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Inicjatywa Kulturstiftung des Bundes 
�

�

Büro Kopernikus jest projektem powstałym z inicjatywy Kulturstiftung des Bundes 
(Niemiecka Federalna Fundacja Kultury). W latach 2005 i 2006 rozwija i realizuje około 
20 projektów, w których uczestnicz� polscy i niemieccy partnerzy. Kierownikiem 
artystycznym Büro Kopernikus jest Stefanie Peter. 
 
Wystawy, eksperymentalne radio, teatr, taniec współczesny, sztuki plastyczne, 
nowoczesna muzyka, kultura klubowa jak i inne artystyczne formaty kształtuj� �ycie 
kulturalne po obu stronach Odry i Nysy. Tak�e projekty realizowane przez Büro 
Kopernikus obejmuj� te dziedziny. Towarzysz� im konferencje, dyskusje plenarne, 
publikacje oraz wyprawy naukowe. 
 
W Polsce Büro Kopernikus współpracuje zarówno z tak renomowanymi instytucjami jak 
„Warszawska Jesie�“ czy „Stary Teatr“ w Krakowie, jak równie� mniejszymi, niezale�nymi 
instytucjami np., z „Galeri� Kronika“ w Bytomiu, czy te� z młodym Instytutem Sztuki 
„Wyspa“, który mie�ci si� w zamkni�tej cz��ci Stoczni Gda�skiej. 
Po stronie niemieckiej współpracuje z teatrem „schauspielfrankfurt“ we Frankfurcie nad 
Menem, Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odr� oraz ze Stowrzyszeniami 
sztuki w Münster, Wolfsburgu i festiwalem „Garage“ w Stralsund. 
 
Cho� od jakiego� czasu wiadomo ju�, �e wspólna transgraniczna praca twórców kultury 
stała si� oczywisto�ci� i �e nie jest ju� zakłócana przez wspomnienia o trudnej historii 
polsko- niemieckiej, Büro Kopernikus stawia pytanie o wymiar przeszło�ci, z któr� do tej 
pory nie udało si� upora�. Ta kwestia odgrywa główn� rol� w projektach takich jak: 
„Odra-Oder. Historia, tera�niejszo�� i przyszło�� pewnej europejskiej przestrzeni 
kulturowej“, na który składaj� si� wystawa i konferencja, jak równie� w projekcie z 
zakresu teatru „Transfer!“, czy te� w wystawie „Futuryzm miasta przemysłowego - 100 lat 
Wolfsburga/Nowej Huty“. 
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��� to pytania dotycz�ce sfery 
publicznej i społecznej w obydwu krajach, stosunki mi�dzy centrum a peryferiami, 
przyszło�ci poj�cia pracy w erze postindustrialnej oraz zinstytucjonalizowania i recepcji 
sztuki.�
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�� wraz ze swym programem uczestniczy w obchodach Roku Polsko-
Niemieckiego 2005/2006, który został zainicjonowany wspólnie przez rz�d Polski i 
Niemiec. 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
���� 
�� ��������� �

 
Program Büro Kopernikus powstał w oparciu o propozycje i pomysły gremium ekspertów. 
W jego skład wchodz�: 
 
 ��� ������, Kurator w galerii Kunsthaus Graz 
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, Profesor kompozycji i muzyki elektroakustycznej, 
Kraków��
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��, Kierownik galerii Kunstverein Hamburg��
���&��'�������������, Historyk sztuki, Pozna���
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	, Artysta plastyk i muzyk, Hamburg 
�����	��#�
	��, Dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego��
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���, Kierownik galerii Kunsthaus Dresden 
������
	�� *��'�, Lektorka ds. literatur wschodnioeuropejskich w wydawnictwie 
Suhrkamp Verlag, Berlin 
$���	��+����� 
��, Kuratorka w teatrze Hebbel-am-Ufer, Berlin 
��� +�����	�, ���� 
��, do sierpnia 2005 kierownik Instytutu Goethego w Krakowie, 
obecnie kieruje Instytutem Goethego w Bratysławie  
��� -����� .�����, Kierownik działu sztuki w Instytucie ds. Stosunków z Zagranic� w 
Stuttgarcie 
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�������, kierownik artystyczny 
�/�'���+�������, kierownik organizacyjny 
&�'���*��'�, koordynator projektu 
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Büro Kopernikus 
Deutsch-Polnische Kulturprojekte            
Blücherstraße 37 a                                               
10961 Berlin 
tel. ++49 (0)30-61 67 59-70 
fax ++49 (0)30-61 67 59-80 
info@buero-kopernikus.org 
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