એસે$બલ + 'કૂ *સ ઑફ ટુ મોરો/આવતીકાલની શાળાઓ: અમે જે 'થળની ક*પના કર?એ છ?એ
7 મે - 4 સAટે $બર 2022

અમે ક*પના કર?એ છ?એ તે 'થળની શBઆત ઇટાiલયન-Fાiઝiલયન આiકJટેKટ લીના બો બાડM (191492) Nારા એક iવiચQ AલેRાઉTડના Uોiગથી કરવામાં આવી હતી. 1968 ની આ રં ગીન iડઝાઇન $[ુiઝયમ
ઑફ આટ\ , સાઓ પાઉલો (MASP)ની સામે iવશાળ ']કચરોની iસર?ઝની ક*પના કરે છે, જે તેણે
તાજે તરમાં iડઝાઇન કર? હતી. જે મ કે બાળકો Nારા ક*પના કરવામાં આવે છે, તેઓ $[ુiઝયમ પર લટકે છે.
આ [ુટોiપયન Aલે-'પેસ, જોકે , `ારે ય બનાવવામાં આa[ું ન હbું.
આ Uોiગથી cેiરત, અને iડઝાઇન સાeૂiહક એસે$બલ સાથે, અમને આfય\ થવા લાg[ુ:ં બો બાડMhું iવઝન
આજે કે iું હશે? જો બાળકો પોતાના નાટકના આiકJટેKટ બની શકે તો jું થશે? kહે ર જgયાની માiલક? અને
કબજો કે વી ર?તે છે તે પડકારવા માટે jું તેમની ભાષાનો ઉપયોગ કર? શકાય? તો પછ? આપણે ગેલેર?ઓ,
રમત અને iશnણની oુનઃક*પના કે વી ર?તે કર? શક?એ?
Qણ વષ\ પહે લાં, અમે એસે$બલ અને અમારા 'કૂ *સ ઑફ ટુ મોરો/આવતીકાલની શાળાઓ cોRામના બાળકો
સાથે cવાસ શB કયo હતો - આ crોhું અTવેષણ કરવા અને બો બાડMના iવઝનને sવનમાં લાવવા માટે
જે માં સમR નોiટJગહામની આઠ શાળાઓનો સમાવેશ થાય છે. એસે$બલે Qણ શાળાઓમાં iનવાસી કલાકારો
અને બાળકો સાથે નsકથી કામ ક[ુ,v wયારે iવશાળ 'કૂ *સ ઑફ ટુ મોરો/આવતીકાલની શાળાઓ
cોRામની oૂછપરછ સાથે વxુ aયાપક ર?તે જોડાઈ. બાળકોની izયાઓ, iવચારો અને ciતભાવો આ
વાતા\લાપના કે T{માં હતા.
ગેલેર?ઓમાં, તમને Qણ નાટક iશ*પો જોવા મળશે, જે બાળકોના અવાજો અને cયોગોના પડઘાથી
ઘેરાયેલા છે. અમે જે ']Kચસ\ને 'iબગ રે ડ' અને 'મેનેજર?' તર?કે બોલાવીએ છે તે બો બાડMના Uોiગથી
સીધા cેiરત હતા, wયારે 'ફન હાઉસ' આ 'થાiનક શાળાઓના સહયોગથી iવકસાવવામાં આa[ું હbું. આ
શહે રના બાળકો માટે અને બંને Nારા રચવામાં આવી છે. તો, ચાલો જઈએ અને રમીએ.
-iલસા જે Kસ, અમાTડા '~ુટ અને iનકોલ યીપ Nારા •ુરેટે ડ, iનઆલ ફે રેલી Nારા સહાiયત.
આના સહયોગથી iવકiસત:
w[ુiબલી L.E.A.D. એકે ડેમી અને કલાકાર iગiલયન FેTટ
નોiટJગહામ નસ\ર? 'કૂ લ અને કલાકાર iસયાન ડબ*[ુ ટે લર
રોiબન હૂ ડ cાથiમક શાળા અને કલાકાર લૌરા એ*Uે ટ
આના Nારા વધારાના યોગદાન સાથે:
એડના s ઓ*‚સ L.E.A.D. એકે ડેમી અને કલાકાર ચાલoટ ટપર
હં iટJgડન L.E.A.D. એકે ડેમી અને કલાકાર iસયાન ડબ*[ુ ટે લર
મેલબર? cાથiમક શાળા અને કલાકાર પીટર રમની

iમલફોડ\ એકે ડેમી અને કલાકાર લૌરા એ*Uે ટ
સાઉથવો*ડ cાથiમક શાળા અને કલાકાર ચાલoટ ટપર
Stinsensqueeze Nારા cદશ\ન RાiફKસ.
ધ 'iબગ રે ડ' એ ધ બેTટવે, ટોરોTટો સાથેhું સહ-કiમશન છે, wયાં તે 19 જૂ ન - 26 સAટે $બર 2021
દરiમયાન રજૂ કરવામાં આa[ું હbું.
cદશ\ન, સંબંiધત ઇવેTƒસ અને iશnણ કાય\zમો iવશે વxુ માiહતી માટે , અને 'કૂ *સ ઑફ
ટુ મોરો/આવતીકાલની શાળાઓનાં સહભાગીઓની oૂણ\ „ૂiચ માટે , nottinghamcontemporary.org ની
eુલાકાત લો
અમારા તમામ કાય\zમો અમારા cેnકોના સમથ\ન Nારા શ` બને છે. જો તમને આજે eુલાકાત લેવાનો આનંદ
આaયો હોઈ, તો કૃ પા કર?ને સમથ\ન કરવાhું iવચારો. „ૂચવેલ દાન £3.

sવનચiરQ
ASSEMBLE એ આiકJટેKચર, iડઝાઇન અને કલામાં કામ કરતી બહુ -iશ'ત સાeૂiહક છે.
SCHOOLS OF TOMORROW એ પૉલ હે મiલન ફાઉTડે શન Nારા ફં ડ cદાન કરવામાં આવેલ ચાર વષ\નો
લiનJગ અને iરસચ\ cોRામ છે, જે કલાસBમમાં અને તેની બહારની રચનાˆમકતાને izયા-આગiળત તપાસની
cizયા Nારા સમથ\ન આપવા માટે આઠ 'થાiનક શાળાઓમાં કલાકારોને iનવાસ 'થાને eૂકે છે.

સંબંiધત ઘટનાઓ
વોક‰ુઝ
jુz 13 મે, બપોરે 12 વાgયે
વેલકમ વૉક‰ુ
Šુધ 8 જૂ ન, બપોરે 2 વાgયે
કે રેન ચેT]? iૂડ, 'કૂ લ ઓફ એw[ુકેશન, નોiટJગહામ ]ે Tટ [ુiનવiસJટ? Nારા Šુધવારે વોક‰ુ
વક\ શોપ: નોiટJગહામની oુનઃક*પના
શiન 14 મે, બપોરે 2 વાgયે
એડવેTચર AલેRાઉTડ: કTટે $પરર? Aલેના આiકJટેKચસ\
એબેરંટ આiકJટેKચર, ગેFીએલા Šુરખા*ટર, બેટર?ઝ કોલોમીયા અને માક\ iવગલી અને સોળ પેરેઝ
માટMનેઝ Nારા વાતા\લાપની •ેણી – કૃ પા કર?ને તાર?ખો માટે અમાર? વેબસાઇટ જુ ઓ.
પોલ મેલોન સેTટર ફોર 'ટડ?ઝ ઇન iFiટશ આટ\ Nારા સપોટe ડ છે.

cોRામ રમો અને શીખો
મફત કૌટું iબક ciૃi•ઓ
31 મે - 2 જૂ ન
અધ\-ગાળાની ciૃi•ઓ
2 - 25 ઓગ'ટ
સાઉથવો*ડ cાઇમર? 'કૂ લ Nારા બનાવવામાં આવેલ ઇમiસJવ વાતાવરણ સાથેનો સમર cોRામ
અમારા cદશ\નોના સંવેદનાˆમક અhુભવને સમથ\ન આપવા માટે iરસેAશનમાંથી અમાર? ફે iમલી
એKસAલોરર બેગ પૈક?ની એક પસંદ કરો.

અમે જે 'થળની ક*પના કર?એ છ?એ તે ગiતશીલ વાતાવરણ છે. સમR cદશ\ન દરiમયાન, અમાર?
ભાગીદાર શાળાઓ ગેલેર?ઓમાં iવiવધ ciૃi•ઓ અને iવચારો માટે સંકેતો છોડ? શકે છે.

