Akademia lAbiRynT

Fotografie‐ und Multimedia Workshops für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis
www.labirynt.slubice.eu/akademia.html
Warsztaty fotografii i multimediów dla początkujących, zaawansowanych i profesjonalistów

PL

Już po raz dziewiąty odbędą się warsztaty
artystyczne dla mieszkańców dwumiasta
Słubice‐Frankfurt, towarzyszące Festiwalowi
Sztuki i Multimediów „lAbiRynT”.
Uczestnicy mają wybór pomiędzy wieloma
propozycjami i artystami fotografii i
multimediów:
Michael Disqué (Berlin, Frankfurt/Oder),
Anna Krenz (Berlin) , Michael Kurzwelly
(Frankfurt/Oder), Anna Panek‐Kusz
(Słubice), Wojciech Sternak (Warszawa)
Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

D

Bereits zum neunten Mal finden im Vorfeld
des Kunst‐ und Multimediafestivals
„lAbiRynT” in Frankfurt und Słubice
künstlerische Workshops statt.
Die Teilnehmer können diesmal unter vielen
Workshops aus dem Bereich Foto‐ und
Multimedia auswählen:
Michael Disqué (Berlin, Frankfurt/Oder),
Anna Krenz (Berlin) , Michael Kurzwelly
(Frankfurt/Oder), Anna Panek‐Kusz (Słubice),
Wojciech Sternak (Warszawa)
Die Teilnahme an den Workshops ist
kostenfrei.

Kontakt: galeriaokno@op.pl
Kontakt: arttrans@arttrans.de

titel | tytuł 2019:

" Labyrinth? | Labirynt!“
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Michael Disqué
www.michael-disque.de

Urodzony 1980 r. w Heidelbergu. Mieszka w
Berlinie i pracuje we Frankfurcie nad Odrą
2002‐2003 studiował historię sztuki w Lipsku
i w Berlinie
2004‐2008 studiował fotografię w
Monachium i w Karlsruhe
pracuje jako artysta od 2009 r.

1980 geboren in Heidelberg, lebt in Berlin
und arbeitet in Frankfurt/Oder
2002‐2003 studierte er Kunstgeschichte in
Leipzig und Berlin
2004‐2008 studierte er Fotografie in
München und Karlsruhe
arbeitet als freischaffender Künstler seit
2009

Das Archiv
‐ Arbeiten mit der Bilderflut

Archiwum ‐ praca nad morzem
obrazów

Jeder kennt das: tausende vererbte
Familienbilder im Schuhkarton, Gigabites von
Schnappschüssen auf der Festplatte, Stapel von
gesammelten Zeitschriften auf dem Dachboden.

Wszyscy to znają: tysiące odziedziczonych
rodzinnych zdjęć w pudełkach po butach,
gigabajty migawek na dysku twardym, stosy
zebranych czasopism na strychu.

Doch nicht nur die bildlichen
Hinterlassenschaften erfordern einen
professionellen Umgang, auch scheint seit den
Anfängen der digitalen Fotografie die Arbeit mit
den Bildern immer mehr in den Vordergrund zu
rücken. Nicht mehr das konzentrierte Arbeiten
an einer begrenzten Anzahl von Fotografien ist
wesentlich, vielmehr ist das fotografische
Herantasten, das Ausprobieren auf der Suche
nach der gewünschten Bildidee wesentlicher
Bestandteil der fotografischen Praxis geworden.

Ale nie tylko analogowe dziedzictwo wymaga
profesjonalnego podejścia. Od zarania fotografii
cyfrowej na pierwszym planie jest obróbka
obrazu. Koncentracja na ograniczonej liczbie
fotografii nie jest już konieczna. Wręcz
przeciwnie. Eksperymentowanie w poszukiwaniu
pożądanego pomysłu na dobre zdjęcie stało się
istotną częścią praktyki fotograficznej. W
rezultacie praca nad zdjęciami staje się coraz
częściej przedmiotem pracy artystycznej.

Dadurch rückt das Arbeiten mit den bereits
produzierten Bildern immer mehr in den Fokus
künstlerischen Arbeitens.
Die Teilnehmer des Seminars sollen eigene
gefundene Archive mitbringen oder
fotografische Archive erstellen. In den
Unterrichtseinheiten werden wir mit diesen
gefundenen bzw. angelegten Archiven arbeiten.
Dabei wird es darum gehen die Bilder zu ordnen,
zu katalogisieren und zu verdichten. Sie
können auch als Ausgangsmaterial genutzt
werden, um weitere Arbeiten zu entwickeln. Ziel
ist es die Masse an Bildern zu konzentrierten
Arbeiten zusammenzufassen, um sie einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

Uczestnicy seminarium powinni przynieść
własne archiwa fotograficzne lub je stworzyć.
Bedziemy z nimi pracować na warsztatach.
Będziemy omawiać, katalogować i kondensować
fotografie/obrazy. Archiwa mogą być również
wykorzystane jako materiał wyjściowy do
tworzenia kolejnych prac. Celem jest połączenie
morza obrazów w spójne prace, aby przedstawić
je szerokiej publiczności.

Terminy
pierwsze spotkanie:
Środa, 08.05.2019, 18.00 – 20.00

Termine
erstes treffen:
Mittwoch, 08.05.2019, 18.00 – 20.00

Miejsce
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

Ort
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice
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Anna Krenz
http://www.annakrenz.net

ur. 1976, Poznań
Anna Krenz jest artystką, redaktorką i aktywistką.
Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice
Poznańskiej oraz ukończyła studium magisterskie
Energy, Environment & Sustainable Design w
Architectural Association w Londynie.
W swojej sztuce zajmuje się zagadnieniami i
tematami kobiecymi, społeczno‐politycznymi,
stereotypami i religią, które łączy z ironią i
humorem.
Od 2003 do 2012 roku razem z Jackiem Slaskim
prowadziła Galerię ZERO w Berlinie, w której
odbyło się ponad 100 wystaw, koncertów i
happeningów, prezentujących artystów zarówno
z Polski, Niemiec jak i ze świata.
Od 2001 roku współpracuje z duńskim centrum
energii odnawialnych Folkecenter for Renewable
Energy.
Od 2007 do 2009 roku była redaktor naczelną
magazynu o designie „VOX Design” a w
następnych latach była redaktor naczelną
magazynu „re:design“.

Geboren 1976 in Posen.
Anna Krenz ist Künstlerin, Redakteurin und
Aktivistin.
Sie hat Architektur an der Posener
Polytechnischen Universität studiert und
anschließend Environment & Sustainable Design
abei der Architectural Association in London.
In ihrer Kunst beschäftigt sie sich auf ironisch‐
humorvolle Weise mit gesellschaftlichen und
politischen Fragestellungen, dem Thema Frau,
Vorurteile und Religionen.
Vom 2003 bis 2012 leitete sie zusammen mit
Jacek Slaski die Galerie Zero in Berlin, in der über
100 Ausstellungen, Konzerte und Happenings
stattfanden, mit Künstlern aus Deutschland,
Polen und der ganzen Welt.
Seit 2001 arbeitet sie als freies kreatives Mitglied
für das Folkecenter for Renewable Energy in
Dänemark.
Von 2007 bis 2009 war sie leitende Redakteurin
des Designmagazins „VOX Design” und später
leitete sie die Redaktion der Zeitschrift
„re:design“.

Od 2003 roku mieszka w Berlinie.
Seit 2003 wohnt sie in Berlin.

ART / Protest / ART

ART / Protest / ART

W tych trudnych czasach, kiedy konserwatywne
rządy autorytarnych populistów walczą z
demokracją, sztuka jest bardziej potrzebna niż
kiedykolwiek wcześniej. Sztuka nas wyzwoli, jest
środkiem komunikacji i metodą, która może
zachęcić społeczeństwo do refleksji.

In diesen schwierigen Zeiten, in denen konservative
Regierungen autoritärer Populisten gegen die
Demokratie kämpfen, ist Kunst notwendiger denn
je. Die Kunst wird uns befreien, sie ist ein
Kommunikationsmittel und eine Methode, die
Gesellschaft zur Reflexion manchmal auch zur
bitteren Reflexion anregt.

Część 1: Sztuka jako środek wyrazu w protestach
i demonstracjach w Polsce i Berlinie / Wykład

Teil 1: Kunst als Ausdrucksmittel bei Protesten und
Demonstrationen in Polen und in Berlin / Vortrag
• Präsentation und Vortrag zur Kunst des
Protestes am Beispiel von
Frauenbewegungen in Polen und Berlin
• Analyse von drei ausgewählten Protesten /
Aktionen der Gruppe Dziewuchy Berlin im
Hinblick auf die Kommunikations‐ und
Realisierungsmöglichkeiten (Idee, Grafik,
Musik, Performance). Straßenproteste sind
eine Form der Gruppenerfahrung, jeder
sollte medial unterschiedlich behandelt
werden. Wenn möglich, kann die Analyse
ausgewählter Projekte in einer geplanten
Ausstellung stattfinden, in der Banner und
Fotos von Straßenaktionen präsentiert

‐ Prezentacja i wykład na temat sztuki protestu
na przykładzie ruchów kobiecych w Polsce i
Berlinie.
‐ Analiza trzech wybranych protestów / działań
grupy Dziewuchy Berlin pod kątem możliwości
komunikacyjnych i realizacyjnych (pomysł,
grafika, muzyka, medium). Protesty uliczne są
formą grupowego doświadczenia, każdy
powinien być inaczej traktowany jęsli chodzi o
jego przygotowanie i formę.
‐ Wprowadzenie do warsztatu: co chcemy
powiedzieć i jak chcemy to powiedzieć?

Część 2: Praca w małych grupach / indywidualna

werden.
• Einleitung zur Workshop: was wollen wir sagen
und wie wollen wir es sagen?

Podczas warsztatów grupy znajdą temat, dla
którego chcą przygotować projekt
akcji/protestu. Każda grupa przygotuje projekt
protestu i na koniec (jeśli to będzie możliwe)
przeprowadzi akcję podczas festiwalu.
Protestowe obiekty artystyczne będą również
spontanicznie tworzone z przedmiotów
codziennego użytku.

Teil 2: Kleingruppenarbeit
Während des Workshops finden die Gruppen ein
Thema, zu dem sie das Aktions‐/Protestprojekt
vorbereiten wollen. Jede Gruppe wird ein
Protestprojekt vorbereiten und schließlich (falls
vorhanden) die Aktion während des Festivals
durchführen. Protestkunstobjekte werden spontan
auch aus täglichen Objekten gemacht.
Es gibt keine Teilnahmevoraussetzungen.

Termin
Piątek, 28. Czerwca 2019, 17:30‐20:00
Sobota, 29. Czerwca 2019, 10:00‐16:00
Niedziela, 30. Czerwca 2019, 10:00‐16:00

Termin
Freitag, 28. Juni 2019, 17:30‐20:00
Samstag, 29. Juni 2019, 10:00‐16:00
Sonntag, 30. Juni 2019, 10:00‐16:00

Miejsca
Piątek:
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek Kultury,
ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice
Sobota‐ Niedziela:
Brückenplatz | Plac Mostowy
Carl‐Philipp‐Emanuel‐Bach‐Straße
15230 Frankfurt (Oder)

Orte
Freitag:
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice
Samstag‐Sonntag:
Brückenplatz | Plac Mostowy
Carl‐Philipp‐Emanuel‐Bach‐Straße
15230 Frankfurt (Oder)
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Michael Kurzwelly
www.arttrans.de

studierte Malerei an der Alanus‐Hochschule der
Künste in Alfter bei Bonn (Diplom 1992). Später
widmete er sich den Medien Installation und
Performance und vor allem einer Kunst an der
Schnittstelle zur Gesellschaft und einer Strategie,
die er Wirklichkeitskonstruktion nennt. Bekannte
Projekte sind "die weisse zone", "Słubfurt" und
"Nowa Amerika". Von 2004‐2018 hatte er einen
Lehrauftrag an der Europa Universität Viadrina
und leitet immer wieder Workshops für Jung und
Alt.
Einjähriges Arbeitsstipendium der Stiftung
Kunstfonds, 2009
Kunstpreis der Stadt Bautzen, 2018

Studiował malarstwo na Wyższej Szkole Sztuk
Alanusa w Alfter k. Bonn (zdobywając dyplom w
1992 roku). Poświęcił się następnie artystycznym
mediom instalacja i performance, a przede
wszystkim zagadnieniom z pogranicza sztuki i
społeczeństwa oraz opracowaniu strategii
działania nazywanej przez niego konstrukcją
rzeczywistości. Do jego najbardziej
rozpoznawalnych projektów zaliczają się „biała
strefa”, „Słubfurt” oraz „Nowa Amerika”. Od
2004‐2018 roku prowadził zajęcia dydaktyczne
na Uniwersytecie Europejskim Viadrina.
Regularnie organizuje różnorodne warsztaty
skierowane do wszystkich pokoleń.
Roczne stypendium Stiftung Kunstfonds
(Fundacja Fundusz Sztuki), 2009
Nagroda artystyczna miasta Bautzen, 2018

Workshop 2018

Jörg Sägebarth, „Fakt & Fake“, 2018

Postfaktyczne Rzeczywistości

Postfaktische Realitäten

Jedna z najważniejszych cech człowieka to
właśnie to że od wieków wymyśla róźne
rzeczywistości, czy to religie czy to
królestwa, państwa narodowościowe czy też
historia i historie.

Eine der wichtigsten Eigenschaften des
Menschen besteht darin, dass er sich seit
Jahrhunderten immer wieder neue
Wirklichkeiten ausdenkt, seien es Religionen
oder Königreiche, Nationalstaaten, Geschichte
und Geschichten.
Die als „postfaktisch“ bezeichnete Gegenwart ist
die Konsequenz einer kommunikativen
Landschaft, die von digitalen
Netzwerktechnologien strukturiert ist. Diese
Technologien durchdringen alle Lebensbereiche
und beeinflussen das politische Feld. „Fakten“
werden geschaffen, indem Informationen im
Netz zirkulieren und akkumuliert werden. Das
Abgleichen mit der Realität gerät dabei ins
Hintertreffen. Es entstehen brisante Situationen,
in denen „gefühlte“ Wahrheiten offenbar
relevanter werden als Realitäten. Das
Konstatieren einer „postfaktischen Gegenwart“
setzt jedoch den Glauben an eine faktische
Vergangenheit voraus…

Teraźniejszość określana jako „post factum” jest
konsekwencją krajobrazu komunikacyjnego
budowanego za pomocą technologii cyfrowych.
Technologie te przenikają wszystkie sfery życia i
wpływają na życie polityczne. „Fakty” są
tworzone przez rozpowszechnianie i
gromadzenie informacji w sieci. Ich
odzwierciedlenie w realnym świecie pozostaje
sprawą drugorzędną . Tworzy to sytuacje
zapalne, w których „wykreowane” prawdy
wydają się być bardziej istotne niż rzeczywistość.
Jednak ustanowienie „rzeczywistości post
factum” zakłada wiarę w faktyczną przeszłość ...

Najpierw przyjrzyjmy się, jak inni artyści poradzili
sobie z tematem i porozmawiamy, co z tym
możemy zrobić dalej?
Następnie wszyscy rozpoczna pracę artystyczną
nad pytaniem ‐ mottem festiwalu.
Będziemy się regularnie spotykać i dyskutować
nad postępami naszej pracy.
Na zakończenie zespół kuratorski wybierze prace
wykonane dla festiwalu lAbiRynT, z których
przygotowana zostanie wystawa i zainstalowana
w Volkshochschule we Frankfurcie nad Odrą.

Zunächst schauen wir, wo bereits andere
KünstlerInnen sich mit dem Thema beschäftigt
haben. Dann sprechen wir darüber, was wir
damit zu tun haben. Und dann beginnt jeder, zu
dieser Frage künstlerisch zu arbeiten.
Nach dieser Vorbereitung treffen wir uns in
regelmäßigen Abständen, um uns gegenseitig
unsere Arbeiten zu zeigen und sie gemeinsam zu
besprechen.
Den Abschluss bildet eine gemeinsam getroffene
kuratorische Auswahl entstandener Arbeiten,
die wir zum Festival lAbiRynT in der
Volkshochschule installieren.

Terminy

Termine

nächstes Treffen:
Wtorek, 27.05.2019, 18:00 – 20:00

następne spotkanie:
Dienstag, 27.05.2019, 18:00 – 20:00

weitere termine werden dann mit den teilnehmern
vereinbart

na dalszy terminy umowimy sie w tym dniu

Miejsce:
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

Ort:
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice
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Anna Panek‐Kusz
www.annapanek‐kusz.art.pl

Urodzona w 1975 roku. Magister fotografii –
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w
Poznaniu, wydziału komunikacji multimedialnej.
Na gruncie zawodowym łączy działalność
twórczą z prowadzeniem galerii sztuki oraz
organizacją wydarzeń artystycznych w tym
również o charakterze edukacyjnym. Swoje
prace wystawiała w Polsce i za granicą.
Pomysłodawca i koordynator wielu
międzynarodowych przedsięwzięć, warsztatów i
projektów artystycznych zarówno dla dzieci,
dorosłych jak i międzynarodowego grona
artystów. www.annapanek‐kusz.art.pl

Geboren 1975. Magisterabschluss Fotografie an
der Kunstakademie Poznań, am Lehrstuhl für
multimediale Kommunikation. Sie verbindet ihre
künstlerische Arbeit mit der Leitung einer
Kunstgalerie und der Organisation von Kunst‐
und Lehrveranstaltungen. Sie stellt ihre Arbeiten
im In‐ und Ausland aus. Ideengeberin und
Koordinatorin vieler internationaler
Kunstprojekte für Kinder, Erwachsene und
international arbeitende Künstler.
www.annapanek‐kusz.art.pl

Vincent Bal

David Basanta

Vincent Bal

Kreacje cienia.
Ujawnione z mroku, ukryte w
świetle

Schattenkreationen.
Offenbart aus der Dämmerung,
verborgen im Licht

Światło w fotografii jest bardzo ważne. Otacza,
buduje, kształtuje, kreuje. Może być ostre,
nastrojowe, rozproszone. Może być zastane lub
wyreżyserowane mając ogromny wpływ
na wymowę naszej fotografii. Jak więc kreować
światło, modyfikować pod nasz dyktando by
świadomie decydować czy obiekt ma być ostry
czy delikatny, czy ma gubić szczegóły w cieniu
czy ujawniać każdy detal. Jeśli będziemy
uważnymi obserwatorami fotografowanych
obiektów, dojrzymy jak światło kreuje formę, ale
również nauczymy się przywidywać jaki efekt
uzyskamy zmieniając odległość źródła światła,
kąt padania, intensywność, rozproszenie… W ten
sposób bardziej świadomie będziemy kreowali
swoje obrazy zarówno przy wykorzystaniu
światła zastanego jak również ustawianego,
kreowanego samodzielnie w studiu
fotograficznym. Na warsztatach szukać będziemy
inspiracji w świetle i cieniu, zarówno w
otaczającym nas świecie jak również w
wykreowanych sytuacjach. Na tym warsztacie
nie sprzęt fotograficzny będzie najważniejszy, ale
przede wszystkim inwencja twórcza, wyobraźnia
i spostrzegawczość.

Das Licht spielt in der Fotografie eine sehr
wichtige Rolle. Es kann scharf sein,
stimmungsvoll, unscharf. Es kann eine
vorgefundene Situation sein oder inszeniert sein,
was einen großen Einfluss auf die Aussage
unserer Fotografie hat. Wie sollen wir also das
Licht gestalten, unter unserer Regie modifizieren
und bewusst zu entscheiden, ob das Objekt
scharf oder zart sein soll, ob sich seine Details im
Schatten verlieren sollen oder ob jedes kleinste
Detail sichtbar sein soll? Wenn wir die
fotografierten Objekte aufmerksam beobachten,
wird uns bewusst, wie das Licht die Form
hervorbringt, aber wir lernen auch, die Effekte
vorherzusehen, die wir erreichen, wenn wir die
Entfernung der Lichtquelle oder ihren
Einfallswinkel und die Lichtstreuung verändern…
Auf diese Weise werden wir bewusster unsere
Bilder kreieren, sowohl bei natürlichem Licht, als
auch bei dem Licht, das wir selber im Fotostudio
gestalten. In dem Workshop lassen wir uns von
Licht und Schatten inspirieren, sowohl in
vorgefundenen, als auch in inszenierten
Situationen. Nicht der Fotoapparat ist hier
wichtig, sondern vor allem der kreative Eingriff,
Phantasie und Aufmerksamkeit.

Terminy
Spotkania w poniedziałki i czwartki, począwszy od
6 czerwca 2019, godz. 17.30

Termine
Treffen immer montags und donnerstags,
beginnend mit dem 06. Juni 2019, 17:30

Miejsce:
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

Ort:
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice
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Wojciech Sternak
http://wojciechsternak.blogspot.com/

Fotograf i kulturoznawca. Doktorat w dziedzinie
sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne
pod opieką prof. Wojciecha Prażmowskiego. W
2006 roku wydał pierwszy polski album o
katastrofie czarnobylskiej „Cień Czarnobyla”. W
2013 roku zaprezentował w PME w Warszawie
dokumentalny projekt „Dopóki. Wisła”
opowiadający o Polsce z perspektywy naszej
największej rzeki. Od 2014 tworzy
wielowątkowy cykl badający wzajemne wpływy
podróży i fotografowania. Adiunkt w Katedrze
Fotografii i Genologii Dziennikarskiej na
Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor Studium
Fotografii ZPAF. Autor tekstów o fotografii oraz
wystaw indywidualnych i zbiorowych, czasem
kurator.

Fotograf und Kulturwissenschaftler. Doktorat im
Bereich der bildenden Kunst unter Prof. Wojciech
Prażmowski. 2006 gab er das erste polnische Album
über die Tschernobyl‐Katastrophe heraus unter dem
Titel "Schatten von Tschernobyl". 2012 präsentierte
er im PME in Warschau das Dokumentarprojekt
"Solange. Weichsel", das über Polen erzählt aus der
Sicht unseres größten Flusses. Seit 2014 kreiert er
einen mehrsträngigen Zyklus, der die
Wechselwirkungen zwischen dem Reisen und
Fotografieren erforscht. Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Fotografie und
journalistische Genologie der Universität Warschau,
Direktor des Fotografiestudiums am ZPAF. Autor von
Texten und Fotografien, sowie von Einzel‐ und
Sammelausstellungen, manchmal auch Kurator.

Wojciech Sternak, „Droga przez wode“

Wojciech Sternak, „Königsgraben“

Podróż na wschód

Die Morgenlandfahrt

„Podróż na wschód” w kulturze europejskiej
stanowi najczęściej pewien paradoks – jest
poszukiwaniem tego, co nosimy głęboko w
nas samych, co powinniśmy znać „jak własną
kieszeń”, a jednak stanowi dla nas
tajemnicę. Podróż na wschód zatem – mimo
że zaplanowana – prowadzi zawsze do
nieprzewidzianych odkryć, niespodzianek,
iluminacji, a w konsekwencji – nowego
spojrzenia na nas samych.
Wykorzystując niepowtarzalną lokalizację
Słubfurtu – każdy wyruszy w swą podróż na
wschód przekraczając swój wewnętrzny
odrzański Rubikon.
Podczas warsztatów „Podróżnicy” odkryją
jak poszukiwać swoich ścieżek użycia
aparatów fotograficznych, jak dać się
ponieść doświadczaniu przemieszczania się i
jak post‐factum opowiedzieć innym o tych
podróżach.
Mieszkańcy Frankfurtu przekroczą Odrę by
wejść w przestrzeń leżącą po jej wschodniej
stronie. Mieszkańcy Słubic przekroczą tę
samą rzekę by wejść w przestrzeń
najdalszego wschodu Niemiec.
Będziemy patrzeć na nowo, będziemy
opowiadać o niepowtarzalnym, nigdy nie
wrócimy tacy sami.
Na koniec podzielimy się naszymi zapiskami
z „podróży na wschód” w formie wystawy
fotografii.

„Die Morgenlandfahrt” stellt in der
europäischen Kultur ein gewisses Paradoxon
dar – es ist die Suche nach etwas, das wir
bereits tief in uns tragen, das wir kennen
sollten, wie „unsere eigene Westentasche“,
und dennoch ist es für uns ein Geheimnis.
Die Reise Richtung Osten führt uns – auch
wenn wir sie noch so gut geplant haben –
immer zu unvorhergesehenen
Entdeckungen, Überraschungen,
Erleuchtungen, und in seiner Konsequenz zu
einem neuen Blick auf uns selbst.
Indem wir uns die einzigartige Lage von
Słubfurt zu Nutze machen, begibt sich jeder
auf seine „Morgenlandfahrt“ und
überschreitet seinen eigenen Rubikon an der
Oder.
Während des Workshops erkunden die
„Reisenden“ eigene Wege mithilfe ihrer
Fotoapparate. Sie lassen sich leiten von den
Erfahrungen des sich Vortastens, um
anschließend den anderen von ihren Reisen
zu erzählen.
Die Teilnehmer aus Frankfurt gehen über die
Oder, um den Raum an ihrem östlichen Ufer
zu erforschen. Die Słubicer hingegen
überschreiten die Oder ebenfalls, um den
östlichsten Osten Deutschlands zu
entdecken.
Wir werden neu sehen, wir werden über
Einzigartiges berichten, denn wir kommen
nie genauso zurück, wie wir losgezogen sind.
Zum Schluss teilen wir unsere Reisenotizen
unserer „Morgenlandfahrt“ in Form einer
Fotoausstellung.

Terminy

Termine

nächstes Treffen:
Poniedziałek i Wtorek, 13‐14.05.2019, 17:30

następne spotkanie:
Montag‐Dienstag, 13‐14.05.2019, 17:30

weitere termine werden dann mit den teilnehmern
vereinbart

na dalszy terminy umowimy sie w tym dniu

Miejsce:
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

Ort:
Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice
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Barrieren reduzieren ‐ gemeinsame Stärken nutzen.
Pokonywać bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony.

