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Acasă – o poveste despre Lincoln cu Olga Macrinici
Marți – 19 Mai – Marți – 23 Iunie 2020
Săptămânal, în fiecare marți seară, între orele 6:00 – 8:00pm
Acasă – o poveste despre Lincoln este o serie de ateliere dedicate comunității de imigranți din Lincoln,
susținute de Olga Macrinici – autoare dramatică din Republica Moldova, stabilită în Marea Britanie. Pe
parcursul celor șase sesiuni dedicate proiectului, participanții vor pune în discuție și vor explora
propriile lor experiențe de relocare, utilizând o serie de tehnici specifice scrierii creative și teatrului
aplicat. Acasă – o poveste despre Lincoln le va oferi participanților ocazia să aducă în prim plan discuția
despre influența migrației contemporane asupra dinamicilor sociale la nivel regional, național și global.
De asemenea, proiectul le va oferi participanților oportunitatea de a-și exersa abilitățile de storytelling,
încurajându-i să scrie un text dramatic de maxim 10 minute inspirat din experiențele lor personale
privind relocarea în Lincoln și asimilarea acestui spațiu ca pe un loc pe care să-l numească acasă. Toate
cele șase sesiuni ale atelierului se vor desfășura într-un mediu relaxat și fiecare dintre ele va pune în
discuție un aspect diferit al migrației. Metodele de lucru utilizate vor cuprinde interviul, storytellingul, poezia, jurnalul, jocurile de rol, precum și alte arii de interes ale participanților. Aceștia vor fi rugați
să împărtășească doar lucrurile pe care se simt confortabil să le discute în cadrul grupului.
Al cincilea atelier va fi dedicat dezvoltării tehnicilor de reprezentare. Ca urmare a acesteia, sesiunea
finală a atelierului va putea fi utilizată de către participanți pentru a-și împărtăși experiența acumulată
în timpul atelierelor în cadrul unui eveniment public. Prezentarea publică va fi urmată de o discuție
privind imigrația, spațiul pe care îl numim acasă și rolul comunității.
Având ocazia de intra în contact direct cu poveștile personale ale imigranților din comunitatea locală,
linconezii își vor îmbogăți cunoștințele despre migrația contemporană și vor învăța despre posibilitățile
de a se implica direct în îmbunătățirea situației persoanelor recent relocate în Lincoln. Acest eveniment
nu este obligatoriu pentru participanții care nu doresc să-și facă publice experiențele.
Acasă – o poveste despre Lincoln este un proiect incluziv deschis participanților cu abilități diverse care
împărtășesc o poveste de imigrare și / sau relocare. Participarea la toate cele șase ședințe este
recomandată. În timpul înscrierilor vom acorda prioritate celor care pot participa la toate cel șase
ședințe. Participarea în cadrul atelierelor este gratuită.
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Gustările și băuturile răcoritoare vor fi disponibile la fiecare dintre ateliere. Mansions of the Future are
posibilitatea de a oferi servicii de traducere și interpretare (în funcție de nevoile celor înscriși) care să
sprijine implicarea participanților cu un nivel de limba engleză redus. Toți cei interesați sunt rugați să
ne trimită un email la info@mansionsofthefuture.org până Vineri, 8 Mai 2020.

Olga Macrinici este autoare dramatică din Republica Moldova. În cercetarea sa artistică, Olga este
interesată de influența asupra comunității a proiectelor angajate social. Proiectele sale explorează o
serie de practici documentare și colaborative. De asemenea, Olga are experiență vastă în lucrul cu
tineri adulți care provin din grupuri vulnerabile. Utilizând tehnici ale teatrului aplicat, precum cele ale
lui Augusto Boal, ea creează un spațiu sigur în care aceștia pot învăța să se exprime creativ și să-și
dezvolte gândirea critică.
În lucrările sale anterioare Olga este interesată de teme precum interculturalitatea și marginalizarea,
conflictul integenerațional, egalitatea de gen și orientarea sexuală, heteronormativitatea și
masculinitatea toxică, drepturile și bunăstarea animalelor. Proiectele sale anterioare au fost produse
în colaborare cu AZART Centrul de Proiecte Culturale, Chișinău, Republica Moldova; Teatrul pentru
Copii și Tineret „Ariel” și Universitatea de Arte din Târgu-Mureș, Reactor de Creație și Experiment, ClujNapoca, România.

Acest proiect face parte din programul Lincoln Live susținut de Mansions of the Future în perioada Mai
– Iunie 2020. Plecând de la o lungă istorie în domeniul divertismentului și a artelor spectacolului,
Lincoln Live va comisiona o serie de proiecte situate interdisciplinare. Stagiunea curentă reprezintă o
celebrare a practicilor performative care se află la granița dintre tradiția teatrală britanică și arta
contemporană a performance-ului.
Traducere de Olga Macrinici - Translated by Olga Macrinici
Lincoln, February 2020

