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Επίθεση στα 
σύνορα:  

γέλιο  
μπροστά  
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πολύ μικρό: Το Borderline Offensive είναι μια διεθνική και διεπιστημονική καλλιτεχνική 
πλατφόρμα, που διερευνά πώς η τέχνη και το χιούμορ συμβάλλουν στον διαπολιτισμικό 
διάλογο, την κοινωνική ένταξη και την ειρήνη εντός και εκτός της Ευρώπης.

Χρησιμοποιούμε την τέχνη, τη συμμετοχή και μια παιχνιδιάρικη στάση ως εργαλεία για 
έναν μη βίαιο ακτιβισμό και δημιουργική παραβίαση, για την καταπολέμηση του φόβου, 
του λαϊκισμού και του υπαρξιακού άγχους.

Ανοίγουμε καταστάσεις διαλόγου μεταξύ των ντόπιων, όσων έρχονται τώρα, των 
παλιών και των καινούργιων ξένων, ξεκινώντας από τα κοινά παράλογα και την 
ασάφεια της ζωής που μας κάνουν να γελάμε μαζί.

Γελάμε μπροστά στο φόβο, και θέλουμε να ΓΕΛΑΣΕΤΕ μαζί μας για να γιορτάσουμε τις 
χαρές της ζωής χωρίς να γίνουμε πικροί και σπασμένοι.
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Borderline Offensive: το γέλιο μπροστά στον φόβοείναι ένας 
επίσημος πόλεμος ενάντια στον φόβο, στην υπηρεσία της 
καλλιτεχνικής έρευνας και της κοινωνικής ανάπτυξης με βάση 
την καλλιτεχνική παραγωγήπου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
του 2017 και του 2021.

Ευρωπαίοι και Μέσανατολίτες καλλιτέχνες διερεύνησαν 
θέματα μετανάστευσης, όπως ζώνες κοινωνιολογικής επαφής, 
διαπολιτισμικές συγκρούσεις και διάλογο, συλλογική 
δημιουργία ταυτότητας και συνοχή της κοινότητας στη 
σύγχρονη Ευρώπη μέσω νέων καλλιτεχνικών δημιουργιών.

Το χιούμορ και οι συμμετοχικές τέχνες χρησιμοποιήθηκαν 
για να καθοδηγήσουν την αλληλεπίδραση, τον διάλογο 
και τη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων μεταναστών 
και φιλοξενούμενων, προσκαλώντας τους ανθρώπους να 
μοιραστούν γνώσεις, να σέβονται και να γελούν μαζί, στα ίδια 
πράγματα και με τον εαυτό τους.

Οι κύριες επιθετικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
ήταν:

2017 Δημιουργία της κοινότητας #BorderlineOffensive 
και του Μανιφέστου της

2018 Διακρατικές καλλιτεχνικές συγκατοικίσεις για 
καλλιτέχνες από την Ευρώπη, την Τουρκία και τη 
Μέση Ανατολή

2019 Παραγωγή και περιοδεία  #BorderlineOffensive 
έργα τέχνης

2020 Πανδημία COVID-19 = Τακτική υποχώρηση + 
προμήθεια πυρομαχικών στον κυβερνοχώρο

2021 Διοργάνωση του Φεστιβάλ και της Συνέλευσης 
#BorderlineOffensive.
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Το Οπλοστάσιο (γνωστά ως Καλλιτεχνικά Έργα) που χρησιμοποιείται στο 
θέατρο του πολέμου παρουσιάζεται εδώ. Το Οπλοστάσιο και οι επιθετικοί 
μισθοφόροι των Συνοριακών επιθέσεων είναι διαθέσιμοι για περαιτέρω μάχη. 
Κάθε διαδικασία υποβάλλεται σε επεξεργασία εκτός της λογιστικής του 
παγκόσμιου στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος.
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Μουσείο Πραγματικής Ιστορίας
2019, Ivana Satekova, Zoukak Theater Group και Abduljabbar Alsuhili

Έκθεση μεικτών μέσων και παράσταση διαλέξεων που παρουσιάζει τις 
γελοίες θεωρίες συνωμοσίας από ρατσιστές και λαϊκιστές σαν να ήταν 
η απόλυτη αλήθεια. «Μια προσβολή για τη συλλογική νοημοσύνη της 
κοινωνίας», αναφέροντας την επιμελεια του τρομοκράτη-πρόσφυγα-
-καλλιτέχνη και τους συνεργούς του (συμπεριλάμβανεστε επίσης).
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Ποίηση κουκλοθεάτρου
2019, SKART συλλογικό

Μια συλλογική εμπειρία δημιουργίας ιστοριών για κοινό νέων, ώστε να 
δημιουργούν και να εκτελούν τις δικές τους ιστορίες μετανάστευσης, 
δημιουργώντας κούκλες χαρτιού και σκηνογραφία από χαρτόνι. DIY 
αυτοσχεδιασμός, που γίνεται οποτεδήποτε και οπουδήποτε, η εμπειρία 
μπορεί να επεκταθεί σε κινούμενα σχέδια ντοκιμαντέρ, προφορικό λόγο, 
τραγούδι χορωδίας, ακτιβισμό και μαγικά στη σκηνή.
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Ο Μακρύς Βαρύς Δρόμος
2019, Darinka Pop-Mitic και Nalan Yırtmac

Τα ανέκδοτα που προκαλούν -δυνατά γέλια, γέλια-όχι-για να-κλαίνε, 
ειρωνικά-λυπημένα (ή απλά λυπημένα) γέλια - που λένε στο δρόμο 
οι μετανάστες, με τους μετανάστες και για τους μετανάστες. Μέσα 
από συλλογικά φτιαγμένα street-fi fanzines, stencil και εναλλακτικές 
ηλεκτρονικές εκδόσεις, οι ιστορίες αυτές κοινοποιούνται στα ευρωπαϊκά 
αναγνωστικά κοινά  σε μια δημοσίευση που συνεχίζει τη μεγάλη δυτική 
παράδοση των εφημερίδων του δρόμου. Κάθε τεύχος δημιουργείται από 
μια διαφορετική, διαρκώς μεταβαλλόμενη, συντακτική ομάδα. 
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Τρεις μετανάστες σε βάρκα  
(για να μην πούμε τίποτα για το λαθρέμπορο)
2019, Petko Dourmana

Εγκατάσταση βίντεο, αναπαραγωγή ρόλων και ερευνητική παράσταση 
που παραφράζει σκηνές από το κλασσικό κωμικό  έργο «Three Men in 
a Boat» του Jerome K Jerome, αλλά που τώρα αφορά τρεις μετανάστες 
που λαθρέμποροι περνούν   από ένα ποτάμι στα σύνορα μια θεοσκότεινη 
νύχτα. Μπορεί να το παρακολουθήσει κάποια/ος μόνο με συσκευές 
νυχτερινής όρασης που χρησιμοποιούνται από συνοριοφύλακες.
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Παιχνίδια στο πρόσωπο του φόβου
2020, Salam Al Hassan και Isaak Kraft van Ermel

Πρωτότυπα βιντεοπαιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί και δημιουργηθεί από 
κοινού σε μια διαπολιτισμική διαδικασία. Για μεμονωμένη χρήση, αλλά και 
για πολλούς παίκτες, εστιάζοντας στη στρατηγική, το παιχνίδι ρόλων και 
την κοινωνική αφαίρεση, θα σας ζητηθεί να αποικοδομήσετε στερεότυπα 
και να κάνετε σκληρές επιλογές ως ασυνόδευτος/η ανήλικος/η, λαθρέ-
μπορος/λαθρεμπόρισα ή Ευρωπαίος/α μετανάστης/στρια που καταφεύγει 
στη Μέση Ανατολή.
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Ο Εικονογραφημένος Οδηγός του Μετανάστη μέσω της 
Ευρωπαϊκής Διαφθοράς
2021, Μουσείο Διαφθοράς
Ψηφιακά διανεμημένη underground δημοσίευση, που συλλέγει πρωτότυπα 
έργα τέχνης που αντανακλούν εμπειρίες προσωπικής ή θεσμικής διαφθοράς: 
από δωροδοκία στον εαυτό σας για να προχωρήσει προς τα εμπρός κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού στον χώρο Σένγκεν και τη νομιμότητα, έως τον 
τρόπο με τον οποίο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συλλαμβάνεται από 
ντόπιους εκμεταλλευτές για παράνομο εμπλουτισμό. Για γρήγορους μαθητές 
μετανάστες ή αργούς μαθητές ευρωσκεπτικιστές.
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Νέες κυκλοφορίες
2021, Nadir Sönmez

Πειραματική διαδικτυακή παράσταση (βίντεο), από πρωτότυπο έργο 
μικρο-θεάτρου. Σπρώχνοντας τη σεξουαλική ένταση μεταξύ ευρωπαϊκών 
και μη ευρωπαϊκών νοοτροπιών, η λογοτεχνική ματιά της Δύσης στην 
προσφυγική κρίση αποτελεί υλικό παρωδίας σε μια συζήτηση σχετικά με 
ένα αδημοσίευτο ερωτικό φαντασιακό αφήγημα μεταξύ ενός Τούρκου 
ακαδημαϊκού και ενός πρόσφυγα της Μέσης Ανατολής.
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Εμείς οι άνθρωποι!
2021, Divadlo Na Perone και Sytze Schalk

Διαδραστικό, θεατρικό κοινωνικό παιχνίδι, για μια φανταστική χώρα 
που διεξάγει τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές της εν μέσω κρίσεων 
(κλίμα, οικονομία, μετανάστευση). Το κοινό γίνεται πολίτης και οι 
επιλογές του θα επηρεάσουν τη μοίρα της χώρας, καθώς και το τι 
συμβαίνει στο έργο. Εμείς, οι άνθρωποι, δεν ενδιαφερόμαστε για 
αριστερά ή δεξιά, θέλουμε απλώς η κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματά 
μας!
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Ανιθαγενή Γραμματόσημα [Remix]
2021, Khaled Jarrar

Μια διαδραστική παράσταση που απαιτεί από εσάς να ενεργήσετε! και 
να γίνετε μέρος μιας φιλοτελικής παρέμβασης που συλλογίζεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την ανιθαγένεια, την παγκόσμια επικοινωνία και 
την έννοια του έθνους-κράτους. Ανταλλάξετε επιστολές με ανιθαγενή 
γραμματόσημα, δημιουργήστε τα δικά σας ή προτείνετε τα στο εθνικό 
ταχυδρομείο σας.
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Μισώ το θέατρο, λατρεύω την πορνογραφία
2020, Θεατρική Κολεκτίβα Zoukak

Θεατρική παράσταση, γυρισμένη για διαδικτυακή ροή (online stream-
ing). Διατίθεται μόνο ως προϊόν λαθρεμπορίου που διακινείται 
διαδικτυακά από τους δημιουργούς. Η ιστορία είναι μια βόλτα στις πιο 
καυτές ιστορίες από τη Μέση Ανατολή, με επιμέλεια και εξυπηρέτηση 
ειδικά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες του 
αγαπημένου μας ‘δυτικού’ και αγγλόφωνου κοινού.
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Ακτιβιστικές Δράσεις Wildfire
2021, Sanne Boekel, Ida van de Lee

Συμμετοχικές καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, σχεδιασμένες ως μέρος μιας 
λαϊκής εκστρατείας για ανθρώπινες πολιτικές για τους πρόσφυγες 
και τη μετανάστευση στις Κάτω Χώρες. Η δράση Kieswijzer διανέμει 
παραβιασμένες προεκλογικές αφίσες που τοποθετούν συνθήματα 
εκστρατειών στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης στα στρατόπεδα 
προσφύγων. Το Action Home for All καλεί τους παρευρισκόμενους να 
ξαναγράψουν την πραγματικότητα, προσελκύοντας μετανάστες παιδιά 
σε ένα νέο σπίτι. δράση
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