
GaardenEckenEntdecken, Gaarden Bölgesinin köşelerini 
keşfetmek için 2019 yılında, bir grup aktif bölge sakini 
tarafından, başlatılan bir girişimdir. Hep birlikte yürüyüşe 
çıkıyoruz, bölgeyi farklı açılardan algılıyor, hikâye ve fikir 
biriktiriyor, hayal kuruyoruz. Mahallemize aktif bir şekilde 
katkıda bulunmak istiyoruz. Dilerseniz bir defalık, dilerseniz 
sıklıkla bize dahil olmanızı canı gölden arzu ederiz. Herkes 
davetlidir.
Bu girişimi ilk harekete geçiren Büro Soziale Stadt Gaarden  
ofisidir ve amacı kendi bölgesindeki mahallesine katkı 
sağlamak isteyen insanların motivasyonunu artırmaktır.

GAARDENECKENENTDECKEN NE YAPAR?

Yürüyüş, keşif, vizyon atölyeleri ve sanatsal atölyeler gibi 
çeşitli faaliyetlerle mahalle sakinlerinin hikâyelerini tasvir edi-
yoruz, aynı zamanda yeni fikirler deniyor ve uyguluyoruz. Bu 
faaliyetleri gerçekleştirirken, odak noktamız birlikte olmak, 
tanımadığımız insanlarla tanışıp, onlarla fikir alışverişinde 
bulunmaktır.
Sanatçı Nadine Gutbrod anlatılan hikâyeleri topluyor ve 
birlikte yapılan aktiviteleri kayda geçiriyor. Toplanan hikâye 
sayısı giderek artıyor, Gaarden sokaklarında görünür hale 
geliyor ve online olarak herkesin erişimine sunuluyor.

Dieter zeigt sein Gaarden, Mental Map vom Spaziergang, 2020

Gaardener*innen zeigen ihre Lieblingsorte in Gaarden, 2020



GAARDEN NE ISTIYOR & NE HAYAL EDIYOR?
GAARDEN BÖLGESI GELECEKTE NASIL OLACAK?
BUNUN IÇIN BIZ NE YAPABILIRIZ?

Bu sorulara cevap bulabilmek için Gaarden köşelerinde ve 
meydanlarında 2020’nin şubat ve haziran ayları arasında 
vizyon atölyeleri kuruldu. Pandemi döneminde de online yani 
internet ortamında da devam edildi. Atölyeden kasıt açılım, bir 
araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak, dinlemek, biriktir-
mek, birbirimizden öğrenmek ve katılımdır.
Yediden yetmişe Gaarden Bölgesi sakinleriyle yapılan pek 
çok sohbette ve mütalaada hayaller, istekler, fikirler ve ihtiyaç 
duyulan çok sayıda konular beş başlık altında toplandı.  
Bunlar: DAHA ÇOK YEŞILLIK VE ÇIÇEKLER, DAHA ÇOK SAYGI, 
DAHA ÇOK GÜVENLIK, DAHA ÇOK BIR ARADA OLMAK, DAHA 
ÇOK TEMIZLIK.

ŞIMDIYE DEK BU KONULARDA NE YAPILDI?

Eylül 2020’den beri yukarıda belirtilen konularda atölyeler 
yapılıyor. Kaligrafi (Calligraffiti), Desenli Şablon Baskı (Stencils-
Schablonendruck) ve Şair Atışması (Slam-Poetry) gibi yaratıcı 
teknikler kullanılıyor. Bu girişimde bölgedeki sanatçılarla, sosyal 
ve kültürel kurumlarla birlikte çalışılıyor. Atölyeden çıkan sonuç-
lar, minik aksiyon, etkinlik ve performans gibi şekillerle Gaarden 
sokaklarına taşınıyor. Pandemi dolayısıyla “DAHA ÇOK GÜVEN-
LIK”, “DAHA ÇOK BIR ARADA OLMAK”, “DAHA ÇOK TEMIZLIK” 
başlıklı konular 2021’in bahar ve yaz aylarına ertelenmiştir.

SIRADA NE VAR?

Ağustos 2021’e kadar, aksiyon haftası kapsamında, GAARDEN- 
ECKENENTDECKEN, Gaarden Bölgesinde hareket halinde ola-
cak. 

28.-30.05.2021’de sanatçı Beate Eber ile birlikte “DAHA ÇOK 
GÜVENLIK” başlıklı “UNORTE BELICHTEN” (Karanlık Köşeleri 
Aydınlat) atölyesiyle karanlıkta kalan köşeleri tespit etmek için 
Gaarden Bölgesinde bulunduk. Işık kullanarak fikirler geliştirdik, 
bant, tel ve beton malzemeleriyle de yaratıcı aydınlatma 
objeleri yaptık ve seçilen köşelere yerleştirdik. Böylece Gaar-
den sokaklarında karanlıkta kalan, güvenlik sorunu oluşturan 
köşeleri ışıklandırdık.
Gaarden Bölgesinde “DAHA ÇOK BIR ARADA OLMAK” ve 
“DAHA ÇOK TEMIZLIK” konu başlıklı atölyeler Haziran ve  
Temmuz 2021’de başlatılacak. Değişiklikler bildirilecektir!
Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için web sitemizi  
ziyaret edin: www.gaardeneckenentdecken.de 

SENIN GAARDEN IÇIN DILEĞIN NEDIR? GELECEKTEKI GAAR-
DEN BÖLGESINI SEN NASIL HAYAL EDIYORSUN?

Bir fikrin, bir vizyonun mu var? O halde durma, sende katil! 
Çarpı işaretini koy ya da konuyla alakalı bir şeyler yaz!

NEREYE MI GÖNDERECEKSIN?
Yandaki kuponu ayırarak, Vinetaplatz 2 adresinde bulunan 
Stadtbüro, yani Şehir Bölge Ofisinin posta kutusuna bırak.
Ya da fotoğraf çek ve fikrini elektronik posta (E-Mail) yoluyla 
bu adrese gönder: gaardeneckenentdecken@gmail.com

Bizi Instragram ve Facebook kanallarında da bulabilirsin.
Senden gelecek mesajlar için heyecanla bekliyor olacağız!!!

Calligraffiti-Workshop „Mehr Respekt“ mit Marleen Krallmann, 2020


