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m Mai 2015 trafen sich 14 bildende Künstler aus Berlin und
Danzig zum Symposium in Smoldzinski Las/Polen. Landschaft,
Natur und Geschichte der Region standen im Mittelpunkt
der 10 Symposiumstage.
Die unterschiedlichen Perspektiven und Reaktionen auf die
Natur - und Kulturlandschaft Hinterpommern wurden, an die
Symposiumszeit anschließend, in den Ateliers der Künstler
künstlerisch reflektiert, umgesetzt und im Herbst 2015 in der
Galerie Verein Berliner Künstler/Berlin und in der Akademie der
Künste in Gdansk präsentiert.
Smoldzinski Las wurde für die deutschen und polnischen Künstler zum Ausgangspunkt gemeinsamer Erkundungen der Kulturund Naturlandschaft des Slowinzischen Nationalparks (Mitglied
der UNESCO-Liste der Biosphärenreservate, der Internationalen RAMSAR-Konvention der zu schützenden Feuchtgebiete,
sowie des europäischen Netzwerkes Natura 2000).
Die relevanten Themen, welche die Künstler und die engagierten
Bewohner der Region bewegen, sind regional und europäisch
zugleich: Auf welche Weise kann die Erkundung des historischkulturellen Erbes dieser ländlichen Region, wie es in seiner Gesamtheit von Polen und Deutschen, Kaschuben und slawischen
Pommern im Verlaufe seiner wechselvollen Geschichte geschaffen wurde, zur regionalen Identitätsfindung, zur Herausbildung
eines europäischen Bewusstseins sowie zu einer gemeinsamen
Verantwortung für Europa beitragen?
Die Bewohner der Region beschäftigt zudem, welche Konzepte
schonender Popularisierung einer in Europa einmaligen Ostseeküstenlandschaft sich entwickeln lassen. Auch daraus ergaben
sich Fragestellungen für das künstlerische Symposium: Wie
können Künstler die Besonderheiten des regionalen Natur und Kulturerbes thematisieren und dies gemeinsam mit den
Bewohnern der Region einer breiten Öffentlichkeit bewusst
machen?

W

maju 2015 w Smołdzińskim Lesie spotkało się 14
artystów z Gdańska i Berlina na 10-dniowym sympozjum, aby wspólnie dyskutować o krajobrazie,
naturye oraz historii regionu.
Różnorodne perspektywy i reakcje na naturalne i kulturowe
otoczenie przybierają różne formy wyrazu: realistyczne, metaforyczne, abstrakcyjne lub performatywne. Powstałe na sympozjum prace lub ich szkice, projekty przez następne miesiące poddane dalszej artystycznej obróbce uzyskiwały w pracowniach
artystów swój ostateczny kształt. Finałem była ich prezentacja
w przestrzeniach wystawienniczych obydwu instytucji w Polsce
i Niemczech.
Smołdziński Las stanowił punkt wyjścia do poznania kulturowego i naturalnego krajobrazu Słowińskiego Parku Narodowego (członek sieci Światowych Rezerwatów Biosfery włączony
przez UNESCO w ramach programu „Człowiek i biosfera”,
wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską o
obszarach wodno-błotnych, uczestnika programu europejskiego
Natura 2000).
Tematy będące w sferze zainteresowań mieszkańców regionu mają wymiar zarówno lokalny, jak i europejski: Istotne tematy, które artystów i zaangażowanych mieszkańców rejonu
interesowały są jednocześnie regionalne i europejskie: Na jakie sposoby poznanie kulturowo-historycznego dziedzictwa
regionu z jego wspólną niemiecko-polską historią obejmującą
losy Kaszub i Wybrzeża Słowińskiego, mogą prowadzić do
kształtowania wspólnej świadomości i poczucia tożsamości oraz
odpowiedzialności za Europę?
Ponadto, czy mieszkancow rejonu interesują koncepty dotyczące
pomysłów na popularyzację tunikatowego krajobrazu na mapie
wybrzeża Bałtyku i jego szansy na rozwój?
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Sabine Schneider
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n den 10 Tagen in Smoldzinski Las haben wir uns auf Spurensuche unterschiedlichster Art begeben. Die wunderschöne
Küstenlandschaft der pommerschen Ostseeküste, die man
auch einfach mal so genießen kann, birgt eine Vielzahl historischer, kultureller, biographischer und ökologischer Fragen. Diese geben einerseits Impulse für künstlerische Umsetzung, haben zudem aber auch politische Dimensionen, mit denen es sich
auseinanderzusetzen gilt.
Selbstverständlich spielen Kunst und Kultur in den weltpolitischen Auseinandersetzungen eine Rolle. Berichterstattungen
und Beschreibungen vom Kampf der Kulturen, Ängste vor dem
Westen und religiöser Fundamentalismus zwingen uns, entschiedener über unsere kulturellen Wurzeln und Perspektiven
nachzudenken. Und wir werden täglich in unserem Umfeld mit
Fremdem konfrontiert. Fremdes provoziert und inspiriert gleichermaßen, dafür haben Künstler einen besonderen Sensor.
Ohne Fremdes, was uns staunen lässt und Emotionen hervorruft, wären das Leben und die Kunst fad.
Die Globalisierung und das Fremde provoziert im Gegenzug
aber auch die Frage nach dem Eigenen. Durch kulturelle Konflikte wächst die Bereitschaft und der Wunsch nach Begegnun-

P

odczas ostatnich 10 dni wyruszyliśmy na poszukiwanie śladów najprzeróżniejszego rodzaju. Przepiękny
nadbałtycki krajobraz Pomorza, którym można się
zachwycać i delektować nieustannie, kryje w sobie wiele kwestii historycznych, kulturowych, biograficznych i ekologicznych.
Zawierając w sobie polityczny potencjał, kwestie te dają impulsy
do dalszej pracy twórczej.
Kultura i sztuka odgrywają oczywiście ważną rolę w konfliktach politycznych na świecie. Widać to szczególnie dobrze w
raportach i opisach walki między kulturami. Równocześnie da
się zauważyć, że w Europie coraz to częściej skonfrontowani
jesteśmy z obawami przed Zachodem i fundamentalizmem religijnym, którego ingerencja w codzienną kulturę staje się coraz
to bardziej odczuwalna.
Rozwój technologii i mediów cyfrowych ma w zakresie kultury
i sztuki konsekwecje na całym świecie. A to prowadzi do zmian
naszych wymagań i oczekiwań co do produkcji artystycznej.
Codziennie jesteśmy konfrontowani w naszym otoczeniu z
obcością, względnie odrębnością. Ta obcość prowokuje i w takim samym stopniu inspiruje nas. Do odbioru tych bodźców
szczególne predyspozycje mają twórcy. Ale bez obcości, która
nas niekiedy zaskakuje i wywołuje silne emocje, nasza sztuka
byłaby nudna.
Z drugiej strony globalizacja i owa obcość wywołuje u nas
pytanie o nasza własną tożsamość. Konflikty kulturowe rodzą
chęć poznania się i gotowość do dialogu, tak aby – mając do
dyspozycji pewnego rodzaju opcję - móc przemyśleć na nowo
tożsamość lokalną i regionalną oraz łączące nas sąsiedztwo.
Artyści z obu krajów uczestniczący w polsko-niemieckim sympozjum Horyzonty-Horizonte zauważyli w swoich refleksjach
i dyskusjach, jak mocno powiazani jesteśmy wspólną historią i
jak ważnym jest odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące niemieckiej i polskiej tożsamości narodowej oraz różnego rodzaju
form utraty ojczyzny wskutek wstrzasów historycznych i kulturowych, wreszcie zajęcia się tymi problemami przy pomocy
środków pracy artystycznej.

gen und Dialog , um sich – als eine Möglichkeit – auf lokale und
regionale Identitäten und auf verbindende Nachbarschaften neu
zu besinnen.
Auf dem deutsch-polnischen Symposium Horyzonty-Horizonte
haben wir beteiligte Künstler beider Länder in unseren Reflektionen und Diskussionen festgestellt, wie sehr wir durch unsere Vergangenheit verbunden sind und wie wichtig es ist, sich
den Fragen der deutschen und polnischen Identität, den unterschiedlichen Formen von Entheimatung und der historischen
und kulturellen Erschütterungen zu widmen – auch mit den
Mitteln unserer künstlerischen Arbeit.
Gemeinsam haben wir wahrgenommen, daß es trotz aller Informationsmöglichkeiten immer noch viele blinde Flecken auf
unseren inneren Landkarten gibt.
Die Fragen nach Herkunft öffnen den Blick für Zukunft.
9

Krzysztof Gliszczyński
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w której urodził się mój ojciec, Borowy Młyn na Pomorzu, stała
się dla mnie mitycznym miejscem z powodu utraty przez niego
dzieciństwa oraz następstw, które implikowały jego a zarazem
moje życie. Utrata dziecięcego raju, w wyniku przymusowego wysłania na roboty do Niemiec, odciska w mojej pamięci
potrzebę zajęcie stanowiska wobec historii własnej i tej, na
którą nie mamy realnego wpływu. Jest to potrzeba urealniania
terytorium, naznaczania go formą artystyczną, w której mieszają
się sztuka i życie – związek przeciwieństw, który w procesie
kreacji artystycznej staje się jednością. Odciskanie pamięci –
jest ważnym gestem kreacji, podczas którego residua malarskie
zmieniają znaczenie i nie są już tym co widzimy – uzyskują status
formy, uzyskanej w procesie ciągu operacyjnego. Jest to system
synergii pomiędzy materią, formą, post – pamięcią i czynnością
ciała.

zu erfahren, in denen die Vergangenheit ihre Brandmale hinterlassen hat und in denen die verschiedenen Ebenen der Zeit gespeichert sind. Es ist schwer, das Ganze zu erfassen, es scheint
unmöglich zu sein, aber dank der Fragmente, einiger Details,
können wir die Welt spürbar erleben.
Wenn wir uns in der Peripherie des Geschehenen aufhalten,
sehen wir mehr als aus der Nähe. Die Distanz ermöglicht es, die
verschwommenen und ungesagten Geschichten in einen neuen Kontext zu sehen und zu erkennen. Die Familiengeschichten veranlassen mich, sie neu zu lesen um ihnen einen Platz
in meiner künstlerischen Arbeit zu geben. Meine künstlerische
Arbeit ist häufig wie eine Erinnerungsrolle und unlesbar, dessen
Aufwickeln schmerzhaft, wie das Auffrischen(Aufkratzen) der
Wunde ist.
Fragen, die während der Forschung nach Wahrheit entstehen,
bleiben oft unbeantwortet. Sie erlauben jedoch, die persönliche
Karte mit den Territorien der Erfahrungen zu füllen, um dort
einen Punkt (Fleck) zu bestimmen, von dem aus neue Bezüge im
Hinblick auf „Nicht-Erinnerung“ möglich werden.
Der Ort Borowy Mlyn in Pommern, in dem mein Vater geboren
wurde, und aufgrund des Verlustes seiner Kindheit und dessen
Folgen, die sein und mein Leben bestimmt haben, hat sich für
mich zu einem mythischen Ort entwickelt . Der Verlust des
Kinderparadieses, als Folge der Zwangsarbeit in Deutschland,
weckt mein Bedürfnis, einen Standpunkt gegenüber der persönlichen Geschichte einzunehmen und gegenüber derjenigen, auf
die wir keinen konkreten Einfluss haben.

etknięcie się z własną przeszłością w kontekście spotkania artystów z Polski i Niemiec na Pomorzu Środkowym,
wyzwala kolejne pokłady refleksji wspólnej pamięci. Pomorze jest miejscem szczególnym dla polaków i niemców ze
względu na splecione indywidualne losy ich mieszkańców. Wielokulturowa płaszczyzna w wyniku politycznych presji stawała
się przyczyną osobistych klęsk, które implikowały biografie
mieszkańców i ich współczesne losy. Przeszłość kroczy za nami
i uporczywie upomina się o swoje miejsce w teraźniejszości.
Hannach Arendt uważała że „świat w którym żyjemy w każdym
momencie, jest światem minionym”. Rodzi to pytanie w duchu
jej filozofii jak można doświadczać przeszłość w teraźniejszości
bez patosu „lekcji historii”. Aby więcej widzieć trzeba wiedzieć.
Poznawać historię i okrywać jej znaczenie, lepiej poprzez indywidualne losy, w których odcisnęło się jej piętno i zapisało warstwami swój czas. Trudno objąć całość, wydaje się to niemożliwe,
ale dzięki fragmentowi, jakiemuś detalowi, szczegółowi możemy
doświadczać świata namacalnego. Będąc na peryferiach, widzimy
więcej niż z bliska, dystans pozwala dostrzec i ukazać zamazane i niedopowiedziane historie w nowym kontekście. Historie
rodzinne stają się dla mnie przyczyną do ponownego ich odczytania i znalezienia miejsca w mojej pracy artystycznej. Czasami
jest ona jak zwoje pamięci – staje się nieczytelna, a rozwijanie
jej staje się bolesne jak odwijanie rany. Pytania jakie nasuwają się
wobec odkrywanych prawd często pozostają bez odpowiedzi,
jednak pozwalają zapełnić własną mapę terytorium doświadczeń.
Postawić punkt, który będzie odniesieniem pozwalającym raz
jeszcze sytuować się wobec własnej nie-pamięci. Miejscowość,
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ie Konfrontation mit eigener Vergangenheit im Kontext
der Begegnung der deutschen und polnischen Künstler in Mittelpommern eröffnet weitere Ebenen der
Reflexionen zum Thema der gemeinsamen Geschichte. Pommern ist für Polen und Deutsche angesichts der miteinander
verflochtenen persönlichen Schicksale der einzelnen Bewohner
eine besondere Region. Die multikulturelle Ebene, als Ergebnis
des politischen Drucks, wurde oft zur Ursache für persönliche
Niederlagen, welche die Biografien der Bewohner und deren
Schicksale bis in die Gegenwart bestimmen.
Die Vergangenheit stolziert hinter uns her, und beharrlich beansprucht sie ihren Platz in der heutigen Zeit. Hannach Arendt
glaubte, dass „die Welt, die wir in jedem Moment leben, eine
Welt der Vergangenheit (ist)“. Im Sinne ihrer Philosophie, wirft
dies die Frage auf, wie man ohne das Pathos „Lehren aus der
Geschichte ziehen“ die Vergangenheit in der Gegenwart erfahren kann. Um mehr zu sehen, muss man mehr wissen. Die Vergangenheit und ihre Bedeutung ist besser durch Einzelschicksale

Gerda Berger

D

ie eingesunkenen, kunstvoll geschmiedeten, jetzt mit
Moos be- und überwachsenen Eisenkreuze auf den alten deutschen Friedhöfen sind Zeugen der Geschichte
der einstigen Bewohner.
Die Museumsdörfer erinnern und berichten vom Leben der Bevölkerung damals im 19. und des frühen 20. Jh. Es verschwindet
die Volkskunst, z.B. die wunderbar bemalten Holzfiguren, die ich
nur in den Museumsshops vereinzelt entdecken konnte.

Allein am Strand
Ganz allein
Wellen brechen
die Sonne wärmt
rauschen tosen
weites Land - weites Land
Nationalpark
Die See
Smaragdgrün
bis tiefblau
ockergelb und türkis
Im feinsten Sand
sitze ich
schaue oben von der Düne
die Wasser überschlagen sich
als wollen sie um die Wette brechen
und verlaufen im flachen Sand
Keine Möwe
kein Geschrei
kein Bernstein
ist dabei
Runde Kiesel flach rot grün beige
von weit her
selten eine Muschel
manch Plastikflasche schwemmt das Meer
im eintönigem Gesang
jetzt mittags leuchten die Wellen golden
Zwei Wanderer –
ich nicht mehr allein Noch klein
und weit entfernt sind nicht weiter interessiert
wenden sie sich fort
- zu langweilig öde?
Ein bisschen Ebbe
oder Flut?
mit ihr kommen die Menschen
2.3.5 mittags
barfuss!

Z

apadnięte żelazne krzyże opowiadają historię o dawnych mieszkańcach.
Wiejskie muzea, skanseny przypominają i świadczą o
ludziach żyjących w 19 i 20 wieku. Zaginioną sztukę ludową,
w przybliżeniu odtworzona, można znaleźć tylko w muzealnych
sklepikach.

Sama na plaży
Całkiem sama
Fale załamują się
Słońce grzeje
Szumiący szał
Daleki ląd
Park narodowy
Morze szmaragdowo zielone
Aż do głebokiego błękitu
Brunatnożółtego i turkusowego
Siędzę w delikatnym piasku
Patrzę z góry na wydmę
Woda przelewa się jakby chciała za wszelką
cenę przedrzeć się i zalać pLaski piasek
Nie ma mew
Nie ma krzyku
Nie ma żadnego bursztynu.
Okrągły kocioł , płaski czerwonyzielony
beżowy
Z daleka
Żadko jakaś muszla
Czasami płynie morzem plastikowa butelka
W jednostajnym śpiewie
Teraz w południe fale świecą złotem
Dwóch wędrowców Nie jestem już samaAle jeszcze mali
Oddaleni
Nie zainteresowani odwracają się
Idą dalej
Za nudno
Trochę przypływu
Lub odpływu
Z nimi przychodzą ludzie
2,3,5 w południe
boso
po powrocie z plaży
liczę niezmęczone
krzyki kukułek

Zurück vom Strand
zählte ich die unermüdlichen
Schreie des Kuckucks
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Thomas Sobisz

H

oryzonty tożsamości…
Pytania o genezę i horyzonty tożsamości staje się
niezwykle złożone, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.
Tożsamość współczesnego człowieka jest tak samo skomplikowana jak świat w którym żyje.
Pojawia się bowiem problem: jak z rozsypanych okruchów genealogii zrekonstruować wielowarstwową tożsamość jednost-

ki? Gadamerowska dziejowość ludzkiego rozumienia i istnienia
,wskazuje na wpływ dziedzictwa kulturowego i świadomości
wyniesionej z określonej grupy społecznej, na tożsamość
kulturową jednostki. Kultura i sztuka jest dla mnie obszarem, w
którym najpełniej ujawnia się prawda o człowieku i świecie, to
ona kształtuje samoświadomość człowieka. Wkraczając zatem
w kulturę otrzymujemy obraz świata , który tworzy nasze horyzonty poznawcze.
Sens świata wciąż kształtuje się a jego źródłem jest kultura i
sztuka. To nieustanny i nieśmiertelny proces , a świadomość
uczestnictwa w tym procesie, wypełnia się eschatologiczną
treścią i staje się afirmacją życia. Obszar moich inspiracji i badań
jaki zaledwie zarysowuję pojmuję jako spotkanie horyzontu
przeszłości z horyzontem współczesności.
Eksploracja wątku tożsamości ponad horyzontem , obcowanie
z depozytariuszami przeszłości oraz potrzeba uprawiania sztuki
nieustannie ukazują mi człowieka , jego walkę , lęki i nadzieje w
sposób ponadczasowy i uniwersalny.
Myślę , że jest to horyzont bardzo szeroki – horyzont który
wiąże pokolenia. Łączy umarłych z żywymi , oraz żywych z tymi
którzy się jeszcze nie narodzili...
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dentitätshorizonte...
Die Frage nach dem Ursprung und der Identitätshorizonte
ist heutzutage extrem komplex.
Die Identität des modernen Menschen ist genauso kompliziert
wie die Welt, in der er lebt.
In der Tat gibt es folgende Problemstellung: Wie kann man die
Genealogie einer verstreuten Persönlichkeit durch die vielschichtigen Identitäten einer Person rekonstruieren. In der Geschichtlichkeit des menschlichen Verständnisses und der Existenz weist
Gadamer auf die Auswirkung des kulturellen
Erbes und auf das Bewusstsein einer bestimmten sozialen Gruppe hin, über die sich die kulturelle Identität des Individuums definiert.
Kultur und Kunst sind für mich ein Bereich, in
dem am meisten vollständig enthüllt wird und
der die Wahrheit über den Menschen und
die Welt, das menschliche Selbstbewusstsein
prägt. Wenn wir uns mit der Kultur beschäftigen, bekommen wir ein Bild von der Welt,
welches unsere Horizonte erweitert. Der
Sinn der Welt wird immer noch geformt, und
seine Quellen sind Kunst und Kultur.
Es ist ein ständiger und endloser Prozess, und
das Bewusstsein für die Teilnahme an dem
Prozess ist mit eschatologischem Inhalt gefüllt
und wird dadurch zur Bejahung des Lebens.
Den von mir umrissenen Bereich meiner Inspirationen und Untersuchungen verstehe ich
als ein Aufeinandertreffen des Vergangenheitsund Zukunftshorizonts.
Die Exploration der Identitätsgewinde über
den Horizont und die Zwiesprache mit den
Depots der Vergangenheit und die Notwendigkeit, Kunst auszuüben, zeigen mir ständig ein Menschenbild,
das in einer zeitlosen und universellen Art geprägt ist durch
seinen Kampf, seine Ängste und Hoffnungen.
Ich denke, dass es ein sehr weiter Horizont ist – der Horizont,
der die Generationen verbindet. Es verbindet Tote mit Lebenden und die Lebenden mit denen, die noch nicht geboren sind...

Evelyn Sommerhoff
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ie höchste und größte Wanderdüne an der Nehrung,
Lacka Gora / Lontzkedüne, als besonderes Naturereignis in dieser einzigartigen Naturlandschaft, ist immer in
Bewegung, in motion. Es ist ein Kampf der Natur, der Tiere – wie
der Fischadler – ein Kampf um Land, ein Kampf um Wiederholung, …in 100 Jahren werden wieder Bäume wachsen…
Von Mensch und Natur unaufhaltbar voran wandernd, erobert
sie neue Gebiete, auch unter Inbesitznahme und
Vernichtung von Bestehendem, legt aber auf
dem verlassenen Gebiet Geschichte und früher
Vereinnahmtes frei, gibt Raum für Neues. Sie war
und ist für mich ein wesentliches Synonym und
Symbol dieser Begegnung; Bewegung ist auch
Thema meines künstlerischen Schaffens.
Die Zeit des Symposiums wurde genutzt, um auf
eine soweit wie möglich intensive, ehrliche und
klärende Annäherung zu kommen – in dieser
Region, also im Kennenlernen und Verständnis
zu- und untereinander: Menschlich, regional und
auch geschichtlich, als jeweils dritte Generation
unterschiedlicher Herkunft nach dem 2. Weltkrieg. Vor allem als aktuell kreativ schaffende
Künstler nun zweier Staaten, die 1991 den Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterschrieben haben.
In Smoldzinski Las fanden in diesem Kontext
unter den Künstlern viele intensive persönliche
Vorstellungen, Gespräche und Austausch über
die Inhalte der individuellen künstlerischen Arbeit, aber auch zum Verständnis und Annäherung
beitragende, sehr persönliche Gespräche über
Krieg,Vertreibung, Nationalität, gemeinsame und
trennende Geschichte statt.
Sehr bereichernd zum Orts- und Geschichts- und Menschenverständnis zwischen Polen und Deutschland trugen die Begegnungen mit Zeitzeugen, Besichtigungen musealer Orte und Orte
der Vertreibungs- und Ansiedlungsgeschichte und Begegnungen
mit gesellschaftlich aktiven Menschen der Region bei.
Der Extrakt der Spurensuche beinhaltet für mich: Ankommen,
Vergangenheit und Gegenwart erkunden und versuchen, sie zu
verstehen, aus ihr lernen, auf keinen Fall in der Vergangenheit
verweilen und mit den Mitteln der Kunst Neues aus diesen gefundenen Spuren erarbeiten - sich dabei selbst einbringend...
...verbindet sich (...) Bewegung der Menschen in der Natur,
in der Gesellschaft, in der Beziehung, in der Geschichte, untereinander und an sich als absolut positive Energie, Energie
als Grundlage des Lebens; unsere speziellen Erfahrungen in
Smoldzinski Las und Danzig; überall und nirgends...

N

ajwyższa i największa wydma ruchoma Łacka Góra na
mierzei, jako nadzwyczajne naturalne zjawisko w tej
szczególnej naturze, znajduje się w ciagłym ruchu. Jest
ciągłą walką natury, w tym zwierząt np. rybołowów - walką o
przestrzeń ...aby tu za 100 lat znowu rosły drzewa...
Niepowstrzymana przez ludzi i naturę przemieszcza się zajmując
i przywłaszczając sobie wciąż nowe obszary. Jedocześnie odkry-

wa historię wcześniej zabranych terenów nadając możliwość
tworzenia „Nowego“. Jest ona dla mnie synonimem i symbolem
tego spotkania: Ruch jest tematem mojej pracy artystycznej.
Czas Sympozjum w Smołdzinskim Lesie wykorzystany został, aby
jak najintensywniej i uczciwie zbliżyć się, poznać i porozumieć
się reprezentując trzecią generację po Drugiej Wojnie Światowej
, a przede wszystkim artystów z dwóch krajów, które które
w 1991 podpisały umowę o wzajemnej sąsiedzkiej przyjaźni i
współpracy. W tym kontekscie znalazły miejsce intensywne osobiste rozmowy i wymiany nie tylko o twórczości artystycznej,
ale także rozmowy o wojnie, o wygnaniu, o narodowości oraz
o wspólnej i różniącej nas historii. Spotkania ze świadkami
tamtejszych czasów, zwiedzanie miejscowych muzeów i miejsc wygnania, historie przesiedlieńców a także rozmowy z
zaangażowanymi ludżmi w regionie przyczyniły się do lepszego
zrozumienia lokalnej historii i wzajemnych stosunków między
Polską i Niemcami.
Sednem poszukiwania sladów jest dla mnie: przybycie, badanie
przeszłości i teraźniejszości, próba zrozumienia lekcji historycznej. W żadnym przypadku nie cofać się do przeszłości . Natomiast przy pomocy sztuki ze znalezionych śladów tworzyć
Novum - wpisując się w nie...
...łączyć (...) ruch ludzki w naturze, w społeczeństwie, w stosunkach i w historii, jako absolutna pozytywna energia. Energia jako podstawa naszego życia; naszego
szczególnego
doświadczenia w Smoleńskim Lesie Lesie i Gdańsku ; wszędzie
i nigdzie....
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Jozef Czerniawski

D

en Horizont unserer Vision können wir erweitern oder
einschränken, wir können mit ihm entweder Kontinente oder Wassertropfen umfassen.
In den Träumen von der Harmonie gibt es Formen und Linien,
einfachste Formen, die in einer unverfälschten Kontemplation
versinken.

H

oryzont naszego widzenia możemy rozszerzać lub
zawężać, obejmować nim kontynenty lub krople
wody. W marzeniach o harmonii, nadaję kształtom i
liniom formy najprostsze, pozwalające zatopić się w niczym
niezmąconej kontemplacji. Obraz jest emanacją, jeżeli jest w
nim ład, promieniuje i zmienia nas wewnętrznie.
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Monika Bartsch

F

Z

ührung durch den Slowinzischen Nationalpark, Besuche
der Heimatmuseen und Friedhöfe in der weiteren Umgebung, wobei mich das Museum in Swolowo am meisten ergriffen hat: das alte Filmmaterial und die vielen handwerklichen
Zeugnisse. Ein absolut sehenswerter Ort! Auch die Lesung aus
Erinnerungen von Zeitzeugen verdeutlichte noch mal die komplizierte und wechselhafte Geschichte Polens. Jeder Zeitzeuge
hatte seine Version von Vertreibung, jede ethnische Gruppe erzählte eine andere Variante.
Das Zusammenleben mit unseren polnischen Kollegen hat die
Spurensuche auf eine aktuelle Ebene gebracht. Auffällig war, dass
ihre Arbeiten sich prinzipiell auf die Geschichte ihres Landes
beziehen. Alles steht im Zeichen der Aufarbeitung, historisch

wiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego, muzeów
regionalnych i cmentarzy w rozległym otoczeniu
wzruszyło mnie, ale najbardziej zwiedzane muzeum w
Swołowie. Stare materiały filmowe, wiele rękodzieła ludowego są absolutnie miejscem wartym zwiedzenia. Także czytanie
wspomnień w starych gazetach i czasopismach tłumaczyło
jeszcze raz skomplikowaną i zmienną historię Polski. Każdy
współczesny świadek ma własną wizję o wygnaniu i każda etniczna grupa społeczna opowiada własną interpretację.
Wzajemna praca z naszymi polskimi kolegami sprowadziła nas
na właściwy aktualny poziom. Zauważalne było, ze ich praca
dotyczyła zasadniczo historii ich kraju. Wszystko stało pod znakiem rozliczenia się z przeszłością. Ojczyzna. Trudne pojęcie.

oder persönlich. Heimat. Ein schwieriger Begriff. Flucht, Exil
und Asyl prägen heute wieder verstärkt das Bewusstsein vieler
Menschen. Landschaft ist eine Möglichkeit, das Gedächtnis zu
verorten. Spuren zu suchen, sich zu erinnern. Die Erzählungen
der Eltern werden begehbar. Die Heimat, die ich nie kennen
gelernt habe. Da ist die Weite, da sind die Seen. Gedächtnislandschaften, fiktive Landschaften, die überall und nirgendwo auf
der Landkarte zu finden sind, aber sie sind vertraut. Mit diesen
Spuren werde ich arbeiten. Schwarz/Weiß wie die alten Fotos,
die ich besitze. Erinnerungen.

Ucieczka, wygnanie i Azyl na nowo wpływają na świadomość
wielu ludzi. Krajobraz jest jedną z możliwości umiejscowienia
pamięci. Szukania śladów, wspomnień. Opowieści rodziców są
odczuwalne. Ojczyzna, której nigdy nie znałam.
To jest ta dal, to są te jeziora. Kraina wspomnień, fikcyjne krajobrazy, które wszędzie i nigdzie są do odnalezienia na mapie, ale
są znajome. Z tymi śladami będę pracować. Czarno- białe- jak na
starych fotografiach, które posiadam. Wspomnienia.
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Andrzej Karmasz

P

odczas sympozjum w ramach projektu Horyzonty
zastanawiałem się czy do tworzenia pobudzić ma mnie
spojrzenie wstecz czy niezwykłość natury Słowińskiego
Parku Narodowego. Te dwa główne punkty naszego spotkania
w pewnym sensie były dla mnie nowością. Dotąd nie miałem
okazji zetknąć się z poruszającą przeszłością, ani z unikatową
naturą tej części wybrzeża Morza Bałtyckiego. Z jednej strony
przeszłość mnie interesuje, jak historie rodzin Smołdzińskiego
Lasu, rodu von Zitzewitz, czy mieszkańców wsi Kluki. Z drugiej, po chwili zaczęło mi jednak brakować tam współczesności.
Oczywiście w Słowińskim Parku przebywa się dla doświadczania
absolutnie urzekającej natury, ale wychodząc z niej i kierując się
do okolicznych osad można odnieść wrażenie że współcześni
mogą być tam jedynie mieszkańcy. Prawdopodobnie tylko oni,
bez tego co ich otacza.
Nie mam osobistych, czy intymnych wspomnień związanych z
historią tego miejsca, związanych tą częścią Europy. Oczywiście
artyści często używają politycznych czy społecznych historii
jako punktu wyjścia dla swojej sztuki. Bywa też, jak zauważa Joan
Gibbons w pracy ‚Contemporary art and memory‘ , że indywidualne historie czasami splatają się z szerszym kontekstem
historycznym z ‚większymi‘ historiami. Może się to odbywać
wręcz przypadkowo. Tak być może stanie się z moją pracą.
Po przyjeździe do Gdańska spotkałem jedną ze studentek
tutejszej Akademii Sztuk Pięknych która przygotowywała
instalację. Do liści bujnej rośliny, umocowanej w masywnej ceramicznej donicy, przykleiła cykl odbitek fotograficznych. Każda
z fotografii przedstawiała zmodyfikowane przez nią znane pomniki. Poddawała je różnym procesom deformacji, niszczyła je,
próbowała je zdrapać , wymazywała ich fragmenty tak żeby
zaczęły zanikać, czy wręcz pozostawiała jedynie same postumenty bez śladu monumentu. Tak jakby miała dosyć myślenia o
przeszłości. Co pozostałoby w miejscu naszego sympozjum jeśli
powtórzone zostałoby to doświadczenie? Gdyby nie patrzeć
się za siebie, jednocześnie zmieniając relację ciężaru i lekkości
obecnych tam historii.
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W

ährend des Symposiums im Rahmen des Horizont
Projekts stellte ich mir die Frage, ob ich mich bei
meinem Schaffen durch die Geschichte als solche
oder die Einzigartigkeit der Natur des Slowianski Nationalpark
inspirieren lassen sollte.
Die beiden Hauptpunkte unserer Begegnung waren in gewissem
Sinne neu für mich.
Bis eben hatte ich keine Möglichkeit, Berührungspunkte mit der
bewegten Vergangenheit und mit dem einzigartigen Charakter
dieses Teils der Ostseeküste zu haben.
Auf der einen Seite interessiere ich mich für die Vergangenheit,
wie zum Beispiel für die Geschichte der Familien der Smoldzinski Wälder, der Familie von Zitzewitz oder der Dorfbewohner
von Kluki.
Auf der anderen Seite fehlt mir die Gegenwart. Selbstverständlich verweilt man in dem Slowianski Nationalpark wegen der
bezaubernden Natur. Wenn man aber in die nahe gelegenen
Siedlungen hinausgeht, hat man den Eindruck, dass nur die Einwohner Gegenwart sein können. Wahrscheinlich nur sie und
nicht ihre Umgebung.
Ich habe keine persönlichen oder intimen Erinnerungen an die
Geschichte dieses Ortes und dieses Teils von Europa.
Natürlich verwenden Künstler häufig politische oder soziale
Geschichten als Ausgangspunkt für ihre Kunst.
Manchmal aber, wie in der Arbeit von Joan Gibbons „Contemporary art and memory“, verflechten sich individuelle Geschichten mit breiterem historischen Kontext der „größeren“
Geschichte.
Dies kann durchaus zufällig erfolgen – so wie es vielleicht auch
in meiner Arbeit geschieht. Nach der Ankunft in Danzig traf ich
mich mit einer Studentin der örtlichen Akademie der Künste,
die die Installation vorbereitet hatte. Zu den Blättern einer üppigen Pflanze in einem massiven Keramiktopf klebte sie eine
Reihe von Fotos. Alle Bilder präsentierten modifizierte und berühmte Denkmale.
Sie hatte die Bilder auf verschiedene Art und Weise deformiert,
zerstört, dann versucht zu zerkratzen und angefangen, Teile von
ihnen zu entfernen, so dass nur einzelne Elemente übrig blieben. Der Eindruck entstand, dass sie die Geschichte ausblenden
wollte.
Was wäre am Ort unseres Symposiums geblieben, wenn das
Ausblenden der Geschichte wiederholt werden würde?
Ohne Retrospektive würden wir die Relation der Schwere und
Leichtigkeit und damit die Bedeutung der dort ansässigen Geschichte verändern.

Michaela Rothe

B

W

ei langen Wanderungen am Strand fegt der allgegenwärtige Wind den Kopf frei für Neues. Die Augen schlecken
über trockenem Sand aus feinsten weißen Körnchen, hell
und blendend in der Sonne, fast wie Schnee. Der Himmel darüber und das dahinter liegende Meer verdunkeln sich vor dieser alles überstrahlenden Helligkeit. Die Menschen werden zu
schwarzen Scherenschnitten darin. Das Auge gleitet über geriffelte, gepunktete, gestreifte Sandstrukturen. Schattenbilder verändern, verfremden, regen die Fantasie an. Ich kann mich kaum
satt sehen, werde richtig süchtig nach immer neuen Situationen.
Sand, Wind und Wasser sind ja die ewigen Umgestalter und Veränderer durch die Zeiten. Dies findet statt ohne unser Zutun.
Der Wind treibt den Sand vor sich her, bearbeitet und verän-

czasie długich wędrówek brzegiem morza wiejacy, wszechobecny wiatr uwalniał naszą głowę do
nowych myśli. Wzrok delektował się suchym piaskiem, białymi ziarenkami, jasnym i oślepiającym w słońcu prawie
jak śnieg. Niebo nad nami i z tyłu leżące morze ciemniały w
przejaskrawiającej wszystko jasności. Ludzie wyglądali jak czarne wycinanki.
Oczy ślizgały się po falowanych, punktowanych strukturach
piasku. Obrazy cieni zmieniają się nieustannie i rozbudzają
fantazję. Nie mogę sobie wyobrazić być ciągle uzależnionym od
nowych sztuacji. Piasek, wiatr i woda są wiecznie nieustającymi
i zmieniającymi się w czasie. To wszystko dzieje się bez naszego
udziału. Wiatr niesie piasek do przodu przed siebie, przerabia i

dert ständig die Oberfläche, deckt hier etwas zu und fegt dort
etwas frei. Nasser Sand, vom Wasser glatt, dunkel und hart
gemacht malt zarte Strichlandschaften ins Trockene, Körnige
hinein. Nichts bleibt so wie es ist und ist somit auch ein Sinnbild der sich ständig verändernden Geschichte, die über dieser
Gegend liegt.Viele Fotos zum Thema Sandstrukturen entstehen.
Dass ich nicht alleine bin mit dem Thema Sandstrukturen ist
eine schöne und neue Erfahrung. Wann durchstreift man schon
eine Landschaft in Gemeinschaft von so vielen Künstlern.
Die Sammlung von Fundstücken auf meinem Fensterbrett wird
täglich umfangreicher. Die einzelnen Objekte gehen Beziehungen zueinander ein, je nachdem wie ich sie anordne oder sie
verändern ihre Gestalt und erzählen mir Geschichten von dem,
was übrig bleibt.

zmienia nieustannie jego powierzchnię, zakrywa trochę w jednzm miejscu, by drugim odkryć. Mokry piasek, gładki od wody,
ciemny i twardy maluje delikatne kreskowe krajobrazy (w suchym ziarnistym piasku.)
Nic nie zostaje takie jakie było i dlatego ciąży w naszej wyobrażni
zmieniając teraźniejszeą historię.
Powstało dużo zdjęć ze strukturą piasku wydm.To, że nie jestem
sama z tym tematem struktury piasku jest pięknym i nowym
doświadczeniem. Gdzie przemierza się takie krajobrazy w towarzystwie takiej ilości artystów? Zbiór znalezisk na moim
okiennym parapecie z dnia na dzień powiększa się.
Niektóre znalezione przedmioty w zależności jak je posegreguję
ustosunkowują się do siebie, albo zmieniając swoją strukturę
opowiadają mi historię o tym co pozostało.
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David Dibiah

A

J

ls ein nigerianischer Künstler, war ich mehr beschäftigt
mit deutsch/afrikanischer politischer Geschichte und
Aufteilung von Afrika.
Mein Zustand der Ahnungslosigkeit ist hier der Samen der
Schöpfung. Durch das NICHTS entdeckte ich eine Verantwortung. Und meine Verantwortung hier ist mein gesammelter und

ako nigeryjski artysta byłem bardziej zajęty historią stosunków politycznych niemiecko-afrykanskich oraz podziałem
Afryki.
Moją odpowiedzialnością tutaj są zebrane i pogrążone w
mojej pamięci wrażenia ze Smołdzińskiego Lasu, które jako
wspomnienia z tamtej sprężonej rzeczywistości przetworzone

hinterbliebener Eindruck von Smoldzinski Las aus meiner Erinnerung in einer komprimierten Wirklichkeit als kommunikatives Handeln in dem Gemeinwesen zu verarbeiten. „Liebe geht
durch den Magen“ ist ein universaler Spruch, der sich in Polen
deutlich bemerkbar macht. Die Esskultur ist ein Genuss, welchen man nicht als lecker beschreibt sondern als köstlich und
deliziös. Gott stehe mir bei, Krystynas Küche war grandios.

są w społeczności w działalność komunikatywną.

20

Przez to Nic odkryłem w sobie poczucie odpowiedzialności.
Najkrótsza droga do serca pruwadzi przez żołądek. To uniwersalne powiedzenie jest w Polsce najbardziej roypowszechnione.
Kultura jedzenia jest przyjemnością, którą określa się nie jako
smaczne, ale jako wyborne i delikatne. Bóg mi świadkiem - kuchnia Krystyny jest wspaniała.

Sławomir Lipnicki
„Zróbmy rzeźby tak ustawione w przestrzeni, aby można
wokół nich tańczyć“
Alina Szapocznikow, Przegląd Kulturalny 1955, nr 25

H

oryzonty. Jako nazwa Polsko-Niemieckiego projektu
międzykulturowego, czy właściwie współobecności
zaproszonych do niego osób, stała się uświadomioną
konstrukcją wciąż trwającego procesu przy/u/pominania – jako
pracy zapomnienia
Tytuł ten, stawia również ważne pytanie - jak to możliwe, że to
właśnie graniczna linia, w tak istotny sposób nakreśla terytorium i przynależność w obszarze, jak pisał Paul Ricoeur, „użyć i
nadużyć zapomnienia”..
Wydaje się, iż istnieje wiele czynników mających wpływ na
kształt tego projektu, będącego także kilkudniowym spotkaniem w okolicach pomorskiego Smołdzina. Jednym z nich, był
niewątpliwie uformowany przez lata „obraz pozostawionych

śladów” współobecności zamieszkujących obok siebie sąsiadów.
Także osób już nieobecnych, aczkolwiek za pomocą nowoczesnych widowisk wspominanych przez „opisujące” ich instytucje
państwowe.
Innym ważnym czynnikiem nakreślającym tytuł projektu,
jest powracająca Heideggerowska perspektywa, dzięki której nauczyliśmy się ściśle łączyć terytorium z
możliwością zaistnienia ja – tożsamością.
Projekt „Horyzonty”, stał się przede wszystkim
powodem do pogłębionej refleksji nad płaszczyzną
i granicami obrazu - a idąc za namysłem Heralder’a
Weinrich’a, pozwolił on odnaleźć wiele wspólnych punktów dotyczących doświadczenia czasu
w praktykach artystycznych i nauce.
W freudowskiej psychoanalizie, gdzie wymiar
zapominania posiada językowe powinowactwa
pomiędzy niepamięcią (vergesssen) a czynnościami
omyłkowymi (sich verhören, verschreiben, etwas
verlieren), a także nietzscheańską antropologią,
gdzie niepamięć jest nijako wiedzą ludyczną,
cielesną - porównywaną do tańca.
Po tych rozważaniach, zastanawiającym dla mnie
stało się – czym dla nas jest taneczna „nieważkość
śladu” w obrazach Jacksona Polloka? Jego „horyzont”. Będący integralną częścią procesu twórc-

„Lasst uns Skulpturen so in den Raum setzen, so dass wir
um sie herum tanzen können“
Alina Szapocznikow 1955 Cultural Review, No. 25

H

orizonte. Als Name des deutsch-polnischen interkulturellen Projekts, oder eigentlich die Gegenwärtigkeit
der eingeladenen Personen, wurde zu einer bewussten
Konstruktion, des immer noch andauernden Prozesses der Erinnerung – als Arbeit der Vergessens.
Dieser Titel, stellt die wichtige Frage dar – wie ist es möglich,
dass eben eine Grenzlinie, auf eine signifikante Weise das Territorium und die Zugehörigkeit zu einer Region skizziert, wie Paul
Ricoeur schrieb: „Gebrauch und Missbrauch des Vergessens“.
Es scheint, dass es viele Faktoren gibt, die die Form des Projekts
beeinflussen, dazu gehört auch ein Treffen in und um das pommersche Smołdzino. Einer von ihnen war zweifellos ein über die
Jahre geformtes „Bild hinterlassenen Spuren“ die Koexistenz der
Nachbarn. Auch Menschen, die bereits nicht mehr da sind, aber
durch moderne Vorstellungen ins Gedächtnis gerufen werden
und durch staatliche Institutionen „beschrieben“ werden. Ein
weiterer wichtiger Faktor, der den Projekttitel beschreibt, ist
die Heideggersche Perspektive, durch die wir gelernt haben, die
Region mit der Möglichkeit zur eigenen Erscheinung, zu verbinden. Ich - Identität
Das Projekt „Horizonte“, wurde primär zum wichtigen Argument für die Reflexion über die Ebene und die Grenzen des Bildes – und den Gedanken von Heralder Weinrich einbeziehend,
ermöglichte es, zahlreiche gemeinsame Punkte hinsichtlich der
Zeiterfahrung in der Kunstpraxis und in der Wissenschaft zu
finden.
In der Freudschen Psychoanalyse, wo die Dimension einer Sprache Affinitäten zwischen Erinnerungslücken (vergesssen) und
Irrtümern (sich verhören, verschreiben, etwas verlieren) aufweist sowie nach Nietzsches Anthropologie, wo der Gedächtnisverlust ein bewusstes verspieltes, körperliches Wissen ist
– ist es mit einem Tanz vergleichbar.
Nach diesen Überlegungen stellt sich für mich die Frage – was
die tänzerische „Schwerelosigkeit der Spuren“ in den Bildern
von Jackson Pollok für uns bedeutet? Sein „Horizont“. Der einerseits ein wesentlicher Bestandteil des kreativen Prozesses
ist, und sich gleichzeitig auf die Anwesenheit der vertikalen
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zego, a odnoszący się do wyznaczonej przez obecność granic
wertykalności.
Rodzaj zawieszenia „przestrzennej tożsamości”, który wydaje
się, otwiera materię ku możliwości również paradoksalnych
identyfikacji – stanu nieważkości.
Z pewnością, ten rodzaj stanu wydaje się antytezą tak zauważalnej
i powszechnej Nietzscheańskiej „pamięci woli”, ukierunkowanej
na wielość.
Gdzie „obietnica” staje się polityką, i jak napisał ten filozof:
gdzie kultura porządkując przyszłość na podstawie przeszłych
zobowiązań, sprawia, że człowiek jest obliczalny, prawidłowy,
podległy konieczności.
Jest to ten rodzaj transu, który jak piał Jean Duvignaud kończy
się opętaniem.
Inaczej próbowała to ująć Hanna Arendt pisząc, iż tylko przez
ciągłe wzajemne uwalnianie od tego, co czynią, ludzie mogą
pozostawać wolnymi podmiotami działania. Jest to ciągły rodzaj tracenia i darowania siebie. Zbliżenie, które oddziela tego
który dokonał czynu, od niego samego. Już Innego, bo wyzwolonego od czynu. Jest to ten rodzaj daru, wzajemności, który
jest wyjściem naprzeciw przyszłości z pamięcią wykraczającą
poza teraźniejszość i politykę. Przestrzenią - w której możemy
wspólnie tańczyć.
Taniec jest jak poezja. Czuję się lekkość, jakby emocje unosiły i
jednocześnie te ciężkie tematy stawały się znośne.
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Grenzen bezieht.
Es scheint, dass eine Art des Ruhens der „räumlichen Identität“,
ebenso die Möglichkeit für paradoxale Identifikation eröffnet
– einen Zustand der Schwerelosigkeit. Mit Gewissheit scheint
dieser Zustand eine Antithese zu sein zu dem wahrnehmbaren
und universalen, nach Nietzsche „Willens der Speicherung“, der
auf Vielfalt ausgerichtet ist.
Wo das „Versprechen“ zu Politik wird, und wie der Philosoph
schrieb: Wo Kultur die Zukunft den früheren Verpflichtungen
unterordnet, verursacht, dass ein Mensch berechenbar, korrekt,
den Notwendigkeit unterlegend, ist.
Es gibt eine Art Trance, die wie Jean Duvignaud schrieb in Besessenheit endet. Hannah Arendt versuchte es anders auszudrücken, sie schrieb, dass nur durch eine kontinuierliche gegenseitige Befreiung dadurch was sie tun, die Menschen frei bleiben
können. Dies ist ein fortlaufender Prozess von Verlust und Vergebung für sich selbst. Annäherung, die den, der die Tat selbst
machte, ihn von der Tat selbst trennt. Schon als anderen, weil
er von der Tat befreit worden ist. Dies ist die Art der Gabe und
der Erwiderung, die als Ausgang für die Zukunft mit Andenken,
die über die Gegenwart und Politik hinausgeht und einen Raum
schafft, in dem wir gemeinsam tanzen können.
Der Tanz ist wie Poesie. Die Leichtigkeit ist spürbar, als würden die Gefühle treiben und die schweren Themen erträglich
werden.

Jutta Barth

V

O

erletztes Land – die Verletzungen aus der Geschichte
sind noch in den Menschen wach. Schon in den ersten
Tagen hören wir Erzählungen von Vertreibung, Umsiedlung, Verbannung und den Versuchen der Enkel, das Gedenken
aufrecht zu erhalten, indem sie verfallene Friedhöfe restaurieren
– oft gegen den Widerstand einzelner Bevölkerungsgruppen.
Ein Wunsch nach Gerechtigkeit und Frieden wird für mich erfahrbar, sowie nach dem Bewahren der Geschichte, wie in den
Museumsdörfern der Kaschuben und der Pommern.

kaleczony kraj, te historyczne okaleczenia są jeszcze żywe w ludzkiej pamięci. Już w pierwszych dniach
opowiadano nam o wysiedlaniu, przesiedlaniu, skazaniu na wygnanie i próbach wnuków, aby zdarzenia te odświeżać i
zatrzymać, odrestaurowywać zniszczone groby - i często wbrew
pojedyńczym grupom społecznym.
Życzenie sprawiedliwości i pokoju było dla mnie tak jak chronienie historii w wiejskich muzeach Kaszubów i Pomorzan. Park
Narodowy jest czarujący, morze wspaniałe, wydmy ruchome

Der Nationalpark ist grandios, das Meer bezaubernd, die Wanderdüne beeindruckend. Letztere wird für mich zum Symbol
des Verwehens von Geschichte – der Wind als ständiger Akteur der Veränderung. Nichts als die Veränderung bleibt und der
Atem des Meeres. Ich sammle die losen Wurzeln des Strandhafers. Ursprünglich zum Halten - Auf - Halten gepflanzt, jetzt mit
Pflanzenresten, Seilen und Stücken von Fischernetzen an Land
gespült.

robią wrażenie.
To ostatnie jest dla mnie symbolem przemijania historii, a wiatr
stałym aktorem zachodzących zmian.
Co pozostaje są zmiany i oddech morza. Zbieram luźne korzenie znalezione na wybrzeżu, pierwotnie zasadzanych w celu
umocnienia wybrzeża a teraz wyrzucone przez morze sznurki i
resztki w rybackich sieciach na brzeg lądu.
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Marcin Zawicki

D

oświadczenie Sympozjum „Horyzonty“ może być bez
wątpienia polem rozległych obserwacji kulturowych,
historycznych czy socjologicznych. Na płaszczyźnie
kontaktu odmiennych kultur, przedstawicieli odrębnych, pozornie tożsamych, środowisk, powstać musi relacja, punkt wspólny,
ale i miejsce tarcia. Stwierdzenia te łatwo uznać za komunały,
jednak znalezienie się w sytuacji tego rodzaju konfrontacji musi
prowadzić do podobnych wniosków. Objawienie tych prostych
prawd, w rejonie, gdzie podobne przenikanie i tarcie odbywa się
od dziesiątek lat, uświadamia kolejna prostą prawdę; jak duży

wpływ mogą mieć relacje na kształtowanie tożsamości.
Nagłe zaistnienie w nieco abstrakcyjnej sytuacji: wyrwanie z
codziennego rytmu życia: konfrontacja z „innym“, z imponującą
przyrodą, rodzaj izolacji, odcięcia od bieżących problemów;
ogniskują percepcję na detal, który w „normalnym“ trybie z
łatwością umyka. Obiektem moich osobistych rozważań poprzez kontekst bariery języka, stał się fenomen języka w ogóle. Figura tłumacza, który może stać się jednoczenie filtrem i
cenzorem. Mając być obiektywnym „narzędziem“, faktycznie
przecież, nawet mimowolnie, modyfikuje treści poprzez własne
doświadczenie, a niekiedy własne cele. Przełożenie tej figury
na funkcję języka werbalnego jako takiego, jego niedoskonałość
w docieraniu do prawd. Ograniczona zdolność komunikacji
słów. Aspekt prewerbalnego języka obrazowania – sztuki wizualnej, rządzący się autonomiczną gramatyką. Potwierdza się
fakt: Sztuka jest niezastąpiona płaszczyzną porozumienia. Porozumienia ponad, porozumienia pomimo. Znakomitszego, po
przebiegającego bardziej bezpośrednio.
Jako twórca nie zajmuję się spontanicznym reagowaniem na
sytuację – nie pracuję na zasadzie odpowiedzi na temat. Mój
warsztat wymaga „przepracowania“ sytuacji. Sympozjum „Horyzonty“ to bez wątpliwości, moment wspierający głęboką analizę,
pochylenie się nad rozmaitymi aspektami rzeczywistości.
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D

as Symposium Horizonte als Erfahrung kann ohne Zweifel
als ein umfangreiches Feld der kulturellen, historischen
oder soziologischen Beobachtungen bezeichnet werden.
Auf der Begegnungsebene der verschiedenen Kulturen, der Vertreter der separaten, scheinbar identischen Umgebungen, muss
eine Beziehung entstehen, die nicht nur als ein gemeinsamer
Punkt, sondern auch als ein Ort der Reibung akzeptiert werden
kann. Diese Aussagen können leicht als Klischees betrachten
werden, jedoch die Tatsache, dass man sich in die Situation solcher Konfrontation begibt, führt zu ähnlichen Ergebnissen.
Durch die Offenbarung dieser einfachen Wahrheiten, in einem Gebiet, wo ähnliche Durchdringung und Reibung seit Jahrzehnten existent sind,
wird eine weitere einfache Wahrheit deutlich;
welchen großen Einfluss diese Abhängigkeiten
auf die Gestaltung der Identitäten haben. Das
plötzliche Erscheinen in einer etwas abstrakten Situation: ausbrechen aus der Alltäglichkeit:
Die Konfrontation mit dem „Anderen“, mit beeindruckender Natur, eine Art Isolation, eine
Abgeschiedenheit von aktuellen Problemen; die
fokussierte Wahrnehmung der Details, die im
„normalen“ Modus leicht entgehen. Als Objekt
meiner persönlichen Überlegungen im Kontext
der Sprachbarrieren, wurde die Sprache zum
Phänomen generell. Die Figur des Dolmetschers
kann gleichzeitig als Filter und Zensor betrachtet
werden. Fungierend als neutrales „Werkzeug“,
gibt er faktisch, auch wenn unwillig, durch eigene
Erfahrungen, oder eigene Ziele(Absichten) einen
modifizierten Inhalt wieder. Wenn wir diese Figur auf die Funktion der verbalen Sprache übertragen, erscheint sie als solche, die durch ihre
Unvollkommenheit zur Wahrheit nicht gelangen
kann. Begrenzte Fähigkeit, Worte zu kommunizieren. Der Aspekt der präverbalen Bildsprache Bildende Kunst, der nach einer autonomen Grammatik herrscht.
Dies bestätigt die Tatsache: Kunst ist eine unersetzliche Ebene
der Verständigung. Verständigung über und Verständigung trotzdem. Sie ist der großartigste Weg, weil sie unmittelbar ist. Als
Künstler befasse ich mich nicht mit der spontanen Reaktion
auf die Situation – eine Antwort auf das Thema zu erarbeiten
ist nicht meine Methode. Mein Schaffensprozess benötigt eine
„Überarbeitung“ der Situation.
Das Symposium „Horizonte“ ist ohne Zweifel ein Moment, der
eine tiefe Analyse und die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Aspekten der Wirklichkeit unterstützt.

Anna Reinert

W

I

Moje prace malarskie mają za zadanie przebadać wizualną
strukturę miasta, której nie można już oddzielić od miasta jako
takiego. Ich tematem jest Architektura, która z wielokrotnia i
nakłada na siebie różne porządki, zatracając jednocześnie poczucie przestrzeni. Znaki, którymi miasta są przepełnione i które
przestały już cokolwiek znaczyć.

Meine Bilder sollen die visuelle Struktur der Stadt untersuchen,
die bereits von der Stadt nicht mehr zu trennen ist. Ihr Thema
ist Architektur, die wiederholt Gesetzmäßigkeiten auf einander
legt (schichtet) und gleichzeitig das Gefühl von Raum verliert.
Zeichen, mit den die Städte überfüllt sind und die längst ihre
Bedeutung verloren haben.

moim malarstwie dominują dwa tematy: miasto, przestrzeń , architektura i ludzie . Można też
powiedzieć , że jest to temat jeden i ten sam to
znaczy relacje między ludźmi a przestrzenią , którą sami dla siebie stworzyli.

n meiner Malerei dominieren zwei Themen: die Stadt, der
Raum, die Architektur und die Menschen. Man kann auch
sagen, dass das Thema ein und dasselbe ist. Ich meine Beziehungen zwischen den Menschen und dem Raum, den sie für sich
selbst geschaffen haben.
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