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Autor tekstu / Texte: Renata Kopyto

projekt ResTART.WoRk podejmuje 
temat życia codziennego współczesnego 
człowieka, na które składa się jego 
praca i aktywność poza zawodowa. 
żyjemy na styku dwóch epok: tej, 
która wytworzyła tradycyjny model 
pracy najemnej i wszystkie związane 
z nią przywileje, takie jak prawo pracy 
czy zabezpieczenia socjalne i tej, 
która przyniosła dramatyczny wzrost 
bezrobocia spowodowanego m.in. 
upadkiem tradycyjnych zawodów i usług 
zastępowanych coraz częściej przez 
działania wykonywane za pomocą 
komputera. Z miejskich przestrzeni 
znikają powszechnie obecne zakłady 
przemysłowe, punkty usługowe, 
zakłady rzemieślnicze czy niewielkie 
sklepy połączone często z działalnością 
produkcyjną. praca wytwórcza przenosi się 
na ekonomiczne peryferie globu, a usługi 
do świata wirtualnego.
Nie bez znaczenia jest również szybkość 
i rozmiar rozwoju technologicznego. 
wymaga on ciągłego kształcenia 
oraz dostosowywania się do nowych 
i wciąż zmieniających się wymagań. 
zanikają granice rozdzielające sfery 
pracy zawodowej i życia prywatnego, 
społecznego czy kulturalnego. wiele 
czynności zawodowych nakłada się na 
aktywności, które wykonywane były 
w czasie wolnym i służyły wypoczynkowi. 
internet i wynalazki najnowszych 
technologii zrewolucjonizowały codzienną 
egzystencję stając się dominującym 
obszarem, w jakim toczy się nasze życie. 

te wszystkie zagadnienia staną się 
tematem prac artystycznych wykonanych 
przez twórców z Krakowa i Niemiec, którzy 
zaproszeni zostaną do udziału w tym 
niezwykłym przedsięwzięciu, którego 
efektem końcowym będzie realizacja 
wystawy w przestrzeni publicznej 
krakowskiego kwartału przemysłowego. 
jest to miejsce wyjątkowe, kojarzone 
przede wszystkim jako obszar 
zamieszkały przed ii wojną światową 

Autor tekstu / Texte: Renata Kopyto
Tłumaczenie na język niemiecki / 
Ubersetzung in die deutsche sprache:
Renata Kopyto, Lutz Krutein

ResT.ART.WoRk befasst sich mit dem 
alltäglichen, modernen leben des 
menschen, das sich einerseits aus 
seiner Arbeit und andererseits aus 
seinen außerberuflichen aktivitäten 
zusammensetzt.

wir leben in einer zeit, in der zwei 
epochen aufeinander prallen: Das 
bisherige Arbeitsmodell mit seinen 
errungenschaften wie Arbeitsrecht und 
sozialversicherung trifft auf die ablösung 
der traditionellen berufsbilder und 
Dienstleistungen durch computergestützte 
Arbeitsprozesse. Dieser Wandel führte 
zwar zu einer immensen steigerung der 
produktivität, verursachte aber auch einen 
dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. 

in städtischen räumen verschwinden 
im Allgemeinen die noch gegenwärtigen 
industrie-, dienstleistungs- und 
gewerbebetriebe sowie geschäfte, die 
mit einer produktiven tätigkeit verbunden 
sind. die produktionsarbeit verlagert 
sich in die wirtschaftliche peripherie des 
Globus und die Dienstleistung in die 
virtuelle welt. bedeutungsvoll ist auch 
die Geschwindigkeit und das Ausmaß 
der technologischen entwicklung. Diese 
verlangt eine regelmäßige weiterbildung 
und Anpassung an neue und ständig 
wechselnde anforderungen. es zerfließen 
die Grenzen zwischen der Arbeitswelt 
und der des privaten, gesellschaftlichen 
und kulturellen lebens. Viele berufliche 
Aufgaben und Tätigkeiten werden heute in 
der freizeit ausgeübt. Das internet und die 
erfindung neuester technologien haben 
den alltag der menschen revolutioniert. 

die damit verbundenen problematiken 
werden in den Werken der künstler 
aus krakau und aus Deutschland 
aufgegriffen, die zur teilnahme an 
diesem außergewöhnlichen unterfangen 

przez społeczność żydowską. ale jest 
także terenem, w którym zachowały 
się tradycyjne zakłady przemysłowe, 
ściśle związane z funkcjonowaniem 
miasta: pierwsza elektrownia, gazownia 
i zajezdnia tramwajowa obsługująca 
miejską komunikację. to tu do lat 80. 
funkcjonowała pełną parą industrialna 
część Krakowa, która dziś częściowo 
dostała drugą szansę: powołano muzeum 
inżynierii miejskiej, odremontowano 
stare zajezdnie, szykują się kolejne 
inwestycje, które zmienią funkcje starych 
poprzemysłowych budynków. ale ciągle 
jest to miejsce puste, jakby zapomniane, 
położone z boku serca dzielnicy. 

prace, które powstaną, będą 
efektem wcześniejszych badań, jakie 
przeprowadzone zostaną w miejscu 
realizacji projektu, poznawania lokalnej 
historii, pojedynczych ludzkich losów, 
opowieści rodzinnych, a także rezultatów 
badań naukowych przeprowadzonych 
w tym temacie przez socjologów, 
psychologów, filozofów. wchodząc 
w istniejące, ukryte przed widzem 
obiekty oraz w przestrzeń, która poddana 
już została rewitalizacji, a także do 
istniejących zakładów rzemieślniczych 
i starych punktów usługowych, pragniemy 
zwrócić – w ostatnim momencie - uwagę 
na odchodzący świat, a z drugiej strony 
pokazać nieuchronność przemijania 
i towarzyszące mu zmiany społeczne. 

eingeladen werden. Das projekt soll mit 
der Realisierung einer Ausstellung im 
öffentlichen raum im Krakauer stadtteil 
kazimierz abschließen. 

Kazimierz ist eine ungewöhnliche und 
besondere stadtlandschaft, die vor allem 
mit dem vor dem zweiten weltkrieg von 
einer jüdischen Gemeinschaft bewohnten 
Viertel assoziiert wird. es ist ebenfalls 
eine gegend, in der alte industriebauten 
erhalten geblieben sind, die eng mit dem 
funktionieren der stadt zusammenhingen: 
das erste elektrizitätswerk, ein gaswerk 
und ein straßenbahnbetriebshof. 
bis zum beginn der 1980er jahre 
war kazimierz noch ein wichtiger 
industriestandort – der mittlerweile 
eine zweite chance bekommen hat: 
ein industriemuseum (museum des 
städtischen ingenieurwesens) wurde ins 
leben gerufen, das alte straßenbahndepot 
wurde renoviert und beherbergt nun eine 
kleine brauerei. weitere bauinvestitionen 
sind in planung. 

Die oben erwähnten plätze sind allerdings 
wenig besucht, sie liegen am rande des 
stadtteilkerns. Durch die Realisierung 
des projektes werden die erwähnten 
einrichtungen aber einem breiten 
publikum zugänglich gemacht. 

die Kunstwerke, die entstehen sollen, 
basieren auf Nachforschungen, die 
vor der eröffnung der ausstellung 
durchgeführt werden. sie 
konzentrieren sich auf regionale 
begebenheiten, auf einzelschicksale 
und auf familiengeschichten sowie auf 
wissenschaftliche untersuchungen, 
die zu diesem thema von soziologen, 
psychologen und philosophen 
durchgeführt wurden. 

eindringend in noch erhaltene, dem 
besucher aber meist verborgen 
bleibende industriebauten sowie 
in räume, die bereits einer neuen 
bestimmung zugeführt wurden (wie 
z.b. das städtische ingenieursmuseum) 
oder in alte Werkstätten und 
Versorgungsbetriebe, wollen wir durch 



die künstlerische Arbeit im letzten 
moment auf eine verschwindende welt 
aufmerksam machen und zugleich die 
unvermeidbarkeit der Vergänglichkeit 
und die damit einhergehenden 
gesellschaftlichen Änderungen 
thematisieren.
 
Künstler reagieren häufig besonders 
sensibel auf gesellschaftliche 
Veränderungen und treffen deshalb 
den puls der Zeit. sie handeln oftmals 
kompromisslos und stellen auf mutige Art 
und weise fragen, an die sich andere nicht 
trauen würden. 

durch gründliche recherche können 
sie sich in die ortsgeschichte 
zurückversetzen und sich der frage 
nähern, wie sich die welt um uns herum 
verändert hat. sie zeigen Veränderungen 
in den privaten und beruflichen 
lebensbereichen sowie den weltweiten 
und regionalen Gesellschaftswandel. 
die teilnehmer könnten utopische 
Visionen entwerfen sowie reale 
problemlösungsvorschläge darstellen, die 
heute mit dem Arbeitsmarkt assoziiert 
werden. beruhend auf polnischen und 
deutschen erkenntnissen zur errichtung 
einer zivilgesellschaft und durch 
die Untersuchung gesellschaftlicher 
mikrostrukturen werden relevante soziale 
Themen aufgenommen. Dank dieser 
Tätigkeiten kann den projektorten ein 
neuer charakter und ein neues image 
verliehen werden, indem dort gleichzeitig 
an ihre vorherige funktion und an ihre 
bedeutung für die lokalen traditionen und 
die lokale kultur erinnert wird.

Autor tekstu / Texte: Renata Kopyto

Projekt artystyczny 
RESTART.WORK

Kontekst historyczny

Historia krakowskiego kwartału 
przemysłowego zaczyna się w drugiej 
połowie XiX wieku, kiedy do Krakowa 
przybywa niemieckie kontynentalne 
towarzystwo gazownicze z dessau, aby 
podpisać kontrakt na budowę zakładu 
gazowniczego, wykonania oświetlenia 
krakowskich ulic i dostarczenia gazu 
prywatnym odbiorcom. 22.12.1857 roku 
na rynku głównym zapłonęły pierwsze 
latarnie gazowe, a wybudowana na 
Kazimierzu gazownia działa nieprzerwanie 
do dnia dzisiejszego. 
gaz świetlny produkowany w XiX wieku był 
bardzo drogi i nie zapewniał należytego 
oświetlenia. z tego powodu władze 
miasta zdecydowały się wypowiedzieć 
umowę niemieckiej firmie i odkupić od niej 
zakład. Nie było to jednak takie proste, 
ponieważ władze towarzystwa gazowego 
podyktowały zaporową cenę. i tu do akcji 
wkroczyli odbiorcy tego paliwa, zarówno 
prywatni jak i publiczni, podejmując strajk 
polegający na odmowie zakupu gazu. 
bojkot okazał się skuteczny, brak zysków 
skłonił Niemców do negocjacji i wkrótce 
zakład, już jako gazownia miejska, 
ponownie rozpoczął działalność. ciekawe 
są losy Niemieckiego Kontynentalnego 
towarzystwa gazowniczego, która to 
spółka w czasie wojny produkowała 
cyklon b i zatrudniała setki przymusowych 
robotników. po wkroczeniu do Dessau 
armii czerwonej przeniosła siedzibę 
i majątek warty 98 milionów marek do 
Niemiec zachodnich. tam też wyjechała 
znaczna część członków zarządu. 
Niektórzy jednak zdecydowali się pozostać 
w dessau licząc na dalszą możliwość 
prowadzenia firmy. wkrótce nastąpiło 
wywłaszczenie, a zanim nieskuteczne 
próby odzyskania wywiezionego do 
Hagen kapitału. efektem działań 
sowieckich i współpracujących z nimi 

wschodnioniemieckich urzędników był 
pierwszy w Niemczech proces pokazowy, 
który odbył się nie w sądzie, tylko 
w teatrze miejskim liczącym 1200 miejsc. 
oskarżeni w nim członkowie zarządu spółki 
zostali skazani na wieloletnie wiezienie. 
ich rehabilitacja odbyła się dopiero po 
upadku berlińskiego muru w roku 1992.

przełom XiX i XX wieku to dalszy 
rozwój krakowskiego przedsiębiorstwa, 
szczególny jego rozkwit przypada 
na lata wolnej polski. intensywnie 
prowadzono reklamę gazu i możliwości 
jego stosowania. oglądane dzisiaj plakaty 
i rysunki zachęcające gospodynie do 
gotowania na gazie wywołują zachwyt 
i pokazują, jaką drogę przeszła reklama 
i jej odbiorcy. dziś chyba żadna agencja 
reklamowa nie posłużyłaby się hasłem 
brzmiącym następująco: „Kuchnia gazowa 
łaskawe panie zostawia dużo czasu na 
czytanie”. przy placu szczepańskim istniał 
sklep gazowni, który oprócz sprzedaży 
urządzeń organizował także kursy 
wzorowego gotowania na gazie. 
chociaż czasy przedwojenne nikomu nie 
kojarzą się z postępem, zazdrość musi 
budzić dbałość o pracowników. już wtedy 
istniały kasy chorych, na terenie zakładu 
funkcjonowała świetlica pracownicza oraz 
działały liczne koła sportowe. były także 
możliwe nieprawdopodobne w naszych 
czasach transakcje. w 1937 roku jerzy 
Kossak rachunek za gaz wyrównał 
wysyłając do gazowni obraz „bitwa pod 
laskami”, którego kopia ciągle wisi 
w biurze przy ul. gazowej 16.

Kiedy w 1866 roku przywrócono 
Krakowowi samorząd, opisana powyżej 
gazownia była jedynym funkcjonującym na 
terenie miasta zakładem przemysłowym. 
dalszy jego rozwój był zamierzeniem 
pierwszego pochodzącego z wyboru 
prezydenta Józefa Dietla. Jednym 
z ważnych punktów jego planu była 
rozbudowa komunikacji publicznej. przy 
ul. św. wawrzyńca powstała zajezdnia 
krakowskich tramwajów konnych. Ale nie 
było to łatwe przedsięwzięcie, ponieważ 
niechęć do transportu publicznego wśród 
Krakowian była podobna do tej, jaką 



i dzisiaj przejawiają jego mieszkańcy. 
w przewodniku „wejdź na szlak” Katarzyna 
kobylarczyk cytuje listy czytelników 
ówczesnego „czasu”. „poprzerzynają 
paskudnymi szynami poważne, zdziwione, 
obrażone ulice grodu piastów i jagiellonów, 
utrudnią jazdę powozami, uczynią ją 
nieprzyjemną i w końcu, zdaje nam się, 
zrobią fiasko”. decyzja o wprowadzeniu 
w Krakowie tramwaju konnego zapadła 
w 1881 roku po dziesięcioletniej debacie. 
zajezdnię, w skład której wchodziły: 
wozownia, stajnie dla koni oraz kuźnia, 
wybudowała spółka powołana przez bank 
belgijski. pierwszy tramwaj wyjechał 
na tory 31.10.1882 roku. po trzech 
tygodniach funkcjonowania komunikacja 
była tak oblegana przez pasażerów, 
że firma utarg z jednego dnia jazdy 
przeznaczyła na budowę pomnika adama 
mickiewicza. 19 lat później Kraków 
wprowadził tramwaj elektryczny, co znów 
spotkało się z protestami mieszkańców. 
obawiano się rozpiętej nad ulicami 
trakcji elektrycznej, głośnych dzwonków 
tramwajowych i oszpecenia Rynku 
głównego. zajezdnia na ul. św. wawrzyńca 
musiała zostać rozbudowana, powstała 
hala postojowa, warsztaty naprawcze 
i elektrownia z maszynownią.
instalowane w Krakowie od ubiegłego 
roku tablice elektroniczne, które pokazują 
czas odjazdu następnego tramwaju to 
żadna nowość. mpK stosowało takie 
sygnalizatory już 100 tal temu, chciało 
także umilać czas oczekiwania na tramwaj 
muzyką puszczaną z płyt gramofonowych, 
ale plany te przerwał wybuch i wojny 
światowej. dzisiaj w większości tych, 
pięknie odremontowanych, budowli 
znajduje się muzeum inżynierii miejskiej, 
w niektórych mieszczą się lokale 
gastronomiczne.

dalszy rozwój miasta, planowany 
w XiX wieku przez dietla, wymusił 
budowę kolejnego zakładu przy ul. 
dajwór. w 1905 roku oddano do użytku 
elektrownię, która miała przede wszystkim 
oświetlić miasto, zastępując drogi gaz 
światłem elektrycznym. pierwszą halę 
maszyn i istniejący do dziś budynek 
administracyjny zaprojektował jan 

prawa strzedz będę pilnie, obowiązki mego 
urzędu spełniać gorliwie i sumiennie, 
polecenia mych przełożonych wykonywać 
dokładnie, a tajemnicy urzędowej 
dochowam.”

opisana powyżej historia tego niezwykłego 
i mało znanego Krakowianom miejsca 
stanie się tematem projektu restart.
worK. artyści wykorzystując współczesne 
środki wyrazu przywołają do życia to, 
co zniknęło i odeszło do przeszłości, co 
pozostało w pamięci ludzi i na półkach 
w archiwach. będą mogli pokazać związek 
historii z współczesnością, uwypuklić 
zjawiska i problemy, które wracają do 
nas po latach. zmiany, które dokonują 
się w obszarach związanych z pracą, 
pozornie tylko świadczą o postępie. ich 
tempo i kierunek budzą niepokój coraz 
większych grup społecznych. planowane 
prace w przestrzeni publicznej to m.in.: 
mural na fasadzie hali dawnej elektrowni 
inspirowany formami przemysłowymi 
i przypominający dawną technikę 
zdobienia kamienic sgraffito oraz 
wielkoformatowe projekcje przygotowane 
przez krakowskich i norymberskich 
artystów. wewnątrz 100-letniej hali 
elektrowni pojawią się malowidła ścienne, 
obrazy, rzeźby, instalacje, filmy wideo 
i inne formy sztuki wizualnej, których 
tematem będzie także praca: zarówno 
rola, jaką odgrywa w naszym życiu, jak 
i jej, zmieniające się wraz z postępem 
technologicznym, formy.

rzymkowski. maszynownię wybudowała 
firma aeg union z wiednia we współpracy 
z firmą Škoda z pilzna. poszerzenie granic 
miasta wymusiło rozbudowę elektrowni. 
Kolejna hala turbin powstała w roku 1914 
i jest to jedyna zachowana przestrzeń 
dawnego zakładu elektrycznego. to 
właśnie miejsce stanie się przestrzenią 
wystawienniczą projektu restart.worK. 
dla mieszkańców Krakowa jest to ostatnia 
możliwość zobaczenia jak wyglądała 
stara hala, ponieważ, zgodnie z planem 
nowego właściciela, wkrótce zostanie ona 
przebudowana na hotel i apartamenty pod 
wynajem. 
podobnie jak w przypadku gazowni, 
elektrownia również prowadziła kampanie 
reklamujące swój produkt oraz sklep 
z urządzeniami zasilanymi prądem. można 
było w nim kupić np. odbiorniki radiowe, 
do czego zachęcano hasłem: „po muzykę 
do radia, po radio do elektrowni”.

Zachowane do dzisiaj archiwalne 
dokumenty i zdjęcia przedstawiające 
historię tych trzech miejskich instytucji 
fascynują nie tylko swoją niezwykłą 
formą: ręcznie rysowane, kolorowe 
plany miasta i projekty architektoniczne, 
umowy spisywane kaligraficznym 
pismem i opatrzone pieczęciami, 
które przypominają wyroby jubilerskie, 
lśniące maszyny w estetycznych halach, 
inteligentne i na wysokim artystycznym 
poziomie plakaty i rysunki reklamowe; 
zachwyca także język tych dokumentów, 
pisanych jasnym i eleganckim stylem. 
w kontekście toczącej się dzisiaj debaty 
o pracy, która jest także tematem 
naszego projektu, przytoczyć można 
rotę przysięgi służbowej składanej przez 
nowych pracowników elektrowni miejskiej: 
„przysięgam panu bogu wszechmogącemu, 
że na powierzonem mi stanowisku 
urzędowem przyczyniać się będę 
w mym zakresie działania ze wszystkich 
mych sił do ugruntowania wolności, 
niepodległości i potęgi rzeczypospolitej 
polskiej, której zawsze wiernie służyć 
będę, interesów i dobra gminy miasta 
Krakowa we wszystkich mych czynnościach 
strzedz będę, wszystkich obywateli kraju 
w równem mając zachowaniu, przepisów 



Autor tekstu / Texte: Renata Kopyto
Tłumaczenie na język niemiecki / 
Ubersetzung in die deutsche sprache:
Renata Kopyto, Lutz Krutein

Die Geschichte der industrialisierung 
krakaus beginnt in der zweiten Hälfte 
des 19. jahrhunderts, als die deutsche 
continental-Gas-Gesellschaft aus Dessau 
mit der stadt krakau einen Vertrag für 
den bau eines gaswerkes in Kazimierz 
unterzeichnete. Das Werk sollte leuchtgas 
für moderne straßenlaternen sowie für 
privathaushalte liefern. 

bereits am 22.12.1857 wurden auf 
dem markplatz die ersten Gaslaternen 
angezündet und das dafür erbaute 
Gaswerk in kazimierz funktioniert seitdem 
ununterbrochen bis zum heutigen Tag. Die 
gasbeleuchtung des 19. jahrhunderts war 
jedoch sehr teuer und man befürchtete 
außerdem, dass sie langfristig nicht hell 
genug sein würde. Aus diesem Grund 
entschloss sich die stadtverwaltung, 
den Vertrag mit der deutschen firma 
zu kündigen und dieser das Gaswerk 
abzukaufen. Das Vorhaben stieß allerdings 
auf schwierigkeiten, da die Vertreter 
der Gasgesellschaft einen sehr hohen 
preis für das Werk forderten. Daraufhin 
verweigerten sowohl die privaten als 
auch die öffentlichen Verbraucher die 
gasabnahme. der boykott war, wie sich 
herausstellte, hilfreich. die fehlenden 
einnahmen zwangen die deutschen 
betreiber, mit der stadt zu verhandeln 
und kurz danach konnte das Gaswerk 
seine tätigkeit als kommunaler betrieb 
fortsetzen. 

interessant ist die weitere Geschichte der 
continental-gas-gesellschaft, denn das 
Unternehmen produzierte während des 
Krieges cyklon b und stellte auch mehrere 
hundert Zwangsarbeiter ein. nach dem 
krieg wurden angesichts einer drohenden 
enteignung der Gesellschaft in Dessau 
durch die sowjetische besatzungsmacht 
der firmensitz und das gesamte Vermögen 
der gesellschaft in Höhe von 98 millionen 

Krankenkassen, die betriebe unterhielten 
funktionierende sozialräume und 
eigene sportvereine. auch ein heute 
unvorstellbares geschäftsgebaren war 
möglich. 1937 konnte jerzy Kossak seine 
gasrechnung mit dem bild „schlacht unter 
laski“ begleichen. seine Arbeit hängt 
immer noch im büro in der ul. gazowa 16. 

als 1866 wieder eine kommunale 
selbstverwaltung zugelassen wurde, 
war das oben beschriebene Gaswerk die 
einzige funktionierende industrieanlage 
auf dem stadtgebiet. Die weitere 
entwicklung ist dem ersten gewählten 
bürgermeister der stadt, josef dietl 
zu verdanken. eines der wichtigsten 
Ziele seiner politik war der Ausbau 
der öffentlichen Verkehrsmittel. in 
diesem Zuge entstand die krakauer 
pferdestraßenbahn mit einem ersten 
Depot an der sw.-Wawrzynca-straße. 

Die pferdebahn war allerdings nicht 
einfach durchzusetzen, da die lust der 
Krakauer, mit so einem Verkehrsmittel 
zu fahren, zunächst ähnlich gering war, 
wie die der heutigen stadtbewohner 
tram und bus zu benutzen. im 
Reiseführer “Geh auf einen Wanderweg“ 
zitiert Katarzyna Kobylarczyk briefe 
von lesern der damaligen zeit: sie 
durchreißen die ernsten, verwunderten, 
beleidigten straßen der stadt der 
piasten und Jagellonen mit ekelhaften 
schienen. sie erschweren die fahrt 
mit dem pferdewagen, sie bringen 
unannehmlichkeit und im endeffekt 
glauben wir, dass sie pleite gehen.

Die entscheidung über die einführung 
einer pferdestrassenbahn in krakau 
fiel 1881 nach einer zehnjährigen 
debatte. das depot der bahn bestand 
aus einer Halle, einem pferdestall 
und einer schmiede. es wurde von 
einer gesellschaft gebaut, die von der 
belgischen bank zu diesem zweck 
gegründet wurde. Der erste Zug fuhr am 
31.10.1882. bereits nach drei wochen war 
die Nachfrage des öffentlichen Verkehrs 
durch die passagiere so enorm, dass die 
straßenbahngesellschaft den erbauern 

Reichsmark nach Hagen in die deutsche 
westzone verlegt. ein großer teil der 
Vorstandsmitglieder schloss sich dem 
Umzug an. einige blieben allerdings in 
der Hoffnung in dessau, dass der dort 
verbliebene teil des unternehmens 
seine Tätigkeit wieder aufnehmen würde. 
kurze Zeit später trat die enteignung 
tatsächlich ein und es wurde vergeblich 
versucht, das nach Hagen verlagerte 
Vermögen wieder nach dessau zu 
bekommen. Das Verfahren führte 
schließlich zum ersten stalinistischen 
schauprozess in deutschland, ausgeführt 
durch die sowjetische besatzungsmacht 
in zusammenarbeit mit den von ihr 
eingesetzten deutschen Justizkräften. 
Die Verhandlung fand nicht in einem 
gerichtsgebäude statt, sondern in einem 
theater – mit 1200 plätzen für zuschauer. 
Die angeklagten Vorstandsmitglieder 
wurden zu langjährigen Haftstrafen 
verurteilt. Nach dem fall der mauer wurde 
das Verfahren durch die bundesdeutsche 
Justiz geprüft. Die damals Verurteilten 
wurden 1992 rehabilitiert und im 
nachhinein freigesprochen.

im 19. und 20. jahrhundert fand eine 
rasche entwicklung der krakauer 
unternehmen statt, ihre blütezeit fällt 
besonders auf die Jahre des freien polens. 
es wurde dabei auch intensiv für die 
möglichkeiten der gasnutzung geworben. 
betrachtet man heute plakate und 
zeichnungen, die früher Hausfrauen zum 
Kochen mit gas ermuntern sollten, so sieht 
man, welche Veränderungen werbung 
und Verbraucher in den vergangenen 
Jahrzehnten durchliefen. Heute würde 
wohl keine Werbeagentur mit einem motto 
wie diesem seine kunden ansprechen: 
macht dir lesen spaß, dann koche mit 
Gas! Am szczepanskiplatz existierte 
eine Hausgerätehandlung speziell für 
gasgeräte wie gasöfen, gaskocher oder 
gasleuchten, das auch Kurse anbot, wie 
man auf einem Gasherd hätte kochen 
können. obwohl niemand die Vorkriegszeit 
mit größeren sozialen entwicklungen 
verbindet, erscheint die auch art, wie 
man sich um seine mitarbeiter kümmerte, 
beneidenswert. bereits damals gab es 

des Adam-mickiewicz-Denkmals die 
einnahmen eines ganzen Tages stiften 
konnte.
.
19 jahre später wurde in Krakau die 
elektrische straßenbahn eingeführt, 
was wiederum zu protesten der 
bewohner führte. man befürchtete 
eine verbreiterte elektrische fahrspur, 
lautes klingeln der Tram und eine 
optische entstellung des marktplatzes. 
der betriebshof der straßenbahn in 
der straße sw. Wawrzynca musste 
ausgebaut werden, es entstanden eine 
fahrzeughalle, eine reparaturwerkstatt 
und ein elektrizitätswerk. Die elektrischen 
anzeigetafeln, die letztes jahr in Krakau 
aufgestellt wurden und die ankündigen, 
wann die nächste tram abfährt, sind 
übrigens keine neuheit. Die städtischen 
Verkehrsbetriebe mpk benutzten solche 
meldeanlagen bereits vor hundert jahren, 
es wurde sogar geplant, die wartezeit 
mit musik – von einem grammophon 
abgespielt – angenehmer zu gestalten. 
Die Ausführung dieser pläne wurde durch 
den Ausbruch des ersten Weltkrieges 
verhindert. Heute beherbergen die 
wunderschönen, renovierten gebäude des 
straßenbahndepots ein industriemuseum 
(museum der stadtingenieure) sowie 
gastronomische Angebote.

die weitere entwicklung der stadt, 
wie sie vom stadtpräsidenten im 19. 
jahrhundert geplant wurde, erforderte 
den bau eines weiteren industriebetriebes 
in der dajwor-straße. 1905 wurde 
dort ein elektrizitätswerk eröffnet, 
das vor allem den strom für die 
straßenbeleuchtung liefern sollte, um die 
teure gasbeleuchtung ersetzen zu können. 
Die erste maschinenhalle und das bis 
heute existierende Verwaltungsgebäude 
wurden von jan rzymkowski entworfen. 
Die maschinenhalle erbaute die Wiener 
AeG-Union in Zusammenarbeit mit dem 
skoda-konzern aus pilsen. Die erweiterung 
der stadtgrenzen führte schließlich zu 
einem höheren energiebedarf und zu der 
Notwendigkeit, das Kraftwerk auszubauen. 
1914 entstand im zuge dieser 
maßnahmen eine weitere Turbinenhalle. 



sie ist die einzig erhaltene Halle des 
damaligen e-Werks. 

Diese ehemalige Turbinenhalle wird 
ein Ausstellungsraum des projektes 
„restartwork“. für die Krakauer bürger 
und für auswärtige besucher besteht 
im Rahmen der Ausstellung die letzte 
möglichkeit, sich die historische Halle 
anzuschauen. nach den plänen ihres 
neuen besitzers wird sie in Kürze 
umgebaut und soll ein Hotel und 
Appartements aufnehmen. Ähnlich 
wie im fall des Gaswerks mit der 
Werbung für Gasgeräte wurde im 
elektrizitätswerk eine Werbekampagne 
für elektrogeräte eingeführt, zu denen 
z.b. rundfunkempfänger gehörten. 
Zum einkaufen ermunterte folgendes 
schlagwort: “radio für musik, Kraftwerk 
für Radio.“
 
bis heute werden im städtischen archiv 
dokumente und fotos aufbewahrt, die die 
geschichte der drei oben beschriebenen, 
städtischen Versorgungseinrichtungen 
darstellen und die nicht nur durch ihren 
historischen gehalt, sondern auch 
durch ihre ungewöhnliche äußere form 
faszinieren: handgezeichnete, bunte 
pläne der stadt, die ergebnisse der 
architekturwettbewerbe, kalligraphisch 
anmutende, handgeschriebene 
Verträge mit stempeln versehen, die 
an Goldschmiedearbeiten erinnern. 
Glänzende maschinen in ästhetischen 
Hallen, werbeplakate und zeichnungen, 
die intelligent und auf hohem 
künstlerischem Niveau hergestellt 
wurden; beeindruckend ist auch die 
sprache dieser dokumente, die in einem 
klaren und eleganten stil verfasst sind. 
im Kontext der debatte, die sich um 
das Thema Arbeit dreht und auch einen 
aspekt unseres projektes enthält, kann 
man hier den Text eines Diensteides 
zitieren, der einst von einem neuem 
mitarbeiter des elektrizitätswerkes 
geleistet worden ist: ich schwöre bei gott, 
dem allmächtigen, dass ich auf dem mir 
gegebenen Arbeitsplatz dazu beitragen 
werde, in meinem gebiet mit allen meinen 
Kräften die freiheit, unabhängigkeit und 

macht der republik polen zu festigen, 
der ich stets dienen werde, und dass ich 
die interessen und das Wohlergehen der 
stadt krakau in allen meinen Tätigkeiten 
hüten werde, dass ich alle staatsbürger 
in gleicher Weise behandeln und den 
rechtlichen Vorschriften fleißig nachgehen 
werde. meine pflichten werde ich eifrig 
und mit genauigkeit und fleiß erfüllen, 
die befehle meiner Vorgesetzten gründlich 
ausführen und das Amtsgeheimnis für 
mich bewahren.

Die oben beschriebene Geschichte dieses 
ungewöhnlichen und wenig bekannten 
krakauer stadtteils wird zum Thema des 
projektes „restartwork“. die Künstler 
rufen ins leben, was in der Vergangenheit 
verschwand, was in der erinnerung der 
menschen und auf den Regalen der 
archive geblieben ist. der zusammenhang 
der heutigen Geschichte unterstreicht 
die erscheinungen und probleme, die 
nach Jahren zu uns zurückkehren. 
Veränderungen, die im bereich der 
Arbeit einen angeblichen fortschritt 
anzeigen. Deren Tempo und Richtung 
wecken unruhe in immer größeren 
Gesellschaftsgruppen. 

die geplanten arbeiten im öffentlichen 
Raum bestehen u.a. aus Wandmalereien 
auf der fassade des damaligen 
elektrizitätswerkes (sie werden durch 
industrielle formen inspiriert und erinnern 
an sgraffito – eine technik, die in der 
Vergangenheit dazu diente, Häuser zu 
verschönern) sowie aus großformatigen 
projektionen, die durch Krakauer und 
Nürnberger Künstler vorbereitet werden. 
im inneren der 100 jahre alten Halle 
des kraftwerkes entstehen weitere 
wandmalereien und es wird bilder, 
skulpturen, installationen, Videofilme und 
andere arten visueller Kunst zu sehen 
geben, die sich mit dem thema „arbeit“ 
auseinandersetzen, sowohl in der rolle, 
die sie in unserem leben spielt, als auch 
in ihren formen, die sich durch den 
technischen fortschritt schnell verändern.

foto: Tribeach kraków sp. z o.o.

foto: TAURon Dystrybucja s.A.



wieńcząca każde, kolejne spotkanie wystawa była elementem szerszej idei, w której mieściły 
się takie wartości jak, wspólnie spędzony czas, dyskusje, wymiana doświadczeń. w trakcie 
tych pierwszych przygranicznych spotkań każdy artysta był współorganizatorem. prace na 
wystawę przywoziliśmy we własnym zakresie, sami aranżowaliśmy ekspozycję. wspólnymi siłami 
powstawały zaproszenia i plakaty.

Kolejne wystawy, które były kontynuacją wydarzeń artystycznych zapoczątkowanych na granicy 
miały miejsce: w weissenohe („przemiesczenia - movement” 2009), w Krakowie („miejsce 
naznaczone” 2010) , w Norymberdze („markieter ort” 2011), w weissenohe, („terrorwarnung” 
2011). 

Autorzy tekstu / Texte: Jakub Najbart, Piotr Korzeniowski

Transporter Kultury

transporter kultury jest ideą, która powstała z realnej potrzeby współpracy środowisk 
artystycznych z niemiec i polski.

projekt zaczął się w 2004 roku, od przygranicznych spotkań, które odbywały się w zgorzelcu 
i görlitz, na zasadzie oddolnej inicjatywy zaprzyjaźnionych grup artystów z obu krajów. spotkania 
koncentrowały się wokół tematu lub hasła stanowiącego wyzwanie dla wyobraźni uczestników. 
problem stawał się motywem twórczych działań, które następnie były prezentowane na 
wspólnych wystawach: „graniczna rzeka”, görlitz – zgorzelec 2004 / „filozofowie w Hali chwały”, 
görlitz – zgorzelec 2005 / „pustynie, pustosze, spustoszenia”, görlitz – zgorzelec 2008 /. 

w celu kontynuowania idei spotkań polsko-Niemieckich i ich lepszego rozwoju powołaliśmy we 
wrześniu 2011 fundację „transporter kultury”.

Naszym założeniem jest cykliczny i rozwojowy charakter spotkań w ramach wspólnie 
podejmowanych projektów artystycznych i wystaw. W rozumieniu tej idei sztuka w swoich 
zróżnicowanych przejawach, stanowią formę pomostu umożliwiającego dialog i wymianę 
doświadczeń, a co za tym idzie, jest w istocie realizowaniem idei kultury zjednoczonej europy. 

Kolejnym, istotnym celem naszych działań jest promowanie młodych, nieznanych twórców. 
skutkiem tej promocji ma być wprowadzenie ich w przestrzeni międzynarodowych kontaktów 
artystycznych. 

celem fundacji jest również promowanie współpracy polsko-Niemieckiej nie tylko w środowisku 
artystów i twórców, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych sztuką współczesną. 
zakłada cykliczność twórczych spotkań, a rezultatem jej ma być zacieśnienie międzynarodowej 
współpracy między artystami oraz odbiorcami sztuki.

jednym z istotnych założeń tego i przyszłych projektów jest uaktywnianie opustoszałych 
kulturowo terenów miejskich poprzez sztukę. wprowadzanie sztuki do nietypowych wnętrz, które 
na co dzień nie służą prezentacjom artystycznym, to koncepcja angażowania nowych przestrzeni 
miasta dla działań artystów, uaktywnia i ożywia zapomniane miejsca w przestrzeni miejskiej. 
chcemy powiązać miejsca prezentacji sztuki z motywem działań artystycznych.



w ramach fundacji „transporter Kultury”, zrealizowaliśmy dwie kolejne duże wystawy „identity”, 
w Krakowie w 2012 roku w magazynach kolejowych przy ulicy Kamiennej, oraz „betreten 
Verboten” w Norymberdze w dawnych magazynach Quelle w 2013 roku. ( wraz z partnerskim 
stowarzyszeniem „Kulturtransporter” ). 

miejsce Naznaczone, 2010; identity, 2012, Kraków

betreten Verboten, 2013, Norymberga

merkieter ort, 2011, Norymberga



w wystawach wzięli udział następujący artyści : ( z Niemiec) ulrike beckmann, annette blocher, 
alexandra bohm, laurentiu feller, axel gercke, Hans Herpich, franz janetzko, Helmut Kirsch, 
ursula Kreutz, lutz Krutein, edgar Kucharzewski, ono ludwig, janusz radtke, jürgen rosner, 
christian ruckdeschel, ullrika eller-rüter, scatology (grupa muzyczna), detlef schweiger, fredder 
wanoth, Heike wurthmann, ( z polski ): agressiva 69 (grupa muzyczna), zbigniew bajek, andrzej 
bednarczyk, grzegorz bienias, łukasz błażejewski, martyna borowiecka, rafał borcz, grzegorz 
grela, janusz janczy, ewa juszkiewicz, piotr Korzeniowski, Kamil Kuzko, dariusz milczarek, 
jakub Najbart, przemysław pintal, tomasz siwiński, justyna smoleń, paulina semkowicz, witold 
stelmachniewicz, piotr stochla, michał stonawski, grzegorz sztwiertnia, marek szymański, mariola 
Wawrzusiak.

Kontynuacją naszej działalności jest nasz tegoroczny projekt w dawnej elektrowni przy ul 
wawrzyńca, realizowany wraz z „ domem Norymberskim”, i przy wsparciu naszego partnera ze 
strony niemieckiej stowarzyszenia „ Kulturtransporter. 

Rest- Art- Work

resetowanie, zaczynanie od nowa jest też cechą, która od wieków towarzyszy sztuce, bo 
świat sztuki ciągle ewoluuje i zmienia się. przychodzą i odchodzą rozwiązania warsztatowe i 
technologiczne. pozostaje artysta, jego myśli i kreatywność. od czasów neolitu po dzisiejsze czasy 
to twórca jest bodźcem napędzającym sztukę. 

temat „rest-art-worK”, może być kreatywnym wyzwaniem dla twórców. 

sztuka może to miejsce w znakomity sposób pobudzić i otworzyć dla mieszkańców Krakowa. to 
artyści mogą do niej wprowadzić życie. poprzez sztukę odnieść się do historii miejsca, pokazać jak 
zmienił się świat wokół nas , jakie zmiany zaszły w obrębie społeczeństwa. 

ulica św. wawrzyńca spina czas od średniowiecza (kościół bożego ciała), po rewolucje 
przemysłową (gazownia, elektrownia, warsztaty zajezdni tramwajowych) do dzisiaj (restauracje, 
muzea). artyści mogą, niczym wehikuł czasu, przenieść widzów w świat, który tam istniał, ożywić 
go na nowo. dziś obiekty industrialne nie funkcjonują w centrum miasta, ale mogą pełnić nowe 
funkcje. stare budynki industrialne to idealna przestrzeń do prezentacji sztuki współczesnej. 
planowane działania nie ograniczają się do wystawiania sztuki, to ma być zmiana wizerunku 
dzielnicy. 

ten projekt to nie jest tylko jednorazowe działanie, to próba zostawienia czegoś po zakończaniu 
wydarzenia. 

betreten Verboten, 2013, Norymberga



Kulturtransporter

Autorzy tekstu / Texte: Jakub Najbart, Piotr Korzeniowski
Tłumaczenie na język niemiecki / Ubersetzung in die deutsche sprache:
Janusz Radtke, Edgar Kucharzewski

Kulturtransporter / transporter Kultury ist eine idee, die ursprünglich aus einem realen bedürfnis 
der zusammenarbeit von Künstlern aus deutschland und polen entstanden ist.

das projekt begann 2004 mit treffen in zgorzelec und görlitz auf initiative der befreundeten 
Künstlerkreise beider länder. das zusammentreffen richtete sich auf ein thema oder motto aus, 
das für die Teilnehmer zu einer intellektuellen wie gestalterischen Herausforderung wurde. Die 
motive für die künstlerischen tätigkeiten, die dann während der gemeinsamen ausstellungen 
präsentiert wurden, waren: „grenzfluss“ („graniczna rzeka”), görlitz – zgorzelec 2004 / 
„philosophen in der Halle des ruhms“ („filozofowie w Hali chwały”), görlitz – zgorzelec 2005 / 
„wüsten, Verwüstungen“ („pustynie, pustosze, spustoszenia”), görlitz – zgorzelec 2008.

Von ausstellung zu ausstellung, entwickelten sich gemeinsamkeiten heraus und wurde der 
austausch und dialog gepflegt. somit entstanden neue, größere ideen, die in vielen diskussionen, 
im erfahrungsaustausch, und durch die gemeinsam verbrachte zeit wachsen konnten. in den 
ersten ausstellungsprojekten waren die beteiligten Künstler gleichzeitig die mitveranstalter. die 
ausstellungswerke wurden selbst befördert und die exposition alleine konzipiert und arrangiert. 
einladungen und plakate sind aus eigenen kräften entstanden.

weitere ausstellungen, die als fortsetzung der grenzüberschreitenden, künstlerischen projekte 
anzusehen sind, waren: im Kunstraum weissenohe („przemiesczenia – auswandern / movement” 
2009), in Krakau ( „miejsce naznaczone” 2010), in Nürnberg („ markieter ort”, zentrifuge auf aeg 
2011), in weissenohe, („terrorwarnung” 2011).

Zur Vertiefung und regelmäßigen fortsetzung der idee des polnisch-Deutschen Dialoges und um 
die gemeinsam geleistete arbeit auf ein festes fundament zu stellen, haben wir 2011 die stiftung 
„transporter kultury” ins leben gerufen. gleichzeitig formierte sich der Kulturtransporter e.V. in 
nürnberg.

unsere gemeinsamkeiten bestehen in der entwicklung regelmäßiger projekte, begegnungen 
und ausstellungen. einvernehmlich sind wir der auffassung, dass die Kunst in ihren vielseitigen 
erscheinungen eine brücke bilden kann, den dialog und austausch der erfahrungen 
höherentwickeln zu können, und gleichzeitig die idee der Kultur des vereinigten europas, auf 
gleicher augenhöhe vorlebt.

ein weiteres wichtiges ziel unserer tätigkeit ist die förderung von jungen, unbekannten Künstlern. 
ergebnis dieser förderung soll das einführen dieser Künstler in die internationale künstlerische 
Umgebung sein.

zweck der stiftung ist auch die förderung der polnisch-deutschen zusammenarbeit nicht nur 
innerhalb des Künstlerkreises. darüber hinaus möchte sie sich aber an interessenten moderner 
Kunst wenden und berührungsängste abbauen helfen. die regelmäßigkeit der künstlerischen 
begegnungen soll also auch die Vertiefung der internationalen zusammenarbeit zwischen den 
Künstlern und der bevölkerung fördern.

einer der wichtigsten Voraussetzungen des aktuellen, wie auch der weiteren projekte ist das 
beleben von kulturell vernachlässigten, städtischen gebieten durch Kunst. das „bespielen“ 
moderner Kunst in historisch bedeutsamen, wenn auch in Vergessenheit geratenen räumen, ist 
eine konzeptionelle überlegung zur belebung und wieder „ins gedächtnis bringen“ vergessen 
gegangener orte.

im rahmen der stiftung „transporter Kultury” haben wir zwei weitere, große ausstellungen 
„identity” in Krakau im 2012 in den eisenbahnlager in der ul. Kamienna und „ betreten 
Verboten” in Nürnberg im ehemaligen Quelle - areal 2013 ( zusammen mit dem partnerverein „ 
kulturtransporter”) realisiert.



merkieter ort, 2011, Norymberga miejsce Naznaczone, 2010; identity, 2012, Kraków

betreten Verboten, 2013, Norymberga



in der ausstellung haben folgende Künstler teilgenommen: (aus deutschland ) ulrike beckmann, 
annette blocher, alexandra bohm, axel gercke, Hanns Herpich, franz janetzko, Helmut Kirsch, 
ursula Kreutz, lutz Krutein, edgar Kucharzewski, ono ludwig, janusz radtke, jürgen rosner, 
christian ruckdeschel, ulrika eller-rüter, scatology (musikgruppe), detlef schweiger, fredder 
wanoth, Heike wurthmann.

aus polen waren beteiligt: agressiva 69 (musikgruppe), zbigniew bajek, andrzej bednarczyk, 
grzegorz bienias, łukasz błażejewski, martyna borowiecka, rafał borcz, grzegorz grela, janusz 
janczy, ewa juszkiewicz, piotr Korzeniowski, Kamil Kuzko, dariusz milczarek, jakub Najbart, 
przemysław pintal, tomasz siwiński, justyna smoleń, paulina semkowicz, witold stelmachniewicz, 
piotr stochla, michał stonawski, grzegorz sztwiertnia, marek szymański, mariola wawrzusiak.

Die fortsetzung unserer gemeinsamen Tätigkeit ist das diesjährige projekt im ehemaligen 
Kraftwerk in der ul. wawrzyniec (lorenzstraße), veranstaltet zusammen mit „Nürnberger Haus“ 
(„dom Norymberski”) und mit unterstützung unseres partner - Vereins „Kulturtransporter e. V.“ 
von der deutschen seite.

Rest- Art- Work
 
restart, Neustarten ist eine eigenschaft, die seit jahrzehnten die Kunst begleitet, denn die Kunst 
entwickelt und verändert sich ständig. Neue lösungen in der künstlerischen werkstattarbeit sowie 
neue technologien werden entdeckt und verworfen. was bleibt ist der Künstler, seine gedanken 
und seine Kreativität. seit der jungsteinzeit bis heute bleibt der Künstler als impulsgeber 
bestehen.

das thema „rest-art-worK” kann eine kreative Herausforderung für die Künstler sein.

Die kunst kann diesen ort auf eine besondere Weise wiederbeleben und für die krakauer 
bevölkerung neu zugänglich machen. die Kunst kann sich auf die geschichte dieses ortes 
einlassen und zeigen wie sich die welt herum verändert hat, welche wandlungen in der 
Gesellschaft sich ereigneten.

die straße des Heiligen lorenz (die straße sw. wawrzyńca) verbindet die zeit vom mittelalter 
(die Kirche christi Himmelfahrt) über die industrielle revolution (gas- Kraftwerk, werkstätte 
des straßenbahndepots) bis zur heutigen zeit (restaurants, museen). Künstler können, wie mit 
Hilfe einer zeitmaschine, die zuschauer in eine welt versetzen, wie sie damals vorhanden war, 
um sie neu zu beleben. Heutzutage werden die industriellen objekte nicht ausschließlich in der 
stadtmitte gebildet. alte industriegebäude eignen sich hervorragend für darstellung moderner 
Kunst. die geplanten tätigkeiten beschränken sich nicht auf Kunstausstellungen, das image dieses 
stadtteils insgesamt soll mit verändert werden.

dieses projekt ist keine einmalige tätigkeit, es ist mehr der Versuch etwas bedeutendes nach 
Abschluss der feierlichkeiten zu hinterlassen.



artyści / KüNstler
agressiva 69
bogusław bachorczyk
zbigniew bajek
winfried baumann
ulrike beckmann
andrzej bednarczyk
grzegorz bienias
alexandra böhm
rafał borcz
bartosz czarnecki
iwona Demko
Ulrika eller-Rüter
Axel Gercke
Renate Gehrcke
Hanns Herpich
Hubertus Hess
piotr korzeniowski
lutz krutein
edgar kucharzewski
kamil kuzko
barbara lidfors
Thomas may
Dariusz milczarek
michał misiak
Jakub najbart 
paul Heinrich nodnagel
julia pirko schröder
prince negatif
kasia prusik-lutz / olaf lutz
Janusz Radtke
Jürgen Rosner
christian Ruckdeschel
peter schmidt
Detlef schweiger
schimmy Yaw
justyna smoleń
michał sroka
Witold stelmachniewicz 
piotr stochla
michał stonawski
Robert szczypkowski
Grzegorz sztwiertnia
marek szymański
Jan Tutaj
Tiutia putia
Julian Vogel
mariola Wawrzusiak
grzegorz wnęk
Heike Wurthmann



Agressiva 69

Agressiva 69 to prekursorzy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce 
zespół rockowo industrialny. Grupa została założona w 1987 przez 
Tomasza Grocholę and Jacka Tokarczyka. Obecnie grupę tworzą: Tomek 
Grochola, Jacek Tokarczyk, Robert Tuta i Filip Mozul.

Die Gruppe Agressiva 69 gehört zu den Pionieren des Industrial 
Rock in Polen. In der von Tomasz Grochola und Jacek Tokarczyk 1987 
gegründeten Band spielen derzeit außer den Gründungsmitgliedern 
noch Robert Tuta und Filip Mozul. 



Bogusław Bachorczyk

Urodzony 1969 w Suchej Beskidzkiej 
Studia na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP w latach 1993-98, 
dyplom w pracowni profesora Włodzimierza Kunza. Obecnie adiunkt 
w Katedrze Rysunku na ASP w Krakowie. Twórczość w zakresie 
sztuk wizualnych.

Geboren 1969 in Sucha Beskidzka. Studium der Malerei an der 
Akademie der Bildenden Künste in Krakau bei Prof. Włodzimierz 
Kunz, 1993-98. Dozent am Lehrstuhl für Zeichnung an der AdBK in 
Krakau. Künstlerisch tätig im Bereich der visuellen Kunst. 

Tytuł / Titel: Rozlewnia wina/ Weinabfüllung
Technika / Technik: Kolaż, objekt/ Collage

Format: 20x70x50
rok / Jahr : 2010



Zbigniew Bajek

Urodził się w 1958 r. w Bojanowie. Studiował na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom obronił 
w 1984 r. Od 1983 r. zatrudniony jest na macierzystym wydziale, 
obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, fotografią, projektowaniem graficznym, 
działaniami o charakterze interdyscyplinarnym. Jest autorem 
wielu projektów artystyczno - społecznych. Mieszka i pracuje 
w Krakowie

Geboren 1958 in Bojanów. Studium der Malerei an der Akademie 
der Bildenden Künste in Krakau, Diplom 1984. Professor für 
Malerei an der AdBK in Krakau. Künstlerisch tätig in den 
Bereichen Malerei, Zeichnung, Fotografie, Grafikdesign und in 
interdisziplinären Arbeiten. Initiator von vielen künstlerisch-
sozialen Projekten. Lebt und arbeitet in Krakau.

1. Tytuł / Titel: Oswajanie obcego 
Technika / Technik: wydruk cyfrowy na płótnie /

Digitaldruck auf Leinwand 
Format: 100 x 100 cm

rok / Jahr: 2014

2. Tytuł / Titel: Oswajanie obcego 
Technika / Technik: wydruk cyfrowy na płótnie /

Digitaldruck auf Leinwand 
Format: 100 x 100 cm

rok / Jahr: 2014



Winfried Baumann

Urodzony w 1956 roku w Creglingen. Studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych w Norymberdze. Mieszka i pracuje w Norymberdze 
i Bauch.

Geboren 1956 in Creglingen. Studium an der Akademie der 
bildenden Künste in Nürnberg. Lebt und arbeitet in Nürnberg und 
Buch.

Tytuł / Titel: Szybkie Noclegi / Instant Housing 
Rough Sleepers

Technika / Technik: Aluminium
Fomat: 3 x 2 x 2m
rok / Jahr : 2013



Ulrike Beckmann

Urodzona w 1944 roku w Solingen. Studiowała w Akademii 
Francuskiej w Paryżu oraz w Akademii Sztuki Düsseldorf. 
Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, filmem, ilustracją książkową 
i scenografią. Mieszka i pracuje w Solingen i na Ibizie.

Geboren 1944 in Solingen. Studium an der Académie Francaise in 
Paris und der Kunstakademie Düsseldorf. Sie befasst sich mit 
Malerei, Skulptur, Film, Buchillustrationen, Bühnenbildern. Lebt 
und arbeitet in Solingen und auf Ibiza.

Tytuł / Titel : Pomiędzy/ Inmitten 
Technika / Technik: Kolaż: olej, węgiel, ołówek na 

płótnie/ Collage: Öl, Kohle, Stift auf Leinwand
Format: 2,10 x 2,60 m 

rok / Jahr :2014



Andrzej Bednarczyk

Urodził się w Leśnej w 1960 r.
Studiował na Wydziale Grafiki a następnie na Wydziale Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w 1986 roku. 
Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Malarstwa. W 2009 r. 
uzyskał tytuł profesora. Uprawia malarstwo, grafikę, fotografię, 
rysunek, tworzy instalacje, obiekty, sztukę książki. 
Mieszka i pracuje w Barwałdzie pod Krakowem.

Geboren 1960 in Leśna. Studium Grafik und Malerei an der Akademie 
der Bildenden Künste in Krakau, Diplom 1986. Leitender Professor 
des Lehrstuhls für Malerei. Künstlerisch tätig in den Bereichen 
Malerei, Grafik, Fotografie, Zeichnung, Objekt, Installation und 
Buchkunst. Lebt und arbeitet in Barwałd in der Nähe von Krakau.

Tytuł / Titel: Wielki zderzacz pępków świata / Der 
Nabel der Welt 

Technika / Technik: plexi, stal, światło uv/ 
Pelxiglass, Stahl, UV-Licht

Współpraca konstruktorska: INOX-STEEL S.C.
Format: 200x 220 x 74

rok / Jahr: 2013



Grzegorz Bienias

Urodzony 1958 we Włocławku. Studiował w Akadenii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, dyplom uzyskał w roku 1983. Pracuje obecnie na 
stanowisku prof. ASP, prowadzi Pracownię Rysunku. Uprawia 
malarstwo, grafikę, rysunek. Mieszka i pracuję w Krakowie.

Geboren 1958 in Włocławek. Studium an der Akademie der 
Bildenden Künste in Krakau, Diplom 1983, Leitender Professor 
der Zeichenwerkstatt an der AdBK. Künstlerisch tätig in den 
Bereichen Malerei, Grafik und Zeichnung. Lebt und arbeitet in 
Krakau.

1. Tytuł / Titel: Molo / Pier
Technika / Technik: monotypia, papier / Monotypie auf 

Papier 
Format: 69 x 99

rok / Jahr: 2008-2009 
 

2. Tytuł / Titel: Na krawędzi/ Auf dem Rand 
Technika / Technik: monotypia, kolaż, acryl/ 

Monotypie, Collage, Acryl
Format: 71 x 101
rok / Jahr: 2008



Alexandra Böhm

Urodzona w 1977 roku w Wiedniu. W latach 1998 – 2004 studiowała 
w Akedemii Sztuk Pięknych w Karlsruhe. Zajmuje się rzeźbą, 
projektuje rzeźby i obiekty. Mieszka i pracuje jako scenografka 
w Hamburgu. 

Geboren 1977 in Wien. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe, 1998 – 2004. Befasst sich mit Bildhauerei 
und gestaltet Skulpturen und Objekte. Sie lebt und arbeitet als 
Bühnenbildnerin in Hamburg.

Tytuł / Titel: Cryptids I.
Technika / Technik: Wapień z Dolomitów, kwarcyt /

Anröchter Dolomit, Karelischer Quarzit
Format: 5x17cm

rok / Jahr: 2013



Rafał Borcz

Urodzony w 1973 roku w Łańcucie. Studia na Wydziale Malarstwa 
w Krakowskiej ASP w latach 1994-1999. Dyplom w 1999 r. Prowadzi 
Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Zajmuje 
się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą i fotografią.

Geboren 1973 in Łańcut. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau 1994-1999, Diplom 1999. Leitung der 
Zeichenwerkstatt am Lehrstuhl für Malerei der AdBK in Krakau. 
Künstlerisch tätig in den Bereichen Malerei, Grafik, Fotografie 
und Zeichnung.

Tytuł / Titel: Po pracy/ Nach der Artbeit
Technika / Technik: gwasz /Gouache

Format: 39 x41 cm
rok / Jahr: 2014



Bartosz Czarnecki

Urodzony: 1988 w Elblągu. Studia: 2008 - 2013 Akademia Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dyplom w 2013 r. Obecnie: 
Student środowiskowych studiów doktoranckich w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Zajmuję się malarstwem, rysunkiem, 
projektowaniem graficznym

Geboren 1988 in Elbląg. Studium an der Akademie der 
Bildenden Künste in Krakau 2008-2013, Diplom 2013. Derzeit im 
Aufbaustudium an der AdBK in Krakau. Künstlerisch tätig in den 
Bereichen Malerei, Grafikdesign und Zeichnung.

Tytuł / Titel: Robotnicy w niebieskich koszulach / 
Blaumänner 

Technika / Technik: Olej na płótnie / Öl auf Leinwand
Format: 70x80 

rok / Jahr: 2014



Iwona Demko

Urodzona w 1974 roku w Sanoku 
Studia w latach 1996-2001 na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie, 
dyplom w 2001 r. Pracuje obecnie jako asystentka w Pracowni 
Rzeźby na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Zajmuje się rzeźbą 
w szerokim tego słowa znaczeniu.

Geboren 1974 in Sanok. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau 1996-2011, Diplom 2011. Assistentin am 
Lehrstuhl für Bildhauerei an der AdBK in Krakau. Künstlerisch 
tätig in den Bereichen Bildhauerei und Objektkunst.

Tytuł / Titel: Rozi/ Rosie
Technika / Technik: technika mieszana/ mixed media

Format: 200 x 200 x 200
rok / Jahr: 2013



Ulrika Eller-Rüter

Urodzona w Hamburgu. Studiowała malarstwo i grafikę na 
Uniwersytecie w Wuppertal; a także śpiew operowy w operze 
w Wuppertalu i Wyższej Szkole Muzycznej w Wiedniu. Obecnie 
jest profesorem malarstwa i sztuki zaangażowanej społecznie 
w Wyższej Szkole Sztuki Społecznej Alanus w Alfter koło Bonn. 
Uprawia malarstwo, grafikę, instalację, miejski performance, 
i interwencję w przestrzeń publiczną. Mieszka i pracuje w Bonn 
i Wuppertal. 

Geboren in Hamburg. Studium der Malerei und Grafik an der 
Universität Wuppertal; Gesangsausbildung an der Oper Wuppertal 
und der Musikhochschule Wien. Zur Zeit ist sie Professorin für 
Malerei und Kunst im gesellschaftlichen Kontext an der Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter/Bonn. Ihre 
künstlerischen Schwerpunkte sind : Malerei, Grafik, Installation, 
urbane und multiästhetische Performance, Interventionen im 
öffentlichen Raum. Sie lebt und arbeitet in Bonn und Wuppertal

1. Tytuł / Titel: Na Twojej powierzchni /  
Auf Deiner Fläche 

Technika / Technik: Akryl na płótnie / Acryl auf 
Leinwand

Format: 100 x 130 cm
rok / Jahr: 2013

2. Tytuł / Titel: Bez tytułu / Ohne Titel
Technika / Technik: Akryl na płótnie/ Acryl auf 

Leinwand
Format: 140 x 230 cm

rok / Jahr: 2014 



Axel Gercke

Urodzony w 1979 roku w Erlangen. Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Norymberdze i Krakowie. Zajmuje się malarstwem 
i projekcjami obrazów. Mieszka i pracuje w Norymberdze.

Geboren 1979 in Erlangen. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste Nürnberg, ASP Kraków. Beschäftigt sich mit Malerei und 
Bildprojektionen.
Lebt und arbeitet in Nürnberg.

Tytuł / Titel: Projectioon Mapping @ Light Move 
Festival, 11-13 października 2013,  

Plac Wolności w Łodzi 
Technika / Technik: Projekcja/ Projektion 

rok / Jahr: 2013

Fot. Łukasz Orłowski



Renate Gehrcke

Urodzona w 1943 roku w Monachium. Studiowała na Uniwersytecie 
Monachijskim, w Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgarcie oraz 
w Monachium. Uprawia malarstwo, rysunek, rzeźbę, performance. 
Jest przewodniczącą Stowarzyszenia Sztuki Treuchtlingen. 
Mieszka i pracuje w Pappenheim.

Geboren 1943 in München. Studium an der Universität München, 
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und München. Beschäftigt 
sich mit Malerei, Zeichnungen, Plastiken, Performance. Sie ist 
Vorsitzende des Kunstvereins Treuchtlingen und lebt und arbeitet 
in Pappenheim.

1. Tytuł / Titel: Drzwi poborcy / Türe des 
Zinsmeisters 

Technika / Technik: Latex
Format: 220 x 140cm

rok / Jahr: 2012

2. Tytuł / Titel: Dokąd / Wohin
Technika / Technik: 3 odlewy drzwi z lateksu /  

3 Türabgüsse aus Latex
Format: 200 x 100 cm

rok / Jahr: 2011



Hanns Herpich 

Urodzony w 1934 roku w Konradsreuth. W latach 1953 – 
57 studiował w Państwowej Zawodowej Szkole Tekstylno-
Inżynierskiej. Po studiach objął Katedrę Tkaniny Artystycznej 
w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. Rektor tej akademii 
aż do końca aktywności pedagogicznej w 1999 roku. Zajmuje się 
tkaniną artystyczną w przestrzeni publicznej. Mieszka i pracuje 
w Norymberdze. 

Geboren 1934 in Konradsreuth /Hof Saale. Er studierte 1953 – 57 
an der Staatliche Textilfach- und Ingenieursschule Münchberg 
mit Diplomabschluss und Meisterprüfung. Danach Lehrstuhl für 
Textilkunst an der ADBK Nürnberg; Präsident der ADBK Nürnberg 
bis zur Emiritierung 1999. Er befasst sich mit Textilkunst im 
öffentlichen Raum. Lebt und arbeitet in Nürnberg.

Tytuł / Titel: Tutaj - zniknąć, Hier ein - Weg sein
 Technika / Technik: poliester, żakard/ Polyester, 

Jaquard-Gewebe
Fomat: 65 x 65 cm
rok / Jahr: 2011



Hubertus Hess

Urodzony w 1953 roku w Coburgu. W latach 1979-1986 studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. Pracje jako rzeźbiarz 
w Norymberdze. Jest przewodniczącym Stowarzyszenia Artystów 
„Kreis”. 

Geboren 1953 in Coburg. 1979-1986 Studium an der Akademie der 
Bildenden Künste in Nürnberg. Er arbeitet als Bildhauer in 
Nürnberg und ist Vorstand der Künstlergruppe „Kreis”.

1. Tytuł / Titel : Rodeo / Rodeo
Technika / Technik: żelazo, drewno, skóra / Stahl, 

Holz, Kuhfell 
Format: 200 x 160
rok / Jahr: 2011 

2. Tytuł / Titel : Duży wachlarz/ Großer Fächer 
Technika / Technik: kuta stal, brąz, stal/ 

Schmiedeeisen, Bronze, Stahl 
Format: 260 x 220



Piotr Korzeniowski

Urodzony w 1970 roku w Krakowie. Studia w latach 1992 – 1997 
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem 
w 1997 r. Obecnie pracuje na stanowisku prof. ASP, prowadząc 
Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Od 
2012 pełni również funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa ASP 
w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią.

Geboren 1970 in Kraków. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau. 1997 Diplom mit Auszeichnung bei Prof. 
Zbigniew Grzybowski. Dekan des Lehrstuhls für Malerei an der 
AdBK in Krakau. Künstlerisch tätig in den Bereichen Malerei, 
Fotografie und Zeichnung. 

Tytuł / Titel: „RESTART MORPHEM”, kompozycja 
wieloelementowa (projekt) 

Technika / Technik: 444 szt., płyta MDF
Format: 13,3 x 13,3 x 1,8 cm

rok / Jahr: 2014



Lutz Krutein

Urodzony 1960 roku w Monachium. Studiował w Instytucie ds. 
Pracy z Młodzieżą w Gauting. Uprawia fotografię, instalację 
oraz sztukę społecznie i politycznie zaangażowaną. Kieruje 
praojektami: Clinic i Kunst-Raum Weißenohe. Mieszka i pracuje 
w Fürth.

Geboren 1960 in München. Studium am Institut für Jugendarbeit 
Gauting. Er befasst sich mit Fotografie, Installationen, Kunst im 
sozialen und politischen Kontext. Leitet das Projekt CLINC und 
den KunstRaum Weißenohe. Lebt und arbeitet in Fürth.

Tytuł / Titel: Wzloty i upadki/ WHAT GOES UP MUST 
COME DOWN

Technika / Technik: Projekcja Video/ Video-Projection 
Format: 250 x 150 cm, 

rok / Jahr: 2014



Edgar Kucharzewski

Urodzony w 1949 roku w Wetzhausen. Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Norymberdze, na FAU Erlangen i na Uniwersytecie 
we Fryburgu. Zajmuje się obiektem, instalacją i rysunkiem, 
a także projektowaniem książki. Założyciel i przewodniczący 
stowarzyszenia Kulturtransporter. Mieszka i pracuje 
w Norymberdze.

Geboren 1949 in Wetzhausen / Schloss Craheim. Studium an der 
Akademie der Bilden Künste in Nürnberg, der FAU Erlangen und der 
Universität Freiburg mit Diplomabschluss. Er beschäftigt sich 
mit Objekten,Installationen und Zeichnungen im sozialen Kontext. 
Beteiligung an mehreren Buchprojekten. Gründer und Vorstand des 
Kulturtransporters e. V. Er lebt und arbeitet in Nürnberg

Tytuł / Titel: Ruiny Czasu - za Fasadami /  
Zeitruinen - hinter den Fassaden

Technika / Technik: ołówek, tempera, pastela na 
kartonie / Bleistift, Aufbautechnik, Kaseintempera, 

Buntstift auf Reinzeichenkarton
Format: 73 x 51 cm
rok / Jahr: 2013



Kamil Kuzko

Urodzony w 1981 r. w Lublinie. Studia w latach 2002-08 na 
Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem 
w 2008 roku. W latach 2008-2011 stacjonarne studia doktoranckie 
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Obecnie pracuje jako 
asystent na Wydziale Malarstwa i Grafiki krakowskiej ASP. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz tworzy murale. Mieszka 
i pracuje w Krakowie.

Geboren 1981 in Lublin. Studium an der Maria-Curie-Skolodowska-
Universität, Lehrstuhl für Kunst in Lublin 2002-2008. 2008 
Diplom mit Auszeichnung. Aufbaustudium an der Akademie der 
Bildenden Künste in Krakau. Assistent am Lehrstuhl für Grafik der 
AdBK. Künstlerisch tätig in den Bereichen Malerei, Zeichnung und 
Wandmalerei. Lebt und arbeitet in Krakau. 

Tytuł / Titel: Lubelska ellita / Die Elite aus Lublin 
Technika / Technik: akryl na scianie

Format: 4mx -15 m 
rok / Jahr: 2013 



Barbara Lidfors

Urodzona w Cedar Rapids, Iowa, USA. Studiowała w Westmont 
College w Santa Barbara, Bethel College oraz Vermont College of 
Norwich University, USA. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 
Mieszka i pracuje w Fürth.

Geboren in Cedar Rapids, Iowa, USA. Studium am Westmont College, 
Santa Barbara, Bethel College, Vermont College of Norwich 
University, USA. Sie befasst sich mit Malerei und Zeichnung. Sie 
wohnt und arbeitet in Fürth.

1. Tytuł / Titel: Czterech Chińskich chłopców / Vier 
chinesische Jungs

Technika / Technik: rysunek
Format: 10 cm 

rok / Jahr: 2013

2. Tytuł / Titel: Trzy młode kobiety w porcie / Drei 
junge Frauen im Hafen

Technika / Technik: rysunek 
Format: 10 cm 

rok / Jahr: 2013



Thomas May

Urodzony w 1971 roku w Amberg. Studiował w Akademii Sztuk 
Pieknych w Norymberdze i sztukę mediów w Wyższej Szkole 
Projektowania w Karlsruhe Zajmuje się instalacją i sztuką 
w przestrzeni Publicznej. Mieszka i pracuje w Norymberdze. 

Geboren 1971 in Amberg. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste Nürnberg und der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe im 
Bereich Medienkunst. Er beschäftigt sich mit Installationen und 
Kunst im öffentlichen Raum. Er lebt und arbeitet in Nürnberg

Tytuł / Titel: Pięcio-osobowy ogród / Fünfpersonen 
Garten 

Technika / Technik: trawa, żelazo/ Gras, Eisen
Format: 220 cm średnicy/ 220 cm Durchmesser

rok / Jahr: 2013



Dariusz Milczarek

Urodzony w 1985 roku w Radomiu. W latach 2006-2011 studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie jest doktorantem 
na tejże uczelni. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, plakatem.

Geboren 1985 in Radom. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau 2006-2011. Doktorand an der AdBK. Künstlerisch 
tätig in den Bereichen Malerei, Zeichnung und Plakatkunst. 

Tytuł / Titel: W poszukiwaniu najprostszego 
rozwiązania / Auf der Suche nach einer einfachen 

Lösung 
Technika / Technik: tempera żółtkowa na płótnie/ 

Eitempera auf Leinwand 
Format: 90x180cm
rok / Jahr: 2014



Michał Misiak

Urodzony w 1973 r. W Tarnowie. Studia na Wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie w latach 1994 – 1999. Dyplom w 1999 roku.
Obecnie adiunkt na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią. Eksperymentuje 
z animacją cyfrową i dźwiękiem.

Geboren 1973 in Tarnów. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau 1994-1999, Diplom 1999. Dozent am Lehrstuhl für 
Innenarchitektur der AdBK in Krakau. Künstlerisch tätig in den 
Bereichen Malerei, Zeichnung und Fotografie. Er experimentiert 
mit elektronischen Klängen und Video-Animationen. 

1. Tytuł / Titel: C-3, 
Technika / Technik: olej na płótnie/ Öl auf Leinwand 

Format: 120x120cm
rok / Jahr: 2014

2. Tytuł / Titel: S-58
Technika / Technik: olej na płótnie/ Öl auf Leinwand 

Format: 120x120cm
rok / Jahr: 2014



Jakub Najbart

Urodzony w 1972 roku w Rzeszowie. Studia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem w 1998 r. Obecnie 
pracuje jako Adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
na Wydziale Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem 
i fotografią. Jest twórcą fundacji „Transporter Kultury”. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.

Geboren 1972 in Rzeszów. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau, 1998 Diplom mit Auszeichnung. Dozent am 
Lehrstuhl für Malerei der AdBK in Krakau. Künstlerisch tätig 
in den Bereichen Malerei, Zeichnung und Fotografie. Gründer der 
Stiftung Transporter Kultury. Lebt und arbeitet in Krakau. 

Tytuł / Titel: Ciągłe mielenie / Ständiges Mahlen
Technika / Technik: akryl na płótnie /  

Acryl auf Leinwand
Format: 30 x 84 cm
rok / Jahr: 2014



Paul Heinrich Nodnagel

1929-2009. Studiował w Wyższej Szkole Budownictwa i Sztuki. 
Zajmował się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Mieszkał 
w Reichenschwand koło Norymbergi.

1929-2009. Er studierte an der Bau- und Kunstschule Mainz und 
der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Er arbeitete 
als Maler, Zeichner und Grafiker. Er lebte in Reichenschwand bei 
Nürnberg.

Tytuł / Titel: Zimowy Rozkład Jazdy / Winterfahrplan
Technika / Technik: olej na płótnie/Öl auf Leinwand

Format: 2x 135 x 150 , 190 x 185 , 110 x 150
 rok / Jahr:1980 - 1984



Pirko Julia Schröder

Urodzona w 1970 roku w Fürstenfeldbruck. W latach 1991 – 98 
studiowała w Akademii Sztuk Pieknych w Norymberdze i Wyższej 
Szkole Projektowania w Karlsruhe. Artist in residence 
w Finlandii, Polsce, Japonii i Chinach. Od 2008 w projektach 
artystycznych »LeoPART – Kunstprojekte in St. Leonhard«. Od 
2011 członkini stowarzyszenia artystów „Kreis” w Norymberdze. 
Uprawia malarstwo, fotografię, sztukę wideo i instalację 
dźwiękową. Mieszka i pracuje w Norymberdze.

Uniwersytet Niestacjonarny
Ucz się tam, gdzie chcesz!
Trymest letni

Celem naszego niestacjonarnego uniwersytetu Chronos Somnium jest 
wzbogacenie prywatnego i zawodowego życia człowieka poprzez wysoce 
wartościową ofertę kształcenia, które można podjąć także poza siedzibą 
uczelni. Nasze wykwalifikowane kolegium składa się z ekspertów z 
różnorodnych dziedzin. Ich wspólną cechą jest to, aby, dołożywszy 
wszelkich pedagogicznych starań, w sposób możliwie przystępny pogłębić 
wiedzę słuchaczy. Człowiek i jego chęć podnoszenia swoich kwalifikacji – 
niezależnie od tego w jakiej dziedzinie – są dla nas najważniejsze! Semper 
aliud!

Pirko Julia Schröder
Dziekan Uniwersytetu Niestacjonarnego
Chronos Somnium

Dozent Thomas May Fernuni Chronos 
Somnium und Internationales 

GrashalmInstitut_sw

Dozentin Heike Hanzi Hahn Fernuni 
Chronos Somnium_sw

Dozent W.v.Sassenhausen-
Schöneberg (hon.sen.) Fernuni 

Chronos Somnium_sw

Dozentin Larissa Kopp (Int.Exp.) 
Fernuni Chronos Somnium_sw

Dozentin Dr Dr. Susanna Müller, 
Fernuni Chronos Somnium_sw

Portrait Dekanin Pirko Julia 
Schröder Fernuni Chronos 

Somnium_sw

Geboren 1970 in Fürstenfeldbruck. 1991 – 98 Studium an der ADBK 
in Nürnberg und der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. 
Artist in residence in Finnland, Polen, Japan und China. Seit 
2008 Beteiligung an »LeoPART – Kunstprojekte in St. Leonhard«. 
Seit 2011 Mitglied in der Künstlergruppe „Kreis”, Nürnberg. 
Sie arbeitet in den Bereichen Malerei, Fotografie, Video- und 
Soundprojekte und lebt in Nürnberg. 

Fernuniversität
Lerne, wo immer du willst!

Sommertrimester

„Wir, die Fernuniversität Chronos Somnium, haben es uns zum Ziel 
gemacht, das Leben und Arbeiten der Menschen durch ein qualitativ 
hochwertiges Bildungsangebot, das auch aus der Ferne in Anspruch 

genommen werden kann, zu bereichern. Unser Fachkollegium setzt sich 
aus Experten unterschiedlichster Sparten zusammen, denen es gemein 

ist, ihr Wissen pädagogisch aufwendig und ertragreich weiter zu geben.
Der ganze Mensch steht bei uns im Mittelpunkt und sein Weg sich zu 

qualifizieren - in welchem Bereich auch immer! Semper aliud!
Ihre Pirko Julia Schröder,
Dekanin der Fernuniversität

Chronos Somnium”



Prince Negatif

Urodzony w 1982 roku w Głogowie. Studia w latach 2002-2007 
w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Dyplom 2007. Obecnie 
doktorant Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje w 
Stowarzyszeniu Teatr Nowy w Krakowie. Zajmuję się scenografią, 
malarstwem, performansem

Geboren 1982 in Głogów. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Breslau 2002-2007, Diplom 2007. Doktorand an der 
AdBK in Krakau. Arbeitet auch für das Teatr Nowy in Krakau. 
Künstlerisch tätig in den Bereichen Bühnenbild, Malerei und 
Performance. 

1, 2. Tytuł / Titel: „Wyłącz komputer 
i zaufaj własnym odczuciom” (Star Wars) / 

„Mach den Computer aus und vertraue den 
eigenen Gefühlen” Sternenkriege

Technika / Technik: fotografia/Fotografie
rok / Jahr: 2013

Fot.Herbert Weissmueller



Kasia Prusik-Lutz / Olaf Prusik-Lutz

Urodzona w 1984 roku w Krakowie / w 1981 roku w Norymberdze.
Studiowała w Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie i Norymberdze 
Studiował w Akademii Sztuk Pieknych w Norymberdze i Monachium.
Obydwoje uprawiają malarstwo i sztukę wideo. Mieszkają 
i pracują w Norymberdze.

Geboren 1984 in Krakau/ 1981 in Nürnberg.
Ausbildung an den Akademien der Bildenden Künste in Krakau 
und Nürnberg / Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und 
München. Beide beschäftigen sich mit Malerei und Videoprojekten. 
Sie arbeiten und leben in Nürnberg.

1. Tytuł / Titel: Ogrzewanie gazowe, wygodnie, nowocześnie, 
ciepło / Gasheizung, bequem, modern, warm

Technika / Technik: plakat/ Poster
Format: 118x84 cm
rok / Jahr: 2014  

2. Tytuł / Titel: Perfekcyjna Pani Domu / Eine perfekte Hausfrau 
Technika / Technik: plakat/ Poster

Format: 118x84 cm
rok / Jahr: 2014 



Janusz Radtke

Urodzony w 1960 roku w Pucku, w Polsce. Studiował w Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdyni. Uprawia fotografię, 
malarstwo, tworzy także obiekty. Zajmuje się dokumentacją 
fotograficzną i stroną internetową Stowarzyszenia 
Kulturtransporter oraz kontaktami z Krakowem. Mieszka i pracuje 
w Norymberdze.

Geboren 1960 in Puck, Polen. Studien an der Kunsthochschule in 
Gdynia, Polen. Seine Arbeitsbereiche sind Fotografien, Malerei 
und Objekte. Er ist verantwortlich für die Fotodokumentationen, 
die Website des Kulturtransporters und die Kommunikation mit 
Krakau. Er lebt und arbeitet in Nürnberg.

Tytuł / Titel: Tempus fugit 
Technika / Technik: instalacja video / 

Videoinstallation
rok / Jahr: 2014



Jürgen Rosner

Urodzony w 1958 roku w Norymberdze. Studia zakończone dyplomem 
w Wyższej Szkole Projektowania. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem i instalacją. Pracuje jako grafik. Mieszka i pracuje 
w Norymberdze i Flachslanden.

Geboren 1958 in Nürnberg. Studium und Abschluss als Dipl. 
Designer an der FH Nürnberg. Seine Arbeitsbereiche sind die 
Malerei, Zeichnung und Installation. Er arbeitet als Grafiker und 
lebt in: Nürnberg und Flachslanden. 

Tytuł / Titel: AbunDance
Technika / Technik: Instalacja laserowa, mgła, 

lustra/ Laserinstallation, 49 Rote Laser , Nebel, 
Spiegel

rok / Jahr: 2013



Christian Ruckdeschel

Urodzony w 1970 roku w Weidenbergu. Studiował W Akademii Sztuk 
Pięknych w Norymberdze. Tworzy rzeźby i obiekty, wykłada 
w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze. Mieszka i pracuje 
w Hamburgi i Norymberdze.

Geboren 1970 in Weidenberg. Er studierte an der Akademie der 
Bildenden Künste Nürnberg. Er gestaltet Skulpturen und Objekte 
und hat einen Lehrauftrag an der ADBK in Nürnberg inne. Er lebt 
und arbeitet in Hamburg und Nürnberg.

1. Tytuł / Titel: Czeska formacja / Böhmische 
Formation 

Technika / Technik: granit, żywica epoksydowa /
Granit, Epoxydharz 

Format: 150 x 70 x 35 cm
rok / Jahr: 2009

2. Tytuł / Titel: Scaphandrine 
Technika / Technik: kamień malowany, żywica 

epoksydowa/ Polychrome Steine, Epoxydharz 
(polychromic stones, epoxydresin)

Format: 120 x 90 x 100 cm
rok / Jahr: 2013



Peter Schmidt

Urodzony w 1955 roku w Aalen-Unterkochen. Studiował nauki 
inżynierskie i socjologię. Tworzy instalacje, obiekty 
i fotografie zaangażowane społecznie. 

Geboren 1955 in Aalen-Unterkochen. Er studierte 
Ingenieurswissenschaften und Soziologie und gestaltet 
Installationen, Objekte und Fotografien im sozialen Kontext. Lebt 
und arbeitet in der Nähe von Stuttgart. 

Tytuł / Titel: Korytarz/ Korridor 
Technika / Technik: Instalacja Radosne Sprzątanie/ 

Installation PutzMunter 
Format: 60cm x 90cm

rok / Jahr: 2007



Detlef Schweiger

Urodzony w 1958 roku w Düsseldorfie. Studiował na Uniwersytecie 
Humbolta w Berlinie. Zajmuje się malarstwem, grafiką, obiektami, 
instalacją, poezją i performancem dźwiękowym. Mieszka i pracuje 
w Dreźnie. 

Geboren 1958 in Düsseldorf. Studium an der Humboldt-Universität 
Berlin Er beschäftigt sich mit Malerei, Grafik, Objekten, 
Installationen, Lyrik und Soundperformances. Lebt und arbeitet 
in Dresden

Tytuł / Titel: Zbiór danych, pałac barokowy, Wielki 
ogród, Drezno / Datenablage, Barockpalais Großer 

Garten Dresden
Technika / Technik: instalacja/ Installation 

Format: 2000x1100cm
rok / Jahr: 2011

fot. Bildermann



Schimmy Yaw

Schimmy Yaw to niemiecka grupa muzyczna, aktywna na tamtejszej 
scenie od 5 lat. Uprawiają różne gatunki muzyki, od Hip Hopu, 
przez elektronikę aż do piosenki autorskiej. W ich utworach można 
usłyszeć gitarę, dzwony, perkusję, różne efekty dźwiękowe jak 
i głos wokalisty. Podczas koncertów wykorzystują także świetlne 
inscenizacje. Liderem zespołu i autorem utworów jest Dominik 
Wehren.

Schimmy Yaw arbeitet seit etwa fünf Jahren an der Schaffung 
eines sehr eigenwilligen Klanguniversums. Unter der Führung von 
Dominik Wehren ist Schimmy Yaw der ultimative Verräter von Hip 
Hop, Elektro, Noise und Singer/Songwriting. Die Liveauftritte 
entwickeln durch die Lichtinszenierung einen Sog, dem man sich 
nicht entziehen kann. 



Justyna Smoleń

Urodzona w 1988 w Nowym Sączu. Obroniła dyplom w 2013 roku 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Pracowni Malarstwa 
prof. Leszka Misiaka. Mieszka i pracuje w Krakowie. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem i fotografią.

Geboren 1988 in Nowy Sącz. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau bei Prof. Leszek Misiak in der Werkstatt 
für Malerei, Diplom 2013. Künstlerisch tätig in den Bereichen 
Malerei, Zeichnung und Fotografie. Lebt und arbeitet in Krakau.

Tytuł / Titel: bez tytułu/ Ohne Titel
Technika / Technik: olej na płótnie/ Öl auf 

Leinwand
Format: 30x40cm
rok / Jahr: 2014



Michał Sroka

Urodzony w 1984 roku w Rzeszowie. 
Studia na Wydziale Malarstwa w latach 2009-2014. Obecnie 
w trakcie dyplomu. Wcześniej ukończone studia na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się malarstwem, 
rysunkiem, fotografią i wykonuje murale. 

Geboren 1984 in Rzeszów. Studium an der Technischen Universität, 
Lehrstuhl für Architektur. Studium an der Akademie der 
Bildenden Künste in Krakau am Lehrstuhl für Malerei 2008-
2013. Künstlerisch tätig in den Bereichen Malerei, Zeichnung, 
Fotografie und Wandmalerei.

1. Tytuł / Titel: Kompozycja architektoniczna 1 / Die 
architektonische Komposition 1

Technika / Technik: własna / eigene Technik
Format: 100 x 70, rok / Jahr: 2014

1. Tytuł / Titel: Kompozycja architektoniczna 3 / Die 
architektonische Komposition 3

Technika / Technik: własna / eigene Technik
Format: 100 x 70, rok / Jahr: 2014



Witold Stelmachniewicz

Urodzony w 1970 roku w Jarosławiu. Studia na Wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie. Dyplom w 1996 roku. Prowadzi Pracownię Rysunku 
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie oraz w pełni funkcję 
prodziekana tego Wydziału. Centralnym obszarem jego aktywności 
pozostaje malarstwo.

Geboren 1970 in Jarosław. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau am Lehrstuhl für Malerei, Diplom 1996. Leiter 
der Malwerkstatt und dort stellvertretender Dekan. Künstlerisch 
tätig im Bereich der Malerei. 

1. Tytuł / Titel: Mann
Technika / Technik: olej na płótnie/ Öl auf Leinwand

Fomat: 40x40 
rok / Jahr: 2013

2. Tytuł / Titel: bez tytułu (wg Rodchenko)/ Ohne Titel
Technika / Technik: olej na płótnie/ Öl auf Leinwand

Format: 120x 90cm,
rok / Jahr: 2011-2014



Piotr Stochla

Urodzony w 1970 roku w Rzeszowie. Studia w latach 1990-96 
w ASP w Krakowie, dyplom na Wydziale Rzeżby. Zajmuję się 
projektowaniem - rzeżbą - instalacją

Geboren 1970 in Rzeszów. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau 1990-1996. Diplom am Lehrstuhl für Bildhauerei. 
Künstlerisch tätig in den Bereichen Design, Bildhauerei und 
Installation. 

Tytuł / Titel: Chmura / Wolke
Technika / Technik: mixed media

rok / Jahr: 2013



Michał Stonawski

Urodzony w 1984 r. Studia w latach 2004 – 2010 na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2010 dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni prof. Leszka Misiaka. Absolwent 
stacjonarnych studiów doktoranckich w ASP w Krakowie. Pracuje 
i tworzy w Krakowie. Zajmuje się malarstwem.

Geboren 1970 in Rzeszów. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau 1990-1996. Diplom am Lehrstuhl für Bildhauerei. 
Künstlerisch tätig in den Bereichen Design, Bildhauerei und 
Installation. 

1. Tytuł / Titel: Tabliczka II / Schild II 
Technika / Technik: olej na płótnie/ Öl auf Leinwand

Format: 30x45cm
rok / Jahr: 2014

2. Tytuł / Titel: Skrzynka elektryczna II / 
Elektrischer Kasten II

Technika / Technik: olej na płótnie/ Öl auf Leinwand
Fomat: 2x 130x40cm, 45x105cm

rok / Jahr: 2012



Robert Szczypkowski

Urodzony 1985 w Krakowie. Obecnie studiuje na V roku Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa. Zajmuje się 
malarstwem i rysunkiem. 

Geboren 1985 in Kraków. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau am Lehrstuhl für Malerei. Künstlerisch tätig in 
den Bereichen Malerei und Zeichnung.

Tytuł / Titel: Maszyna 6/ Maschine 6
Technika / Technik: rysunek/ Zeichnung

Format: 70 x 100 cm
rok / Jahr: 2013



Grzegorz Sztwiertnia

Urodzony w 1968 roku w Cieszynie. 
Studiował w krakowskiej ASP w latach 1987-1992 
pracuje i mieszka w Skoczowie i Krakowie.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, filmem, nowymi mediami.

Geboren 1968 in Cieszyn. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau 2008 -2013. Künstlerisch tätig in den Bereichen 
Malerei, Zeichnung, Film und neue Medien. Arbeitet und lebt in 
Skoczów und Krakau.

Tytuł / Titel: (P)Rezydenci/(P)Residents
Technika / Technik: video

rok / Jahr: 2014



Marek Szymański

Urodzony w 1953 roku w Jaśle. Studiował w Akadenii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał w roku 1977 r. Pracuje 
obecnie na stanowisku prof. ASP, prowadzi Pracownie Rysunku. 
Uprawia malarstwo, collage, rysunek. Mieszka i pracuje 
w Krakowie.

Geboren 1953 in Jasło. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau, Diplom 1977. Leitender Professor der 
Zeichenwerkstatt an der AdBK in Krakau. Künstlerisch tätig in 
den Bereichen Malerei, Collage und Zeichnung. Lebt und arbeitet 
in Krakau. 

Tytuł / Titel: Klepsydra/ Sanduhr
Technika / Technik: kolaż/ Collage

Format: 30 x 5 x 5
rok / Jahr: 2010



Jan Tutaj

Urodzony 26 sierpnia 1969 r. w Jaśle. Studia w latach 1989-
1994 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby, 
dyplom w 1994 roku. Obecnie pracuje w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie na stanowisku profesora ASP, prowadząc Pracownię 
Rzeźby dla studentów I roku na macierzystym wydziale, pełniąc 
jednocześnie funkcję Prorektora ds. Studenckich. Zajmuje się 
rzeźbą, medalierstwem i rysunkiem (sporadycznie fotografią 
i malarstwem).

Geboren 1969 in Jasło. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau am Lehrstuhl für Bildhauerei 1989-1994, 
Diplom 1994. Leitender Professor der Bildhauerwerkstatt 
an der AdBK in Krakau und stellvertretender Rektor für 
Studentenangelegenheiten. Künstlerisch tätig in den Bereichen 
Bildhauerei, Medaillen und Zeichnungen (sporadisch auch Malerei 
und Fotografie). 

Tytuł / Titel: SIMULACRUM (speculum)
Technika / Technik: metal i lustro / Metall und Spiegel

Format: 160 x 80 x 120 cm
rok / Jahr: 2008

Tytuł / Titel: Furta / Tor 
Technika / Technik: metal i lustro / Metall und Spiegel

Format: 200 x 80 x 12 cm
rok / Jahr: 2007



tiutia putia

Urodzony: końcówka XX-go wieku na wsi.  
Studiował na jednej z najbardziej renomowanych uczelni 
artystycznych w Polsce. 
Aktywny zawodowo.  
Zajmuje się głównie rysunkiem, malarstwem i rzeźbą 

Geboren am Ende des 20. Jahrhunderts auf dem Lande. Studium an 
der renommiertesten Kunsthochschule in Polen. Beruflich aktiv. 
Künstlerisch tätig in den Bereichen Malerei, Zeichnung und 
Bildhauerei. 

Tytuł / Titel: Bez tytułu / Ohne Titel
Technika / Technik: Atrament na papierze /  

Tinte auf Papier
Format: A3

rok / Jahr: 2013



Julian Vogel

Urodzony w 1980 roku w Norymberdze. Studiował komunikację 
w projektowaniu w Wyższej Szkole Zawodowej im. Georga Simona 
Ohma w Norymberdze. Uprawia streetart, malarstwo, projektowanie 
wnętrz, grafikę i sztukę użytkową, Tapeart, ilustrację, live 
paintigs. Tworzy także obiekty, projekty fasad. Prowadzi 
warsztaty malowania graffiti.

Geboren 1980 in Nürnberg. Er studierte Kommunikationsdesign an 
der Georg-Simon-Ohm Fachhochschule Nürnberg. Er arbeitet in den 
Bereichen Wandmalerei, Malerei, Objekte, Innenraumgestaltung, 
Tapeart, Fassadenprojektion, Graffiti-Workshops und Live 
Paintings bei Veranstaltungen, Illustration, Grafik Design und 
Produktgestaltung.

Tytuł / Titel: Ad astra
Technika / Technik: Projekcja/ Projektion 

rok / Jahr: 2013



Mariola Wawrzusiak

Urodzona w 1971 roku w Rzeszowie. Studia w latach 1992-1997, 
ASP w Krakowie Wydział Rzeźby, dyplom z wyróżnieniem w 1997. 
Pracuje obecnie w ASP Kraków na Wydziale Rzeźby na stanowisku 
adi prowadzi Pracownię Rysunku. Zajmuje się rzeźbą, rysunekiem.

Geboren 1971 in Rzeszów. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau am Lehrstuhl für Bildhauerei 1992-1997, Diplom 
mit Auszeichnung 1997. Dozentin an der AdBK in Krakau, Leiterin 
der Zeichenwerkstatt. Künstlerisch tätig in den Bereichen 
Bildhauerei und Zeichnung. 

Tytuł / Titel: Manifestacja 2 / Manifestation 2
Technika / Technik: żelazo spawane/ Eisen geschweißt

Format: 183x50x68, 126x100x80, 97x122x62
rok / Jahr: 2013



Grzegorz Wnęk

Urodzony w 1974 roku w Frysztaku. Studia w latach 1994-99 na 
Wydziale Malarstwa w ASP w Krakowie, dyplom w 1999. Adiunkt, 
doktor habilitowany, prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale 
Malarstwa w ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. 

Geboren 1974 in Frysztak. Studium an der Akademie der Bildenden 
Künste in Krakau 1994-1999, Diplom 1999. Dozent an der AdBK in 
Krakau, Leiter der Zeichenwerkstatt am Lehrstuhl für Malerei. 
Künstlerisch tätig in den Bereichen Malerei und Zeichnung.

1. Tytuł / Titel: Maszyna 5 / Machine 5
Technika / Technik: olej na na płótnie/ Öl auf 

Leinwand
Format: 200x150 cm, rok / Jahr: 2003-2004 

 
2. Tytuł / Titel: Maszyna 3/ Machine 3

Technika / Technik: olej na na płótnie/ Öl auf 
Leinwand

Format: 200x150 cm, rok / Jahr: 2003-2004



Heike Wurthmann

Urodzona w 1980 roku w Bonn. Uzyskała wykształcenie w zawodzie 
stolarza i rzeźbiarza w drewnie w Garmisch-Partenkirchen. 
Zajmuje się rzeźbą i instalacją. Mieszka i pracuje 
w Norymberdze.

Geboren 1980 in Bonn. Sie erhielt die Ausbildung an der 
Berufsfachschule für Schreiner und Holzbildhauer in 
Garmisch-Partenkirchen und beschäftigt sich mit Skulpturen, 
Installationen. Sie lebt und arbeitet in Nürnberg.

Tytuł / Titel: Kura / Huehner 
Technika / Technik: gips / Gips 

Format: Zmienny / Variabel
rok / Jahr: 2012 



lista uczestników projektu ResT-ART-WoRk:

Uczestnicy z polski: Uczestnicy z niemiec:

 1.  AGRESSIVA 69 agressivamanagement@gmail.com 
   www.agressiva69.pl

	 2.		 Bogusław	Bachorczyk		 b.bachorczyk@interia.pl 
	 	 	 bachorczyk.com

	 3.		 Zbigniew	Bajek	 bajekbajek@tlen.pl

	 4.		 Andrzej	Bednarczyk	 totus144@gmail.com 
	 	 	 www.abcgallery.pl/artysci.php?kto=7

	 5.		 Grzegorz	Bienias	 grzegorzbienias@wp.pl 
	 	 	 www.bienias.art.pl

	 6.		 Łukasz	Błażejewski	 lukaszblazejewski@op.pl 
   www.princenegatif.com

	 7.		 Rafał	Borcz	borcz@op.pl	 www.borcz.art.pl

	 8.	 Bartosz	Czarnecki	 czarnecki_b@o2.pl 
	 	 	 www.bartoszczarnecki.blogspot.com

	 9.	 Iwona	Demko	 idemko@interia.pl 
	 	 	 www.iwonademko.art.pl

	10.	 Piotr	Korzeniowski	 piotrkorzen@poczta.onet.pl 
	 	 	 www.piotrkorzeniowski.com

	11.	 Kamil	Kuzko	 kuzkokamil@wp.pl 
	 	 	 kamilkuzko.wordpress.com/author/kamilkuzko

	12.	 Dariusz	Milczarek	 milczarek.dariusz@gmail.com 
	 	 	 www.dariuszmilczarek.blogspot.com

	13.	 Michał	Misiak	 michal.misiak@interia.pl

	14.		 Jakub	Najbart	 najbart@wp.pl

	15.	 Justyna	Smoleń	 smolenjustyna@gmail.com 
	 	 	 www.justynasmolen.wordpress.com

	16.	 Michał	Sroka	 mihalsroka@gmail.com 
	 	 	 www.srokamichal.blogspot.com

	17.	 Witold	Stelmachniewicz	 coyoteblues@gmail.com

	18.	 Piotr	Stochla	 dziadekpiotrek@interia.pl

	19.	 Michał	Stonawski	 stonxx@gmail.com 
	 	 	 www.michalstonawski.blogspot.com

	20.	 Grzegorz	Sztwiertnia	 grzegorzsztw@op.pl

	21.	 Robert	Szczypkowski	 robszczypkowski@gmail.com	

	22.	 Marek	Szymański	 marexpl@interia.pl

 23. Tiutia Putia mail@tiutiaputia.com 
   www.tiutiaputia.com

	24.	 Jan	Tutaj	 jan.tutaj@gmail.com

	25.	 Mariola	Wawrzusiak	 wawrzusiak@op.pl 
	 	 	 www.wawrzusiak.art.pl

	26.	 Grzegorz	Wnęk	 wnekart@poczta.onet.pl 
	 	 	 europeana.eu/portal/search.html?query=wnek&rows=24

	 1.	 Winfried	Baumann		 baumannbien@odn.de 
	 	 	 www.winfried-baumann.de,	www.urban-nomads.de

	 2.	 Ulrike	Beckmann	 ulrikebeckmann@me.com 
	 	 	 www.ubi-beckmann.de/

	 3.	 Alexandra	Böhm	 boehm.alexandra@web.de 
	 	 	 www.alexandraboehm.com/steinskulpturen.html

	 4.	 Renate	Gehrcke	 Renate-Gehrcke@t-online.de	 
	 	 	 www.renate-gehrcke.de

	 5.	 Axel	Gercke	 axel@axelsbilder.com 
	 	 	 www.axelsbilder.com/

	 6.	 Hanns	Herpich	 hanns-herpich@t-online.de 
	 	 	 herpich.ovh.org/vita_de1.htm

	 7.	 Hubertus	Hess	 hubertus-hess@t-online.de	

	 8.	 Lutz	Krutein	 Krutein@aol.com 
	 	 	 www.kulturringc.de/LutzKrutein/Arbeiten01.htm

	 9.	 Edgar	Kucharzewski	 E_Kucharzewski@web.de

	10.	 Barbara	Lidfors	 lidforsbarbara@gmail.com 
	 	 	 www.lidforsbarbara.com

	11.	 Thomas	May	 may@grashalminstitut.de 
	 	 	 www.grashalminstitut.de

	12.	 Paul	Heinrich	Nodnagel

	13.	 Julia	Schröder	Pirko	 pirksch@t-online.de 
	 	 	 www.chronos-somnium-kunstprojekt.de

	14.	 Kasia	Prusik-Lutz	/	Olaf	Lutz	 prusik-lutz@email.de 
	 	 	 www.katarzynaprusik.blogspot.de	/	www.olaflutz.blogspot.de

	15.	 Janusz	Radtke	 Janusz.Radtke@uk-erlangen.de 
	 	 	 www.janusz-radtke.de

 16. Jürgen Rosner info@studio-rosner.de 
   www.studio-rosner.de

	17.	 Ulrika	Eller-Rüter	 Ulrika.Eller-Rueter@alanus.edu 
	 	 	 ulrika-eller-rueter.de

	18.	 Christian	Ruckdeschel	 ch.ruckdeschel@odn.de 
	 	 	 www.christian-ruckdeschel.de

	19.	 Peter	Schmidt	 schmidtuschmidt@oma-maier.de 
   www.oma-maier.de

	20.	 Detlef	Schweiger	 schweiger@schweigwerk.de 
	 	 	 www.schweigwerk.de

	21.	 Schimmy	Yaw	 info@schimyyaw.com 
	 	 	 www.schimmyyaw.com

	22.	 Julian	Vogel	 www.ju-li-an.com	

	23.	 Heike	Wurthmann	 atelierhirnholz@gmx.net 
	 	 	 www.atelier-hirnholz.de






