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" العامة إنشاء المصلحة"طار معرض في إ Transparadisoمؤسسة  تنظمانطالقاً من هذه المسألة   كيف نريد أن نعيش معاً؟

نتاج من أجل اإل ، حجارة التانوغرام ستستخدم (لمعرضللمجسمات المعروضة في ا  .101بمقياس )لعبة بإستخدام التانوغرام 

 (2ل فيليم فلوسير  "حرية المهاجرين"انظر  ) المقيمين األصلين  لئكوأقادمين الجدد ومن اولئك ال صفات التعايش معال الجماعي

 

لثات مربع، متوازي األضالع، وخمس مث)تانوغرام هي لعبة صينية قديمة، مبدأ اللعبة  هو تكوين أشكال من سبع قطع وهي ال) 

ً هذه القطع علن تبعثر بعد أ2 مع بعضها البعض تشكل مربعوهذه القطع السبع عند ترتيبها  2 بأحجام مختلفة  ينا استعمالها جميعا

يقوم بإعدادها وذلك من خالل على الالعب أن و هذه األشكال محددة سلفاً 2 شكال مختلفة وذلك بحسب خيال الالعبلتكوين أ

 (2استعمال  جميع القطع السبع من دون نقصان

 

ة شبيه كان لهذه اللعبة، لعبو2 من سبع ستخدام تسعة أشكال بدلً بإ Transparadisoمن قبل  اللعبة الكالسيكية الصينيةتم تعديل  

 Quälgeist2""  تسمي 11في نهاية القرن ال  والدول المتحدثة باللغة األلمانية في النمسا

غرام وفي هذه األثناء يمكن لألشخاص مناقشة عدة أشكال بإستخدام التانو أن يقموا بتشكيلبنفس الوقت  يمكن لعشرة أشخاص 

 2والرغبات والمخاوف فيما يتعلق بالقيم الجديدة للتعايش آلمالابين توقعاتهم 

 

كسرت لألسف ان ،ن الخزفوهر العالم على قطعة م، أمر راهب طالبه للسفر لرسم األوجه المتعددة للجمال و جوفقا إلسطورة"

بعة حتى بعد لتشكل قطع الخزف المر مع بعضها  الطالب لم يستطيعوا أن يعيدو تركيب القطع2 قطعة الخزف الى سبع أجزاء

، عالمجوب الية أدرك الطالب بأن الراهب ل داعي أن يفي النها2 تهمولكنهم خلقو عدة أشكال وصور في محاول عدة أياممرور 

 "  القطع السبع المكسورةولكن يمكنه ان يرى تنوع وجمال العالم في 

 

القيم التي تم فقدها في سياق إعادة  و ركة والمثير منها للجدلتهذه اللعبة تعطي الفرصة لتبادل الجوانب الثقافية المتعددة المش

 2صلينمناقشتها مع القادمين الجدد والمقيمين األ من خاللالليبرالية الجديدة 

 ً وبهذا الزوار   "Message Board 2 " بمثابةوالذي سيعتبر  في المعرض حائطعلى  سيتم عرض المساهمات والتعليقات  علنا

 2يقاتهمتعلايضا مدعون للمشاركة ب

 

ل 2 المجموعاتدوار في تبادل األالمشاركين  سيطلب من 2المشاركة في اللعبة مفتوحة للجميع الذين يودون المشاركة بحيوية

مختلفة  او نزاعاتن تسمح بإنشاء مفاهيم مختلفة لفتح مجالت للتواصل ويمكن أاللعبة تهدف  2 عبةيوجد غالب او مغلوب في الل

 2سيتم مناقشتها

من قبل  " " ein Recht auf Raum for alle الحق للجميع في المكان " - "Willkommenzentrum" مساهمة من

Transparadiso 
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