Atvirlaiškiai iš namų: Europos kultūros
mainai, jungiantys skirtingus žemynus
Išsiųsk atvirlaiškį į Galway miestą, Europos kultūros sostinę
Gauk atvirlaiškį iš kitos Europos šalies ir dovaną iš Galway
miesto
Tęsk susirašinėjimą ir keitimąsi atvirlaiškiais su
susirašinėjimo draugu visą gruodį ir sausį
Visą žiemą kūrybinių dirbtuvių metu KURKITE JUNGTIS rašydami atvirlaiškius iš namų.
Atvirlaiškiuose užfiksuokite, rašykite ir dalinkitės savo patirtimi.

Kaip jūs jaučiate, kad esate namuose?
Tai gal būti kas nors susiję su jūsų gyvenama ar artima aplinka.
Mes norėtume, kad jūs pasidalintumėte skirtingomis patirtimis
apie namus, kurie mums taip daug reiškia, kad galėtume
palyginti su patirtimis žmonių, kurie dėl įvairių priežasčių negali
pajausti, kas yra jų namai.
Kviečiame visų amžių žmones iš visos Europos išsiųsti tris
atvirlaiškius iš namų pasidalinant:
- Ką man reiškia namai dabar / Namai yra...
- Atsiminimais apie namus / Namai buvo...
- Svajonėmis apie būsimus namus/ Namai bus...
Jūs galite tai užfiksuoti kūrybiškai pasirenkant įvairias formas.
Tai gali būti keli žodžiai ar eilėraščio posmelis, vaizdas,
muzikos fragmentas. Su susirašinėjimo draugu galite keistis ir
skaitmeniniais atvirlaiškiais.

Atvirlaiškiai iš namų yra Amateo projekto „Sujungiant
netikėtumus“ (angl., ‘Connecting the Unexpected’) dalis. Projekto
metu Galway, Airijoje (lapkritį) ir Maribor, Slovėnijoje (2021 m.
gegužės) gyvai ir internetu vyks kūrybinės dirbtuvės.

Dalyvaukite:
1 žingsnis: Iki lapkričio 15* d. išsiųskite atvirlaiškį adresu
GALWAY, IRELAND. Atvirlaiškyje būtina (!) nurodyti savo vardą
ir adresą. Atvirlaiškio tema: Namai yra...
2 žingsnis: Tarpininkaujant Galway gausite atvirlaiškį iš kitos
Europos šalies ir dovanėlę iš Europos kultūros sostinės.
3 žingsnis: Tęskite susirašinėjimą ir dalinkitės savo atvirlaiškiais
ir žinutėmis

Papildomi žingsniai: Dalyvaukite kūrybinėse dirbtuvėse gyvai ar
online. (Parsisiųsti atvirlaiškių šablonus, siųsti mums nuotraukas,
vaizdus ir dalyvauti online renginiuose galite čia:
www.amateo.org/postcards-from-home)
*Jūsų atvirlaiškiais ir adresais pasidalinsime su dalyviais iš kitų
šalių, su kuriais jūs tapsite susirašinėjimo draugais. Atvirlaiškiais
iš namų anonimiškai pasidalinsime ir su kūrybiniuų dirbtuvių
Maribor mieste dalyviais.

Instrukcijos:
•
•
•
•

Atsispausdink
Sulankstyk pagal pažymėtas linijas
Ir sukurk savo pirmąjį atvirlaiškio maketą
Surašyk prašomą informaciją čia arba savo
sukurtame atvirlaiškyje (prašome surašyti visą
žemiau prašomą informaciją)

• Namai yra... atsakydami galite pateikti piešinį,
eskizą, nuotrauką, tekstą ar eilėraštį

Dalyviams
Siųsdami atvirlaiškį jūs sutinkate, kad jūsų atvirlaiškiu ir
adresu bus pasidalinta su dalyviais iš kitų šalių, su kuriais
jūs tapsite susirašinėjimo draugais.
Vėliau jūs pasikeisite dar dviem atvirlaiškiais:
1. Namai buvo.. (gruodis/sausis)
2. Namai bus... (vasaris/kovo)
Projekto metu gautais atvirlaiškiais anonimiškai
pasidalinsime su Maribor mieste vyksiančių kūrybinių
dirbtuvių dalyviais (gegužės mėn.). Tebūnie tai įkvėpimas
naujiems kūrybiniams sumanymams.

Mano vardas:
Mano adresas:

Namai yra...
Galway 2020 Volunteer Hub
The Cornstore
Middle Street
Galway, Ireland
H91 K8YV
Airijoje

