


Who enters? Who speaks? We have 
questioned many famous pieces, known as 
the canon. We have been to Darmstadt’s 
district Kranichstein. Kranichstein has been 
to Staatstheater Darmstadt. And now the 
acting section of Staatstheater Darmstadt 
generally asks: Who enters the stage? And 
where? In a long-term project consisting 
of six sub-projects, funded by Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain, we are looking for 
exchange with people living in Darmstadt. 
The diverse community gets a stage and we 
will listen closely. 
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Performansı kim yapıyor? Kim konuşuyor? 
Bütün dünya, olağanlığın akışına bir ara ver-
menin ne anlama geldiğini gördükten sonra, 
tiyatro da yeni olana doğru tereddütsüz bir 
adım atıyor. Elimizin altında duran, kanon 
adını verdiğimiz tanınmış oyunları tekrar 
tekrar sorguladıktan, onların bize hala neyi, 
nasıl söyleyebileceklerine kafa yorduktan 
sonra, bizler kendimizi Kranichtein’da bul-
duktan, Kranichstein da kendisini Devlet 
Tiyatrosu’nda bulduktan sonra şimdi, tiyat-
romuz aslında şu soruyu soruyor: Perfor-
mansı kim gerçekleştiriyor, her şey bir yana, 
bu performans nerede yapılıyor ve sahnede 
kim eksik?  Kulturfonds Frankfurt RheinMain 
tarafından fonlanan uzun soluklu projemiz 
kapsamında gerçekleştireceğimiz altı adet 
alt-proje aracılığıyla şehirle birlikte ve şehrin 
içerisinde kurulabilecek temasların peşine 
düşüyoruz. Odak noktamız, “giriş yapmak” 
ya da meydana adım atmak, özellikle de 
sahneye çıkmak anlamındaki “Enter”: Sahne 
tüm çeşitlilikleriyle şehrin sakinlerine ait, ve 
bizler de dinliyoruz.
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Critical Friends
The critical friends form the project’s advisory council. They give advice in diverse 
ways, take part in the creation process and help reduce barriers for all sorts of groups.

City Canteen
From 21st of November till 22nd of April the City Canteen will become a „third 
place“, a location for shows and programmes staged by different communities but 
also a place that offers good coffea. A laboratory of diversity in the city centre!

Darmstadt represent
The city centre will become a stage with Volker Schmidt’s third and final part of 
his trilogy „Darmstadt represent“ evolving around questions of representation in 
Darmstadt. Following „Kranichstein represent“ and „Staatstheater represent“ 
the finale is an enquiring walk through the district on what engages people in the 
city of science and what keeps them together.  

Sound of Eberstadt Süd
On the basis of long-term local research, with workshops under professional guidance 
and a final festival including a „biographical concert“, „Sound of Eberstadt Süd“ 
stages the musical creative world of a district together with its residents.

App „Rewriting the map“
„Rewriting the map“ is the digital programme of Enter Darmstadt. Residents can 
rewrite their own stories in their city. A new map enabling change, exchange, 
translation, navigation, appointments or livestreamings of projects, constantly working 
on making a difference.

Future Living Community
How shell it go on in the future? Driven by this question all participants of the sub-
projects come together for a „Future Flat Share“, living together and sharing their 
opinions for a period of time which may culminate in a future manifest.
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Critical Friends
„Enter Darmstadt” projesinin ilk yapı taşı, süreçleri farklı yaklaşımlarla yorumlayıp 
şekillendiren bir grup insandan oluşuyor. Bunlar, Darmstadt ve Dünya hakkındaki 
bilgi ve birikimleriyle projeye aktif olarak biçim veren, eleştirel bakış açısına sahip 
arkadaşlardan oluşuyor. Bu „Critical Friends” grubu projenin danışma kurulunu 
oluşturuyor ve oyuna dostane biçimde meydan okuyorlar. Darmstadt›ın  farklılıklar 
içeren gerçekliği boyunca meydana gelecek karşılaşmalara ve şehrin fazlasıyla çeşitlilik 
içeren grupları arasındaki eşikleri yerle bir etme süreçlerine onlar eşlik edecekler.

Stadtkantine
Eşiklerin mümkün olan en aşağı seviyede olacağı bir mekan, Kasım 2021 ile Mart 2022 
arasında Devlet Tiyatrosu›nun hemen önünde kendisine yer bulacak. „Stadkantine”, 
geniş bir farklılıklar yelpazesi oluşturan toplulukların kendilerini evlerinde hissedip 
programlar sunabilecekleri, ve aynı zamanda oturup bir kahve içebilecekleri bir 

„üçüncü mekan” haline gelecek. Şehir içi bölgesinde ise bir çeşitlilik laboratuvarı 
kurulacak. Katılımcılığı merkeze alan bu projenin küratörlüğünü  Kathrin Feldhaus ve 
Christina Zintl üstleniyor ve süreç, şehirde yaşayan oyuncularla beraber yürütülüyor.

Darmstadt represent
Volker Schmidt›in, Darmstadt›da temsil meselelerine ilişkin üçlemesinin üçüncü ve 
son kısmı doğrultusunda, şehir merkezi bir sahne haline gelecek. Yazar ve yönetmen 
Schmidt, „Kranichstein represent” ve „Staatstheater represent” çalışmalarının ardından 
attığı bu üçüncü adımda, bir şehir ahalisini bir bütün olarak tahayyül etmenin 2022 
yılında nasıl mümkün olabileceğini soruyor. “Darmstadt represent” projesi, şehir 
merkezinde yapılacak bir gezi ile, bu bilim şehrinde insanların ne ile meşgul oldukları, 
yaşamlarını neyin zenginleştirdiği ve hepsinden de önemlisi, onları bir arada neyin 
tuttuğu sorularının cevaplarını arayacak.

Sound of Eberstadt Süd
„Sound of Eberstadt Süd” projesi, Darmstadt›ın neredeyse diğer tüm mahallelerinden 
daha çok çeşitlilik içeren bir köşesi ile temas kurmayı hedefliyor. Çoğunluğun halen 
öğrenmekte olduğu şeyleri halihazırda bilen mahallelilerin yaşam hikayelerine hangi 
şarkılar, hangi ilahiler, hangi melodiler eşlik ediyor: Hepimiz birbirimizden çok farklıyız, 
gelecekte daha da farklılaşacağız, ve insanların farklı hikayelerini dinlemek de bir 
maceraya işaret ediyor. Sahada yürütülen uzun araştırmalar ve atölyeler sonucunda, 

„Sound of Eberstadt Süd” projesi, Temmuz 2022›de gerçekleştirilecek kapanış 
festivalinde, çeşitlilik odaklı bir çerçevede hazırlanacak bir„biyografik konser” ile 
birlikte bir mahallenin müzikal-yaratıcı dünyasını sahneye taşıyacak.

5



6

App „Rewriting the map“
Pandemi ile birlikte Almanya da dijital devrimin bir gerçeklik olduğunu kaçınılmaz 
biçimde anlamak zorunda kaldı. 2021 yılında Darmstadt sakinlerinin yaşam 
dünyaları hem analog ve durağan mekanizmalar üzerine kurulu, hem de bu yaşam 
dünyasında  dijital ve değişken unsurlara  git gide daha çok yer açılıyor. Tiyatro ise, 
yeni temasların ve yeni hikayelerin ortaya çıkmasına olanak vermeyi hedefleyen bir 
app programlayarak kendisi için yeni sayılacak ufuklara yelken açıyor. „Rewriting 
the Map”, Enter Darmstadt bünyesinde hazırlanmış bir dijital program ve bu 
programın sunduğu app sayesinde şehrin mukimleri, burada geçen kendi hikayelerini 
yeniden yazabilecekler. Temas kurmayı, paylaşım kurmayı, çeviri yapmayı, yön 
bulmayı, buluşmayı veya projelerin yayınlarını izlemeyi mümkün kılan yeni bir harita, 
bütün bunlara aslında önceden olduğundan çok farklı biçimlerde yaklaşılabileceği 
fikri üzerine kurulu olacak. Proje, Maximilian Löwenstein›in sorumluluğunda 
gerçekleştiriliyor.

Future WG
Projenin son ayağında ise gözler geleceğe doğru çevrilecek. Şu anda Darmstadt için 
bir gerçeklik olan bu çok yönlü araştırma ve soruşturmanın ardından, projenin parçası 
olabilecek ve konu ile ilgilenen insanlara bir soru yöneltilecek: İşler gelecekte nasıl 
devam etmeli? „Future WG” projesi kapsamında bir avuç cesur insan, bu soruyu 
yanıtlamak için yedi gün boyunca aynı mekanda yaşayacak, tartışacak ve belki de 
sonunda Şehre kendi geleceklerine dair bir manifesto sunacaklar.
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