ПРО РІЗНОМАНІТТЯ
Поліфонія - це багатоголосся, в якому гармонійно поєднані
окремі самостійні мелодії та голоси. Поліфонія в суспільстві
- це різноманіття, яке сприймається як шанс і використовується як ресурс для розвитку. Аби ним не зловживали для
штучного розділення суспільства, це розмаїття має проживатися в рамках демократичних правил гри. Щоб поліфонія
не перетворилася на какофонію, для такого багатоголосся
потрібні ефективні комунікаційні формати. Адже в поліфонії
кожен голос час від часу виводить основну тему, поки інші
створюють гармонійне тло для нього. Це вимагає довіри довіри до різності, одні до одних і до процесу.
За останні місяці та роки й Україна, і країни Європейського
Союзу відчули потужну енергію нової хвилі громадянської
участі, яка виникла на тлі одночасно схожих та несхожих
криз. В основі цієї хвилі - різноманіття особистих історій
небайдужості та поліфонія голосів про майбутній шлях розвитку суспільства. Водночас, і Україна, і країни ЄС сьогодні
ставлять питання про (нові) межі розмаїття та (нові) межі
ідентичності: Скільки різності ми можемо «витримати» та
як перевести її потенціал у реальні інновації?

LOCAL PARTNERS

UKRAINE EMBASSY IN
GERMANY

ZK/U
Zentrum für Kunst und Urbanistik

ПРО UKRAINELAB
UkraineLab – це міждисциплінарна платформа для ефективного мережування та міжсекторного співробітництва
для агентів змін, які працюють над проектами інноваційного розвитку в і для України. Це мозковий центр, де можуть
народжуватися візії та інновації для громадянського суспільства та культури, так само як і діючий центр, де ці ідеї
можуть одразу випробовуватись на практиці та трасформуватися в реальні партнерства.
/UkraineLab

м мова

л
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19 ВЕРЕСНЯ

18:30

17:30

ВЕЧІРНІЙ
САЛОН «НОВИЙ
АКТИВІЗМ В/ДЛЯ
УКРАЇНИ ТА
ЄВРОПИ: CИЛА
ОДНІЄЇ ІСТОРІЇ»

(та реєстрація з 17.00)

ІНТЕРАКТИВНИЙ
МУЗЕЙ: IСТОРІЇ
НОВОГО
АКТИВІЗМУ
В/ДЛЯ УКРАЇНИ
ТА ЄВРОПИ
Захід у співпраці з Фондом Роберта Боша

м

англійська, українська

л

Берлінське представництво Фонду Роберта Боша,
Französische Straße 32, 10117, Берлін

U-Bhf Hausvogteiplatz; U6,
автобус 147: Französische Straße

t

Захід у співпраці з Фондом Роберта Боша

л

Берлінське представництво Фонду Роберта Боша,
Französische Straße 32, 10117, Берлін

t

U-Bhf Hausvogteiplatz; U6,
автобус 147: Französische Straße
СПІКЕРИ
Катя Петровська (письменниця),
Юрій Филюк (Urban Space 100, Тепле Місто)
Ольга Дятел (Інша Освіта).
МОДЕРУЄ

Що може надихнути колишню активістку працювати в
українському Парламенті, де вона щодня мусить боротися із застарілими корупційними моделями поведінки?
Як може колишній власник бару розпочати незалежний
культурний центр у промисловому місті Східної України
всього за кілька місяців після бойових дій у ньому? Скільки
ідентичностей мають українські емігранти в Берліні, якщо
вони активно залучені в німецьке та українське суспільне
й політичне життя? Що спонукає молодого музиканта з
Києва доносити свою інді-музику на периферію країни і
що мотивує іспанську художницю приїздити у конфліктний
регіон на Сході України й творити мистецтво з місцевими
дітлахами?
Відвідайте наш інтерактивний музей та дізнайтеся ці та інші
дивовижні особисті історії активізму, представлені за допомогою різних форматів. Ви матимете можливість особисто
зустріти всіх оповідачів історій, як і десятки інших агентів
змін з різних сфер: культури й мистецтва, прав людини,
освіти, розвитку спільнот, соціального підприємництва,
медіа та політики.
Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації,
надішліть своє ім’я та прізвище, а також назву організації до 18 вересня на адресу: ukrainelab@mitost.org.
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Ґемма Пьорцґен
Протягом останніх років і Україна, і Європейський Союз
відчули потужну енергію нової хвилі громадянської участі,
яка виникла на ґрунті водночас подібних та відмінних
криз. Осердя цієї хвилі створюють розмаїті особисті історії
співчуття та поліфонія поглядів на майбутній розвиток
суспільства. Перебуваючи все ще на гребені цієї хвилі, ми
маємо поставити собі кілька важливих запитань: як ми
перетворимо цю потужну енергію у сталий активізм та що
можемо зробити, аби не втратити її після «форс мажорів»,
які змушують цю енергію згасати? Чи достатньо однієї
людини, щоб змінити систему в ненасильницький спосіб,
використовуючи силу інновацій? Якими є передумови такої
зміни? Де закінчується сила однієї історії? Запрошуємо
вас до вдумливих дискусій у Салоні за горнятком чаю чи
келихом вина. Ми будемо міркувати над різноманітними
особистими досвідами гостей салону, які походять зі сфери
бізнесу, культури та активізму, а також пригадаємо історії
з інтерактивного музею та порівняємо з вашими думками й
досвідом.
Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації,
надішліть своє ім’я та прізвище, а також назву організації до 18 вересня на адресу: ukrainelab@mitost.org
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Шукаєте партнерів для проекту в Україні? Прагнете знайти
універсальні підходи та новаторські ідеї для роботи у сфері
неформальної освіти, соціальних інновацій, діалогових
практик, учасницьких медій, культури, мистецтва, соціального підприємництва, а також роботи з переселенцями/
біженцями? Подобається зустрічати нових людей та брати
участь у коротких інформативних сесіях з різноманітних питань? Можливо, ви полюбляєте гортати публікації проектів
у сфері громадянського суспільства та вести глибокі розмови за горнятком чаю з цікавою особистістю? В будь-якому
випадку LinkLab запропонує Вам відповідний простір, аби
дізнатися стільки нового й зустріти стільки нових людей,
скільки можливо впродовж трьох годин.

21:30

БЕЗПЕРЕРВНА
МУЗИКА: ФОРТЕПІАННИЙ КОНЦЕРТ
ЛЮБОМИРА МЕЛЬНИКА
Подія у співпраці з kul’tura Agency

л

Piano Salon Christophori, Uferstr. 8,
13357 Берлін

t

U9, U8, трамвай 50, M13, автобус 125, 128,
150, 255, N8, N9, N52: U-Bhf Osloer Str., U8,
автобус M27, N8: U Pankstr.

Форум UkraineLab збере близько 200 учасників, гостей
та експертів з 11 країн, які працюють над міжнародними
та місцевими проектами в Україні чи для неї. Протягом
LinkLab ви матимете змогу познайомитися з цими організаціями з різних сфер, а також дізнатися про інструменти,
які вони використовують. Методологічно заходи під час
LinkLab варіюватимуться від презентацій, воркшопів
та кіно до бібліотеки публікацій і затишних куточків, де
можна буде посидіти й порозмовляти з новими знайомими.
Детальний розклад презентацій та воркшопів знайдете на
реєстрації, його також можна буде отримати попередньо,
написавши на скриньку ukrainelab@mitost.org.

Любомир Мельник – знаний український композитор та піаніст, один з найбільш новаторських та неповторних музикантів цього століття. Протягом 1970-х років він розвинув
нову мову для фортепіано, що має назву «безперервна
музика», а разом із нею – дивовижну фізичну й духовну
техніку, що абсолютно не має аналогів у історії фортепіанної музики. Підчас берлінського концерту Любомир
виконає власні твори: Illirion, Parasol та Windmills.

Вхід вільний. Попередня реєстрація не потрібна.

17:30

Вхід для тих, хто не є учасниками форуму UkraineLab,
– 10 ЄВРО (оплата компенсує напої, що пропонуватимуться протягом концерту).
Вхід для учасників UkraineLab ВІЛЬНИЙ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКА «ДИНАМІКА
РІЗНОМАНІТТЯ: ЯК
РЕАЛІЗУВАТИ ПОТЕНЦІАЛ РІЗНОМАНІТТЯ
ПІД ЧАС ТРЕНІНГУ» В
КОНТЕКСТІ ПОЛІФОНІЇ
В ОСВІТІ

20 ВЕРЕСНЯ
9:00

LINKLAB: ЯРМАРОК
ПАРТНЕРСТВ ТА ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ
ПРОЕКТІВ МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА ЄС
м

англійська, німецька, українська, російька
(буде забезпечений переклад)

л

Colonia Nova, Thiemannstrasse 1, Tor 4,
Haus 5, Aufgang 1, Neukölln
S-Sonnenallee (Ringbahn S41, S42),
Автобус M41 (Hertzbergplatz)

t
6

Захід у співпраці з Федеральною агенцією з
громадянської освіти

м

англійська (буде забезпечений переклад на українську)

л

Berliner Landeszentrale für politische Bildung,
Amerika Haus, Hardenbergstraße 22-24

t

S5, S7, S75, U1, U2, U9: Zoologischer Garten
Bus 100, 109, 110, 200: Zoologische Garten
Bus 245, M45: Jebensstr.
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СПІКЕР:
Нільс-Ейк Циммерманн, MitOst e.V.

20:00

Розвиток обізнаності щодо різноманіття і включення його
до неформальної освіти є сьогодні надзвичайно важливою навичкою. Цим посібником MitOst прагне заохотити
фасилітаторів розвивати різноманіття у своїй роботі з групами, незалежно від того, який тренінг вони фасилітують.
Посібник включає розділи, присвячені основним визначенням, поведінці фасилітаторів та конкретним дидактичним
рекомендаціям та методикам.

ІНСТРУКЦІЯ:
УКРАЇНСЬКІ
СОЦІАЛЬНІ
ІННОВАЦІЇ В ДІЇ

Посібник доступний у версії українською мовою. Його можна буде придбати під час презентації. Окрім того, його можна завантажити безкоштовно українською та англійською
Event in cooperation with Kul’tura Agency
Вхід вільний. Попередня реєстрація не потрібна

18:00

ІДЕНТИЧНІСТЬ,
РОЗМАЇТТЯ,
МІГРАЦІЯ:
ЛІТЕРАТУРНІ
ЧИТАННЯ
Event in cooperation with kul’tura Agency

м

українська, російська (з синхронним перекладом на
німецьку)

л

ZK/U - Center for Art and Urbanistics,
Siemensstrasse 27,
10551 Berlin

t

U9, Bus N9: U Birkenstr
СПІКЕРИ:
Софією Андрухович, Андрієм Бондарем, Богданом Логвиненком, Володимиром Рафєєнком
МОДЕРУЄ
Катерина Ріц-Ракул
Чотири автори з різних регіонів України, автори різного
віку та з різними біографіями, автори різних жанрів і тем,
читатимуть та рефлектуватимуть на теми розмаїття та
ідентичності в часи тотальної міграції. Запрошуємо приєднатися до нас в цей теплий вечір на півночі Берліна, аби
поринути в літературний вимір феномену розмаїття.
Вхід вільний. Попередня реєстрація не потрібна.
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м

англійська, українська (буде забезпечений переклад)

л

Impact Hub Berlin,
Friedrichstraße 246, 10969 Berlin

t

U1, U6, Bus 248, M41, N1, N42: U Hallesches Tor
СПІКЕРИ:
Олександр Славський (Impact Hub Odesa),
Анна Пашинська (Тепле місто),
Тарас Грицюк (Хата-Майстерня),
Анна Уварова (благодійна крамниця «Ласка»)
Як Impact Hub Odessa вдалося зібрати 50 тисяч відвідувачів та розпочати 8 постійних програм за всього лише
два роки існування у дуже нестабільній ситуації? Що таке
Urban Space 100 і як ця модель громадського ресторану
може бути перенесена в інші міста в Україні та поза її
межами? Які виклики постають перед альтернативним
будинком для зустрічей в горах, коли доводиться залучати
місцеву консервативну спільноту? Як працює концепт благодійної крамниці в Україні та як він зміг вирости в мережу
магазинів? Запрошуємо вас на зустріч за горнятком чаю
та до захопливої дискусії про те, які соціальні інновації
працюють в Україні, а які – ні.
Вхід вільний. Попередня реєстрація не потрібна.

20:00 -23:00

НІЧ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО:
РІЗНОМАНІТТЯ
В УКРАЇНІ
Захід проводиться у співпраці з Українським кіноклубом у
Берліні та групою PRAVO. Berlin Group for Human Rights in
Ukraine
9

м

фільми будуть показані мовою оригіналу з англійськими
субтитрами

л

ZK/U - Center for Art and Urbanistics,
Siemensstrasse 27, 10551 Berlin

t

U9, Bus N9: U Birkenstr.

FACILITATORS:
Андреас Мукенфус (CRISP e.V.)
Протягом симуляційної гри учасники ввійдуть у реалістичні
ролі ключових гравців конфлікту. Виконуючи їх, зможуть
дізнатися про нові його сторони і в такий спосіб зібрати ідеї
для розв’язання конфлікту. В результаті ми спільно визначимо вирішальні фактори де-ескалації та створимо нову
візію майбутнього України.

Дуже довгий та надзвичайно особливий вечір документального кіно, присвячений різним рівням різноманіття в
сучасному українському суспільстві.

Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації,
надішліть своє ім’я та прізвище, а також назву організації до 18 вересня на адресу: ukrainelab@mitost.org

«Мрія» (20’, 2012),
Дар’я Дрюченко (режисер) та Павло Тимошенко (оператор). Після показу відбудеться зустріч із режисеркою та
оператором. Стрічка розповідає сильну історію директорки
школи для глухих дітей, яка мріє знайти дім.

15:00

«Марш діалогу» (28’, 2016)
Оксана Піддубна (режисер). Після показу відбудеться зустріч із режисеркою. У 2016 році в Києві відбувся перший
в його історії Прайд. Оксана Піддубна супроводжувала
деяких його учасників з камерою

ДИСКУСІЯ «УКРАЇНА
ОЧИМА ЄВРОПИ:
ФОРМУЮЧИ ОБРАЗ»

«Сестра ZO» (60’, 2014)
Аліса Коваленко. Документалка про життя колишньої футболістки, яка грала за команду «Луганочка». Як їй вдається
знайти себе у новому житті після футболу?
«Ромська мрія» (22’, 2012)
Роман Боднарчук (режисер). Чотири історії з ромських
таборів у Закарпатті з людськими портретами – від радіоведучого до юриста.
Вхід вільний. Попередня реєстрація не потрібна.

м

англійська (з перекладом українською)

л

Ukraine Embassy in Germany, Albrechtstrasse 26

t

Bus 147: Deutsche Theater;
U6: Oranienburger Tor

21TH OF SEPTEMBER

SPEAKERS:
Людмила Мельник (Institute for European Policy),
Наталя Тужеляк (Координаційна рада молодих юристів при
Міністерстві юстиції України).

10:00-18:00

МОДЕРУЄ:
Марта Ґавінек-Даґарґулія (MitOst e.V.) та Наталя Єрьоменко (Roșa Collective)

СИМУЛЯЦІЙНА
ГРА «QUO VADIS,
УКРАЇНО?»

Присутність України в європейських медіях та публічному
дискурсі істотно зросла впродовж останніх двох років.
Певні типи інформації, образів, ідей стосовно України
домінують у медіях, але також існує чимало «сліпих плям»
і тем, які не зачіпають узагалі. Запрошуємо до цікавої дискусії про роль неурядових організацій у створенні образу
України в медіях та політиці.

Подія у співпраці з CRISP

м

англійська, українська

л

Kirschkern e.V., Obentrautstr 57, 10963

t

U2, Bus N2: Senefelderplatz;
U8: U Rosenthaler Platz
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Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації,
надішліть своє ім’я та прізвище, а також назву організації до 18 вересня на адресу: ukrainelab@mitost.org.
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Після цього журі визначить переможців Першого конкурсу
презентацій докторських дисертацій. На завершення –
тезова доповідь «Рослини як фабрики молекул» проф. Юрія
Глеби, одного з провідних світових експертів з біотехнологій.

17:00-19:00

ВУЛИЧНА АКЦІЯ
«КУЛЬТУРНА
ДИПЛОМАТІ Я В ДІЇ»

18:00

м

не потрібні

л

Potsdamer Platz

t

Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації,
будь ласка, надішліть своє ім’я та прізвище, а також
назву організації до 18 вересня на адресу:
ukrainelab@mitost.org.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ПУБЛІКАЦІЇ
«#ENGAGEUKRAINE.
ENGAGEMENT DER
UKRAINER IN POLEN
UND DEUTSCHLAND»
(ГРОМАДЯНСЬКА
УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У
ПОЛЬЩІ ТА НІМЕЧЧИНІ)

U2: Potsdamer Platz;
S1, S2, S25: Berlin Potsdamer Platz Bahnhof;
Bus M41, M48, M85: S Potsdamer Platz Bhf/Voßstr.
В рамках форуму UkraineLab тридцять культурних інноваторів з України, Німеччини, Польщі, Вірменії, Іспанії, Грузії
та Греції досліджуватимуть захопливе питання: що таке,
властиво, культурна дипломатія. Ця публічна акція здивує
вас відповідями, а також залучить до дискусії.
Попередня реєстрація не потрібна

18:00-21:00

НІМЕЦЬКОУКРАЇНСЬКА
ПОЛІФОНІЯ НАУКОВИХ
ІННОВАЦІЙ: ЧУТИ
МОЛОДІ ГОЛОСИ
Захід у співпраці з Німецько-українським академічним
товариством / The UKRAINE Network

м

англійська

л

Impact Hub Berlin, Friedrichstraße 246, 10696 Berlin

t

U1, U6, Bus 248, M41, N1, N42: U Hallesches Tor
Протягом вечора ви познайомитеся з десятьма інноваційними науковими розробками студентів-докторантів та
молодих науковців з українсько-німецького контексту.
Кожна презентація займе 5 – 10 хвилин та стосуватиметься різноманітних питань: від інструментів для боротьби з
системною корупцією чи збереження культурного розмаїття до екологічних водневих двигунів та рішень для більш
інклюзивного суспільства.
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м

німецька (з перекладом на українську)

л

Ukraine Embassy in Germany, Albrechtstrasse 26

t

Bus 147: Deutsche Theater; U6: Oranienburger Tor

СПІКЕР:
Людмила Мельник, Institute for European Policy
Це той випадок, коли дослідження є водночас ґрунтовним
науково та цікавим з практичного боку. Інститут європейської політики IEP (Берлін, Німеччина) та Інститут публічної
політики (Варшава, Польща) дослідили громадську участь
та самоорганізацію представників української діаспори в
Польщі та Німеччині та дійшли цікавих висновків. Головним об’єктом дослідження була презентація різноманітних
форм громадянської участі в Україні, аналіз самоорганізації
та співпраці української спільноти, а також оцінка мотивації її представників діяти за межами власної країни.
Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації,
будь ласка, надішліть своє ім’я та прізвище, а також
назву організації до 18 вересня на адресу:
ukrainelab@mitost.org.
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Протягом півтора року четверо молодих чоловіків мандрують 14 невідомими куточками України та діляться численними несподіваними історіями з мандрівки – це і є проект
Ukraїner. Це історії про неповторну культуру та людей,
про одну з найбільших вітряних електростанцій у Східній
Європі, про ферму волів, засновану німецьким пастухом,
про пустелю та гірські молочарні та багато іншого. Кожен з
чотирьох мандрівників розповідає свої історії тією мовою,
якою володіє найкраще: через текст, фото й відео. Двоє з
них відвідають Берлін, щоб розповісти найцікавіші історії
з подорожі про те, чому їх навчила мандрівка та подальші
плани. У програмі заходу також унікальні фото й відео.

19:00

ЦИФРОВІ ІСТОРІЇ
НОВОГО АКТИВІЗМУ
«ACTIVE YOUKRAINE»

Вхід вільний. Попередня реєстрація не потрібна

Event in cooperation with the German-Ukrainian
Academic Society / The UKRAINE Network

м

німецька (з перекладом українською)

л

Ukraine Embassy in Germany, Albrechtstrasse 26

t

Bus 147: Deutsche Theater; U6: Oranienburger Tor

21:00

КОНЦЕРТ ГУРТУ
5 VYMIR: ІНДІ-РОК
З КИЄВА

Цифровий сторiтелінґ є простим і новим методом, що
дозволяє активістам донести їхні особисті історії в наочний
спосіб до широкої аудиторії та розповісти про громадянське суспільство з перспективи низового активізму. Блог
Active YOUkraine збирає історії українських активістів та
публікує, окрім того, інтерв’ю та лонґріди. Візьміть участь у
заході, щоб побачити найкращі Цифрові Історії та подискутувати з деякими протагоністами.
Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації,
надішліть своє ім’я та прізвище, а також назву організації до 18 вересня на адресу: ukrainelab@mitost.org.

20:00-21:00

ЗАПРОШУЮТЬСЯ
МАНДРІВНИКИ:
ПІЗНАВАТИ УКРАЇНУ
РАЗОМ З UKRAЇNER
м

англійська, українська

л

ZK/U - Center for Art and Urbanistics, Siemensstrasse 27,
10551 Berlin

t

U9, Bus N9: U Birkenstr.

л

Center for Art and Urbanistics, Siemensstrasse 27,
10551 Berlin

t

U9, Bus N9: U Birkenstr.
5 Vymir – український гурт з Києва, що грає на зламі indierock, Britpop і psychedelic. У своїй музиці поєднує британські музичні традиції і українські тексти. Дебютний альбом
«Містолінія» увішов у ТОП-10 найкращих українських
альбомів 2014 року за версією популярного музичного
порталу Comma.com.ua.
Вхід для тих, хто не є учасниками форуму UkraineLab,
8 ЄВРО. Вхід для учасників UkraineLab ВІЛЬНИЙ.

СПІКЕРИ:
Богдан Логвиненко (письменник),
Тарас Ковальчук (фотограф)
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22 ВЕРЕСНЯ
18:00

ПОДІУМНА
ДИСКУСІЯ
«РІЗНОМАНІТТЯ:
МОЖЛИВОСТІ
ТА ВИКЛИКИ
ДЛЯ УКРАЇНИ»
Захід у співпраці з «Київським діалогом» та
European Exchange e.V.

м

English, Ukrainian.

л

BOLLE Festsäle, MitOst, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

t

U9: Turmstr.,
Bus 187, 245, N40, TXL: U Turmstr.,
S5, S7, S75: Berlin Bellevue
СПІКЕРИ:
Ірина Соловей (Garage Gang),
Людмила Мельник (Institute for European Policy),
Вільфрид Ільґе (German Council on Foreign Relations (DGAP)),
Станіслав Дрогаєв (Vilna Osvita)
МОДЕРУЄ
Стефані Шиффер, European Exchange e.V.
Сьогодні в Україні, як і в ЄС, постає питання (нових) меж
різноманіття та (нових) кордонів ідентичності. Скільки відмінностей ми можемо «витримати» та як перетворити їхній
потенціал у реальні інновації в освіті, культурі й політиці?
Який зв’язок між різноманіттям, що зростає, і згуртованістю суспільства? І нарешті – яким є спільний знаменник
європейської ідентичності для всіх нас, включно з німцями та українцями? Запрошуємо разом підбити підсумки,
знахідки та відкриття форуму UkraineLab, обговорити ці
нагальні питання й пошукати спільні, але разом із тим
індивідуальні рішення.
Попередня реєстрація обов’язкова. Для реєстрації,
будь ласка, надішліть своє ім’я та прізвище, а також
назву організації до 18 вересня на адресу:
ukrainelab@mitost.org.
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DIALOGUE-FOR-CHANGE.ORG
INSHA-OSVITA.ORG
MITOST.ORG

