicjatyw (np. Wschodni
program Festiwalu Teatralnego w Lublinie).
http://gardzienice.org/en/home.html
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Fundacja Hortus Litterarum, EE
Dialog międzykulturowy poprzez sztukę teatralną
(Literacki projekt teatralny „Sztuka Wierszy Juhana Viidinga”)

Projekt „Sztuka. Wierszy Juhana Viidinga” obejmuje dwujęzyczną sztukę literacką w oparciu
o wiersze Juhana Viidinga. Jest to dwudziestowieczna estońska poezja klasyczna wykonywana
w oryginale (w języku estońskim) oraz jego przekładzie (przez Yelenę Skulskaya).
Sztuka opowiada historię estońskiego Hamleta,
jego wątpliwości i zmagania, miłości i rozpacz,
próby pojednania się ze światem oraz nierealność prowadzenia takiego dialogu. Występy
teatralne polegające na odczycie wierszy
w dwóch językach są przeznaczone dla odbiorców pochodzących z różnych środowisk kulturowych. W ramach występów teatralnych aktorzy
różnych narodowości używają jednego bądź
drugiego języka bawiąc się tekstami i znaczeniami. Wynikiem tej pracy jest nowa sztuka, która
łączy w sobie oba języki i obie kultury.
Po zakończeniu spektakli wśród widowni odbywa
się dyskusja, która stanowi bardzo istotny krok
w realizacji dialogu międzykulturowego. Spektakle
ukazują odbiorcom fakt, że znaczenie życia jest
takie samo nawet dla ludzi pochodzących z różnych kultur. Pełna kreatywności kadra projektu (dyrektorzy, aktorzy, kompozytorzy, artyści itd.) włączyli
w jego realizację etnicznych Estończyków i Rosjan, którzy stworzyli imponujące widowiska i przy okazji
przezwyciężyli różnice językowe i kulturowe. W efekcie tego, w ramach działania możliwe stało się przedstawienie estońskiej poezji klasycznej widowni mówiącej w języku rosyjskim oraz interpretowanie w sposób
innowacyjny twórczości Viidinga zarówno dla estońskich jak i rosyjskich odbiorców, tym samym wpływając
i przyczyniając się do ogólnego odbioru twórczości tego ważnego autora i kształtując nowe kulturowe interpretacje. Projekt ten dąży do zbudowania dialogu międzykulturowego poprzez współpracę pomiędzy aktorami
a pełną kreatywności kadrą obu grup etnicznych (estońskiej i rosyjskiej), ale również pomiędzy dwujęzyczną
widownią i ogólnie estońskim społeczeństwem.
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Biblioteka języka ojczystego, SE
ModersmSlsbiblioteket, ModersmSlsenheten, Skolforvaltningen,
Molndals stad - Jednostka języka ojczystego, Administracja szkoły,
Zarząd miejski w Molndal

Biblioteka języka ojczystego jest projektem promowania zbiorowego czytelnictwa w Molndal realizowanym
przez Jednostkę języka ojczystego, Administrację szkoły, biblioteki szkolne i publiczne oraz Zarząd miasta
Molndal. W ramach tego projektu biblioteki w Molndal pragną promować czytelnictwo i wzmocnić własny
obraz młodych osób poprzez zachęcanie ich do tego, by byli dumni ze swojego języka ojczystego oraz
swoich umiejętności językowych. Biblioteka języka ojczystego, jako fizyczne miejsce w publicznej bibliotece,
a także jako sposób działania nie tylko przedstawia historie w 18 językach (albańskim, arabskim, bośniackim,
chorwackim, serbskim, angielskim, francuskim, flamandzkim, perskim, portugalskim, polskim, rosyjskim,
somalijskim, sorani, hiszpańskim, tajskim, niemieckim, mandaryńskim), ale również zapewnia książki, audiobooki i muzykę we wszystkich tych językach. Częścią projektu jest również dziewięć innych języków (turoyo,
duński, fiński, włoski, turecki, tagalog, węgierski, islandzki i suahili).
W ramach części projektu, wszyscy studenci, którzy uczą się swojego języka ojczystego odwiedzają
bibliotekę przynajmniej raz na semestr i wtedy w następstwie tej wizyty pracują z literaturą z biblioteki
w klasie i podczas lekcji.
Współpraca pomiędzy poszczególnymi władzami stanowi pozytywne doświadczenie i doprowadziła do
zapewnienia lepszej atmosfery dla nauki wśród wielojęzycznych dzieci, jak również do nowej świadomości
dorosłych dotyczącej wielojęzycznych dzieci. Wielojęzyczność uzyskała również wyższy status wśród szkół
i bibliotek.
Jednak to nie wszystko. Dzięki Bibliotece języka ojczystego, większa liczba użytkowników z wyżej wymienionych grup językowych korzysta z usług biblioteki na co dzień. W celu zaspokojenia popytu w tej kwestii,
Biblioteka języka ojczystego wciąż poszerza swoje zbiory książek i literatury w językach innych niż język
szwedzki.
http://bibliotek.molndal.se/web/arena/modersmalsbiblioteket
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Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
POKROVSKIJE KOLOKOLA, LT
Centrum Folkloru i Etnografii Mniejszości Narodowych Litwy;
partnerzy: Szkoła Tradycyjnej Muzyki Słowiańskiej; Wileńskie Centrum Folkloru Rosyjskiego

Głównym celem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego POKROVSKIJE KOLOKOLA jest wspieranie, rozpowszechnianie i popularyzacja na forum publicznym tradycyjnej kultury i niepowtarzalnej etniczno-kulturowej ekspresji krajowych mniejszości narodowych (w szczególności wobec młodszych pokoleń);
przyczynienie się do tworzenia obrazu Wilna jako wielokulturowego miasta europejskiego oraz podniesienie
poziomu występów folklorystycznych litewskich mniejszości narodowych.
Festiwal dąży również do ukazania różnorodności kultur żyjących na Litwie i tego, w jaki sposób tradycje są
przekazywane z pokolenia na pokolenie, wzbogacając tym samym kulturę Litwy.
Festiwal POKROVSKIJE KOLOKOLA wzmacnia również rozwój widowni, zapraszając różne folklorystyczne
i taneczne zespoły z Litwy oraz z zagranicy (większa część uczestników wspiera prawdziwe słowiańskie
tradycje). Podnosi on także publiczną świadomość na temat promowania etnicznego folkloru mniejszości
narodowych zamieszkałych na terenie Litwy oraz w innych krajach, zaprasza ludzi w różnym wieku, o różnych
narodowościach i umiejętnościach językowych do udziału w różnego rodzaju działaniach na rzecz kultury,
motywuje funkcjonowanie folkowych i tanecznych zespołów, utrzymuje dialog międzykulturowy i podnosi
poziom samo ekspresji i kreatywnych umiejętności młodszej populacji innych narodów.
http://www.arinuska.lt/
		http://www.vilnius-events.lt/en/events/international-folklore-festival-pokrovskije-kolokola
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Guess Who Invited Us (Zgadnij, kto nas zaprosił), SK
Hádaj, kto nás pozval, Radiofonia i Telewizja na Słowacji

Słowacka Telewizja, jednostka organizacyjna Radiofonii i Telewizji na Słowacji (RTVS) realizuje program
edukacyjny „Hádaj, kto nás pozval” [Zgadnij, kto nas zaprosił] o życiu cudzoziemców. Program ten promujący dialog międzykulturowy i dążący do likwidowania uprzedzeń jest transmitowany przez Słowacką
Telewizję od 2008 r. Forma programu została zaprojektowana tak, aby umożliwić dzieciom korzystanie
z ich własnych doświadczeń przy formułowania ich własnych opinii, które mogą być nastawione przeciwko
istniejącym uprzedzeniom. Dzieci wraz z prezenterem odwiedzają rodziny z różnych krajów i mniejszości
żyjące na terenie Słowacji. Rozmawiają z rodzinami o ich stylu życia, kulturze i religii, stosunku do rodzimego kraju i jego historii, stosunku do Słowacji, a także o specjałach kulinarnych.
W ramach programu dzieci odwiedziły już i poznały rodziny, które osiedliły się na Słowacji i które pochodzą
m.in. z Rosji, Wietnamu, Armenii, Indii, Anglii, Syrii, Chin, Grecji, Portugalii, Afganistanu, Burundi, Włoch,
Czarnogóry, Iranu, Kuby, Francji, Ekwadoru, Gruzji, Finlandii i Pakistanu.
Program ten przyczynia się w dużej mierze do edukowania młodszych pokoleń, w jaki sposób mogą współistnieć z innymi osobami pochodzącymi z innych krajów i o różnych narodowościach; autentyczne świadectwa umożliwiają dzieciom (i dorosłym) formułowanie własnych opinii i odejście od różnych uprzedzeń.
Słowackie Radio i Telewizja: http://www.rtvs.sk
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Hádaj, kto nás pozval:
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/47?date=14.01.2012
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Museums connect, SI
Muzeji povezujemo, Muzea i Galerie miasta Lublana (MGML)

Wraz z otwarciem w 2006 r. nowej, stałej wystawy
Oblicza Lublany w niedawno odrestaurowanym
muzeum stowarzyszenie MGML zdało sobie sprawę
z tego, że wielu „obliczom” Lublany brakuje wystaw,
a także muzealnej dokumentacji i zbiorów. Jako że
ich misją jest stworzenie muzeum „o ludziach oraz
dla ludzi”, pod wieloma względami był to pierwszy
krok uczyniony w kierunku projektu Museums
connect. Projekt miał na celu realizację kilku celów
na kilku poziomach.
I.		 Ochronę dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego jak i niematerialnego. Wzbogacenie zbiorów
i dokumentacji. Promowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i zapobiegawczej ochrony obiektów dziedzictwa będących nadal w użyciu.
II. Rozszerzenie dostępności i większa integracja muzeum i tym samym potwierdzenie jego roli w społeczeństwie. Umożliwienie własnego zaprezentowania się i przedstawienia swojej historii przez szerszy
krąg społeczny w instytucji publicznej.
III. Wkład w tworzenie lepszej jakości życia w mieście. Muzeum dążyło do osiągnięcia tego przez poszerzanie wiedzy i zrozumienia różnych społeczności zapewniając większy szacunek w stosunku do różnic
oraz poprzez wywołanie wzajemnego zaufania oraz szacunku prowadzących do synergii i kreatywnego
współistnienia. Życie w społeczeństwie prowadzone jest przez jednostki, które połączone są z różnego
rodzaju społecznościami, umożliwiającymi poszczególnym osobom dzielenie się wspólnymi wartościami
i stylem życia. Muzeum miało na celu przedstawienie tych różnic jako bogactwa sprawiającego, że miasto
staje się wyjątkowe.
IV. Rozwój i realizacja wystaw na temat niepowtarzalnego/różnego wkładu określonej społeczności
w życie codzienne miasta. Wystawa jest przygotowywana przez daną społeczność dzięki pomocy fachowych pracowników muzealnych oraz uczestników grupy badawczej muzeum - Muzeum zza kulis (głównie
są to studenci, którzy mają możliwość zdobycia doświadczenia w ramach rzeczywistego projektu muzealnego). Wystawie towarzyszy kilka imprez tworzonych przez społeczność oraz dwa rodzaje takich imprez
są zintegrowane w ramach wystawy wszystkich społeczności: warsztaty kulinarne i rozmowy przy okrągłym
stole dotyczące wyzwań codziennego życia w mieście. Pozostała część imprez jest wybierana i realizowana
przez społeczność.
MGML: http://www.mgml.si/en/
		

Museums Connect:
http://www.mgml.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-medije/muzeji-povezujemoarabska-skupnost-v-mestnem-muzeju-ljubljana-3659/
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Migracja jest Kulturą, ES
Migrar cultura, Museo de América, Madryt

Migrar es cultura jest projektem
internetowym, który ma na celu zbieranie i prezentowanie różnorodności
kulturowej i bogactwa wniesionego
przez migrację, zarówno te z przeszłości jak i obecne. Portal w ramach
projektu obejmuje szereg kanałów
tematycznych (film, żywność, literaturę, osobiste doświadczenia dzieci
itd.) oraz zachęca do oferowania
wkładu w postaci tekstów i filmów wideo. Projekt opiera się na przekonaniu, że kultury stają się bogatsze
dzięki dialogowi z innymi formami wiedzy i że migracja jest podstawowym czynnikiem w ramach tych
procesów. Szczególny nacisk kładzie się na wymianę między Hiszpanią a Ameryką Południową, w obu
kierunkach. Projekt dąży również do tego, by rzucić nowe światło na zrozumienie historycznych relacji
i rozwoju kultury na przestrzeni wieków. Dodatkowe cele obejmują otwarcie muzeum i współpracę z całą
gamą różnych organizacji wspierających wspólną wiedzę opartą na osobistych narracjach lub „mikrohistoriach” i sprawianiu, by dziedzictwo kulturowe przechowywane w muzeach i archiwach stało się lepiej znane.
Projekt skupia się na narracjach o migracji i jej wpływie na kulturę, w tym indywidualnych doświadczeniach
dotyczących migracji zarówno z jak i do Hiszpanii, ale również na poglądach innych obywateli, niezależnie
od tego, czy doświadczyli oni migracji, czy też nie. Projekt ten wykorzystuje Internet, co umożliwia udział
poszczególnych osób i grup w różnych krajach.
Główną grupą docelową stanowią mieszkańcy pochodzący ze środowiska migracyjnego, w tym szczególnie
migrantów z Ameryki Łacińskiej przybyłych do Hiszpanii (oraz migrantów przybyłych do Hiszpanii z innych
regionów świata), jak również obywateli hiszpańskich, mieszkających zagranicą lub którzy migrowali w przeszłości. Jednak do udziału są również zaproszone inne osoby, np. obywatele hiszpańscy, którzy chcą wyrazić
swoje poglądy na temat migracji i jej wpływu na kulturę. Określone działania w ramach szerszego programu
były ukierunkowane również na osoby starsze (zapraszając je do publikacji swoich historii online oraz integrację ich do społeczności), dzieci, artystów (którzy zostali zaproszeni do udziału, mając na względzie swoje
indywidualne i zbiorowe prace, np. poprzez prezentowanie zbiorów utworów poetyckich) itp.
Migrar es cultura:
http://www.migrarescultura.es/
Museo de América:
http://museodeamerica.mcu.es
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Imagine IC, NL
Imagine IC promuje się jako „pionier w zakresie współczesnego
wspólnego życia”. Misją projektu jest zbieranie historii
o codziennym życiu w innowacyjny sposób, zarówno na poziomie ulicy jak i online, a także przekształcanie ich w cyfrowe,
wizualne i dźwiękowe produkcje. Poprzez zbiór dostępny online,
są one oddawane społeczeństwu, które je stworzyło jako fragmenty ich zbiorowej pamięci i tożsamości.
Imagine IC jest pionierem koncepcji dziedzictwa wspólnego
życia. Ta instytucja z siedzibą w Bijlmer, w niezmiernie różnorodnym obszarze północno-wschodniego Amsterdamu dokumentuje teraźniejsze aspekty dotyczące życia miejskiego osób
młodych. Wraz z nimi IIC organizuje (podróżnicze) wystawy
i dyskusje na tematy, które są objęte ich programem.
Imagine IC zostało utworzone w 1999 r. jako „Image Collection
Building” jednak w 2001 r. zdecydowano o zmianie nazwy na
„Imagine Identity and Culture”. Pierwotnym celem organizacji
było przedstawienie tożsamości i kultury migrantów i ich potomków w Holandii, a także udostępnianie tych informacji szerokim
kręgom odbiorców. We wczesnych latach jej działania, IIC funkcjonowała jako katalizator projektów, które koncentrowały się
na zbieraniu i zapisie dziedzictwa kulturowego. Imagine IC było
jedną z pierwszych instytucji kultury w Holandii, które pozwoliły ogółowi społeczeństwa na dostęp do
materiałów archiwalnych dotyczących holenderskiej historii migracji. Zachęciła ona również do tworzenia
nowych, wizualnych historii.
Nacisk kładziono tutaj na historie o najstarszych generacjach migrantów przybyłych do Holandii oraz ich
potomkach, które były przez nich opowiadane. Autorzy historii pochodzący ze wszystkich środowisk tworzą
obecnie produkcje wizualne w Imagine IC, które opisują ich życie, sąsiedztwo, miasto oraz ich kraj.
IIC zbiera i prezentuje te współczesne historie jako przyszłe dziedzictwo kulturowe na wystawach oraz
przy okazji innych imprez.
Obecnie IIC pracuje nad wystawą ulicznej piłki nożnej, zatytułowaną „Panna’s and Akka’s” otwartą w dniu
19 września 2013 r. Opracowywany został program edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkoły średniej,
który ma być realizowany przez szkoły w ramach programu nauczania obywatelstwa/poszanowania innych.
Dzięki działalności organizacji i wynikającej z niej kolekcji przedmiotów wizualnych i dźwiękowych
Imagine IC dąży w kierunku koncepcji i praktyk demokratycznego dziedzictwa oraz wynikającego z tego
zrozumienia Amsterdamu w kontekście holenderskiej, zbiorowej tożsamości.
http://www.imagineic.nl/english
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BIBIANA – Międzynarodowy Dom Sztuki dla Dzieci, SK

BIBIANA jest instytucją kultury prowadzącą międzynarodową działalność. Organizacja działa jako galeria
wspierająca opracowywanie ilustracji dla dzieci, a także doskonali jakość literatury przeznaczonej dla dzieci
na Słowacji i za granicą.
Od 2009 r. BIBIANA organizuje serię wystaw, które mają na celu przedstawienie stylu życia, kultury i historii
mniejszości żyjących na Słowacji, pod tytułem Dialogy o tolerancii. Seria ta przedstawiła indywidualne
portrety mniejszości żyjących na Słowacji poprzez wgląd w życie dzieci. Każdemu projektowi towarzyszą
spektakle teatralne, warsztaty i pokazy filmów dokumentalnych na dany temat. BIBIANA przedstawia życie
i kulturę Romów, Żydów, mniejszości Rusińskich i Chorwackich, a w 2009 r. BIBIANA otworzyła wystawę
na temat Niemców Karpackich. Przykładem modelu działania, w ramach którego BIBIANA zgłębiała
zarówno artystyczne jak i poważne społeczne tematy jest niezmiernie żartobliwa, audiowizualnie rozszerzona wystawa Mosty dûhové Iné, która odbywała się w 2011 r. Projekt obejmował warsztat o nazwie
Aj dûha je most.
W 2012 r. wystawa Roma Sam - Moja rodzina, ukazała wynik współpracy pomiędzy artystami i społecznością romską w zakresie sztuki wizualnej, literatury i dramaturgii. Projekt był wielkim osiągnięciem, które
wykazało zarówno duży potencjał artystyczny i kreatywny Romów, jak również przedstawiło sposób na
to, aby przezwyciężyć stereotypy i uprzedzenia, edukować dzieci poprzez zabawę, a także stworzyć społeczną atmosferę wzajemnej akceptacji. Przewodnią myślą wystawy były wartości rodzinne. Obejmowała
ona oryginalne prace romskich dzieci i dorosłych wraz z fotografiami, informacjami biograficznymi jak
i opiniami uczestników oraz ich rodzin, a także filmami dokumentalnymi. Do wystawy włączono również
romskie powiedzenia i stare romskie symbole a oprócz prac wizualnych i dramaturgicznych, odwiedzający
mogli usłyszeć prawdziwą romską muzykę oraz romski język. Projektowi towarzyszył bogaty program:
warsztaty kreatywnego pisania, tańca, muzyki, wyrobów włókienniczych i metaloplastycznych i warsztaty
kreatywnego pisania w oparciu o tematy starych romskich powiedzeń i romskich baśni. Inicjatywy ukazały
między innymi wielki artystyczny i kreatywny potencjał Romów, a także sposób na to, aby przezwyciężyć
stereotypy i uprzedzenia, edukować dzieci poprzez zabawę i również stworzyć społeczną atmosferę wzajemnej akceptacji.
http://www.bibiana.sk
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Zrozumienie

kontekstu

Simona Bodo, autorka Nowych Paradygmatów na rzez Międzykulturowej Pracy
w Muzeach - lub Międzykulturowej Pracy jako Nowego Paradygmatu na rzecz Praktyki Muzealnej jak i zaproszony mówca w czasie jednego z naszych spotkań poruszyli
bardzo ciekawą kwestię podczas dyskusji na temat określenia kontekstu i zakresu
odbiorców. Utrzymywała ona, że przy tworzeniu programów przez publiczne instytucje
kultury wciąż widoczna jest niejednoznaczność dotycząca tego, co właściwie oznacza
dialog międzykulturowy. Obecnie jest on raczej postrzegany jako cel, a nie jako całościowy sposób pracy, który powinien być głęboko zakorzeniony w samej instytucji.
Wskazała także na to, że muzea oraz instytucje kultury były pierwotnie stworzone
w celu promowania kultury pojedynczego narodu, regionu lub kultury, jednak obecnie
nie zgadzają się z tym celem, jako że powinny one stanowić podstawę w wymianie
międzykulturowej. Stanowi to często trudny do rozwiązania problem.
Alexandre Caputo z Théâtre National, największej francuskiej społeczności teatralnej
w Belgii, podziela jej zdanie. Podkreślił on znaczenie świadomości instytucji kultury
względem zakresu ich pracy i dlaczego lokalizacja ma kluczowe znaczenie dla jego
teatru. Jako że Brukselę charakteryzuje duża różnorodność, powinna ona być
odzwierciedlona w tego rodzaju teatrze, który mówi o krzyżowaniu kultur i różnych
stylach życia.
Simona Bodo utrzymywała również, że prawdziwy dialog międzykulturowy jest
dobrym sposobem dla muzeów na umocnienie ich kluczowej roli w społeczeństwie,
przez promowanie ich samych jako miejsc, w których istnieje przestrzeń dla nowych
dialogów. Dychotomia pomiędzy podstawowymi jak i pobocznymi działaniami instytucji kultury musi zostać przerwana, a społeczności powinny być zaangażowane
w ramach równych sobie aktorów, twórców, producentów i decydentów.

Sztuka

integracyjna

W celu osiągnięcia równości Simona Bodo uważa, że instytucje kultury muszą tworzyć
nowe systemy wiedzy, oraz że dialog musi być interaktywny i integracyjny. Nowe integracyjne narracje muszą być tworzone wokół starych kolekcji, a tożsamość musi pojawić się
na początku dialogu, a nie na jego końcu. Ujmijmy to innymi słowami, cytując słowa pisarza
i komentatora kulturowego Gary’ego Younge’a, „Wyścig jest dobrym miejscem na
rozpoczęcie, ale kiepskim miejscem na zakończenia”. Bodo podkreśliła, że uczestnictwo
jest dobrym punktem wyjścia, i że należy wspierać prawdziwą zasadę wzajemności,
w celu dokonania postępu oraz żeby „wspólnie nadawać znaczenie”.
Jednak pomimo dobrych intencji związanych z realizacją tych zaleceń, instytucje kultury
mogą napotkać wyzwania i przeszkody w swoich staraniach.
Zaangażowanie we „wspólne nadawanie znaczenia” było zamysłem słoweńskiego projektu
Museums Connect,, ale zostało ono skonfrontowane z problemem reprezentowania,
ponieważ pomiędzy niektórymi biorącymi w nim udział organizacjami pozarządowymi nie
zostały rozwiązane problemy w zakresie ich wzajemnych relacji i nie zaakceptowały one
innych organizacji jako odpowiednich przedstawicieli niektórych społeczności. Projekt
Museo de America z Hiszpanii zmagał się z brakiem widoczności problemów związanych
z migracją w Hiszpanii, co ograniczyło komunikację w ramach projektu. Trudność polegała
również na zaangażowaniu odbiorców przy zajmowaniu się kwestiami społecznymi z przeszłości, jakoby od instytucji kultury nie oczekiwano wykraczania poza ich tradycyjny,
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kulturalny zakres ich odpowiedzialności. Obydwa muzea musiały zmierzyć się z problemem ograniczonej zdolności powiązanych z nimi organizacji przy angażowaniu ich
społeczności. Podobne przeszkody prawdopodobnie wystąpią przy innych projektach
i stanowią wyzwanie, które musi być wzięte pod uwagę przy określaniu programów dla
instytucji kultury.

Rzeczywistość

wielu tożsamości

Należy także uwzględnić realia wielorakich tożsamości, a nie tylko zakładać, że każdy
jest ograniczony pochodzeniem etnicznym (lub przez wiek, zdolności itp.). Niektóre
jednostki wolą nie być jednoznacznie traktowane jako członkowie określonej społeczności (czy to migracyjnej, obywatelskiej, religijnej czy społecznej itd.).
Według Naseem Khan, zaproszonej przez nas mówczyni i autorki książki The Arts
Britain Ignores [Sztuka ignorowana przez Wielką Brytanię], tradycja - zróżnicowana
i wielokulturowa - odgrywa pewną rolę. Nie może jej ignorować ani trzymać się jej zbyt
kurczowo. Nie wszyscy będą w stanie w pełni to zrozumieć, ale jej praktycy na pewno,
i stanowi to część ich rozmowy z tą społecznością. Instytucje kultury powinny dać jej
działać, zapewnić pole do jej funkcjonowania i zachęcać do prowadzenia dialogu
w danym zakresie. Jest to część ogólnego, szerszego, kulturowego kontinuum.
Tancerz Akram Khan wykorzystał swój tradycyjny, indyjski kurs tańca klasycznego
w powiązaniu z kursem tańca współczesnego. Nie odrzucił go, jeden wzbogacał
drugiego. Kassandra, tętniący życiem chór żeński w Finlandii, wykorzystuje różne
muzyczne głosy swoich członkiń do stworzenia czegoś nowego.
Naseem Khan zaproponowała, aby instytucje kultury unikały stereotypów i oczekiwań
z drugiej ręki. Skupianie się na specyficznościach - niezależnie od dobrych intencji może odnieść całkowicie odwrotny skutek, jak doświadczyło tego pewne muzeum w
Wielkiej Brytanii. Zdając sobie sprawę, że jego odbiorcy w przeważającej większości
należeli do białej rasy na obszarze, na którym istniała duża populacja karaibska, zdecydowano się na wystawienie czegoś, co uznano za niezawodną atrakcję - wielką
wystawę na temat Nelsona Mandeli. Z pewnością przyciągnęła ona zainteresowanych,
jednak niewielu afrykańskich Karaibów, co stanowiło olbrzymią zagadkę dla muzeum.
Jeszcze bardziej było ono zaskoczone faktem, że gdy w kilka miesięcy później zorganizowało tournee artystyczne w ramach wystawy na temat powstawania Gwiezdnych
Wojen społeczność afrykańskich Karaibów wykazała nią ogromnie zainteresowanie.

Integralność

tworzenia programów

-

sposób do współtworzenia

Zaproszony przez nas mówca Krzysztof Czyżewski wskazał na to, że dialog międzykulturowy może być czasami niebezpieczny z uwagi na to, że może negatywnie
wpłynąć na artystyczną integralność artystów. Według Czyżewskiego, trzeba być
prawdziwie bezkompromisowym artystą, jeżeli zamierza się zdobyć szacunek społeczności. Nasza praca musi być wykonywana na najwyższym poziomie tak, aby
ludzie darzyli nas szacunkiem. Szacunek wobec sztuki musi być stałym priorytetem
dla utrzymania dialogu międzykulturowego. Czyżewski wskazał, że nie ma „odbiorców” w dialogu międzykulturowym - międzykulturowa praca oznacza proces
współtworzenia.
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Według Naseem Khan, sztuka wysokiej jakości może traktować tradycyjne, kulturowe
ekspresje jako jej ważny punkt wyjściowy, jednak rozwój gwarantuje jej stworzenie
czegoś, co będzie wykraczało poza jej korzenie tak, aby ogół społeczeństwa mógł
dołączyć do działań związanych z dzieleniem się i empatią. Na przykład Król Lear nie
jest sztuką na temat problemów starego człowieka, który nie akceptuje swojego wieku.
Jest to sztuka na temat ludzkiego stanu, rytuałów przejścia - miłości i straty; rodzenia
się, starzenia i umierania. Tego wszystkiego, co dzielimy z innymi: tajemnicami.

Znaczenie

używanego języka

Historia kultury pokazuje, że język jest narzędziem przemiany, co może być przyczyną, dlaczego tak często postrzega się go jako coś niebezpiecznego. W przypadku
nowych społeczności, języki kultury stanowią środek komunikacji. Stanowią one
potencjalne ogniwo łączące, a nie barierę. Dlatego właśnie przy tworzeniu programów, ważnym jest by wziąć pod uwagę wpływ używanego języka.
Organizatorzy estońskiego teatru dwujęzycznej literatury, w ramach projektu Hortus
Litterarum stwierdzili, że z uwagi na nieuchronne różnice kulturowe między aktorami
i twórczą kadrą poszczególnych grup etnicznych a czasami, niejednolitą wiedzę
językową wśród kadry, przygotowanie produkcji okazało się dłuższe i bardziej skomplikowane niż przy tradycyjnych, jednojęzycznych wykonaniach. Czynnik ten należy
wziąć pod uwagę przy planowaniu dzieł czy projektów, przy czym realistyczne oczekiwania muszą być wyznaczone przez dyrektora wobec reszty kadry.
Czyżewski podkreślił fakt, iż język może silnie wpłynąć na to, jak jednostki wpływają
na siebie, oraz że często musi nastąpić adaptacja stosowanego języka, aby móc
naprawdę zmienić mentalność. Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” zdecydował się przyjąć inne słowo w celu opisania samego słowa „kresy/pogranicze”,
jako że uprzednio pojęcie to stosowane było w nieco konfrontacyjnym znaczeniu
oraz sugerowało własność polskiej części ziem. Język niejednokrotnie może zapewniać wspólną pamięć wspólnego życia, ale sposób, w jaki jest wykorzystywany może
wpłynąć na kształt pamięci, a to czasami musi być przedmiotem wymagającym
ponownego przemyślenia.

Odpowiedzialność

instytucji mediów publicznych

Mimo, że mandat grupy eksperckiej nie obejmował instytucji mediów publicznych,
członkowie grupy stwierdzili, że mogą one być potężnym narzędziem w podnoszeniu
świadomości i promowaniu różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego. Ich delikatna i ważna rola jest szczególnie istotna przy uwzględnianiu młodych
odbiorców. Przykładem takiej roli jest program radia i telewizji na Słowacji Hadaj,
kto nas pozval, który w szczególności był przeznaczony dla dzieci. W ramach tego
programu dzieci odwiedzają rodziny z różnych krajów i mniejszości żyjące na
Słowacji, co pozwala im na korzystanie z ich własnych doświadczeń w formułowaniu
opinii, pozbawionych już istniejących uprzedzeń.

Potrzeba

trwałego finansowania, przestrzeni i wyposażenia technicznego

Problem osiągnięcia trwałego finansowania stanowi jedno z kluczowych wyzwań dla
publicznych instytucji kultury przy promowaniu różnorodności i dialogu międzykulturowego. Dobre projekty czasami pozostają jednorazowymi wydarzeniami i dlatego
należy wzmocnić starania w celu osiągnięcia trwałych wyników.
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Wpływ braku stabilności finansowej przejawia się w różny sposób. MGML (Lublana)
nadmieniło, że brak funduszy czasami wpływał na jakość realizowanych projektów.
MGML nie było ono w stanie pozwolić sobie na zatrudnienie profesjonalnego projektanta wystawy, czy też fotografa dla danego projektu, więc pomysł opracowania
i wydruku katalogu dokumentującego przedmioty nie został zrealizowany. W rezultacie projekt nie został przedstawiony na stronie internetowej muzeum w stopniu,
który pozwoliłby na wywarcie dużego wpływu i przyciągnięcie nowej publiczności
oraz profesjonalnej uwagi.
Dla organizatorów holenderskiego projektu Imagine I, trudności spowodowały zmiany
polityki rządowej (finansowanie instytucji wielokulturowych na poziomie krajowym
zostało przerwane), co doprowadziło do poważnych cięć w budżecie, także przez
kurczący się sponsoring. Organizatorzy wspomnieli również, że awangardowe i eksperymentalne projekty zbyt często muszą stawiać czoła poważnym kłopotom przy
zbieraniu środków w czasach kryzysu i zaciskania pasa. Z podobnymi problemami
zetknął się austriacki festiwal Salam.Orient, którego organizatorzy wspomnieli, że
boryka się on z problemem gromadzenia funduszy na działalność związaną z głównym nurtem relacji w mediach, z uwagi na jego wyraźne oddalenie się od innych
perspektyw politycznych kraju.
Szwedzki projekt Biblioteka języka ojczystego okazał się nowym i trudnym zadaniem
dla personelu szkolnego i publicznych bibliotek. Jeden z problemów polegał na tym,
że chociaż podaż mediów zwiększyła się, dostępna przestrzeń w bibliotece została
ograniczona. Wystąpiły również trudności w znalezieniu mediów w niektórych językach,
a także w znalezieniu nauczycieli języka ojczystego.

4.2.2. Kadra
Dlaczego

warto koncentrować się na kadrze?

Wspomnieliśmy już w naszym sprawozdaniu, że znaleźliśmy bardzo
niewiele przykładów, gdzie instytucje kultury wykazywałyby się szczególną świadomością w związku z potrzebą dywersyfikacji kadry.
Dlatego też ten obszar zasługuje na szczególną uwagę w przyszłości.

„Jeżeli instytucje kultury mają
służyć ogółowi społeczeństwa,
to ogół społeczeństwa musi
być reprezentowany przez
ich personel.”
Mark Terkessidis

Naszym zdaniem, skład pracowników w instytucjach kulturalnych,
finansowanych ze środków publicznych nie odzwierciedla dzisiaj
różnorodności społeczeństwa, a to może wyobcować kadrę względem potrzeb
odbiorców. Na naszym pierwszym posiedzeniu, Sabine Frank, przedstawicielka Platformy na rzecz międzykulturowej Europy, przedstawiła dokumenty sporządzone
przez dziennikarza i autora Marka Terkessidisa, które stały się podstawą do dyskusji.
W ramach tego dokumentu ukazana została bardzo wyraźna postawa, mówiąca że
„jeżeli instytucje kultury mają służyć ogółowi społeczeństwa, to ogół społeczeństwa
musi być reprezentowany przez ich personel”.
Oprócz myśli, że skład kadry powinien odzwierciedlać społeczeństwo, potrzebna
jest również kadra posiadająca wiedzę i umiejętności w zarządzaniu różnorodnością
kulturową oraz promowaniu dialogu międzykulturowego.
Przewiduje się, że droga do osiągnięcia obydwu tych celów będzie długa i wyboista,
co jednak pod żadnym pozorem nie powinno stać się usprawiedliwieniem do tego,
by nie robić nic w tym zakresie.
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Kluczowe

wyzwania

W ramach analizy przeprowadzonej w państwach członkowskich napotkaliśmy
wyzwania, które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie.
• W jaki sposób można ulepszyć proces rekrutacyjny i zapewnić skład pracowników
oraz zarządu, który odzwierciedlałby społeczeństwo w lepszy sposób?
• W jaki sposób można poszerzyć i rozwinąć wiedzę i umiejętności kadry i zarządu
instytucji kultury, celem lepszego zarządzania kwestiami związanymi z dialogiem
międzykulturowym?
Znaleźliśmy kilka przykładów dobrych praktyk, a do najbardziej pouczających
należały:

Kadra
>
>
>
>

Atana (NL)
RAB & BKO (BE)
The Museum of Copenhagen (DK)
Riksteatern (SE)

Niestety nie znaleźliśmy wielu takich przykładów jak Atana, trwały holenderski projekt
stworzony przez organizację pozarządową, który funkcjonuje już od dwunastu lat.
Jego celem jest tworzenie zarządu instytucji kultury w oparciu o różnorodność kulturową. Dzięki Atanie stworzono trwałą sieć ponad 550 kulturowo zróżnicowanych
członków zarządu w Holandii. Członkowie ci posiadają podwójną tożsamość kulturalną: znają zarówno holenderskie społeczeństwo jak i kulturę kraju ich pochodzenia,
co stanowi połączenie wzbogacające dzisiejszą Holandię.
Głównym wyzwaniem, z którym zmagał się projekt od grudnia 2012 r. było całkowite
przerwanie rządowego finansowania programów na rzecz różnorodności kulturowej.
Innym wyzwaniem jest fakt, że ciągła, aktywna promocja jest konieczna do podtrzymania świadomości na temat różnorodności kadry. Eksperci Atany twierdzą, że
zarządy mają zwyczaj zapominać o programie podczas wyszukiwania nowych członków zarządu, więc nadal muszą proaktywnie promować członków zarządów Atany
z chwilą otrzymania informacji na temat powstania nowego etatu.
Siły sprawcze stojące za belgijską siecią RAB & BKO (Réseau des Arts à Bruxelles
& Brussels Kunstenoverleg) są również świadome tego, że ich praca jest procesem
i nie powinna być uznawana za „ukończoną” w żadnym momencie. Dążą oni do
tego, by przyczyniać się do rozwoju spójnej wizji na rzecz kultury poprzez stymulowanie formułowania kulturalnej polityki obejmującej społeczność zwanej „Planem
kulturalnym Brukseli”, a także zachęcanie do spotkań i wymiany między kadrą
a organizacjami członkowskimi.
We współpracy z Actiris (biurem pośrednictwa pracy w regionie Brukseli) upewniają się
że mniejszości kulturowe są obecne. Szkolą również mediatorów publicznych w kontekście Brukseli i modelach komunikacji międzykulturowej, jak również w kompetencjach
w zakresie zarządzania. Rezultaty ich działań obejmują podniesienie świadomość sektora
kulturalnego na temat pojęć takich jak kompetencje zarządzania i neutralny proces
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rekrutacyjny, oraz zaangażowanie dziesięciu instytucji kultury w ramach planu związanego z dywersyfikacją swojej kadry.
Zmagają się oni z problemem wolnego postępu, który odbywa się krok po kroku z uwagi
na ograniczone środki finansowe i kadrowe. Ten wolny postęp nie odpowiada właściwie
ambicjom projektu, ale przedstawiciele sieci są przekonani, że profesjonalne podejście
i wytrwałość stanowią sekret uzyskania właściwych wyników.
Niektórzy z pozostałych operatorów kulturalnych, którzy odnieśli sukces w ramach
międzykulturowych praktyk przedstawieni w innej części tego sprawozdania są również
świadomi potrzeby zatrudnienia pracowników, którzy odzwierciedlaliby społeczeństwo, a potrzebę tę próbują zaspokoić poprzez swoje działania na rzecz kultury. Anne
Wiederhold z austriackiego Brunnenpassage twierdzi, że istotnym czynnikiem sukcesu
przy realizacji projektu jest skład zespołu, który jest wszechstronny i zróżnicowany.
Zespół gromadzi osoby o różnym artystycznym pochodzeniu (muzycznym, tanecznym,
teatralnym itd.), które tym samym są zdolne do pracy w różnych językach i mogą
reprezentować różne społeczności. Szczególną uwagę zwraca się na szkolenia i refleksję (ciągły proces uczenia się na temat tego, jak rozwijać swoją pracę, także w ramach
szkoleń z zakresu dynamiki grupy i anty-rasizmu.
Podobnie organizatorzy Culturale Chance Eventi z Włoch skupili się na zróżnicowaniu kadry podczas organizacji festiwalu The Suq, który ma na celu uwzględnienie
wszystkich przedstawicieli zagranicznych społeczności w Genui w ramach wielokulturowego zespołu.
Nie tylko organizacje pozarządowe, ale także niektóre publiczne instytucje kultury
starają się zdywersyfikować swoją kadrę, w celu lepszego odzwierciedlenia zróżnicowanego społeczeństwa. Takim przykładem jest Muzeum w Kopenhadze z Danii
i Riksteatern ze Szwecji.
Muzeum w Kopenhadze opracowało niezależna, przejrzystą strategię rekrutacji międzynarodowej i zrobiło krok w kierunku ustanowienia różnorodności kulturowej
priorytetem w zakresie obsadzania kadry. Językiem używanym w organizacji jest
język angielski, a kadra składa się zawsze z osób pochodzących z sześciu lub siedmiu różnych krajów. Zróżnicowanie profesjonalnych, kulturowych, akademickich
metod i podejść znacznie zwiększa profesjonalną międzynarodową sieć indywidualnych pracowników oraz całą organizację. Kluczowe znaczenie w ramach zmiany
ma gotowość i chęć zarządu muzeum do przeprowadzania rekrutacji wielojęzycznej
kadry pochodzącej z różnych środowisk, uznając to za wartość dodaną i mocną
stronę muzeum.
Proces coraz większego zróżnicowania i odzwierciedlania obecnego szwedzkiego
społeczeństwa jest bieżącym, pełnym oddania procesem Riksteatern, który sięga
lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. W ramach Riksteatern, uznaje się że
konieczna jest pełna reprezentacja tożsamości w organizacji, aby osiągnąć cel polegający na umożliwieniu udziału każdego, niezależnie od jego miejsca zamieszkania,
płci, wieku, wykształcenia, orientacji seksualnej bądź społecznego czy etnicznego
pochodzenia. Przy tworzeniu międzykulturowych i międzynarodowych sztuk widowiskowych potrzebne są kompetencje kulturowe oraz wrażliwość. W związku z tym,
te wymagane umiejętności i kompetencje są włączone w realizację procesu rekrutacji.
Praca z różnorodnością jest także kwestią wiarygodności.
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Badania przeprowadzone w 2008 r. przez Europejski Instytut Badań nad Kulturą
ERICarts Dzielenie się różnorodnością - Narodowe Podejścia do Dialogu
Międzykulturowego w Europie rozpoznały istotną rolę dialogu międzykulturowego
w otwieraniu instytucjonalnych struktur w instytucjach na rzecz sztuki i dziedzictwa
poprzez dywersyfikację zarządów, jak również dywersyfikację treści programów
poprzez zaangażowanie artystów z różnych środowisk kulturowych i o różnych
wizjach artystycznych.
Mając na uwadze to, że skład kadry oraz zarządu publicznych instytucji kultury
powinien odzwierciedlać skład społeczeństwa, członkowie naszej grupy zdecydowali, że dotychczasowy brak dobrych praktyk w tym obszarze nie jest żadnym
powodem braku ambicji w tej kwestii na przyszłość.
Nasseem Khan przypomniała, że nie możemy traktować czynników społecznych
i kulturowych oddzielnie. Są one powiązane ze sobą w jednej linii. Na jednym końcu
znajdują się uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja i rasizm, na drugim końcu historyczna stronniczość tak głęboko zakorzenione, że trudno jest nam ją zauważyć.
Wpływa to na język, style i strukturę i prowadzi do cichego przypuszczenia, na przykład,
że tylko określony rodzaj osób mógłby prowadzić dużą instytucję kulturalną. Nikt nie
dążył do osiągnięcia tego, jednak stało się tak za sprawą ciężaru historii, struktur
i przypuszczeń.
Pani Khan opowiedziała nam historię produkcji czarnoskórego dyrektora, który
wybrał się na tournee do miasta rodzinnego swojego ojca. Starszy mężczyzna dumnie
udał się do holu z kasą biletową w celu zarezerwowania biletu na występ swojego
syna. Osoba siedząca za biurkiem ledwo na niego spojrzała, jednak odpowiedziała
szorstko i lakonicznie: „Etat nocnego stróża został już obsadzony...”.
Czasami małe słowa lub koncepcje działają jak bariery lub przeszkody. Inny dyrektor
teatru chciał bardzo mocno zdywersyfikować swoją kadrę, i gdy znalazł się etat dla
kierownika kasy biletowej, dał on lokalne ogłoszenie i oczekiwał kandydatów, którzy
nie należeliby do rasy białej. Nikt się nie zgłosił. Zdziwiony wręczył ogłoszenie
nowemu młodemu czarnoskóremu stażyście, mówiąc „Starałabyś się o taką pracę?
„O nie” odpowiedział mężczyzna. „Dlaczego nie?” „Nie wiem co to oznacza”. Dyrektor wyjaśnił więc, na czym polegałaby praca kierownika kasy biletowej... „Aa,” rzekł
stażysta „masz na myśli sprzedawcę biletów. Tak, o taką pracę bym się ubiegał.”!
Według Naseem Khan, aby zmienić wzorce - osiągnąć różnorodność na każdym
szczeblu zarządzenia w organizacji - niezbędny jest czas. „Nie można znaleźć szybkiego rozwiązania problemu. Tkwimy w tym od pokoleń”.
Zgadzamy się z powyższym, ale musimy dodać, że to obowiązkiem naszego pokolenia jest podjęcie natychmiastowego działania.
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ATANA, NL
Holenderska Fundacja Rady na rzecz Różnorodności Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland - SBD

Holenderska populacja uległa zasadniczej i trwałej zmianie. Różnorodność kulturowa stała się zjawiskiem
codziennym. Niestety, nie ma to większego znaczenia w przypadku zarządów i komitetów większości
instytucji. Program ATANA jest przeznaczony dla osób, które nie traktują swojej tożsamości jak problemu,
ale raczej jak rozwiązanie. Osób, które czują się jak u siebie w domu na nowej warstwie: potencjalnych
członków zarządów o podwójnej tożsamości kulturalnej - osób, które znają holenderskie społeczeństwo
jak również jedną z kultur, które wzbogacają obecną Holandię. Celem programu ATANA jest znalezienie,
szkolenie i dobieranie osób o podwójnej tożsamości kulturowej lub doświadczeniu, które posiadają umiejętności lub potencjał, by stać się członkami zarządów i strategicznymi doradcami.
ATANA organizuje również dwa razy w miesiącu spotkania w Amsterdamie w ramach stowarzyszenia
artystów Arti et Amicitiae, gdzie obecni są uczestnicy ATANY, jej wywiadowcy, członkowie zarządów i wiele
osób z określonego sektora, które dyskutują na aktualne tematy związane z polityką, społeczeństwem
i kulturą.
Działanie jest zdecydowanie przyszłościowe. ATANA jest programem, który wykazuje zaangażowanie
w dziedzinie różnorodności kulturowej i w sektorze społecznym już od 12 lat. Niepowtarzalność ATANY
jest wyrażana w międzykulturowej perspektywie na rzecz całego społeczeństwa, której punktem wyjściowym jest wizja ATANY i służy ona jako drogowskaz w ramach całego programu. Dzięki ATANIE została
stworzona trwała sieć ponad 550 kulturowo zróżnicowanych członków zarządu. Niektórzy pochodzą
z pierwszej, drugiej lub trzeciej generacji imigrantów (obecnie połowa z czterech najliczniejszych grup
mieszkańców miasta) i objęli czołowe stanowiska w polityce, biznesie i sektorze kulturalnym oraz społecznym. Jednocześnie zostało szeroko udowodnione, iż różnorodność kulturowa prowadzi do wzbogacenia
kultury zarządu, kreatywnej innowacji oraz działalności organizacji lub pojedynczego forum. W Holandii
można oczekiwać lepszego odzwierciedlenia społeczeństwa na najwyższym poziomie. Zważywszy na to,
że trendy populacji prowadzą w kierunku zwiększonej różnorodności, rośnie potrzeba na członków zarządu,
którzy reprezentowaliby kulturę mieszaną.
http://binoq.nl/pages/page_atana_home_eng.aspx
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Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) &
Brussels Kunstenoverleg (BKO), BE
Dwie sieci z siedzibą w Brukseli stworzone dzięki sektorowi
kulturalnemu i łączące języki, wspólnoty oraz bariery w sektorze

Sieci BKO i RAB pragną wspólnie:
• Przyczynić się do spójnej wizji na rzecz kultury w Brukseli i stymulować formułowanie polityki kultury
obejmującej całą społeczność. Obie sieci podnoszą świadomość wśród zaangażowanych stron dotyczącą znaczenia współpracy, która połączy języki, społeczność oraz podzielony sektor.
• Zachęcają i promują spotkania i wymianę między członkami kadry w organizacji. Spotkania konsultacyjne
dotyczące określonych tematów są organizowane w ramach reakcji na potrzeby i żądania członków,
oferując możliwość dzielenia się informacjami i tworzenia sieci kontaktów. Ponadto, obie sieci zachęcają
do dialogu z innymi sektorami oraz władzami.
• Dostarczają organizacjom członkowskim, społeczeństwu obywatelskiemu i władzom porady i informacje
na temat Brukseli i jej kultury.
• Określają i wspierają wspólne projekty, które odpowiadają wymaganiom i potrzebom sektora kulturalnego i które korzystają z tego, że mają wgląd w cały brukselski sektor.
RAB & BKO utworzyły specjalną oś pracy na rzecz międzykulturowości. Główny cel niniejszego projektu
może być sformułowany w następujący sposób: Jak możemy poszerzyć zaangażowanie mniejszości
kulturowych żyjących w Brukseli w ramach naszej działalności i upewnić się, że będą one częściej widywane na scenie, w zespołach i wśród odbiorców?
We współpracy z Actiris (biuro pośrednictwa pracy w regionie Brukseli) upewniają się, że mniejszości
kulturowe są obecne w Brukseli i mają plany dotyczące rozwoju w dziedzinie różnorodności wśród instytucji
kultury oraz wrażliwości sektora kulturalnego na pojęcia takie jak kompetencje zarządzania oraz neutralna
rekrutacja.
RAB & BKO stanowią oddolną inicjatywę, która jest sprzeczna z logiką polityk kulturowych stworzonych
przez władze. Powyższe ramy są dość wyjątkowe i bezpośrednio powiązały wzorce kulturowe w Brukseli.
Praca wokół dialogu międzykulturowego (między francuskimi i holenderskimi społecznościami oraz mniejszościami kulturowymi) odzwierciedla obecny trend w sektorze kultury.

RAB: http://www.reseaudesartsabruxelles.be/fr
		

BKO: http://www.brusselskunstenoverleg.be/nl
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Muzeum w Kopenhadze, DK
Muzeum w Kopenhadze dąży do stania się znanym
i szanowanym autorytetem w dziedzinie historii stolicy
oraz odpowiednim i dostępnym polem do działania
dla bieżących i zróżnicowanych głosów obywateli
w stolicy.
Mimo że różnorodność kulturowa  przyciągnęła uwagę
na narodowym, duńskim gruncie, wynikała ona głównie z  priorytetyzacji międzynarodowych projektów
i skupieniu się na spotkaniach kulturalnych. Rzadko
kiedy miała wpływ na obsadę kadry w instytucjach
kulturalnych. Jednak Muzeum w Kopenhadze samodzielnie opracowało przejrzystą międzynarodową
strategię rekrutacji i podjęło kroki w kierunku priorytetu dotyczącego różnorodności kulturowej przy
obsadzie kadry.
W ostatnich latach, muzeum osiągnęło ogromny rozwoj i bardzo się zmieniło. Budowa kopenhaskiego
metra odegrała kluczową rolę w tym zakresie, jako że dzięki archeologicznym działaniom w ramach przygotowania metra zwiększyła się liczba kadry w muzeum i powstała potrzeba nabycia nowych kompetencji
i specjalistycznych umiejętności. W tym kontekście zmiany Muzeum w Kopenhadze wyznaczyło wybór
międzynarodowej kadry jako wyraźny priorytet. Praca w ramach głównych obszarów organizacji odbywa
się w języku angielskim, a kadra zawsze obejmuje 6-7 narodowości. W stosunku do kadry, różnorodność
profesjonalnych, kulturowych i akademickich metod oraz sposobu podejścia jest kluczową kompetencją
wzbogacającą wykonywaną pracę. W znacznym stopniu zwiększa to również profesjonalną, międzynarodową sieć indywidualnych pracowników oraz całej organizacji.
Międzynarodowa kadra pochodzi przede wszystkim z kontekstu europejskiego - zapewne z powodu
znajomości akademickiego i metodologicznego środowiska jak i barier legislacyjnych. Dla muzeum szczególny warunek związany ze zwiększonymi potrzebami kadry i finansowaniem połączony z budową metra
zapewnił rzadką możliwość strategicznej zmiany wśród kadry. Jednak kluczowym znaczenie w kontekście
zmiany ma chęć zarządu muzeum do śledzenia przebiegu zmian w kadrze, zachęcając (a nawet oczekując)
żeby język angielski był językiem używanym w pracy i żeby przeprowadzać międzynarodowe rekrutacje.
Kadra w muzeum nie reprezentuje jednak konfiguracji społecznej, etnicznej lub kulturowej Kopenhagi.
Dotyczy to wielu europejskich instytucji kultury, a łagodzenie tego problemu będzie procesem stopniowym.
Poprzez rekrutację młodych ludzi na rzecz projektów o szerokim zasięgu w różnych okolicach miasta,
muzeum podjęło próby zajęcia się tą kwestią i odzwierciedlenia różnorodności profilu demograficznego
miasta. Muzeum w Kopenhadze określa w sposób metodyczny zatrudnianie wielojęzycznej kadry pochodzącej z różnych środowisk jako atut a nie problem.
http://www.copenhagen.dk/en/
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Riksteatern, Stockholm, SE

Riksteatern jest pomysłem opartym na organizacji kulturalnej
zrzeszającej 40 000 oddanych członków. Różnorodność jest
fundamentem wpisanym w statut i strategię Riksteatern.
Jeden z celów planu strategicznego jest sformułowany
w następujący sposób: „W Riksteatern każdy musi mieć możliwość brania udziału, niezależnie od miejsca zamieszkania,
płci, wieku, wykształcenia, orientacji seksualnej bądź pochodzenia społecznego czy etnicznego”.
Riksteatern uważa, że tożsamości muszą być w pełni reprezentowane w ich organizacji, niezależnie od tego,
czy opierają się na pochodzeniu etnicznym czy innych wskaźnikach tożsamości. Stąd też różne kompetencje,
wrażliwość (takie jak wcześniejsze zrozumienie), umiejętności językowe oraz sieci są wysoce przydatne celu
osiągnięcia planów strategicznych i priorytetowych celów, zgodnie z wymaganiami kongresu teatralnego,
jak również Rządu. Powyższe wymagane kompetencje oraz umiejętności są zintegrowane z profilem wymagań
w procesie rekrutacji.
Proces stawania się bardziej różnorodnym i odzwierciedlania dzisiejszego społeczeństwa szwedzkiego jest
procesem postępującym i sięgającym lat osiemdziesiątych XX wieku. Przeniesienie centralnego biura z homogenicznej części Sztokholmu na jego przedmieścia oraz zapoczątkowanie organizowania międzykulturowych
i międzynarodowych przedstawień artystycznych doprowadziły do powstania zapotrzebowania na bardziej
złożone i zróżnicowane kompetencje. Praca z różnorodnością jest także kwestią wiarygodności. Niemożliwe
jest dla organizacji lub instytucji zachowanie wiarygodności, jeżeli promują one różnorodność i prawo dostępu
do kultury, mimo że ich „propagatorzy” należą do jednej homogenicznej grupy. Kilka lat wdrażania strategii
wspierających różnorodność i tworzenia szerokiej gamy kulturalnej ekspresji doprowadziły do tego, że kultura
organizacyjna myśli i działa w oparciu o różnorodność.
W organizacji Riksteatern zdają sobie jednak sprawę z tego, że proces dywersyfikacji jest procesem postępującym oraz, że żadnych korzyści nie można brać za pewnik. Dlatego też proces rekrutacyjny Riksteaternu
odbywa się zgodnie z planem, który uwzględnia siedem oficjalnych podstaw dyskryminacji. Kluczowe jest
zastosowanie ustrukturyzowanego i przejrzystego procesu rekrutacji. Różnorodność wśród kadry artystycznej
znajduje się w zakresie odpowiedzialności menadżera projektu. Dywersyfikacja artystycznych kompetencji
i reprezentacja na, za i przed sceną stanowi zintegrowany priorytet i wizję Riksteaternu. Oczywiste jest, że
pracownicy Riksteaternu reprezentują wiele kultur, grup etnicznych i narodowości. To samo dotyczy kadry
artystycznej/zespołów.
http://www.riksteatern.se
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4.2.3. Docieranie do nowych odbiorców
Dlaczego

warto koncentrować się na docieraniu do nowych odbiorców?

Jak już zostało to wspomniane w pracy grupy OMK nad zwiększeniem dostępu
i poziomu partycypacji w kulturze, usuwanie przeszkód na drodze do dostępu (na
przykład przez zapewnienie wolnego wstępu lub poprzez ułatwienie fizycznego
dostępu) nie zagwarantuje, że osoby, zwłaszcza pochodzące z niekorzystnego środowiska społeczno-ekonomicznego będą zainteresowane korzystaniem z oferty
kulturalnej. W rzeczywistości, z doświadczenia wynika, że nawet
gdy nie ma finansowych barier względem uczestnictwa w kulturze,
może być bardzo trudno przyciągnąć odbiorców o odmiennym profilu. Kwestia dostępu i uczestnictwa wydaje się bardziej obracać „Świętowanie różnorodności”
czy „kultywowanie wielu
wokół popytu niż podaży.

tożsamości?”

Niniejsze sprawozdanie utrzymuje, że poszerzenie grona odbiorców
i zapewnienie treści kulturowych, które będą korzystne dla większej Chris Torch
populacji na terytorium, jest kluczowe pod względem przyszłości
instytucji kultury. Żeby tak się stało, instytucje kultury mogą być
zmuszone do opracowania określonych strategii, w celu przyciągnięcia osób nie
korzystających z usług kulturalnych, przez zajmowanie się przyczynami źródłowymi
ich negacji uczestnictwa. Krótko mówiąc, muszą one opracować polityki na temat
poszerzania grona odbiorców.

Powody dla których niektóre grupy nie korzystają z oferowanych inicjatyw kulturalnych mogą być zakorzenione w szeregu złożonych czynników głównie o charakterze
społecznym, jak i kulturowym. Statystyki pokazują, że społeczności migracyjne oraz
mniejszości etniczne o niekorzystnej sytuacji społecznej, takie jak Romowie, należą
do grup, które są najbardziej wykluczane - albo które same izolują się pod względem
korzystania z ofert kulturalnych. Niekorzystna sytuacja społeczno-ekonomiczna,
która wpływa na wielu migrantów oraz mniejszości i która tradycyjnie wpływa na
możliwość udziału w życiu kulturalnym, pogłębia się przez dystans kulturowy, brak
informacji i brak znajomości oferty kulturalnej.
Dlatego też starania wokół „poszerzenia grona odbiorców” mają na celu kreować
z jednej strony zapotrzebowanie przez wzbudzanie zainteresowania ofertą kulturalną,
głównie poprzez działania edukacyjne, ale również poprzez przystosowanie podaży
w taki sposób, by lepiej uwzględnić potrzeby przewidywanych odbiorców.

Kluczowe

wyzwania

Podczas przeprowadzania analizy przypadków w państwach członkowskich, napotkaliśmy wyzwania, które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie.
• W jaki sposób możemy dotrzeć do osób nie korzystających z ofert kulturalnych?
• W jaki sposób możemy zrozumieć, czym można by było przyciągnąć te osoby
do instytucji kultury?
• W jaki sposób możemy zbudować z nimi relacje oparte na zaufaniu i zachęcić do
pogłębienia zainteresowania wobec pracy instytucji kultury?
• W jaki sposób możemy zdecydować, co może być odpowiednie dla niektórych
społeczności, bez ujawniania głównej misji instytucji kultury?
• Jak możemy umocnić te relacje w przyszłości?
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 iektóre przykłady podkreślone przez członków pomogły zidentyfikować
N
niektóre możliwości i czynniki sukcesu.

DOCIERANIE DO ODBIORCÓW
>
>
>
>
>
>
>
>

Brera Intercultural Trails [Międzykulturowa Ścieżka Brera] (IT)
Chester Beatty Library [Biblioteka Chester Beatty] (IE)
Astra National Museum [Narodowe Muzeum Astra] (RO)
Divadlo Archa (CZ)
Roundhouse youth programme [Program dla młodzieży Roundhouse] (UK)
Public library ‘Fran Galovi’ [Biblioteka publiczna „Fran Galovi”] (HR)
L’Opera nell’opera (FR)
C:NTACT (DK)

Jednym z kluczowych elementów sukcesu wydaje się być zdolność do zidentyfikowania niektórych przedstawicieli społeczności, którzy mogą zbudować most
między społecznością oraz instytucjami kultury, jak również głównymi odbiorcami
działającymi jako mediatorzy i ambasadorowie. Stanowi to zasadę inicjatywy
Międzykulturowa Ścieżka w Muzeum zorganizowanej przez Pinakotekę Brera
w Mediolanie, Włochy. Program przewiduje zatrudnienie przedstawicieli danych społeczności, którzy otrzymują gruntowne szkolenie, jako przewodnicy muzealni.
Obecność tych mediatorów nie tylko zwiększa partycypację tych przedstawicieli
społeczności, ale prace przygotowawcze pomagają także wypracować nowe zrozumienie i narrację wokół kolekcji muzealnych.
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Brera: inna historia.
Międzykulturowa ścieżka w muzeum, IT
Brera: un’altra storia. Percorsi interculturali museo,
Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego, Działań i Turystyki,
Narodowa Pinakoteka Brera

Brera: inna historia jest to projekt edukacyjny w Pinakotece Brera
przeznaczony dla dorosłej widowni i promowany przez Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego, Działań i Turystyki (DG na rzecz
Waloryzacji Dziedzictwa Kulturowego). Polityki przyjęte niedawno
przez Ministerstwo, w celu promowania innowacyjnych form
względem uczestnictwa w kulturze, międzykulturowa ekspertyza
i wrażliwość rozwinięta w ciągu ostatnich dziesięciu lat przez
Pinakotekę Brera i aktywne zaangażowanie grupy mediatorów
o imigracyjnym pochodzeniu (z Bośni, Brazylii, Egiptu, Włoch,
Peru, Filipin, Senegalu i Węgier) w zakresie tworzenia nowych,
wspólnych narracji wokół kolekcji muzealnych stanowią
kluczowe składniki tego wysoce eksperymentalnego projektu.
Głównym celem projektu jest promowanie nowych sposobów
spojrzenia na kolekcje w międzykulturowym gronie odbiorców
(czy to zwykłych odwiedzających, czy potencjalnych, „tubylców”
lub „migrantów”), otwarcia muzeum dla obecnie niewystarczająco reprezentowanego grona odbiorców (osób dorosłych
pochodzących ze środowiska imigracyjnego), wykorzystanie
międzykulturowego potencjału kolekcji, a także uznanie muzealnych mediatorów za kluczowe podmioty przy dokonywaniu
reinterpretacji dziedzictwa muzeum w międzykulturowej
perspektywie.
 roces planowania został oparty na partycypacyjnym podejściu, które pozwoliło członkom grupy roboczej
P
(muzealnym edukatorom, mediatorom i zewnętrznym ekspertom) wprowadzić do dialogu ich różne perspektywy, doświadczenia i podstawy wiedzy. To doprowadziło do opracowania międzykulturowej ścieżki,
w której istotne poznawcze i artystyczno-historyczne treści wplecione są w silną narrację oraz autobiograficzny wymiar. Mają one pomagać wszystkim odwiedzającym przy poznawaniu kolekcji z niezwyczajnej
perspektywy, uznaniu ich różnych warstw znaczeniowych, a także docenianiu ich potencjalnego „rezonansu” względem osobistych doświadczeń życiowych.
Po zakończeniu fazy eksperymentalnej zwiedzania z przewodnikiem, przeznaczonej dla grup mieszanych,
zespół roboczy obecnie finalizuje przygotowanie wielojęzycznych pomocy (tzn. audio przewodników
dostępnych w muzeum i plików MP3, które można ściągnąć ze strony internetowej Brery) przeznaczonych
dla wszystkich odwiedzających jako alternatywna ścieżka przez kolekcje, które zostawią trwałe ślady
w przestrzeni wystawienniczej. Równolegle z rozbudową tych pomocy, fundusze z Fundacji Cariplo umożliwią muzeum oferowanie regularnych wycieczek z przewodnikiem w 2014 r.
Brera: un’altra storia:
		http://www.brera.beniculturali.it/Tool/Promotion/Single?id_promotion=375
		
		 Pinakoteka Brera:
		 http://www.brera.beniculturali.it/
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Podobnie Biblioteka Chester Beatty, która szczyci się zbiorem prac z Azji, Bliskiego
Wschodu, Północnej Afryki i Europy stale pracuje z przedstawicielami różnych
społeczności (artystami, ekspertami) w celu zapewnienia głębszego wglądu
i zrozumienia ich kolekcji. Podobnie jak Pinakoteka Brera, Biblioteka Chester Beatty
przewiduje „program ambasadorski”, w ramach którego przedstawiciele danych
społeczności wraz z ich rzetelnym rzeczoznawstwem i wiedzą na temat wystaw, oferują
wycieczki z przewodnikiem w różnych językach. Obok tego muzeum posiada niezwykle
bogaty program edukacyjny, który obejmuje organizację praktycznych warsztatów
dotyczących artystycznych technik z różnych części świata (np. kaligrafię, muzykę,
sztukę zdobnictwa), które są oferowane przez ekspertów z odpowiednich społeczności.

Biblioteka Chester Beatty, IE
Międzykulturowy program edukacyjny Biblioteki Chester Beatty

Biblioteka Chester Beatty to muzeum sztuki i biblioteka
usytuowana w centrum Dublina. Jej bogata kolekcja jest
unikalna i zawiera prace pochodzące z Azji, Bliskiego
Wschodu, Północnej Afryki i Europy. Biblioteka przeniosła się z przedmieści Dublina i została ponownie otwarta
dla odwiedzających w lutym 2000 r. Była obiektem radykalnych zmian (zainicjowanych przez dr Michael’a Ryana,
Dyrektora Biblioteki w latach 1993-2010). W ramach tych
zmian zapoczątkowany został międzykulturowy program
muzealny, dążący do stworzenia równowagi pokazów
na wystawach związanych z islamskimi, wschodnioazjatyckimi i europejskimi Tradycjami Sakralnymi, jak i Sztuką
Galerii Książek. Jest zrozumiałe, że było to pierwsze, europejskie muzeum
prezentujące światowe, religijne materiały tuż obok siebie.

Zdjęcia ©
The Trustees of the Chester
Beatty Library, Dublin

Określona grupy docelowa międzykulturowego programu Biblioteki to islamskie, wschodnioazjatyckie i europejskie społeczności w Irlandii, których większość zamieszkuje w Dublinie (stolicy Irlandii). Biblioteka Chester Beatty
zaprojektowała również internetową Strefę Międzykulturowej Nauki, mającą
na celu umożliwienie odwiedzającym dostępu do międzykulturowych zasobów edukacyjnych, informacji na temat Biblioteki itp. które zostaną uruchomione w niedługim czasie. Dialog międzykulturowy odgrywa kluczową rolę
w misji Biblioteki i zachęca odwiedzających do porównania, zestawiania
i poznawania historycznych, kulturowych, naukowych i religijnych aspektów
jej kolekcji. Ponadto poprzez wystawy i programy Biblioteki, Irlandczycy i międzynarodowi odwiedzający mogą odkryć inne kultury przedstawione w kolekcjach islamskich,
wschodnioazjatyckich i europejskich. Nowe wieloetniczne wspólnoty mogą dzielić się
kulturowymi aspektami ich dziedzictwa poprzez edukację i publiczne programy.

		

Międzykulturowe Usługi Edukacyjne:
http://www.cbl.ie/Education/Education-Services.aspx

		
		

Biblioteka Chester Beatty:
http://www.cbl.ie/
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Jak wskazuje przykład Biblioteki Chester Beatty zapewnienie przestrzeni dla
prezentacji i odkrycia kultury mniejszości przyciąga odbiorców pochodzących
ze wspólnoty. Jednocześnie wspiera dialog międzykulturowy poprzez umożliwienie
większemu gronu odbiorców pogłębiania, zrozumienia i budowania szacunku z dala
od stereotypów i uprzedzeń. Tym właśnie zajmowało sie narodowe muzeum ASTRA
w Sibiu, Rumunii w stosunku do społeczności romskiej.

Zespół Muzeum Narodowego ASTRA, RO
Promowanie Kultury Romskiej/Promovarea culturii Rromilor

Muzeum ASTRA znajduje się w Sibiu, wielokulturowym i wieloetnicznym
mieście, w którym obecność społeczności romskiej odgrywa znaczącą rolę
(mieszkają tu międzynarodowi liderzy społeczności romskiej). Program ten
stanowił pierwszy krok w kierunku pożądanego ustanowienia muzeum prezentującego romską cywilizację, która jako taka nie doszła do skutku, ale
wygenerowała zobowiązanie instytucjonalne do osiągnięcia następujących
celów: promowanie dialogu i tolerancji, promowanie oraz ochrona wartości
Romów z Rumunii, dostarczanie odbiorcom informacji o historii i kulturze
grup etnicznych, które żyją wspólnie na tej samej przestrzeni i wzbudzanie
ich zainteresowania, walkę ze stereotypami i uprzedzeniami na drodze
mediacji pomiędzy przedstawicielami młodzieży romskiej i nieromskiej, prowadzenie bezpośredniego dialogu pomiędzy Romami, młodym pokoleniem
i ogółem społeczeństwa.
W ramach tych celów opracowano szereg określonych działań i projektów,
które ostatecznie zaowocowały powstaniem programu. Program ten obejmuje roczne działania i projekty w następujących dziedzinach: badania
naukowe (w tym badania terenowe) względem rumuńskich społeczności
romskich („Romowie w przestrzeni miejskiej i wiejskiej”, „Cortorari z okolic
południowej Transylwanii”, badania zachowań romskich kobiet w stosunku
do domowych wyrobów tekstylnych lub swoich kostiumów, obecność przy
zdarzeniach w ich cyklu życia: przy chrztach, weselach, pogrzebach);
wystawy („Tradycyjne Romskie społeczności w Transylwanii”, „Rudarii”,
Photos
Romowie z Rumunii „Czy próbowałeś ich poznać?”, „Różnorodność,
© Astra Museum Collection
Akceptacja, Uznanie”, „Romowie. Siedziba. Tradycyjne kostiumy. Tradycja.
Portret”, „Jesteśmy do siebie podobni” i jako współorganizatorzy „Uwaga Cyganie! Historia niezrozumienia”
oraz „Chelen Amenca - Zatańcz z nami”); targi rzemieślnicze (przeznaczone zarówno dla Romów jak i grup
wieloetnicznych); oraz inne rodzaje imprez: koncerty skrzypcowe, uroczystości Międzynarodowego Dnia
Romów, okrągłe stoły angażujące dzieci i młodzież ze społeczności romskiej i nieromskiej, wykłady na
temat romskiej historii i kultury.
Program ten polega na strategicznym partnerstwie z przedstawicielem organizacji pozarządowych społeczności romskiej oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami kulturalnymi (muzeami, fundacjami kulturalnymi). Działania te są ogólnie rzecz ujmując przeznaczone dla lokalnych i regionalnych
odbiorców, ale kilka z nich cieszyło się międzynarodowym zainteresowaniem.
http://www.muzeulastra.ro/
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 ngażowanie osób, które obecnie nie korzystają z ofert kulturalnych w tworzenie sztuki
A
jest kolejnym sposobem na budowanie relacji z potencjalnymi, nowymi odbiorcami
i równocześnie sposobem na służenie misji dotyczącej integracji społecznej, która
należy do instytucji kultury w ramach usług publicznych. W wielu przypadkach aktywny
udział w twórczości artystycznej posiada potencjał zmieniający życie. Ponadto, takie
działania mogą przyciągnąć widzów należących do większości populacji i tym samym
zbudować relacje oparte na empatii będącej podstawą dialogu międzykulturowego.
Stanowi to doświadczenie, na przykład produkcji „Ziemia obiecana” wystawionej przez
Teatr Archa w Pradze.

Teatr Archa w Pradze, CZ
Ziemia obiecana - Zem zaslíbená, Divadlo Archa

Ziemia obiecana jest produkcją stworzoną przy bezpośrednim
udziale mieszkańców miasta Kostelec nad Orlici. Ta niewielka
miejscowość we wschodniej Bohemii odzwierciedla wszystkie
problemy tego świata. Pełen kreatywności zespół kierowany
przez Janę Svobodovą pracuje z trzema społecznościami:
mieszkańcami miejscowości Kostelec nad Orlici od kilku pokoleń i tymi, których sprowadził tu los: Społecznością romską
i mieszkańcami pobliskiego obozu uchodźców.
Przez kilka miesięcy artyści z Teatru Archa gromadzili i rejestrowali historie życia, doświadczenia, pragnienia, marzenia
i opinie osób z pobliskiego obozu uchodźców oraz lokalnych mieszkańców. Z czasem historie różnorodnych
grup mieszkańców miasta zaczęły się łączyć poprzez określone miejsca i wspólne doświadczenia, ale również
kontrasty i konflikty i stworzyły podstawę scenariusza. Wynikająca stąd forma produkcji jest pracą zbiorową,
gdzie każdy twórca Teatru Archa ukazuje inne środki ekspresji: muzykę, filmy wideo, rysunki, taniec i inne.
Razem tworząc emocjonalnie potężne środowisko, do którego zapraszają uczestników należących do mieszkańców miasta Kostelec nad Orlici. Na scenie stają się oni równymi partnerami z artystami. Pełen kreatywności
zespół obejmuje uczestników z dziewięciu krajów tj. Czechy, Holandia, Węgry, Słowacja, Białoruś i Iran.
Produkcja została stworzona jako część projektu Karaoke Europy. Oprócz Teatru Archa projekt obejmował
Stichting 5eKwartier (Holandia), Stanica (Słowacja) i PanoDrama (Węgry). Działania w mieście Kostelec nad
Orlici i wynikająca z nich kolejna produkcja jest kontynuacją poprzedniego projektu Jany Svobodovej skupiającego się na temacie dotyczącym emigracji i integracji mniejszości od 2005 r. Odzwierciedla on pragnienie
Teatru Archa polegające na podniesieniu świadomości odnośnie rzadko omawianych tematów o charakterze
społecznym.
Teatr Archa:
http://www.archatheatre.cz/en/
		“Ziemia obiecana”:
http://www.archatheatre.cz/en/novinka/archa-pripravuje-zemi-zaslibenou/
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Szczególnie ważna jest współpraca z dziećmi i młodymi osobami, które będą
przyszłymi odbiorcami sztuki. Na przykład Roundhouse studios w Wielkiej Brytanii,
w szczególności ma na celu angażowanie młodych ludzi do artystycznej twórczości,
jak również pomaganie im w podejmowaniu niektórych ważnych tematów osobistych
i zdobywaniu kompetencji, które mogą okazać się przydatne na rynku pracy.

Programy Roundhouse, UK

„Oferta Roundhouse” ukierunkowana jest na osoby między
11-25 rokiem życia (jednak istnieją inne imprezy przeznaczone dla całej społeczności) w celu zapewnienia tym,
którzy w przeciwnym razie byliby wykluczeni ze społeczeństwa możliwości realizacji ich kreatywnego potencjału, niezależnie od ich pochodzenia oraz w celu poprawy
ich standardu życia, oferowania im szkoleń, doświadczenia i pomocy związanej z zaistnieniem na rynku pracy.
Główną grupą docelową są osoby między 11-25 rokiem życia przede wszystkim w centralnej i północnej części
Londynu, a zwłaszcza ci, którzy nie pracują, nie podejmują nauki bądź nie odbywają szkoleń. Oprócz szkoleń,
które mają na celu „urzeczywistnienia pomysłów”, młodzi artyści odgrywają kluczową role jako członkowie
zarządu Roundhouse, artyści, prezenterzy, twórcy programów i reżyserzy. Roundhouse Studios (nazwane Paul
Hamlyn Studios na cześć jego założyciela) stanowi wyspecjalizowane, najnowocześniejsze, kreatywne centrum
dla osób pomiędzy 11-25 rokiem życia. Przykłady form artystycznych stosowane przez młodych artystów
obejmują muzykę, cyrk, słowo mówione, TV i wideo, radio i media cyfrowe.
Osoby między 11-25 rokiem życia mają otwarty dostęp do kreatywnego centrum zapewniającego szkolenia
i możliwość uczestnictwa w występach. System „Wyłaniających się artystów” zapewnia młodym ludziom
pełnym kreatywności niezależny dostęp do sprzętu i obiektów, które niezbędne są przy realizacji ich pomysłów.
Ogólnym celem jest tworzenie „wielkiej sztuki”.
http://www.roundhouse.org.uk/
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Sposobem podejścia i przyciągania niektórych społeczności, które znajdują się
w niezmiernie niekorzystnym położeniu w stosunku do instytucji kultury, które nie
często wykorzystują dane warunki, może być również oferowanie usług, które
wspierałyby ich umiejętności i zwiększały szanse na zatrudnienie. Udało się
to osiągnąć w publicznej bibliotece Fran Galovic w Chorwacji, która dotarło do
społeczności romskiej przez ofertę szkolenia ICT umożliwiającego jej zwiększenie
szans na zatrudnienie.

ˇ

Publiczna biblioteka Fran Galovic, HR
„Wskocz do pociągu do lepszego świata” - wsparcie ICT na rzecz społeczności romskiej

Publiczna biblioteka Fran Galovic z Koprivnicy pracuje stale nad świadomością społeczną i edukacyjną w dziedzinie integracji społecznej na rzecz
społeczności romskiej, jak również nad integracją
osób ze specjalnymi potrzebami w kontekście międzykulturowości, treści bibliotek i kultury cyfrowej.
W osobnych osadach Koprivnicy żyje około 300 osób
należących do społeczności romskiej. Wielu jest
również Romów, którzy meldują się głównie jako
Chorwaci i żyjąc w miejscowości liczącej 30 000
mieszkańców. Romowie często zmagają się z bezrobociem i ubóstwem i żyją w bardzo skromnych warunkach. Ponieważ większości Romów nie stać na
zawodowe szkolenie na wyższym poziomie lub nie
wykazują nimi zainteresowania, nie mogą ubiegać się
o lepsze miejsca pracy.
Szkolenie jest realizowane we współpracy ze stowarzyszeniem romskim Krok po kroku oraz Otwartym
Uniwersytetem i odbywa się w publicznej bibliotece
oraz na Otwartym Uniwersytecie - w przestrzeniach
zarówno dobrze znanych jak i niegroźnych dla społeczności romskiej.
http://www.knjiznica-koprivnica.hr/
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Sposobem instytucji kultury na zajęcie odpowiedniego stanowiska wobec szerszego
grona odbiorców, szczególnie tych, którzy nie korzystają z ofert kulturalnych, jest
ukazanie procesu artystycznej twórczości poprzez stymulowanie ich aktywnego udziału i współtworzenia. Element partycypacji został silnie zakorzeniony
w całość procesu przygotowywania projektu L’Opera nell’opera, w ramach którego
Opéra national de Lyon zaangażowała grupy społeczności z obszarów w niekorzystnej sytuacji w Lyonie i Vénissieux i dała niektórym uczestnikom po raz pierwszy
możliwość wstąpienia do Opéry. Projekt odpowiedział na trwałą misję rozwoju Opéry,
która łączy w sobie działania o charakterze kulturalnym, społecznym, środowiskowym
i ekonomicznym, w celu zapewnienia istotnej roli dla opery w kolejnych stuleciach.

L’Opera nell’opera, FR
Opéra national de Lyon

L’Opera nell’Opera była wynikiem rocznego procesu partycypacyjnego, w którym mieszkańcy pierwszej dzielnicy Lyonu i miasta Vénissieux oraz artyści-amatorzy wzięli udział w warsztatach, w celu rozwijania „Opery
w operze” w oparciu o historię gatunku opery Opéra de Lyon oraz jej uczestników, jak również ich podglądzie
na temat budynku Opéry. Rozwój artystyczny był ułatwiony dzięki zespołowi zawodowych choreografów,
kompozytorów i artystów sztuk wizualnych, jak również własnej kadrze technicznej Opéry. Zamiast wykonywania
występów na scenie, ostateczna produkcja została wystawiona w kilku miejscach publicznych. Przy udziale
kilku uczestników ze środowiska migracyjnego ostateczne dzieło było kombinacją mowy, muzyki (w tym muzyki
klasycznej i hip-hopu) oraz tańca. Projekt stanowił część szerzej zakrojonych programów rozwoju na rzecz
kultury Opéry, które zmierzały do dotarcia do osób nie będących ich odbiorcami, nawiązania współpracy ze
społecznością, wspierania kreatywności artystów-amatorów i stosowania oraz rozwoju wspólnej własności
względem instytucji. Odpowiada to również na stałą misję rozwoju Opéry, która łączy w sobie środki o charakterze kulturalnym, społecznym i ekonomicznym, w celu zapewnienia, że opera będzie odgrywać istotną rolę
przez kolejny wiek.
Poprzez zaangażowanie grup sąsiedzkich i społeczności z obszarów w niekorzystnej sytuacji w Lyonie
i Vénissieux projekt dał niektórym uczestnikom po raz pierwszy możliwość wstąpienia do Opery. Możliwe
że przyciągnęło to również ich przyjaciół i krewnych. Element partycypacji został również zakorzeniony
w tym projekcie.
L’opera nell’opera: http://www.opera-lyon.com/spectacles/danse/
fiche-danse/fichespectacle/lopera-nellopera/
Opéra national de Lyon: http://www.opera-lyon.com/
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C:NTACT – „wyjście naprzeciw”, DK
Teatr Betty Nansen w Kopenhadze

Założony w 2004 r. i oferujący pole do działania artystycznego, które rzuca
wyzwanie głównemu nurtowi kultury i stereotypom medialnym, C:NTACT jest
niezależną organizacją poświęconą etnicznej, społecznej i kulturalnej integracji oraz edukacji. Głównym celem organizacji reprezentującej sieć 300 młodych talentów z różnych społecznych, etnicznych, a także kulturowych
środowisk oraz zróżnicowany dobór duńskich młodzieżowych kultur i subkultur jest zapewnienie pola do działania w ramach spotkań między osobami
z różnych środowisk. Każdego roku zapoczątkowuje on szereg różnych produkcji scenicznych, filmowych, radiowych i dziennikarskich oraz oferuje produkcje i warsztaty, które są głównie skierowane do młodych ludzi z różnych
społecznych i kulturowych środowisk.
Poprzez C:NTACT młode osoby łączą swe siły z zawodowymi artystami,
nauczycielami i dyrektorami pomagającymi im w tworzeniu artystycznych
produkcji, których punktem wyjścia są zawsze osobiste historie. Organizacja
C:NTACT uważa, że osobiste historie wiążą nas jako ludzi i zapewniają demokratyczne pole do działania, w ramach których uczestnicy aktywnie pracują
nad swoją ekspresją w potężny sposób. Dlatego też uczestnicy mają bliską,
osobistą relację z materiałem artystycznym a jednocześnie zdobywają
doświadczenie i świadomość artystycznych sposobów ekspresji, w dziedzinach takich jak teatr i film. Organizacja C:NTACT uznaje, że wgląd w różne
techniki, metody oraz ramy odniesienia może być narzędziem w tworzeniu
lepszego zrozumienia i tolerancji i uważa, że historie ludzkie mogą stanowić
pole do działania na rzecz rozwoju „wspólnego trzeciego elementu”. Podobnie
organizacja wierzy w szeroką koncepcję kultury; kultury, która sięga poza
etniczność i krajowe granice. Ten model promowania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego na przestrzeni lat okazał się bardzo skuteczny, jednocześnie umożliwiając uwzględnienie jakości produkcji
artystycznej i spotkań między profesjonalistami i amatorami, młodymi i starszymi osobami i ludźmi z różnych środowisk. Ponadto, projekty C:NTACT
wpłynęły na poprawę powiązanego z jednostką i grupą rozwoju uczestników,
wraz z zapewnieniem pola dla zmiany postrzegania samych siebie i innych.
Częściowy powód powodzenia projektu polegał na tym, że unikano słowa
„integracja” jako takiego - nacisk kładziony był na wspólne spotkanie różnych
osób. Zarówno z punktu widzenia artystycznego jak i społecznego, pozwala
to na bardziej otwarte i zasadniczo osobiste spotkanie, dzięki którym widoczne stają się ukryte zasoby
i kompetencje. Dokładna dokumentacja i kontynuacja imprez pozwoliły na rzeczową ocenę na przestrzeni
lat umożliwiając ciągłą poprawę procesów związanych z pracą, wykonaniem i zasięgiem. Mobilna grupa
robocza pozwoliła na geograficzne objęcie zasięgiem całego kraju, skutecznie zwiększając liczbę odbiorców i potencjalnych uczestników projektów i produkcji.
http://www.contact.dk/generelt.aspx
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4.2.4. Tworzenie przestrzeni dla spotkań
Dlaczego

warto koncentrować się na tworzeniu przestrzeni dla spotkań?

Mandatem naszej grupy roboczej OMK było również określenie polityk i dobrych praktyk
przy tworzeniu przestrzeni w ramach publicznej sztuki i instytucji kultury, które ułatwiają
prowadzenie dialogu międzykulturowego i poznanie różnorodności kulturowej.
Muszą zostać stworzone odpowiednie warunki i ramy, aby instytucje
kultury poprzez swoją działalność mogły oferować szereg różnych
możliwości. Koncepcja współtworzenia, udziału i dzielonej przestrzeni
musi istnieć na pierwszym planie przy podejmowaniu wszelkich
kroków w zakresie zapewnienia nowych możliwości dotyczących spotkań. Przy zajmowaniu się tymi kwestiami badane były zarówno
aspekty tradycyjnych jak i neutralnych przestrzeni, które widziane są
jako nowe możliwości w ramach międzykulturowych spotkań.

„Prawdziwe muzea to miejsca,
w których czas zmienia
się w przestrzeń.”
Orhan Pamuk,
Muzeum niewinności

Taka przestrzeń może dać szansę na spotkania grup docelowych, wedle ich potrzeb
tak, aby mogło dojść do interakcji i do dialogu międzykulturowego wśród rozmaitych
społeczności i jednostek, społeczności większościowych i mniejszościowych, lokalnych mieszkańców itp. Wszystko to wymaga innowacyjnych podejść ze strony
zaangażowanych publicznych instytucji kultury, bliskiej współpracy różnych sektorów
i aktorów oraz poczucia odpowiedzialności wszystkich osób zaangażowanych
w ramach procesu.
W dzisiejszej erze cyfrowej specjalny nacisk kładziony jest na przestrzeń wirtualną.
Przestrzeń ta (między innymi portale, strony internetowe, e-biblioteki) może ułatwić
i sprzyjać dialogowi międzykulturowemu, jako że oferuje ona otwarte pole dla prowadzenia dialogu i tworzy powiązania między profesjonalistami oraz odbiorcami/
społecznościami, jak również obywatelami i między obywatelami a społecznościami.
Pełni ona również funkcję przydatnych narzędzi edukacyjnych dla szkół. Ponadto,
przestrzeń wirtualna stwarza warunki dla „kultury własnej produkcji”, która może być
w jej ramach efektywnie przedstawiona. Na korzyść wszystkich, fizyczna i wirtualna
przestrzeń powinny zostać połączone, aby wzmocnić efekty ich działania. Każdy
powinien być innowacyjny i eksperymentować w jej ramach.

Kluczowe

wyzwania

• W jaki sposób możemy stymulować nowe i innowacyjne sposoby wykorzystania
przestrzeni tradycyjnych instytucji kultury, w celu wspierania i rozwijania dialogu
międzykulturowego?
• W jaki sposób możemy znaleźć nową, neutralną fizyczną przestrzeń publiczną
dla spotkań o charakterze kulturalnym?
• W jaki sposób możemy znaleźć wirtualną/cyfrową przestrzeń dla spotkań o charakterze kulturalnym?
• W jaki sposób możemy stymulować współtworzenie w neutralnej, wspólnej przestrzeni w celu stymulowania spotkań o charakterze kulturalnym?
• W jaki sposób możemy budować mosty między neutralną przestrzenią a tradycyjną przestrzenią sztuki publicznej?
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Następujące projekty stanowiły przykłady dobrych praktyk w tym zakresie:
TWORZENIE PRZESTRZENI DLA SPOTKAŃ
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Library based Community [Biblioteka oparta na Wspólnoscie] (DK)
Chitalishta (BG)
Saturday/Sunday schools [szkoły sobotnie/niedzielne] (LT)
Ośrodek Pogranicze (PL)
Brunnenpassage (AT)
Moriska Paviljongen (SE)
Tanchaz (HU)
Moussem (BE)
World on Stage [Świat na scenie] (BE)
La Bomba (RO)
Etnoweb (EE)

Chociaż nie możemy znaleźć wystarczającej liczby przykładów dobrych praktyk
w odniesieniu do kwestii składu pracowników i zarządu publicznych instytucji kultury,
to jesteśmy pod dużym wrażeniem liczby innowacyjnych podejść przy tworzeniu
przestrzeni dla spotkań.
Po pierwsze, pragniemy zwrócić uwagę na innowacyjne wykorzystanie tradycyjnej przestrzeni kulturalnej. Tradycyjne miejsca obejmują głównie publiczne
instytucje kultury, takie jak publiczne ośrodki kulturalne, biblioteki, muzea (wewnątrz
budynków i na wolnym powietrzu), galerie sztuki, teatry, kina, hale koncertowe itp.,
w tym instytucje na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Ta fizyczna przestrzeń stanowi istotny czynnik przy zachęcaniu do prowadzenia dialogu międzykulturowego wśród lokalnych społeczności. Naszym zdaniem, istnieją dalsze możliwości
lepszego wykorzystania tej przestrzeni w celu zaangażowania szerszego grona
odbiorców i rozmaitych społeczności. Ścieżka do osiągnięcia tego celu obejmuje
badanie, w jaki sposób tradycyjna przestrzeń mogłaby być przekształcona
w celu przystosowania jej do bardziej wydajnego wykorzystania oraz na potrzeby
szerszego grona odbiorców. W tym procesie należy również uwzględnić wielofunkcyjność tradycyjnej przestrzeni instytucji kultury. Na przykład, występy i konferencje
można organizować w muzeach, kinach itp., które mogą być szczególnie przydatne
w czasie kryzysu. Otwarcie (tradycyjnych) instytucji kultury może nawet przyciągnąć
szersze grono odbiorców, jak to potwierdziły przykłady z Danii, Bułgarii i Litwy.
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Projekt Ośrodków Społecznych opartych o bibliotekę, DK
Duński Instytut Kultury

W związku z rządowym programem „Równe
szanse dla wszystkich” na Duński Instytut Kultury
spadła pełna odpowiedzialność na szczeblu krajowym za ustanowienie programu dla wspólnoty
w oparciu o bibliotekę, który był realizowany
w latach 2008-2012. Celem programu było wzmocnienie zasobów osobistych dzieci, młodzieży ich
rodziców pochodzących z terenów o niekorzystnej
sytuacji społecznej, z dużym udziałem procentowym obywateli mniejszości etnicznych.
Ogólnie rzecz ujmując, 16 duńskich bibliotek otrzymało wsparcie finansowe w ramach podejmowania tego wyzwania. Wśród nich było centrum
wspólnoty w Nivaa, które zyskało znaczny szacunek wśród lokalnej społeczności i otrzymało wsparcie ze strony lokalnego zarządu miasta na kontynuację
swoich starań związanych z wykorzystaniem przestrzeń biblioteki, w ramach goszczenia klubów ojcowskich, rodzin z małymi dziećmi i dzieci potrzebujących pomocy przy odrabianiu prac domowych, nawet
gdy krajowy fundusz został ograniczony. Ośrodek wspólnoty w Nivaa wierzy w znaczenie stosunków
międzyludzkich, a wiele różnych oferowanych działałań tworzy szanse spotkań wśród lokalnych obywateli,
niezależnie od ich etnicznego pochodzenia. Jednym z dobrych przykładów jest „klub ojcowski”, w ramach
którego ojcowie spotykają się przy różnego rodzaju działaniach, a jednocześnie mogą rozwiązywać ewentualne behawioralne problemy związane z ich nastoletnimi synami. Innym przykładem jest „klub rodzinny”,
w ramach którego rodziny z dziećmi raz w miesiącu spotykają się, rozmawiają i wspólnie jedzą obiad.
Zawsze zapewniona jest działalność kulturalna, a także obiad. natomiast pracownicy biblioteki oferują
pomoc rodzicom w znajdowaniu książek dla dzieci, gdy te bawią się z (nowymi) kolegami.
W zakresie logistyki ojcowie „klubu ojcowskiego” pragnęliby mieć odrębne pomieszczenie w bibliotece,
gdzie mogliby spotykać się w dzień i w nocy. Nie jest to jednak możliwe i w związku z tym ojcowie i kadra
biblioteki dzielą ze sobą to samo pomieszczenie. W rezultacie zarówno ojcowie jak i kadra muszą dochodzić do kompromisu w zakresie tego, w jaki sposób wykorzystać pomieszczenie i które zagadnienia
omawiać publicznie. Ojcowie przyczynili się znacząco do poprawy dialogu i zrozumienia wśród lokalnych
obywateli. Ponadto są w stanie zapobiegać konfliktom wśród nastolatków uciekającym się do przemocy.
Współpracują z właściwymi organami i organizacjami w celu znalezienia rozwiązań dotyczących wyzwań,
przed którymi stają ich dzieci: wykształcenie, bezrobocie, praca itp. Ważnym czynnikiem, który wpłynął
na sukces „klubu ojcowskiego” są indywidualne umiejętności koordynatora projektu, który również pochodzi ze środowiska mniejszości. Fakt że posiada on bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i że bardzo
chętnie niesie pomoc umożliwia mu tworzenie dobrych relacji zarówno z ojcami jak i kadrą ośrodka społecznego. Ojcowie klubu otrzymali za swój wysiłek dwie nagrody w zakresie integracji.
Duński Instytut Kultury:
http://www.kulturstyrelsen.dk/english/
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Skandynawskie Biblioteki Publiczne: http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/
publikationer_engelske/Nordic_public/Nordic_Public_Libraries_2.0.pdf
(zob.s.92 „Ośrodki Wspólnoty. Porady biblioteki i nieformalna nauka pod tym samym dachem”)
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Ośrodek społeczny kultury – Narodno Chitalishte, BG

Idea Ośrodka społecznego kultury została rozpowszechniona na całe terytorium Bułgarii przez sieć
3500 czytaliszcza. Podczas gdy czytaliszcza pierwotnie sięgają lat pięćdziesiątych XIX wieku, kiedy to pełniły
rolę ośrodków „Bułgarskiego Narodowego Odrodzenia” obecnie stały się kluczową siłą napędową nowoczesnych interakcji kulturalnych. Głównym celem tych ośrodków kultury jest socjalizacja osób, umożliwienie
im komunikacji między sobą, a także zapoznanie ich z wartościami i osiągnięciami nauki, sztuki i kultury.
Każda czytaliszcza wykonuje podstawowe czynności, takie jak utrzymywanie w dobrym stanie bibliotek
czy czytelni, organizację grup badawczych, kursów językowych (w tym w języku ojczystym), klubów, grup
artystycznych, uroczystości, koncertów i wystaw; prezentacje książek i filmów, zabezpieczanie zbiorów
muzealnych oraz zapewnianie usług komputerowych i internetowych. Budynki czytaliszcza są skonstruowane w celu dogodnego służenia ich podstawowym celom - jest w nich scena, sale prób i sale szkoleniowe, galerie, małe muzea, sale kinowe, czytelnie, biblioteki, muzea, sale gier itp.
Społeczne domy kultury są otwarte dla wszystkich osób, które chcą brać udział w ich działalności, niezależnie od wieku, płci, poglądów religijnych i świadomości etnicznej. Specjaliści traktują czytaliszcza jako
nowoczesne ośrodki kulturalne, gdzie współdzielone są określone tradycje etniczne i produkty kulturowe;
miejsca, w których ludzie mogą zdobywać umiejętności i wiedzę związane z różnymi zwyczajami i gdzie
znajduje się przestrzeń dla zróżnicowanych działań artystycznych i kulturalnych. Jako samoregulujące się
podmioty non profit czytaliszcza są elastyczne i mogą swobodnie wyszukiwać partnerów do współpracy,
także na poziomie międzynarodowym.
http://www.chitalishta.com
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Festiwal szkół sobotnich i niedzielnych, LT
	Dom Społeczności Narodowych (Wilno) i Kowieńskie Centrum
Kultury Różnych Narodów Wisagiński Dom Kultury (Wisaginia)

Litewskie publiczne instytucje kultury, Dom Społeczności Narodowych, Kowieńskie Centrum Kultury Różnych Narodów i Wisagiński Dom Kultury we współpracy ze szkołami sobotnimi
i niedzielnymi mniejszości narodowych działających na Litwie
(polskiej, białoruskiej, ukraińskiej, niemieckiej, żydowskiej, łotewskiej, ormiańskiej, karaimskiej, tatarskiej, greckiej i innych) organizują Festiwal szkół sobotnich i Niedzielnych mniejszości
narodowych od 2002 r. Misją festiwalu jest utworzenie platformy
spotkań przedstawicieli różnych mniejszości narodowych na Litwie, w celu wzajemnego wzbogacenia się
za sprawą zróżnicowanych działań kulturalnych promujących poczucie wspólnoty, a także promowania
dialogu międzykulturowego i współpracy. Powodzenie festiwalu jest wynikiem tworzenia sprzyjających warunków dla dzieci i młodzieży z mniejszości narodowych umożliwiających ich pełny udział w jednej przestrzeni
kulturowej i prezentowanie swoich tradycji publicznie. Innowacyjność festiwalu polega na poszukiwaniu
nowych przestrzeni spotkań za każdym razem, gdy impreza jest organizowana. Niemal każdego roku lokalizacja festiwalu jest inna, dzięki czemu program kulturalny i kreatywne warsztaty dla uczestników są nowe
i zróżnicowanie. Umożliwia to rozszerzenie geograficzne festiwalu w celu przedstawienia tradycji mniejszości
narodowych w różnych formach sztuki.
W ramach festiwalu zwykle odbywają się: koncerty, podczas których występują jego uczestnicy (za każdym
razem koncert jest inny w zależności od motywu przewodniego festiwalu), programy kulturalno-edukacyjne,
warsztaty kreatywne i dyskusje przy okrągłym stole (w czasie których liderzy i nauczyciele sobotnich i niedzielnych szkół mniejszości narodowych mogą omówić efekty festiwalu, skomentować wydarzenie oraz
wymienić się doświadczeniami zawodowymi). Warto wspomnieć, że festiwal ma jeden główny wymóg większa część przedstawienia musi odbyć się w języku narodowym, aby nie tylko promować narodowe
tradycje, ale również zaprezentować widzom różnorodność językową. Uczestnicy festiwalu - dzieci i młodzież,
a także ich nauczyciele ze szkół sobotnich i niedzielnych na terenie Litwy - chętnie angażują się w proces
przygotowania przedstawień (ćwiczą narodowe tańce i piosenki oraz przygotowują spektakle na podstawie
narodowych baśni itd.). Motyw przewodni festiwalu jest ogłaszany nauczycielom sobotnich i niedzielnych
szkół mniejszości narodowych z wyprzedzeniem, aby dzieci i młodzi ludzie, którzy się tam uczą, mogli przygotować swoje prezentacje. Przykładowe tematy zaproponowane do tej pory to np.: „Język”, „Baśnie narodowe”, „Narodowe tradycje i zwyczaje”, „Moja Europa” (z okazji wejścia Litwy do UE), „Mity mojego narodu”,
„Narodowa lalka”, „Ludowy teatr lalek”, „Zagadki” i inne.
http://visaginokultura.lt/kalendorius/sekmadieniniu-mokyklu-festivalis/
http://www.tbn.lt
http://www.minority.lt/
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Neutralne przestrzenie fizyczne mogą być wykorzystane jako alternatywa dla innowacyjnego wykorzystania tradycyjnych przestrzeni kulturalnych. Są to przestrzenie
zbudowane nie na potrzeby kulturalne, które - ze względu na swoją podstawową rolę
- są często odwiedzane przez różne społeczności (na przykład targowiska, sklepy,
a nawet ulice), więc również są odpowiednie dla stymulowania spotkań kulturalnych.
Dobre przykłady takich przedsięwzięć to Ośrodek Pogranicze z Polski, „Sztuka dla
każdego!?”, ośrodek Brunnenpassage z Austrii, The Suq Festival we Włoszech oraz
Moriska Paviljongen ze Szwecji.
Ośrodek Pogranicze został założony w opuszczonej żydowskiej dzielnicy, a działania kulturalne w ramach Brunnenpassage oraz Suq Festival odbywają się na
targowiskach.
Moriska Paviljongen to ponad stuletni, raczej komercyjny, klub nocny i restauracja,
zbudowane niegdyś dla członków klasy robotniczej, którzy nie czuli się mile widziani
na salonach. Inicjatywa inspirowana jest starożytnymi placami - przestrzeniami publicznymi, gdzie sztuka, kultura, polityka, filozofia, przyjemności, jedzenie, taniec i rozrywka
spotykają się i reagują ze sobą - a także ideą karnawału, w czasie którego wszystkie
kody i hierarchie społeczne przestają na chwilę obowiązywać i w którym mogą uczestniczyć wszyscy - po to, aby rozwijać poczucie przynależności do wspólnoty.
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Ośrodek Pogranicze, PL
	Ośrodek Pogranicze - sztuk, kultur, narodów

Ośrodek Pogranicze został założony w 1991 r., jako niezależna organizacja, przez działaczy kulturalnych
województwa Podlaskiego (od 2000 r. jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Jego celem jest wspieranie dialogu międzykulturowego w Sejnach w Suwalskiem, regionie pogranicza bardzo zróżnicowanym kulturowo, miejscu zamieszkania różnych narodów zarówno w przeszłości jak
i dziś. Region jest naznaczony powojennymi zmianami wschodnich granic, a także eksterminacją podczas
Holokaustu dużej populacji żydowskiej mieszkającej na tych terenach przed wojną. Ośrodek Pogranicze,
wraz z Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie to nowatorska instytucja poświęcona pamięci
oraz odbudowie bogatej różnorodności kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej.
W oparciu o koncepcję stworzenia wspólnej przestrzeni tolerancji, dialogu i porozumienia pomiędzy różnymi narodami, kulturami i religiami działania Ośrodka są ukierunkowane na zbieranie dokumentacji historycznej, prowadzenie badań naukowych oraz rozwój ruchów artystycznych i edukacji. Podstawowe
działania Centrum są realizowane przez specjalne działy: „Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza”,
„Kroniki Sejneńskie”, pracownie: Muzyczna, Nowych Mediów, Edukacji Regionalnej oraz Wystawiennicza.
Centrum gromadzi, rozszerza i udostępnia zbiory biblioteczne poświęcone kulturom i historii narodów
Europy Środkowo-Wschodniej, a także Azji i Kaukazu. Ponadto organizuje cykliczne programy kulturalne
i edukacyjne, będące praktyczną realizacją koncepcji „Pogranicza sztuk”; tworzy warunki dla współistnienia
i interakcji różnego typu działań w obszarze teatru, muzyki, sztuk pięknych i literatury.
Każdego roku Centrum przygotowuje wydarzenia artystyczne: koncerty, wystawy, spektakle oraz festiwale
filmowe z udziałem twórców z różnych krajów, którzy promują i rozpowszechniają dziedzictwo pogranicza.
W ramach Centrum działają międzykulturowe grupy artystyczne, takie jak Teatr Sejneński, Orkiestra
Klezmerska, Teatr Dziecięcy i Almanach Sejneński.
http://www.Pogranicze.Sejny.pl
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Brunnenpassage, AT
KunstSozialRaum (ArtSocialSPace), Sztuka dla każdego!

„Każdy ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa (i) do korzystania ze
sztuki (...).” Jest to prawo zapisane w art. 27 Deklaracji Praw Człowieka ONZ.
Nawet w dużych centrach kulturalnych, takich jak Wiedeń, rzeczywistość społeczna sprawia, że to prawo
nie zawsze jest respektowane. Szczególnie, mocno subsydiowany obszar sztuk pięknych jest dostępny
tylko dla stosunkowo niewielkiej grupy ludności. Ludzie, którzy mają ograniczony dostęp do edukacji lub
niskie dochody, jak również imigranci, są wyjątkowo słabo reprezentowani.
Brunnenpassage to miejsce na targowisku, gdzie ludzie z różnych środowisk mogą się spotykać i razem
realizować projekty artystyczne. Przestrzeń jest otwarta codziennie od 2007 r. i na tym obszarze organizowane jest 400 wydarzeń rocznie. Co roku odwiedza ją około 20 000 gości, głównie aktywnych twórców sztuki
na rzecz społeczności (community art). Wstęp na wszystkie wydarzenia Brunnenpassage jest darmowy.
Celem Brunnenpassage jest zachęcenie ludzi różnych narodowości, w każdym wieku oraz z różnym zapleczem społeczno-kulturowym do angażowania się we wspólne projekty artystyczne. Kluczowym elementem
koncepcji projektu jest nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami „sztuki wysokiej” i członkami
lokalnej społeczności. Wizerunek Brunnenpassage jest w głównej mierze prezentowany w odniesieniu do
działań, takich jak taniec, muzyka i tworzenie scenariuszy, podczas gdy wewnętrzny program projektu
zakłada również działalność w zakresie produkcji i performance, warsztatów projektowych, projektów mobilnych, projektów w szkołach, badań naukowych i zaawansowanych szkoleń. Poprzez swoje projekty artystyczne Brunnenpassage dowodzi, że różnorodność kulturowa przekłada się na trwałe wzbogacenie życia
społecznego Wiednia. Brunnenpassage jest projektem Caritas Wiedeń.
http://www.brunnenpassage.at
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Teatro del Suq e Festival delle Culture Suq, Genua, IT
Associazione Culturale Chance Eventi, Włochy
Suq Festival i Teatr na rzecz Dialogu Międzykulturowego

Chance Eventi, które działa w Genui, organizuje udane
inicjatywy kulturalne i produkcje teatralne zwracając
szczególną uwagę na zagadnienia genderowe i wielokulturowość. W 2006 r. organizacja Chance Eventi
uruchomiła projekt Teatro del Suq, grupę teatralną
tworzącą mieszankę muzyki, tekstu i tańca bazując na
motywach etnicznych i międzykulturowych, które
zawsze charakteryzowały Suq Festival, wydarzenie
podkreślające różnice i zachęcające do wymiany międzykulturowej. Dzięki Suq Festival i innym projektom
Chance Eventi, spektaklom oraz wydarzeniom kulturalnym, możliwe są wymiana idei i porównanie kultur.
Na przestrzeni lat powstała sieć współpracy między
europejskimi i śródziemnomorskimi artystami zainspirowana naturalną cechą Genui, która jest miastem-bramą między Europą i Morzem Śródziemnym.
Przedstawienia zawierają mieszankę tekstu, muzyki
i tańca z różnych krajów, a ich wykonawcami są profesjonalni artyści z Genui oraz całego świata. Taka
forma jest wynikiem założenia, że sztuka i kreatywność powinny być bogatym i żyznym gruntem dla spotkań oraz prowadzić do oryginalnego przeplatania artystycznych idei oraz do ich wymiany. Artyści Suq
prowadzą również działalność edukacyjną dla studentów, wykładowców i nauczycieli z regionu okolic
Genui oraz Wydziału Edukacji Uniwersytetu w Genui, gdzie odbywają się szkolenia z zakresu technik
teatralnych i działań międzykulturowych.
Obejmujący cztery obszary (festiwal, teatr, seminaria/szkolenia oraz przestrzeń wystawiennicza) Suq jest
marką inspirowaną motywem dialogu międzykulturowego. Festiwal Suq, zainspirowany przed islamskimi
targowiskami (arabskie słowo „suq” oznacza „targ”), stanowi przestrzeń spotkań w pełnym tego słowa
znaczeniu. Z tego powodu na przestrzeni lat jest wspierany przez różne instytucje: od 2011 r. posiada
patronat UNESCO, został także uznany za „idealny plac europejski” w ramach projektu European Squares
(2007). Wraz z Festiwalem oraz Compagnia teatrale del Suq powstały inne fizyczne i wirtualne „przestrzenie
spotkań”. Jedną z nich jest Associazione Suq (Stowarzyszenie Suq) stworzone w 2001 r. przez artystów,
rzemieślników, pracowników socjalnych, organizacje (charytatywne, stowarzyszenia pracownikówimigrantów), jak również obywateli, którzy chcieli doświadczyć ducha Suq w ciągu roku.
http://www.suqgenova.it/
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Moriska Paviljongen, SE
Pawilon Moorish, Malmö, Szwecja

Koncepcja Moriska Paviljongen opiera się na idei miejsca w centrum społeczności, które działa w taki
sposób, aby wszyscy odwiedzający mogli poczuć się częścią wspólnoty. Idea jest zainspirowana starożytnymi placami - przestrzeniami publicznymi, gdzie sztuka, kultura, polityka, filozofia, przyjemności, jedzenie i taniec spotykają się i reagują ze sobą - oraz koncepcją karnawału, w czasie którego wszystkie kody
i hierarchie społeczne przestają na chwilę obowiązywać i w którym wszyscy mogą uczestniczyć, aby
poczuć, że należą do społeczności.
W politycznych dyskusjach o kulturze takie przestrzenie są często wspominane jako istotny czynnik
w procesie budowania wspólnoty; spotkania i interakcje pomiędzy poszczególnymi grupami powinny korzystnie wpływać na tworzenie poczucia dobrobytu w demokratycznym i oświeconym społeczeństwie.
Ogólnym celem Moriska Paviljongen jest oferowanie szerokiej publiczności w każdym wieku. różnorodnych
wytworów kultury: muzyki, tańca, seminariów, filmów itd. Planując swoje działania, zespół Moriska Paviljongen zwraca szczególną uwagę na grupy, które zwykle nie mają dostępu do programów uznanych
instytucji, ponieważ ich estetyka, preferencje społeczne lub kulturalne nie zawsze są takie, jak oczekiwania
większości.
Prace są prowadzone w całości na warunkach danych mniejszości językowych i subkultur. Zgodnie
z filozofią Moriska Paviljongen to preferencje i potrzeby mniejszości, nie zaś gust większości stanowią
podstawę ustalania programu.
Celem jest dotarcie z programem do wielu grup społecznych: głównego nurtu odbiorców, mniejszości odbiorców, a także innych subkultur, takich jak ruch queer. Planując program, Moriska Paviljongen unika aranżowania spotkań pomiędzy grupami. Ideą organizacji jest doprowadzanie do naturalnych i bardziej autentycznych
spotkań poprzez umożliwianie różnym grupom istnienia obok siebie i działania we własnych obiektach.
http://www.moriskapaviljongen.se/
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W niektórych przypadkach spotkania międzykulturowe były pobudzane przez
działania artystyczne, które nie odbywały się w fizycznej przestrzeni, ale rozpoczęły
się jako pewien „wędrowny” ruch kulturalny w ramach zróżnicowanych
przestrzeni kultury.
Należą do nich np. ruch Táncház, który pomógł utworzyć Dom Dziedzictwa na
Węgrzech, belgijskie Wędrowne Centrum Sztuki Moussem i laboratorium artystyczne
Le Monde en scène Brukselskiego Centrum Działań Międzykulturowych (CBAI).

Táncház Mozgalom - Ruch Táncház (Dom Tańca), HU
Hagyományok Háza/Heritage House/Dom Dziedzictwa - Budapeszt

Metodę kreatywnej ochrony dziedzictwa kulturowego Ruchu Tânchâz (Dom Tańca) można łatwo
zaadaptować, ukazując żywą lokalną kulturę
w szerszym kontekście na poziomie regionalnym,
krajowym lub międzynarodowym i pozwalając na
jej odnowienie. Aktywny udział w kulturze daje
doświadczenie bycia częścią społeczności, a tym
samym włącza dziedzictwo kulturowe do codziennego życia uczestników. W ten sposób ludzie stają
się przekaźnikami i aktywnymi ambasadorami
dziedzictwa. Tânchâz jest siecią kulturalną łatwo
dostępną dla każdego od pierwszego wydarzenia
Tânchâz, które zostało zorganizowane w 1972 r.
w Budapeszcie.
Sieć ruchów tanecznych istnieje od połowy lat osiemdziesiątych, zapewniając możliwość wymiany wiedzy
i informacji oraz różne poziomy współpracy. Rdzeń sieci stanowi ponad 15 partnerów z krajów UE (współpraca
sięga poza granice UE i obejmuje także Amerykę Północną i Południową, Japonię i Australię).
Po prawie dwudziestu latach współpraca zaowocowała utworzeniem Hagyomânyok Hâza/Domu Dziedzictwa
przez władze Węgier w roku 2001 r.
Hungarian Heritage House:
http://www.heritagehouse.hu/
Dance House Guild:
http://www.tanchaz.hu/hun/
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Moussem vzw, BE
Moussem Nomadisch Kunstencentrum/Nomadic Arts Centrum/Wędrowne Centrum Sztuki

Utworzone w Belgii Wędrowne Centrum Sztuki
Moussem od 2001 r. nawiązuje kontakty z galeriami sztuki i instytucjami o otwartej postawie
wobec prezentowania sztuki arabskiej.
Moussem (współ)-produkuje i (współ)-tworzy
produkcje artystyczne oraz umożliwia szerokiej
i zróżnicowanej (miejskiej) grupie odbiorców
kontakt z twórczością znanych, mniej znanych
i zupełnie nowych artystów arabskiej diaspory
w Europie, państw Maghrebu i Bliskiego Wschodu.
Dzięki rozwijającej się współpracy zajmuje kluczową, lecz ciągle nieodkrytą przestrzeń na wielkim pejzażu europejskiej sztuki. Z uwagi na
swoją zróżnicowaną produkcję Moussem nawiązuje dialog ze sceną sztuki oraz z mieszanymi
odbiorcami. Działania Moussem polegają głównie na współpracy z oficjalnymi instytucjami
sztuki i kultury, z naciskiem na rolę artystów i ich
potrzebę artystycznej wolności. Centrum przyciąga nowych odbiorców, którzy rzadko biorą
udział w wydarzeniach artystycznych. Od 2011 r.
Moussem rozwija profesjonalną sieć europejską,
realizując projekty moussem.eu.
http://www.moussem.be/
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Le Monde en scène (Świat na scenie), BE
Brukselskie Centrum Działań Międzykulturowych
(Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, CBAI)
Prawa autorskie:
Zdjęcia (u góry):
Jean-Luc Goffinet
Zdjęcie (poniżej):
Damien Milan

Zapoczątkowana w 2005 r. akcja Le Monde en scène jest jednym
z licznych przedsięwzięć i działań prowadzonych przez CBAI. Stale
działający projekt Le Monde en scène jest artystycznym laboratorium wymiany i tworzenia, które umożliwia artystom realizację
procesów regeneracji i poznania. Le Monde en scène odbywa się
w różnych lokalizacjach kulturalnych w Brukseli pozwalając na
spotkanie ponad 250 artystów (głównie muzyków i tancerzy)
z całego świata (Afryki, Azji, Ameryki Południowej, Europy,
Bałkanów itd.), którzy obecnie mieszkają w Brukseli. Według CBAI
międzykulturowość zaczyna się od spotkania kultur. Le Monde en
scène ma na celu umożliwienie spotkań artystów i form sztuki, promowanie nowych praktyk artystycznych,
konfrontację doświadczeń, stymulowanie nieoczekiwanych spotkań, a także odzwierciedlanie międzykulturowej rzeczywistości Brukseli. Ma także pomóc kuratorom, artystom i nauczycielom w znalezieniu odpowiednich możliwości rozwoju kultury oraz pokazywaniu prac artystów bardzo dużej grupie odbiorców
w celu zwiększenia znajomości różnych wspólnot kulturalnych obecnych w Brukseli. W czasie spotkań
prezentowane są prawie wszystkie rodzaje muzyki społeczności kulturowych obecnych w Brukseli, a duża
liczba koncertów umożliwia konkretną transformację praktyk artystycznych w doświadczenie muzyczne.
W wyniku spotkań zainicjowanych przez Le Monde en scène, pojawiły się także inne, nowe artystyczne
przedsięwzięcia, w tym interdyscyplinarne grupy muzyczne; projekt doprowadził również do produkcji
innych koncertów i wydania płyty. Akcja Le Monde en scène dała początek wielu przypadkom nieformalnej
współpracy między artystami, dla których spotkania te były przestrzenią wymiany doświadczeń i rozmowy
na temat dzielących ich różnic. Spotkania przyczyniają się też do otwierania tożsamości i praktyk kulturowych. Aby dzielić się doświadczeniem międzykulturowym z innymi, pod koniec 2012 r. CBAI wydało
pakiet multimedialny: DVD, CD i broszurę. Pakiet ten może być wykorzystany jako narzędzie działania
w mniejszych organizacjach (takich jak stowarzyszenia czy szkoły) przy udziale niektórych artystów zaangażowanych w projekt.
http://www.cbai.be
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Niektóre interakcje społeczne mogą odbywać się w przestrzeniach publicznych neutralnych dla działań artystycznych, koncentrując się na potrzebach grup lub
społeczności będących w trudnej sytuacji, poprzez protest lub nawet działania ofensywne mające na celu wywołanie reakcji u władz.
Przykładem jest działalność Rumuńskiego Centrum Edukacji i Sztuki Zaangażowanej
- Rahova-Uranus, które realizuje projekt LaBOMBA w uboższych dzielnicach
Bukaresztu.

LaBOMBA, RO
	Centrum Edukacji i Sztuki Zaangażowanej - Rahova-Uranus;
Centrul Comunitar Rahova-Uranus

Centrum Edukacji i Sztuki Zaangażowanej Rahova-Uranus
jest instytucją kulturalną i pośrednikiem zmiany. LaBOMBA
to wielokulturowa przestrzeń autoprezentacji społeczności. LaBOMBA wspiera wszelkie formy twórczości realizowane przez młodych, profesjonalistów lub artystów
amatorów, którzy pracują z/dla Rahova-Uranus. Celem
LaBOMBA jest stworzenie społeczności twórców, w której
skład wejdą eksperci życia codziennego (członkowie społeczności Rahova-Uranus) i artyści zaangażowani w programy i projekty realizowane przez Centrum.
Poprzez organizowanie wydarzeń, takich jak koncerty, wystawy, odczyty, spektakle teatralne, projekcje filmów
i debaty, LaBOMBA pośredniczy w przyjmowaniu przez społeczność kultury jako czegoś dobrego. W sztuce
zaangażowanej/community art, to co „dobre” jest tak samo ważne, jak to co „piękne”.
Projekt zaczął się od wspólnych działań grupy twórców, którzy zamieszkali w pustej dyskotece w okolicy.
Zaczęli oni realizować projekty z zakresu wielu dyscyplin artystycznych, w tym sesje tańca i muzyki dla dzieci
oraz pokazy odzieży zaprojektowanej przez matki i ciotki modelek oraz przez inne kobiety z sąsiedztwa.
Za tym działaniem stała idea, że wspólne ustalanie przebiegu czegoś „większego niż jednostka” pomaga podnieść morale osób w sąsiedztwie i rozwijać strategie zapobiegania bezsilności w konfrontacji z władzami
lokalnymi. LaBOMBA wdrożyła działania mające na celu zwiększenie zainteresowania i odpowiedzialności
władz lokalnych przez umieszczenie na środku ruchliwego skrzyżowania ciężarówki ze zbiornikiem paliwa, na
której stała kobieta grożąca, że się wysadzi. Wydarzenia te były rejestrowane za pomocą kamery wideo. Projekt
miał na celu zmobilizowanie ludzi przy użyciu metod teatralnych i odwrócenie sytuacji na korzyść mieszkańców
prowokując powstanie czystych przykładów aktywnego udziału w sztuce. Ofensywne działania grupy LaBOMBA
najlepiej można opisać jako kreatywną wojnę o spowolnienie rozpadu z pomocą zaangażowanych artystów.
http://www.labombastudios.ro/en.html
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W erze cyfryzacji właściwie niemożliwe jest mówienie o miejscach spotkań bez zwrócenia szczególnej uwagi na przestrzenie wirtualne. Takie przestrzenie (m.in. portale, strony internetowe,
e-biblioteki) mogą obejmować platformy na rzecz twórczości i dialogu, zapewniające dostęp do
powiązań między profesjonalistami i społecznościami. Mogą również pełnić funkcję przydatnych
narzędzi edukacyjnych. Ponadto przestrzenie wirtualne zapewniają warunki dla istnienia
„samotworzącej się kultury”, która może być sprawnie prezentowana w sieci, jak np. projekt
Etnoweb w Estonii.

Etnoweb, EE

Estoński projekt Etnoweb zapewnia przestrzeń wirtualną pozwalającą na
poprawę komunikacji pomiędzy różnymi organizacjami kulturalnymi
i mniejszościami oraz wszystkimi podmiotami, które mogą być zainteresowane prezentowanymi informacjami - mass mediami, fundacjami, osobami zainteresowanymi kulturami narodowymi.
Portal Etnoweb ma na celu ułatwienie ścisłej współpracy między organizacjami pozarządowymi, organizacjami pozarządowymi a państwem oraz
między organizacjami pozarządowymi a mediami przez włączenie grup mniejszościowych w procesy branży kreatywnej. W pierwszym roku działalności 300 organizacji i 20 organizacji patronackich
zajmowało się czynnościami projektowymi.
Etnoweb opiera się na modelu dziennikarstwa obywatelskiego, łącząc szkołę mediów i kanał
medialny wewnątrz sieci społecznej. Projekt działa poprzez zamieszczanie odpowiednich informacji
na portalu: wiadomości użytkownika, ogłoszeń organizacji, artykułów, kalendarza wydarzeń, stron
użytkownika, grupy i projekty, sprawozdań o środkach, które dostarczą wsparcia finansowego dla projektów,
wideo i zdjęć, quizów i konkursów, ogłoszeń dla mediów, relacji na żywo z wydarzeń.
Celem projektu Etnoweb jest integracja działań społeczności kulturalnych i mniejszości narodowych dążąca
do przekazywania ogólnych informacji na temat zróżnicowania przestrzeni kulturowej Estonii. Etnoweb
pozwala na stały wgląd w działania kulturalne mniejszości oraz zapewnia informacje o bieżących konkursach i zaproszeniach do składania propozycji, pozwala też wyszukiwać partnerów do realizacji projektów
kulturalnych.
http://www.etnoweb.ee/
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Podczas tworzenia miejsc spotkań zarówno poprzez innowacyjne wykorzystanie
tradycyjnych przestrzeni, jak i przy użyciu miejsc neutralnych, pojawiają się różne
wyzwania. Kluczowe wyzwania dotyczą popytu i podaży.
Jeżeli chodzi o innowacyjne wykorzystanie tradycyjnych przestrzeni, sytuacja różni się
w pewnym stopniu od sytuacji wielofunkcyjnych miejsc w małych społecznościach
traktowanych jako miejsca spotkań (takich jak czytaliszcza w Bułgarii) oraz publicznych,
tradycyjnych instytucji kultury, takich jak opery, teatry, muzea, które w większości
przypadków nadal przyciągają tylko część społeczności i wybrane grupy społeczne.
W przypadku korzystania z neutralnych przestrzeni, konieczna jest dobra znajomość
kontekstu i potrzeb lokalnej ludności, jak również zdolności instytucji kultury, w tym
kompetencje personelu.
Znalezienie fizycznego miejsca dialogu międzykulturowego w lokalnych
społecznościach to kluczowy czynnik dla Krzysztofa Czyżewskiego, gościnnego
prelegenta w czasie jednego ze spotkań grupowych. Było to wyzwanie, z którym
musiał się zmierzyć Ośrodek Pogranicze, działając wśród różnych grup żyjących
na oddzielonych od siebie, izolowanych obszarach. Decyzja o utworzeniu Ośrodka
w tym regionie została podjęta, ponieważ różne społeczności zamieszkujące tamtejsze tereny bardzo potrzebowały dialogu międzykulturowego i wzajemnego
kontaktu. Głównym problemem było milczenie, więc należało nawiązać dialog pomiędzy kulturami; dlatego też opuszczona żydowska dzielnica została przejęta i otrzymała
nowe życie dzięki transformacji w przestrzeń prawdziwej wymiany kulturowej.
W niektórych przypadkach niekonwencjonalnym działaczom kultury trudno jest utrzymać fizyczne przestrzenie na potrzeby długoterminowych działań. Przykładem jest
działalność Rumuńskiego Centrum Edukacji i Sztuki Zaangażowanej Rahova-Uranus,
które zostało eksmitowane z budynku, gdzie prowadziło działalność w 2011 r.
Centrum natychmiast dostosowało swój program do miejsc niekonwencjonalnych.
Obecnie, większość projektów Centrum odbywa się na ulicach.

Odpowiedzialność
Pan Czyżewski uważa, że odpowiedzialność jest kluczowym problemem przy tworzeniu znaczącego dialogu międzykulturowego, wskazując, że trzeba zmienić sposób
myślenia ludzi, a to zajmuje dużo czasu. Ludzie muszą naprawdę poczuć, że dziedzictwo społeczności jest ich własnością i dlatego trwałość jest istotnym czynnikiem.
Węgierscy twórcy projektu Táncház zgłosili trudności związane z uzyskaniem akceptacji projektu przez elity intelektualne i właścicieli praw autorskich lub honorariów,
ponieważ sztuka ludowa nie ma „właścicieli” (częścią projektu była muzyka ludowa
grana przez radio). Przed zmianą systemu w 1989 r. i wczesnych latach dziewięćdziesiątych musieli także przezwyciężyć „nałożone” na nich oskarżenia o etnocentryzm
oraz stereotypy, wyjaśniając otwartość koncepcji projektu. Ponadto, na przestrzeni
lat trzeba było poradzić sobie z oskarżeniami o stwarzanie zagrożenia dla tradycyjnej
kultury związanymi z nacjonalizmem.
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Długoterminowe

zaangażowanie

Jeżeli ludzie mają naprawdę prowadzić dialog trzeba utworzyć stałe miejsca spotkań.
Zwykle bywa to trudne, ponieważ obecnie trudno jest uzyskać granty, a nawet jeśli
są one dostępne, często nie wystarczają do wprowadzenie istotnej zmiany lub są
dostępne tylko przez krótki okres czasu. Pan Czyżewski wyraził obawy związane
z praktykami kulturalnymi w Europie, mówiąc, że jednorazowe „wielokulturowe”
wydarzenia w Europie (festiwale itd.) nie pomagają w poprawie długoterminowej
wymiany międzykulturowej („festiwalizacji”). Należy promować nową kontrkulturę,
która będzie trwała i oparta na życiu społeczności. Doświadczenia Brunnenpassage
pokazują również, że aby połączyć „community arts” z tradycyjnymi instytucjami
„kultury wysokiej” potrzeba wielu lat.

Niechęć

personelu

Kluczowym czynnikiem sukcesu przedsięwzięć międzykulturowych jest wsparcie
i otwartość personelu instytucji kultury.
W czasie projektu Biblioteka duńska członkowie personelu wykazywali niechęć,
a nawet opór wobec nowej interpretacji funkcji publicznych instytucji. Z jednej strony
obawiali się, że nowe działania mogą odwrócić uwagę od tradycyjnych i głównych
zadań biblioteki; z drugiej strony czuli się niepewnie, wykonując nowe zadania zawodowe, które nie były objęte system szkoleń.
W przypadku Brunnenpassage kluczem do sukcesu jest wszechstronność i różnorodność zaangażowanego zespołu. Wprowadzenie różnorodności we własnych
szeregach było celem, który leżał u podstaw wszystkich prowadzonych przez
Brunnenpassage działań. Było to również wyzwanie.
W przypadku rumuńskiego projektu LaBOMBA, głównymi przeszkodami były: brak
wsparcia ze strony publicznych instytucji kultury, brak komunikacji, ale również brak
zainteresowania okazywany przez same społeczności.

Brak

potrzeb kulturalnych

Mówiąc o wspieraniu innowacyjnego wykorzystania tradycyjnych przestrzeni, należy
wspomnieć, że jeszcze większym problemem jest brak popytu na kulturę ze strony
tzw. „milczących społeczności” lub osób, które nie uczestniczą w kulturze. Aby
nakłonić ich do udziału w wydarzeniach kulturalnych czasami łatwiej jest zaprosić
ich do neutralnych przestrzeni, gdzie nie obowiązują specjalne zachowania i kody
ubiory i gdzie mogą oni współtworzyć przestrzeń, program wydarzenia, a nawet kody
uczestników tak, aby każdy mógł czuć się mile widziany i w równym stopniu zdolny
do uczestnictwa.

Mediatorzy/ambasadorowie

kultury

Czasami stymulowanie współtworzenia w przestrzeniach neutralnych, a także dotarcie do tzw. „milczących społeczności” oraz inspirowanie i wspieranie spotkań
kulturalnych wymaga obecności mediatorów kultury. Jak donoszą organizatorzy
włoskiego Suq festiwalu włączenie przedstawicieli różnych społeczności imigracyjnych w proces przygotowania festiwalu, pomogło im z jednej strony przezwyciężyć
brak zaufania społeczności imigracyjnych, a z drugiej strony zweryfikować stereotypy
i uprzedzenia większości ludności na temat imigrantów.
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4.2.5. Kompetencje międzykulturowe - kwestia przekrojowa
Dlaczego

warto koncentrować się na kompetencjach międzykulturowych?

Na zakończenie naszej analizy pragniemy skupić się na znaczeniu rozwoju kompetencji międzykulturowych, które stanowią przekrojowe zagadnienie, niezbędne do
zrozumienia i realizacji wszystkich aspektów przedstawionych powyżej.
Stanowczo uważamy, że jeśli chodzi o publiczne instytucje kultury, wciąż należy zwiększać wysiłki zmierzające do promowania różnorodności kulturowej i dialogu
międzykulturowego podczas planowania programów, obsady personelu,
docierania do nowych odbiorców i tworzenia miejsca spotkań, podnoszenia
poziomu wiedzy i umiejętności wszystkich osób zaangażowanych w proces.

„Edukacja ma na celu
zamianę luster w okna.”
Sydney J. Harris

W zakresie podnoszenia świadomości rozumienie ram społeczno-politycznych oraz rozwój kompetencji międzykulturowych, publiczne instytucje
kultury mogłyby skorzystać na ścisłej współpracy ze specjalistami z dziedziny edukacji i badań naukowych zajmującymi się dialogiem międzykulturowym. Naszym zdaniem, takie podejście umożliwiłoby pracownikom
uzyskanie wszechstronnej wiedzy o kulturze i doskonalenie umiejętności związanych
z komunikacją, różnorodnością kulturową i zarządzaniem. Zwiększyłoby to także ich zdolność do rozumienia, wdrażania i oceny wysiłków międzykulturowych w bieżącym procesie
bezpośrednich interakcji międzykulturowych ze zróżnicowanymi społecznościami.

Kluczowe

wyzwania

Analizując przykłady z państw członkowskich, natrafiliśmy na kilka wyzwań, które,
naszym zdaniem, mają kluczowe znaczenie:
•	znaczenie badań naukowych, dzielenie się informacjami, ocena istniejących polityk i praktyk;
•	rozwój wiedzy i umiejętności personelu i zarządów publicznych instytucji kultury,
ale również umiejętności artystów i odbiorców uczestniczących w projektach;
•	korelacja między umiejętnościami językowymi i udanymi spotkaniami między     kulturowymi.
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Nasze spostrzeżenia są wynikiem analizy kilku przykładów
przedstawionych poniżej:
KOMPETENCJE MIĘDZYKULTUROWE
>
>
>
>
>
>
>

GIS IPAPIC (FR)
GEN2020 (BE)
Ariadne (HU)
COoperate (SI)
Teatro Ibisco (PT)
Espai Avinyo (ES)
Roma people invited to library [Romowie zaproszeni do biblioteki] (SI)

Rozwój kompetencji międzykulturowych profesjonalistów w dziedzinie kultury
Francuski projekt Ipapic to przykład rozwoju wiedzy międzykulturowej pracowników
instytucji dziedzictwa. Dostarcza on wytycznych dotyczących doskonalenia praktyk
w tym obszarze, zarówno na poziomie konkretnych projektów, jak i szerszych polityk
kulturalnych. Metodologia grupy bazuje na współpracy między wieloma różnymi
interesariuszami, prowadząc do innowacyjnych badań i nowych projektów związanych z dziedzictwem.
Belgijski projekt GEN2020 to przykład rozwoju kompetencji międzykulturowych profesjonalistów w dziedzinie teatru. Projekt wspiera utalentowanych aktorów i performerów
pochodzących z różnych środowisk etnicznych, organizując szereg kursów mistrzowskich, szkoleń i przedstawień oraz indywidualne programy, które mogą prowadzić do
powstania nowych utworów. GEN2020 zapewnia również publiczne platformy do
prezentacji prac tworzonych przez artystów biorących udział w projekcie, ale także
dla innych przełomowych przedstawień, wydarzeń lub wykładów.
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GIS Ipapic, FR
 onsorcjum instytucji w sektorze dziedzictwa (muzeów, bibliotek, archiwów, ośrodków badań
K
naukowych), zainicjowane przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji, Sieć Badań Naukowych
„Instytucje Dziedzictwa i Praktyki Międzykulturowe” (Groupement d’intérêt scientifique
„Institutions patrimoniales et pratiques interculturelles”, GIS Ipapic)

Głównym obszarem działalności GIS jest wymiana profesjonalnych doświadczeń i przemyśleń oraz organizacja wydarzeń zmierzających do podnoszenia
świadomości i wydajności w celu wspierania wrażliwości międzykulturowej.
GIS Ipapic chce zmierzyć się z wyzwaniami powstałymi na skutek dynamiki
międzykulturowej w instytucjach dziedzictwa i stworzyć wytyczne dotyczące
doskonalenia praktyk w tym obszarze, zarówno na poziomie konkretnych projektów, jak i szerszych polityk kulturalnych. Wśród pytań, na które GIS chce
znaleźć odpowiedzi, znajdziemy m.in.: w jaki sposób instytucje dziedzictwa
(muzea, archiwa, biblioteki itd.) odnoszą się do złożoności dzisiejszego świata
i czy uwzględniają ją w swoich projektach, w tym w dyskursie dziedzictwa,
zarządzaniu oraz prezentacji kolekcji, a także w możliwości zaangażowania
odbiorców. Metodologia grupy bazuje na współpracy między wieloma różnymi
interesariuszami, prowadząc do innowacyjnych badań i nowych projektów
związanych z dziedzictwem.
W okresie od września 2011 r. do września 2012 r. miały miejsce cztery wydarzenia tematyczne. Pierwszym było seminarium poświęcone utworzeniu nowego
statutu dla Parku Regionalnego Wogezów Północnych, zorganizowane na terenie Parku. Drugim - seminarium w Bordeaux dotyczące problemów związanych
ze zbieraniem ewidencji i historii imigrantów - zadano pytania, takie jak: jaki
język jest odpowiedni? Jak można szkolić stowarzyszenia do pełnienia tego
zadania? W jaki sposób historie te mogą być brane pod uwagę przez archiwa,
biblioteki lub muzea jako część krajowego dziedzictwa? Trzecim wydarzeniem
była wizyta-debata w Saint-Denis, która pokazała lokalnej społeczności, jak
wziąć udział w wykopaliskach i jak zrozumieć złożoną historię migracji i osadnictwa w mieście. Wreszcie, w Cayenne (Gujana Francuska) odbyło się seminarium dotyczące różnorodności lokalnych społeczności i języków, historii
dziedzictwa kolonialnego (zwłaszcza więzień), a także sposobów rozwoju kompetencji lokalnej ludności.
Ponadto partnerstwo z paryskim Cité nationale de l’histoire de l’immigration doprowadziło do dwóch
publicznych debat; GIS wziął także udział w innych spotkaniach międzynarodowych związanych z kwestiami dziedzictwa, migracji i relacji międzykulturowych. Grupa uczestniczy także w pracach komisji
Ministerstwa zajmującej się rozpatrywaniem projektów związanych z dziedzictwem i praktykami międzykulturowymi oraz prowadzi serwis internetowy, w którym opisuje swoją działalność i regularnie publikuje
informacje dla profesjonalistów w tej dziedzinie.
http://www.ipapic.eu
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GEN2020, BE
	‘t ARSENAAL

Dzięki projektowi GEN2020, ‘t Arsenal poczynił ogromny
krok naprzód zgodnie z wybraną ścieżką pracy w dziedzinie różnorodności etnicznej w ramach flamandzkich
sztuk widowiskowych. GEN2020 to „proces i platforma
dla przełomowego teatru”. Jest to zarówno profesjonalny
program dla młodych artystów, aktorów i autorów
pochodzących z różnych środowisk etnicznych, jak również platforma na rzecz międzykulturowej twórczości i jej
prezentacji, której celem jest stymulowanie regularnych
i owocnych spotkań artystów z innymi artystami oraz
odbiorcami o różnym pochodzeniu.
GEN2020 zaangażował także grupę około 15 młodych
aktorów, twórców i autorów w ramach dwuletniego
(2011-2013) programu czterech intensywnych kursów
mistrzowskich rocznie. Niektórzy z nich otrzymują także
indywidualne rady, związane z rozwojem zawodowym
w branży teatralnej. Zarówno kursy mistrzowskie, jak
i indywidualne sesje, są częścią pracy nad publiczną
prezentacją.
Projekt powstaje we współpracy z grupą międzynarodowych i flamandzkich partnerów, w tym organizacji, festiwali, partii, ośrodków sztuki i kultury oraz indywidualnych
artystów. Są to m.in. Moussem, Zomer Van Antwerpen,
Mestizo Arts Festival, NTGent i Theater Aan Zee.
‘t ARSENAAL:
http://www.tarsenaal.be/
Gen2020:
http://www.gen2020.be/documents/home.xml?lang=nl
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Rozwój

kompetencji międzykulturowych przez interakcje kulturowe

Projekt Ariadne „Sztuka dla adaptacji międzykulturowej w nowych środowiskach”
to węgierski projekt przeznaczony dla imigrantów i uchodźców, który proponuje
warsztaty międzykulturowe pomagające w adaptacji. Organizatorzy opracowali także
metodologię oceny projektu, portal www promujący akcję oraz instrukcję zawierającą
teorię, opis dobrych praktyk i materiały szkoleniowe w językach partnerów.
COoperate, to słoweński projekt ukierunkowany na szkolenie osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) w zakresie zarządzania projektem kulturalnym
oraz udzielanie porad i informacji na temat programów obejmujących zwiedzanie
tymczasowych i stałych wystaw z przewodnikiem (teksty informacyjne w broszurach,
na stronie internetowej itp. dla niewidomych i niedowidzących). Projekt ma również
umożliwić szkolenie pracowników sektora kultury w zakresie współpracy z osobami
niesprawnymi w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do programów kulturalnych.
Poprzez projekty improwizowane, portugalska grupa Teatro Ibisco angażuje społeczności posługujące się językami portugalskim i kreolskim. Teatr wspiera młode
osoby pochodzące z lokalnych społeczności imigrantów, oferując szkolenia dla aktorów, tancerzy, a także, od czasu do czasu, dla reżyserów teatralnych, producentów
i techników sceny.
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	Ariadne - Sztuka na rzecz adaptacji międzykulturowej
w nowych środowiskach, HU
	Fundacja Artemisszio

Według Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w Europie żyje dziś około 69,8 mln migrantów, co stanowi 9,5% populacji Europy. Mimo że ich doświadczenia znacznie się różnią, migranci stają
przed kilkoma wspólnymi wyzwaniami, takimi jak stres, niepokój, utrata pewności siebie i związku ze
społecznością. W rezultacie wielu migrantów w Europie żyje w enklawach lub na marginesie społecznym.
Zaangażowanie w projekty artystyczne ułatwia polepszenie tej sytuacji zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, inspiruje kreatywność artystyczną i społeczną jednostek, a także tworzy związki
społeczne. Mimo to, teorie dotyczące wpływu sztuki na poprawę adaptacji nie są usystematyzowane,
metodologie są rzadko opiniowane przez naukowców, a realizowane programy i zasoby nie są gromadzone
i opisywane, co sprawia, że różne inicjatywy często pozostają niezauważone.
Cele Ariadne to: poszerzanie wiedzy na temat metodologii opierających się na sztuce, które pomagają
w adaptacji; poszerzenie zakresu dostępnych wartościowych i rzetelnych metodologii oraz ocena ich
wpływu; waloryzacja tych metodologii, aby były dostępne po zakończeniu danego projektu.
Projekt był realizowany w następujący sposób. Opracowano system teorii dotyczących wpływu sztuki na
rozwój kompetencji niezbędnych do transformacji międzykulturowej. Zdefiniowano dobre praktyki stosowane w krajach uczestnikach. Zrealizowano 11 projektów pilotażowych dla migrantów i 30-godzinne
warsztaty artystyczne dla imigrantów i uchodźców, które miały pomóc im w adaptacji. Opracowano metody
szkoleń wykorzystujące różne dziedziny sztuki (np.: community dance, teatr forum, sztuki piękne i wizualne,
fotografia, kreatywne media). Metodologie naukowe zostały ocenione pod kątem atutów i słabości.
Utworzono portal do promocji metod usprawniania adaptacji międzykulturowej przez sztukę. Przygotowano
instrukcję zawierającą teorię, opis dobrych praktyk i materiały szkoleniowe w językach partnerów.
Fundacja Artemisszio:
http://www.artemisszio.hu/
Program Ariadne:
http://www.artemisszio.hu/index.
php?option=com_content&view=article&catid=10&id=363&lang=en
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Cooperate, Słowenia
So-delujem, Kooperacja w dziedzinie kultury, Galeria Maribor

Projekt ukierunkowany na szkolenie osób niepełnosprawnych (niewidomych i niedowidzących) w zakresie zarządzania projektem kulturalnym oraz udzielanie porad i informacji na temat programów
obejmujących zwiedzanie tymczasowych i stałych wystaw z przewodnikiem (teksty informacyjne w broszurach, na stronie internetowej
itp. dla osób niewidomych i niedowidzących). Projekt ma również
umożliwić szkolenie pracowników sektora kultury w zakresie pracy
z osobami niepełnosprawnymi w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym dostęp do programów kulturalnych. Po ukończeniu
szkolenia, dwie grupy tematyczne - osoby niepełnosprawne i pracownicy sektora kultury - mogą wykorzystywać nowe umiejętności do
tworzenia i wdrażania modeli projektów opisanych powyżej w porozumieniu z innymi. Wykłady i warsztaty
zostały przeprowadzone przez ekspertów (widzących i niewidomych albo niedowidzących), którzy wdrażali
i wspierali podobne programy przez wiele lat.
Projekt umożliwił realizację udanej współpracy międzynarodowej, ponieważ wśród wykładowców byli
zagraniczni eksperci, którzy zajmowali się wcześniej integracją osób niepełnosprawnych, bądź sami są
osobami niepełnosprawnymi z powodzeniem pracującymi w sektorze kultury lub realizującymi podobne
programy za granicą. Po fazie szkolenia organizatorzy projektu propagują swoją misję nie tylko wśród
szerszego grona odbiorców, ale również poprzez angażowanie nowych ekspertów do spraw edukacji
artystycznej i pedagogiki oraz kuratorów wydarzeń kulturalnych i osób pracujących w galeriach. Różnorodność jest także cechą aktywnej grupy realizatorów programu (byłych uczestników szkoleń), którzy
pochodzą z sektorów zarządzania, nauk przyrodniczych, sztuki, edukacji i ekonomii. Treść projektu, metody
pracy i niezwykłe obiekty szkoleniowe wsparły ogólny rozwój wszystkich zaangażowanych. Dla nieformalnej
edukacji alternatywna przestrzeń galerii była bardzo pożądana, ponieważ umożliwiała swobodny, otwarty
dialog oraz wyrażanie nowych potrzeb. Nie była też obciążona wymogami formalnej edukacji i pozwalała
na większą elastyczność.
Na koniec należy także wspomnieć, że jednym z pozytywnych skutków programu edukacyjnego było
utworzenie przez uczestników projektu niezależnej grupy „Iniciativa SOdelujem” (Initiative COoperate/
Inicjatywa Współpracuję). Uczestnicy działają jako grupa i indywidualnie w różnych muzeach i galeriach,
a większość z nich pracuje przy projekcie AKTIV, different yet equal (różni ale równi), który jest kontynuacją
i uaktualnieniem Projektu COoperate.
http://www.so-delujem.com/projekt-sodelujem/
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	Teatro Ibisco - Inter-neighbourhood Theatre
for Social Inclusion and Culture of Optimism (Teatr Środowiskowy
dla Partycypacji Społecznej i Kultury Optymizmu), PT
	Associação Teatro Ibisco, Teatro Ibisco Teatro Inter Bairros para a Inclusão Sociale Cultura do Otimismo

Projekt ma na celu wspieranie partycypacji społecznej młodych osób z trudnych środowisk społecznych
poprzez udział w działaniach teatralnych. Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie spotkania
młodych ludzi z różnych dzielnic Loures, którzy często są postrzegani jako rywale - uczestnictwo we
wspólnym projekcie pozwala im przezwyciężyć napięcia. Udział użytkowników języka kreolskiego oraz
improwizowany charakter projektów oznaczają, że w spektaklach używane są języki portugalski i kreolski,
co wpływa na odczuwanie dumy przez społeczności lokalnych imigrantów i podsyca ciekawość wśród
innych grup - widzów.
Projekt oferuje młodym ludziom szkolenia dla aktorów, tancerzy, a także, od czasu do czasu, dla reżyserów
teatralnych, producentów i techników sceny. Od początku istnienia jest wspierany przez program Escolhas,
główny krajowy program zapewniający możliwości edukacyjne dla dzieci i młodzieży w niekorzystnej
sytuacji. W niedalekiej przyszłości Ibisco ma nadzieję na stworzenie możliwości rozwoju kariery dla młodych
artystów i techników, którzy korzystają ze szkoleń. Wszystkie produkowane spektakle mają optymistyczny
przekaz, pokazujący społeczności, że każdy, niezależnie od swojego pochodzenia, ma prawo marzyć
o lepszej przyszłości. Jednym z głównych celów projektu jest przekraczanie różnic między młodymi osobami mieszkającymi w różnych częściach miasta i pochodzących ze zróżnicowanych etnicznie środowisk,
którzy doświadczyli konfliktów w przeszłości - język teatru i udział we wspólnym projekcie zapewnia im
„trzecią, wspólną przestrzeń”, która może pomóc w pokonywaniu istniejących różnic.
http://teatroibisco.blogspot.com/
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Rozwój kompetencji międzykulturowych przez rozwój umiejętności językowych
Hiszpański projekt Espai Avinyó - Język i Kultura organizuje lekcje katalońskiego dla
osób, które nie mówią tym językiem, aby wspierać wielokulturowość wśród mieszkańców
Barcelony. Zwracając się do odbiorców - uczniów o zróżnicowanym pochodzeniu oraz
szerszej lokalnej publiczności, a także organizując wydarzenia mające na celu prezentację
i rozmowy o zróżnicowaniu kulturowym miasta Espai Avinyó zamierza stworzyć przestrzenie
spotkań międzykulturowych połączonych z rozwojem umiejętności językowych.
Słoweński projekt Romowie zaproszeni do biblioteki jest oparty na badaniach, które
pokazują, że główną barierą dla romskich dzieci w szkole jest słaba znajomość języka
słoweńskiego. Biblioteki mogą zatem odgrywać istotną rolę w poprawie umiejętności
czytania i pisania wśród romskich dzieci nawet przed rozpoczęciem nauki szkolnej.
Biblioteka publiczna w Metlice zaangażowała się aktywnie w pracę z Romami w 2003 r.
Zaczęto zapraszać romskie dzieci i ich rodziców do uczestnictwa w różnych wydarzeniach
organizowanych w bibliotece. Twórcy projektu wzięli pod uwagę ich potrzeby i zorganizowali seanse opowiadania bajek i spektakle lalkowe, a także zaprosili romskie dzieci do
udziału w wydarzeniach adresowanych do wszystkich dzieci z terenu gminy.

Espai Avinyó, ES
	Język i Kultura, Espai Avinyo - Llengua i Cultura, partnerstwo miasta Barcelona
oraz Polityki Językowej Rządu Kataloniia

Espai Avinyó ma swoją siedzibę w jednym z ośrodków organizujących lekcje katalońskiego
dla osób nie władających tym językiem, szczególnie obywateli zagranicznych. To oni są
jedną z głównych grup docelowych, do których centrum adresuje swoją działalność, chociaż organizowane przez nie imprezy kulturalne są przeznaczone również dla szerszej
grupy odbiorców.
Dwa główne cele centrum to: a) opracowanie programu kulturalnego sprzyjającego wielokulturowości obywateli Barcelony, b) prowadzenie działań na rzecz uczniów katalońskiego,
zwiększając zakres zastosowania języka oraz świadomość historii i kultury miasta. W związku
z tym Espai Avinyó organizuje darmowe imprezy adresowane zarówno do mieszkańców
miasta, w celu stworzenia przestrzeni wymiany doświadczeń i refleksji nad zróżnicowaniem
kulturowym Barcelony, jak i do uczniów katalońskiego, aby rozwinąć ich znajomość miejskich instytucji kultury
oraz wspierać dialog i wzajemne relacje. Espai Avinjó organizuje udział w imprezach kulturalnych związanych
z różnorodnością, jak również wizyty w instytucjach kultury, które mogą stanowić początek dalszego uczestnictwa
w lokalnym życiu kulturalnym. Przygotowuje także warsztaty związane z osobistymi historiami migracji; konferencje
dotyczące zróżnicowanych kultur istniejących w Barcelonie oraz ich kulturowej akceptacji; i profesjonalne spotkania
związane z widocznością mniejszości na kulturalnej scenie miasta. Centrum zorganizowało wiele wystaw, m.in.
No sóc diferent. Sóc un referent („Nie jestem inny. Jestem jednym z wielu”) inspirowanych historiami młodych
mieszkańców - imigrantów, które umożliwiają dyskusję wśród młodych uczestników.
Zwracając się do odbiorców- uczniów o zróżnicowanym pochodzeniu oraz szerszej lokalnej publiczności, a także
organizując wydarzenia ukierunkowane na prezentację i rozmowy o zróżnicowaniu kulturowym miasta, Espai
Avinyó zamierza stworzyć przestrzenie spotkań międzykulturowych. Organizuje także imprezy kulturalne umożliwiające spotkanie twórców o zróżnicowanym pochodzeniu (np. poetów z Katalonii i północnej Afryki, muzyków
i poetów z Katalonii i Afryki subsaharyjskiej itd.).
http://www.interculturalitat.cat/projects/espai-aviny%C3%B3-llengua-i-cultura
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	Romowie zaproszeni do biblioteki, SI
	Romi, povabljeni v knjiznico, Biblioteka Publiczna w Metlice

Badania wykazują, że główną barierą dla romskich dzieci w szkole jest słaba znajomość języka słoweńskiego. Biblioteki mogą zatem odgrywać istotną rolę w poprawie umiejętności czytania i pisania wśród
romskich dzieci nawet przed rozpoczęciem nauki szkolnej.
Biblioteka publiczna w Metlice zaangażowała się aktywnie w pracę z Romami w 2003 r. Zaczęto zapraszać
romskie dzieci i ich rodziców do uczestnictwa w różnych wydarzeniach organizowanych w bibliotece.
Twórcy projektu wzięli pod uwagę ich potrzeby i zorganizowali seanse opowiadania bajek i spektakle
lalkowe, zaprosili romskie dzieci do udziału w wydarzeniach adresowanych do wszystkich dzieci z terenu
gminy. Następnie, niektóre romskie dzieci stały się użytkownikami Biblioteki i zaczęły ją odwiedzać regularnie. Oczekiwały jednak czegoś więcej. Dlatego biblioteka zdecydowała się na kolejny krok. W 2005 r.
zaczęła organizować wydarzenia na romskich osiedlach, które spotkały się z dużym zainteresowaniem.
Wszystkie dzieci przychodziły, by słuchać opowieści, a wielu dorosłych również chętnie się przyłączało.
Wizyty biblioteki są zawsze ważnym wydarzeniem w dzielnicy, a Romowie stają się także częstymi gośćmi
imprez kulturalnych organizowanych w bibliotece. Obecnie w bibliotece odbywa się również kurs informatyki dla romskich dzieci.
Projekt cieszy się dużym wsparciem lokalnej społeczności i otrzymał Europejską Nagrodę za Innowacyjną
Promocję Czytania (2011).
http://www.metlika.si/lkm/
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© Migrar es cultura, Museo de AmÄrica, Madrid

««««««

CZYNNIKI SUKCESU

««««

„Miałem szczęście poznać innych ludzi
poprzez muzykę. Wielki wpływ miał na
mnie ojciec - śpiewał melodie, których
korzenie tkwiły w starej chasydzkiej
tradycji kulturowej. Pomógł mi również
George Enescu, który wprowadził mnie
w świat dźwięków z Węgier i Rumunii.
Powinniśmy dzielić się naszą sztuką,
naszymi krajobrazami, naszymi
smutkami i radościami, powinniśmy
poszerzać nasze horyzonty. W ten
sposób prawdziwie zrozumiemy grupy
ludzi, którzy cierpią z powodu
prześladowań.”
Yehudi Menuhin

5

CZYNNIKI SUKCESU
Na potrzeby naszej pracy próbowaliśmy określić czynniki sukcesu ze szczególnym
uwzględnieniem korelacji z naszym zadaniem, które dotyczy roli instytucji kultury
w promocji dialogu międzykulturowego. Naszym zdaniem, kluczowe zagadnienia to:
Zbiorcza odpowiedzialność, własność i zaangażowanie wszystkich uczestników
w proces są warunkami wstępnymi promocji różnorodności kulturowej i dialogu
międzykulturowego w publicznych instytucjach kultury.

Kontekst. Przed stworzeniem programu, konieczne jest przeprowadzenie badań
kontekstu instytucji kultury w celu określenia grup docelowych oraz wymagań już
istniejących i potencjalnych odbiorców. Jedynie znając potrzeby i wymagania kulturalne społeczności, do których docierają instytucje kultury, można zaproponować
rzetelny, skuteczny, trwały i odpowiedni program. Dążąc do artystycznej i profesjonalnej doskonałości, dyrektorzy artystyczni i kuratorzy powinni opierać swoje starania
na lokalnym i międzynarodowym kontekście praktyk i osiągnięć w obszarze dialogu
kulturowego i różnorodności kulturowej.

Łańcuch wartości. W celu osiągnięcia sprawnego i trwałego łańcucha wartości,
instytucje kultury muszą być świadome, że istnieje złożony łańcuch procesów obejmujący edukację /szkolenia, produkcję, rozpowszechnianie/dystrybucję, dokumentację, konserwację, media/krytykę sztuki itp., który należy wspierać i w którym wszystkie
elementy muszą być ze sobą powiązane. Należy wzmocnić badania i rozwój aspektów
kreatywności i tworzenia, a także interakcje między dyscyplinami, sektorami kultury
i obszarami ekonomicznymi. Najważniejsze jest zaangażowanie personelu.
Dostęp, uczestnictwo i (współ)tworzenie. Dostęp, uczestnictwo i (współ)
tworzenie to wstępne warunki dla osiągnięcia dialogu międzykulturowego w praktyce.
Innymi słowy, musimy pracować z odbiorcami, a nie pracować dla nich. Instytucje
kultury powinny być otwarte na potrzeby i zainteresowania odbiorców, ustanawiając
punkty kontaktu z nimi zgodnie z zasadą aktywnego podejścia. Aktywne podejście
powinno opierać się na interakcji odbiorców i odpowiednich programach lub historiach, jak również na edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych, które
mogłyby umożliwić osiągnięcie wysokiego poziomu twórczości artystycznej.

Mediacja kulturalna. TAktywne podejście należy rozumieć jako intelektualny
dialog z obiektami artystycznymi, do których mamy dostęp; oznacza to, że odbiorcy
nie powinni po prostu „konsumować” dóbr kultury. Ważne jest, aby zaproponować
refleksję zmierzającą do integracji informacji i bodźców z ich własnym światem. Aby
pobudzić aktywność odbiorcy, zaangażować go w coś więcej niż jedynie obserwację,
słuchanie lub obecność, konieczne są wiedza, talent i wrażliwość „mediatora kultury”.
Mediator to osoba, którą cechuje głębokie rozumienie historycznego znaczenia
i kontekstu procesu twórczego, którego kulminacją jest obiekt artystyczny zaoferowany widzom. Będąc członkiem określonej społeczności, mediator może również
„tłumaczyć”, znajdować punkty wspólne oraz „narzędzia dekodowania”, które służą
eliminowaniu różnić między odbiorcami i obiektem artystycznym. Taki proces mediacji może być wspomagany przez, na przykład, dostęp do prac w trakcie realizacji,
badania naukowe, avant-scènes, après scènes, zadawanie pytań i poznawanie
powiązań między europejskim dziedzictwem i współczesnym kontekstem. Nie należy
tego ograniczać do „sztuki amatorskiej” lub „amatorskiego planowania programu”.
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Współpraca. Instytucje kultury powinny starać się rozbijać osobne, wypracowane
wzorce działania i wdrażać akcje ukierunkowane na współpracę ze społecznością
i niezależnymi stowarzyszeniami kulturalnymi. Współpraca może być pobudzana przez
zwiększenie mobilności profesjonalistów w sektorach kultury w celu poszerzenia perspektyw zawodowych w kontekście współpracy między sektorami (zob. Dostęp do
Platformy Kultury, rozdział 3).
Rozwój kompetencji międzykulturowych. Dzięki nabywaniu i rozwojowi umiejętności wszystkich osób zaangażowanych w proces, możliwe jest stworzenie społeczeństw przyszłości, ewoluujących od wielokulturowych do międzykulturowych.
Dywersyfikacja pracowników i organów zarządzających. Świadomość
tego, jak ważne jest zróżnicowanie pracowników i organów zarządzających, prowadzi
do poprawy procesów rekrutacyjnych w publicznych instytucjach kultury. Szkolenie
personelu i organów kierowniczych w zakresie zarządzania różnorodnością kulturową
i rozwój kompetencji międzykulturowych skutkują lepszym zrozumieniem i efektywną
komunikacją z lokalnymi społecznościami.

Innowacyjne podejścia i wykorzystanie nowych technologii. Nowe,
innowacyjne podejścia do dziedzictwa i sztuki, skuteczniejsza komunikacja, wymiany
międzynarodowe i wykorzystanie nowych technologii są narzędziami, które mogą
ułatwiać wiele programów i pomagać instytucjom docierać do szerszej i bardziej
zróżnicowanej grupy odbiorców. Elastyczność procesów w dużych instytucjach
można wdrożyć w celu lepszego wykorzystania dynamiki okolicy. Podstawową
sprawą jest to, w jaki sposób prowadzone działania są przekazywane; jest to jedna
z niezbędnych inwestycji zasobów ludzkich i finansowych. Nowe media społecznościowe są ważne, ale media tradycyjne nie powinny być zaniedbywane.

Trwałość działań. Długoterminowe strategie są niezbędne do osiągnięcia efektów
promowania dialogu międzykulturowego i różnorodności kulturowej w publicznych
instytucjach kultury. Zaleca się określić różne etapy wdrożenia i krok po kroku realizować cel, którym jest promowanie dialogu międzykulturowego jako kluczowej wartości wszystkich programowych inicjatyw instytucjach kultury. Rozbicie ogólnego
celu „sprzyjania dialogowi międzykulturowemu” na konkretne i osiągalne działania
pomaga instytucjom kultury określić różne fazy zmiany. Sprawia to, że członkowie
zespołu są bardziej zmotywowani i zaangażowani w działania, co może przyczynić
się do powstania stabilnej, spokojnej atmosfery pracy; umożliwia ocenę powodzenia
projektu w oparciu o bardzo konkretne „małe” kroki.

Ocena. Zaleca się, aby system oceny został stworzony na samym początku planowania programu. Istnieją bardzo różne metody oceny i możliwe jest wybranie
najodpowiedniejszej metody do określonych celów, jednak instytucje kultury powinny
mierzyć natychmiastowe, średnio - i krótkoterminowe rezultaty, uwzględniając
zarówno wskaźniki ilościowe, jak i jakościowe.
Rozpowszechnianie. Rozpowszechnianie i promocja strategii, przygotowanych
programów i osiągniętych wyników są bardzo ważne w tworzeniu właściwych podstaw
dla większego postępu w obszarze różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego. Bardzo istotne jest angażowanie mass mediów do pomocy instytucjom kultury
w promowaniu ich komunikatów i zwiększeniu ich widoczności jako pośredników
międzykulturowych. W oparciu o wnioski z doświadczeń, stworzyliśmy krótką listę
zaleceń adresowanych do publicznych instytucji kultury i decydentów politycznych.
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ZALECENIA

6.1. Zalecenia dla instytucji kultury
Zmiana może nastąpić przede wszystkim w instytucjach kultury. Wszystkie obszary
analizowane przez grupy - programowanie, kadra, docieranie do nowych odbiorców
oraz tworzenie przestrzeni dla spotkań  - należą przede wszystkim do kompetencji
instytucji, które zwykle cieszą się raczej dużą autonomią w zakresie podejmowania
decyzji, nawet jeśli są finansowane ze środków publicznych.
•   Należy deklarować zaangażowanie. Zmiana będzie skuteczniejsza, jeżeli jej podstawą będzie wyraźna strategia. Proces jest długi i skomplikowany, a prawdopodobieństwo sukcesu będzie większe, jeżeli działania nie będą oparte tylko na niejasnych
intencjach, ale na asertywnych oświadczeniach i konkretnych planach.

„Dlatego musimy szukać
możliwości dialogu w świecie
połączeń sieciowych. Musimy
pytać, który głos faktycznie
dążył do tego by zostać
usłyszanym i nie widział żadnej
innej możliwości, by to osiągnąć.
W tym sensie jest to także
reprezentacja wymuszonego
otwarcia stanowiska
kosmopolitycznego.”
Ulrich Beck

•   Należy programować wysokiej jakości sztukę dla wszystkich. Zamiast docierać do określonych grup w ramach dodatkowego działania na marginesie głównej misji instytucji (np. skupiać
się na opracowaniu specjalnych projektów dla specjalnej grupy
docelowej), należy uczynić promocję dialogu międzykulturowego
główną misją instytucji kultury. W praktyce oznacza to, że projekty
adresowane do różnych grup nie wymagają dodatkowych postanowień lub wyposażenia. Innowacje wprowadzone do głównego
nurtu praktyk mogą być źródłem ogromnych zmian - mogą rozszerzyć główny repertuar instytucji (uczynić go bardziej atrakcyjnym dla wszystkich odbiorców) bądź spowodować rozwój
innowacyjnych podejść do interpretacji, uwzględniającej różne
punkty widzenia, i sprawić, że będą bardziej dostępne dla szerszych grup odbiorców.

• Należy dotrzeć do osób nieuczestniczących w kulturze - poprzez badanie
opinii, kontakty ze społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Warto analizować przyczyny braku uczestnictwa w kulturze, a także to, w jaki sposób można
przyciągnąć różnych odbiorców do instytucji. Lepsze zrozumienie ich potrzeb i problemów może pomóc dostosować strategie w taki sposób, by przyciągnąć osoby
nieuczestniczące w kulturze - jednocześnie nie zrażając tradycyjnych odbiorców.
• Należy działać lokalnie. Poziom lokalny ma kluczowe znaczenie, jeżeli
chcemy dotrzeć do nowych odbiorców, dlatego trzeba pracować z ośrodkami
społeczności lokalnych i ambasadorami społeczności Praca z osobowościami,
które mają silny autorytet w lokalnych społecznościach jest jednym z możliwych
sposobów dotarcia do osób nieuczestniczących w kulturze.
• Należy koncentrować działania zmierzające od zainteresowania nowych
odbiorców głównie na dzieciach i młodzieży. To oni są depozytariuszami
wspólnego dziedzictwa kulturowego przyszłości. Wykorzystanie nowych technologii, nieformalnych programów edukacyjnych i dobrowolnych działań może
pomóc w dotarciu do dzieci i młodzieży oraz zaangażowaniu ich w kulturę.
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• Należy wyposażyć personel w wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem
różnorodnością kulturową i dialogiem międzykulturowym. Może to wymagać
zorganizowania szkoleń i dyskusji także w ramach partnerstwa z innymi instytucjami kulturalnymi i akademickimi oraz organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego itp.
• Należy ocenić i doskonalić procesy rekrutacyjne. Czy rekrutacja jest w praktyce otwarta dla osób z różnych środowisk? Czy instytucja reprezentuje obraz
społeczeństwa, które zamierza przyczyniać się do wzrostu? Można zastosować
strategie zmieniające sytuację - publikowanie ogłoszeń o miejscach pracy przez
różne kanały i zapewnienie przejrzystości procedur.
• Należy myśleć nieszablonowo i podejmować niekonwencjonalne działania.
Innowacyjne wykorzystanie instytucjonalnych przestrzeni dla potrzeb współtworzenia i sztuki wymagającej uczestnictwa może pomóc przezwyciężyć obawy
i bariery kulturowe związane z rytuałami realizacji kultury. Praca poza budynkiem
instytucji, także poprzez przestrzenie wirtualne, może ułatwić spotkania z ludźmi,
którzy zwykle nie odwiedzają instytucji kultury.
	Należy mieć świadomość, że proces ten może przebiegać wolno i wymagać cierpliwości. Nie można oczekiwać, że zmiany będą natychmiastowe. Analiza
przyczyn niepowodzeń może pomóc znaleźć innowacyjne podejścia i rozwiązania.

6.2. Zalecenia dla twórców polityki
Inicjatywy instytucji finansowanych publicznie będą o wiele bardziej skuteczne, jeżeli
będą mieć wsparcie w odpowiedniej polityce. Jednocześnie, argumenty przedstawione w tym sprawozdaniu dowodzą, że istnieje publiczne zainteresowanie
zwiększeniem roli instytucji kultury jako pośredników postępu społecznego. Zmiana
w tym kierunku będzie bardziej prawdopodobna, jeśli instytucje będą aktywnie promowane przez finansujące je władze.

Zalecenia dla twórców polityki na poziomie krajowym
Jak pokazały wyniki prac grupy, jednym z problemów związanych z tworzeniem
polityki jest trudność w znalezieniu podmiotu, który powinien być odpowiedzialny
za promocję dialogu międzykulturowego.
• Dlatego rozwój różnorodności w polityce zaczyna się od zdefiniowania i uznania
ról i obowiązków poszczególnych osób świadczących różne usługi.
• Mając na względzie, że postęp w tej dziedzinie wymaga czasu, finansowanie i zarządzanie wymaga wsparcia przez określony czas. (Nie od razu
Rzym zbudowano; i to z pewnością nie podczas trzęsienia ziemi.) Jednocześnie,
należy pamiętać, że promocja dialogu międzykulturowego jako główna misja
instytucji niekoniecznie wymaga dodatkowych funduszy, ale raczej bieżącej
weryfikacji wykorzystania środków.
• Należy uwzględnić możliwość wprowadzenia kryterium związanego z promocją
różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego do kryteriów
wsparcia finansowego w przypadku instytucji kultury.
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• Warto propagować współpracę i rozwijać platformy współpracy pomiędzy
większymi i mniejszymi instytucjami kultury. Te ostatnie są zwykle bliżej
społeczności i mogą szybciej się zmieniać.
• Należy uwzględnić możliwość ciągłej oceny, opartej na solidnych kryteriach,
jako sposobu doskonalenia strategii i osiągania konkretnych efektów w podkreślaniu wagi dialogu międzykulturowego jako jednej z kluczowych misji publicznych
instytucji kultury.

Zalecenia dla twórców polityki na szczeblu UE
Chociaż promocja i wsparcie polityki kulturalnej to przede wszystkim zadanie dla
państw członkowskich, UE może odegrać kluczową rolę we wspomaganiu wymiany
praktyk i promowaniu schematu dialogu międzykulturowego na swoim terytorium.
Różnorodność kulturowa i dialog międzykulturowy, będąc w centrum europejskiego
projektu, są również głównym celem Europejskiej Agendy Kultury 2007, ram polityki
kulturalnej na szczeblu UE.
• Wsparcie rozwoju punktów odniesienia dla zarządzania różnorodnością
w instytucjach kultury. Takie punkty odniesienia, które mogą inicjować i rozwijać
refleksje pojawiające się w grupie, mogą być źródłem przydatnych wytycznych
dla instytucji kultury i finansujących je władz.
• Promowanie europejskiej marki międzykulturowej w instytucjach kultury
osiągane przez bezpośrednie kontakty w ramach społeczeństwa obywatelskiego
i organizacji kulturalnych.
• Wsparcie wymiany doświadczeń i wiedzy w instytucjach kultury w ramach
programu Kreatywna Europa.
Pragniemy jeszcze raz podkreślić nasze przekonanie, że takie podejście nie ma
prowadzić do instrumentalizacji sztuki i kultury, ale raczej ma potwierdzić i wzmocnić
rolę publicznych instytucji kultury, zmierzających w kierunku integrującego i zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego przyszłości, które umożliwi naszym dzieciom
malowanie wszystkimi odcieniami i doświadczanie muzyki ze wszystkimi jej tonami.
Dziękujemy wszystkim organizacjom i osobom, które wyraziły zgodę na publikację
ich zdjęć i obrazów w niniejszym sprawozdaniu.
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7.1. Członkowie grupy
Kraj

Nazwa

Organizacja

Funkcja

AT

Monika KALISTA

Salzburski Rząd
Regionalny

Dyrektor Jednostki
ds. Kultury,
Społeczeństwa,
Pokoleń

AT

Heidemarie
MEISSNITZER

Stała Reprezentacja
Austrii w UE

Doradca ds. Kultury

AT

Anne WIEDERHOLD Brunnenpassage

Dyrektor artystyczny

BE

Sabine DE VILLE

ASBL Culture
et Démocratie
et Consultante en
Médiation culturelle

Présidente

BE

André
SOMMERLATTE

Specjalista
Abteilung für
ds. mediów
kulturelle und soziale
Angelegenheiten
(Medien) – Ministerium
der Deutschprachigen
Gemeinschaft

BE

Pascal
VERSCHUERE

Departament Kultury,
Młodzieży, Sportu
i Mediów (Rząd
Flamandzki)

Specjalista ds. polityki

BG

Silva HACHERIAN

Ministerstwo Kultury

Dyrektor Jednostki ds.
Działań Regionalnych,
Dyrekcja ds. Polityki
Kulturalnej

DE

Gabriele
PFENNINGS

Rząd Federalny
Niemiec

Komisarz Rządu
Federalnego
ds. Kultury i Mediów

DK

Annette
KORNERUP

Duńskie Ministerstwo
Kultury

Kierownik Sekcji

EE

Airiin LEHTMETS

Estońskie
Ministerstwo Kultury

EE

Jevgeni
ŽURJARI-OSSIPOV

Estońskie
Ministerstwo Kultury

Starszy Specjalista
Departamentu
Różnorodności
Kulturowej

ES

Pilar FATÁS

Hiszpańskie
Ministerstwo Kultury

Zastępca Dyrektora
muzeum w Altamirze

ES

Guillermo KURTZ

Rząd Regionalny
Extremadury

Dyrektor Muzeum
Archeologicznego
w Badajoz. Wydział
Kultury
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Kraj

Nazwa

Organizacja

Funkcja

ES

Ana AZOR
LACASTA

Hiszpańskie
Ministerstwo Kultury

Doradca. Dyrekcja
Generalna ds. Sztuk
Pięknych i Dóbr
Kultury

FI

Ahmed AL-NAWAS

Kultura dla
Wszystkich - Usługi

Doradca
ds. Różnorodności
Kulturowej

FR

Hélène HATZFELD

Ministerstwo Kultury
i Komunikacji

Specjalista, Sekretarz
Generalny, Badania,
Wykształcenie
Wyższe i Dział
Technologii

GR

Maria FAKIOLA

Ministerstwo Kultury
i Sportu (Dyrekcja
ds. Nowoczesnego
Dziedzictwa Kulturowego, Departament
Problemów
Międzykulturowych)

Ekspert

HR

Deborah HUSTIC

Ministerstwo Kultury

Starszy doradca,
Kierownik
Departamentu
Koordynacji Polityki
Kulturalnej

HU

Veronika TÓTH

Ministerstwo
Zasobów Ludzkich

Główny Doradca

IE

Derval O'CARROLL

Biblioteka Chester
Beatty

Kierownik Operacji

IE

Jenny SIUNG

Biblioteka Chester
Beatty

Kierownik Usług
Edukacyjnych

IT

Emilio CABASINO

Ministerstwo
Dziedzictwa
Kulturowego,
Działań Kulturowych
i Turystyki

Urzędnik Państwowy,
Generalny Sekretariat,
Narodowy Punkt
Konwencji Unesco
2005

LT

Birute
KAZLAUSKIENE

Ministerstwo Kultury

Główny Specjalista,
Oddział Mniejszości
Narodowych

LV

Dagnija BALTINA

Łotewski Komitet
Sekretarz Generalny
Narodowy ds. Unesco

NL

Femie WILLEMS

Fundusz Uczestnictwa Koordynator
w Kulturze
programu

NL

Mirjam SHATANAWI Tropenmuseum,
Amsterdam
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Kurator

Kraj

Nazwa

Organizacja

Funkcja

PL

Hanna JĘDRAS

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego,
Departament
Współpracy
Międzynarodowej

Główny ekspert

PL

Marcin KOMOSA

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego,
Departament
Mecenatu Państwa

Główny ekspert

PT

Lurdes CAMACHO

Ministerstwo Kultury

Kierownik Działu

RO

Ministerstwo Kultury
Andrei
DIACONESCUANDREI i Dziedzictwa
Narodowego

Kierownik

RO

Raluca CAPOTA

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

Ekspert

SE

Mårten LEMPERT

Szwedzka Rada
Sztuki

Urzędnik
administracyjny

SI

Sonja KRALJ
BERVAR

Ministerstwo Kultury

Sekretarz

SK

Lýdia SUCHOVA

Ministerstwo Kultury

Ekspert

UK

Hillary BAUER

Były Kierownik ds.
Własności Kulturalnej,
Departament Kultury,
Mediów i Sportu
Wielkiej Brytanii

Ekspert kulturalny

Przewodnicząca
Sonja KRALJ BERVAR
Podgrupa

Przewodnicząca

Programowanie

Pilar FATÁS

Kadra

Sabine DE VILLE

Docieranie do nowych odbiorców

Hillary BAUER

Tworzenie przestrzeni dla spotkań

Verónica TÓTH/Anne WIEDERHOLD

Platformy
Platforma dla Międzykulturowej Europy Sabine FRANK
Platforma Dostępu do Kultury

Miguel MARTIN/Eva NUNES

Niezależny ekspert
Chris TORCH

Intercult
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Eksperci gościnni
Nick LIVINGSTON (IE)

Dyrektor ds. Rozwoju Strategicznego,
Rada Sztuki Irlandii Północnej

Roisin MCDONOUGH (IE)

Dyrektor, Rada Sztuki Irlandii
Północnej

Krzysztof CZYŻEWSKI (PL)

Ośrodek Pogranicze

Simona BODO (IT)

Niezależny badacz i doradca Twórca
i redaktor „Patrimonio e Intercultura”

Régis COCHEFERT (UK)

Instytut Paula Hamlyna,
Roundhouse Studios

Antonis PANAYIOTOU (UK)

Brytyjska Rada Sztuki - Decibel
Prezentacja Sztuk Widowiskowych

Sophie ALEXANDRE (BE)

Kierownik/koordynator Réseau
des Arts à Bruxelles

Danny OP DE BEECK (BE)

KVS

Willy THOMAS (BE)

TokTockKnock

Alexandre CAPUTO (BE)

Théâtre National

Marc TRULLEMANS (BE)

Actiris

Nasseem KHAN (UK)

Niezależny ekspert

Leen DE SPIEGELARE (BE)

Kierownik/koordynator, Bruksela
Kunstenoverleg

Marta STRAHINIČ (SI)

Biblioteka w Metlice

Koordynację pracy ułatwiła Komisja Europejska,
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury,
Jednostka ds. polityki i różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego.

Osoby kontaktowe
Przewodnicząca grupy roboczej OMK ds. roli sztuki publicznej i instytucji kultury
w promocji różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego
Ms Sonja Kralj Bervar
sonja.kralj-bervar@gov.si
Sekretariat grupy roboczej OMK ds. różnorodności kulturowej i dialogu
międzykulturowego
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury,
Dyrekcja ds. E-Kultury i Kreatywności
Jednostka E1 Polityka kulturalna i dialog międzykulturowy
EAC-UNITE-E1@ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu/culture
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7.2. Wykaz odpowiednich dokumentów i linków
Lista zawiera wskazania przekazane przez członków dobrowolnie. Nie ma być
wyczerpująca jeśli chodzi o treść lub zakres geograficzny.
•	Basso-Peressut L., Lanz F., Postiglione G., European Museums in the 21st Century:
Setting the framework
vol. 1- 2013: http://www.mela-project.eu/upl/cms/attach/20131011/183439408_9418.pdf
vol. 2: http://www.mela-project.eu/upl/cms/attach/20130905/160445503_9628.pdf
	vol. 3: http://www.mela-project.eu/upl/cms/attach/20130916/184230863_7422.pdf,
MeLa Project – ‘European Museums in an age of migrations’, Melabooks.
•	Bloomfield J., Intercultural Dialogue: Creating the New, 2007
	http://www.culturaldevelopment.net.au/expandingcultures/downloads/papers/
Bloomfield.pdf
•	Bodo S., New Paradigms for Intercultural Work in Museums – or Intercultural Work
as a New Paradigm for Museum Practice?, article published on the ‘The Incluseum’
blog.2013
	http://incluseum.com/2013/04/18/new-paradigms-for-intercultural-work-inmuseums-or-intercultural-work-as-a-new-paradigm-for-museum-practice-part-i/
oraz
	http://incluseum.com/2013/04/29/new-paradigms-for-intercultural-work-in-museumsor-intercultural-work-as-a-new-paradigm-for-museum-practice-part-ii/
•	Bodo S., Gibbs K., Sani M, Museums as places for intercultural dialogue: Selected
practices from Europe, MAP for ID partners, Dublin. 2009
http://www.amitie.it/mapforid/Handbook_MAPforID_EN.pdf
•	Bodo S., MAP for ID – Museums as Places for Intercultural Dialogue. Guidelines
of good practice. Ana Lindh Foundation. 2007
	http://www.annalindhfoundation.org/publications/
museums-places-intercultural-dialogue-selected-practices-europe
•	Cliche, D, Wiesand, A., IFACCA D’ART REPORT N°. 39, Achieving Intercultural
Dialogue through the Arts and Culture? Concepts, Policies, Programmes, Practices.
IFFACA 2009
http://media.ifacca.org/files/D’Art39Final.pdf
•	Council of Europe: White Paper on Intercultural Dialogue. Living Together As Equals
in Dignity. 2008
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
•	Council of Europe. Compendium of cultural policies and trends in Europe
http://www.culturalpolicies.net
•	The Council of the European Union conclusions of 22 May 2008 on Intercultural
Competencies
	http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:141:0014:00
16:EN:PDF
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•	ERICarts, Sharing diversity: National Approaches to Intercultural Dialogue in
Europe. 2008
http://www.interculturaldialogue.eu/web/index.php
•	Fantini, A., Exploring Intercultural Competence: Developing, Measuring, and Monitoring. Research Report 07-01. St. Louis, Center for Social development, Washington
University. 2007
http://csd.wustl.edu/Publications/Documents/RP07-01.pdf
•	LEM – The Learning Museum Network (2013), Museums and intercultural dialogue.
The Learning Museum network project report nr. 4, edited by Ineta Zelča Sīmansone
	http://www.lemproject.eu/WORKING-GROUPS/Intercultural-dialogue/4rd-report-museumsand-intercultural-dialogue
•	The University of Leicester’s School of Museum Studies, Museum and Society,
http://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety
•	National reports on the implementation of the UNESCO Convention on the Protection
and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions
	http://www.unesco.org/culture/cultural-diversity/2005convention/en/programme/
periodicreport/
• T
 he Rainbow Paper. Intercultural Dialogue: from Practice to Policy and Back, 2008
http://ec.europa.eu/culture/library/index_en.htm
•	Sacco, P. L., Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014-2020 structural funds
programming, Pier Luigi Sacco on behalf of the European Expert Network on
Culture (EENC), produced for the OMC Working Group on Cultural and Creative
Industries, 2011
	http://www.eenc.info/wp-content/uploads/2011/07/pl-sacco_culture-3-0_CCIs-Local-and-Regional-Development_final.pdf
•	Sandell R., Nightingale E. (2012) (eds.), Museums, Equality and Social Justice,
Routledge, London.
•	UNESCO, New cultural policy agenda for development and mutual understanding.
Key arguments for a strong commitment to cultural diversity and intercultural
dialogue, 2011
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002147/214747e.pdf
•	Unesco World Report, Investing in cultural diversity and intercultural dialogue, 2009
	http://www.unesco.org/new/en/culture/resources/report/
the-unesco-world-report-on-cultural-diversity
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Linki do projektów
Migracja jest Kulturą, Museo de América, Hiszpania:
http://www.migrarescultura.es
http://www.youtube.com/watch?v=3DHCrqNeuSk#t=45
http://www.youtube.com/watch?v=e1axg9qwQ_s
Projekt Returned, Museo de América, Hiszpania:
http://www.youtube.com/watch?v=Lmf88buXSE4#t=184
http://www.youtube.com/watch?v=Y9lrKY4-fgE
Projekt La Caixa:
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/musica/diversons/diversons_es.html
Strona instytucji zajmującej się integracją migrantów:
http://www.integrazionemigranti.gov.it
Dokumentacja statystyczna na temat imigracji we Włoszech w 2013 r.:
http://www.dossierimmigrazione.it/
Sekcja narodowych mediów publicznych (RAI-Radio1) poświęcona orientacji
imigrantów na media zgodne z ich zainteresowaniami:
http://www.rai.it/
Międzynarodowa Sieć Europejskich Muzeów Etnograficznych (RIME), Włochy:
http://www.pigorini.beniculturali.it/progetti-europei.html
Narodowy Centralny Instytut Etnografii i Antropologii:
http://www.idea.mat.beniculturali.it/
Festiwal Dwóch Światów w Spoleto:
http://www.festivaldispoleto.com/index.asp?lang=eng
Festiwal Fundacji RomaEuropa:
http://romaeuropa.net/
Orkiestra Piazza Vittorio (OPV), Rzym:
http://www.orchestrapiazzavittorio.it/?lang=en
Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Pokrovskije kolo kola”:
http://arinuska.lt/foto/80-koncert-laureatov-konkursa-nasledniki-tradiciy-2013.html
http://arinuska.lt/foto/42-detskaya-folklornaya-assambleya-72-foto.html
http://arinuska.lt/foto/85-koncert-unikalnye-tradicii.html
Festiwal sobotnich i niedzielnych szkół mniejszości narodowych:
http://visaginokultura.lt/kalendorius/sekmadieniniu-mokyklu-festivalis/
Gdy świecą zimowe gwiazdy (Nar vinterns stjarnor lyser har) - sztuka grana
w siedmiu różnych językach:
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http://www.norrbottensteatern.se/repertoar/hosten-2012/
nar-vinterns-stjarnor-lyser-har
„Outreach” Teatru Miejskiego w Helsingborgu (Helsingborg stadsteater) o tworzeniu centrum projektu międzykulturowego i docieraniu do bardziej
zróżnicowanych odbiorców:
http://www.helsingborgsstadsteater.se/installningar/outreach/
EPOS - Equality and Plurality on Stage (Równość i Pluralizm na Scenie):
http://www.folk.nu/epos
Rom san - czy jesteś Romem?
http://www.stadsmuseum.goteborg.se
Backa Teaters Run for Your Life - angażowanie młodzieży w proces twórczy:
http://www.stadsteatern.goteborg.se/backateater/pa-scen/20122013/
run-for-your-life/
Słowackie Muzeum Narodowe - Muzeum Kultury Romów na Słowacji:
http://www.snm-em.sk/zlozkymuzea/mkrs/mkrsindex.html
Centrum Produkcji Sztuki Ludowej (Słowacja):
http://www.uluv.sk/en/web/home/
Słowacka Galeria Narodowa (Specjalny Program Sztuka dla Pięciu Zmysłów,
Czwartkowe Rozmowy o Sztuce):
http://www.sng.sk/sk/uvod
Państwowa Biblioteka Naukowa w Bańskiej Bystrzycy (Ośrodki językowe
przekazujące informacje o języku Słowakom i cudzoziemcom):
http://www.svkbb.eu
Państwowa Biblioteka Naukowa w Preszowie (Wystawa literatury dotyczącej życia
cudzoziemców na Słowacji, problemy migracji i edukacji wielokulturowej):
http://www.svkpo.sk
Narodowe Centrum Kultury:
http://www.nocka.sk/
Incluseum - Muzea i Integracja Społeczna:
http://incluseum.com
Projekt MeLa - Europejskie muzea w dobie migracji:
http://www.mela-project.eu/
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