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koncert kiállítás divat 
performansz film vetítések 
színház kerekasztal-
beszélgetés 5 helyszínen



u-cAre 
a U-care nyolc ország tizenegy 
szervezetének együttműködéséből 
jött létre, és célja egy rasszizmus és 
diszkrimináció ellenes szemlélet formálása 
a városi kultúrán, művészeteken és médián 
keresztül. mivel a program résztvevői 
szintén fiatalok, könnyebben tovább tudják 
adni ezeket az értékeket kortársaiknak, 
mint az idősebb generációk képviselői. 
a U-care üzenetét workshopokkal, 
különböző rendezvényekkel népszerűsítik, 
így szólítva meg több ezer európai fiatalt. 

nohatespeech
a nohatespeech mozgalom egy európa 
tanács által kezdeményezett, a fiatalok 
bevonását célzó az online gyűlöletbeszéd 
ellen változatos eszközökkel fellépő 
összeurópai kezdeményezés, amelynek 
hazai kampánybizottsága most ünnepli 
egy éves fennállását és a március 21-én 
kezdődő önálló akcióhéttel a rasszizmus 
és intolerancia online formáinak 
veszélyeire kívánja felhívni a figyelmet. 

enAr
a harmadik kampány az európai rasszizmus 
ellenes hálózat (enar) a magyarországról 
kiadott jelentésével kapcsolatos, amelynek 
témája a romákat és bevándorlókat 
érintő rasszizmus illetve diszkrimináció a 
foglalkoztatás területén. az enar által kiadott 
jelentések célja európa szerte a döntéshozók 
tájékoztatása az adott téma helyzetéről.

A nAp Ami összetArt
antirasszista 
világnap 2014

Varga Livius (Quimby) lesz a rasszizmus 
elleni rendezvénysorozat arca, míg 
a fő fellépő Akkezdet Phiai lesz az 
Antirasszista Világnapon március 21-én. 
A kortárs kulturális programok a budapesti 
belváros Bulinegyedében egész nap, 
több helyszínen szabadon látogathatók.

március 21-e az antirasszizmus világnapja, 
ami a kultúrák egymás mellett élésének 
szükség- és törvényszerűségét hirdeti, 
elősegíti egymás jobb megismerését és 
elfogadását, emléket állítva azoknak, akik 
a rasszizmus elleni harcnak szentelték 
életüket. az antirasszista világnap 
2014-ben a kultúrán keresztül kívánja 
felmutatni, hogy mi az, ami összeköt 
és nem szétválaszt bennünket.

az eseménysorozat egy nagyjából jól 
bejárható területen, budapest népszerű 
bulinegyedében, pár utcányi távolságra 
egymástól, több helyszínen kapcsolódik 
össze. a program három kampány 
köré épül, amelyeket a rasszizmus és 
a diszkrimináció ellenes küzdelem és a 
szubjektív értékek alapítvány köt össze. 



17:00 400 bár
lencsevégen 
a diszkrimináció, 
intergrart kiállítás-
megnyitó
lencsevégen a diszkrimináció
nadobán nóra az Urban culture against 
racism in europe (U-care) program 
keretében amatőr és profi fotósok 
számára hirdetett pályázatot lencsevégen 
a diszkrimináció címmel a negatív 
megkülönböztetés ellen. a projekt 
célja olyan pályamunkák elkészítése 
és bemutatása, melyek felhívják a 
közönség figyelmét a diszkrimináció 
egyéni és társadalmi szintű jelenlétére 
és hatására. olyan emberi értékeket 
tiszteletben tartó, vitális, etikus műveket 
mutat be a kiállítás, amelyek a gondolat, 
a humor, a szeretet eszközével, a 
pillanatnyi léthelyzeten felülemelkedve 
embertársaink megbecsülését szolgálják.

integrArt
érdekes, mások számára is fontos 
történetei mindenkinek vannak. azoknak, 
akik messziről jöttek, egy idegen országban 
próbálnak utat találni maguknak, pedig 
egész biztos, hogy vannak olyan történetei, 
amiket nehéz elmondani, könnyebb 
megmutatni. miért kell elhagynia valakinek 
az otthonát, családját, barátait, miért 
kell egy számára idegen környezetben, 

kultúrában boldogulnia? a digitális 
történet egy 1−3 perces film, amivel bárki 
elmesélheti és megoszthatja másokkal 
saját történetét személyes fényképeivel. az 
integrart-programban a magyarországon 
élő menekültek és menedékkérők 
történeteit szeretnénk elmeséltetni az ide 
érkezőkkel és megismertetni az itt élőkkel.

az európai Unió által, az egész életen át 
tartó tanulás program keretében támogatott 
integrart-projekt öt európai partner 
(global link – egyesült királyság, initiative 
für internationalen kulturaustausch - 
németország, nilüfer sosyal yardimlaşma 
ve dayanişma vakfi - törökország, l’officina 
della memoria - olaszország) közös 
munkája. a projekt célja, hogy lehetőséget 
teremtsen az egyes európai országokban 
élő menekülteknek és menedékkérőknek, 
hogy digitális történeteken keresztül 
megoszthassák az élethelyzetükből 
adódó problémáikat, kifejezhessék 
érzéseiket, gondolataikat, viszonyukat 
a múltjukkal és az őket aktuálisan 
körülvevő társadalommal kapcsolatban, 
és minderre felhívja a többségi 
társadalom széles körének figyelmét.



ki alakítja szereplőink sorsát? ezekre 
keresi a választ a négy/öt részes sorozat 
kovács nikolett értelmezésében.

rendező, szerkesztő-riporter: kovács nikolett
operatőr, vágó: nagy roland, dicső dániel

egyenlŐ
andrea, bogi, dorina, Janka, vivi. 
egy film, öt nő. a film öt nőt mutat be, 
andreát, bogit, dorinát, Jankát és vivit. 
sok mindenben mások, sok mindenben 
hasonlítanak. egy átlagos napjukba 
engednek betekintést, külön-külön 
gondolkoznak ugyanarról; nőiségről, 
identitásról, magukról és másokról. 

rendező: eichner hanna, operatőr: chilton flóra
gyártásvezető: lendvai lilla, pelbát gergely
grafika: ászity boglárka, szereplők: balogh 
vivien, baranyiné békés andrea, kollárszky 
boglárka, kormos Janka, szlovák dorina

16:00 Gödör Klub
az eUrópai hálózat 
a rasszizmUs ellen 
(enar) magyarországi 
árnyékJelentésének 
bemUtatása
Az anyag a 2012 márciust követő egy 
éves időszakot mutatja be. a szerzők 
fókusza a romákat és a bevándorlókat 
érő rasszizmus illetve diszkrimináció volt 
a foglalkoztatás területén. az enar által 
kiadott jelentések célja európa szerte a 
döntéshozók tájékoztatása az adott terület 
helyzetéről. kerekasztal-beszélgetés a 
jelentésről, moderátor lőrincz marcell.

18:00 Gödör Klub
megnyitó
bemutatkozik a U-care program, a no hate 
speech és a vote for diversity kampány.

A rendezvényt megnyitja
molnár bálint - igazgatóhelyettes, európa 
tanács - budapesti európai ifjúsági központ
karvalits ivett - kampánykoordinátor, online 
gyűlöletbeszéd ellenes kampánybizottság
téglásy kristóf - főosztályvezető, 
emmi - ifjúságügyi főosztály
varga livius - művészeti vezető, U-care projekt
lőrincz marcell - elnök, szubjektív 
értékek alapítvány”

18:00 CentrAl pAssAGe
szimpatikUs?  
virtUális fotósorozat 
az emberek 
elfogadásáról
mitől találunk valakit szimpatikusnak? a 
sztereotípiákkal kapcsolatos reakciókra 
hívja fel a figyelmet zsák kata fotósorozata. 
hogyan változik a bennünk kialakult kép 
egy átlagos lányról és fiúról, ha vallási-, 
faji-, társadalmi ismertetőjeleket látunk 
rajtuk? mennyire és milyen gyorsan 
alakítjuk véleményünket egy-egy jelkép 
láttán? és legfőképpen miért?

fotó: zsák kata
modellek: zsák éva és németh róbert
közreműködnek: fél 8 csoport, W. tamás stúdió

18:30 Gödör Klub 
eszterlánc, egyenlŐ
filmvetítés és beszélgetés (két rövidfilm 
és beszélgetés az alkotókkal - kovács 
nikolett és eichner hanna alkotásai)

eszterlánc
négy nő, kiindulópontjuk a sajókazai 
cigánytelep. a világ határai mindegyikük 
számára máshol vannak. Útjuk a 
kilátástalanságtól a reményteli „kitörésig” 
más és más. a videósorozat nem egyetlen 
keresztmetszeti pillanatkép, hanem 
négy évet tekint át a nők életéből. mi 
segíthet abban, hogy kilássunk a saját 
börtönünkből? lehetünk-e boldogok az 
önkéntes társadalom előli elvonulásban? 
köze van-e a többségi társadalomnak 
a kérdéseinkre adott válaszoknak, és 



20:30 Gödör Klub
oláh krisztián 
trio & coloUr art 
ensemble: harmonies 
against racism
az oláh krisztián trio a dzsessz 
irányából, a bartók béla zeneművészeti 
szakközépiskola növendékeiből alakult 
colour art ensemble pedig a komolyzene 
oldaláról közelít egymás felé az. a két műfaj 
különleges együttélésével, keveredésével 
közösen kívánják felhívni a figyelmet 
az egyenlőség és a rasszizmus elleni 
küzdelem fontosságára a fiatal zenészek 
a U-care program keretében. elsőként 
dzsessz-sztenderdek hangzanak fel 
a trió előadásában, majd kiegészülve 
a vonósokkal és fafúvósokkal saját 
dzsesszkompozíciók nagyzenekari 
változatait hallhatja a közönség.

Oláh Krisztián Trio
oláh krisztián – zongora, schildkraut 
vilmos – bőgő, serei dániel – dob

Colour Art Ensemble
frecska rebeka – fuvola; gaján evelin – oboa; 
nagy mózes – klarinét; révész márk – kürt; 
lorx laura – fagott; veres sibill, radics 
beatrix, tóth barbara, ribly péter – hegedű; 
váradi gyula, ruisz alexandra, fehér hanga, 
nyári kornél – másodhegedű; sztojka zoltán, 
kindlinger Jessica – brácsa; mohácsi olivér, 
kovács gábor – cselló; kristófi bence - bőgő

19:00 roHAm bár
song-óra bemUtatJa: 
visszaJátszma 
az előadás a song-óra összművészeti 
színtér kezdeményezésével, songoro fatime 
vezetésével valósul meg. a kezdeményezés 
egyfajta ráhangolás az összehangolódásra, 
a bennünk lévő természetes emberi igény 
felerősítése a művészet formanyelvének 
tolmácsolásával, hogy megismerjük és 
segítsük egymást. a tizenhét tagú stábban 
egymást korábban nem feltétlenül ismerő 
előadó - és alkotóművészek dolgoznak 
együtt - ezzel mutatják meg a nyitottság 
fontosságát és bizonyítják a sikeres 
párbeszédet. az előadás leginkább a 
kísérleti színházhoz áll közel, mondhatni 
a fluxusmozgalom folytatásaként 
tekinthető művészeti irányzat.

Közreműködik
bessenyei kati, farquhar anna, fodor réka, Jánosi 
ágnes, sugár zsófi, zahár fanni, egri márton, földi 
balázs, gyarmati gábor, Őrsi andrás, pivarnyik 
balázs, simon gergő, táborszky bence, tyukász 
botond, várvölgyi szabolcs, Weil andrás



22:00 spinozA
romok – monodráma
1 asztal, 1 szék, 1 színésznő, 1 apa, 1 anya, 
1 fiú, 1 lány, 1 nap + 1 bűntett. hajnali öt 
órakor elindul egy roma család átlagos 
munkanapja. minden ugyanúgy történik, 
mint mindig, csak ma valami másképp és 
semmi sem lehet ugyanolyan, mint eddig.

írta: molnár dávid márk / spolarics andrea
rendező: spolarics andrea
Játssza: radácsi gabriella
díszlet / technika: markovics melinda
smink: berkeczi liliána
plakát: varga zoltán

22:00 Gödör Klub
eUro-african 
playgroUnd – koncert
fellép: mbaye ndiaye - ének, djembe; cheikh 
ibrahima fall - ének, djembe, balafon; szendi gábor 
– percussion; dés andrás – percussion; mogyoró 
kornél – percussion; czibere József – percussion; 
kiss benedek – basszusgitár; ávéd János – 
szaxofon; Weisz gábor – szaxofon; mike gotthard 
– gitár; fenyvesi márton – gitár; alex baboian – 
gitár; tóth mátyás – gitár; tálas áron – billentyű; 
dylan coleman – billentyű; Juhász márton – dob

23:00 CentrAl pAssAGe
m.e.s.é.t. – mondJ egy 
sztorit és add tovább 
a magyar népmesék világából ihletet 
merítve három fiatal tervező igyekszik 
megoldást találni arra, hogy a tolerancia 
minden embert megillessen. a divat 
formakultúráját felhasználva mutatják 
meg, hogy a kifutó nem csak a nagyokról 
szól, hanem az önálló tervezőkről és 
az önálló gondolatokról is. céljuk, hogy 
ruháik és kiegészítőik által megmutassák, 
hogy minden ember gyönyörű, és úgy 
különleges, amilyennek született. az 
elfogadásról mesélnek, elkalauzolva minket 
a fehérlófia és a macskacicó világába. 

tenczer zsófia - ötvös-fémműves, projektvezető
károlyi-horváth klaudia - ötvös-fémműves
tenczer zita - textiltervező

23:30 Gödör Klub
akkezdet phiai 
koncert
a závada péter (Újonc) és süveg márk 
alkotta underground hiphopcsapat 
okos-érzékeny költészete egyaránt 
szól szívnek, léleknek, agynak.

00:30 Gödör Klub
simon iddol / party

simon iddol 
antirasszista mix



www.antirasszista.hu Gödör Klub, Central passage
VI. ker., Király utca 8–10.

400 bár
VII. ker. Kazinczy u. 52/b

roHAm bar
VII. ker., Dohány u. 22.

spinoza
VII. ker., Dob u. 15.H
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a „u-care – urban culture against racism in europe” programot 
az európai unió egyetemes jogi és polgári programja támogatja.

ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az európai unió 
nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Glorius 
Art Kft.


