
سوف یتضّمن المھرجان محادثات وعروًضا وورشات عمل عن كیفّیة 
استخدام بقایا الطعام والخضروات الحضریة من أجل انتاج مواٍد جدیدة من 
البالستیك الحیوي إلى األسمدة واآلالت الموسیقیة وأصبغة القماش 
والوصفات الصحّیة وغیرھا. سوف یتمكن المشاركون والمشاركات في 

المھرجان من تذّوق وخلق واكتشاف طرق جدیدة للعیش في المدینة. 

ستنّظم النشاطات من 4 سبتمبر/ أیلول إلى 2 أوكتوبر/ تشرین األول في 
Haus der Statistik و ZK/U (مراجعة البرنامج للمزید من 

التفاصیل).

إّن اللقاءات المتعددة التخّصصات التي ستجري في 17 سبتمبر/ أیلول و 2 
أوكتوبر/ تشرین األول ھي نتیجة تعاون مع كّل من "فود شایرینغ" 
foodsharing  وھي مجموعة منّظمة ذاتّیا تعمل على جمع فائض 
الطعام المنوي رمیھ وتعید توزیعھ، ومشروع الزراعة المدعومة مجتمعیا 
"باستا"  Basta الذي یقّدم نموذًجا زراعیا بدیال یعتمد على الشراكة بین 

المستھلكین/ات والمنتجین/ات.

بفضل دعم ھاتین المجموعتین سوف نتشارك الطعام ما بین الحوارات 
وورشات العمل التي سوف تتمحور حول النباتات الحضریة الصالحة 

لألكل، والـ Adbusting والجانب االجتماعي للطبخ.

سوف یقام المھرجان باللغتین اإلنكلیزیة واأللمانیة، على أن یتضمن ترجمة 
إلى التركیة والعربیة حسب الحاجة.

 

Essen und die Stadt - Food and the City 
Yemek ve Şehir -                الطعام  و المدینة

في العام 1970 كانت المّرة األخیرة التي یتعادل فیھا استھالك البشریة للموارد 
مع ما تستطیع األرض أن تجّدده في السنة ذاتھا. أما في العام 2020 فلقد 
استنفدت البشریة موارد األرض السنویة في 22 أغسطس/ آب، وفي السنة 
الحالیة اسًتنفدت الموارد في 29 یولیو/ تموز. إن طریقة إنتاجنا للغذاء 
واستھالكنا وھدرنا لھ تشّكل أكثر من ربع مجمل البصمة اإلیكولوجیة للبشریة. 
 انطالًقا من االرتفاع غیر المستدام لھذه األرقام، أطلقت مجموعة 
Ort-schafft-Material مقھى ألف باء AB Café، وھو مھرجان ھدفھ 

معالجة تأثیر صناعة األغذیة على الھیاكل البیئیة والمجتمعیة. 

من خالل 6 لقاءات مجانیة، یسعى مقھى ألف باء إلى التطّرق إلى مسألة 
الغذاء من زوایا مختلفة مثل إعادة تدویر النفایات واالستھالك األخالقي، مع 

التركیز على الثقافة واإلبداع وبھجة اللقاء مًعا.

 



سوف نؤّمن الترجمة إلى اللغتین العربیة والتركیة في نشاطات یومي 17 سبتمبر/ 
أیلول و2 أكتوبر/تشرین األول في ZK/U. الرجاء التواصل معنا خالل النشاط إذا 

كنتم بحاجة إلى ترجمة.

أما بالنسبة إلى ورشات العمل التي سوف تقام في Haus der Statistik أیام 
السبت من شھر سبتمبر/أیلول، فلن نستطیع تأمین الترجمة خاللھا. سوف تقام ھذه 
الورشات باللغتین اإلنكلیزیة واأللمانیة ولكن بما أنھا أنشطة عملیة فأنتم مدعّوون 

للمشاركة وسوف نجد وسیلة للتواصل.

للمزید من التفاصیل حول ورشات العمل الرجاء زیارة الصفحة الرئیسیة للموقع 
 https://www.ortschafftmaterial.org/abcafe  :التالي

مالحظة بخصوص إجراءات الوقایة من كوفید-19: على الحضور إثبات تلقّي التطعیم الكامل 
أو التعافي من اإلصابة، أو إبراز نتیجة اختبار سلبیة.

https://www.berlin.de/corona/faq/faq-corona-arab-909684.ar.php

مجموعة  Ort-schafft-Material  ھي ثمرة لقاء فنانتین إیطالیتین 
ھما جولیا بومبیلي وإیلینا صوفیا سترانجس. تسعى الفنانتان إلى زیادة 
الوعي حول المواضیع اإلیكولوجیة عبر تنظیم نشاطات وورشات عمل 

إبداعّیة مجانّیة في مناطق حضرّیة.

 

  

 البرنامج

https://www.ortschafftmaterial.org/abcafe
https://www.berlin.de/corona/faq/faq-corona-arab-909684.ar.php


  6:00-5:00 مساًء    الطعام والصراع الطبقي مع سیمون زامورا

foodsharing مع Essbar 8:00-7:00 مساًء

سوف نقوم خالل Dripped vegetables باستكشاف رنین الخضروات واستخدامھا لبناء 
مجموعة من آالت اإلیقاع. الخضروات المجّوفة - مثل الیقطین والفلفل والبطیخ - ال یتم "العزف" 

علیھا بالعصي وبشكل سمعي، وإنما یتم تجھیزھا بمیكروفونات الصقة ورّشھا بقطرات المیاه. 
سوف یستخدم ھذا التجھیز مع أجھزة المؤثرات إلحیاء عرض مسائي. 

9:00-7:00 مساًء

17/09/2021ZK/U
Siemensstraße 27, 10551 Berlin

سوف نناقش في ھذه الورشة متطلّبات وأفكار لنظام غذائي حصین تجاه التغّیرات المستقبلیة. ثم سوف 
نخرج بأفكارنا مباشرة إلى المدینة من خالل نشاط الـ adbusting وھو نوع من فنون الشارع یحاول 

تغییر رسالة اللوحات اإلعالنیة (السیاسیة) من خالل تدّخالت صغیرة. ومن المثیر لإلھتمام أن ھذه التقنیة - 
في حال استخدمت بالشكل المناسب - ھي لیست مخالفة للقانون. فلنخرج إلى المدینة ولنلعب مًعا! 

 

 !Foo.dbusters مع Mifactori  7:00-3:00 مساًء

Kollektive Kalte Butter تخمیر حمض الالكتیك مع 
 

7:00-3:00 مساًء

foodsharing
  

5:00-4:00 مساًء

في ھذه الورشة سوف نختبر الطریقة األسھل واألصّح لحفظ الطعام في المنزل من خالل 
تقنیة تخمیر حمض الالكتیك. سوف نحّضر أوعیة فواكھ وخضار مخّمرة، ونناقش بعض 

النصائح والِحیل لتطبیق ما قد یخطر على بالنا في المنزل.

كیف تؤثر مخلّفات الطعام على مناخنا؟ ماذا یجب أن أفعل بھا؟ كیف یمكن أن أحّد من 
ھدر الطعام؟ سوف نناقش االستخدام المستدام للطعام مع أعضاء من 

foodsharing، مبادرة عالمیة تعمل للحّد من ھدر الطعام.

تقوم foodsharing بإنقاذ فائض الطعام من أن یرمى وتعید توزیعھ بطریقة طوعیة ومجانیة ومستقلّة 
في أّول مقھى لھا في برلین حیث یمكن للمرء التمّتع بطعام صالح لألكل تماًما. سوف ندغدغ حواسنا من 

خالل غسل الطعام سوّیا وفرمھ وتحضیره، ونترجم مبدأ foodsharing  إلى تجربة عملّیة. 

Selbstgebaute Musik مع Dripped vegetables 

إن ظروف العمل لدى منتجي الطعام ھي من األسوأ في ألمانیا، إبتداًء من المھاجرین 
الذین یعملون في الحقول والمسالخ، مروًرا بعّمال النقل ومبیع التجزئة. یستفید أرباب 

العمل من قوانین اإلقامة العنصریة الستغالل العّمال. لكن بالرغم من ذلك فإن 
المقاومة في ھذا القطاع بدأت تنتشر وتظھر بأوجٍھ مختلفة، من إضرابات في الحقول 

إلى مظاھرات لسائقي شركات توصیل الطعام. 

ort_material@posteo.de :للتسجیل في ورشات العمل الرجاء إرسال برید إلكتروني إلى 
(مع ذكر إسم الورشة الراغبین بالمشاركة بھا)

mailto:ort_material@posteo.de


7:00-6:00 مساًء

في ھذه الورشة، سوف یقوم الثنائي الدانماركي - اإلیطالي یوھان ومانویل بتوجیھنا خالل عملیة 
تحضیر حساء البطاطا باستخدام قشارات غیر اعتیادیة. سوف نحّول سوّیا مھّمة یومیة كتقشیر البطاطا 

ا كمصدر لإلبداع.  إلى نشاط مرح مليء باالنفعاالت. سنعید اكتشاف ما قد نعتبره نشاًطا عادیا جّدً
 

The Detail Chefs 6:00-5:00 مساًء ھل أضفت الحب للحساء؟ مع

 عرض راقص یستكشف الضیافة ومبدأ الوجبات المشتركة كوسیلة فنّیة. من خالل مراقبة أوجھ
 الشبھ ما بین موقع الُمضیف والضیف، سوف نقترح تجربة حّسّیة تتمحور حول العاطفیة

 والمسؤولیات التي تفرضھا ھذه األدوار.

DANCELAB2  9:00-7:00 مساًء الضیافة الرادیكالیة مع

02/10/2021ZK/U
Siemensstraße 27, 10551 Berlin

 خالل ھذه الورشة سوف نرافق المشاركین/ات في رحلة استكشاف للنباتات الحضریة القابلة لألكل.
 خالل السیر في األحیاء سوف نحّفز حواسنا ونتحّداھا من أجل أن نجمع ونتذّكر بیانات حّسّیة عن

 لقاءاتنا مع النباتات والبیئة المحیطة.

 

7:00-3:00 مساًء "المدینة القابلة لألكل" - البحث عن الطعام البري في المدینة مع 
Edible Alchemy

 

 

7:00-3:00 مساًء 

 مجموعة Basta تزرع األرض بحسب مبادئ الزراعة المدعومة مجتمعیا أي بطریقة بیئیة وعلى
 نطاق صغیر ومن دون تسلسل ھرمي. تسعى المجموعة لتحسین مستوى السیادة الغذائیة التي تمّكن
 المجتمعات من السیطرة على إنتاج الغذاء واستھالكھ والتجارة بھ. تؤّمن المجموعة الطعام ل 150

عائلة في برلین.

Basta 6:00-5:00 مساًء الزراعة المدعومة مجتمعیا مع

في شھر مارس/آذار 2021 سّجلت اللیرة اللبنانیة تدھوًرا قیاسَیا جدیًدا في السوق 
السوداء بعدما خسرت 85% من قیمتھا ما قبل األزمة. الذھاب إلى السوبرماركت 

الیوم بات یحمل معھ لحظات سریالیة بسبب األسعار غیر المحّددة للسلع، والمنتجات 
التي ال تحمل قسائم األسعار، والشعور العام بعدم االرتیاح الذي یشبھ شعور شخص 

تسحب السجادة من تحت رجلیھ. 

 ort_material@posteo.de :للتسجیل في ورشات العمل الرجاء إرسال برید إلكتروني إلى
(مع ذكر إسم الورشة الراغبین بالمشاركة بھا)

كیف ستبدو عاداتنا الغذائیة بعد 30 عاًما؟ بعد مقّدمة عن تشّكل المناظر الطبیعیة 
الحالیة والتي حصلت كنتیجة للتفاعالت البشریة، وعن إعادة تحدید األراضي 

بسبب التحّوالت المناخیة الحالیة، سوف نعمل سویا على بناء صورة خیالیة 
افتراضیة للمستقبل.

روایة نباتیة مع كارال وفلو

"مدعوم" مع فرانسیسكا بییرووس

mailto:ort_material@posteo.de

