Einstein Mülteciydi

Potsdam Einstein Forumu’nda ve Caputh Einstein Evinde Sempozyum
19.4.2016 Salı
Hepiniz davetlisiniz!
Konuşmalar ve sergi açılışı Einstein Forumu’nda (Potsdam) saat 12.00’den itibaren başlayacaktır.
Akşam yemeği ve müzik içeren kutlama Einstein evinde (Caputh) saat 17.00’den itibaren başlayacaktır.
Dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein yalnızca evrenselliğe inanan çok yönlü ilgi alanlarına sahip biri değildi. Aynı
zamanda siyasi nedenlerden dolayı kendi döneminde zulme uğradığı için ABD’ye sığınmış bir mülteciydi. Einstein
Forumu Einstein’ın Potsdam’daki ruhunu taşıyor ve Caputh’taki Albert Einstein evini yönetiyor. Bu ev Albert
Einstein’ın Almanya’daki varlığından geriye kalan yapısal son kanıt. Ama aynı zamanda Almanya’da nasyonal
sosyalistler iktidara gelmeden hemen önce Almanya’ya bir daha dönmemek üzere sırtını döndüğü yer. Bugün,
memleketinde zulme uğradığı için Almanya’ya gelmiş olan herkesi bir kutlamaya davet etmek istiyoruz.
Saat 12.00’de Einstein Forumu’nda (Am Neuen Markt 7, Potsdam) konuşmalarla ve bir sergi açılışıyla başlıyoruz.
Saat 17.00‘de Caputh’ta kutlama başlıyor. Herkesi içtenlikle davet ediyoruz. Almanca bilmek şart değil. Saat
16.00’da Neue Markt’tan Caputh‘a ücretsiz bir otobüs kalkıyor; 607 numaralı otobüs ise saatte iki kere
Hauptbahnhof’tan kalkıyor.
Sempozyumda yazar Jenny Erpenbeck (Berlin), Profesör Peter Knösel (Fachhochschule Potsdam); iki yıl önce
Moabit’te mültecileri ve hem yeni hem eski Berlinlileri bir araya getirmek için bir girişim başlatan Belarus sanatçı
Marina Naprushkina; göç tarihçisi Profesör Jannis Panagiotidis (Osnabrück Üniversitesi) ve eski Al Jazeera
muhabiri gazeteci Aktham Suliman konuşmacı olarak yer alacak. Sempozyumla beraber Suriyeli sanatçı Assem
Rahimah’ın “Humus’tan Hamburg’a” başlıklı sergisinin açılışı yapılacak. Sergi Temmuz ayına kadar Einstein
Forumu’nda görülebilir.
Ortak yemek pişirmek üzerinden mülteci insanları yerel insanlarla bir araya getiren Berlinli Über den Tellerrand
kochen inisiyatifi yiyecek ikramı sağlayacak. Akşam Suriyeli müzisyenler Jean Samara, Hazem Nasreddin ve
Mahmoud Fayoumi’nin yer aldığı Berlinli grup Jubal Caputh’ta çalacak.
Einstein Forumu Hakkında
Yenilikçi, uluslararası ve multidisipliner bir bilimsel programla yüzünü halka dönen Einstein Forumu Brandenburg
eyaleti kamu hukukuna dayanarak kurulmuş bir kurumdur.
Günümüzün önemli düşünürlerini konferanslar, atölyeler, panel tartışmaları ve konuşmalar yoluyla halkla bir
araya getiriyoruz ve halka bu düşünürlerin çalışmalarını yakından tanıma imkanı sunuyoruz. Düşünürler
geleneksel akademik sınırları aşma yönünde cesaretlendiriliyor. Böylelikle, çoğunlukla elit kesimle sınırlı kalacak
çalışmalar için Einstein Forumu geniş bir halk kesimiyle diyalog kapısı açıyor ve entelektüel çalışmaların
demokratikleşmesine katkıda bulunuyor.
Konu geliştirmenin veya program tasarımının yalnızca akademik amaçlara hizmet ettiğini düşünmüyoruz. Bunları
aynı zamanda sanatsal-estetik istekleri tatmin eden ve toplumsal sorunlar karşısında duyarlılık gösteren
entelektüel bir çaba olarak görüyoruz. Multidisipliner kavramını böyle geniş bir anlayışla ele alarak farklı
entelektüel ve yaratıcı alanları beşeri ve sosyal bilimler, doğa ve kültür bilimleri, hatta sanat ve din kültürü ile
işbirliği halinde birleştirerek toplumsal yansımayı ve toplumsal uyumu geliştirmek istiyoruz.
Aklın açık laboratuvarı olan Einstein Forumu, Potsdam’ın aydınlanmanın merkezi olarak sahip olduğu geleneksel
rolünün en geniş anlamıyla yenilenmesine katkıda bulunmak istiyor.
Sorularınız için Mischa Gabowitsch’e mischa.gabowitsch@einsteinforum.de adresi yoluyla veya
+49 331 27178-0 numarasından ulaşabilirsiniz (Almanca, Rusça, Ukraynaca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca,
İspanyolca).

