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„Büro Kopernikus. Deutsch-Polnische Kulturprojekte“ (Büro Kopernikus. Polsko-Niemieckie 
Projekty Kulturalne) powstało z inicjatywy Kulturstiftung des Bundes. Jego celem jest 
wspieranie polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie kultury. 
W latach 2005 i 2006 Büro Kopernikus zrealizuje m.in.: wystawy, spotkania oraz wyst�py 
go�cinne. Ponadto rozwija� b�dzie innowacyjne formy i metody prezentacji. 
Eksperymentalne radio, teatr, taniec współczesny, sztuki plastyczne, nowoczesna muzyka i 
popkultura – to tylko nieliczne formy artystyczne, które kształtuj� �ycie kulturalne po obu 
stronach Odry i Nysy. 
Büro Kopernikus pomaga w nawi�zywaniu nowych kontaktów i wspiera współprac� mi�dzy 
twórcami kultury a instytucjami, szczególnie w mało znanych miastach i regionach, które nie 
maj� jeszcze ugruntowanego miejsca na kulturalnej mapie Polski i Niemiec. 
Büro Kopernikus uczestniczy w Roku Polsko-Niemieckim 2005/2006, zainicjonowanym 
wspólnie przez rz�d Polski i Niemiec. 
Kierownikiem artystycznym Büro Kopernikus jest Stefanie Peter. 
 
Na naszej stronie internetowej www.buero-kopernikus.org otrzymaj� Pa�stwo aktualizowane 
informacje dotycz�ce poszczególnych projektów. 
 
 
Kontakt 
Büro Kopernikus 
Deutsch-Polnische Kulturprojekte 
Blücherstraße 37 a, 10961 Berlin 
tel. ++49 (0)30-61 67 59-71, fax ++49 (0)30-61 67 59-80 
info@buero-kopernikus.org, www.buero-kopernikus.org 
Inicjatywa Kulturstiftung des Bundes 
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Ambassadors – program badawczy 
Robocze pobyty artystów i kuratorów wystaw w kraju s�siada 
 
Pi�ciu artystów i kuratorów b�dzie przez trzy miesi�ce pracowa� nad swoimi projektami w 
kraju s�siada. W tym czasie miejscowe galerie, stowarzyszenia artystycznych lub inne 
instytucje artystyczne zapewni� im wsparcie logistyczne jak i koncepcyjne. Büro Kopernikus 
planuje zaprezentowa� wyniki tych bada� w formie wystaw.  
Pierwsza wystawa, wynik pobytu Romana Dziadkiewicza w Münster, prezentowana była 
niedawno w tamtejszym Westfälischer Kunstverein pod tytułem „SFX: Publiczno�� – 
Spontane Öffentlichkeiten“. Wiecej informacji odno�nie tego projektu znajd� Pa�stwo na 
stronie 19. 
Anna Płotnicka jest kuratorem wystawy „Sich einrichten“, któr� b�dzie mo�na ogl�da� od 21. 
kwietnia do 26. maja 2006 roku w Motorenhalle w Dre�nie. W listopadzie i grudniu 2006 roku 
b�dzie mo�na natomiast ogl�da� w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej wystaw� 
„1,2,3 Avant-gardes”, nad któr� pracuje Florian Zeyfang. 
 
Roman Dziadkiewicz (Kraków) pod opiek� Westfälischer Kunstverein Münster i jego kierowniczki 
Cariny Plath pracował nad swym projektem „SFX: Publiczno�� – Spontane Öffentlichkeiten”. 
Wynikiem tej pracy jest wystawa prezentowana w ramach działalno�ci Büro Kopernikus od 3. 
wrzesnia do 30. pa�dziernika 2005 roku w Westfälischer Kunstverein Münster (wi�cej informacji na 
stronie 19). 
Dorota Grobelna (Pozna�) na zaproszenie Edith-Ruß-Haus für Medienkunst b�dzie pracowa� w 
Oldenburgu nad swym projektem „When a text becomes a picture”. 
Małgorzata Jankowska (Toru�) jako go�� Künstlerhaus (kierownictwo: Elke aus dem Moore) b�dzie 
pracowa� nad swoim projektem w Stuttgarcie. 
Anna Płotnicka (Wrocław) na zaproszenie Motorenhalle Dresden – Projektzentrum für 
Zeitgenössische Kunst zrealizuje projekt „Sich einrichten“. Wystawa odb�dzie w drezde�skim 
Motorenhalle od 21. kwietnia do 26. maja 2006 roku. 
Florian Zeyfang (Berlin) b�dzie pracował w Polsce nad projektem „Phantomwerkstatt: Science 
Society Fiction”. Obecne przygotowuje wraz z warszawskim kuratorem, Łukaszem Rondud�, wystaw� 
„1,2,3 Avant-gardes”, która bazuje na poszukiwaniach do „Phantomwerkstatt”. Projekt podejmuje 
temat filmów eksperymentalych z Polski i Niemiec i zostanie zaprezentowana w ramach działalno�ci 
Büro Kopernikus mi�dzy 8. a 31. grudnia 2006 roku w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej 
(CSW) Zamek Ujazdowski (wi�cej informacji na stronie 12). 
 
Termin 
lato 2005 - pocz�tek roku 2006 
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Niemcy kontra Polska 
Futbolowy talk show 
Projekt powstały we współpracy z Bundeszentrale für politische Bildung w ramach 
serii imprez: „Wszystko jasne? Europa verstehen: Polen“ 
 
Cho� nie wiadomo jeszcze, do której dru�yny u�miechnie si� los, pewne jest, �e na 
tegorocznych Mistrzostwach �wiata w piłce no�nej Polska i Niemcy stan� twarz� w twarz – 
14. czerwca w Dortmundzie! Chcieliby�my to zbli�aj�ce si� spotkanie rozegra� w formie 
rozmowy. Chodzi o histori� i współczesno�� piłki no�nej w obydwu krajach. I o jej aspekty 
sportowe, społecznie i kulturowe. W dwóch rundach rozmów na ten temat rozprawia� b�d� 
prominentni go�cie, znawcy teorii i praktyki. W rozmowie udział wezm� równie� 
dziennikarze, piłkarze, socjologowie sportu, autorzy i inni zaproszeni go�cie. Cało�� 
poprowadzi moderator. 
Poprzez anegdotyczne podej�cie do wspólnej historii pami�tnego meczu ma powsta� 
barwny obraz stosunku miedzy Niemcami i Polsk�. 
 
Rundy rozmów dotyczy� b�d� mi�dzy innymi nast�puj�cych tematów: 

o „Polaczki i Prostacy“ – Piłka no�na a struktura robotnicza w Zagł�biu Rury. Anegdotyczna 
podró� w sportow� histori� regionu, która bez Polaków wydaje si� nie do pomy�lenia. 

o Polscy piłkarze w Niemczech – Przed wojn� o niemieckiej dru�ynie narodowej mówiono: 
„Kiedy graj� w Polsce, nie musz� wynajmowa� hotelu, wszyscy mog� si� przecie� zatrzyma� 
u swoich krewnych.“ Obecno�� takich piłkarzy jak Szepan, Kuzorra, Libuda, Abramczyk przez 
dziesi�ciolecia odzwierciedlała niemieck� histori� imigracji. Dzi� wielkie talenty z Polski – 
Klose, Podolski, Smolarek i Waldoch – wyst�puj�  w niemieckiej reprezentacji. 

o Dziedzictwo Bo�ka – piłka no�na w Polsce. Okres chwały polskiej piłki no�nej dawno 
przemin�ł. Dzi� ju� sama kwalifikacja do Mistrzostw �wiata wydaje si� by� du�ym sukcesem. 
Cho� w historii Polski nie brak bohaterów narodowych, piłkarze tacy jak Grzegorz Lato czy 
Zbigniew Boniek te� maj� stałe miejsce w panteonie wielkich postaci. A niejedna dru�yna z 
Górnego �l�ska do dzi� piel�gnuje swoj� klubow� legend�. Jednak inaczej ni� w Niemczech, 
piłka no�na w Polsce nie jest jeszcze stałym tematem felietonów, cho� kultura piłki no�nej jest 
�ywa. 

o Niemiecka piłka no�na: piłkarze i fankluby 
 
Rundy rozmów b�d� uzupełniane fragmentami filmów oraz instalacj� video. Naturalnie nie zabraknie 
te� bramki. 
 
Impreza odb�dzie si� w ramach programu „Wszystko jasne? Europa verstehen: Polen“, organizowanego przez 
Bundeszentrale für politische Bildung. Dalsze informacje odno�nie całej serii imprez na stronie 
www.bpb.de/europaverstehen. 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce: Bundeszentrale für politische Bildung 
Uczestnicy: dr Diethelm Blecking (socjolog sportu, Freiburg/Pozna�), Christian Eichler, (redaktor sportowy, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bruksela), Grzegorz Kopaczewski (pisarz, Chorzów), Wojciech Kuczok (pisarz, 
Kraków/Chorzów), Grzegorz Lato (król strzelców podczas Mistrzostw �wiata 1974, Mielec), Rudi Michel 
(dziennikarz sportowy, Baden-Baden), Ludwik Stomma (antropolog kultury, felietonista m.in.: tygodnika „Polityka”, 
Pary�), Tomasz Waldoch (piłkarz, Schalke 04), moderator - Dirk Schümer (korespondent włoski, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Wenecja) 
Program filmowy „ Was geschah in Frankfurt am 3. Juli 1974”: Kornel Miglus (Instytut Polski w Berlinie) 
Termin: 8. maj 2006, 18:00 – 22:00; 
Pokaz filmu „Was geschah am 3. Juli 1974?“ w Berlinie: 18. maj 2006 w Kinie Babylon, 9. czerwiec 2006 w 
Galeria ZERO i 14. czerwiec w Club der polnischen Versager 
Miejsce: Stadion Veltins-Arena auf Schalke, Gelsenkirchen 
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Ewa Partum: Legalno�� przestrzeni 
Prace 1965-2005 
wystawa 
 
Ewa Partum nale�y do pierwszego pokolenia twórców sztuki konceptualnej w Polsce. W 
latach 60. i 70. zaliczano jej twórczo�� do awangardy artystycznej. W swojej działalno�ci 
artystycznej uwa�ała „mo�liwo�ci my�lenia w ramach malarstwa za wyczerpane” i 
poszukiwała „nowej rzeczywisto�ci w sztuce”. Od lat 70. zajmuje si� tak�e sztuk� 
feministyczn�. Pod koniec lat 70. ogłosiła swoje ciało dziełem sztuki i znakiem samo refleksji. 
Zimna Wojna latami utrudniała recepcj� dzieła artystki. Pod wpływem stanu wojennego w 
1982 roku Partum wyjechała z Polski i od tej pory mieszka w Berlinie. 
 
Retrospektywa przygotowana w 2001 roku przez Badischer Kunstverein w Karlsruhe 
stanowiła pierwsz� prób� ukazania całej twórczo�ci Ewy Partum. Gda�ski projekt „Ewa 
Partum: Legalno�� przestrzeni” to nietypowa synchroniczna retrospektywa artystki, istotnej 
przedstawicielki sztuki konceptualnej i feministycznej. Projekt stanowi spojrzenie na jej 
twórczo�� z dzisiejszej perspektywy – do tej pory nadal brakuje prac, które analizowałyby jej 
osi�gni�cia na temat krytyki sztuki konceptualnej w Polsce, a ponadto jej prace nadal nie s� 
obecne w polskich zbiorach sztuki współczesnej. Dlatego te� ten projekt, na który obok 
wystawy składaj� si�, publikacja, warsztaty i dyskusja panelowa stanowi� pierwszy krok w 
nadrobianiu zaległo�ci w recepcji jej dorobku w Polsce i rekonstruuj� najwa�niejsze, 
najciekawsze i najbardziej innowacyjne tematy i metody jej sztuki. Na wystawie zostan� 
zaprezentowane prace z lat 1965-2005. Nale�� do nich fotografie, instalacje, objekty, 
dokumentacje zdj�� oraz filmy artystki. Publikacja uka�e si� we wrze�niu 2006 roku. 
 
B�dzie to pierwsza tego typu du�a wystawa prac Ewy Partum w Polsce. 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce 
Fundacja Wyspa Progress, Gda�sk 
Badischer Kunstverein, Karlsruhe 
Kuratorzy 
Aneta Szyłak, Dorota Monkiewicz 
Program dla młodych performerów: Berenika Partum 
Konsultacja kuratorska: Angelika Stepken 
Miejsce 
Instytut Sztuki Wyspa, Gda�sk 
Termin 
17. czerwiec - 24. wrzesie� 2006 
warsztaty: 1 - 7 czerwiec 2006 
dyskusja: 18. czerwiec 2006 
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Futuryzm miast przemysłowych - Sto lat Wolfsburga/Nowej Huty 
wystawa 
 
Zarówno Wolfsburg jak i Nowa Huta to miasta robotnicze zaprojektowane na desce kre�larskiej, 
zaliczane do nielicznych miast utworzonych w XX wieku w Europie. 
To Miasta symbole – miejsca, gdzie realizowano ideologiczne zało�enia �wiatopogl�dów 
społecznych, ekonomicznych i urbanistycznych, które odzwierciedlały ró�ne wyobra�enia 
nowoczesnego stylu �ycia miejskiego społecze�stwa industrialnego. Przemiany społeczno-
polityczne, które zaszły w obydwu krajach zmieniły radykalnie oblicza tych miast w dwóch 
ró�nych kierunkach. 
 
Wystawa w Nowej Hucie oraz towarzysz�cy jej programm stanowi podsumowanie dwuletniej 
pracy nad projektem „Futuryzm miast przemysłowych – 100 lat Wolfsburga/Nowej Huty”. 
Grupa artystów, teoreryków i aktywistów przyjrzała si� historii, przeszło�ci i scenariuszom na 
przyszło�� obydwu miast z perspektywy ich 100-letniej rocznicy. Jednak w rzeczywisto�ci 
taki jubileusz Wolfsburg b�dzie �wi�towa� dopiero w 2038 roku, a Nowa Huta w 2049 roku. Z 
tej wyimaginowanej perspektywy obecne dramatyczne przemiany, których te miasta 
do�wiadczaj�, staj� si� jedynie epizodem w ich historii. Taka retrospektywa umo�liwi 
analityczne spojrzenie na tera�niejszo�� i nasunie szereg pyta�, które dadz� impuls do  
bada� na temat powi�za� historycznych i globalnych obywdu miast. Rozwa�ania na temat 
alternatywnych dróg rozwoju i mo�liwych scenaiuszy na przyszło�� s� obecnie bardzo na 
czasie, poniewa� przyszło�� pozostaje ci�gle otwarta.  
 
Efektem pierwszej cz��ci projektu była wystawa w Kunstverein Wolfsburg, druga cz��� 
objemuje wystaw� w przestrzeni publicznej w Nowej Hucie oraz w na terenie Ła�ni Nowej 
(Nowa Huta), panel dyskusyjny, seminarium, cykl wykładów przygotowanych we współpracy 
z Instytutem Goethego w Krakowie. 
 
Instytucje uczestnicz�ce 
Kunstverein Wolfsburg; Ła�nia Nowa, Nowa Huta; Instytut Goethego w Krakowie 
Kuratorzy 
Martin Kaltwasser, Jakub Szreder, Justin Hoffmann 
Arty�ci uczestnicz�cy 
Nowa Huta: Daniel Banaczek (Kraków), Folke Köbberling (Berlin), Pia Lanzinger (Berlin), Raumlabor Berlin, 
Robert Rumas (Gda�sk), Janek Simon (Warszawa), Bernd Rodrian (Wolfsburg), Rafał Jakubowicz (Pozna�), 
Silke Riechert (Drezno), Neil Cummings & Marysia Lewandowska (Londyn), Modulorbeat (Münster) 
Wolfsburg: Daniel Banaczek, Neil Cummings & Marysia Lewandowska, Rafał Jakubowicz , Folke Köbberling, Pia 
Lanzinger, Maciej Miezian (Nowa Huta/Kraków), LPG Cottbus (Cottbus), Modulorbeat i Łukasz Stanek (Delft), 
Raumlabor Berlin, Silke Riechert, Bernd Rodrian, Robert Rumas, Janek Simon, Ingo Vetter oraz studenci 
Brandenburgische Technische Universität (Cottbus)                                                                                      
Miejsca imprez                                                                                                                                                     
Nowa Huta: Ła�nia Nowa (Kraków-Nowa Huta); Instytut Goethego w Krakowie;  Bunkier Sztuki (Kraków)                                                                                                            
Wolfsburg: Kunstverein Wolfsburg                                                                                                                      
Terminy                                                                                                                                                                
Nowa Huta:                                                                                                                                                              
14. pa�dziernik  - 12. listopad 2006: wystawa w Ła�ni Nowej i przestrzeni publicznej w Nowej Hucie13., 26. 
pa�dziernik 2006: Instytut Goethego w Krakowie: seria wykładów                                                                         
14. pa�dziernik 2006: Nowa Huta: miej�kie �wi�to „100 lat Nowej Huty“                                                                
15. pa�dziernik 2006: Instytut Goethego w Krakowie: panel dyskusyjny z artystami i teoretykami                                                                                                                               
28., 29. pa�dziernik 2006: Bunkier Sztuki, seminarium „Przyszło�� pracy“                                                   
Wolfsburg:                                                                                                                                                                
10. grudzie� 2005 - 19. listopad 2006: wystawa w Kunstverein Wolfsburg                                                         
Warsztaty: 26.-29. sierpie� 2005: warsztaty w Wolfsburgu, 9.-11. wrzesie� 2005: warsztaty w Nowej Hucie 
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Invitation 
Projekt artystyczny 
 
 
Are the lights on or off? 
Is the water off? 
Are the cigarettes out? 
Is the backdoor closed? 
Is the elevator working? 
Is there anyone on the lobby? 
Who is that sitting in my lab? 
 
 
Na pół roku wynaj�to mieszkanie w Warszawie. Wyposa�ono je tylko w najpotrzebniejszy 
sprz�t: łó�ko, stół, kilka krzeseł. 
 
Sporz�dzono około stu kluczy do tego mieszkania i rozesłano je do ró�nych osób, 
mieszkaj�cych w najró�niejszych zak�tkach �wiata. Do kluczy doł�czono zaproszenia i 
obja�nienia idei projektu. Tym samym du�a liczba osób otrzymała dost�p do tego 
mieszkania oraz mo�liwo��, uczestnictwa w projekcie. Nie ma �adnego planu, kto, kiedy, jak 
długo b�dzie tam przebywał. Przypadkowe spotkanie jest w ka�dej chwili mo�liwe... 
 
Ten projekt artystyczny zaciera granice mi�dzy prywatnym mieszkaniem a miejscem 
publicznym. W momencie, gdy pewna liczba rozdanych kluczy kr��y, nast�puje przemiana 
miejsca prywatnego w publiczne. 
 
Autorami projektu s� Mandla Reuter i Alexander Wolff. W Warszawie opiek� nad nim 
sprawuje Galeria Raster. 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce 
Galeria Raster, Warszawa 
Termin 
1. grudzie� 2005 - 31. maj 2006 
miejsce imprezy 
pewne mieszkanie w Warszawie 
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Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja 
Fenomen zapominania i marginalizowania w sztukach plastycznych ostatnich 
dwudziestu lat 
 
Jak funkcjonuje amnezja w historii sztuki? Jak wygl�daj� impulsy tak zwanego ponownego 
odkrycia? Ile czasu przetrwaj� dokonane selekcje i stworzone kanony? Jakie zjawiska 
społeczno-kulturalne przyczyniły si� wyparcia z pami�ci konkretnych artystów i ich dzieł? 
Owe zło�one mechanizmy zostan� poddane analizie pod k�tem sozologii, historii sztuki oraz 
polityczno-kulturowym, szczególnie w aspekcie najnowszej historii i współczesno�ci. 
 
Pod wieloma wzgl�dami Polsk� i byłe NRD ł�czy podobna historia, przynajmniej w kwestii 
sytuacji sztuk plastycznych w ostatnich trzech dekadach. 
Do 1989 roku w obydwu krajach rozwój sztuki współczesnej, jak i zwi�zanej z ni� 
kształtowania teorii, był poddany wpływowi ideologii i przez ni� ograniczany. Wbrew 
powtarzanym stereotypom, prowadziło to te� do rozwoju interesuj�cych rozwi�za� i 
kreatywnych manewrów alternatywnych. Wiele z tych strategii artystycznych, jak i ich 
protagoni�ci zostali dzi� niesłusznie zapomniani. Powodu tego mo�na si� upatrywa� mi�dzy 
innymi w przemianach społecznych, jakie dokonały si� pod koniec lat 80-tych, a które 
bezpo�rednio skierowane były na dominuj�ce zachodnie tendencje. 
 
Bazuj�c na modelach recepcji i komunikacji konferencja „Mechanizmy zapominania” ma na 
celu zbadanie, w jaki sposób dokonuje si�, do dnia dzisiejszego, owo zapominanie oraz 
marginalizowanie, nie tylko w okresie powa�nych przełomów: Nad tym zagadnieniem 
debatowa� b�d� wspólnie arty�ci, socjologowie i eksperci sztuki. 
Dyskusja, niezale�nie czy odno�nie konkretnej sztuki, realistycznej figuracji, czy te� suchej 
koncepcji sztuki, b�d� tre�ci feministycznych, b�dzie w toku, a niespodzianki nie s� 
wykluczone. 
 
W programie towarzysz�cym konferencji Florian Zeyfang i Łukasz Ronduda poka�� mi�dzy 
21. a 23. kwietnia „Zapomniane filmy artystyczne z Polski“. 22. kwietnia natomiast na jeden 
wieczór zago�ci w riesa efau „Elektropopklub”. „Elektropopklub” to polsko-niemiecki klub 
tymczasowy po�wi�cony muzyce elektronicznej i aktualnej sztuce, który był realizowany w 
Bytomiu i Wolfsburgu w ramach działalno�ci B	ro Kopernikus. Natomiast w listopadzie 2006 
roku nakładem wydawnictwa Revolver (Frankfurt nad Menem) uka�e si� publikacja 
podsumowuj�ca konferencj�.  
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce 
Motorenhalle Dresden – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno 
Kuratorzy konferencji 
Susanne Altmann (historyk sztuki i publicystka, Drezno) 
Referenci 
Else Gabriel, Eckhart Gillen, Paul Kaiser, Izabela Kowalczyk, Zbigniew Libera, Aneta Panek, Łukasz 
Ronduda, Anda Rottenberg, Britt Schlehahn, Christoph Tannert 
Miejsce imprezy 
Motorenhalle Dresden – Projektzentrum für zeitgenössische Kunst, Drezno 
Termin imprezy 
21 - 23 kwiecie� 2006 
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Mobile Academy: Duchy, upiory, widma i miejsca, w których �yj� 
Interdyscyplinarna akademia letnia w dwóch cz��ciach 
 
Mobile Academy to okresowa instytucja naukowa bez stałej siedziby. Proponuje uczestnikom 
intensywny, interdyscyplinarny program na okre�lony temat. 
Tego lata mi�dzy 25 sierpnia a 10 wrze�nia Mobile Academy zawita do Warszawy. W jej 
ofercie znajd� si� kursy z dziedzin takich jak: aktorstwo, re�yseria, performance, 
choreografia, taniec, fotografia, sztuka konceptualna i historia sztuki. Wszystkie te kursy 
prowadzone b�d� przez mi�dzynarodowych artystów (m.in. Meg Stuart, Xavier Le Roy), a 
uzupełni� je zaj�cia teoretyczne, studia, badania i prezentacje; obejmowa� b�d� trasy 
teoretyczne i wycieczki naukowe z postkomunistyczn� rzeczywisto�ci�. Ponadto ofert� 
Academy wzbogaci publiczny program filmowy, „Cargo Sofia-Warszawa” – ruchomy 
performance „Truck” Stefana Kaegiego, a ka�dej soboty odbywa� si� b�dzie „Czarny rynek 
u�ytecznej wiedzy i niewiedzy II”, który umo�liwia spotkanie z artystami, naukowcami i 
teoretykami – 60 ekspertów b�dzie rozmawiało w małych grupkach, w prywatnej atmosferze 
o wiedzy niewidzialnej, nieznanej i upiornej. 
 
Duchy, upiory, widma i miejsca, w których �yj�. 
Wszystkie te niewidoczne duchy, fantomy, zjawy, wampiry i upiory mo�na zrozumie� jedynie 
w kontekstach społecznych, przez które zostały stworzone, takich jak wykluczenie, wyparcie, 
zamkni�cie, wydalenie. Mobile Academy bada to, co upiorne w społecze�stwie, 
architekturze, polityce, sztuce współczesnej i teorii sztuki. Ju� jesieni� 2005 roku Mobile 
Academy przybyła do Warszawy z imprez� „Czarny rynek u�ytecznej wiedzy i niewiedzy I”, 
podczas której około stu ekspertów (naukowców, artystów, lekarzy, filmowców b�d� 
filozofów) oferowało półgodzinne rozmowy, w trakcie których opowiadało na temat 
„niewidzialnej, nieznanej i upiornej wiedzy”. 
 
Prof. dr Maria Janion, z Instytutu Bada� Literackich PAN Warszawa, jest honorowym 
prezydentem Mobile Academy Warszawa. 
 
Uczestnictwo: Mobile Academy Warsaw 2006 skierowana jest do do�wiadczonych studentów, 
młodych artystów i kuratorów, którzy dysponuj� ju� pierwszym do�wiadczeniem w realizacji projektu. 
J�zykiem „wykładowym“ Academy jest angielski. Termin nadsyłania poda� upływa 15. czerwca 2006. 
Wi�cej informacji na stronie www.mobileacademy-warsaw.com 
 
 
 
Zespół 
Hannah Hurtzig (kierownik artystyczny), Carolin Hochleichter (kierownictwo projektu) 
Instytucja uczestnicz�ca 
Teatr Rozmaito�ci, Warszawa 
Miejsce imprezy 
Czarny Rynek I: Warszawa, Politechnika Warszawska - wydział fizyki 
Mobile Academy: ró�ne miejsca Warszawy 
Terminy imprezy 
Czarny rynek I: 8. pa�dziernik 2005 
Mobile Academy: 25 sierpie� - 10 wrzesie� 2006 
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Odra-Oder 
Region nadodrza�ski w Europie. Przeszło��, tera�niejszo�� i przyszło�� 
Konferencja i wystawa 
 
Jeszcze do niedawna Odra miała znaczenie peryferyjne, jako rzeka graniczna w najdalej na 
wschód poło�onym zak�tku Niemiec, jednocze�nie b�d�c rzek� graniczn� najdalej 
wysuni�tego miejsca na zachodzie Polski. Wraz ze wst�pieniem Polski i Czech do Unii 
Europejskiej w 2004 roku, region poło�ony wokół Odry ponownie stał si� centrum krajobrazu 
europejskiego. 
Opisywanie historii wokół Odry z wiadomych wzgl�dów pozbawione jest ci�gło�ci, dzieli si� 
na dwie cz��ci: na głównie niemieck� (do 1945 roku) i na głównie polsk� (po 1945 roku). 
Nale�ałoby oba te spojrzenia poł�czy� i kontynuowa� na nowym, ponadnarodowym 
poziomie. „Odra-Oder. Region nadodrza�ski w Europie. Przeszło��, tera�niejszo�� i 
przyszło��” ma na celu przybli�enie tego tematu szerszej publiczno�ci. 
 
Realizacja projektu „Odra-Oder“ rozpocznie si� mi�dzynarodow� konferencj� po�wi�con� 
Odrze, w dniach 27.-30. kwietnia 2006 roku we Frankfurcie nad Odr� i w Słubicach. Jej 
celem jest przekazanie skutecznego impulsu do ponownego rozwini�cia bada� zwi�zanych z 
odrza�sk� przestrzeni� kulturow� oraz dyskusji mi�dzy uczestnikami konferencji a 
publiczno�ci� zainteresowan� cało�ciowym rozwojem przestrzeni nadodrza�skiej. 
Konferencji towarzyszy� b�dzie wystawa „Oder Panorama | Panorama Odry. Obrazy 
europejskiej rzeki” po�wi�cona perspektywom rzecznym z miast poło�onych nad Odr�. Jej 
realizacj� przygotuje Büro Kopernikus wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina. 
Podobnie jak konferencja po�wi�cona b�dzie Odrze, od jej �ródła a� po uj�cie, a jej 
zamiarem jest wizualna rekonstrukcja regionu odrza�skiego za pomoc� istniej�cych ju� 
perspektyw rzecznych. W tym celu zostan� wykorzystane istniej�ce wystawy na temat Odry 
z miejscowo�ci poło�onych nad rzek� i wspólnie wł�czone w koncepcj� wystawy. Przy czym 
pytanie przewodnie brzmi - czy Odra istnieje jako cało��, czy istniała i czy b�dzie istnie�. 
 
Ponadto planowany jest program kulturalny od kwietnia do lipca 2006, na który składa� si� 
b�d� wykłady i projekcje filmowe po obu stronach rzeki. W lipcu 2006 roku Frankfurt nad 
Odr� b�dzie gospodarzem imprezy „Oder-Messe“ („Targi nad Odr�“), podczas której zostan� 
zaprezentowane projekty turystyczne w tym regionie oraz organizacje pozarz�dowe. W 
sierpniu wystawa pow�druje do Lubina, gdzie b�dzie mo�na j� ogl�da� w Centrum Kultury 
Muza. 
Wi�cej informacji znajd� Pa�stwo na stronie: www.odra-oder.org. 
 
Uczestnicy 
prof. dr Karl Schlögel (Profesor historii Europy Wchodniej, katedra kulturoznawstwa, Uniwersytet Europejski 
Viadrina we Frankfurcie nad Odr�): kierownictwo naukowe i koncepcja 
Mateusz Hartwich: współpraca naukowa, organizacja 
dr Beata Halicka: współpraca naukowa 
Wioletta Musekamp: koordynacja projektu 
Stefanie Peter: współpraca nad koncepcj� wystawy 
Bettina Vismann i Floris Dreesman: przygotowanie wystawy 
Instytucje uczestnicz�ce 
Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odr� 
Terminy i miejsca imprezy 
konferencja: 27 - 30 kwiecie� 2006, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt nad Odr� 
wystawa: 27 kwiecie� - 11 lipiec 2006, Reithalle, Frankfurt nad Odr�; otwarcie wystawy: 27. kwiecie� 2006 roku 
wystawa w Lubinie: 5. sierpie� – 15. wrzesie� 2006, Centrum Kultury Muza 
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TRANSFER! 
Polsko-niemiecki projekt teatralny na temat ucieczki i wyp�dzenia autorstwa Jana 
Klaty 
 
W wyniku Drugiej Wojny �wiatowej rozp�tanej przez nazistowskie Niemcy miliony ludzi 
straciło swoj� ojczyzn�. Jednym z przykładów ucieczki, przep�dze� i przesiedle� stanowi 
miasto Wrocław/Breslau. Poprzez bezsensown� decyzj� utrzymania nazistowskiej 
„twierdzy“, miasto zamieniono w ruin�, które ostatecznie zostało poddane, poniewa� tak 
postanowiły kraje koalicji antyhitlerowskiej, całkowitej wymianie ludno�ci. W przeci�gu 
zaledwie trzech lat wszyscy pozostali mieszka�cy niemieckiego pochodzenia zostali 
„przetransferowani” na zachód i zast�pieni polskimi przesiedle�cami ze wschodu. 
 
Jan Klata przygotowuje projekt teatralny na temat ucieczki i wyp�dzenia, w którym zostanie 
poj�te pytanie o znaczenie takiego procesu oraz w jaki sposób historyczne zało�enia 
konferencji jałta�skiej miały wpływ na indywidualne �yciorysy? 
Na skrzy�owaniu mi�dzy wielkimi absurdalnymi liniami historii (wyp�dzenia, plany 
przesiedle�), a osobistymi relacjami pojedynczych �wiadków wydarze� projekt podejmuje 
ryzykown� prób� przedstawienia trudnego rozdziału w polsko-niemieckiej historii. Ponadto 
zostanie poddana weryfikacji pami�� narodowa w obydwu krajach, spojrzenie na histori� 
oraz na relacj� sprawca-ofiara. 
 
Monta� zawieraj�cy zarówno absurdalne sceny inscenizacji, archiwalne materiały audio-
wideo, jak i uczestnictwo �wiadków wydarze� oraz fakt podj�cia tego tematu przez Klat�, 
wywodz�cego si� w pokolenia punku rzuc� nowe spojrzenia na fragment historii, z którym 
nadal si� nieuporano i postawi� pytanie: co oznacza wyp�dzenie dzi� po sze��dziesi�ciu 
latach? 
 
Büro Kopernikus, Polsko-Niemieckie Projekty Kulturalne zainicjowało i zleciło badania nad 
przygotowaniem sztuki Transfer!. Przedstawianie powstaje w koprodukcji z Instytutem 
Adama Mickiewicza, berli�skim teatrem Hebbel-am-Ufer oraz Nationaltheater w Weimarze. 
Premiera odb�dzie si� 18. listopada 2006 roku we Wrocławiu, natomiast w styczniu 2007 
roku sztuka zostanie zaprezentowana w Berlinie i Weimarze. 
  
 
 
Arty�ci uczestnicz�cy 
Jan Klata (Warszawa): re�yser i dramatopisarz 
Ulrike Dittrich: badania, konsultacja naukowa, casting 
Dunja Funke: dramaturg 
Haiko Pfost: współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu 
Miejsce i terminy imprezy 
Premiera: Wrocławski Teatr Współczesny, 18. listopad 2006 
Berlin: stycze� 2007 
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1,2,3 Avant-gardes 
wystawa 
 
„1,2,3 Avant-gardes” prezentuje nieustann� histori� eksperymentu. Projekt podejmuje temat 
rozwoju filmu eksperymentalnego w Polsce i Niemczech i przedstawia wybór artystów sztuki 
filmowej, wideo oraz konceptualnej z ró�nych krajów. Na wystawie zostan� pokazane prace 
przewa�nie nowe i specjalnie na ni� przygotowane, zrealizowane na pograniczu gatunku 
filmu i sztuki, który wyłonił si� w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Odnosz� si� one 
tak�e do podobnych rozwojów jakie dokonały si� w tym czasie w polityce oraz 
społecze�stwie i przekazuj� idee eksperymentalne, społeczne i artystyczne mi�dzy tamtymi 
czasami a współczesno�ci�. 
 
W „1,2,3 Avant-gardes” wezm� udział arty�ci z wielu dyscyplin i pokole�, którzy reprezentu-
j� ró�ne koncepcje sztuki i posługuj� si� du�� ilo�ci� mediów. Instalacje, projekcje wideo i 
rze�by zostan� uzupełnione obszernym programem filmowym. Jako pewnego rodzaju 
poprzednik pó�niejszych stara� o interdyscyplinarne metody pracy, film eksperymentalny ju� 
przed stu laty przekroczył granic� mi�dzy filmem a innymi gatunkami sztuki. W latach 60-
tych i 70-tych ubiegłego wieku arty�ci odkryli �rodki filmowe i zacz�li w nowatorski sposób 
wykorzystywa� je w swoich post-konceptualnych, nie-narracyjnych pracach. W tamtych 
bardzo rozpolitykowanych czasach arty�ci wyszli na ulice, poszli do fabryk i tam kr�cili swój 
materiał, a pó�niej pokazywali swoje prace. Sami te� zacz�li opracowywa� materiał filmowy i 
jednocze�nie rozwa�a� nad jego sensem. 
 
Owe wielowarstwowe zmiany stosunków wokół filmu eksperymentalnego stanowi� tło 
wystawy „1,2,3 Avant-gardes”. Na t� tematyk� arty�ci chc� za� spojrze� z dzisiejszego 
punktu widzenia. Film i wideo jako artystyczne media sobie bliskie, jednak by� mo�e arty�ci 
si�gn� w swoich pracach tak�e po inne formy, czy to malarstwo, rze�b� minimalistyczn�, 
produkcje audio czy performance. Wystawie b�d� towarzyszy� prace i filmy artystów 
powstałe w latach 60-tych i 70-tych. 
 
Wystawie towarzyszy katalog, który uka�e si� nakładem wydawnictwa Verlag Lukas und 
Sternberg. 
 
 
 
Instytucja uczestnicz�ca i miejsce 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 
Kuratorzy 
Łukasz Ronduda (Warszawa), Florian Zeyfang (Berlin) 
Arty�ci uczestnicz�cy 
Akademia Ruchu, Antosz & Andzia, Paweł Althamer / Artur 
mijewski, Piotr Andrejew, Bernadette Corporation, 
Kazimierz Bendkowski, Matthew Buckingham, Bogdan Dziworski, Marcin Gi�ycki, Janusz Haka, Oskar Hansen, 
Judith Hopf / Katrin Pesch, Tadeusz Junak, Jacques de Koning, Igor Krenz, Grzegorz Królikiewicz, Zofia Kulik, 
Paweł Kwiek, Przemysław Kwiek, Natalia LL, Jolanta Marcolla, Jonathan Monk, Ewa Partum, Andrzej Pawłowski, 
Zygmunt Piotrowski, Józef Robakowski, Jeroen de Rijke / Willem de Rooij, Zbigniew Rybczy�ski, Zygmunt Rytka, 
Wilhelm Sasnal, Jadwiga Singer, Zdzisław Sosnowski, Mieczysław Szczuka, Michał Tarkowski, Stefan i Francisz-
ka Themerson, Teresa Tyszkiewicz, Ryszard Wa�ko, Jan S. Wojciechowski, Krzysztof Zar�bski, Florian Zeyfang 
Termin 
9 grudzie� 2006 - 28 stycze� 2007 
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baz@rt/ Europe Learning- Frankfurt meets Krakow 
festiwale teatralne w Krakowie i Frankfurcie nad Menem 
 
Młody krakowski festiwal teatralny baz@rt, zainicjonowany przez Teatr Stary ma du�e 
szanse sta� si� jednym z ciekawszych wydarze� na kulturalnej mapie Polski. Festiwal, 
którego artystycznym dyrektorem jest Paweł Mi�kiewicz, obok produkcji znanych grup z kraju 
i zagranicy stwarza przestrze� dla debiutantów. Organizuje równie� warsztaty, sympozja i 
prezentacje mniejszych form teatralnych.  
Pierwsza edycja festiwalu, która miała miejsce jesieni� 2004 roku, cieszyła si� ogromnym 
zainteresowaniem publiczno�ci, a inscenizacje młodych twórców, nieznanych jeszcze 
szerszemu kr�gu odbiorców, trafiły do stałego repertuaru krakowskiej sceny Teatru Starego.  
 
Schmidtstraße 12 to adres, pod którym znajdowała si� niegdy� scena prób 
schauspielfrankfurt we Frankfurcie nad Menem. Pod artystycznym kierownictwem Armina 
Petrasa, miejsce to urosło do rangi odr�bnej sceny. 
 
Büro Kopernikus zainicjowało współprac� mi�dzy scen� schmidtstraße 12 a festiwalem 
baz@rt w Krakowie.  
Wynikiem tej kooperacji s� przedstawienia: „Ósmy dzie� tygodnia” Marka Hłaski 
wyre�yserowany przez Armina Petrasa oraz „Idioci” Larsa von Triera w inscenizacji 
Andreasa Kriegenburga, które zostan� zaprezentowane podczas drugiej edycji baz@rtu w 
listopadzie 2005 roku, pod kierownictwem artystycznym Agaty Siwiak i Pawła Mi�kiewicza. 
Natomiast we Frankfurcie Paweł Mi�kiewicz przygotuje wraz z niemieckimi aktorami 
sceniczne czytanie sztuki „Ciemno wsz�dzie..." Pawła Sali. 
W ramach festiwalu „Europe Learning” zostanie zaprezentowana tak�e sztuka Nowej 
Dramaturgii „Komponenty” Małgorzaty Owsiany w re�yserii Michała Borczucha. Festiwalowi 
towarzyszy� b�d� wykłady i dyskusje, w których udział wezm� krytycy Małgorzata 
Dziewulska, Piotr Gruszczy�ski, Grzegorz Niziołek.  
 
Projekt jest współfinansowany przez Instytut Adama Mickiewicza ze �rodków Ministerstwa 
Kultury Rzeczpospolitej Polskiej w ramach obchodów Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. 
 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce 
Polska: Teatr Stary w Krakowie, festiwal baz@rt  
Niemcy: schauspielfrankfurt w Frankfurcie nad Menem, festiwal Europe Learning 
Kuratorzy 
Armin Petras, Sibylle Baschung, Paweł Mi�kiewicz, Agata Siwiak, Grzegorz Niziołek 
Miejsca i czas imprez 
Kraków: festiwal baz@rt, 4 - 8 listopad 2005, 5. listopad: premiera „Ósmy dzie� tygodnia“ (Petras/Hłasko),              
8. listopad: wyst�p go�cinny - „Idioci“ (re�. Andreas Kriegenburg) 
Frankfurt nad Menem: festiwal Europe Learning, 9 - 11 grudzie� 2005 
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Elektropopklub 
Elektroniczna muzyka i sztuka w Bytomiu i Wolfsburgu 
 
Grupa młodych artystów z Polski i Niemiec utworzyła w górno�l�skim Bytomiu tymczasowy 
klub, w którym prezentowana b�dzie muzyka elektroniczna oraz aktualna sztuka. 
Czas działalno�ci Elektropopklubu wypełni� tak�e projektowanie samego klubu, refleksje na 
temat architektury wn�trz czy efektów specjalnych. W czasie swojej działalno�ci klub stanie 
si� miejscem imprez, warsztatów, scen� teatraln� oraz przestrzeni� wystawiennicz�. 
W programie klubu, adresowanym głównie do młodej publiczno�ci, znajd� si� koncerty, 
performance, wystawy, warsztaty, projekcje filmów i sztuki wideo.  
Kultura młodzie�owa i pop skrzy�uj� si� w klubie z tradycyjnymi formami działalno�ci 
kulturalnej. Arty�ci tacy jak Mik.Musik (Elektro-Musik ze Skoczowa), Minze Tummescheid 
(artystka wideo, Berlin), Felix Kubin (muzyk, artysta radiowy, Hamburg) czy The Syntetic 
(Djs, Katowice) zaprezentuj� publiczno�ci współczesne tendencje w sztuce i muzyce 
zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Po pobycie w Bytomiu klub przeniesie si� wraz z 
cz��ci� swego inwentarza do Wolfsburga, gdzie b�dzie go�ci� w tamtejszym Kunstverein. W 
jego programie znajd� si� pokazy dokumentacji warsztatów z Bytomia, a na weekendach 
odbywa� si� b�d� performance, pokazy filmów i koncerty. 
 

Ponadto 22. kwietnia Elektropopklub wyst�pi na jedynym wyst�pie go�cinnym w Dre�nie, w 
ramach polsko-niemieckiej konferencji „Mechanizmy zapominania” (wi�cej informacji na 
stronie 8.) 
 
Wi�cej informacji, jak równie� program klubu, znajd� Pa�stwo na stronie www.elektropopklub.org 
 
 
 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce 
Galeria Kronika/ Bytomskie Centrum Kultury, Bytom (Sebastian Cichocki) 
Kunstverein Wolfsburg (Justin Hoffmann, Anne Kersten) 
Ekipa Klubu 
Marcin Do� (filmowiec, muzyk i czonek grupy artystycznej B�dzin Beat, B�dzin), Immanuel Günther aka Manu 
(DJ, muzyk, Mooner Industries/Club Le Bomb, Monachium), Jakub Jezierski (grafik, Zeitschrift A4, członek 
„Storwarzyszenia Twórców Grafiki U�ytkowej“), Kamila Kanclerz (architekt wn�trz, modelabel east chick), Barbara 
Loreck (artystka, docent na Universität der Künste, Berlin), Katharina Marszewski (artystka, przedstawicielka 
Kunstverein Wolfsburg),  Agnieszka Psiuk i Adrian Chor�bała (magazyn Ultramaryna), Franziska Wicke (Freie 
Klasse Braunschweig) 
Termin imprezy 
Bytom: 19 sierpie� - 24 wrzesie� 2005 
Wolfsburg: 15 pa�dziernik - 20 listopad 2005 
Drezno (wyst�p go�cinny): 22. kwiecie� 2006 
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„Landschaft mit entfernten Verwandten” 
Wyst�p go�cinny Ensemble Modern na festiwalu muzyki współczesnej Warszawska 
Jesie� 
 
Ensemble Modern z Frankfurtu nad Menem wyst�pi na scenie Teatru Narodowego w 
Warszawie z oper� „Landschaft mit entfernten Verwandten“ („Krajobraz z oddalonymi 
krewnymi”) Heinera Goebbelsa.  
W tej inscenizacji, ciesz�cej si� du�ym powodzeniem w Niemczech i Szwajcarii, zatarte 
zostały granice pomi�dzy orkiestr�, chórem a odtwórcami na scenie, i tak muzycy staj� si� 
tancerzami, aktorzy doboszami, a członkowie chóru recytuj� teksty. 
Elementy muzyki awangardowej przeplataj� si� z tradycyjn� muzyk� indyjsk� i arabskimi 
melodiami o charakterze medytacyjnym. 
 
Spektakl, kooprodukcja Ensemble Modern z Grand Theater w Genewie, powstał przy 
współpracy z Deutsche Bank Stiftung, Kulturstiftung des Bundes, Grand Théâtre in Genf, 
Berliner Festspiele, Festspielhaus St. Pölten oraz La Filature-Scène Nationale de Mulhouse.  
W Polsce zostanie zaprezentowany w ramach 48-tych edycji Mi�dzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesie�”.  
 
Festiwal zawdzi�cza swoje powstanie okresowi politycznej odwil�y w 1956 roku i odnosi si� 
do długiej tradycji, si�gaj�cej jeszcze czasów 
elaznej Kurtyny. 
Obecnie, pod kierownictwem artystycznym Tadeusza Wieleckiego, obok uznanych produkcji 
muzyki współczesnej, prezentowane s� w ramach festiwalu równie� nowe formy artystyczne. 
 
Büro Kopernikus organizuje wyst�p go�cinny Ensemble Modern w ramach festiwalu przy 
współpracy z Deutsche Musikrat oraz Gesellschaft zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten (GVL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce 
Warszawska Jesie� 
Ensemble Modern, Frankfurt nad Menem 
Termin i miesce imprezy 
Teatr Narodowy, Warszawa 
22. i 23. wrzesie� 2005 
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Koncert Hip Hopowy z udziałem Tworzywa Sztucznego i The Puppetmastaz 
Impreza otwieraj�ca Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006 we Frankfurcie nad Odr� i w 
Słubicach 
 
Z pocz�tkiem lat 90. na polskiej scenie muzycznej pojawili si� pierwsi raperzy, wówczas 
znani jedynie w�skiemu gronu wtajemniczonych. Spo�ród nich wyodr�bniła si� pó�niej 
subkultura blokersów- „ludzi z blokowisk“, którym nie dane było załapa� si� na poci�g do 
dobrobytu.   
Dzi� hip hopowcy odeszli od przepełnionej nienawi�ci� krytyki społecznej, inwektyw 
rzucanych pod kierunkiem mediów i rewolucyjnego gestu lat pocz�tkowych, a hip hop i rap 
wszechobecne s� w mediach. 
W�ród nich wyró�nia si� urodzony w 1978 roku artysta Fisz, którego muzyka wykracza poza 
ramy gatunku i ł�czy w sobie Hip Hop, Jazz i Dub, a w jego tekstach mo�na odnale�� 
zaskakuj�ce gry słowne i skojarzenia. We Frankfurcie nad Odr� wyst�pił wraz ze swoj�  
formacj� Tworzywo Sztuczne. 
Muzyka Berli�skiej grupy the Puppetmastaz to poł�czenie hip hopu i elektronicznych beatow 
z barwnym kukiełkowym show. Jego głównymi postaciami s�- sycylijska �aba Croucho, 
Maloke, nowojorski kret, zaj�c Snuggles, hiphopnotist, oraz �winka Raggamuffin. 
Do tej pory grupa wydała dwa albumy i �wi�tuje pierwsze sukcesy na �wiatowej scenie 
muzycznej. 
 
Büro Kopernikus zaprosiło oba zespoły do udziału w imprezie otwieraj�cej Polsko-Niemiecki 
Rok we Frankfurcie nad Ord� i w Słubicach, której honorowymi go��mi byli ministrowie 
kultury Niemiec i Polski Christina Weiss i Waldemar D�browski. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczestnicz�cy arty�ci 
Tworzywo Sztuczne, the Puppetmastaz 
Miejsce i termin imprezy 
Most na Odrze, miedzy Frankfurtem a Słubicami 
Pó�ny wieczór z 8. na 9. maja 2005, ok. 0:30 
 
 
 
 



17 

 

Jagni�tków. Move the Mount 
Laboratorium dla tancerzy i choreografów 
 
 
Czy tancerze mog� przenosi� góry? Polscy choreografowie s� bardzo zainteresowani 
miedzynarodow� współprac�. Jednak ich dorst�p do dobrego kształcenia jest ograniczony. 
Aby umo�liwi� kontakty i wymian� mi�dzy tancerzami z Polski i Niemiec na najwy�szym 
poziomie, Büro Kopernikus zoorganizowało przy współpracy z Independent Dancers’ 
Association (Polska) i „Tanz Bremen” dwucz��ciow� imprez� „Jagni�tków. Move the Mount”.  
To wyj�tkowe spotkanie z udziałem 14 uczestników, w�ród nich choreografowie, arty�ci i 
dwoje moderatorów rozwa�a� b�d� na wa�ne tematy teoretyczne i praktyczne dotycz�ce 
zagadnie� współczesnego ta�ca. 
Ka�dy z uczestników ma mo�liwo�� zaproszenia artysty z innej dziedziny sztuki, stworzy to 
mo�liwo�� interdyscyplinarnej wymiany do�wiadcze�. 
Impreza odb�dzie si� w w domu polskiego tancerza Janusza Subicza (byłego członka 
zespołu Pina Bausch Compagnie) w Jagni�tkowie poło�onego w Karkonoszach. 
Tanzinstitut Bremen przygotuje we wrze�niu film po�wi�cony temu spotaniu. W 2006 roku 
planowane jest powtórzenie laboratorium w Niemczech oraz prezentacja wspólnej pracy w 
Niemczech. 
 
Pewnego rodzaju kontynuacj� spotkania w Jagni�tkowie stanowi zało�ona przez siedmiu 
go�ci grupa artystów Veronika Blumstein Group. Mi�dzy 12. a 15. pa�dziernika 2006 roku 
ten artystyczny kolektyw b�dzie �wi�towa� swoje narodziny festiwalem „Veronika Blumstein - 
Moving Exiles" w Bremen (wi�cej informacji na str. 23). 
 
Dalsze informacje znajd� Pa�stwo na stronie internetowej www.movethemount.pl oraz 
www.blumsteingroup.net.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce/ partnerzy kooperacji 
Independent Dancers’ Association, Warszawa 
Tanz Bremen e.V. 
Kuratorzy 
Edyta Kozak (kurator, przewodnicz�ca Independent Dancers’ Association, Polska), Janusz Marek (kierownik 
festiwalu „Crossroads”, kurator ds. współczesnego ta�ca w Centrum Sztuki Współczesnej/ CSW w Warszawie), 
Sabine Gehm (kurator, Junge Hunde Network, kierownik artystyczny Tanz Bremen) 
Uczestnicy 
Paweł Go�li�ski (moderator), Peter Pleyer (moderator), Anka Jankowska (go��: Ewa Garniec, projektant i technik 
�wiatła), Ryszard Kalinowski (go��: Łukasz Borowski, animator kultury, tancerz, aktor pantonimy, producent 
telewizyjny, filmowyi radiowy),  Helena Goł�b, tancerka, choreograf (go��: Isabel de Naverán, Artystka, 
choreograf) , Angela Guerreiro (go��: Sven Kacirek, muzyk), Antje Pfundtner (go��: Pipon,  projektant �wiatła), 
Thomas Plischke (go��: Dr. phil. Kattrin Deufert, re�yserka, autorka i artystka medialna) 
Miejsce imprezy 
Polska, Jagni�tków 
Termin 
2 – 18 wrzesie� 2005 
 



18 

 
 

 
 
Radio_Copernicus 
polsko-niemieckie radio artystów  
 
Epoka mediów cyfrowych nie oznacza wcale ko�ca tradycyjnej radiofonii. Od pewnego czasu 
mo�na zauwa�y� renesans niezale�nego ruchu radiowego, który konsekwentnie 
wykorzystuje �rodki tradycyjnego medium radiowego, dystansuj�c si� od transmitowania 
programów drog� internetow�. 
Niezale�ne radio stwarza mo�liwo�� wyra�ania opinii na tematy estetyczne czy polityczne, 
które stanowi� cz�sto przeciwwag� dla oferty radiofonii publiczno- komercyjnej. 
Jednak do tej pory ani w Polsce ani w Niemczech nie udało si� wylansowa� sztuki radiowej 
jako warto�ciowego stałego czynnika radia publicznego. Celem Radio_Copernicus jest 
podj�cie tego problemu. 
 
Niezale�ny program Radio_Copernicus b�d� tworzy� arty�ci z ró�nych dziedzin sztuki. Jego 
produkcja b�dzie miała charakter transgraniczny, nie rezygnuj�c przy tym z prezentowania 
regionalnych perspektyw. Audycje b�d� transmitowane na zmian� z Stralsund, Warszawy, 
Berlina i Wrocławia (po polsku, niemiecku i angielsku). 
 
Radio_Copernicus b�dzie obecne na festiwalach sztuki medialnej oraz muzycznej, sk�d 
transmitowa� b�dzie audycje. W jego programie znajd� si� prezentacje aktualnych wydarze� 
artystycznych i kulturalnych jak równie� audycje muzyczne, prelekcje, sympozja i dyskusje 
na aktualne tematy kulturalne i polityczne. Ponadto Radio_Copernicus b�dzie obecne na 
festiwalach muzycznych i sztuki medialne. 
 
Od 28. kwietnia 2006 zostanie udost�pnione archiwum audio Radio_Copernicus w ZKM w 
Karlsruhe (www.zkm.de). 
 
 
 
 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce/ partnerzy kooperacji 
Niemcy: Universität der Künste Berlin, wydział Sound Studies 
Polska: Uniwersytet Wrocławski 
Kierownictwo projektu 
prof. Sabine Breitsameter 
Thomas Schumacher (asystent i koordynator produkcji) 
Koordynacja projektu w Polsce 
Robert Gawłowski 
Team 
Jacek Skolimowski, Marta Sztanka, Adam Witkowski, Martin Conrads, Thomas Doktor, Olaf Matthes 
Miejsca emisji 
Stralsund (festiwal „GARAGE”, 22 lipiec - 13 sierpie� 2005); Warszawa (festiwal „Warszawska Jesie�”, 1 - 30 
wrzesie� 2005); Berlin (festiwal „Dis_Positionen”, Akademie der Künste, 1 - 30 listopad 2005); Wrocław (1 - 31 
grudzie� 2005) 
Termin emisji 
lipiec - grudzie� 2005 
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SFX: Publiczno�� - Spontane Öffentlichkeit 
wystawa 
 
Na zaproszenie Büro Kopernikus, które organizuje pobyty badawcze dla polskich i 
niemieckich  artystów w kraju s�siada, krakowski artysta i aktywista Roman Dziadkiewicz 
przebywał przez trzy miesi�ce przebywał w  Niemczech. 
Efektem tego pobytu jest projekt SFX: Publiczno��, który próbuje odpowiedzie� na aktualne 
pytania dotycz�ce struktury i wyznaczników publiczno�ci w Niemczech (jako przykładu kraju 
zachodnioeuropejskiego) i Polski (jako przykładu kraju nale��cego do byłego bloku 
socjalistycznego, odzwierciedlaj�cego obecnie procesy transformacji ustrojowej). Niemieckie 
słowo „Öffentlichkeit“, podobnie jak polskie „publiczno��“, posiada podwójne znaczenie.  
Oznacza zarówno publiczno�� jak i jawn� cz��� �ycia społecznego. 
 
 
Twórcy „SFX: Publiczno��”, do których nale�� arty�ci, aktywi�ci i teoretycy z Niemiec i 
Polski, próbuj� znale�� ró�nice i podobie�stwa dotycz�ce poj�cia „publiczno�ci” w obydwu 
krajach, wspólnie realizuj�c projekty. Efekty tej współpracy b�dzie mo�na ogl�da� w galerii 
Westfälischer Kunstverein Münster w formie warsztatów, instalacji i przebudowy 
pomieszcze� wystawienniczych galerii, jak równie� w formie akcji artystycznych 
interweniuj�cych w przestrze� miejsk�. Roman Dziadkiewicz, inicjator i koordynator projektu 
udokumentuje poszczególne projekty i na zako�czenie trwania projektu opublikuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arty�ci uczestnicz�cy i ich projekty 
Roman Dziadkiewicz (artysta, Kraków): inicjator i koordynator; Agata Dutkowska (sociolog, aktywistka, Gda�sk) i 
Cicero Egli (artysta, kurator, Genewa): studia porównawcze dotycz�ce zagadnienia publiczno�ci;  Modulorbeat 
(zespół architektów, Münster) i Łukasz Stanek (filozof, teoretyk architektury, Kraków, Weimar, Münster): projekt w 
przestrzeni publiczno- miejskiej, który przeciwstawia ró�ne miejsca pod wzgl�dem ich otwarto�ci na publiczno�� a 
ekskluzywno�ci�; Rekolonisation (zmieniaj�cy si� zespół artystów zajmuj�cych si� sztuk� interwencji, 
performansu i video, działaj�cych wokół Moniki Gintersdorfer i Jochena Dehna, Hamburg) oraz Wunderteam 
(Wojciech Duda, Włodzimierz Filipek, Rafał Jakubowicz i Maciej Kurak, arty�ci sztuki video, Pozna�): 
Camcording; Mateusz Kula (komputerowy haktywista, Kraków): internetowe radio, Lebenswelt;  Kai Schiemenz 
(artysta, Berlin), Urbikon (grupa architektów, Berlin, Lipsk): publiczno�� w praktyce; Zorka Wollny (artystka sztuki 
video i performancu, Kraków) i Anna Szwajgier (kompozytorka, Kraków): performance 
Miejsce 
Westfälischer Kunstverein Münster 
Termin 
3 wrzesie� - 30 pa�dziernik 2005  
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Skarbek 
Teatr pomi�dzy sztukami plastycznymi a ta�cem 
 
 
Górno�l�ski Bytom to miasto górnicze, w którym przez stulecia wydobywano rudy metali i 
w�giel kamienny. Zamykanie kopal� w ostatnich latach zachwiało fundamentami miasta. 
Wiele domów jest pokrzywionych i grozi zawaleniem. Pod Bytomiem, tym widzialnym, le�y 
miasto nieczynnych sztolni i kopalnianych korytarzy, które wci�� determinuje �ycie 
mieszka�ców na powierzchni.                                            

Artystka Antje Majewski i pisarz Ingo Niermann zainspirowani szczególnym charakterem 
tego miasta, opracowali wspólnie z polskimi tancerzami pod kierownictwem krakowskiego 
tancerza i choreografa Tomasza Wygody widowisko teatru ta�ca nawi�zuj�ce do postaci 
Skarbka. Skarbek to skrzat wywodz�cy si� ze �wiata �l�skich legend. 
yje w opuszczonych 
kopalniach, strzeg�c ich skarbów. Jest te� władc� dusz nie�yj�cych górników.  

Spektaklowi w wykonaniu siedmiu tancerzy i marionetki towarzyszyła muzyka elektroniczna. 
Kompozytorka Katrin Vellrath wykorzystała w niej elementy tradycyjnej polskiej muzyki. 

Skarbek powstał przy współpracy z Bytomskim Centrum Kultury. Tam równie� odbyła si� 
jego prapremiera w maju 2005 roku. Nast�pnie przedstawienie mo�na było obejrze� w 
berlinskiej Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz.  
 
Dalsze przedstawienia planowane s� na pa�dziernik i listopad 2005 roku w Bytomiu. 
19. pa�dziernika 2005 roku uka�e si� tak�e katalog po�wi�cony projektowi, który zawiera� 
b�dzie zdj�cia, teksty oraz płyt� gramofonow� z muzyk� do spektaklu. 
 
 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce 
Bytomskie Centrum Kultury, Bytom 
Arty�ci uczestnicz�cy w projekcie 
Antje Majewski (scenografia, kostiumy, re�yseria), Tomasz Wygoda (choreograf), Ingo Niermann (libretto, 
konsultacja artystyczna), Katrin Vellrath (muzyka), Włodzimierz Pohl (marionetka) oraz tancerze: Witold Jurewicz, 
Anna Maria Krysiak, Iwona Olszowska, Beata Owczarek, Jacek Owczarek, Janusz Skubaczkowski i Anita Wach; 
Sebastian Cichocki (kierownictwo artystyczne, Bytom), Götz Leineweber (Dramaturgia), Dagmara Gumkowska 
(kierownictwo produkcji, Bytom)  
Miejsca imprezy 
Polska: Bytomskie Centrum Kultury, Bytom 
Niemcy: Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin 
Terminy imprezy 
Bytom: prapremiera 21. maj 2005, dalsze przedstawienia 25. listopad 2005 
Berlin: Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, 24 - 25 maj 2005 
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Pułapka na myszy - o postawach wobec instytucji we współczesnych praktykach 
kuratorskich 
konferencja po�wi�cona sztuce w Gda�sku 
 
 
Tematem mi�dzynarodowej konferencji w Gda�sku „Pułapka na myszy” (The Mousetrap: 
dealing with institutional incontemporary curatorial practice) było zagadnienie autonomii 
sztuk plastycznych oraz roli instytucji i kuratorów. 
Poj�cie „instytucji” stało si� kluczowym słowem we współczesnych debatach o sztuce i jej 
teorii. W tym samym czasie arty�ci przybrali krytyczne postawy wobec instytucji. Postrzegaj� 
j� jako uosobienie władzy w �wiecie artystycznym, a tak�e jako �wiat sam w sobie, 
skazanym na dekonstrukcj�. 
Zorganizowana w niedawno powstałym Instytucie Sztuki Wyspa na terenie byłej Stoczni 
Gda�skiej konferencja podejmuje problem roli instytucji artystycznych i pozycji kuratora 
wewn�trz i poza strukturami instytucji. 
 
 
Konferencja odbyła si� w miejscu, które stanowi przykład wykorzystania byłych terenów 
przemysłowych- w niedawno otwartym Instytucie Sztuki Wyspa w zamknietej cz�sci Stoczni 
Gda�skiej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni równie� uczestnicy wszystkich 
projektów z dziedziny sztuk plastycznych jakie organizuje Büro Kopernikus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instytucje uczestnicz�ce/miejsca imprez 
Instytut Sztuki Wyspa , Gda�sk 
Kuratorzy konferencji 
Andrzej Szczerski (historyk sztuki, Kraków) oraz Aneta Szyłak (kuratorka, Gda�sk) 
Termin imprezy 
Gda�sk: 15 - 16 pa�dziernik 2005 
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Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig 
Oblicza architektonicznego modernizmu w Gda�sku, Sopocie i Lipsku 
wystawa 
 
Kiedy Niemcy my�l� o Gda�sku, przywołuj� przede wszystkim obrazy starego miasta 
hanzeatyckiego, nieczynnych urz�dze� stoczniowych i czasy polskiego protestu, który kojarzy si� 
z „Solidarno�ci�“ i Lechem Wał�s�. Niewielu wie o tym, �e w Gda�sku w okresie 
mi�dzywojennym i czasach pó�niejszych powstawała znacz�ca architektura modernistyczna, a 
wizerunek Gda�ska i Sopotu współtworzyli znani niemieccy i polscy architekci. Ich spu�cizna 
przechodziła zmienne koleje losu. O ile jednak w czasach PRL-u przywi�zywano pewn� wag� do 
architektury nowoczesnej, o tyle wielu mieszka�ców współczesnego Gda�ska w zasadzie 
ignoruje „now�“ architektur�, manifestuj�c swoje przywi�zanie do malowniczej gda�skiej 
Starówki.  
 
Celem projektu „Niechciane dziedzictwo” było zbadanie historii nowoczesnej architektury  
Gda�ska od samego jej pocz�tku. Wyniki bada� udokumentowane zostały tekstem, obrazem i 
filmem. Analizie poddano tak�e dzisiejszy stan budynków.  
Nagrania d�wi�kowe i wideo uchwyciły subiektywne nastawienie mieszka�ców Gda�ska do tego 
okresu w historii budownictwa. Wystawie towarzyszyło sympozjum na ten sam temat, które 
wywołało �yw� dyskusj� w�ród publiczno�ci. 
Powy�sza refleksja nad modernizmem nie jest zjawiskiem lokalnym lecz mi�dzynarodowym. 
Dlatego te� Büro Kopernikus zainicjowało współprac� mi�dzy „Niechciane dziedzictwo” a 
„Moderne Heimat” w Lipsku. 
 

„Moderne Heimat” to projekt finansowany przez Kulturstiftung des Bundes. Obejmuje wiele 
dziedzin kultury, w tym kwestie urbanistyczne: dlaczego mieszka�cy danego miasta czuj� si� w 
nim jak u siebie w domu? Jak to si� dzieje, �e z jednym z okresów w historii architektury 
uto�samiaj� bardziej ni� z innym?                                                                                                    

„Klasyczny” modernizm okresu mi�dzywojennego w Lipsku jest wprawdzie powszechnie ceniony 
jako osi�gni�cie architektury, natomiast przykłady socjalistycznego modernizmu powojennego 
zostaj� dopiero teraz stopniowo poddane nowej ocenie. 

Wystawa w Gda�sku pokazała fragment lipskiego projektu, a wystawa o Augustusplatz w Lipsku 
zawiera odniesienia do Gda�ska. W lipcu problematyka modernizmu w obu krajach b�dzie 
tematem panelowej dyskusji w Lipsku. Ponadto projekt zapocz�tkował wymian� ekspertów, w 
której udział bior� urbani�ci, historycy sztuki i architekci z obydwu krajów. 
 
 
Instytucje współpracuj�ce 
Polska: Centrum Sztuki Współczesnej Ła�nia, Gda�sk 
Niemcy: Experimentale e.V., Lipsk 
Kuratorzy 
Jacek Friedrich, Wojciech Szyma�ski, Agnieszka Wołod�ko (Centrum Sztuki Współczesnej Ła�nia, Gda�sk), 
Martha Doehler-Behzadi, Lena Prents (Experimentale e.V., Lipsk) 
Terminy i miejsce imprez 
Gda�sk: wernisa�: 15. kwiecie� 2005, godz. 18:00; wystawa 15 kwiecie� – 29 maj 2005, Centrum Sztuki   
Sztuki Współczesnej Ła�nia, Gda�sk 
Lipsk: impreza otwieraj�ca „Heimat_Moderne” 4. marzec 2005, Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK); 
wernisa� wystawy o Augustusplatz 6. maj 2005, Opera Lipska matinee: „Was ist mir Heimat?“, 19. czerwiec 2005, 
Opera Lipska 
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Veronika Blumstein – Moving Exiles 
Festiwal inwencji i choreografii 
 
Mi�dzy 12. a 14. pa�dziernika 2006 roku odb�dzie si� w Schwankhalle festiwal urodzinowy 
pod nazw� Veronika Blumstein – Moving Exiles, w jego programie znajd� si� perfomrance, 
wykłady, warsztaty oraz salon naukowy. Tym samtm mi�dzynarodowy kolektyw artystyczny 
Veronika Blumstein Group, w którego skład wchodz� choreografowie, performerzy i 
teoretycy, �wi�tuje swoje powstanie. Festiwal po�wi�cony jest fikcyjnej postaci polskiej 
choreografki Veroniki Blumstein. Wszystkie przygotowane prace i wyst�pienia nawi�zuj� 
bezpo�rednio do tej postaci. 
 
Veronika Blumstein została wymy�lona w trakcie polsko-niemieckiego interdyscyplinarnego 
laboratorium w Jagni�tkowie, które zostało zorganizowane we wrze�niu 2005 roku z 
inicjatywy Büro Kopernikus. Celem tamtego spotkania była wymiana mi�dzy artystami ponad 
narodowymi i estetycznymi ró�nicami oraz dyskusja na temat ta�ca i intensywnej 
artystycznej współpracy.  
Urodzona w 1940 roku w Krakowie Veronika Blumstein pracowała jako choreograf i teoretyk 
w Polsce i Ameryce w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku. Jej wymy�lona 
biografia stała si� podstaw� dla artystów do reflekcji na temat konceptów artystycznych. 
 
W ramach festiwalu zaprezentowane zostan� prace solowe, instalacje, performance, film 
dokumentalny „Jagniatków. Move The Mount“ Niemieckiego Tanzfilminstituts Bremen, 
wykłady oraz salon naukowy. Na zako�czenie odb�dzie si� impreza urodzinowa 
zorganizowana na cze�� Veroniki Blumstein, któr� zorganizuje Klub Polskich Nieudaczników 
z Berlina. 
 
www.blumsteingroup.net 
 
 
 
Instytucje współpracuj�ce 
impuls e.V., Brema 
Uczestnicy 
Veronika Blumstein, Warszawa, Nowy Jork (solenizantka), Łukasz Borkowski, Lublin (artysta medialny | 
naukowiec), Klub Polskich Nieudaczników, Berlin (muzycy | arty�ci), deufert+plischke, Hamburg (bli�ni�ta 
artystyczni), dr Kerstin Evert, Hamburg (dramaturg | performerka), Helena Goł�b, Bilbao, Warszawa (tancerka | 
choreografka), dr Paweł Go�li�ski, Warszawa (naukowiec | redaktor), Angela Guerreiro, Hamburg (tancerka | 
choreografka), Emil Hrvatin, Lublana (performer | naukowiec | wydawca czasopisma MASKA), Isabel de Naverán, 
Bilbao ( artystka medialna | performerka), Peter Pleyer, Berlin (tancerz | choreograf), Antje Pfundtner, Hamburg 
(tancerka | choreografka), dr Karen Schaffman, San Diego (teoretyk ta�ca| artystka), dr Janine Schulze, Lipsk 
(naukowiec | performerka) 
Termin 
12.-14. pa�dziernik 2006 
Miejsce imprezy 
Schwankhalle, Brema 
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PDF / RadioSimulator 
Polnisch-Deutsch Freundschaft 
Projekt radiowy w Bytomiu i Krakowie 
 
RadioSimulator to projekt audio, który przygotowali wspólnie arty�ci z Polski i Niemiec. 
Podstaw� RadioSimulatora stanowi strona internetowa, na której regularnie zamieszczane 
b�d� nowe elementy audio, wizualne, tekstowe oraz designu. Produkcje RadioSimulator 
mo�na otrzymywa� w formie podcastu na stronie www.radiosimulator.org. RadioSimulator 
powstał na bazie Radio_Copernicus, polsko-niemieckiego ruchomego radia artystów, które 
zostało zainicjowane przez Büro Kopernikus, i które w zeszłym roku emitowało program ze 
Stralsundu, Warszawy, Berlina i Wrocławia (wi�cej o projekcie na str.18).  
 
W listopadzie tego roku w Bytomiu i Krakowie odb�dzie si� festiwal Unsound, w trakcie 
którego RadioSimulator b�dzie emitował codziennie program. W Bytomiu skoncentruje si� 
on na Australii - jedynym kontynencie bez granic i miejscu narodzin festiwalu Unsound. Na 
tydzie� przed rozpocz�ciem festiwalu w Krakowie, odb�dzie si� jego specjalne wydanie w 
australijskim mie�cie Wagga Wagga, które dotyczy� b�dzie dialogu europejsko-
australijskiego. RadioSimulator przyjmuj�c europejsk� perspektyw� stworzy most z Bytomia 
do Australi i spojrzy na ten kontynent oczami europejskich artystów. Prezentowane prace 
obejmuj� spacery d�wi�kowe po mie�cie, słuchowiska, które po�wi�cone b�d� steoretypom 
australijskiej kultury oraz koncerty Didgeridoo. 
Program RadioSimulator koncentruje si�, obok australijsko-europejskiego dialogowi, na 
polsko-niemieckiej wymianie i b�dzie otwarty na prezentacje współczesnych artystów ze 
�l�ska i całej Europy. 
 
W Krakowie RadioSimulator urz�dzi swoje studio w Klubie Pauza, które b�dzie dost�pne dla 
wszystkich artystów bior�cych udział w festiwalu i które wł�czy w jego program tak�e lokaln� 
scen�. 
Dyskusje, wymiana oraz produkcje artystyczne wchodz� w skład programu, który b�dzie 
produkowany i emitowany codziennie przez czas trwania festiwalu. Na zlecenie festiwalu 
powstanie pi�� produkcji radiowych. Ponadto planowane jest jednodniowe seminarium na 
temat „Intermedia in artistic activities“, w ktorym uczestniczy� b�d� arty�ci i eksperci. 
 
Wi�cej informacji na stronie www.radiosimulatro.org. 
 
 
Instytucje współpracuj�ce 
KULTURA MIEJSKA / CITY CULTURE Association, Gda�sk 
Producenci 
Martin Conrads, Thomas Doktor, Olaf Matthes, Jacek Skolimowski, Adam Witkowski 
Terminy i miejsce imprez 
Bytom: 13-19 listopad 2006, Galeria Kronika 
Kraków: 20-26 listopad 2006, Klub Pauza 
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Büro Kopernikus 
Profil 
 
 
Okres od maja 2005 do maja 2006 ogłoszono Rokiem Polsko-Niemieckim. Jest to okazja do 
zaprezentowania szerszej publiczno�ci bogatego �ycia kulturalnego w obydwu krajach. 
Kulturalne powi�zania pomi�dzy Polsk� a Niemcami s� bowiem nieporównywalnie wi�ksze, 
ni� to ma miejsce na płaszczy�nie politycznej. 
Zadaniem Büro Kopernikus, dwuletniej inicjatywy Kulturstiftung des Bundes, jest wspieranie 
kontaktów kulturalnych, które przekrocz� zarówno czas działalno�ci Büro Kopernikus jak i 
geograficzne ramy polsko-niemieckiego s�siedztwa. 
 
W dzisiejszym �wiecie, poł�czonym sieci� przenikaj�cych si� danych, informacji, reguł gry 
oraz sposobów my�lenia i form estetycznych, równie� nasze projekty ulegaj� globalnym 
wpływom i si�gaj� daleko poza kraje, z których pochodz�. Twórcy, których ju� pozyskali�my 
do udziału w naszych projektach, doskonale to rozumiej�. 
Równie� zrozumiałym jest fakt, �e miejscem działa� artystycznych nie mog� by� tylko i 
wył�cznie wielkie metropolie takie jak Warszawa czy Berlin. St�d Büro Kopernikus zabiega 
szczególnie o takie projekty, które powstaj� na „prowincji”. Przykładem tego jest działalno�� 
galerii i stowarzysze� artystycznych z Wolfsburga czy Bytomia reprezentuj�cych regionaln� 
specyfik�, która przy okazji w charakterystyczny sposób mówi o kulturze narodowej. 
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Wrocław 

Stralsund Gda�sk 

Warszawa 

Leipzig 
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Gremium ekspertów 
 
Program Büro Kopernikus powstał we współpracy z 11-sto osobowym gremium ekspertów, w 
którego skład wchodz�: 
Adam Budak (kurator w galerii Kunsthaus Graz), prof. Marek Chołoniewski (profesor 
kompozycji i muzyki elektroakustycznej, Kraków), dr Yilmaz Dziewior (kierownik galerii 
Kunstverein Hamburg), dr Izabela Kowalczyk (historyk sztuki, Pozna�), Felix Kubin 
(artysta plastyk i muzyk, Hamburg), Krystyna Meissner (dyrektor Wrocławskiego Teatru 
Współczesnego), Christiane Mennicke (kierownik galerii Kunsthaus Dresden), Katharina 
Raabe (lektorka literatury wschodnioeuropejskiej w wydawnictwie Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt nad Menem), Carena Schlewitt (kuratorka w teatrze Hebbel-am-Ufer, Berlin), dr 
Stephan Wackwitz (dyrektor Instytutu Goethego w Bratysławie), dr Ursula Zeller (kierownik 
działu sztuki w Instytucie ds. Stosunków z Zagranic� w Stuttgarcie). 

Kontakt 
 
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 
www.buero-kopernikus.org 
 
Stefanie Peter, kierownik artystyczny 
peter@buero-kopernikus.org 
tel. +49 (0)30-61 67 59-73 
 
Isabel Raabe, koordynator projektu 
raabe@buero-kopernikus.org 
tel. +49 (0)30-61 67 59-71 
 
Bärbel Schürrle, kierownik organizacyjny 
schuerrle@buero-kopernikus.org 
tel. +49 (0)30-61 67 59-72 
 
 
Büro Kopernikus jest inicjatyw�  
 

 
 
www.kulturstiftung-des-bundes.de 
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Spis według miejsc imprez_ Niemcy 
Berlin:                          �   Radio_Copernicus; Akademie der Künste Berlin, 1-30 listopad 2005 

�  Skarbek. Teatr mi�dzy sztukami plastycznymi a ta�cem; Volksbühne am 
     Rosa-Luxemburg-Platz, 24 - 25 maj 2005 
�  pokaz filmu „Was geschah am 3. Juli 1974“: 18. maj 2006 w Kinie Babylon i        
    9. czerwiec 2006 w Galeria ZERO (Berlin) 
�  TRANSFER! Polsko-niemiecki projekt teatralny na temat ucieczki i   
    wyp�dzenia autorstwa Jana Klaty, Theater Hebbel am Ufer, stycze� 2007 

 
Brema:  �  Veronika Blumstein – Moving Exiles, Schwankhalle, 12-14 pa�dziernik    

      2006   
 
Drezno: �  „Mechanizmy zapominania. Polsko-niemiecka konferencja”; Motorenhalle 

     Dresden – Projektzentrum  für zeitgenössische Kunst, 21 - 23 kwiecie�       
     2006 
�  Elektropopklub (wyst�p go�cinny); riesa efau, 22. kwiecie� 2006 
�  Ambassadors – program badawczy; Motorenhalle Dresden, 2005-2006 

 
Frankfurt 
nad Menem:  �  Europe Learning – Frankfurt meets Krakow; schauspielfrankfurt, scena 

    schmidtstrasse12, 9 - 11 grudzie� 2005 
Frankfurt  
nad Odr�:  �  Impreza otwieraj�ca Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006. Koncert hiphopowy 

    (The Puppetmastaz i Tworzywo Sztuczne), 8. maj 2005 
�  Odra-Oder. Region nadodrza�ski w Europie. Przeszło��, tera�niejszo�� i 
    przyszło�� 
    konferencja: Uniwersytet Europejski Viadrina, 27 - 30 kwiecie� 2006; 
    wystawa: Reithalle, 27 kwiecie� – 11 lipiec 2006 
 

Gelsenkirchen: �  Niemcy kontra Polska. Futbolowy talkshow; Stadion Veltins-Arena auf        
     Schalke, 8. maj 2006 

 
Lipsk:   �  Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig; wystawa w operze 

    lipskiej: 6 maj – 9 lipiec 2005; matinee, opera lipska: 19. czerwiec 2005 
 

Münster:  �  Ambassadors – program badawczy, Westfälischer Kunstverein 2005-2006 
�  „SFX: Publiczno�� – Spontane Öffentlichkeiten“, wystawa Romana 
    Dziadkiewicza; Westfälischer Kunstverein, 3 09. – 30.10.2005 

 
Oldenburg:  �  Ambassadors – program badawczy; Edith-Ruß-Haus für Medienkunst, 

    2005/2006 
 
Stralsund:  �  Radio_Copernicus; Festiwal „garage“, 22 lipiec – 13 sierpie� 2005 
 
Stuttgart:  �  Ambassadors – program badawczy; Künstlerhaus Stuttgart, 2005/2006 
 
Wolfsburg: �  Futuryzm miast przemysłowych – 100 lat Wolfsburga/Nowej Huty;  

    Kunstverein Wolfsburg, warsztaty: 26-28 sierpie� 2005, wystawa: 10      
    grudzie� 2005 -18 luty 2006 
�   Elektropopklub; Kunstverein Wolfsburg, 15 pa�dziernik – 20 listopad 2005 
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Polska 
 
Bytom:   �  Elektropopklub; Galeria Kronika, Bytomskie Centrum Kultury, 19 sierpie� – 

    24 wrzesie� 2005 
�  Skarbek. Teatr mi�dzy sztukami plastycznymi a ta�cem; Bytomskie 
    Centrum Kultury, 21. maj, 25. listopad 2005 
�  PDF/RadioSimulator. Polnisch-Deutsche Freundschaft; Kronika 13-19 
    listopad 2006 

 
Gda�sk: �  Niechciane dziedzictwo/Moderne Heimat Leipzig; Centrum Sztuki 
     Współczesnej Ła�nia, wernisa� 15. kwiecie� 2005, wystawa: 15 kwiecie� – 
     29 maj 2005 

�  Pułapka na myszy. Konferencja; Instytut Sztuki Wyspa, 
    15 - 16 pa�dziernik 2005 
�  Ewa Partum: Legalno�� przestrzeni, prace 1965-2005; Instytut Sztuki 
     Wyspa, wernisa� 17. czerwiec 2006, godz. 19:00, wystawa: 17. maj - 24. 
     wrzesie� 2006, warsztaty: 1 – 7 czerwiec 2006 
 

Jagni�tków:  �  Jagni�tków. Move the Mount; 2 - 18 wrzesie� 2005 
 
Kraków:  �  Festiwal baz@rt – Frankfurt meets Krakow; Teatr Stary, 4 - 8 listopad 2005 

�  PDF/RadioSimulator. Polnisch-Deutsche Freundschaft; Klub Pauza 20-26 
       listopad 2006 
   �  Program towarzysz�cy Futuryzm miast przemysłowych 14 pa�dziernik –  
       12 listopad 2006 
 
Nowa Huta:  �  Futuryzm miast przemysłowych - 100 lat Wolfsburga/Nowej Huty; 

    warsztaty: 09 -11 09.2005; wystawa: 14 pa�dziernik –12 listopad 2006 
Pozna�  �  Ambassadors – program badawczy; 2005-2006 
 
Słubice: �  Impreza otwieraj�ca Rok Polsko-Niemiecki 2005/2006. Koncert hiphopowy     
     (The Puppetmastaz i Tworzywo Sztuczne); 8. maj 2005 
 
Toru� �  Ambassadors – program badawczy; 2005-2006 
 
Warszawa:  �  Invitation; 1. grudzie� 2005 – 3. maj 2006 
   �  Radio_Copernicus; festiwal Warszawska Jesie�, 1 - 30 wrzesie� 2005 

�  Mobile Academy, Warszawa: 
    „Czarny rynek u�ytecznej wiedzy i niewiedzy I” , Politechnika Warszawska, 
     8. pa�dziernik 2005 
    „Duchy, upiory, widma i miejsca, w których �yj�”; Teatr Rozmaito�ci i inne, 
     25 sierpie� - 10 wrzesie� 2006 

 �  Ensemble Modern z „Landschaft mit entfernten Verwandten“ Heinera 
     Goebbelsa na festiwalu Warszawska Jesie�; 22 - 23 wrzesie� 2005 

�  1,2,3 Avant-gardes; wystawa; Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
    Ujazdowski, 9 grudzie� 2006 - 28 stycze� 2007 

 
Wrocław:  �  Radio_Copernicus, 1 - 31 grudzie� 2005 

�  TRANSFER! Projekt teatralny Jana Klaty na temat wyp�dzenia; Wrocławski 
    Teatr Współczesny, premiera: 18. listopad 2006 

 


