
Aleš Vojtášek:
I AM IN

Open Gallery, Baštová 5
vernisáž a otvorenie festivalu /
vstup voľný / spolupráca / Nadácia 
otvorenej spoločnosti, Sisumma

V poradí 12. ročník [fjúžn] otvoríme 
vernisážou výstavy, ktorá vznikla 
špeciálne pre náš festival. Fotograf 
Aleš Vojtášek zachytil 10 cudzincov, 
ktorí nejakým spôsobom obohacujú 
našu spoločnosť. Výstava je prístupná 
od 20. do 28. apríla 2017.

Tu noc těsně před 
lesy�/�Divadlo X10 
& Studio Rote CZ

Tanečné divadlo Ifjú Szivek, 
Mostová 8 / divadlo / 5 €
spolupráca / Tanečné divadlo
Ifjú Szivek

Aký šok ešte musíme zažiť, aby sme 
uvideli svet mimo svoju bublinu? Scé-
nická poviedka francúzskeho dramatika. 
Monológy opustených, izolovaných 
mužov – migrantov, príslušníkov men-
šín, cudzincov, prišelcov – v neznámom 
prostredí automaticky vyradených 
z „viditeľného“ povrchu zeme.

Kubánska noc: 
Pragasón CZ

KC Dunaj, Nedbalova 3
párty / 7 € / spolupráca / KC Dunaj

Pragasón je pražská kapela, zameraná 
na autentickú prezentáciu tradičnej 
kubánskej hudby, v ktorej repertoári 
nájdete tak známe rytmy ako cha-cha, 
mamba a salsa, ako aj menej známe 
rytmy danzónu, bolera a son. Ich hudba 
vás prenesie na Kubu 20. storočia.

[fjúžn] na 
Dobrom trhu

Jakubovo námestie
komunitné podujatie /vstup voľný
spolupráca / Punkt, Kto pomôže?, 
Slovenská humanitná rada

Aj tento rok sa môžete tešiť na [fjúžn] 
zónu na Dobrom trhu. S iniciatívou Kto 
pomôže? sme pre vás pripravili bohatý 
program. Exotické ochutnávky, tvo-
rivé dielne pre deti i rozhovory s tými, 
ktorých osud zavial na Slovensko. 
A veľa iného…

Apples & Hrušky: 
Integration & 
Slovak spoločnosť

KC Dunaj, Nedbalova 3
diskusia / vstup voľný

Na tému Integration & Slovak 
spoločnosť sa bude moderátorka 
Nasi rozprávať so svojimi hosťami 
Andrejom Bánom, Dušanom Jaurom 
a študentom Amerom.

Joke's On You
KC Dunaj, Nedbalova 3
stand-up / 5 €
jazyk / anglický

Jedin(ečn)á stand-up comedy 
v anglickom jazyku vás zaručene 
výborne pobaví. Tešiť sa môžete na 
Reginalda, Mateja, Moniku, Walida, 
Vladimíra a Vranu.
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[fjúžn] sounds: 
Aiwa FR/IQ

DJ Marrrtin FR 
Emonoizboyz 
Beyuz

KC Dunaj, Nedbalova 3
koncert / 8 €, v predpredaji 5 €

Headlinerom hlavného koncertu festiva-
lu bude tento rok francúzsko-iracká par-
tička Aiwa. Kapela kombinujúca irackú 
hudbu s elektronikou, ženským vokálom 
a rapovaním v arabčine. Hudobne sa 
dá Aiwa prirovnať najmä k Natachi 
Atlas a kapele Transglobal Undeground, 
s ktorými aj často spoločne vystupujú. 
Kapelu založili v roku 1998 vo francúz-
skom Rennes irackí bratia Naufalle 
a Wamid, ktorí sa obklopili francúzsky-
mi kamarátmi – speváčkou Severine, 
flautistom Gaelom a hráčmi na elektric-
kú gitaru a bicie Cyrilom a Philom.

Nedeľná
[fjúžn] Paráda

Stará tržnica, Námestie SNP 25
komunitné podujatie / vstup voľný
spolupráca / Aliancia Stará Tržnica, 
IOM – Medzinárodná organizácia 
pre migráciu

… alebo Celý svet pod jednou strechou. 
Už tradičné komunitné podujatie pre 
celú rodinu, na ktorom budete môcť 
okúsiť chute, vône a zvuky rôznych 
kultúr žijúcich v Bratislave. Pestrofa-
rebný program pre malých aj veľkých 
počas celého dňa!

Po stopách 
multikulturalizmu 
Bratislavy

začiatok pred Starou tržnicou, 
Námestie SNP 25
prehliadka mesta / vstup voľný

Čo zostalo z mnohonárodnostnej 
Bratislavy? Aké bolo spolunažívanie 
rôznych etník a komunít mesta v pred-
chádzajúcich storočiach? Multikulti 
prehliadka mesta so sprievodcami 
Ivorom Švihranom (M_P_ BA) a Árpá-
dom Korpásom.

Internationals 
Bratislava Opens 
Up

Internationals Bratislava,
Námestie SNP 22
workshopy / vstup voľný
jazyk / slovenský, anglický

Vedeli ste, že v Bratislave nedávno 
vzniklo nové komunitné centrum pre 
cudzincov? Na nedeľné popoludnie 
si pre vás v Internationals Bratislava 
pripravili ukážky rôznych pravidelných 
aktivít z ich ponuky. Tešiť sa môžete 
na maľovanie hennou (15.00), meditá-
ciu Heartfulness (16.00), brušné tance 
(17.00) a regeneračnú jógu (18.00). 
Miesto si môžete rezervovať aj vopred 
na info@internationals.sk.

Za ľudskosť 
(detský zbor 
Superar)

Kostol Klarisky, Klariská
ekumenické podujatie / vstup voľný
spolupráca / Superar, Crazy 
Company, BKIS

Už po druhý raz vás pozývame na 
medzináboženské a medzigeneračné 
podujatie na podporu tolerancie a in-
tegrácie ľudí rôznych etník a vierovy-
znaní, tentoraz s podtitulom Integ(ene)
rácia. Zaznejú piesne z celého sveta 
v podaní zboru Superar, v ktorom spo-
lu účinkujú slovenské a rómske deti, 
doplnené o krátke príhovory duchov-
ných viacerých vierovyznaní.

Ako jedna rodina
Dom Quo Vadis, Hurbanovo 
námestie 1 / diskusia / vstup voľný
spolupráca / Dom Quo Vadis,
Kto pomôže?

… alebo ako slovenské rodiny pomáhajú 
utečencom. Ako vyzerá život človeka, 
ktorý je nútený odísť z domova a ocit-
ne sa v novej krajine? A ako sa jeho 
život zmení, keď mu pomôžu domáci? 
O týchto a iných témach sa bude 
zhovárať Mário Šmýkal s Mohamme-
dom zo Sýrie, Faisalom z Afganistanu 
a „domácimi“ Luciou Molnár Satin-
skou a Vierou Satinskou.

Kalab Cestovateľ:
Škótsko, moja
láska!

Kalab, Zámocká 5
prezentácia / vstup voľný
spolupráca / Krajanský inštitút

Rozprávanie Ladislava Smatanu 
o integrácii v krajine, ktorú dovtedy 
poznal iba vďaka whiskey a golfu. Aj 
o tom, ako sa zamiloval do Škótska 
neplánovane a nečakane. Táto láska 
stále rastie a prináša so sebou nielen 
rôzne obete, ale aj dramatické a ko-
mické situácie.

Welcome to 
Slovakia

Open Gallery, Baštová 5
workshop / vstup voľný
spolupráca / Internationals 
Bratislava / jazyk / anglický

Interaktívny workshop pre tých, ktorí 
na Slovensko prišli len nedávno (v po-
sledných šiestich mesiacoch). „Usaďte 
sa“ na Slovensku rýchlo a pohodlne! 
Ostrieľaní cudzinci vám vysvetlia, ako 
to v tomto priestore chodí…

Večer s filmovými 
mimozemšťanmi, 
na ktorých 
nezabudnete

KC Dunaj, Nedbalova 3
prednáška / 4 € v predpredaji
spolupráca / KC Dunaj

Blízkemu stretnutiu tretieho druhu 
a prepojeniu na témy inakosti a migrá-
cie bude venovaný ojedinelý filmový 
večer, ktorý sa už nebude opakovať. 
Sprevádzať ním bude šéfredaktor 
portálu kinema.sk Peter Konečný.

BRaKfast: Assaf 
Alassaf DE/SYR

Goetheho inštitút, Panenská 33
prezentácia / vstup voľný
spolupráca / BRaK, Goetheho 
inštitút

Assaf Alassaf je stomatológ a novinár 
pôvodom zo Sýrie. V roku 2015 sa pre-
sťahoval do Berlína a už o rok neskôr 
mu vyšla e-kniha Abu Jürgen: Mein 

Leben mit dem deutschen Botschafter 
(Abu Jürgen: Môj život s nemeckým 
veľvyslancom). Ako prenasledovaný 
spisovateľ získal niekoľko literárnych 
štipendií.

Babel
Átrium Filozofickej fakulty UK, 
Gondova 2
komunitné podujatie / vstup voľný
spolupráca / IBM

Babel je program, ktorý spája zamest-
nancov IBM rôznych národností. Na 
Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa 
program predstaví študentom aj širšej 
verejnosti formou kvízov a ochutnávok 
jedál z rôznych kútov sveta.

PechaKucha 
Night vol. 37: 
[fjúžn] Edition

Café Berlinka – SNG,
Námestie Ľudovíta Štúra 4
prezentácia / 5 €
spolupráca / Soyart

PechaKucha sa tentoraz inšpirovala 
témou nášho festivalu Integrácia. 
Predstavia sa vám umelci pochádza-
júci z rôznych krajín a kultúr, ktorí 
dlhodobo žijú a tvoria na Slovensku, 
v Česku, Poľsku alebo Maďarsku.

Lars Norén: 
Chlad

Divadlo Lab, Svoradova 4
divadlo / vstup voľný
spolupráca / Divadlo Lab, VŠMU

Divadelná hra Chlad otvára a rozoberá 
veľmi aktuálnu tému prisťahovalectva, 
spojenú s rasizmom, extrémizmom, 
xenofóbiou a násilím. Inscenácia rozprá-
va o mladej generácii, je určená mládeži 
a prinášajú vám ju taktiež „mladí“ z Vy-
sokej školy múzických umení.

Podnikanie 
expatov na 
Slovensku

Kaviareň Lab, Námestie SNP 25
diskusia / vstup voľný
spolupráca / Lab
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Ako sa u nás podniká cudzincom? Je 
ťažšie rozbehnúť biznis v krajine, kde 
ste sa nenarodili? O svoje skúsenosti 
i praktické rady sa podelí niekoľko 
cudzincov-podnikateľov.

Literárny klub: 
Muhammad Šukrí: 
Suchý chlieb

FUGA, Námestie SNP 24
prezentácia / vstup voľný
spolupráca / literarnyklub.sk

Vo vydavateľstve BRaK práve vychádza 
prvý slovenský preklad kultovej knihy 
Suchý chlieb. Jej autor Muhammad 
Šukrí je marocký spisovateľ a publicis-
ta. Jeho autobiografický román vyšiel 
v roku 1981 a hneď zožal veľký úspech. 
Bol preložený do 12 jazykov, no v Maro-
ku mohol vyjsť až v roku 2000. Viac
o knihe porozpráva jej prekladateľ 
a orientalista Marek Brieška.

ajlavmjuzik [fjúžn] 
najt: Flako DE/CHL

The High Corpo-
ration CZ/SK/USA 
Petijee, Biomat, 
Inso

FUGA, Námestie SNP 24
párty / 7 €, v predpredaji 5 €
spolupráca / ajlavmjuzik

Dario Rojo Guerra aka Flako je rodený 
Čiľan žijúci v Berlíne. Na beat scéne 
robí vlny už posledných pár rokov 
a jeho energické vystúpenia nechávajú 
za sebou nadšené publikum. Aktuálny 
release Habibi funk je „mixtape“ pô-
vodnej nikdy nevydanej tvorby indic-
kého interpreta Ahmeda Maleka.

Internationals 
Bratislava 
Mustache Party

The Club, Rybné námestie 1
párty / 6 €, zľavy pre študentov
spolupráca / Internationals Bratislava

Fúzy, fúzy, fúzie… O tom bude ďalšia 
z vychýrených párty, ktoré už niekoľko 
rokov organizuje Internationals Brati-
slava najmä, ale nie len pre cudzincov.

Creative Mornings 
Bratislava:
Zuzana Števulová 
& Mohammed 
Azim Farhadi

Slovenské národné divadlo, 
Pribinova 17 / diskusia / vstup voľný
spolupráca / Creative Mornings Brati-
slava, Slovenské národné divadlo

Zuzana a Azim sú dvaja z mediálne naj-
známejších bojovníkov za práva utečen-
cov na Slovensku. O tom, prečo to robia 
a čo ich ešte spája, nám hneď zrána 
porozprávajú v Modrom salóne SND.

Kalab klub: 
Integračné hry

Kalab, Zámocká 5
workshop / vstup voľný
spolupráca / Krajanský inštitút

Večer venovaný hrám, ktoré vám pomô-
žu lepšie chápať inklúziu a integráciu 
v živote každého z nás.

Bílí psi a černý 
kočky / Studio 
Hrdinů CZ

Slovenské národné divadlo, 
Pribinova 17 / divadlo / 15 €,
zľavy pre študentov / spolupráca / 
Slovenské národné divadlo

Afričan Akin Musa prišiel vo svojej 
vlasti o ženu a dieťa a teraz „v srdci 
Európy“ našiel nový vzťah s beloškou. 
Jedného dňa polícia našla jeho part-
nerku mŕtvu a Akin skôr ako na svoj 
žiaľ musí myslieť na to, ako sa obhájiť. 
Nová hra Davida Jařaba je príbehom 
o vine a nevine, o predsudkoch a em-
patii, ale predovšetkým o komplikova-
nosti týchto entít v kontexte postkolo-
niálneho vývoja sveta.

N.O.H.A. CZ/USA

Gonsofus SK/HU/RUS

DJ Simple Sample
Bass(T)art

KC Dunaj, Nedbalova 3
koncert / 12 €
spolupráca / kozmik

Multikultúrna kapela N.O.H.A. sa vra-
cia na pódiá vo veľkom štýle! Po päť-
ročnej kreatívnej pauze sa multižánro-
vý projekt vyberie medzi fanúšikov, 
aby predstavil nový album Process Of 
Living. Aj tentokrát nás čaká štýlová 
zmes drum&bassu, dubstepu a world 
music! Hudobnú nálož dotvorí energic-
ké domáce duo Gonsofus, DJi Simple 
Sample a Bass(T)art.

so/224
Farebný svet – 
Multicolor show

Red Cat Cabaret Club, Obchodná 17
kabaret / 20 €

Premiéra novej kabaretnej show, ktorá 
baví, žmýka emócie, kráča po ostrej 
hrane, láme klišé a provokuje. Zavítajte 
do miniatúrneho univerza, v ktorom 
vládne Talianka Isabella a stretáva 
v ňom pestrofarebné postavičky – 
romantického zvodcu Francúza Pierra, 
krehkú Vietnamku Lee, exotickú An-
golčanku Angelinu, tanečnicu Kseniu 
z Ukrajiny, Carlosa so židovskou, arab-
skou aj latino krvou, slováčiska Juraja, 
či malého nacionalistu…

št/274
Staying Alive /
Public in Private
& Jasna L. 
Vinovrski HR/DE

A4, Karpatská 2
tanec / 5 €
organizuje / Nu Dance Fest

Zatiaľ posledné dielo choreografky Jas-
ny L. Vinovrski Staying Alive s nadhľa-
dom a výnimočným humorom reflektuje 
otázky hierarchie a kontroly súvisiace 
s migráciou ľudských a ne-ľudských 
entít. Vzniklo v rámci projektu Migrant 
Bodies a dostalo sa do finálneho výberu 
Aerowaves 2016. Jasna je tanečnica, 
choreografka, pedagogička a večná 
študentka života. Vyrástla v Záhrebe, 
ale žije a pôsobí v zahraničí, momentál-
ne v Berlíne, kde spoločne s choreogra-
fom Clémentom Layes vedie umeleckú 
skupinu Public in Private.

so/294
The Exchange –
Interaktívny 
dialóg o násilí

Kostol Klarisky, Klariská
workshop / vstup voľný
organizuje / Goetheho inštitút
jazyk / anglický, slovenský
registrácia / do 24. 4. emailom na 
zuzana.beniacova@goethe.de

The Exchange pozýva k účasti na novej 
forme „verejného výskumu“ a k za-
mysleniu sa nad otázkou: Ako ovplyv-
ňujeme my ako jednotlivci hladinu 
násilia vo svete? Ide o participatívny 
projekt, v ktorom môžu účastníci 
reflektovať individuálne a globálne 
mechanizmy násilia. Autorka projek-
tu Dana Caspersen je inovátorkou 
tanečného umenia, špecialistkou na 
konflikty a autorkou knihy Changing 
the Conversation: The 17 Principles of 
Conflict Resolution.

št/204—pi/284
Aleš Vojtášek:
I AM IN
Open Gallery, Baštová 5
výstava / vstup voľný
spolupráca / Nadácia otvorenej 
spoločnosti, Sisumma

Slovensko v srdci Európy je 
predurčené už svojou polohou 
kontinent spájať. Je hraničnou krajinou 
EÚ, bránou do sveta demokracie, 
slobody a mieru. Bratislava, s bohatou 
kozmopolitnou históriou, je postavená 
na prirodzenej fúzii kultúr. Nemci, 
Maďari, Židia a Slováci vytvárali už od 
nepamäti kolorit našej metropoly.

Projekt I AM IN voľne reflektuje 
historickú podstatu Bratislavy. 
Rozmanité kultúry, zvyky a tradície, 
gastronómia či odlišné svetonázory 
sú sviežim prínosom a prirodzene 
vytláčajú stuchnutú šedivosť. Autor 
Aleš Vojtášek prostredníctvom 
desiatich portrétov osobností 
narodených za hranicami Slovenska, 
avšak dnes už pevne etablovaných 
v sociálnej štruktúre mesta, prináša 
pohľad za oponu ich konkrétnych 
životných ideí, príbehov a z nich 
prameniacich plánov a realít. Projekt 
zobrazuje konkrétne osoby a ich 
viditeľný prínos pre naše mesto a tak 
sa snaží poukázať na pozitíva migrácie 
a následnej integrácie. Európska 
spoločnosť je dnes presiaknutá 
nacionalizmom, predsudkami, 
zárodkom strachu a neopodstatnenej 
obavy – skúsme preto spoločne tento 
stereotyp narušiť. Spoločenská klíma, 
v ktorej sebecká hlúposť na základe 
mocenských chúťok jednotlivcov 
valcuje fakty, viedla neraz až ku krajne 
dogmatickým následkom. 

Veci nie sú čiernobiele. 
Konkrétny príbeh + viditeľný prínos. 
Nič viac, avšak ani nič menej.

Výtvarník a fotograf Aleš Vojtášek 
sa svojou tvorbou zameriava najmä 
na umeleckú a módnu fotografiu. 
Nebráni sa však prieniku aj do iných 
médií ako sú napríklad koláže, maľba, 
video či 3D inštalácia. Pre jeho tvorbu 
je vždy typický aj druhý plán a diela 
reflektujúce dobu. Sociálne skupiny, 
náboženstvo, shopoholizmus, konzum, 
matéria vs. duchovno, sloboda – to je 
len zlomok tém z autorovho portfólia. 
Aleš Vojtášek má za sebou viaceré 
výstavy a umelecké projekty. S jeho 
prácami sa mohli diváci stretnúť 
okrem Slovenska aj v ďalších 
krajinách – Česká republika, Poľsko, 
Nemecko, Švajčiarsko, Belgicko, 
Holandsko, Španielsko, Portugalsko, 
Rusko, Mexiko a Kolumbia.
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Veríme, že Slovensko raz môže byť 
krajinou, v ktorej sa dokážeme poučiť 
z vlastnej minulosti, budeme ochotní 
rešpektovať jedinečnosť každého jej 
obyvateľa a schopní napĺňať ideál 
otvorenej a demokratickej spoločnosti. 
V duchu myšlienky Milana Šimečku 
„Nie som schopný zatvárať oči, keď už 
som bol obdarený zrakom“ sa v rámci 
našich 3 programov usilujeme rozví-
jať otvorenú občiansku spoločnosť, 
obhajovať ľudské a menšinové práva, 
zlepšovať postavenie znevýhodne-
ných skupín, vzdelávať o rozmanitosti 
a vychovávať k vzájomnému rešpektu. 
Milan Šimečka patril k najvýznamnej-
ším fi lozofom, spisovateľom, publi-
cistom a disidentom v Českosloven-
sku. Vďaka svojim knihám a množstvu 
článkov a esejí sa stal jedným z naj-
prekladanejších československých 
spisovateľov. Svojím dielom, životom 
a aktivitami v oblasti ľudských práv 
a politickej kultúry si získal obrovskú 
autoritu v Československu i v zahra-
ničí. V novembri 1989 a nasledujúcich 
mesiacoch patril ako predstaviteľ 
Verejnosti proti násiliu me dzi hlavných 
intelektuálnych protagonistov revo-
lúcie. Desať mesiacov, až do svojej 
smrti, bol poradcom prezidenta ČSFR 
Václava Havla. Narodil sa 6. marca 
1930 v Novém Bohumíne a zomrel 24. 
septembra 1990 v Bratislave.

Pamäť
Chceme prispieť k vytvoreniu spoloč-
nosti, ktorá má záujem poznať svoju 
minulosť, nezabúda na kľúčové uda-
losti spojené s jej históriou, je schopná 
svoju minulosť kriticky refl ektovať 
a s ohľadom na ňu formovať svoj po-
stoj k aktuálnym udalostiam.

V rámci programu Pamäť sme 
napríklad:

vytvorili jedinečný archív 
videosvedectiev Židov a Rómov, ktorí 
prežili holokaust,

navštívili vyše 60 škôl s putovnou 
vzdelávacou výstavou Anna Franková – 
Odkaz dejín dnešku,

vytvorili e-learningový kurz (nie len) 
pre učiteľov Holokaust ako nástroj 
výchovy k postojom,

vydali vyše 20 publikácii,

skúmali obdobie normalizácie a Nežnej 
revolúcie v rámci projektu Študenti po 
stopách totality,

zorganizovali 6 ročníkov podujatia 
Remember November.

Rozmanitosť
Chceme aktívne prispieť k tomu, aby sa 
na Slovensku podporovala rozmanitosť 
a vytvárali rovné podmienky pre všet-
kých. Veríme, že každý človek má právo 
byť akceptovaný ako plnohodnotný 
člen spoločnosti a má mať reálnu mož-
nosť spolupodieľať sa na jej utváraní.

V rámci programu Rozmanitosť sme 
okrem iného:

zorganizovali 11. ročníkov festivalu 
nových menšín [fjúžn],

rozbiehali multikultúrnu výchovu na 
Slovensku,

vydali metodické príručky Farebná 
škôlka a Farebná škola,

pripravili metodické materiály na 
vzdelávanie detí cudzincov v školách,

spoločne s učiteľmi testovali nástroje 
na meranie postojov študentov,

spolupracovali na príprave 
medzinárodného online nástroja proti 
diskriminácii Stories that Move,

spustili webstránku �  .multikulti.sk.

Inklúzia
Prostredníctvom zlepšovania posta-
venia sociálne vylúčených skupín, 
osobitne Rómov a Rómok, chceme 
prispieť k vytváraniu inkluzívnej a sú-
držnej spoločnosti. Chceme napĺňať 
víziu spoločnosti, ktorá všetkým svo-
jim členom a členkám zaručuje sku-
točnú rovnosť zohľadňujúcu ich rôzne 
východiskové situácie.

V rámci programu Inklúzia sme:

rozbiehali jedno z prvých komunitných 
centier na Slovensku,

presadzovali právo na primerané 
bývanie a bojovali proti núteným 
vysťahovaniam,

vzdelávali mládež zo znevýhodneného 
prostredia v rôznych témach,

pripomienkovali vládne stratégie 
a akčné plány, ako aj návrhy zákonov 
s dopadom na margnilizované komunity,

pravidelne hodnotili plnenie programu 
vlády v oblasti začleňovania Rómov,

uskutočnili reprezentatívny prieskum 
o vnímaní chudoby. 

Nadácia Milana Šimečku:
Pamäť—Rozmanitosť—Inklúzia


