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Betreten verboten? – Wstęp wzbroniony ? 
 

Internationale Ausstellung zeitgenössischer Kunst 

Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej 

Quelle, Nürnberg 

Nürnberg 14. 9. (Vernissage) bis 6.10.2013 

 

 

 

 

 

Koncepcja  wystawy  2013 
 
Podłoże koncepcji 
Od wystawy „Emigracja”, która się odbyła w 2009 roku w Weissenohe, pogłębiliśmy 
artystyczne idee z naszymi partnerami z Polski. Połączenie historycznych, przemysło-
wych i rzemieślniczych pomieszczeń ze sztuką nowoczesną sprawdziło się i jest  
w dalszym ciągu kontynuowane. 
 W Krakowie powstał artystyczny projekt „Miejsce naznaczone“ międzynarodowa wystawa 
(„Markierter Ort“) która została pokazana w halach starego dworca towarowego, konty-
nuowana  w 2011 roku w norymberskim kunstverein Zentrifuge  eV., w byłej hali produ-
kcyjnej  maszyn do prania na terenie AEG. 
W roku 2012 odbyła się wystawa w Krakowie „Identity” gdzie brało udział 21 polskich i 20  
niemieckich artystów, a w roku 2013 weźmie udział ponad 25 polskich artystów. 
W projekcie „Identity” przdstawiliśmy podstawową formę w procesie znalezienia swojej, ale 
też i kolektywnej tożsamości. 
 Z nową koncpcją „Wstęp wzbroniony ?” chcemy dalej naszą artystyczną współpracę 
rozwijać, a jednocześnie wesprzeć nadchodzący w przyszłym roku 35-letni jubileusz 
partnerstwa miasta Krakowa i Norymbergii. 
 
Tak więc przemieszczamy się z dwóch stron ponadgranicznie. W ciągu ostatniego 
1000-lecia niemiecko-polskiego sąsiedztwa miało miejsce dużo kontaktów kulturalnych 
i handlowych, czego najlepszym świadectwem są zapożyczenia w mowie i to w obu  
językach. Były też i czasy faszystowskie z głębokimi ranami, które zapewne długo 
pozostaną w pamięci. Polska mimo trzech rozbiorów utrzymała swoją tożsamość, a 
Niemcy są w trakcie odnalezienia jej na nowo. Mimo wszystko nasze wspólne kontakty 
zawsze były zauważalne w sztuce i kulturze. W międzyczasie zmieniła się pozycja 
polityczna Polski i wolność poruszania się jej obywateli, która zapoczątkowana została już 
w latach 80-tych i przenikneła w życie europejskiego świata. 
 
Przy okazji na nowo ujawniają się wzajemne płaszczyzny porozumienia jak również i 
sprzeczności. Dzięki Przekraczaniu granic nie tylko dotykamy nowych obcych terenów, 
zagłębiamy się w ukryte emocje i tabu, ale też docieramy do nowych brzegów poznania, 
Filozofii, kultury i historii.  
 
 



 
Betreten verboten ?, Wstęp wzbroniony ?  
– wskazuje na niebezpieczeństwo, własne ryzyko i odpowiedzialność, na skażony 
historycznie teren. Mimo naszej różnorodności, wynikającej z nowych indywidualnych 
skłonności  i doświadczeń tworzymy europejską wspólnotę, która to jest bogata w historię  
i otwarta na inność. Ludzie w zjednoczonej Europie mają możliwość do wspólnych działań 
bez utraty swojej tożsamości. Różnorodność jest twórczym i odkrywczym potencjałem. 
Identifikacja z jakąś określoną przestrzenią kulturalną jest istotną częścią aktywności 
kulturowej.Te idee tworzą podstawę aktualnej działalności twórczej. 
 
Dotychczas zaobserwowane wzajemne obawy i z tym związane nieporozumienia, a nawet  
powściągliwości w kontaktach, nabierają innych nowych cech, w kierunku kulturalnej 
wielobarwności  i życiowego europejskiego porozumienia. Można to też inaczej mniej 
patetycznie powiedzieć: Europa jest „od dołu” odbudowywana, o czym mówią między 
innymi nasze dotychczasowe wspólne projekty artystyczne. 
 
Betreten verboten ?, Wstęp wzbroniony ? – jest też ironicznym przełamaniem. Nie tylko 
w sztuce jest konieczne przekroczenie granic i ryzykowne kroki - tylko wówczas uzyskamy 
nowe doświadczenia i nowe punkty widzenia. 
 
„Pomyśl o niebezpieczeństwie, w którym się znajdziesz jak zwątpisz w swój własny  

punkt widzenia, a może go zmienisz !” 
 
 
Cele Projektu: 
Głównym celem jest popieranie niemiecko-polskich związków w środowisku artystycznym 
jak również propagowanie go wśród tych, którzy zainteresowani są sztuką. 
Projekt ten, poprzedza też seria polsko-niemieckich kulturalnych spotkań w formie 
biennale sztuki w Krakowie (2010, 2012, 2014/...) i w Norymberdze (2011, 2013/...) 
Jeszcze innym celem jest uaktywnianie (rekultywacja) miejskich obiektów dla sztuki. 
Wystawa będzie miała miejsce na terenie „Quelle” ( hale byłego Domu wysyłkowego). 
 
Miejsce wystawy: 
 
„Quelle” ( hale byłego Domu wysyłkowego) 
Fürther Straße 205  
90429 Nürnberg 
 
Zespół budynków „Quelle” jest dzisiaj zabytkiem architektury przemysłowej, jak również 
częścią najnowszej niemieckiej historii. 
Wprowadzając się tam z naszą ekspozycją sztuki spełniamy jedno z naszych założeń, 
Czyli połączenie historycznych przestrzeni z kontekstem współczesnej sztuki. 
 
Norymberga Zachodnia – dzielnica rozwojowa 
Po zamknięciu zakładów eletronicznych-AEG jak również Domu wysyłkowego- Quelle, 
powstała na terenie zachodniej Norymbergii olbrzymia przepaść ekonomiczna i socjalna. 
W międzyczasie na terenie byłego AEG powstała cała rzesza nowych małych przed-
siębiorstw, pracowni artystycznych i rzemieślniczych, między innymi też innowacyjnych  
Instytucji kulturalnych. Do takich należy „Zentrifuge e.V.”, prowadzone przez Michaela 
Schels, który to współpracuje aktywnie z naszym stowarzyszeniem KulturTransporter. 
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Artyści biorący udział w wystawie: 
 
Artyści z Polski: Agressiva 69 (Musikgruppe), prof. Zbigniew Bajek,  
prof. Andrzej Bednarczyk, prof. Grzegorz Bienias, Łukasz Błażejewski, dr Rafał Borcz, 
Martyna Borowiecka, Bartosz Czarnecki, Grzegorz Grela, dr Janusz Janczy,  
Ewa Juszkiewicz, dr hab. Piotr Korzeniowski, dr Kamil Kuzko, Dariusz Milczarek,  
dr Jakub Najbart, prof. Przemysław Pintal, Paulina Semkowicz, Tomasz Siwiński,  
Justyna Smoleń, dr hab. Witold Stelmachniewicz, Piotr Stochla, Michał Stonawski,  
prof. Grzegorz Sztwiertnia, prof. Marek Szymański, dr Mariola Wawrzusiak. 
 

Artyści z Niemiec: Ulrike Beckmann, Annette Blocher, Alexandra Böhm, Axel Gercke, 
Prof. Hans Herpich, Franz U. Janetzko, Helmut Kirsch, Lutz Krutein, Edgar Kucharzewski, 
Ono Ludwig, Janusz Radtke, Jürgen Rosner, Christian Ruckdeschel, Prof. Dr. Ulrika Eller-
Rüter, Scatology (Musikgruppe), Detlef Schweiger, Fredder Wanoth, Heike Wurthmann, 
Sebastian Tröger und Daniel Kiss 
 
Organizatorzy / Adres 
 

Miejsce wystawy: 

Quelle, Führterstr.205, 90429 Nürnberg 
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Edgar Kucharzewski, Tel. 0911 362162 
Lutz Krutein,               Tel. 0911 741 79 80 und 0178 145 4577 
Janusz Radtke,          Tel. 0911 3788753 
Jürgen Rosner,          Tel. 0172 8121400 
 
 
Nasi partnerzy w Krakowie: 
 
Fundacja Transporter Kultury 
ul. Mlaskotów 10 
30-117, Kraków 
Polska 
Piotr Korzeniowski - członek zarządu  
tel. +48 512 464 034 
 
Jakub Najbart - członek zarządu 
tel. +48 607 276 299 
 
www.transporterkultury.pl, 
transporterkultury@wp.pl 
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