
Pan Berlin 
Pikniği
Sınırlar Üzerine  
Bir Konuşma   
14 Ağustos 2021
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Haydi birlikte sınırlar üzerine bir ko-
nuşmanın bunların üstesinden gel-
diği bir gün yaratalım: Berlin Duvarı 
anıtında birlikte gerçekleştireceğimiz 
bir piknikte ve / veya röportajda

Birçok imzanın bulunduğu bir bez, bir laptop çan-
tası, bir grafiti boyası kutusu, bir fotoğraf, bir mi-
safir dinleyici bileti – bu nesnelerin ortak özelliği 
nedir? Bunlar sınır ile ilgili tecrübelerle bağlantılı-
dır. Bazen bizi büyük bir konuya yaklaştıran şey-
ler küçük meselelerdir. Bize sınır konusu ile ilgili 
bir şeyler anlatan nesnelerinizi arıyoruz. Duvarın 
kurulmasının 60. yılında sizden şunu öğrenmek 
istiyoruz: Dünya üzerindeki politik sınırlarla ilgili 
hangi deneyimleri edindiniz? 

14 Ağustos’ta tüm Berlinlileri birlikte yemek yer-
ken, anlatımlar ve dinlemeler yaparken bakışımı-
zı sınırlara, sizin getirdiğiniz nesnelere ve dene-
yimlerinize yöneltmeye ve bağlantılar kurmaya 
davet ediyoruz: Birlikte piknik yaparken sınırlar 
hakkında konuşmak istiyoruz.

Pan Berlin Pikniğinin bir parçası olun! Nasıl 
mı? Berlin Duvarı’nın eski sınır hattı boyunca 
piknik yapın!
Bu özel günde eski Berlin / Brandenburg sınır hattı boyun-
ca piknik yapın. En iyisi yeni tanıştığınız biriyle. Belki de sizi 
yalnızca kısaca selamlayan komşunuz, kibar Späti çalışanı 
veya size pandemi zamanlarında yardım eden DHL kur-
yesi? Berlin Duvarı, duvarın 13 Ağustos 1961 tarihindeki 
inşası ve dünya üzerindeki sınırlar hakkındaki hatıralarınızı, 
düşüncelerinizi veya yaşadığınız olayları paylaşın.

Sosyal medyada fotoğraflar paylaşın!
#panberlinerpicknick ve #sprechenuebergrenzen hashtag-
lerini eklediğiniz ve düşüncelerinizi yazdığınız fotoğrafları-
nızı Instagram’da paylaşarak pikniğinizi dünyayla birleştirin. 
Tüm piknik katılımcıları arasında Berlin Duvarı Vakfı’ndan 
bir hediye paketi çekilişi yapacağız.

Sınırlar konusu ile ilgili nesne hikayeleriniz 
filme dönüşsün!
Berlin Duvarı anıtına gelin ve sizin için kişisel sınır tecrü-
beleri ile bağlantılı olan bir nesne getirin. Bu nesne ile ilgili 
düşüncelerinizi sarı röportaj kutumuzda kameraya almak 
ve belgesel haline getirmek istiyoruz. Röportajı Almanca, 
Arapça, Lehçe, Türkçe, Rusça, İngilizce veya Vietnamca 
dillerinde gerçekleştirebiliriz. 

Yer: Berlin Duvarı Anıtı Bölgesi, ziyaretçi merkezinin karşı-
sı, Bernauer Straße 119, 13355 Berlin, (Nordbahnhof tren 
istasyonu), Saat: 10.00–18.00

#panberlinerpicknick
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