Polnische Teilnehmer*innen gesucht für deutsch-polnische Schlösserwerkstatt für Studierende
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Architektura, Historia, Kulturoznawstwo, Szutka i historia sztuki
inne

Vom 14. bis 22.3.2020 bieten wir auf Schloss Muhrau/Morawa in Schlesien eine deutsch-polnische
Schlösserwerkstatt für Studierende der Geschichte, Architektur, Kunstgeschichte, Landschafts- bzw.
Denkmalpflege und der Kulturwissenschaften an. Ziel ist es, die Schlösser und Herrenhäuer Schlesiens als
schützenswertes Zeugnis der gemeinsamen europäischen Kulturgeschichte zu verstehen und zusammen mit
Werkstattleiter Arne Franke innovative Nutzungskonzepte zu entwickeln.
Die Plätze für Studierende aus Deutschland sind bereits restlos ausgebucht, aber wir suchen noch interessierte
Studierende aus Polen. Also bitte teilen, weitersagen … bis 15. Februar ist eine Bewerbung möglich!
-------------------------------------------------------------------O co chodzi:
Przedmiotem warsztatów jest unikalny w skali europejskiej zespół krajobrazowo-kulturowy, charakteryzujący się
dużym nagromadzeniem zamków i dworów w szczególnie urokliwym obszarze przyrodniczym i przygranicznym.
Program tygodniowych warsztatów konserwatorskich składa się metodycznego szkolenia w zakresie historii
budownictwa, stylistyki i historycznego wykorzystania materiałów, a także praktycznych, nieinwazyjnych badań
budowlanych i projektowania, innowacyjnych koncepcji wykorzystania zagrożonych zniszczeniem zamków i
dworów na Dolnym Śląsku. Celem warsztatów jest uwrażliwienie na wartość dziedzictwa architektonicznego jako
świadectwa europejskiej historii kulturowej, rozpoznanie zadań koniecznych do jego ochrony, rozwijanie
podejścia ukierunkowanego na jego zachowania lub rewitalizację oraz identyfikacja z regionem.
Kto może zostać uczestnikiem?
Warsztaty skierowane są do studentów historii, architektury, historii sztuki, konserwacji krajobrazu i zabytków
oraz studiów kulturoznawczych z Niemiec i Polski. Językami wycieczek roboczymi są niemiecki i polski, liczba
uczestników jest ograniczona do 24.
Co zapewniamy?
Zakwaterowanie w pałacu Morawa i wyżywienie (śniadania, obiady podwieczorki i kolacje), lokalne wycieczki
autobusowe i wycieczki, materiały robocze.
Czego oczekujemy od uczestników?
Przyjazd i wyjazd do i z punktów zbiórki w Berlinie lub Legnicy na własny koszt.
Rejestracja:
Prosimy o przesłanie do dn. 30. stycznia 2020 r. półstronicowego życiorysu wraz z krótkim uzasadnieniem

zainteresowania projektem: afsari@kulturforum.info

