








der Fabrikantenvilla. Doch mit weiterer Unterstützung von
Menschen und Institutionen bei der Modernisierung und Sanie-
rung wird in Speicher und Villa ein Kristallisationspunkt für Kultur
von beidseits der Oder entstehen. Aus dem vor dem Verfall
geretteten Denkmal wird ein lebendiger Ort mit flexibel nutzbaren
Räumen für Ausstellungen, Seminare und Veranstaltungen. Die
Tabakfabrik Vierraden – ein Ort grenzüberschreitender Begegnung,
eine kulturelle Brücke zwischen Deutschland und Polen –
ein kunstbauwerk.

Kunstbauwerk 2003 – Oder II OdraKunstbauwerk 2003 – Oder II OdraKunstbauwerk 2003 – Oder II OdraKunstbauwerk 2003 – Oder II OdraKunstbauwerk 2003 – Oder II Odra jest międzynarodowym
projektem artystycznym zainicjowanym przez Stowarzyszenie
Kunstbauwerk i realizowanym we współpracy z Galerią Amfilada,
Pałacem Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji ze Szczecina i
Galerią 2yk z Berlina. Projekt stanowi niejako pomost na Odrze,
granicy pomiędzy oboma państwami. Elementem łączącym jest
Fabryka Tytoniu w Vierraden, która leży niemal dokładnie w
połowie drogi pomiędzy Berlinem i Szczecinem.
Kuratorami projektu są Patrick Huber i Ulf Wetzka z Berlina oraz

Agata Zbylut ze Szczecina. Patrick Huber zaprosił do projektu:
Ute Lindner, Franka Kästnera i Petera Andersa, Agata Zbylut
Dorotę Podlaską, Elżbietę Jabłońską, Macie ja Kuraka i
Przemysława Biryło. Ulf Wetzka uzupełnił skład artystów o Dianę
Fiedler, Mikołaja Polińskiego i Tristana Wolskiego.
Tematem prac tworzonych przez artystów w spichlerzu i willi
właściciela Fabryki Tytoniu Vierraden była granica i przestrzeń.
Prace i sam proces twórczy można było zobaczyć w połączeniu z
odbywającym się sympozjum. Muzyka, performance i literatura
uświetniły otwarcie wystawy. Efekty i wrażenia z sympozjum były
prezentowane publiczności jesienią 2003 roku w Galerii Amfilada
w Szczecinie i w Galerii 2yk w Berlinie. Tym samym Oder II Odra
powróciła na swoje dawne miejsce.

Fab r y ka  Ty ton iu  V i e r r aden  pomos tem ku l t u rowymFab r yka  Ty ton iu  V i e r r aden  pomos tem ku l t u rowymFab r yka  Ty ton iu  V i e r r aden  pomos tem ku l t u rowymFab r yka  Ty ton iu  V i e r r aden  pomos tem ku l t u rowymFab r yka  Ty ton iu  V i e r r aden  pomos tem ku l t u rowym
Znamienny, pięciopiętrowy ceglany budynek składu tytoniu
wyróżnia się jak katedra rolnictwa i przemysłu miasta Vierraden.
Został wybudowany w 1875 r. przez Augusta Lange na skraju
dzisiejszego międzynarodowego parku „Dorzecza Dolnej Odry” i
stał się najpiękniejszą budowlą 300-letniej historii upraw tytoniu
landu Uckermark.

kunstbauwerk 2003 – Oder || Odrakunstbauwerk 2003 – Oder || Odrakunstbauwerk 2003 – Oder || Odrakunstbauwerk 2003 – Oder || Odrakunstbauwerk 2003 – Oder || Odra ist ein binationales
Kunstprojekt initiiert von kunstbauwerk e. V. und realisiert in
Kooperation mit Galeria Amfilada, Szczecin, und 2yk Galerie,
Berlin. Es überbrückt gleichsam die Oder, die Grenze zwischen
beiden Ländern. Verbindendes Element ist die Tabakfabrik
Vierraden, die fast im geografischen Schnittpunkt zwischen Berlin
und Szczecin liegt.

Kuratiert wurde das Projekt von Patrick Huber und Ulf Wetzka,
Berlin, und Agata Zbylut, Szczecin. Eingeladen wurden die Künst-
ler Ute Lindner, Frank Kästner und Peter Anders von Patrick
Huber. Agata Zbylut lud Dorota Podlaska, Elżbieta Jabłoñska,
Maciej Kurak und Przemysława Biryło ein. Ulf Wetzka ergänzte mit
Diana Fiedler, Mikolaj Polinski und Tristan Wolski die Künstlergruppe.

In Speicher und Fabrikantenvilla der Tabakfabrik Vierraden arbei-
teten die Künstler zum Thema Grenze und Raum. Ihre Werke und
Arbeitsprozesse waren bei Oder II Odra im Anschluß an das Sym-
posium in der Tabakfabrik zu sehen. Musik, Performance und

Literatur ergänzten das Eröffnungswochenende. Die Ergebnisse
und Eindrücke des Symposiums wurden und werden dem Publi-
kum in Szczecin in der Galeria Amfilada und in Berlin in der
Galerie 2yk im Herbst 2003 präsentiert. Damit kehrt Oder II Odra
an seine Ausgangsorte zurück.

D i e  Tabak fab r i k  V i e r r aden  –  B rücke  de r  Ku l t u r enD ie  Tabak fab r i k  V i e r r aden  –  B rücke  de r  Ku l t u r enD ie  Tabak fab r i k  V i e r r aden  –  B rücke  de r  Ku l t u r enD ie  Tabak fab r i k  V i e r r aden  –  B rücke  de r  Ku l t u r enD ie  Tabak fab r i k  V i e r r aden  –  B rücke  de r  Ku l t u r en
Der markante, fünfstöckige Backsteinbau des Tabakspeichers
prägt wie eine agrar-industrielle Kathedrale das Stadtbild von
Vierraden. August Lange erbaute 1875 am Rand des heutigen
Internationalparks “Unteres Odertal” das schönste Bauwerk der
300-jährigen Tabakkultur in der Uckermark.

Seit 1999 engagiert sich der gemeinnützige Verein kunstbau-
werk e.V., um die denkmalgeschützte Tabakfabrik Vierraden, das
Gebäudeensemble aus Speicher, Fabrikantenvilla und Arbeiter-
wohnhaus zu erhalten und zu sanieren. Die Substanz des Spei-
chers ist jetzt mit der Unterstützung u. a. der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz und des Landes Brandenburg gesichert.
Bisher konnte die Tabakfabrik aber nur temporär genutzt werden.
Es fehlen u. a. Heizung, sanitäre Anlagen und eine Grundsanierung
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Taki pluralizm przedstawieniowy daje równocześnie możliwość
odkrycia zasadniczego pytania o podmiotową różnicę, ale i
wędrówkę poprzez zajęte przestrzenie oraz identyfikację obszarów
ważnych znaczeń i odniesień.

W każdym z pomieszczeń odnaleźć można kolejne wcielenia
różnicy. Odnoszą się one do różnych stanów rzeczy, którymi są:
granica, życie, pamięć, przemijanie, czas, pragnienie, oczekiwanie,
albo też materialność jako mniej wzniosły, acz podstawowy stan
rzeczy.
Realizacje dalekie są od ugrzęźnięcia w wątkach narodowych z
jednej strony, a społecznym zaangażowaniu z drugiej strony. Są
obok, niczym tło dostrzeżone w „horyzontalnym znieruchomieniu”,
które wzniesione zostało przy przeprawianiu się przez Odrę
stereotypów prywatnych i zinternalizowanych.
Artyści najwyraźniej skorzystali z możliwości przedstawienia prac,
które jako przeczucie tkwiły w nich, ale mogły być wywołane
wyłącznie wobec idei „Oder II Odra”. Współrzędne granicy,
warsztatu, dychotomii miejsca i czasu groziły powstaniem realizacji
ograniczonych niekorzystnie autobiografią i lokalnością. Jednak

przemyślany dobór artystów, atmosfera dialogu, zrozumienie
kontekstu zaowocowały  real izacjami zdecydowanie
przekraczającymi zagrożenia, a kierującymi się w stronę tego, co
dotyka każdego uczestnika pola ludzkiej aktywności.
„Oder || Odra” stanowi równocześnie soczyste i konieczne
dopełnienie równoległej wystawy „Extra Strong, Super Light”
zrealizowanej w Muzeum Narodowym w Szczecinie, gdzie akcent
położono na relację człowiek a wolność, kreatywność, miłość,
pożądanie czy śmierć. W „Amfiladzie” odnaleźć można „brakujące”
ogniwo, bo to tutaj artyści zrealizowali swoje prace na skutek bycia
obserwującym, odczuwającym PODMIOTEM konkretne miejsce,
w konkretnym czasie.

Przechadzkę po wystawie rozpoczęłam od pokoju, w którym
wynagradzany był cierpliwy namysł. Pozorne rozczłonkowanie
miejsca ewoluowało w „rozmowę” dwóch realizacji. Na ścianach,
różnych jej wysokościach, w trzech  punktach zamontowane były
obrazy - „dwuflagi” Przemysława Biryło. Tradycyjnie wykonane
malowidła umiejętnie negowały samo malarstwo wykazując jego
niewierność Jednemu. Jakby w jego naturę wpisana jest służba
Bogu i mamonie z czego zdaje się skorzystał autor dodając trzecią
możliwość - przyjemność. Flagi każdorazowo składały się z dwóch

Od 1999 roku w utrzymanie i konserwację Fabryki Tytoniu Vier-
raden, spichlerza, willi właścicieli i domu zakładowego dla
pracowników zaangażowało się Stowarzyszenie Kunstbauwerk.
Prace konserwacyjne nad spichlerzem są wspierane przez
Niemiecką Fundację Ochrony Zabytków i Landu Brandenburg.
Do tej pory Fabryka Tytoniu mogła być użytkowana tylko czasowo.
Brakuje w niej ogrzewania, urządzeń sanitarnych a willa fabrykanta
nie przeszła gruntownej konserwacji. Jednak dzięki zaangażowaniu
ludzi i instytucji w proces modernizacji spichlerza i willi powstanie
tu centrum rozwoju kultury obu brzegów Odry. Z pomnika
uratowanego przed upadkiem powstanie ożywione miejsce z
pomieszczeniami doskonale nadającymi się na wystawy, seminaria
i przedstawienia. Fabryka Tytoniu Vierraden stanie się miejscem
przygranicznych spotkań, pomostem kulturalnym pomiędzy Polską
a Niemcami.

Oder || Odra : Joanna WowrzeczkaOder || Odra : Joanna WowrzeczkaOder || Odra : Joanna WowrzeczkaOder || Odra : Joanna WowrzeczkaOder || Odra : Joanna Wowrzeczka
Tegoroczna edycja „Oder II Odra” jest zasadniczo próbą
artystycznego zmierzenia się z problemem różnicy zahaczonej w

miejscu rozciągniętym pomiędzy brzegiem a brzegiem nie tylko
plynącego „O” Strumienia, ale i z pola pomiędzy indywidualnością,
a jej rozpadnięciem się w masie. Odra przestała być granicą, której
przekroczenie było cudem, a przynajmniej powołaniem do życia
kolejnego szeregu bohaterów i dezerterów. Jest natomiast
przestrzenią prowokującą do nałożenia refleksji wyciągniętej z
dziurawej pończochy Pamięci na obecną dziurę po definicji
jednostki wobec rzeczywistości, przestrzenią budującą odpowiedni
słownik do konstruowania kolejnych palimpsestów.
Prace zgodnie z aktualną przyzwoitością artystyczną nie
przedstawiają symboli wyjaśniających się, łączących, kopulujących
na drodze kontemplacji, ale swoje nasycenie osiągają w formie,
która równocześnie jest postawieniem istotnego pytania. Nie
kokietują więc aranżacją, wymyślnym zestawieniem czy wiązaniem
elementów w sztywne związki, ale zapraszają do przechadzki i
przyjemności odsłaniania kolejnych efektów odejmowania i
dodawania zaprzęgniętych do całości elementów. Sytuacje
pozostawione przez 10 artystów w 4 pokojach „Amfilady” i w
przestrzeniach poza, ale powiązanych z nią niewidzialną żyłą, są
aleatoryczne. Wirtuozersko niemalże łączą w sobie elementy
modernistyczne, konceptualne, postkonceptualne i hipermedialne.
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części, tj. polskiej i niemieckiej i tylko zakres każdej zmieniał się w
ramach ustalonej wielkości całości. Spacerując po pomieszczeniu
odnosiło się wrażenie migotania czterech kolorów zamkniętych w
paskach, wchodzenia ich w relacje z pozostałymi członkami sytuacji
artystycznych być może nie do końca przewidzianych przez samego
twórcę, który najprawdopodobniej nazbyt zaufał swojej wyuczonej
profesji architekta. Sztuka nie znosi profesjonalizmu, i każdego
kto próbuje prześcignąć ją perfekcją wykonania, ona wystrychnie
na dudka! W tym przypadku ów dudek okazał się być życzliwy.
Flagi odbijając się od szyb okiennych trafiały w szklane elementy
instalacji Petera Andersa.  Dwie tafle zawieszone w powietrzu, na
wysokości, która odpowiada perspektywie „przed siebie”, na
przekątnej pokoju, bliżej ściany niż środka, i w odległości równej
szerokości ramion autora. Na nich, przy użyciu techniki
komputerowej, naniesiony został rysunek konturowy pejzażu
rozciągającego się po obu brzegach Odry. W relacji do zwisających
szyb pozostawały szklane dowody dramatu nadodrzańskiego
ułożone w kole. Zmienione ogniem - jego temperaturą - butelki,
szklanki, kieliszki, skrupulatnie gromadzone, niczym najcenniejsze

znaleziska archeologiczne zostały przetransportowane do
Szczecina, gdzie stały się częścią koniecznego dialogu. Początkowo
sami artyści mieli wątpliwości co do zajmowania wspólnej
przestrzeni, lecz podmiotowa różnica rozwiała ich wątpliwości i
spełniła się w uwodzicielsko narastającej piramidzie relacji.

Z zupełnie innym poziomem znaczeń miałam do czynienia
w następnym pokoju, w którym spotkały się realizacje aż czterech
artystów. Tutaj każdy chciał mieć najwyraźniej swoją, autonomiczną
przestrzeń, nawet jeśli miałaby być ograniczona do kawałka ściany
i metra dzielącego ją od odbiorcy. Każdy zasadził się w narożniku,
co dawało poczucie spójności w aranżacji. Idąc zgodnie ze
wskazówkami zegara rozpocznę od pracy Diany Fiedler. Rysunek
kąta w kącie - najskromniejsza praca tej wystawy, wręcz jakby
zawstydzona odwrócona była do oglądającego tyłem. Oto w rogu,
na standardowej wysokości zamieszczona była rama. Z jednej
strony sprawiała wrażenie wpędzonej w kąt, a z drugiej strony
odnosiło się wrażenie rozpychania wielkich, ceglanych powierzchni.
Decyzja, co do kierunku katastrofy należała do odbiorcy. Pewnym
rozwiązaniem było to, co za szybą, a do czego można było dotrzeć
bądź to klękając w tym samym narożniku celem wsunięcia głowy
tuż przed powierzchnię tradycyjnie do oglądania, bądź wsadzając

lusterko, ale wtedy otrzymany obraz byłby zafałszowany. Sama
zdecydowałam się na oba „upokorzenia”. Na awersie (w tej sytuacji
spełniającego rolę rewersu) była kreska czyli odbicie miejsca styku
dwóch ścian. Można powiedzieć, że tym prostym zabiegiem,
polegającym na odwróceniu stron, udało się artystce powołać
kolejne wcielenie różnicy między widzeniem a gapiostwem.
Kolejna praca została zrealizowana przez Mikołaja Polińskiego.
„Przesunięcie w czasie i przestrzeni” podobnie jak pozostałe prace
w tym pokoju powstało w oparciu o minimum środków i przy
zaangażowaniu cech określających głównie paradygmat
postkonceptualny.  Gra między warstwami powierzchni  i
znaczeniami przywołanymi przez tytuł decydowała o wyniku.
Poliński nałożył na siebie część mapy Polski i część mapy Chin
dokonując w ten sposób ich zespolenia w pewną harmonijną całość
- przynajmniej na poziomie wizualnym. Nic nas nie niepokoi,
ponieważ taki  rysunek jest  ograniczony umownością i
abst rakcy jnością.  Jedyne,  co zakłóca spokój  os iągnięty
zrównoważeniem rysunkowo - technicznym, to bazgroły grafitowe
świecące na powierzchni całości. Wszystko umieszczone za szybą

bardziej przypomina pamiątkę z okresu pierwszego kontaktu z
kredką, niż celowe zamierzenie artystyczne. To jednak jest
wartością tej pracy tym bardziej, jeśli uaktywnimy kontekst
teraźniejszości, tj. czasu „topienia się” w Unii Europejskiej. Być
może Chiny nie były tu przypadkowe, jak przypadkowa była jakaś
część wiejska w Polsce.

Równie postkonceptualna jest praca Tristana Wolskiego, który zajął
nie tylko kawałek ściany, ale i jedno z obramiowień okna. Tym
opuszczeniem standardowo zajmowanej gładkiej powierzchni, jak
i zaakcentowaniem nieskończoności daje nam do zrozumienia, że
mamy do czynienia z pewną permanencją oraz wszędobylstwem.
Istotnie, Tristan jest tzw. „obywatelem świata”. Każda część
budująca jego tożsamość związana jest z innym obszarem
geograficznym więc i mentalnym globu. Jego doświadczanie różnicy
charakteryzuje się zatem rozmachem przynajmniej w spisie
inwentarza. Dlatego też nie dziwi nas skromna w formie realizacja
(gdyż ta dopasowana zdaje się być do nomadycznej tożsamości
artysty) i bogata w części przedstawieniowej. Oto na kilku zwojach
papieru zaczepionych na styku ściany z sufitem, a spływających
aż do połowy podłogi, oglądamy rejestrację bogatego życia

5



DIANA FIEDLER
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KARTA BLISKOWSCHODNIA
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DOROTA PODLASKA
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BOAT PEOPLE



blacha aluminiowa | olej

KILKU GOSCI WIECEJ NA WYSTAWIE
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ELŻBIETA JABŁOŃSKA
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BEZ TYTULU
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FRANK KÄSTNER
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KONSERVIEREN: SÜß
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MACIEJ KURAK
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BEZ TYTULU
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MIKOLAJ POLINSKI
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PODROZ NA WSCHOD
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PETER ANDERS
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Verformtes Glas / Wachs auf Glasscheiben



INNIGES VERHÄLTNIS / DER BLICK NACH DRÜBEN
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PRZEMYSLAW BIRŁO
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KOMPOZYJA
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TRISTAN WOLSKI
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DIARIES 1999 – 2003
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UTE LINDNER
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BACK TO THE ROOTS

25

Rauminstallation | 7 Diaprojektionen



Wolskiego. Są to rysunki, bilety, bilony, słowem ulotne ślady
rzeczywistości będące dowodem różnicy po-miedzy MIEJSCAMI,
ale i sobą samym zależnie od owych miejsc.
Wędrówkę po tym pokoju zamyka praca Elżbiety Jabłońskiej, która
tym razem zaskakuje nas formą wypowiedzi. Artystka znana z
działań odwołujących się przede wszystkim do codzienności
kobiecej, czynienia z niej sztuki z uwagi na deficyt czasowo-
przestrzenny i regulację rzeczywistości stereotypami, tym razem
zaskakuje nas lapidarnością i oderwaniem od potoczności. Na
ścianie widzimy dwa napisy, przy czym jeden jest podpisem
drugiego. Ten wyżej stanowiący pozornie zasadniczą część
(zajmujący miejsce obrazu) jest „przyniesiony” z Fabryki Tytoniu
w Vierraden, gdzie wystawa miała swoją pierwszą odsłonę.
Jabłońska chcąc zachować pewną ciągłość między jednym
wystąpieniem a drugim dokonała transpozycji nazwisk, a tym
samym wzmocnienia siebie jako podmiotu. Początkowo wyłącznie
jako jednostka zawładnęła pewną częścią PODPISANĄ przez
konkretną osobę, w konkretnym czasie (1925 roku), tym samym
wyprowadzając s iebie jako osobę.  Słowem: doszło do

przekształcenia czegoś niezależnego w coś zależnego wyłącznie
przy zastosowaniu inwersji osoby. Praca jest więc tylko pozornie
odmienna od pozostałych realizacji Jabłońskiej. Także i w tej
bowiem próbuje uczłowieczyć, upodmiotowić siebie jako KOBIETĘ,
jako artystkę uciekając tym samym od przekleństwa
indywidualizacji, tj. ujednostkowienia.
Drugie skrzydło „Amfilady” skłania do nieco innego rodzaju
refleksji. W ostatnim z pokojów Ute Lindner wprowadza odbiorcę
w świat powidoków, mar, niejasności. Pomieszczenie całkowicie
odizolowane od „świata zewnętrznego”,  zaciemnione,
poprzetykane warstwami folii wchłania przechodnia w przyjemne
choć nieznane widoki. Z kilku projektorów emitowane  zdjęcia
zatrzymują się nie tylko na twardych ścianach pokoju, ale i na
prześwitujących płaszczyznach wiotkiego plastiku. Dochodzi do
zwielokrotnienia czułych obrazów, jakby wypłowiałych,
zmatowionych, wyciągniętych zza szafy i na nowo powołanych do
pulsowania. Spoza warstw osłabiających ostrość wizerunku,
dostrzegamy wierzchołek góry Śnieżki i drogi do niej prowadzące,
które wiele lat temu do szczytu doprowadziły matkę artystki, a
całkiem niedawno samą Utę Lindner. Różnica doznań i brak
szczególnych uniesień. Jedynie przyjemność w osiąganiu tego

samego szczytu. Artystka tym sposobem wydestylowała pamięć
poza czasem.
Pokój wcześniej zajmuje sytuacja złożona z dwóch części. Jedną
stanowi instalacja, a drugą realizacja wideo (dynamiczna
rejestracja procesu artystycznego). W relacji do przestrzeni pokoju
oraz tej wlewającej się przez okno balkonowe pozostawione zostały
przez artystę dwa przedmioty: konewka i taczki. Oba wyglądają
raczej na porzucone. Ważniejsza jednak od ułożenia wydaje się
być pozorna zmiana ich ontyczności poprzez zmianę powierzchni.
Artysta przez trzy dni toczył watę cukrową oklejając nią rzeczy z
natury twarde i odporne na szybką destrukcję. Obserwacja atrofii
puszystości, ewolucji stanów, zatem pewnej katasrofy mimo
wszystko uspokaja, bo przecież przeprowadzono dowód na
niezmienność rzeczy. Twardość pozostała twardością i tylko dzięki
niej puszystość i lekkość mogła nas na chwilę zachwycić. Tak
przedstawiona różnica stanów rzeczy okręcona wokół paradygmatu
postkonceptualnego i hipermedialnego mówi równocześnie o
niebezpiecznym luksusie przyzwyczajeń.
Jakby POZA wystawą, a jednak w sprzężeniu z miejscem pozostaje

praca Doroty Podlaskiej „Boat People” Artystka na balkonie
„Amfi lady” umieści ła k i lkanaście metalowych łódeczek,
wypełnionych metalowymi ludźmi , skierowanych dziobami w stronę
galerii. Odnajdujemy w wizerunkach pasażerów przedstawicieli
wszystkich warstw społecznych. Ich twarze są przejęte, a w wielu
przypadkach przerażone. Każdy kurczowo trzyma się SWOJEGO
pokładu i nie próbuje nawet ocenić głębokości wody. Ślepy rejs ku
„Nowej Ziemi” może za chwilę rozbić się o rzeczywistość, która
stoi murem między pragnieniem a oczekiwaniem. Prosta, malarska
instalacja powstała w oparciu o zwyczajną obserwację polskiej
mentalności przeszytej specyficznymi stereotypami myślenia i
działania, nie jest żadnym moralitetem! Jest wyrazem artystycznego
zatroskania i obawą przed odgórnym determinizmem. Na mapie
widzimy wyłącznie linię, a w codzienności toniemy pod wielkim
zalewem potoczności.
Również poza przestrzenią „Amfilady” znalazła się praca Macieja
Kuraka, który tym samym eksplotauje galerię jako bazę, a nie
wyłącznie miejsce. Sytuując się w odległości, która bezpiecznie
rozciąga zależność od punktu wyjścia, może „a politycznie”
dokonywać lekkich przesunięć w przestrzeni społecznej. Jest to
zabieg charakteryzujący niemalże wszystkie prace Kuraka.
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Wykopując dół, który potem organizuje niczym dom, przykrywa go
wpierw namiotem. Każdy przechodzień oddaje się wielowarstwowo
stereotypowej  percepcj i  ograniczając swój  wniosek do
przypuszczenia, że wewnątrz znajdują się co najwyżej turystyczne
elementy. Artysta karmiąc się tymi przekonaniami wkopuje się w
ziemię pozyskując znacznie większy obszar do egzystencji. Siłą
rzeczy przypominam sobie „Pojazdy dla Bezdomnych” Krzysztofa
Wodiczko, którym kierowała podobna ekonomia miejsca, tyle że z
uwagi na ściśle określoną grupę społeczną. Maciej Kurak
inteligentnie balansuje pomiędzy iluzją a realnością, podejrzeniem
a rzeczywistością symulując autentyczność i  wystawiając
równocześnie nasze rozeznanie w prawdzie na poważną próbę.

„Oder II Odra” jest udanym przeprowadzeniem dowodu
na pozytywne obl icze RÓŻNICY. Może być inspirująca i
konstruktywna, a nie zgodnie ze s tereotypem myślenia
destruktywna i głodna...

Oder || Odra : Petra PrahlOder || Odra : Petra PrahlOder || Odra : Petra PrahlOder || Odra : Petra PrahlOder || Odra : Petra Prahl
Die Umstände sind bekannt: zehn Personen verbringen zehn Tage

auf dem Land. Sie sind auf der Flucht vor den unhaltbaren
Zuständen in den Städten, wo grenzenloser Schrecken wütet.
Alleine unter sich, wiegen sich die zehn jungen Leute umso stärker
in der sicheren Abgeschiedenheit ihres selbstgeschaffenen
Arkadiens. Die sieben Damen und drei Herren reagieren nach
bestem Wissen und Gewissen: Sie verschreiben sich der Kunst. Und
während um sie her die Welt untergeht, leben die Zehn ihren
Optimismus und ihre sinnenfrohe Lebensfreude und bewahren
auf diese Weise die Kunst und die Lust an der Kunst. Das
Vorhaben hat ein gutes Ende und also viele Nachahmer
gefunden. Es ist schließlich selbst zum Meilenstein einer Grenz-
überschreitung geworden.

Das jüngste Beispiel findet sich in Vierraden. Abseits von den
Städten Berlin und Stettin liegt es inmitten einer grünen Oase, die
sich vor allem durch eines auszeichnet: die nahe gelegene Grenze
nach Polen. In diesem abgelegenen Landstrich der Uckermark stellt
eine alte Tabakfabrik die Kulisse für Begegnungen mit und in der
Kunst. Sieben polnische und drei deutsche Künstler haben sich
hierhin zurückgezogen, um gemeinsam aber auch jeder für sich,
im vorgegebenen Raum über das Thema Grenze nachzudenken.

Es ist bereits das vierte Mal, dass Künstler hierher zusammen-
kommen. Die Ergebnisse spiegeln zwar nicht gleich, wie im
Decamerone, ein ganzes Welttheater des menschlichen Lebens,
aber sie entfalten doch ein Spektrum an Gedanken und Auffas-
sungen zum Thema Grenze, das über die Perspektiven zweier
Staaten hinausgeht, was das Vorhaben als Ganzes nicht nur
rechtfertigt sondern auch sehr aktuell sein lässt.

Die deutsch-polnische Grenze, gleichzeitig eine europäische
Grenze, ist von jeher mit unguten Erinnerungen belastet, die noch
nicht wirklich lange zurück liegen. Sie war wenig stabil und unter-
lag oft mehr Mächten als für die polnisch-deutsche Verständigung
gut gewesen wäre, so dass die Nachbarschaft immer wieder von
gegenseitigem Misstrauen überschattet war.
Heute, da der Eintritt Polens in die Europäische Union bevor steht,
ist es mehr als an der Zeit, das Miteinander zu verbessern und auf
ein persönliches Maß zu bringen. Wer sind die Menschen auf der
anderen Seite? Was haben wir mit ihnen gemeinsam, was brin-
gen sie von sich aus mit? Warum kennen wir in Deutschland mehr

polnische Handwerker als polnische Intellektuelle, von denen es
nicht wenige gibt? Und wie sehen die Vorurteile von Polen
Deutschen gegenüber aus? Es sind in erster Linie die gesellschaft-
lichen Grenzen, die das Miteinander schwer machen und die
Projekte wie Oder II Odra von kunstbauwerk e. V. zu überwinden
anstreben.
Nach Abschluss des Symposiums in der Vierradener Tabakfabrik
wurden die Arbeiten der zehn Künstler über die Grenze auf Rei-
sen geschickt, zuerst nach Stettin in die Galerie Amfilada dann
zurück nach Berlin in die 2yk Galerie. Auf ihrer Reise hat sich die
Ausstellung verändert. Arbeiten wurden in neuer Form präsentiert,
einmal, zweimal überarbeitet oder gänzlich durch andere ersetzt.
Die Entscheidung dazu lag jeweils bei den Künstlern. Das Gesamt
der Arbeiten, die durch das Symposium angeregt wurden, ist von
daher kein Produkt, das an einen Ort zusammengetragen und über-
schaubar gemacht werden kann, sondern ein dialogorientierter
work in progress, der über mehrere Stationen und Monate neue
Aspekte und Ideen entfaltet.
Wer von den Besuchern in der Berliner 2yk Galerie kann sich schon
vorstellen, welchen Eindruck ein gänzlich unter Zuckerwatte
begrabenes Bett, mit einem Haufen Gegenstände darauf, auf ihn
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hängt. Ihren Ursprung haben sie in der kleinen Zeichnung, die im
schwarzen Rahmen an der Wand hängt. Sie entlädt sich regel-
recht in den Raum und lässt ihn schweben. In ihrer Dynamik und
mehrfachen Dimensionalität spielt Podroz na Wschod mit den
frühen suprematistischen Zeichnungen von Kasimir Malewitsch.
Malewitsch strebte nach einer allgemein verständlichen Kunst,
unabhängig von kulturellen und ethnischen Zugehörigkeiten
und verfolgte dafür die Utopie der reinen Form. Polinski
zitiert, spielt aber auch und ergänzt um Alltägliches und um
kunstfremde Symbole.
Einen radikaleren Ansatz verfolgt er in der 2yk Galerie.
Seine Zeichnung auf gedruckten Landkarten durchdringt
buchstäblich die Wand, auch hier exakt die Ost-West-Achse
markierend. Jetzt aber sind Polen und Japan die Pole und stellen
die Frage, wo der Westen anfängt und der Osten aufhört. Polinski
macht deutlich, dass heute nicht mehr die gemeinsame Zeichen-
sprache zwischen Ost und West fehlt, da sich der kulturelle Fokus
ohnehin verschiebt, dass aber eine Bewegung aufeinander zu
weiterhin nötig ist.

Dorota Podlaska führt das Aufeinander-zu-Bewegen in einem völlig
anderen Sinn vor. Es ist die Konfrontation des Betrachters mit dem
Schicksal von Flüchtlingen, auf die ihre Arbeiten abzielen. Die
Männer, Frauen und Kinder, die mit Tüten und Gepäck auf den
Fenstersimsen der Tabakfabrik stehen und nach drinnen schau-
en, mahnen an die Gerechtigkeit fordernden Flüchtlinge aus den ärm-
sten Regionen der Welt. Allerdings sehen sie von innen, wie sie da
vor den Fenstern stehen, wiederum uns recht ähnlich. Auch die
Passagiere der kleinen Flotte gleichförmiger Boote, die Boat
People, haben in ihrem vertrauten Habitus wenig gemein mit den
Scharen hunderttausender Vietnamesen, die Ende der siebziger
Jahre vor der Verfolgung durch das Regime flohen und als boat
people traurige Berühmtheit erlangten. Dorota Podlaska weckt die
Erinnerung an mögliche eigene, vertriebene Vorfahren zusammen
mit Gefühlen von Bedrohung. Und sie macht deutlich, dass es
nicht wichtig ist, ob es wahrscheinlich ist, das wir eines Tages als
Flüchtlinge Schutz und Einlass begehren, solange wir uns der re-
lativen Beliebigkeit unseres privilegierten Status bewusst sind.

Ähnlich argumentiert auch Ute Lindner, die allerdings zu anderen
Ergebnissen kommt. Zu sehen sind Diaprojektionen von Aufnah-

machen könnte? Wer nicht genau hinsah hielt die Zuckerwolken
für Watteklumpen oder seltsam geformte Schneeballen. Nach ein
paar Tagen gab die zusammengesunkene und mittlerweile ver-
krustete bräunl iche Masse ihren Kern pre is .  Foss i lar t ig
präsentierte sich das Ensemble als unheimliches Symbol eines
verführerischen Vergessens. Noch in der Galerie Amfilada
bekamen die Besucher eine Ahnung von der Verwesung, die
Begraben und Gleichmachen mit sich bringen können. Eine mit
alter Zuckerschicht überzogene Schubkarre, die auf dem Bett lag,
wurde als Relikt der Installation in den Ausstellungsraum gestellt.
Unter einem anderen Fokus vermittelte Frank Kästner seine Ar-
beit in Berlin. Mit der Handkamera bewegt er sich entlang der
harten Zuckerschicht, dringt in Öffnungen, gleitet über Oberflä-
chen, stößt an Kanten und Ecken und erforscht die Berührungs-
punkte zwischen den verschiedenen Objekten. Das Kamera-
mikrofon nimmt dabei die Geräusche auf. Kästner transportiert
auf diese Weise in seinem Video Süß einen fast sinnlichen
Eindruck der vergangenen Arbeit.

Die Arbeit von Maciej Kurak entstand außerhalb der Tabakfabrik.
Kurak stellte ein Zelt auf die Wiese – und höhlte den Boden unter ihm
aus. Über eine Fallleiter konnte man in einen komplett ein-
gerichteten Wohnraum mit Decke, tapezierten Wänden, Bett, Tisch
und Stühlen hinabsteigen. Abgesehen von dem überraschenden
Effekt, ist es ihre Ambivalenz, die diese Arbeit ausmacht. Rückzug
und Vorstoß ins Innere, Offensive und Defensive, das Einhalten
und das Brechen von Erwartungen halten sich die Waage.
Darüber hinaus werden Assoziationen an Flüchtlingsverstecke und
untergetauchte Existenzen wach und andererseits fragt man sich
unwillkürlich, wo dieses offenbar raumversetzte Zimmer seine
physische Herkunft hatte.

Eine Transformation und Raumerweiterung der ganz anderen Art
unternimmt Mikolaj Polinski in der Tabakfabrik. Seine Wand-
zeichnungen erlauben es dem Betrachter, den vorgegeben Raum
optisch zu verlassen und sich in den Strom aus Zeichen und Sym-
bolen zu versenken, der an ihm vorüberzieht. Geographisch exakt
von West nach Ost fliegen die Kreuze, Sterne, Quadrate, auf Kurs
gebracht von Pfei len und Linien und beschirmt von der
„Schwarzen Sonne“, neben der eine Art islamischer Halbmond
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men aus dem Oder-Gebiet, die mit Gebirgsbildern aus dem schle-
sischen Riesengebirge konfrontiert werden, auf dessen Bergkamm
die polnisch-tschechische Grenze verläuft. Die Bilder von der Oder,
einem Grenzpfahl, einer Touristengruppe von hinten, die auf der
Grenzlinie der Schneekoppe steht, Wanderern oder einer  erschöpf-
ten Person auf staubiger Straße, reihen sich zu einer abstrakten,
unpersönl ichen Erzählung, dessen konkrete Gestal t  der
Betrachter für sich ergänzen kann. Ihre rötliche, vermeintlich
his tor ische Pat ina verdankt s ich im übr igen der Ver-
wendung von Infrarotfi lmen und lässt gleichzeitig an die
Überwachungskameras an Grenzposten denken. In den unter-
schiedlichen Präsentationen in der Tabakfabrik und in der
Berliner Galerie wirkte die Arbeit denkbar verschieden. Konnte man
zuerst nur von außen in das verdunkelte, rötlich leuchtende Innere
sehen, wo sich die Aufnahmen über die architektonischen Details
des alten Speicherraums hinweg aneinander fügten, so umfingen
sie im Treppenaufgang zur 2yk Galer ie den Besucher
regelrecht von allen Seiten.

Konkret auf das Thema Deutschland-Polen, und damit auf den
Ausstellungstitel, beziehen sich die Arbeiten von Przemysław Biryło
und Peter Anders. Auf direktem Wege greift Biryło den national-
staatlichen Dualismus in seinen Wandarbeiten auf. Bemalt im
Wechsel von schwarz-rot-goldenen und rot-weißen Farbstreifen,
winden sich die Kompositionen über Eck, in Fensterrahmen oder
über Türausschnitte hinweg. In Anspielung auf Jasper Johns
berühmte Flaggenbilder, gehen sie über die Frage nach dem
Objekt und seinem Verhältnis zur Wirklichkeit hinaus und besetzen
den Raum mit neuen Formen einer Identität, die sich aus einem
Zusammenwachsen beider Nationalsymbole ergibt. Ecken und Kan-
ten werden bei Biryło zu Gelegenheiten, Neues entstehen zu lassen,
Fragen nach Balancen zu stellen und, je nach Blickwinkel, neue
Ansichten bereitzuhalten.

An die Tatsache, dass Grenzen nicht nur trennen, sondern auch
Berührungspunkte darstellen, erinnert Peter Anders. Der Blick nach
drüben, also von Polen nach Deutschland und zurück, begegnet
sich auf zwei Glasscheiben, parallel und in Ost-West-Richtung
gehängt. Die beiden Landschaften, die auf fotografischen
Vorlagen basieren, die Anders vor Ort aufgenommen hat,

verschmelzen in der Ansicht zu einer. Betrachtet man die Aussicht
eines Landes, befindet man sich gedanklich allerdings - gemein-
sam mit dem Fotografen - im anderen. Schließlich ist der Blick ins
eigene Land ohne den Kontakt mit dem Nachbarn - und ohne
dessen Ansichten - nicht möglich.

Bilder ganz anderer Art, von gemeinsamen Essen im Freien,
Schwimmausflügen, der Ankunft in Vierraden, Beobachtungen von
Deutschen beim Baden, Künstlern beim arbeiten und vom Besuch
im Tabakmuseum, liefert uns Tristan Wolski. Mit ihm hatte die
Gruppe ihren Beobachter und das Vorhaben seinen Chronisten.
Seine diaries, Bänder aneinander geklebter Zeichnungen und Col-
lagen, stellen Protagonisten und Nebenfiguren vor, halten
gemeinsame Aktivitäten fest und sind immer auch Kommentar, ironi-
sche Randbemerkung und Betrachtungen eines Polen in Deutschland.
Damit ist er ein Vertreter des individuellen Ansatzes, von dem
eingangs die Rede war.
Zwar ist nun noch immer nicht herausgekommen, warum man in
Deutschland mehr polnische Handwerker als Intellektuelle kennt

und worin die polnischen Vorurteile den Deutschen gegenüber
bestehen. Die zehn Künstler des Symposiums aber, bisher uner-
wähnt blieben Diana Fiedler und Elżbieta Jabłoñska, lassen in den
besprochenen Arbeiten und viel mehr in den drei Ausstellungen
selbst, Gemeinsamkeiten in Ansichten und Empfindungen erken-
nen, die einen guten Grundstock bilden, das Projekt über die Kunst
hinaus weiter zu verfolgen.

Giovanni Boccaccio, dessen Decamerone als Surrogat für eine
Leserschaft gedacht war, die abseits des Lebens „die meiste Zeit
auf den kleinen Bezirk ihrer Gemächer beschränkt“ lebt, sprich
die Damen der Gesellschaft, eröffnete als lebensnaher Erzähler
praller Realitäten und volksnahen Witzes die Zukunft. Sie lag in
der Überwindung der sinnenfeindlichen Weltverneinung des
Mittelalters. Das Projekt und die Arbeiten von Oder II Odra
entstanden in vergleichbarer Absicht, das Fremde ins Haus, sprich
ins eigene Land zu holen, um schließlich auf beiden Seiten den
Austausch und also einmal eine große Einheit zu forcieren. Dass
es dabei nicht nur um politische Grenzen geht und nebenbei ein
Hauch von Vision mitschwingt, sollte niemanden abhalten sich
auf das Unternehmen einzulassen.
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(E) EinzelausstellungWystawy Indywidualne (I)
(G) GruppenausstellungWystawy Zbiorowe (Z)
(K) KatalogKatalog (K)

DOROTA PODLASKA

1968

Wystawy : Wybór
1998
2000
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2003
2003

Stypendium Ministerstwa Kultury w 1989, 1990, 1996, 2001 roku
Stypendium Fundacji Kultury w 2000 roku

2000
2002

1970

Wystawy : Wybór
2001
2002

2002
2002
2002
2002
2002
2002
2002
2003

ELŻBIETA JABŁOŃSKA

1976

Wystawy : Wybór
2002
2003

1966 * | lebt und arbeitet in Berlin

Ausstellungen : Auswahl
1993
1998
1999
2001
2003

95/96
96/97

FRANK KÄSTNER frankkaestner@gmx.de

www.podlaska.art.de

1973

Wystawy : Wybór
1999
2001
2000
2001
2001
2001
2001
2002

MACIEJ KURAK

DIANA FIEDLER

www.matka.bki.pl

30

* | żyje i pracuje w Bydgoszcz

Meitheal/ Wspólnie | Residency Manorhamilton - Ireland (Z)
Płaczę w kinie | Centrum Sztuki Współczesnej - Warszawa (I)
Maskarady | Galeria Inner Space - Poznań (Z)
Stare i nowe przypadki sercowe | Galeria Arsenał - Białystok (I)
Bustle | Awangarda Gallery - Wrocław (Z)
Biblioteka Dorotki | Galeria BWA Zielona Góray (I/K)
Ziemia jest płaska | Galeria ON - Poznań (I)
Hickory Dickory Dock | Galeria Entropia - Wroclaw (I)
Glowa w chmurach, stopy na ziemi | Galeria Biapła - Lublin (I)
Kobieta na dusze | Manhattan Gallery - Łodz (I/K)
Biennal I Maleri | Vasby Kunsthall - Sweden (Z/K)

Oreste III | residency di estate - Montescaglioso - Italia
G.A.R.Ba | residency di estate - Montescaglioso - Italia

* | żyje i pracuje w Poznañ

grafiki - Bank PKO BP Oś. B. Śmiałego - Poznań (I)
w Gdańsku | Galeria Nowa Oficyna wystawa zbiorowa graficzna
PRAKTIKER | instalacja graficzna Centrum Sztuki Współczesnej
Galeria Inner Space - Poznań
działanie na ulicy Garbary 48 - Poznaniu Przestrzeń 2001
instalacja Serenada ul. ydowska 12  - Poznań
PRECEDENS_01 Tarnowskie Góry Globalizacja 2002
PRECEDENS_02 Zielona Góra Symulacja autentyczności

* | żyje w Puszczykowo i pracuje w Poznañ

Visio | School of Fine arts - Poznañ (I)
Footnotes | Naprzciw Galleria - Poznañ (I)

* | żyje i pracuje w Bydgoszcz

Oikos | Muzeum im.L. Wyczółkowskiego - Bydgoszcz (Z)
Polacos. El nuevo arte de Polonia | Galeria Capella de l‘Antic
Hospital de la Santa Creu - Barcelona (Z)
Jabłońska vs Jabłońska | Galeria Sektor - GCK - Katowice (Z)
out-door | out-door Galerie AMS - Polnisches Institut Berlin (Z)
Gry Domowe | Galeria Kronika - Bytom (I)
Supermatka | Galeria Zachęta - Warszawa (I)
Gry Domowe - 400 bilboardów | Galeria Zewnętrzna AMS (I)
Prezez Żołądek do serca VI | Galeria Arsenał - Białystok (I)
Supermatka | Muzeum im. L. Wyczółkowskiego - Bydgoszcz (I)
Architectures of Gender - Contemporary Women’s Art in
Poland | SculptureCenter - New York (Z)

Seelengerät  | Alte Brüderkirche - Kassel (G)
Tugendlage KX | Kunst auf Kampnagel - Hamburg (E)
Die Sirene-Der Pfenning-Die Fahne | 2yk Galerie - Berlin (E)
Bearb.:süß | Künstlerhaus Hamburg (E)
Gutes Geld-Rettet Berlin | Galerie+Projekte Kampl - Berlin (E)

Stipendium des Deutsch-Französisches Jugendwerkes - Paris
Stipendium des DAAD - Krakau



MIKOLAJ POLINSKI

1970

Wystawy : Wybór
2000
2001
2002

2003
2003
2003

 * | żyje i pracuje w Poznañ

Experiments | Akademia Sztuk Pieknych - Poznañ (I)
Polyphonic Order | Galeria Arsenał - Białystok (I)
Deeply Red Cross and Deeply Black Cross
Galeria Akumulatory 2-Galeria Inner Space - Poznañ/
Melanchtonstraße - Berlin (I)
The Mechanics of Heaven | Galeria Muzalewska - Poznañ (I)
Parallel Travels | Galeria Naprzeciw - Poznañ (Z)(z J. Szelest)
Reading Spaces | Galeria Plastyfikatory - Lubon (Z)

TRISTAN WOLSKI

1955

Wystawy  :  Wybór
1996
1998
1998
1998
1999
2000
2000
2001
2001
2003
2003
2003

* |  żyje  i pracuje w New York

15 Years of Construction and Process | Artist Museum Łodz (Z)
Jahresausstellung | Künstlerhaus Balmoral - Bad Ems (Z)
The town where I live | Zimmergalerie Ulf Wetzka Berlin (I)
New Sculpture | Lanie Cecula - Soho Building - New York
Go away | Royal College of Art - London (Z)
Sexxx | Teatr Akademia - Warszawa (Z)
2000 Drawings | Zimmergalerie Ulf Wetzka Berlin (I)
Williamsbourg Open Studio | Studio 84 - New York
Nine in one | Ornoch gallery - Toronto
Williamsbourg Open Studio | Studio 84 - New York
Galeria Galou - Williamsbourg NY (Z)
Mastel Mastel gallery - Brooklyn NY (Z)
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1973

Wystawy : Wybór
1997
2000
2001
2002
2003

2001

2001

* | żyje  i pracuje w Szczecinie

Sarajevo Winter Festival | Collegium Artisticum - Sarajevo (Z)
Pleñ | Galeria Amfilada - Szczecin (I)
Masterclass | National Museum Sankt Petersburg (Z)
novart.pl | Bunkier Sztuki  Gallery - Kraków (Z)
Precedens | Galeria BWA - Zelona Góra (Z)

National Architectural Competition „Available House 2001“
(commendation)
National Architectural Competition for renovation of „Kantor
H.Cegielskiego“ in Poznan (commendation)

PRZEMYSAW BIRYŁO

1968

Ausstellungen : Auswahl
1993

1996
1997
2001
2001
2001

2003

* | lebt und arbeitet in Berlin

Deutsche Kunst mit Photographie. Die 90er Jahre
Architekturmuseum Frankfurt/Kunstverein Wolfsburg
Rheinisches Landesmuseum Bonn (G/K)
Belichtungszeiten | Kasseler Kunstverein (E/K)
Kunstpreis der Böttcherstraße | Bonner Kunstverein (G/K)
Exposures | Neue Galerie - Staatliche Museen Kassel (E/K)
Museum as Subjects | National Museum of Art - Osaka (G/K)
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