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at the border of two countries that do not exist - an der grenze zweier länder, die nicht existieren - na granicy dwóch krajów, które nie istnieją
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Ein Symbol für Slubfurt?

An
der
Stadtbrücke
entsteht das Słubfurt Begegnungszentrum
Mehr auf Seite 2

Symbol Słubfurtu?

Na moście powstaje Słubfurckie Centrum Spotkań
Więcej na stronie 2

Ein Live-Film

über Słubfurt, gedreht von
Słubfurtern. Möchten Sie
aktiv einen Live-Film über
Slubfurt mitdrehen? Dann
kommen Sie zu einem der
beiden Orte in Frankfurt oder
Slubice.
Mehr auf Seite 4

Film o Słubfurcie

Das Thema meiner künstlerischen Arbeit ist Identität. Mich Tematem mojej realizacji artystycznej jest tożsamość. W
interessieren Verhaltensweisen und Emotionen der Einwoh- pracy interesują mnie zachowania i emocje mieszkańców
nerInnen der Grenzregion.
strefy przygranicznej.
Die Arbeit entstand aus einer Summe von Reflexionen zu Beziehungen untereinander,
Sprache, Lebensstil, formaler Grenzen und Überlegungen zur Zukunft. Zur Teilnahme an
einer Befragung habe ich EinwohnerInnen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher
Lebenserfahrungen aus Slubfurt eingeladen. Das Projekt "Jestem-Ich bin" ist in Form von
Fahnen vom 15. März bis zum 18. April in der Słubicer Fußgängerzone und in Frankfurt
entlang der Karl-Marx-Str. zu sehen.
Katarzyna Podgórska-Glonti

Praca artystyczna jest sumą refleksji dotycząca: wzajemnych relacji, języka, stylu
życia, granic formalnych i przyszłości. Do realizacji zaprosiłam mieszkańców Słubic i
Frankfurtu, ludzi w różnym wieku i różnych życiowych doświadczeń. Projekt ,,JESTEM"
prezentowany był od 15 marca do 18 kwietnia w przestrzeni miejskiej, w formie flag, we
Frankfurcie wzdłuż ulicy Karl Marx Strasse, w Słubicach na deptaku przy moście.

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses hingen in Słubice noch alle von 12 Fahnen,
während in Frankfurt von 24 Fahnen nur noch 12 hingen. Alle anderen Fahnen wurden
mutwillig zerstört, vermutlich von Jugendlichen. Vermutlich haben sie nicht einmal den
Inhalt gelesen. Das wirft die Frage auf, inwiefern sie sich überhaupt mit ihrem Stadtraum
identifizieren und woher diese agressive Energie kommt. (Anmerkung der Redaktion)

W dniu zamknięcia pracy nad tym wydaniem gazety w Słubicach wisiały jeszcze
wszystkie z 12 flag, we Frankfurcie natomiast z 24 zamontowanych flag już tylko 4.
Reszta została zniszczona w sposób agresywny, prawdopodobnie przez młodzież.
Podejrzewamy, że nawet nie przeczytali treści. Pozostaje pytanie czy oni w ogóle się
zidentyfikują ze swoją przestrzenią miejską i skąd się bierze ta agresywność. (Redakcja)

Katarzyna Podgórska-Glonti

Foto: M. Kurzwelly

kręcony na żywo przez Słubfurczyków. Czy chcielibyście
aktywnie wziąć udział w
kręceniu filmu o Słubfurcie?
Przyjdźcie więc do jednego
z podanych dwóch miejsc
we Frankfurcie lub w Słubicach.
Więcej na stronie 4

Der Słubfurter Brückenhahn

Das Słubfurter Wappentier
erschallt jetzt stündlich auf
der Brücke.
Mehr auf Seite 3

Słubfurcki kogut

Pianie koguta - słubfurckiego symbolu miejskiego
- rozbrzmiewa teraz co godzinę na moście.
Więcej na stronie 3

Die Słubfurter
Volkshochschule

Wir wollen gratulieren,
denn heute ist sie fünf Jahre
alt geworden – die Słubfurter VHS.
Mehr auf Seite 5

Słubfurcki Centrum
Kształcenia Kulturowego

Chcemy
pogratulować,
bowiem dzisiaj świętuje
ona – Słubfurcka Volkshochschule, czyli Centrum
Kształcenia Kulturowego
– swoje pięciolecie.
Więcej na stronie 5
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zum Architekturwettbewerb "Slubfurter Platz": An der Stadtbrücke entsteht das Slubfurt - Begegnungszentrum

Ein Symbol für Slubfurt?
Am 31. März 2005 fand im Informationszentrum Słubfurt eine öffentliche Diskussionsrunde zu diesem Thema statt. Der
Architekt Matthias Hartung stellte sein Konzept vor:
Die Diplomarbeit von Matthias Hartung,
Diplomand der Fachhochschule Erfurt,
Fachbereich Architektur, befasst sich
mit dem Entwurf eins neuen kreativen
Begegnungszentrums in Slubfurt.
Der Standort des Gebäudes befindet sich
auf der westlichen Uferseite der Oder,
an der Stadtbrücke, im Stadtteil Furt. An
der Schnittsetelle der beiden Stadtteile
und Staaten fließen unterschiedliche
Charaktere zusammen, welche einen
neuen gemeinsamen Weg gehen müssen,
um Slubfurt als Einheit zu definieren.
Damit beide Städte nicht länger Rand- und
Grenzgebiet des jeweiligen Staates sind.
Der gemeinsame Weg formuliert sich in
dem neuen Gebäude an der Stadtbrücke.

Es entsteht ein Begegnungszentrum, wo
Menschen zusammenkommen, einander
begegnen, miteinander kommunizieren,
Ideen, Konzepte und Projekte gemeinsam
gedacht, gelehrt, umgesetzt und präsentiert
werden.
Die Form des Begegnungszentrums
symbolisiert, durch das Auslaufen der
prägnanten Gebäudeauskragungen zur
Oder und das ineinander fließen der beiden
Arme zum Westufer, die Verbindung der
beiden Stadtteile.
Der Baukörper mit seinem Vorplatz auf
westlicher Uferseite bildet den Auftakt
der neuen Slubfurter Stadtbrücke. Der
Stadtraum westlich der Oder wird durch
eine ergänzende Blockrandbebauung

neu gefasst und definiert, wobei sich der
Neubau an alten historischen Kanten
und Bezügen orientiert. Auf der östlichen
Uferseite von Slubfurt, wird der Stadtraum
entlang der Slubfurter Straße durch eine
Zeilenbebauung ergänzt und gestärkt.
Die Gebäudeausrichtung unterstreicht
die städtebauliche Ausrichtung der
beiden Stadteile von Slubfurt zur Oder
hin. Der Neubau beinhaltet verschiedene
Nutzungen, Lehr- und Forschungsbereiche,
Künstlerateliers, Ausstellungsräumlichkeit
en, Mediathek, Radio- und Fernsehstation
Slubfurt, Verkaufs-, Gastronomieflächen
und Forum. Der Forschungsbereich
Dient zur gemeinsamen Ideen- und
Konzeptentwicklung, welche in Seminaren

und Workshops vermittelt und weiter
ausgearbeitet werden.
Ergebnisse aus Forschung-, Seminarund Workshoparbeiten sowie Arbeiten
aus den Künstlerateliers sollen im
Ausstellungsbereich, Radio - Slubfurt und
Fernsehrsender Slubfurt der Öffentlichkeit
regional und global präsentiert werden.
Gemeinsam
entwickelte
Produkte
können dann in den dafür vorgesehenen
Verkaufsflächen vermarktet werden.
Im Forum, dem Kommunikationstreffpunkt
des Gebäudes, finden öffentliche Vorträge
und Präsentationen statt.
Die Menschen tragen die Bilder ihrer Stadt
in sich.
szrek
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Konkurs architektoniczny „Plac Słubfurcki“
Na moście powstaje Słubfurckie Centrum Spotkań

Symbol Słubfurtu?
W dniu 31. marca 2005 w Centrum Informacyjnym Słubfurtu odbył się spotkanie połączone z
dyskusja na temat powstania Centrum Spotkań. Matthias Hartung przedstawiał swój koncept:

Praca dyplomowa Matthiasa Hartunga,
absolwenta Wydziału Architektury Fachhochschule w Erfurcie, zawiera projekt
nowego, kreatywnego Centrum Spotkań
w Słubfurcie. Budynek usytuowany zostanie na zachodnim brzegu rzeki Odry,
na terenie dawnego przejścia granicznego
w dzielnicy Furt. W miejscu, gdzie stykają
się oba dzielnicy Słubfurtu i państwa, spotykają się też różne charaktery, które muszą rozpocząć wspólną wędrówkę jednym
szlakiem, tak, aby można było zdefiniować
Słubfurt jako jedność, aby każda z dzielnic
nie była tylko obszarem granicznym każdego z państw.
Ta wspólna droga sformułowana zostanie
poprzez nowy budynek na moście granicznym. Powstanie Centrum Spotkań, w którym będą mogli zbierać się ludzie, gdzie
przemyślane, prezentowane, omawiane i
wcielone w życie zostaną pomysły, koncepcje oraz projekty.
Dzięki wychodzącym z budynku występom i gzymsom w kierunku Odry oraz
zlewaniu się obu ramion w kierunku zachodniego brzegu, architektura budynku
symbolizuje połączenie obu części miasta.

Ta budowla, ze znajdującym się przed nim
placem na zachodnim brzegu, tworzy początek nowego mostu miejskiego Słubfurtu. Obszar miasta na zachód od Odry będzie ograniczony nowymi zabudowaniami
i w ten sposób nadany zostanie mu nowy
charakter, ale nowe budynki muszą być
dopasowane do historycznych elementów
zabudowy miejskiej.
Nowy obiekt ma być wielofunkcyjny,
wyposażony w pomieszczenia do celów
naukowo-badawczych, pracownie artystyczne, pomieszczenia wystawiennicze,
mediotekę, stację radiowo-telewizyjną
Słubfurtu, lokale sklepowe i gastronomiczne oraz Forum.

Dział badawczy służyć będzie wspólnemu tworzeniu i opracowywaniu nowych
pomysłów oraz koncepcji, które później – w ramach zajęć seminaryjnych i
warsztatowych – wdrażane będą w życie.
Wyniki prac naukowych, seminaryjnych
oraz warsztatowych, a także prace wykonywane w pracowniach artystycznych
będą prezentowane w pomieszczeniach
wystawienniczych oraz w radiu i telewizji
słubfurckiej. Wspólnie wyprodukowane
artykuły będzie można sprzedawać w
miejscach przewidzianych do handlu. W
Forum, miejscu spotkań i komunikacji,
mają być wygłaszane otwarte wykłady i
prezentacje.
szrek

Skizze/Szkic: Matthias Hartung; Fot.: Michael Kurzwelly
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Słubfurcki kogut
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stopka redakcyjna:

Pianie koguta - słubfurckiego symbolu miejskiego - rozbrzmiewa co godzinę na moście.

Hausanschrift / adres redakcji:
W pierwszym słubfurckim castingu na
odgłosy zwierząt w lutym wzięły udział
63 osoby. Składające się z austriackich rolników jury wybrało ostatecznie najlepsze
pianie koguta, a zwycięzca odebrał nagro-

7.00 do 19.00) usłyszeć pianie koguta w
wykonaniu Damiana Mielczarka. W ten
sposób Słubfurt ma swój symbol – tak jak
Kraków hejnał a Londyn Big Bena.
Kogut był poza tym symbolem Słubic i
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dę w wysokości 500 Euro.
19 marca podano wreszcie wyniki akcji,
której pomysłodawcą był austriacki artysta Hans Kropshofer. Kiedy przywiózł
już wszystkie nagrania do Linzu, z innymi artystami dokonał pierwszej selekcji i
wybrał 13 kogucich okrzyków. Te zostały
zaprezentowane jury składającemu się z 5
rolników, mieszkańców Północnej Austrii.
Żaden z arbitrów nie znał nazwisk wykonawców, nie miał też do dyspozycji zdjęć
uczestników akcji. Werdykt musiał zapaść
na podstawie wrażeń dźwiękowych. Co
ciekawe, wszyscy sędziowie niezależnie
od siebie wskazali na osobę, albo raczej
najlepszy koguci głos słubfurckiego gimnazjalisty Damiana Mielczarka.
Artysta uroczyście przekazał ufundowaną
przez Miasto Linz i Północnoaustriacką
Fundację Kultury nagrodę w wysokości
500 euro. Damian chce sobie kupić od
dawna wymarzony komputer. Austriaccy
artyści zdecydowali ponadto o przyznaniu
dodatkowej nagrody za innowacyjność
(100 euro), którą otrzymał Grzegorz Klepaczka za niesamowitego raperującego koguta. Niestety młody raper nie pojawił się
podczas sobotniego wręczenia nagród, dlatego prosimy go o kontakt z naszą redakcją
i odbiór pieniężnego trofeum.
Każdy pieszy przemierzający teraz most
miejski może o każdej pełnej godzinie (od

JESTEM - ICH BIN

Kontakt:

Frankfurtu. Z tego właśnie powodu kogut
stojący na jajku został wpisany w herb
Słubfurtu. Jego źródeł należy jednak upatrywać znacznie wcześniej. Odnajdziemy
go już w herbie Franków, którzy kiedyś
zapewne przeprawiali się tutaj przez Odrę i
do dziś jest symbolem Francji. A co jeszcze
ważniejsze: pianie koguta na całym świecie oznajmia nadejście nowego dnia.
mic

motyl@slubfurt.net
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Der Słubfurter Brückenhahn

Förderer/Sponsorzy:

Das Słubfurter Wappentier erschallt jetzt stündlich auf der Brücke.

Kulturstiftung des Bundes, Kulturbüro der Stadt Frankfurt (O)
Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
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An dem ersten Słubfurter Tierstimmencasting im Februar nahmen 63 EinwohnerInnen teil. Eine Jury, bestehend aus
oberösterreichischen Landwirten wählte
anschließend den besten Hahnenschrei
aus. Der Gewinner erhielt einen Preis in
Höhe von 500 Euro.
Am 19. März erfuhren wir endlich das
Ergebnis der Aktion, dessen Ideengeber
der österreichische Künstler Hans Kropshofer war.

ter Brückenhahn. Feierlich überreichte der
Künstler dem Jugendlichen das von der
Stadt Linz und dem oberösterreichischen
Kulturfonds gestiftete Preisgeld in Höhe
von 500 Euro. Damian möchte sich nun
von dem Geld einen lange ersehnten Computer kaufen.
Die Linzer Künstler beschlossen außerdem, einen zweiten Innovationspreis in
Höhe von 100 Euro an Grzegorz Klepaczka zu vergeben, der einen unglaublichen
Rapperhahn zum Besten gegeben hatte.
Leider war der junge Tierstimmenrapper
zur Preisverleihung nicht anwesend. Wir
bitten ihn daher, sich bei unserer Redaktion
zu melden, um sein Preisgeld abzuholen.
Wer jetzt über die Stadtbrücke geht, kann
zu jeder vollen Stunde von 7-19 Uhr den
Hahnenschrei von Damian Mielczarek
hören.
Auf diese Weise hat nun auch Słubfurt
sein Wahrzeichen, ähnlich wie der Hejnal
in Krakau oder der Klang des Big Ben in
London.
Der Słubfurter Hahn war übrigens bereits

Nachdem er die Tonaufnahmen der TeilnehmerInnen nach Linz mitgenommen
hatte, wählte er zusammen mit seinen Künstlerkollegen 13 Hahnenschreie aus, die er
anschließend einer Jury 5 verschiedener
oberösterreichischer Landwirte vorspielte.
Sie kannten weder die Namen, noch hatten
sie Fotos der Probanden zur Hand. Allein
aufgrund des Klanges mussten sie eine
Entscheidung treffen. Erstaunlicherweise
erkoren sie alle unabhängig voneinander
die Stimme des Słubfurter Gymnasiasten
Damian Mielczarek zum besten Słubfur-

Wappentier von Frankfurt und Słubice.
Aus diesem Grunde wurde er – auf einem
Ei stehend – auch zum Wappentier von
Słubfurt gekürt. Sein Ursprung liegt allerdings viel weiter zurück. Er war bereits
Wappentier der Franken, die vielleicht
einst hier die Oder überquerten und er ist
auch heute noch ein Wahrzeichen Frankreichs. Was aber noch viel wichtiger ist: Der
Hahnenschrei wird nicht nur in Polen und
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt
als Weckruf verstanden.
mic

weitere Informationen / dalsze informacje:
www.slubfurt.net

Kontakt:
motyl@arttrans.de, Słubfurt e.V.: + 49-335-4012774
SMOK: ul. I Maja 1, 69-100 Słubfurt, + 48-95-758 2439

Adresse/ Adres:
Słubfurt e.V. c/o Kurzwelly,
Tunnelstr. 10, EU/D-15232 Słubfurt
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Ein Live-Film über Słubfurt, gedreht von Słubfurtern - ein
Projekt von Sławomir Sobczak

L-R

www.slubfurt.net

Film o Słubfurcie kręcono na żywo przez Słubfurczyków Projekt Sławka Sobczaka

L-R

Der Künstler lädt alle kreativen Leute ein, die Interesse
daran haben, aktiv an der
Erschaffung eines zusammenhängenden Bildes ihrer
Stadt, in der sie leben, mitzuwirken. Sie sind eingeladen,
Unterschiede und Ähnlichkeiten zu beobachten und ihre
Beobachtungen mit Gästen
und Zuschauern zu teilen.

Do udziału w projekcie artysta zaprasza wszystkich
kreatywnych ludzi chcących
w aktywny sposób włączyć
się w budowanie spójnego
wizerunku miasta, w którym
żyją. Zaprasza do oglądania
różnic i podobieństw dzielenia się spostrzeżeniami z
widzami to obserwującymi

Das Projekt findet vom Donnerstag, 07. – Samstag, 09. 04.
täglich von der Abenddämmerung (ca. 19 Uhr) über die Dauer von 2 Stunden statt.
Veranstaltungsorte: in Słubice : vor der Stadtbibliothek, ul. Jedności Robotniczej
in Frankfurt : vor dem Słubfurter Informationszentrum, Grosse Scharrnstr. 17a

Die künstlerische Realisation für Słubfurt
beschäftigt sich mit dem Problem des
Wahrnehmens der Realität mit zwei Augen
und Ohren. Nur Dank dieser Doppelung
der Wahrnehmung sind wir in der Lage,
die räumlichen Beziehungen, die sich im
Bereich unserer aktiven Sinne befinden, zu
bestimmen. Im Fall dieses Projektes unter
dem Titel „L-R“ geht es darum, zwei verschiedene Realitäten darzustellen. Es han-
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delt sich dabei um einen interaktiven Dialog zwischen Teilnehmern, die sich auf den
gegenüberliegenden Flussufern befinden
und an ihren Köpfen befestigte KameraBrillen tragen. Die so entstehenden Bilder
werden in „Jetzt-Zeit“ auf zwei Leinwände
übertragen, die sich in den beiden Stadthälften befinden. Die Teilnehmer können
dabei unterschiedliche Haltungen einnehmen, vom passiven Beobachter bis zum
aktiven Gestalter der entstehenden Bilder
sowohl als zusammenhängende Wahrnehmung, wie auch als Wahrnehmung, die auf
die Unterschiede ihrer Quellen verweist.
Die Art der Umsetzung des Projektes erlaubt den Teilnehmern in einen aktiven
Diskurs über die Erfahrung von Raum zu
treten.
Es entstehen zwei symmetrische Bilder.
Jeder Teilnehmer kann jedoch nur Einfluss
auf das Entstehen der Bilder in „seiner“
Bildhälfte der Leinwand nehmen. Versucht er jedoch seine Beobachtungen in
Beziehung zu den auf der anderen Projektionshälfte entstehenden Bildern zu setzen,
kann eine Situation eines offenen Dialoges
entstehen, zu einer Verständigung, indem
die Teilnehmer gleichzeitig ein gemeinsames Bild dieser im Alltag getrennten Stadt
erschaffen.
Sławomir Sobczak (geb. 1964) ist Absolvent der Kunstakademie Poznań und gegenwärtig dort als Adjunkt tätig. Er leitet
dort das Studio für interaktive Kunst. Er
hat viele Kunstprojekte im In- und Ausland realisiert. In den vergangenen Jahren
beschäftigte er sich mit dem Problem des
„Monitorings“, d.h. des Eingriffs mit Überwachungskameras in die zeitgenössische
Gesellschaftskultur. Er untersucht das Entstehen bewusster Haltungen zu dieser Problematik. Dazu benutzt er Kamerasysteme
entweder als kalte Beobachter des öffentlichen Raumes, wie z.B. Galerien, Schulen,
Büros etc. Oft überträgt er diese Bilder auf
die Ebene subjektiver Betrachtung, indem
er die registrierten Bilder des öffentlichen
Raumes modifiziert und den Betrachter
aktiv in das Spiel einbezieht.
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Projekt realizowany będzie w dniach 07.-09.04. (czwartek do soboty)
codziennie od zmroku (około godz. 19) przez 2 kolejne godziny.
Miejsca: w Słubicach: przed Biblioteką Miejską, ul. Jedności Robotniczej
we Frankfurcie: przed Centrum Informacyjnym Słubfurtu, Grosse Scharrnstr. 17a

Tytuł realizacji dla Słubfurtu - L-R - odnosi
się do problemu dwuocznego / dwuusznego - przestrzennego widzenia / słyszenia
jednej rzeczywistości (tu jednego zróżnicowanego obszaru miejskiego.) Dzięki
takiemu widzeniu / słyszeniu jesteśmy w
stanie określać relacje przestrzenne faktów
znajdujących się w zasięgu aktywności
naszych zmysłów. W realizacji L-R gra
toczyć się będzie na poziomie obrazowania dwóch odmiennych rzeczywistości.
Będzie to interaktywny dialog pomiędzy
uczestnikami projektu znajdującymi się na
przeciwległych brzegach rzeki i noszących
na swoich głowach specyficzne elektroniczne okulary-kamery transmisyjne. Zaś
wideo-projekcje umieszczone w dwóch
częściach miasta spajać będą dwie obserwowane na bieżąco przez uczestników
projektu przestrzenie toczące się tam sytuacje. Interaktorzy mogą przyjmować różne
postawy od pasywnej do bardzo aktywnej,
zmierzającej do budowania bądź to spójnego obrazu bądź obrazu wskazującego na
różnice jego źródeł.
Ten projekt z natury swojej pozwoli, na
aktywne uczestnictwo w nim wszystkich
chcących nawiązać swoistego rodzaju dyskurs przestrzenny.
Powstaną dwa „symetryczne” obrazy
gdzie każdy z interaktorów będzie mógł
mieć wpływ tylko na jedną z dwóch połówek ekranu, tą "swoja", lecz dopasowując
ja do tej sąsiedniej może dążyć do sytuacji
otwartego dialogu, porozumienia tworząc
jednocześnie spójny obraz rzeczywistości,
tego na co dzień podzielonego miasta.
Sławomir Sobczak (ur. 1964) Absolwent a
obecnie pracownik dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w której
prowadzi Pracownie Działań Interaktywnych. Zrealizował kilkadziesiąt projektów
artystycznych. W wielu realizacjach powstałych w przeciągu ostatnich lat artysta
zajmował się problemem monitoringu
i inwigilacji we współczesnej kulturze
społecznej. Jej wpływu na kształtowanie
się świadomych postaw wobec tego problemu. W pracach z cyklu monitoring

wykorzystywał bądź to systemy kamer
jako zimnych obserwatorów przestrzeni
publicznej, takich jak galerie, szkoły, biura itp. Częstokroć obrazy te transponował
na spojrzenie subiektywne, kontrolując i
modyfikując obrazy rejestrowanych przestrzeni, wprowadzając widza w swoistego
rodzaju grę.
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Słubfurckie Centrum Kształcenia Kulturowego
Chcemy pogratulować, bowiem dzisiaj świętuje ona
– Słubfurcka Volkshochschule, cyzli
Centrum
Kształcenia Kulturowego
– swoje pięciolecie.
Był to ekperyment, który skupił kształcenie osób dorosłych Słubu i Furtu w jednym
budynku. Jak do tego doszło?
Burmistrz Słubfurtu wspomina: „ No tak,
w Furcie istniała już Volskhochschule,
placówka pełna sukcesów, potrzebowała
jednak ona pilnie nowego budynku. W
Słubie nie było placówki o podobnym
charakterze. Dokształcanie niezawodowe,
w tak różnych kierunkach, było do tej pory
nie znane. Dlatego pomyśleliśmy sobie, że
przeprowadzka do nowego obiektu byłaby
okazją do tego, ażeby wciągnąć mieszkańców Słubu w ten pomysł i stworzyć
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wspólny dom, w którym oferta edukacji
dorosłych kierowana byłaby jednocześnie
do mieszkańców Słubu i Furtu; ażeby
mogli się wieczorami w miłej atmosferze
spotkać i wspólnie uczyć. Tak, udało nam
się. Liczba korzystających z tej formy
kształcenia przekroczyła już sumę 5000
osób, a jedna trzecia część tychże to mieszkańcy Słubu.”
A co poleca VHS? „Prawie wszystko, na
co osoby dorosłe mają ochotę”, tego zdania jest Carola Chrześcianka, dyrektorka
VHS. I chyba należy jej przyznać rację, w
momencie, gdy z ognikiem w oczach, wymienia różnorodność ich oferty. Można na
przykład uczyć się języków od A jak arabski do Z jak zemoński. Mieszkańcy Słubu
i Furtu uczą się wspólnie, systemem tandemowym, języka polskiego i niemieckiego.
Ażeby nauka nie odbywała się na sucho,
wprowadzone są w program uczenia różnego rodzaju akcje jak n.p. korzystanie z
imprez, wspólne gotowanie czy też gry
towarzyskie jak Scrabble i Memory. Także inne tematy z dziedziny sztuki i sportu
wykładane będą w formie zajęć tandemowych. Chodzi o wprowadzenie interesującej mieszanki składającej się z języka
i sztuki, języka i sportu itd. W ten sposób
stworzony zostanie zestaw słów, na bazie
tego jak na razie niezrozumiałego szemrania mieszkańców Słubu i Furtu, który
będzie można w życiu codziennym wykorzystać. Jedną z ulubionych form zajęć
są kursy taneczne, w trakcie których obok
tańców standardowych uczyć się można
znanych tańców Słubfurckich. Pełni ognia
mieszkańcy Słubu trafiają w ramach tych
kursów na Furtczyków, którzy preferują
raczej bardziej „ułożone” następstwo kroków. Ta mieszanka składa się na taniec,
który znany jest już także poza granicami
Słubfurtu. Nawet na międzynarodowych
turniejach tańca udaje się Słubfurtczykom
zaszokować jurorów.
Ale to nie wszystko, co VHS oferuje. W
dziedzinach: polityka, społeczeństwo oraz
środowisko poleca VHS wiele kursów,
które otwierają nowe horyzonty Słubfurt-

czyków. „Tu tworzy się politykę miejską”
mówi w jednym z wywiadów Pan Weise.
W ramach kursów debatowania powstają
czasami rozwiązania, z których korzystają
radni miejscy. Ostatnio nawet pojawiają
się oni na zajęciach i snują wizje rozwoju
miasta razem z mieszkańcami Słubu i Furtu. Także na wydziałach pedagogicznych
i psychologicznych, które oferują zajęcia
dla przedszkolanek i nauczycieli, pojawiły
się grupy rozwojowe, które sprawdzają nie
tylko możliwości wdrażania w Słubfurcie
nowych koncepcji pedagogicznych czy też
psychologicznych, ale także tworzą specy-

toriów naukowych VHS dla tych, którzy
szukają możliwości rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Wydział Krajoznawstwa poleca seminaria, w ramach których
tworzone są koncepcje oprowadzania
turystów po mieście. To w ramach tych
zajęć powstały te tak dzisiaj popularne
„Oprowadzanie wzdłuż latarni” czy też
„Słubfurckie przejażdżki łodzią”. Nauczanie kulturalne poleca także, obok zajęć w
dziedzinach fotografii, malarstwa, plastyki, literatury oraz tańca, także tzw. Zajęcia
mieszane, gdzie uczestnicy mogą łączyć
różne formy wyrazu: język i sztuka, czy też

wyszło, należy się tylko o to samemu
postarać” to credo naszej szkoły”, uważa
dyrektorka VHS. „Tutaj jest wszystko,
lub prawie wszystko możliwe, życzenia
uczestików zajęć są naszym wyzwaniem,
staramy się tak kierować szkołą, by wyjść
na przeciw życzeniom miasta i jego mieszkańców. Wysokie zaangażowanie uczestników i aprobata ze stron władz miejskich
utwierdzają nas w tym, że jesteśmy na
dobrej drodze”.
Także i my podzielamy to zdanie! Chcieliśmy nie tracić za dużo czasu, ale tak się
złożyło, że zasiedzieliśmy się na spotkaniu

ficzne dla Słubfurtu metody wzajemnego
współżycia. Wśród młodzieży cieszą się
zainteresowaniem tzw. „ogniste debaty”,
w ramach których zasiadają oni przy ogniskach nad Odrą i omawiają razem projekty,
zatargi i sytuacje konfliktowe. Mieszanka
z terapii śmiechem, opowiadania twarzą
oraz sztuki słuchania są receptą labora-

inne formy z zakresu sztuki. Wynikami tej
ekspansji kulturalnej są n.p. Gazeta VHS,
własne „petit Cinema” oraz wyposażenie
całej szkoły, która, o czym wszyscy wiedzą, z uwagi na jej atrakcyjność, uznana
jest za jeden z najbardziej godnych uwagi
budynków w mieście.
„”Nie ma tego złego, co by na dobre nie

klubu debatujących, nauczylićmy się kilku
kroków słubfurckiego tańca i zapisaliśmy
się przy tej okazji na kurs „Pisanie artykułów dziennikarskich – ale prawidłowe”.
Tak więc do zobaczenia – oczywiście w
Volkshochschule!!!
Uta Blechschmidt
(tłumaczył Janusz Kauczyński)

Die Słubfurter Volkshochschule
Wir wollen gratulieren,
denn heute ist sie fünf Jahre
alt geworden – die Słubfurter VHS.
Es war ja ein Experiment, die Erwachsenenfortbildung von Słub und Furt in einem
Haus zu bündeln. Wie ist es gelaufen?
Der Słubfurter Bürgermeister erinnert sich:
„Nun ja, in Furt gab es bereits eine Volkshochschule, eine erfolgreiche Einrichtung,
die aber dringend ein neues Gebäude
brauchte... In Słub gab es gar keine Institution dieser Art. Nebenberufliche Fortbildung in dieser Vielfalt anzubieten, war bisher keine Tradition. Also dachten wir uns,
dass ein Umzug in ein neues Gebäude die
ideale Gelegenheit wäre, die Słuber stärker
in das Erwachsenbildungsangebot einzubeziehen und ein gemeinsames Haus zu
erschaffen, wo die Furter den Słuber sich
zum einen in angenehmer Atmosphäre am
Abend begegnen und zum anderen alle
gemeinsam lernen können. Ja und das ist
uns gelungen, die Teilnehmerzahl hat die
5000er Marke überschritten und ein Drittel
aller TeilnehmerInnen sind mittlerweile
Słuber.“
Und was bietet die VHS? „Fast alles, worauf Erwachsene Lernlust haben“, ist die
Ansicht der Słubfurter Volkshochschulleiterin Carola Chrzescianka. Und irgendwie
muss man ihr das abnehmen, so wie sie mit
leuchtenden Augen das vielfältige Angebot
schildert. Man kann sich z.B. mit Sprachen
beschäftigen, angefangen bei A wie Arabisch bis hin zu Z wie Zähmonisch. Słuber
und Furter erlernen im Tandemsystem das
Deutsche und Polnische gemeinsam. Damit der Unterricht nicht zu trocken wird,
gibt es zwischendurch gemeinsame Aktionen wie Veranstaltungsbesuche, gemeinsames Kochen oder die beliebten Scrabble-

und Memoryabende. Auch andere Angebote im Kunst- und Sportbereich werden
im Tandemverfahren gelehrt. Es geht um
eine unterhaltsame Mischung von Sprache
und Kunst oder Sprache und Sport usw. So
wird aus dem scheinbar unverständlichen
Gezischel der Słuber und Furter für die
Furter und Słuber bald ein Wortpool, den
sie durchaus im Alltag anwenden können.

Vielzahl von Kursen, die mittlerweile
bahnbrechend für Slubfurt sind. „Hier
wird Stadt-Politik gemacht.“, teilte uns
Herr Weise in einem Interview mit. In den
Debattierkursen entstehen mittlerweile
Lösungsentwürfe, die die Stadtverordneten gern aufgreifen. Inzwischen tauchen
sie oft selbst auf, um gemeinsam mit dem
Słubern und Furtern hier Stadtvisionen zu

Beliebt sind die Tanzkurse, wo neben den
üblichen Standart- auch die berühmten
Słubfurter Tänze gelehrt werden. Da treffen die feurigen Słuber auf die Furter, die
eher viel Wert auf eine ordentliche Schrittfolge legen. Die Mischung ergibt einen
herausragenden Reigen, der schon über die
Grenzen von Slubfurt bekannt ist. Selbst
bei internationalen Turnieren verblüffen
die Słubfurter Tänze die Jury.
Aber das ist bei weitem noch nicht alles,
was die VHS zu bieten hat, der Bereich
Politik-Gesellschaft-Umwelt umfasst eine

spinnen. Der Pädagogik- und Psychologiebereich hat neben einem umfangreichen
Fortbildungsprogramm für Kitas und
LehrerInnen eigene Entwicklungsgruppen, die nicht nur neue pädagogische oder
psychologische Konzepte auf Machbarkeit
in Slubfurt prüfen, sondern słubfurtspezifische Methoden des Umgangs im Miteinander entwickeln. Bei Jugendlichen sind
die sogenannten „Feuerrunden“ beliebt,
wo man gemeinsam um Feuerstätten an
der Oder sitzt und Projekte, Streitfälle
und Konflikte aushandelt. Eine Mischung

aus der Lachtherapie, Geschichtenerzählen und der „Kunst des Zuhörens“ ist das
Rezept der VHS Entwicklungslabore für
Konfliktlösungssuchende. Der Bereich
„Heimatkunde“ bietet Seminare, in denen
die Teilnehmer Stadtführungskonzepte für
Touristen entwickeln. Hier entstanden die
heute so beliebten „Laternenführungen“
und die „Słubfurter Bootstouren“. Die
Kulturelle Bildung hat neben den Kreativkursen im Bereich Fotografie, Malen,
Plastik, Literatur und Tanz sogenannte Mischprojekte, in denen die Teilnehmer entweder Sprache und Kunst oder verschiedene Ausdruckformen im künstlerischen
Bereich miteinander kombinieren können.
Ergebnisse dieser kulturellen Expansionen
sind beispielsweise die VHS Zeitung, das
VHSinterne „petit Cinema“ und die Ausgestaltung der gesamten Schule, die, wie
ja bekannt ist, aufgrund ihrer Attraktivität
zu den sehenswertesten Häusern der Stadt
gehört.
"“Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“,
ist eins unser Credos der Schule“, meint
die Volkshochschulleiterin. „Hier ist alles oder fast alles möglich, die Wünsche
unserer TeilnehmerInnen sehen wir als
Herausforderungen – nämlich die Schule
genauso zu gestalten, wie unsere Stadt und
ihre BürgerInnen sie brauchen. Das hohe
Engagement unserer Teilnehmer und das
Ansehen in der Stadtführung bestätigen
uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“
Dem können wir nur zustimmen! Eigentlich wollten wir nur kurz bleiben, aber
mittlerweile sind wir schon im Debattierklub hängen geblieben, haben ein paar
Schritte Slubfurter Tanz gelernt und uns
für den Kurs „Journalistisches Schreiben
– aber richtig“ angemeldet. Also bis demnächst – natürlich in der Volkshochschule!
Uta Blechschmidt
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erste deutsch-polnische Stadt an der Oder | unser Korrespondent Piotr Szrek sprach mit Stadtarchitekt Michael Kurzwelly.

Słubfurt
Herr Kurzwelly, erzählen Sie uns bitte
in einigen Sätzen etwas über Geschichte
und Struktur Ihrer Stadt.
Nun, da sind gleich zu Anfang viele trockene Fakten aufzuzählen, deshalb nur kurz:
Hervorgegangen ist Słubfurt aus den beiden Städten Słub und Furt an der deutschpolnischen Grenze, mit ihren zwei Kulturen, zwei Sprachen und zwei Realitäten in
zwei Ländern.
Słubfurt wurde am 08. November 1999
auf einer gemeinsamen Stadtratssitzung
gegründet und dann am 29. November
2000 in das europäische Städteregister
eingetragen.
Der Stadtverband Słubfurt setzt sich aus
den zwei Stadtparlamenten der beiden
Stadtteile Słub und Furt zusammen. Beide
Stadtverwaltungen gemeinsam bilden den
Słubfurter Stadtrat, aus dessen Mitte im
4-Jahresszyklus der Oberbürgermeister
gewählt wird – abwechselnd aus Słub und
Furt. Diese Regelung ist allerdings derzeit
umstritten, denn bereits unser derzeitiger
Bürgermeister, Herr Dr. Władysław Müller, lässt sich weder eindeutig der einen
oder anderen Seite zuordnen. Geboren in
Słub und aufgewachsen in Furt, studierte

noch andauert, eine prozesshafte Entwicklung. Es hat etwas mit der Identität der
Menschen zu tun. Auch Słubfurt ist in
große Prozesse eingebettet. Globalisierung
der Wirtschaft, Beitritt Polens zur EU,
Entmachtung nationalstaatlicher Politik,
aber vor allem Sinnkrisen und Ängste der
Bürger in einer individualisierten Multioptionsgesellschaft drückten sich in Spannungen und Hektik auf der einen Seite und
in Lethargie, Depression und Rückzug auf
der anderen Seite aus. Eine Sinnkrise auf
beiden Seiten der Oder.
Aber Not macht erfinderisch. Ich gründete eine kleine Bürgerinitiative, die einen
folgenreichen Prozess in Gang setzte. Die
TeilnehmerInnen kamen aus Słub und aus
Furt, viele von Ihnen waren neu zu uns gezogen und brachten den frischen Blick von
außen mit. Wir behaupteten einfach, hier
in Słubfurt zu sein. Man verspottete uns,
belächelte uns oder ignorierte uns einfach.
Aber wir machten weiter, ließen uns nicht
beirren und eröffneten ein zweisprachiges
Słubfurter Informationszentrum, gründeten den Słubfurter Jugendklub und lebten
Słubfurt. Überregional schenkte man uns

Mobile Touristeninformation im Einsatz, hier während des Festivals
“terra polska” in Berlin, April 2004 – mobilna Informacja Turystyczna, tu
podczas festiwalu „terra polska“ w Berlinie, kwiecień 2004r.
er europäisches Recht und Städteplanung
am Collegium Polonicum in Słub. Heute
amtiert er im neuen Rathaus auf der Stadtbrücke.
Was hat die Einwohner der beiden
Grenzstädte dazu bewogen, sich zu einer
Stadt – zumal über eine Staatsgrenze
hinweg – zusammenzuschließen?
Das ist ein komplexer Vorgang, der heute
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Aufmerksamkeit. In Polen und Deutschland begann man über die wundersame
Stadt Słubfurt an der Oder zu reden, die
Touristen fuhren nicht mehr nach Słub
oder Furt, sondern nach Słubfurt. Eines Tages bekannte sich auch der Bürgermeister
von Furt in einem Interview mit der TAZ
dazu, ein Słubfurter zu sein. Der Prozess
verselbständigte sich. Die Politiker von
Słub und von Furt erkannten, dass Słubfurt
ein Prädikat, ein Gütesiegel, eine Marke
geworden war, die es zu nutzen galt.
Was hat Sie auf die Idee gebracht, Słubfurt zu gründen?
Geboren bin ich in Darmstadt, aufgewachsen in Bonn, drei Jahre habe ich in Frankreich und acht Jahre in Poznań, gelebt,
bevor ich hierher kam. Das verändert den
eigenen Blick auf die Welt. Meine Identität
ist durch das Leben in unterschiedlichen
Kulturen und Sprachen geprägt. Ein Teil
von mir ist mit Polen verwachsen, ein weiterer Teil mit Frankreich…
Ich bin aus Polen nach Furt gekommen,
weil Furt an der Grenze zweier Realitäten
liegt, weil ich mich in dem Spagat zwischen den Kulturen am wohlsten fühle,
weil ich nur über die Brücke gehe und
schon in Słub bin.
Aber ich war neu hier, viele Menschen auf
beiden Seiten der Oder dachten anders. Ich
wollte mich hier wohlfühlen, deshalb habe
ich Słubfurt entwickelt, eine Stadt, die zunächst nur in meinem Kopf existierte. Ich
bin zutiefst überzeugt davon, dass eine
gute Idee bereits eine neue Realität darstellt, dass bereits mein veränderter Blick
meine Umgebung verändert.
Ging es denn nur um Ihre eigene Wahrnehmung der Realität oder steckte die
Absicht dahinter, die Gesellschaft zu
verändern?
Ich bin kein Träumer, der sich eine Traumwelt erschafft, um sich das Leben angenehmer zu machen. Mich beschäftigt die
Frage nach der eigenen Identität, nach

Lebensgrundsätzen und Denkstrukturen,
die mich geprägt haben. Indem ich mit
„Słubfurt“ einen neuen Lebensraum definiere, stelle ich existierende Strukturen
in Frage und biete die Möglichkeit, sich
daran zu reiben. Wo liegt meine Heimat?
In Bonn, in der Normandie, in Poznań, in
Furt oder in Słub?
Ich habe beschlossen, meine neue Heimat
Słubfurt zu nennen. Der Begriff ist letztendlich eine Metapher für einen Lebensraum zwischen den bereits abgesteckten
Räumen.
Ich habe mich mit den Städten Słub und
Furt auseinandergesetzt. In beiden Städten ist kaum einer verwurzelt. Der zweite
Weltkrieg und die darauf folgende OstWestverschiebung der polnischen Grenzen
hatte eine Zwangsumsiedlung großen Stiles zur Folge. Słub war vor dem Krieg Vorort von Furt. Durch den Krieg erst wurden
2 Städte daraus. Die Einwohner von Słub
stammen größtenteils aus den ehemaligen
polnischen Ostgebieten, die heute in der
Ukraine oder Weißrussland liegen. Sie
mussten ihre Heimat verlassen und ließen
sich gezwungenermaßen in Słub nieder.
Furt wurde in den letzten Kriegstagen von
den Nazis zur Festung erklärt. Die Innenstadt brannte völlig aus und die meisten
Einwohner flohen oder fielen dem Krieg
zum Opfer. Die DDR-Regierung baute
die Stadt neu auf, gründete das Halbleiterwerk und siedelte hier künstlich Menschen
aus dem gesamten Gebiet der DDR an.
Hinzu kamen russische und deutsche Militärkasernen. Die Menschen wurden mit
großzügigen Angeboten hierher gelockt,
doch für viele wurde die Stadt nie richtig
eine Heimat. Allein aus diesem Grunde ist
Słubfurt ein Angebot für eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. In diesem
Sinne will ich sicherlich einen Beitrag für
gesellschaftliche Veränderung leisten.
Wäre es nicht besser, Sie würden Politiker werden, um Ihre Ziele umzusetzen?
Stattdessen gaukeln Sie uns vor, die
Stadt Słubfurt würde wirklich existieren. Bügeln Sie nicht einfach die vielen
Unterschiede glatt, indem Sie sie einfach
ignorieren? Die Wirklichkeit sieht doch
ganz anders aus. Die Słubicer Taxifahrer wehren sich seit Jahren erfolgreich
gegen eine beide Städte verbindende
Buslinie und nun ist es die Frankfurter
Seite, die das Projekt einer gemeinsamen Straßenbahn straucheln lässt. Sie
können doch nicht die Augen davor
verschließen?
Ich bin Künstler und arbeite mit Słubfurt
an einer sozialen Plastik. Ich benutze dafür den Kontext des deutsch-polnischen
Stadtraumes Słub-Furt. Ich bin davon
überzeugt, dass durch Słubfurt Möglichkeiten und Unterschiede hervortreten und
ausgesprochen werden können. Dabei arbeite ich unter anderem mit der Methode
der Wirklichkeitsinszenierung. Ich arbeite

Stadtführer Kurzwelly erklärt
Gästen das Auffüllen leerstehender
Wohnblöcke mit Erde (aus dem
Film über Słubfurt) – przewodnik
miejski Kurzwelly wyjaśnia turystom
projekt wypełnienia opuszczonych
bloków mieszkalnych ziemią (z
filmu o Słubfurcie)
gerne in Netzwerken mit anderen KünstlerInnen zusammen und habe 12 weitere
KünstlerInnen zur Mitarbeit eingeladen.
Sie bringen auch für mich neue Aspekte in
den Diskurs. Im Juli 2004 wurden die ersten 25 Meter der „Słubfurter Stadtmauer“
auf dem Plac Bohaterów eingeweiht. Die
Mauer steht auf einem gedachten, mit dem
Zirkel gezogenen Kreis, der die Stadtzentren von Frankfurt und Słubice umschließt.
Er beschreibt eine Schnittmenge aus den

Straßenumbenennung – zmiana nazw ulic
Mengen Deutschland und Polen, die ich
eben Słubfurt genannt habe. Die Mauer ist
50 Zentimeter hoch und kann somit auch
als Bank genutzt werden. Sie ist ein Ort
der Kommunikation und ein Stolperstein
für eine Auseinandersetzung mit diesem
gedachten neuen Stadtraum. Derzeit prüft
Frankfurt den Bau eines zweiten Teilstücks. Damit ist bereits ein Prozess der
Auseinandersetzung begonnen. In einem
leerstehenden Laden in der Grossen Scharrnstraße befindet sich seit Juli 2004 das
Słubfurter Informationszentrum, das äußerlich ganz wie eine Touristeninformation
aussieht. Hier kann man den Słubfurter
Stadtführer mit Stadtplan inklusive einem
Film auf DVD über die Stadt Słubfurt
erstehen, sowie 10 verschiedene Postkartenansichten, Słubfurter Wein und andere
Souvenirs erhalten. Tatsächlich werden
wir dort häufig von Touristen besucht,
denen wir die Stadt erklären. Außerdem
gibt es einen als mobile Touristeninformation umgebauten VW-Bus, mit dem ich
bereits in Berlin und Poznań für Słubfurt
geworben habe. Der Bus und das Infozentrum werden vom Słubfurter Stadtwappen,
einem Hahn auf einem Ei, geschmückt.
Wir bieten Stadtführungen durch Słubfurt
an. Ich führe dann die Gruppen durch
Słubfurt und erkläre ihnen, wie unsere
Stadt funktioniert – und häufig glauben
sie mir oder halten Słubfurt zumindest für
möglich. Nachdem der Słubfurter Jugendklub 2003 zunächst als Kunstprojekt von
unserer Künstlergruppe „Projekt Helmut
Kowalski“ mit 16 Jugendlichen aus Słub
und aus Furt durchgeführt wurde, wird
dieser Dank einer Unterstützung durch die
Euroregion voraussichtlich ab Mai 2005
wirklich entstehen. Damit wird dann die
erste echte Słubfurter Einrichtung entstehen, bei der Jugendliche beider Städte gemeinsam ihre Freizeit verbringen und im
Alltag einen entkrampften und normalen
Umgang miteinander lernen können.
Słubfurt ist ein Prozess, der nicht erzwungen werden kann, sondern sich langsam
entwickelt. Nach 6 Jahren Arbeit wird
der Jugendklub eine der ersten sichtbaren
Früchte sein. So wird es irgendwann auch
eine Buslinie oder eine Straßenbahn geben,
davon bin ich überzeugt.
Słubfurt ist aber mehr. Sie sprachen
anfangs von einer gemeinsamen Stadtverwaltung. Geht das nicht zu weit? Es
gibt kritische Stimmen, die sich zwar für
eine gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit aussprechen, die aber Słubfurt
für eine abgehobene Spinnerei eines
Künstlers halten, der versucht, mit den
Einwohnern sein Spiel zu treiben.
Ja, in gewisser Hinsicht ist Słubfurt ein
Spiel, bei dem jeder mitspielen darf. So
haben sich bereits einige Einwohner gemeldet, die aktiv und unentgeltlich das
Słubfurter Infozentrum mitbetreuen und
auch bei anderen Projekten helfen. Etwa
60 Leute sind im Besitz des Słubfurter Personalausweises, den man auch über unsere
Internetseite beantragen kann. Der Film
über Słubfurt deutet den Grenzübergang
zum Słubfurter Rathaus um, an dessen
Eingang die Besucher Schlange stehen,
um vom Bürgermeister Władysław Müller
Kaffee und Kuchen zu bekommen. Kunst
kann ein Spiel sein, das mit Humor arbeitet und so die bestehende Realität skurril
erscheinen lässt. Das ist beabsichtigt, denn
der verschobene Blick ermöglicht andere
Sichtweisen. Trotzdem sind die angebote-

nen Sichtweisen nicht derart abwegig, dass
sie unmöglich sind. Die Idee der gemeinsamen Stadtverwaltung orientiert sich an der
bereits praktizierten Zusammenarbeit der
beiden Städte Kerkrade und Herzogenrath
bei Aachen an der deutsch-holländischen
Grenze, die den Zweckverband Eurode
gegründet haben und damit eine Plattform
für einen gemeinsamen Stadtraum über die
Grenze hinweg geschaffen haben. Lokalpolitisch betrachtet bin ich überzeugt davon, dass eine Umbenennung von Furt und
Słub in Słubfurt der Stadt eine neue Dynamik und neue Perspektiven nicht nur im
wirtschaftlichen und touristischen Bereich
bringen würde. Was ich einfordern möchte,
ist ein Zusammendenken des Stadtraumes
bei allen Entscheidungen, ob sie auf der
einen oder der anderen Seite gefällt werden. Infrastrukturell gesehen handelt es
sich nämlich bereits um einen Stadtraum.
Das Furter Hallenbad ist schon heute auch
das Schwimmbad von Słub. Bei jeglichen
Entscheidung auf der einen Seite sollte
man von Anfang an Aspekte der anderen
Seite berücksichtigen und in die jeweiligen Beschlüsse einfließen lassen. Deshalb
wäre bereits heute ein gemeinsames Gremium für beide Städte von großem Vorteil.
Beide Seiten würden mehr voneinander
über ihre Probleme, Sorgen; Ängste, Denkweisen und Ideen erfahren. Das versuche
ich in meinen Słubfurt-Projekten zu verdeutlichen. So habe ich 2000 das Projekt
„smacznego - guten appetit“ realisiert, bei
dem 16 Gastgeber aus Słub und aus Furt
unbekannte Gäste zu einem Abendessen
einluden. Zunächst habe ich die 16 Gastgeber gebeten, mir ihren Speiseplan für den
19. Mai um 19 Uhr mitzuteilen. Diesen
Speiseplan habe ich dann ohne Angabe
von Namen und Adressen in der Gazeta
Lubuska und der Märkischen Oderzeitung
veröffentlicht. Alle Speisen auf deutscher
Seite waren nur in polnischer Sprache an-
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gegeben und umgekehrt. Auf diese Weise
meldeten sich Słuber Bürger für ein Essen
in Furt an und umgekehrt. Gastgeber und
Gäste verbrachten den Abend ungestört
und mussten selber Wege finden, über
Sprachbarrieren hinweg miteinander zu
kommunizieren. Ich bat sie, den Abend in
selbstgewählter Form zu dokumentieren
und zu reflektieren. Die Ergebnisse wurden
2 Wochen später in der Kneipe des Słuber
Kulturhauses präsentiert und unser Verein
richtete für alle ein kleines Buffet aus. Über
100 Leute kamen da aus unterschiedlichsten Generationen zusammen, die sich
ansonsten nie begegnet wären.
Das größte Problem beim Zusammendenken von Słub und Furt ist jedoch das bis
heute starke Wirtschaftsgefälle, das Ängste
auf beiden Seiten schürt. So haben viele
Furter Angst vor billigen Arbeitskräften
aus Słub und umgekehrt haben viele Słuber Angst, von dem viel größeren und wirtschaftlich stärkeren Furt erdrückt zu werden. Auch hier würden offene Gespräche
in einem gemeinsamen Gremium helfen.
Das verlangt natürlich verstärkt nach Zweisprachigkeit in beiden Stadtverwaltungen.
Sie sollten also doch Politiker werden….
Als Künstler bin ich auch politisch, aber
nicht nur. Ein Politiker muss nach Mehrheiten schauen und sich an Spielregeln
politischer Konventionen halten. Als Künstler bin ich nur Vertreter meiner eigenen
Ideen und Projekte und kann auch Dinge
realisieren, die in den Stadtparlamenten so
einfach nicht durchsetzbar sind, wie z.B.
der Słubfurter Jugendklub. Gleichzeitig
können künstlerische Interventionen durchaus auch Denkprozesse bei Politikern
auslösen. Wenn der Oberbürgermeister
von Furt sich in den Medien als Słubfurter
bezeichnet, oder wenn der Bürgermeister
von Słub mit Begeisterung dem Bau
eines Stückes der Słubfurter Stadtmauer
zustimmt, sind das kleine Erfolge.
Außerdem muss Politik nicht institutionalisiert sein. Jedes Individuum kann einen
aktiven Beitrag zur Politik leisten, der
über die Rolle als Stimmvieh hinausgeht.
Ich bin nicht bereit, die Verantwortung
allein den Politikern zu überlassen. Jeder
Mensch kann sich kreativ-künstlerisch in
den Gestaltungsprozess unseres Lebens
einmischen.
Seit April 2004 habe ich einen Lehrauftrag
im Bereich Kulturwissenschaften an der
Europauniversität Viadrina. Ich leite ein
Seminar unter dem Titel „Słubfurt City?“,
bei dem sich deutsche und polnische Studentinnen eigene Projekte für Słubfurt ausdenken und umsetzen. Eine studentische
Arbeitsgruppe hat die Redaktion der Słubfurter Zeitung „PROFIL“ übernommen.

JESTEM - ICH BIN

7

PROFIL

www.slubfurt.net

Kommen wir noch einmal zu Ihrem
Projekt Słubfurt zurück. Für die Umsetzung Ihrer Ideen benötigen Sie finanzielle Unterstützung. Wie finden Sie die?
Bei meiner Entscheidung, Kunst nicht
mehr nur im geschützten Raum einer
Galerie zu machen, sondern in den öffentlichen Raum zu gehen, war mir bewusst,
dass ich alles selber organisieren muss,
von der Finanzmittelakquise über die

Aktivitäten. Aus diesem Grunde ist unser
Vorstand doppelt besetzt. So ist z.B. der
Vorsitzende des Słuber Vereins stellvertretender Vorsitzender in Furt und umgekehrt.
Alle Mitglieder in dem einen Verein sind
automatisch auch Mitglieder im anderen.
Wir verstehen uns als Netzwerk verschiedener Akteure, deren gemeinsames Ziel
die Vernetzung von Słub und Furt auf
unterschiedlichsten
gesellschaftlichen

Die Słubfurter Stadtmauer, eingeweiht am 02.07.2004 – Mur Miejski
Słubfurtu, odsłonięty w dniu 02.07.2004r.
Öffentlichkeitsarbeit bis zur Umsetzung.
Nach der Formulierung meiner Idee stelle
ich Anträge bei verschiedenen Stiftungen,
Einrichtungen und Fonds. Das ist je nach
Profil und Charakter des Projektes unterschiedlich. Das derzeit laufende Projekt
„Słubfurt City?“ wird u.a. von der Kulturstiftung des Bundes, dem Kulturbüro von
Furt und der Wohnbau Genossenschaft gefördert. Es läuft über ein ganzes Jahr und es
nehmen viele weitere KünstlerInnen daran
teil. Im Rahmen dieses Projektes kommt
sowohl die Zeitung „PROFIL“ heraus,
sind das Infozentrum und die Stadtmauer entstanden, sowie andere Projekte der

Ebenen ist. Es ist also kein Kunstverein,
sondern erlaubt eine Auseinandersetzung
mit dem Stadtraum auf unterschiedlichsten Ebenen. So ist kürzlich im Rahmen
des Vereins der Słubfurter Kite-Surfing
Klub entstanden. Es handelt sich dabei um
einen Sport, bei dem ein Surfer von einem
Drachen gezogen wird. Im Frühling, wenn
die Oderwiesen in Słubfurt überschwemmt
sind, werden wir sicher zum ersten Słubfurter Kite-Surfing Wettbewerb einladen
können.
Wie geht es ab Mai 2005 weiter, wenn
das Projekt „Słubfurt City?“ beendet

Der Słubfurter Jugendklub – Słubfurcki Klub Młodzieżowy
teilnehmenden KünstlerInnen, wie z.B.
ein Projekt zur Förderung der Migration
von Schmetterlingen des Künstlerpaares
Cinzia Cozzi und Bernardo Giorgi aus
Siena, Touristenreisen mit Expresskurs in
Polnisch für Berliner nach Słubfurt von
Judith Siegmund oder „Probewohnen in
Słubfurt“ von Christian Hasucha. Im Februar 2005 begann das erste Słubfurter
Tierstimmencasting der Linzer Künstlergruppe „Transpublic“, bei dem Słubfurter Einwohner den Schrei des Słubfurter
Hahns imitieren können. Der beste Schrei
wird dann über Megaphone stündlich zwischen 7-19 Uhr auf der Stadtbrücke zu
hören sein. Aber ich möchte nicht zuviel
verraten, besuchen Sie das Słubfurter Informationszentrum oder informieren Sie
sich auf der zweisprachigen Internetseite
der Stadt Słubfurt (www.slubfurt.net) über
bereits gelaufene Projekte und Ankündigungen der nächsten Veranstaltungen. Dort
finden Sie auch eine digitale Version unserer Zeitung „PROFIL“.
Die meisten Projekte laufen über den
Verein Słubfurt, den ich gemeinsam mit
anderen engagierten Słubfurtern gegründet habe. Als kleiner Verein verfügen wir
über kein Personal. Deshalb muss jeder die
Verantwortung für die Umsetzung seiner
Ideen selber übernehmen, wobei andere im
Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen.
Um auf beiden Seiten als Verein eingetragen zu sein, haben wir de facto zwei gleichnamige Vereine gegründet. Gleichgewicht ist ein wichtiges Element Słubfurter

ist? Haben Sie damit nicht das Potenzial
Ihrer Idee ausgeschöpft?
Mit Beendigung des Projektes entsteht
eine Reklamebox der Stadt Słubfurt, die
wir dann gerne gegen eine kleine Spende
an unseren Verein an Schulen und andere
Bildungseinrichtungen verschicken. Sie
enthält 4 Ausgaben der Zeitung PROFIL,
Postkartenansichten, Stadtführer mit Film,
einen weiteren Film über unsere Stadt und
viele weitere Überraschungen.
Es geht aber weiter. Bis dahin wird hoffentlich der Słubfurter Jugendklub bereits
seine Tätigkeit aufgenommen haben und
es sind bereits weitere Projekte geplant,
deren Durchführung allerdings von Förderzusagen abhängt.
In dem Projekt „Umleitung-Objazd“
wird sich unsere deutsch-polnische Künstlergruppe „Projekt Helmut Kowalski“
mit den Nachbardörfern Gozdowice und
Güstebieser Loose beschäftigen. Vor dem
Krieg gehörten die Dörfer zusammen.
Durch eine Umleitung der Oder um beide
Dörfer herum werden sie wieder zu einem
Dorf. Unter aktiver Teilnahme der Einwohner soll dann das gemeinsame Leben
dieses neuen bikulturellen Dorfes gestaltet
und geplant werden.
Für 20067 habe ich zusammen mit Roland
Schefferski der Europauniversität Viadrina die erste Durchführung der „Słubfurt
Triennale“ vorgeschlagen, bei der im
Dreijahreszyklus international WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen Arbeiten
zum Thema Grenze, Identität, Migration,

Regionalität und Globalisierung vor Ort
im Kontext unseres transkulturellen Słubfurter Stadtraumes realisieren sollen. Es
handelt sich dabei um ein Großprojekt,
das am Beispiel einer regionalen Situation
überregional Denkanstöße zum Wandlungsprozess unserer Gesellschaften geben
kann und gleichzeitig einen Beitrag zur
Entwicklung des Słubfurter Stadtraumes
leisten kann.
Deutsch - polnische Doppelstädte,
wie Słub und Furt – zumal mit einer
deutsch-polnischen Universität – sind in
einer durchaus privilegierten Lage. Die
Chancen für Słubfurt stehen trotz hoher
Arbeitslosigkeit auf beiden Seiten der
Grenze nicht schlecht. In anderen Orten Brandenburgs – vor allem auf dem
Land – sieht es wesentlich schlechter
aus. Verständlicherweise verlassen vor
allem junge Leute unsere Region. Viele
zieht es Richtung Westen. Resignation
und Lethargie machen sich breit. Sehen
Sie auch hier Chancen, mit ähnlichen
künstlerisch-gesellschaftlichen Projekten einzugreifen?
Słubfurt ist im Kontext einer spezifischen
Situation entwickelt worden und kann nur
hier in dieser Form umgesetzt werden. Als
uns der Neulewiner Verein „Bezgranic“
eingeladen hat, ein Projekt für Güstebieser
Loose und Gozdowice vorzuschlagen, sind
wir erstmal dorthin gefahren und haben
uns vor Ort informiert. Den Vorschlag für
das Projekt „Objazd – Umleitung“ haben
wir erst anschließend erarbeitet. Dasselbe
gilt für jeden anderen Ort in Brandenburg.
Eine schwierige Situation vor Ort ist eine
Herausforderung für mich, der ich mich
gerne stelle. Es geht darum, Potenziale
zu entdecken und Probleme in Chancen
umzudeuten. So gibt es z.B. eine interessante Bürgerinitiative gegen das Bombodrom. Wenn schon Engagement von unten
da ist, ist bereits eine gute Ausgangssituation gegeben. Doch erlebe ich oft, dass
sich Initiativen im Kampf gegen etwas erschöpfen…. gegen Ausländerfeindlichkeit,
gegen Arbeitslosigkeit, gegen das Bombodrom. Es ist wichtig, gegen Ausländerfeindlichkeit oder ausländerfeindliche Asylgesetze auf die Straße zu gehen. Genauso
wichtig ist es dann aber auch, selber etwas
für die Integration von Ausländern zu tun
und nicht erst auf irgendwelche Entscheidungen von Politikern zu warten. So könnten einzelne Mitglieder von Bürgerinitiativen z.B. Patenschaften für Asylbewerber
übernehmen und ihnen bei der Integration
behilflich sein. Dafür braucht man keinen
Politiker um Genehmigung zu bitten.
Am Beispiel des Bombodroms wiederum
lässt sich vielleicht das Prinzip der Umdeutung deutlich machen. Der Ort für das
Bombodrom wurde sicherlich deshalb gewählt, weil es sich um eine wirtschaftlich
und infrastrukturell schwache Region handelt und das abgesteckte Gebiet bereits Militärgebiet der russischen Armee war. Man
kann also überlegen, welche andere, für
die Region existentiell wichtige Funktion
das Gelände übernehmen könnte. Wenn
eine Bürgerinitiative sich dieser Idee widmet und ein schlaues und überzeugendes
Konzept entwickelt, das möglichst ohne
Großinvestitionen von der Initiative selbst
gestartet werden kann, dann hat man eine
Trumpfkarte in der Hand, die auch von
Politikern nicht übersehen werden kann. In
einem zweiten Schritt kann einfach mit der
Umsetzung begonnen werden, begleitet
von Höhepunkten, die medial und überregional Aufmerksamkeit erzeugen. Anarchischer Humor kann dabei nicht schaden.
Es geht darum, das scheinbar Unmögliche
als Möglichkeit zu denken. Nehmen wir z.
B. den Häuserleerstand in Furt. Nacheinander werden ganze Häuserblöcke dem Erdboden gleichgemacht. Ich habe der Stadt
vorgeschlagen, stattdessen die Häuser
mit Erde zu füllen und die Fensterlöcher
mit Büschen und Bäumen zu bepflanzen.
Dadurch entstehen wunderbare Skulpturen, die gleichzeitig das Vergangene nicht
einfach wegwischen. Diese Skulpturen
können ein Magnet für Touristen werden,
die von nah und fern anreisen, so manchen
Euro dalassen und einen Beitrag zur Entwicklung der Region leisten. Ich habe vor,
diese Idee auszuarbeiten und einzureichen.
Sollte sie nicht realisiert werden, so macht
sie trotzdem deutlich, dass durch kreatives
Andersdenken neue Potenziale entdeckt
werden können.
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Take a walk on the wild side / Alicja w krainie Słubfurtu
Grosse Scharrnstrasse nie można w kontekście zakupów określić mianem raju. Również tutaj mamy do czynienia ze „znikaniem“ w formie pustych sklepów.
Ich okna wystawowe ze swymi opróżnionymi, przykurzonymi wnętrzami opowiadają o znikaniu i opuszczaniu. Ale w zamian za to stają się miejscem sztuki,
która jeszcze raz przejmuje rolę niekonwencjonalnej wróżki i unosi się ze swoją różdżką nad ciągiem sklepów, zanurzając je w świetle i obrazach.
Niektórzy sądzą, że zbłądzili, tak bowiem
irytujące i zarazem zagadkowe zdają się
być za pierwszym wrażeniem obrazy tej
Słubfurckiej Bożenarodzeniowej bajki.
Wycięte litery przenikają jak rząd wzierników fasady okien. „Kochaj drugiego
jak siebie samego“ można przeczytać po
polsku. Michael Kurzwelly przeształcił
to motto w transkrypcję fonetyczną w ten
sposób, że jego pojedyńcze, z lekka absur-

W jednym z okien wystawowych Jan Poppenhagen i Michael Barth pokazją podwójną projekcję przychodzących i odchodzących przechodniów. Nikomu nie jest nieznany widok z takiej czy innej perspektywy miejskich chodników i deptaków. Tam
stajemy się cząstkami strumienia pieszych
i możliwie nie zatrzymując się, płyniemy
z jego prądem. Na pustej Grosse Scharrnstrasse taki tłok (tak jak w wideo na Love

przez różne okazje i „events“. Praca Poppenhagena i Bartha pozwala odczuć, że na
tej całkiem pustej ulicy (w przeciwieństwie
do ścisku na Love Parade albo w czasie gorączki zakupów) zostaje nadana widzowi,
w pewnym sensie ekskluzywna, pozycja:
tutaj nie próbuje się zachęcać go do kupna czegokolwiek. I jeżeli nawet to co on
widzi wydaje mu się najpierw obce, to nie
musi zostać pochłonięty przez świat towa-

weźmie je ze sobą, wraz z pytaniem co ono
oznacza, do domu.
Czy jest to komiczne czy też niesmaczne,
jeżeli widzi się portret Swiętego Mikołaja autorstwa Anny Krenz, którego ręka
znika pod spódniczką siedzącej mu na
kolanach dziewczynki? Czy niweczy to
naszą ufność? Co można sądzić o Mikołaju ze zdjęć Uty Blechschmidt? My znamy
tego wspinającego się na fasady kumpla

obrazie zwisa jak nieżywa i uduszona na
linie.
Obie artystki nie przyczyniają się do wywoływania przyjaznych konsumentowi
skojarzeń na temat „radości“. Gdyż, pomimo tej całej wokół nas wywoływanej świętecznej harmonii, nie można ignorować
różnic i wszędzie obecnych okaleczeń.
Ponieważ nie daje się tego wyrazić za pomocą, zazwyczaj oferowanego z tej okazji,

dalne fragmenty też w języku niemieckim
nabierają znaczenia.Czy dla tego kto nie
zna języka polskiego pozostaje reszta nieczytelna? To zależy! Każdy słyszał już kiedyś piosenkę w języku, który nie rozumie.
Jeżeli da się upust fantazji i sobie to wszystko przetłumaczy, to powstają niekiedy
wspaniałe, niezwykłe twory: słuchacz
staje się wynalazcą. Kreatywne używanie
języka nie pielęgnuje się dopiero od okresu dadaizmu i wcale nie jest to tak gaga,
jak sądziłby to każdy kierujący się tylko
rozsądkiem człowiek: poprzez inicjatywę
zobaczenia i usłyszenia rzeczy inaczej, aż
dudni w szufladach i schowkach przykurzonej codziennością duszy. Otrzepuje się
ona z kurzu i odświeża nabierając nowego
blasku, podobnie jak te wcześniej ponure,
puste oczodoły wystawowych okien. Nabierające dźwięku, motto to nadaje tonu
temu całemu artystycznemu zdarzeniu.
Okna-litery Kurzwellego dają nam wgląd
w prywatne fotografie, znane motywy
ze zbiorów kolektywnego, środkowoeuropejskiego albumu rodzinnego. Każdy
może przywołać pokoje swojej własnej
duszy i przeprowadzić porównawcze studia. Gdybyśmy mogli być sobie tak bliscy,
tak jak często wydajemy się być do siebie
podobni!

Parade) jest prawie, że nie do pomyślenia.
Ta podwójna projekcja umożliwia nam
popatrzeć z dystansem na codzienność,
którą jesteśmy bez ratunku pochłonięci i
wywołuje specyficzne uczucie anonimowości i izolacji. Może te rudymentarne
doświadczenia są ciągle przytłumione po-

rowych obrazów: bo rozchodzi się tutaj o
niego i o to, co on przeżywa.
Rozchodzi się o ludzi, o nią i o niego. I o
zagadkowe spojrzenie, które utrwala się
tak jak obca, ładna melodia. Ten kto popatrzy na to prześladujące nas z półprofilu
spojrzenie z fotografii Lili Karbowskiej,

z dekoracji, który w czasie świąt Bożego
Narodzenia chętnie ozdabia fronty domów
jednorodzinnych. Jak często możemy, powinniśmy się z niego śmiać. Oglądając jej
zdjęcia, przestaje nam się chcieć śmiać. W
kostium Mikołaja przebrana jest gumowa
sex- lalka do nadmuchiwania, która na

rzemiosła artystycznego, wychodzą one na
przeciw nie przygotowanemu na to bywalcowi świątecznego jarmarku, bez trudu i z
lekka cynicznym uśmieszkiem. Również
tutaj ciekawość zostaje zaspokojona inaczej, niż się tego oczekuje. Sztuka zawsze
się do tego celu bardzo dobrze nadaje.
Przechadzka po Grosse Scharrnstrasse
zapraszała na wideo, film i obrazy. W
wieczór wernisażu rozbrzmiewały też
słubfurckie kolędy, polski punk i poezja
zespołu Don’t shelest. Zaimprowizowana
wspaniała świąteczna piekarnia zaopatrywała zwiedzjących w serca z piernika.
Krzysztof Wojciechowski udowodnił, że
święty Mikołaj też jest w stanie wygłosić
płomienną przemowę.
Grosse Scharrnstrasse do tej pory nie widziała bardziej osobliwych niż te świąt Bożego Narodzenia. Pozostaje tylko życzyć,
że Słubfurt zainicjuje nową tradycję: i że
artystyczne obdarowywanie dziwnymi,
zabawnymi, zachęcającymi do refleksji i
inspirującymi, przedświątecznymi darami
( jak dotąd jeszcze nigdy i nigdzie) się tutaj
przyjmie, a nas (wesoło-krytyczne dzieciątka) długo i optymistycznie utrzyma w
dobrym nastroju.
Christine Hoffmann
(tłumaczył Roland Schefferski)
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Hausgemachtes „U Krystyny“ (bei Kristina)
Auf dem unscheinbaren Markt, wo fast alle Stände aus alten und rostigen Blechen gemacht
sind, wo man beinahe alles kaufen kann, von Kleidung bis zu Lebensmitteln und Andenken,
befindet sich ein charakteristisches Lokal.
Man kann sogar sagen, dass es sehr versteckt ist und nur gut Informierte kennen den Weg. Glückspilze, würde ich sagen. Schon nach
dem Betreten des Lokals fühlt man die gemütliche häusliche Atmosphäre. Eine freundliche und lächelnde Wirtin, Frau Krysia, begrüßt
persönlich alle Gäste. Das Aroma der gekochten Speisen kitzelt angenehm in der Nase. Mittags kann man hausgemachte Gerichte essen,
jede Speise, die man auf dem polnischen Tisch serviert, ist bestellbar. Hühnersuppe, „Barschtsch“ (rote Rübensuppe), Kroketten, Kohlrouladen und Pieroggen – es ist nur ein kleiner Einblick in das reichhaltige Menü. Die spezifische Ausstattung des Lokals erinnert an ein
gemütliches Gästezimmer. Die Studenten werden besonders behandelt – sie bekommen Nachlässe und großzügige Portionen. Ich kann
diesen gemütlichen Ort nur empfehlen. Lesen Sie auch das Interview mit Frau Krystyna.
(aja)
ein Student sei, dann gibt es auch einen
Nachlass. Für meine Stammkunden wird
es ihn immer geben.
Kann man die Bestellungen telefonisch
machen?
Ja, man kann sie telefonisch machen. Ich
habe sehr viele solcher Bestellungen. Die
Woher kam die Idee eine Bar zu grün- Anlieferung ist umsonst, ohne irgendwelden, und sogar mit so gutem, hausge- che zusätzliche Kosten und so weiter.
machtem Essen? Warum haben Sie zum Und nach Furt?
Beispiel stattdessen nicht einen Kiosk, Es wäre schwer.
Haben sie über eine Anlieferung nach
oder eine Schnellgaststätte geöffnet?
All das ist sehr spontan entstanden. Ich Furt nachgedacht?
habe mein Job verloren; ich habe als Leiter Nein, habe ich nicht. Ich müsste jemanden
in der Gastronomie viele Jahre gearbeitet haben, der für mich dort Werbung macht. Nein (Lachen). Nachlässe haben nur Stu– fast 15 Jahre, also musste ich nachdenken Und es müsste auf Deutsch sein.
denten. Niemand anders. Es ist mein guwas ich weiter machen sollte. Als eine 48 Wenn wir schon über Furt sprechen, ter Wille. Niemand dotiert mich, aber ich
Jährige Frau habe ich keine Chancen mehr haben sie viele Kunden von der anderen freue mich, wenn ihr kommt (Lachen).
gehabt, Arbeit zu bekommen. Ich habe Seite der Oder?
Wir auch. Ich habe gehört, dass Sie noch
mir also überlegt, einen kleinen gastro- Ich habe sehr viele Kunden aus Deutsch- eine Bar in Posen besitzen?
land,
sogar
Stammkunden.
Ganze
Faminomischen Ort zu eröffnen. Beruflich bin
Ja, meine Tochter führt eine Mini-Bar in
ich kein Koch; ich kann nur als Hausfrau lien aus Furt kommen hier essen. Je vier, der nähe des Omnibusbahnhofes. Sie hat
fünf Personen pro Familie. Wenn ich am auch hausgemachtes Essen. Allen Studenkochen.
Sonntag geöffnet habe, dann kommen sie ten, die nach Posen fahren, lade ich herzSie kochen sehr gut, muss ich sagen.
Auf diese Art habe ich kochen gelernt und immer mit ganzen Familien.
lich zu meiner Tochter ein.
ich serviere die gleichen Gerichte, wie ich Gibt es Unterschiede in Bestellungen Wo ist es besser, einfacher? Hier, in
sie zuhause gemacht habe. Nichts mehr zwischen Kunden aus Furt und Słub?
Słub, oder in Posen?
(Lachen). Vielleicht deswegen ein hausge- Nein. Schweinschnitzel verkaufen sich Hier ist es besser und einfacher. Posen ist
machtes Essen und keine Schnellgaststät- am besten. Vegetarische Gerichte weniger, eine große Stadt, aber die Menschen sind
te? Man weiß, wenn man zu Hause kocht, am meisten Fleischgerichte: Hackbraten, sparsam, sie essen eher zu Hause. Sie esdann schmeckt es ganz anders als wenn Rindsbraten, Hacksteak. Fisch verkauft sen lieber ein kleines Brötchen oder trinken
man es nach Rezepturen der Gastronomie sich auch gut. Und Kalbsleber. Diese Ge- Kaffee, so ist es in Wahrheit.
richte werden ständig gegessen.
kochen würde.
Mir scheint es, dass es umgekehrt sein
Die Bar „U Krystyny“ ist ein Platz, wo Was mit Kunden aus Słub? Kommen sie sollte?
viele Studenten essen. Es gibt auch Na- hier oft mittags zum Essen?
Besser. Dank den Furtern haben wir
Aus Słub wenig, weil die Leute kein Geld Umsatz. Zurzeit ist Polen ein armes Land.
chlässe. Wie hat es angefangen?
Nachlässe habe ich erst eingeführt, als haben, um in ein Restaurant oder in Bars Sehr arm. Ich erinnere mich, als meine
immer mehr Studenten hier zum essen ka- zu gehen. Unsere Bar, sie ist ein Mini-Re- Kinder noch klein waren, dass wir fast
men. Ich habe gedacht, dass ich mir damit staurant mit Speisekarte auf Deutsch, aber jeden Samstag und Sonntag in einem Revielleicht mehr Kunden verschaffe und ich für uns ist es ein guter Komfort, ich kann staurant aßen. Damals haben wir das rehabe den Studenten Rabatte gegeben. Na- Deutsch nicht so gut sprechen. So, gebe ich gelmäßig gemacht, jetzt leider nicht mehr.
türlich nur für Studenten, die regelmäßig ihnen die Speisekarte und ich weiß, was sie Man kocht zu Hause. Das Volk ist arm,
zu mir kommen; der Nachlass gilt nur für sich wünschen und es gibt kein Problem. Menschen sind sparsam.
Stammkunden. Ich kenne nicht alle Stu- Wie ich schon sagte, Stammkunden aus Ich danke für das Interview.
denten, sie müssen sich nicht ausweisen; Furt haben wir sehr, sehr viele.
Ich danke auch.
ich frage nur. Wenn jemand sagt, dass er Haben sie auch Nachlässe?
(aja)

Interview mit Frau
Krysia, Besitzerin und
Chefköchin der Bar „U
Krystyny“
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Impressionen von Slubfurter Weihnachtsmarkt, 9.12. 2004

Take a walk on the wild side/ Alice in Słubfurt-Land
Die große Scharrnstraße ist nicht gerade ein Einkaufsparadies. Auch hier herrscht der ‚Schrumpf’, d.h. die Läden stehen leer, die Schaufenster mit
ihren ausgeräumten, verstaubten Auslagen erzählen von Verschwinden und Rückzug. Aber da gibt es die Kunst, die einmal mehr ihre Rolle als schräge
Fee einnimmt und mit dem Zauberstab über die Ladenzeilen fährt und sie in Licht und Bilder taucht.
Manch einer glaubt, er hätte sich verirrt,
so irritierend und rätselhaft scheinen die
Bilder dieses Słubfurter Weihnachtsmärchens auf den ersten Blick. Da überqueren
ausgestanzte Buchstaben wie eine Reihe
Schlüssellöcher die Fensterfront. „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst’ ist da
auf Polnisch zu lesen. Michael Kurzwelly
hat das Motto ins Lautschriftliche abgewandelt, so dass einzelne, leicht absurde

Im Schaufenster (Nr.9) zeigen Jan Poppenhagen und Michael Barth eine Doppelprojektion entgegenkommender und
wegströmender Passanten. Jeder kennt das
Bild aus der einen oder anderen Perspektive von städtischen Bürgersteigen und Fußgängerzonen. Dort sind wir selbst Partikel
des Stroms und fließen, möglichst ohne anzuecken, mit. Auf der leeren Scharrnstraße
ist ein solches Gedränge (wie auf der Love

ziemlich leeren Straße (im Gegensatz zu
Getümmeln wie der Love Parade oder dem
verkaufsoffenen Samstag) gewissermaßen
eine exklusive Rolle zukommt: Es wird
ihm hier nichts angedreht. Und auch wenn
ihm das, was er sieht, zunächst fremd bleibt – und das muss es wohl um nicht in der
Warenbilderwelt unterzugehen: es geht um
ihn und das was in ihm vorgeht.
Es geht um die Menschen, um sie und ihn,

unter dem Rock des Mädchens, dass auf
seinem Schoß sitzt, verschwindet? Untergräbt das ein Urvertauen?
Was ist von dem Weihnachtsmann auf
Uta Blechschmidts Fotos zu halten? Wir
kennen diesen fassadenkletternden DekoGesellen, der um die Weihnachtszeit gerne
vornehmlich die Fronten von Einfamilienhäusern ziert. Wie oft können, sollen wir
noch über ihn lachen. Bei diesen Fotos

präsenten Verletzungen nicht zu ignorieren. Da sich das eben nicht kunstgewerblich ausdrücken lässt, kommt es dem
darauf nicht gefassten Weihnachtsmarktbesucher hier spielerisch, mit einem leicht zynischen Grinsen, entgegen.
Auch hier erfährt die Neugier eine andere Befriedigung, als erwartet. Und dafür
ist die Kunst immer gut.
Der Parcours Große Scharrnstraße lud

Passagen auch im deutschen Sinn machen.
Bleibt dem, der des Polnischen unkundig
ist, der Rest dann unleserlich? Kommt
ganz drauf an! Jeder hat mal ein Lied in
einer Sprache, die er nicht versteht, gehört.
Wenn man dann frei fantasierend sich das
ganze selbst übersetzt, wachsen manchmal
die herrlichsten, unglaublichen Gebilde:
der simple Zuhörer wird zum Erfinder. Das
Sprachspiel wird nicht erst seit Dada in der
Kunst gepflegt und ist gar nicht so Gaga,
wie der Vernunftmensch glauben möchte:
durch diesen Anstoß, die Dinge einmal
anders zu sehen/hören, rumpelt es in den
Schubladen und Abstellräumen der alltagstauben Seele. Sie erfrischt und entstaubt
sich zu neuem, andersartigen Glanz, wie
die zuvor so trüben leeren Schaufensteraugen. Das so zum Klingen gebrachte Motto
gibt den Ton für das weihnachtliche Kunstgeschehen an.
Kurzwellys Buchstaben-Fenster geben
den Blick auf private Fotos frei, geläufige
Motive aus der Sammlung des kollektiven
mitteleuropäischen Familienalbums. Jeder
kann die eignen seelischen Wohnzimmer
assoziativ dazu aufrufen und Vergleichsstudien betreiben. Wenn wir uns so nah
wären, wie wir uns in diesen Bildern oft
ähnlich scheinen!

Parade im Video) kaum denkbar. Die Doppelprojektion ermöglicht, mit Distanz auf
den Alltag, in den wir sonst rettungslos
involviert sind, zu schauen, und bewirkt
ein eigenartiges Gefühl von Anonymität
und Ausgeschlossenheit. Vielleicht sind
diese Grunderfahrungen immer wieder
durch Anlässe und ‚Events’ überdeckt. Die
Arbeit von Poppenhagen und Barth macht
spürbar, dass dem Betrachter hier auf der

und um den Blick, den rätselhaften, der
sich wie eine fremde schöne Melodie in
einem festsetzt. Diesen verfolgenden Blick
aus dem Halbprofil auf dem Foto von
Lila Karbowska wird der, der hinschaut,
zusammen mit der Frage, was ein Blick bedeuten kann, mit nach Hause nehmen.
Ist das nun komisch oder geschmacklos,
wenn da bei Anna Krenz ein Bild vom Weihnachtsmann zu sehen ist, dessen Hand

bleibt einem das Lachen ein wenig im
Halse stecken, steckt doch im Weihnachtsmannkostüm eine aufblasbare Sex-Gummipuppe, die sich an Seilen leblos und wie
stranguliert durchs Bild hangelt.
Beide Künstlerinnen steuern nicht die handelsüblichen Assoziationen zum Thema
‚Freude’ bei. Denn trotz all der ums Weihnachtsfest herum herbeizitierten Harmonie
gilt es die Differenzen und die allerorts

zu Video, Film und Bild ein. Am Eröffnungsabend erklungen aber auch Slubfurter Weihnachtslieder, polnischer Punk
mit Poesie von Don’t shelest. Und die
improviserte wunderbare Weihnachtsbäckerei versorgte die Besucher mit Lebkuchenherzen.
Krzysztof Wojciechowski bewies, dass
Weihnachtsmänner auch interessante,
mitreißende Ansprachen halten können.
Eine eigenwilligere Weihnacht hat die
Scharrnstraße wohl bis dato nicht gesehen. Es bleibt zu wünschen, dass Słubfurt hier eine neue Tradition in Gang
bringt:
Und dass das künstlerische Verschenken von merkwürdigen, erheiternden,
nachdenklichen und anregenden Vorweihnachtsgaben sich hier (wie bisher
nirgendwo sonst weit und breit) etabliert
und uns fröhlich-kritischen Christkinder
nachhaltig und zukunftsfreudig bei Laune hält.
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Domowa kuchnia „U Krystyny”
Na niepozornym targu, gdzie niemal wszystkie stoiska sklecone są ze starych, trochę już
pordzewiałych blach, gdzie kupić można niemal wszystko, od odzieży po żywność i pamiątki,
znajduje się charakterystyczny lokal. Można by pomyśleć, że jest on ukryty i tylko dobrze
poinformowani tam trafią. Szczęściarze, powiedziałbym.
Już po wejściu do lokalu da się wyczuć domową, swojską atmosferę. Wszystkich gości osobiście wita sympatyczna i uśmiechnięta
gospodyni, pani Krysia. Nozdrza przyjemnie podrażnia aromat gotowanych potraw. Można zjeść obiad przyrządzony domowym sposobem, dostępna jest każda potrawa, która mogłaby zagościć polskim stole. Rosół, barszcz, krokiety, gołąbki i pierogi to zaledwie mała
część dostępnych tam dań. Uroku nadaje specyficzny wystrój lokalu, który przypomina zwykły pokój gościnny. Studenci są specjalnie
traktowani, otrzymują zniżki i duże, hojne porcje jedzenia. Zapraszam do tego przytulnego miejsca. Poniżej zamieszczony jest wywiad
z panią Krystyną.
(aja)

Wywiad z panią Krysią,
właścicielką baru „U
Krystyny”
Skąd pomysł na to, żeby założyć bar i to
z takim dobrym, domowym jedzeniem?
Dlaczego nie otworzyła pani na przykład kiosku ruchu, czy baru szybkiej
obsługi?
To wszystko stworzyło się spontanicznie.
Zostałam nagle bez pracy; pracowałam
w gastronomii jako kierownik przez tyle
lat, bo prawie piętnaście, więc zaczęłam
myśleć, co tu zrobić. W wieku 48 lat nie
było szans dostać pracę. Postanowiłam,
że otworzę jakiś mały punkt gastronomiczny. Oczywiście nie jestem z zawodu
kucharzem, tylko jako gospodyni domowa
umiem gotować.
Bardzo dobrze zresztą.
W ten sposób nauczyłam się gotować i
podaję dania takie, jakie gotowałam w
domu. Nic więcej (śmiech). Może właśnie
dlatego kuchnia domowa? Bo wiadomo,
że jak już się robi tak jak w domu, to jest
zupełnie inaczej niż według receptur jakie
gastronomia powinna mieć. A tak, to się
robi smakowo i tak dalej, wszystko tak
jak w domu.
Bar „U Krystyny” to miejsce, w którym
je dużo studentów. Są też zniżki. Jak to
się zaczęło?
Zniżki wprowadziłam w momencie, kiedy
zaczęło przychodzić do mnie coraz więcej
studentów. Pomyślałam, że może przez to
po prostu zjednam sobie klientów i zaczęłam je udzielać studentom. Oczywiście, dla
stałych studentów, dla tych, którzy do mnie

cały czas chodzą, tylko ci mają zniżkę. A
tak, to wiadomo, że jak ktoś zjawi się od
czasu do czasu... Ja nie znam wszystkich
studentów, w sumie, to nigdy ich nie legitymowałam; tylko pytałam. Gdy padała
odpowiedź, że student, to wtedy i zniżka
była. Jest w dalszym ciągu, dla moich stałych klientów zawsze będzie.
Można zamówić dania na telefon?
Tak, można. Mam bardzo dużo takich zamówień. Dowozimy bez żadnych kosztów
dojazdu i tak dalej.
A do Furtu?
Byłoby ciężko.
Zastanawiała się pani nad tym, żeby dowozić jedzenie również tam?
Nie, nie zastanawiałam się. Musiałabym
mieć kogoś, kto by mi rozprowadził reklamę. I to musiałoby być po niemiecku.
Skoro już jesteśmy przy Furcie. Czy ma
pani wielu klientów zza Odry?
Bardzo dużo mam Niemców, i to stałych.
Takich, którzy przychodzą całymi rodzinami. To jest prawda. Po cztery, po pięć osób.
Niedziela to już jest wyjątek. Jeśli mam
otwarte w niedzielę, to zawsze przychodzą
całymi rodzinami.
Czy zamówienia mieszkańców Furtu i
Słubu różnią się czymś? Czy zamawiają
coś szczególnego?
Nie. Schab i sznycle, czyli kotlety schabowe sprzedają się najlepiej. Jarskich dań
mało, więcej właśnie mięsnych: pieczeń,
mielony. Idzie też bardzo dużo ryby. I wątróbka. Te posiłki jadają na okrągło.
Co z klientami ze Słubu? Często przychodzą do pani na obiad?
Ze Słubu mało, bo po prostu w tej chwili
ludzi na to nie stać, żeby się stołować w restauracjach, czy gdzieś w barach. Nasz bar,

to jest taka mini restauracja z kartą w języku niemieckim, ale dla nas to jest wygoda,
bo ja nie znam aż tak dobrze niemieckiego,
żebym musiała się dogadywać. Tak, to podam kartę i już wiem co sobie życzą i nie
ma problemu. No mówię, stałych Niemców mamy bardzo dużo.
Też mają zniżki?
Nie. (śmiech). Zniżki mają tylko studenci.
Nikt więcej. To jednak jest moja dobra
wola. Nikt mnie nie dotuje, ale ja się cieszę
jak wy przychodzicie (śmiech).
My też. Z tego, co wiem, to ma pani jeszcze jeden bar w Poznaniu.
Tak, córka prowadzi taki mini bar przy
dworcu PKS. Też ma takie domowe jedzenie. Wszystkich studentów, którzy dojeżdżają do Poznania zapraszam do córki.
Gdzie jest lepiej, łatwiej? Tu, w Słubie,
czy w Poznaniu?
Tu jest i lepiej i łatwiej. Mimo, że Poznań
to wielkie miasto, ale jednak ludzie są
oszczędni, jedzą raczej w domu. Każdy
patrzy, żeby tylko zjeść jakąś bułeczkę
albo wypić kawę, i taka jest prawda.
To odwrotnie, niżby się wydawało?
Lepiej. Mamy obrót dzięki Niemcom.
Polacy to jednak biedny naród już w tej
chwili. Bardzo. Jak pamiętam, gdy moje
dzieci jeszcze były małe, to chodziło się
do restauracji w sobotę i niedzielę. Wtedy
chodziło się regularnie, a teraz niestety.
Gotuje się w domu. Nie wychodzi tak, że
można... Naród jest biedny, ubogi w pieniądze, ludzie oszczędzają.
Dziękuję bardzo za wywiad.
Dziękuję również.
(aja)

Christine Hoffmann
Alle Fotos: Foto: M. Kurzwelly
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pierwsze polsko-niemieckie miasto nad Odrą | rozmowa naszego korespondenta Piotra Szreka z architektem miejskim Michaelem Kurzwelly

Słubfurt
Panie Kurzwelly, proszę opowiedzieć
nam w kilku zdaniach o historii i strukturze Pańskiego miasta
Jako że muszę zacząć od wyliczania suchych faktów powiem krótko: Słubfurt
utworzony został z dwóch miast leżących
na polsko-niemieckiej granicy – Słubu i
Furtu, z jego dwoma kulturami, dwoma
językami i dwoma realiami w dwóch krajach. Słubfurt powstał na wspólnym posiedzeniu rady miejskiej 8 listopada 1999r.,
a 29 listopada 2000 został wpisany do
rejestru miast europejskich. Związek miast
Słubfurt składa się z dwóch parlamentów
obu części miasta: Słubu i Furtu. Oba
Urzędy Miejskie tworzą wspólną Radę
Miejską Słubfurtu, która – w cyklu co 4
lata – wybiera Nadburmistrza, na zmianę raz ze Słubu a raz z Furtu. Z tą regułą
mamy ostatnio trochę problemów, jako
że naszego aktualnego Burmistrza pan dr
Władysława Müllera nie można przypisać
jednoznacznie do którejś z części miasta.
Urodził się bowiem w Słubie, wyrastał w
Furcie, studiował Prawo Europejskie i Planowanie Miast w Collegium Polonicum, w
Słubie. Dzisiaj rezyduje w nowym ratuszu
na moście granicznym.

wydażenia. Globalizacja gospodarcza,
wejście Polski do Unii Europejskiej, pozbawienie władzy polityki nacjonalistycznej, kryzys własnej tożsamości a także
obawy obywateli związane z rozwojem indywidualnego dopasowywania się do multifunkcjonalności społeczeństwa, powodują powstawanie napięć i hektyki z jednej
oraz pojawianie się stanu letargu, depresji
oraz wycofywania się drugiej strony. Jest
to kryzys tońsamości, który widoczny jest
po obu stronach Odry.
Ale potrzeba jest matką wynalazku. Stworzyłem małą inicjatywę społeczną, która
uruchomiła obfity w następstwa proces.
Naszymi członkami byli mieszkańcy
Słubu i Furtu, wielu z nich było nowymi
mieszkańcami i dostarczyli nam inne,
„świerze” spojrzenie z zewnątrz. Byliśmy
przekonani w tym, że jesteśmy mieszkańcami Słubfurtu. Wyszydzano i wyśmiewano się z nas lub po prostu nas ignorowano.
Ale my robiliśmy dalej swoje nie daliśmy
się zwieść i otworzyliśmy dwujęzyczne
centrum informacyjne, utworzyliśmy słubfurcki Klub Młodzieżowy i żyliśmy Słubfurtem. Zaczęto nas postrzegać ponadregionalnie. W Polsce i Niemczech zrobiło
się głośno o tym szczególnym mieście

Mobile Słubfurter Touristeninformation - mobilna Informacja Turystyczna
Co skłonilo mieszkańców obu granicznych miast do połączenia się w jedno
miasto, pomimo że przedzielone są granicą państwa?
Jest to zadanie kompleksowe, które w
dalszy ciągu trwa i systematycznie się rozwija. Na to wpływa także tożsamość ludzi.
Także Słubfurt wciągnięty jest w wielkie
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– Słubfurcie nad Odrą. Turyści przyjeżdżali nie tylko do Słubu czy też Furtu ale także
do Słubfurtu. Któregoś dnia Burmistrz
Furtu w wywiadzie udzielonym dla TAZ-u
stwierdził, że jest Słubfurtczykiem. Proces
ten usamodzielnił się. Politycy Słubu i Furtu dostrzegli, że Słubfurt stał się niejako
tytułem, symbolem jakości, marką, którą
możny wykorzystać.
Co spowodowało pojawienie się Pana
idei utworzenia Słubfurtu?
Urodziłem się w Darmstadt, wyrastałem
w Bonn, trzy lata mieszkałem we Francji
a osiem w Poznaniu zanim się tutaj pojawiłem. To zmienia własne spojrzenie
na świat. Moja tożsamość napiętnowana
została różnymi kulturami i językami.
Część mnie zrosła się z Polską, inna część
z Francją...
Do Furtu przybyłem z Polski, bowiem
Furt jest granicą dwóch realiów, jako że
najlepiej czuję się wykonując ten szpagat
pomiędzy tymi kulturami i dlatego, że
przekraczam most i już jestem w Słubie.
Ale byłem tutaj kimś nowym, wielu ludzi
po obu stronach mostu myślało inaczej.
Chciałem czuć się tutaj jak najlepiej, dlatego rozwinąłem Słubfurt, miasto, które zaistniało początkowo tylko w mojej głowie.
Jestem przekonany, że dobry pomysł stał
się nową realnością, że moje inne spojrzenie zmienia moje otoczenie.
Czy chodziło zatem Panu o własne odbieranie rzeczywistości, czy też krył się
za tym zamiar dokonania zmian społecznych?
Nie jestem marzycielem, który otacza
się wyimaginowanym światem, ażeby
życie było łatwiejszym. Mnie interesuje
problem własnej tożsamości, główne życiowe tezy oraz struktury myślowe, które
utworzyły moją osobowość. Przez to, że
tworząc „Słubfurt” zdefiniowałem nowy
obszar przestrzeni życiowej, stawiam pod
znakiem zapytania istniejące już struktury i daję możliwość się nimi zająć. Gdzie

znajduje się moja ojczyzna? W Bonn, w
Normandii, w Poznaniu, w Furcie czy też
w Słubie? Doszedłem do wniosku, że moja
ojczyzna będzie nazywać się Słubfurtem.
To pojęcie jest ostatecznie metaforą dla
przestrzeni życiowej pomiędzy tymi ściśle
wyznaczonymi obszarami.
Zacząłem analizować oba miasta Słub i
Furt. W obu miastach znajdzie się niewielu, krórzy mają tu swoje korzenie. Druga
Wojna Światowa i przesunięcie po wojnie
granic Polski na wschodzie i zachodzie
doprowadziły do przymusowych przesiedleń. Słub był przed wojną przedmieściem
Furtu. Po wojnie powstały dwa miasta.
Mieszkańcy Słubu pochodzą głównie ze
wschodnich kresów byłej Polski, które
dzisiaj znajdują się na Ukrainie czy też na
Białorusi. Zostali oni zmuszeni do opuszczenia ich ojczyzny i do osiedlenia się
w Słubie. Furt został w ostatnich dniach
wojny ogłoszony przez faszystów twierdzą. Śródmieście całkowicie spłonęło,
większość mieszkańców uciekła z miasta
lub zginęła w czasie walk. Władze NRD
odbudowały miasto, zbudowały fabrykę
półprzewodników i sztucznie zasiedliły
je mieszkańcami z całego obszaru NRD.
Ponadto znajdowały się tu rosyjskie i niemieckie jednostki wojskowe. Chociażby z
tego powodu staje się Słubfurt miejscem
rozprawienia się z własną tożsamością.
Myślę, że z tego powodu wnoszę wkład w
przemiany społeczne.
Czy nie było by lepiej zostać politykiem i
móc dzięki temu urzeczywistniać własne
cele? Zamiast tego wciska nam Pan, że
miasto Słubfurt faktycznie egzystuje.
Czy tym „wyprasowaniem” różnic,
nie próbuje Pan ich ignorować? Rzeczywistość wygląda przecież zupełnie
inaczej. Słubiccy taksówkarze od lat, z
powodzeniem, przeciwni są linii autobusowej łączącej oba miasta, a teraz to
właśnie strona frankfurcka doprowadza
do tego, że projekt wspólnej linii tramwajowej kuleje. Nie może Pan zamykać
oczu przed tymi faktami?
Jestem artystą i pracuję ze Słubfurtczykami nad pewną socjalną plastyką. Wykorzystuję w tym celu konekst polskoniemieckiego obszaru miasta Słub-Furt.
Jestem przekonany, że dzięki Słubfurtowi
możliwości i różnice zostaną zauważone
i przedyskutowane. Chętnie pracuję m.in.
przy pomocy metody inscenizacji rzeczywistości. Pracuję przy tym będąc w
kontakcie z innymi artystami i artystkami
i zaprosiłem do współpracy 12 innych artystów i artystek. Wnoszą oni nowe, także
dla mnie, aspekty do dyskusji. W lipcu
2004 r. Poświęcone został pierwszy odcinek, 25 metrów, „Muru Słubfurckiego”
na placu Bohaterów. Mur ten, zakreślony
cyrklem, obejmuje swoim obszarem centrum miast Frankfurtu i Słubic. Obejmuje
on swoim zasięgiem tę część Niemiec i
Polski, którą nazwałem Słubfurtem. Mur
ten ma 50 cm wysokości i dlatego może
być używany jako ławka. Jest on miejscem
komunikowania a także kamieniem na drodze, który skłania do podjęcia rozmowy na

Film über die Stadt Słubfurt – film
o Słubfurcie
temat tego wymyślonego obszaru miasta.
Aktualnie we Frankfurcie rozważa się
możliwość bydowy jego drugiej części. W
ten sposób rozpoczyna się niejako proces
rozważania. W jednym z pusto stojących
sklepów przy ul. Grosse Scharrnstraße
znajduje się od lipca 2004 r. Słubfurckie
Centrum Informacji, które od zewnątrz
wygląda jak informacja turystyczna. Można tutaj nabyć przewodnik po Słubfurcie z
planem miasta, zobaczyć film o mieście

Das Słubfurter Informationszentrum – Centrum Informacyjne Słubfurtu
Słubfurt, a także zakupić jedną z dziesięciu
różnych widokówek, Słubfurckie wino i
jeszcze inne pamiątki. Rzeczywiście odwiedzają nas turyści, których informujemy
o naszym mieście. Ponadto posiadamy
także Bus (VW), który przebudowany
został do potrzeb informacji turystycznej.
Przy jego pomocy reklamowałem Słubfurt w Berlinie i Poznaniu. Bus ten oraz
Centum Informacji ozdobione są herbem
Słubfurtu, na którym znajdują się kogut i
jajko. Polecemy usługi przewodnickie po
Słubfurcie. Oprowadzam wtedy grupy po
Słubfurcie i udzielam informacji otym jak
działa to miasto. Ludzie których oprowadzam są przekonani lub też uważają to za
możliwe, że takie miasto może istnieć. Po
tam jak udało się nam w roku 2003 doprowadzić, w formie projektu artystycznego
„Projekt Helmut Kowalski” w którym
brało udział 16 młodych osób ze Słubu
i Furtu, do utworzenia klubu młodzieżowego Słubfurtu zaistniała szansa, dzięki
wsparciu Euroregionu, na utworzenie prawdopodobnie od maja 2005 - klubu. W
ten sposób powstanie pierwsza namacalna
placówka Słubfurtu w którym młodzież
obu miast będzie mogła spędzić swój czas
wolny i będzie mogła na codzień uczyć
się normalnego i swobodnego obcowania
ze sobą. Słubfurt jest procesem który nie
może zostać wymuszony; on się powoli
rozwija. Po 6 latach właśnie ten klub będzie widzalnym owocem naszych działań
i dlatego myślę, że w przyszłości zaistnieją
linia autobusowa czy też tramwajowa; jestem o tym przekonany.
Ale Słubfurt to coś więcej? Wspomniał
Pan na początku o wspólnej radzie
miejskiej. Czy nie posuwacie się za daleko? Pojawiają się krytyczne uwagi, w
których podkreśla się może elementy
współpracy dobrosąsiedzkiej, jednak
Słubfurt jest dla wielu fantazjowaniem
pewnego artysty, który zabawia się
kosztem mieszkańców?
Chyba tak, w pewnym sensie Słubfurt jest
grą, w której każdy może zagrać. Udało
nam się pozyskać niektórych mieszkańców, kórzy aktywnie i za darmo opiekują
się cetrum informacji oraz pomagają przy
innych projektach. Około 60 osów posiada dowód osobisty Słubfurtu, o wydanie
którego można złożyć wniosek także za
pomocą naszej strony internetowej. Film
o Słubfurcie ukazuje zmianę funkcji przejścia granicznego; staje się ono ratuszem,
przed którym stoi kolejka petentów, a
Burmistrz Władysław Müller częstuje
kawą i ciastkiem. Sztuka jest zabawą,
działa przy pomocy humoru i w śmieszny
sposób ukazuje nam rzeczywistość. Jest to
celowe bowiem takie krzywe spojrzenie
ułatwia nam obserwować coś z innej perspektywy. Mimo wszystko te sugerowane
perspektywy nie są na tyle mylne, ażeby
były niemożliwe. Pomysł wspólnej Rady
Miejskiej orientuje się na istniejącej już i
praktykującej współpracy miast Kerkrade
i Herzogenrath koło Akwizgranu (Aachen)
na granicy niemiecko-holenderskiej, które
stworzyły Stowarzyszenie Celowe Eurode
i w ten sposób utworzyły platformę dla
wspólnej przestrzeni miejskiej ponad granicami. Patrząc ze strony polityki lokalnej
jestem przekonany, że to zmienienie nazwy
Furtu i Słubu na Słubfurt wniesie miastu
nową dynamikę i nowe perspektywy nie
tylko ze stony gospodarczej i turystycznej.
Chcę wymusić niejako wspólne pojmowanie obszaru miasta przy podejmowaniu

decyzji, nieważne czy zapadają one po tej,
czy po drugiej stronie. Patrząc bowiem od
strony infrastruktury jest to jeden organizm
miejski. Pływalnia w Furcie jest już dzisiaj
basenem słubickim. Przy podejmowaniu
wszelkich decyzji po jednej stronie należy
brać pod uwagę aspekty sugerowane przez
drugą stronę. Dlatego wspólne gremium
byłoby dla obu miast wielce korzystne.
Obie ze stron dowiedziałyby się więcej
o sobie, oswoich problemach, lękach,
sposobie myślenia, pomysłach. Na to
próbuję zwrócić uwagę w ramach mejego
Projektu Słubfurt. W roku 2000 udało mi
się zrealizować projekt „smacznego-guten
appetit”, w ramach którego 16 rodzin ze
Słubu i Furtu zaprosiło do siebie nieznane
im osoby na kolację. Najpierw poprosiłem
moich gospodarzy o to, ażeby do 19 maja,
godz. 19.00 dostarczyli mi swoje jadłospisy. Te jadłospisy wydrukowane zostały
bez dodatkowych informacji –nazwiska,
adresy- w gazetach „Gezeta Lubuska”
i „Märkische Oderzeitung”. Wszystkie
dania po niemieckiej stronie wymienione
były po polsku i na odwrót. Gospodarze i
ich goście spędzili ten wieczór bez specjalnych przeszkód; musieli sami znaleźć drogę, komunikować ze sobą pomimo bariery
językowej. Poprosiłem ich o to, ażeby ten
wieczór udokumentowali w wybrany przez
siebie sposób i dokonali refleksji. Wyniki
te zostały zaprezentowane 2 tygodnie później w kawiarni, w Domu Kultury a nasze
stowarzyszenie zorganizowało mały bufet.
Przyszło ponad 100 osób z różnych pokoleń, którzy w innej formie nigdy by się ze
sobą nie spotkali.
Największą barierą we wspólnym myśleniu Słubu i Furtu jest jednak problem różnicy gospodarczej obu miast, która to budzi pewne obawy. Dlatego wielu Furtczyków boi się taniej siły roboczej ze Słubu i
na odwrót: mieszkańcy Słubu obawiają się,
że zostaną zgnieceni prze dużo większy i
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potężniejszy potencjał gospodarczy Furtu.
Także na tym polu pomocne byłyby rozmowy na forum wspólnego gremium. To
wymusza naturalnie dwujęzyczność w obu
radach miejskich.
Czyli chce Pan jednak zostać politykiem...
Jako artysta jestem politykiem, ale nie
tylko. Polityk musi zważać na zdanie
większoćci i trzymać się konwencji politycznych. Jako artysta reprezentuję moje
własne pomysły i projekty i mogę tworzyć
rzeczy, które w ramach parlamentów miejskich nie są możliwe do realizacji, jak n.p.
Słubfurcki Klub Młodzieżowy.
Jednocześnie może się zdażyć, że poprzez
nasze inicjatywy artystyczne pobudzimy
nowe procesy myślowe polityków. Jeżeli
Burmistrz Furtu określa siebie w mediach
jako mieszkańca Słubfurtu, a Burmistrz
Słubu z wielkim entuzjazmem popiera
pomysł budowania słubfurckiego muru
miejskiego, to dostrzegam to jako małe
sukcesy.
Na dodatek polityki nie można zinstytucjonalizować. Każde indywiduum może
wnieść swój wkład w politykę i to w
większym stopniu niż zwierzęta, które
nie mają głosu. Nie jestem za tym, ażeby
tylko i wyłącznie politycy mieli możliwość
decydowania. Każdy człowiek może się
włączyć kreatywnie w procesy tworzenia
naszego życia.
Od kwietnia 2004 wykładam na wydziale
Kulturoznawstwa Eniwersytetu Europejskiego „Viadrina”. Prowadzę zajęcia seminaryjne pod nazwą „Słubfurt City?”, w ramach których polscy i niemieccy studenci
wymyślaję własne projekty dla Słubfurtu i
je realizują. Jedna z tych studenckich grup
przejęła redagowanie Słubfurckiej gazety
„PROFIL”.
Powróćmy jednak do Pańskiego projektu Słubfurt. Aby móc realizować Pana
pomysły konieczne są środki finansowe.
Gdzie je Pan zdobywa?
W momencie podjęcia mojej decyzji prezentowania sztuki nie tylko w ciasnych
wnętrzach sal wystawowych, ale także
w przestrzeni, stało się dla mnie jasne,
że wszystko będę musiał organizować
sam, od zdobywania finansów, poprzez
reklamę zamierzeń do ich realizacji. Po
sformułowaniu moich pomysłów stawiam
wnioski w różnych fundacji, stowarzyszeń
czy innych instytucji. Jest uzależnione od
tego jaki profil i charakter ma dany projekt.
Mający właśnie miejsce projekt „Słubfurt
City?” współfinansowany jest ze środków
Fundacji Kultury Rządu Federalnego, Biuro Kulturalne w Furcie oraz spółdzielnię
mieszkaniową Wohnbau. Rozłożony jest
on na cały rok i biorą w nim udział inni
artyści. Także w ramach tego projeku finansowane jest wydawanie „PROFILU”
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PROFIL

www.slubfurt.net

jak i działalność Centrum Informacyjnego,
budowany był mur miejski, a także inne
akcje uczestniczących w nim artystów, n.p.
projekt wspierania migracji motyli pary
artystów Cinzia Cozzi i Bernardo Giorgi
z Sieny, wyjazdy turystyczne połączone
z ekspresowym kursem języka polskiego dla berlińczyków Judith Siegmund
czy „Mieszkanie na próbę w Słubfurcie”
Christiana Hasuchy. W lutym 2005 urządziliśmy Pierwszy Słubfurcki Casting Imitatorów Głosów Zwierząt przeprowadzony
przez grupę artystyczną „Transpublic”
z Linzu, w ramach którego mieszkaścy
Słubfurtu imitowali głos koguta. Najlepsze „pienie” odtwarzane będzie potem co
godzinę przez megafony na moście Słubfurckim w godz, od 7.00 do 19.00. Ale nie
chciałbym za wiele zdradzać, proszę odwiedzić nasze Centrum Informacji lub zapraszam do czytania dwujęzycznej strony
internetowej miasta Słubfurt ( www.slubfurt.net ) na której opisane są projekty
które już się odbyły i zapowiedziane są
wydarzenia które się odbędą. Znajdą tam
Państwo dygitalową wersję naszej gazety
„PROFIL”.
Większość naszych projektów oragnizujemy jako stowarzyszenie Słubfurt, które to
założyłem razem z grupką zaangażowanych Słubfurtczyków. Jako małe stowa-

Ale my będziemy nadal działać. Myślę, że
do tego czasu zacznie działać Słubfurcki
Klub Młodzieżowy, zaplanowane są także
inne projekty, ich realizacja zależy jednak
od zdobytych środków finansowych.
W ramach projektu „Umleitung-Objazd”
grupa artystyczna „Projekt Helmut Kowalski” będzie działać w sąsiadujących ze
sobą wioskach Gozdowice i Güstebieser
Loose. Przed wojną była to jedna wieś,
która dzięki „Objazdowi” Odry poza obszarem wiosek znowu stanie się jedną
wsią. Dzięki dużemu zaangażowaniu
mieszkańców utorzone zostaną nowe formy życia tej bikulturalnej wioski.
Na rok 2006 ( 7 ?) zaplanowaliśmy,
razem z Rolandem Schefferskim przeprowadzenie „Słubfurckiego Triennale”
na UE „Viadrina”, w ramach którego w
cyklu co trzy lata realizowane będą prace
artystyczne i gospodarcze na tematy: granica, tożsamość, migracja, regionalizm a
globalizacja tu, na miejscu, w kontekście
naszego transkulturalnego obszaru miasta Słubfurt. Chodzi nam o duży projekt,
który na przykładzie sytuacji regionalnej,
ma ponadregionalnie zadziałać; pobudzić
procesy zmian naszego społeczeństwa, a
jednocześnie wpłynąć na rozwój obszaru
miejskiego Słubfurtu.

Gedachter Verlauf der Słubfurter Stadtmauer – wymyślony przebieg muru
miejskiego Słubfurtu
rzyszenie nie dysponujemy żadnym personelem. Każdy ponosi odpowiedzialność
za realizację jego pomysłów, chociaż inne
osoby, w miarę ich możliwości, te działania wspomagają.
Ażeby móc zarejestrować działalność
naszego stowarzyszenia musieliśmy de
facto założyć dwa stowarzyszenia posługujące się tą samą nazwą. Równowaga
jest ważnym elementem działań Słubfurtu. Z tej przyczyny Zarząd obsadzony
jest podwójnie. I tak n.p. zastępcą prezesa
stowarzyszenia w Słubie jest mieszkaniec
Furtu i na odwrót. Wszyscy członkowie
jednego Stowarzyszenia są automatycznie członkami drugiego. Pojmujemy siebie jako sieć aktorów, których wspólnym
celem jest połączenie działań różnych
grup społecznych w Słubie i Furcie. Nie
jest zatem tylko i wyłącznie zrzeszeniem
artystów, lecz pozwala ono na rozprawienie się z materią obszaru miasta na różnych płaszczyznach. Tak zrodził się n.p.
niedawno nowy pomysł Słubfurtu: Klub
Kite-Surfingowy. Jest to odmiana sufingu,
w której surfujący ciągnięty jest przez latawiec. Wiosna, kiedy łąki odrzańskie zalane
będą wodą zapraszać będziemy do udziału
w pierwszych zawodach Kite-Surfingu w
Słubfurcie.
A co dalej, po maju 2005, kiedy projekt
„Słubfurt City?” dobiegnie końca? Czy
razem z nim wyczerpany zostanie potencjał Pańskich pomysłów?
Po zakończeniu tego projektu powstanie
zestaw reklamowy miasta Słubfurt, który
chcemy przesłać do członków naszego
stowarzyszenia, do szkół i innych istytucji
oświatowych w zamian za małą darowiznę. Zawiera on 4 numery gazety „PROFIL”, widokówki, przewodnik miejski z
filmem, inny film o naszym mieście i wiele
innych niespodzianek.

Polsko-niemieckie miasta podwójne, tak
jak Słub i Furt – chociażby dlatego, że
działa tu polsko-niemiecki uniwersytet
– są z uwagi na ich położenie uprzywilejowane. Szanse Słubfurt stoją zatem
dość wysoko pomimo dużego bezrobocia po obu stronach granicy. W innych
miejscowościach Brandeburgii – przede
wszystkim na wsi – panuje dużo gorsza sytuacja. Nic dziwnego, że głównie
młodzież opuszcza nasz region. Wielu
wyjeżdża na zachód. Rezygnacja i letarg
zaczyna dominować. Czy dostrzega Pan
także tutaj szanse, aby móc tam zadziałać na bazie podobnych akcji artystyczno-społecznych?
Słubfurt powstał w kontekście specyficznej sytuacji tego miejsca i tylko tutaj ta
forma działań jest możliwa do realizacji.
Kiedy zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie „Bez granic” w Neulewin, ażeby
przedstawić tam nasz projekt Güstebieser
Loose – Gozdowice, pojechaliśmy tam
najpierw, ażeby zasięgnąć informacji na
miejscu. Propozycję projektu „ObjazdUmleitung” opracowywaliśmy dopiero

po tej wizycie. To samo dotyczy każdej
innej miejscowości Brandenburgii. Ciężka
sytuacja na miejscu jest dla mnie wyzwaniem, którego chcę się podjąć. Chodzi w
tym wszystkim o odkrycie potencjałów i
przetworzenie problemów w szanse. Działa n.p. bardzo interesująca inicjatywa społeczna przeciwna budowie bombodromu.
Jeżeli isnieje zaangażowanie u podstaw,
łatwiej jest rozpocząć jakieś działania.
Często jednak dostrzegam, że wiele inicjatyw powstaje w celu wali przeciwko czemuś...n.p. nienawiści do obcokrajowców,
bezrobociu, bombodromowi. Ważnym jest
ażeby wychodzić na ulicę i protestować
przeciwko nienawiści do obcokrajowców
czy też pełnych wrogości przepisów dla ludzi ubiegających się o azyl. Ważnym jednak jest samemu podjąć działania w celu
integracji azylantów, niż czekać na postanowienia polityków. Mogą powstać w tym
celu inicjatywy w ramach których grupy
czy też pojedyńczy członkowie przejmą
opiekę nad azylantami, ażeby ułatwić im
integrację społeczną. Do tego nie potrzebne są zezwolenia żadnego z polityków.
Bombodrom jest natomiast przykładem,
na bazie którego można wytłumaczyć to w
innym znaczeniu. Miejscowość, w której
zostanie on zbudowany, została wybrana
dlatego, jako że jest to region gospodarczo i infrastrukturalnie bardzo słaby; jest
to jednocześnie obszar dawnego poligonu
wojsk armii radzieckiej. Można zacząć
w takim razie dyskusję, jak inaczej zagospodarować ten region. Jeżeli podejmie
się tego inicjatywny grupa mieszkańców
i opracuje mądry i przekonujący koncept,
do tego projekt, który mógłby zostać zainicjowany bez specjalnych inwestycji
gospodarczych, dysponuje się wtedy kartą
nie do przebicia, którą także politycy muszą dostrzec. Następnym krokiem byłaby
realizacja, której towarzyszyć będą ważne
wydarzenia, które wzbudzą zainteresowanie mediów i będzie się o nich mówoło
ponadregionalnie.
Humor anarchii może być tu nawet pomocny. Chodzi o to, ażeby to co nie możliwe uczynić możliwym. Weźmy za przykład pusto stojące domy w Furcie. Po kolei
się je wyburza. Zaproponowałem miastu
wypełnienie ich ziemią i posadzenie w
oknach i na balkonach krzewów i kwiatów.
Powstaną w ten sposób przepiękne rzeźby,
które jednocześnie zachowają to co minęło. Rzeźby te mogą stać się magnesem
przyciągającym turystów, którzy przyjadą
tu z bliska i daleka, zostawią w mieście
troche Euro i przyczynią się w ten sposób do rozwoju regionu. Chcę ten projekt
opracować i przedstawić. Nawet gdyby
nie doszło do jego realizacji, ukazuje on
w sposób szczególny, jak wiele nowych
potencjałów odkryć można, myśląc kreatywnie inaczej.

JESTEM - ICH BIN

Pizzeria
Amigo
Slub. Eine ruhige Gasse in
der Nähe von Omnibusbahnhof. Unter vielen uralten Mietshäusern taucht ein
unscheinbares Gebäude auf.
Das Schild sagt schon von weitem, dass
man vor sich eine „Amigo“ Pizzeria hat.
In der Schwelle breitet sich das Aroma
traditioneller italienischer Pizza aus, hölzerne Bänke, dekorative mit den bunten
Makkaroni gefüllten Gläser, warme Farben;
all das gibt uns den Eindruck einer netten
und angenehmen Atmosphäre. Nichts mehr
Irrtümliches. Der Kundendienst lässt vieles
zu wünschen übrig. Das Problem hört auf
zu existieren in dem Moment, in dem unsere Bestellung realisiert wird. Wenn du vor
Dir eine schmackhafte, appetitliche Pizza
hast, deren Geschmackswerte außer Frage
stehen, löst sich alles Unbehagen auf. Dünner Teig und reichliche Füllung befriedigen
sogar ausgesuchte Gaumen. Wichtig ist zu
erwähnen, dass die Kunden die Möglichkeit
haben, ihre eigene Pizza komponieren zu
können. Auf diese Art und Weise bekommst
du immer das, worauf du Lust hast. Zu
empfehlen ist die ausgezeichnete Soße die
jeder Pizza eine besondere Geschmackstiefe geben. Wenn du kein Pizza Feinschmecker bist – mache Dir keine Sorgen! In dem
Menü findest du auch andere Gerichte, wie
Lasagne oder Spaghetti. Ein weiterer Vorteil
ist die ansehnliche Größe der Familienpizza, die nur im „Amigo“ erhältlich ist.
Mäßige Preise, die Möglichkeit, Bestellungen per Telefon zu machen und kostenlose
Lieferung sind weitere positive Werte, die
für die Pizzeria sprechen.
Es kann ein Kummer für Furter Bewohner
sein, weil man beim „Amigo“ keinen Parkplatz findet. Leider muss man noch sagen,
dass die Wartezeiten auf die ersehnte Pizza
sich sehr oft verzögern.
Wir empfehlen die Pizzen von „Amigo“,
aber genießen wir sie lieber zuhause,
weil die Atmosphäre des Lokals und der
unfreundliche Kundendienst unsere Mahlzeit verderben können.

Słub. Spokojna, jednokierunkowa uliczka, tuż przy
dworcu PKS. Spośród wiekowych kamienic wyłania się
niepozorny budynek.
Szyld już z daleka ogłasza, że mamy przed
sobą pizzerię „Amigo”. W progu roztacza
się przed nami aromat tradycyjnej włoskiej
pizzy, drewniane ławy, dekoracyjne słoje
wypełnione kolorowym makaronem, ciepłe
barwy; wszystko to skłania nas do pozostania i daje wrażenie przyjemnej i miłej
atmosfery. Nic bardziej mylnego. Obsługa
bowiem pozostawia wiele do życzenia.
Problem ten jednak przestaje istnieć w momencie, gdy zrealizowane zostaje Twoje zamówienie. Masz bowiem przed sobą przesmaczną, apetyczną pizzę, której walory
smakowe nie podlegają dyskusji. Cieniutkie
ciasto i obfity farsz zaspokoją nawet najbardziej wyszukane podniebienia. Istotne jest,
że klienci mają możliwość skomponowania
własnej, niepowtarzalnej pizzy, dobierając
składniki lub modyfikując już istniejący
skład. W ten sposób zawsze otrzymasz to,
na co masz ochotę. Polecić należy również
wyborne sosy dodające głębi smaku każdej
pizzy. Jeśli jednak nie jesteś smakoszem
pizzy – nie martw się! W menu znajdziesz
inne dania, takie jak lasagne, czy spaghetti.
Kolejnym gestem skierowanym w stronę
klienta jest dostępna tylko w „Amigo” pokaźnych rozmiarów pizza familijna; w sam
raz na posiłek w większym gronie rodziny
lub przyjaciół. Przystępne ceny, telefoniczne składanie zamówień i dowóz posiłków
gratis na terenie całego Słubu, to kolejne,
pozytywne atuty, które przysparzają pizzerii wielu klientów. Może to być zmartwienie
dla mieszkańców Furtu, do których auta
„Amigo” nie docierają. Niestety, należy zaznaczyć, że czas oczekiwania na upragnioną pizzę często bardzo się przedłuża.
Polecamy przepyszne wyroby „Amigo”, ale
rozkoszujmy się nimi w domu, gdyż atmosfera lokalu i „ciepła” obsługa mogą zepsuć
nam posiłek.
(az & md)
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A to ci ładny prezent ta wystawa

The same procedure as every year
Równouprawnienie świętego Mikołaja i pani Mikołajowej
Podczas gdy w sylwestrowy
wieczór w telewizji leciała
slapstikowa komedia „Dinner for one“, pochodzący z
niej znany zwrot „The same
procedure as every year“ był
podtytułem otwieranej w tym
samym czasie w Słubfurckim
Centrum Informacyjnym wystawy „Równouprawnienie
świętego Mikołaja i pani
Mikołajowej“. Co ma jedno
wspólnego z drugim, ale najpierw co ma to wspólnego z
jakąkolwiek procedurą?
Pewna starsza dama, Miss Sophie, celebruje z czterema nieobecnymi panami wielodaniowy dinner z okazji swoich dziewiędziesiątych urodzin. To przyzwyczajenie,
któremu się ona któryś to raz z kolei poddaje, gdyż ostatni z tych przyjaciół zmarł
dwadzieścia pięć lat temu. Na pytanie
podającego do stołu i zarazem udającego
nieobecnych gości jej butlera, czy w tym
roku powinno przebiegać wszystko tak
jak w ostatnim, potwierdza: “Tak James,
ta sama procedura jak co roku“. James
wznosi niezliczone toasty z czterema niewidzialnymi gośćmi i damą, po czym się
upija, co wywołuje zabawną pantomimę.
W Niemczech ta w Anglii całkowicie nieznana komedia uważana jest za uosobienie
angielskiego humoru i jest w ostatni dzień
roku entuzjastycznie uwielbiana, jako
ogólnie rozumiany zabawny numer populistycznie zmienionego ducha czasu.
To, co każdego roku w okolicach Swiąt
Bożego Narodzenia może zdarzyć w środkowej Europie zna i wie każdy: zakupowy
maraton pomiędzy bezsilnością i ufnością.
Wszystko po to, by zapewnić wesołą, aż
do przymusowej, gwiazdkę. Nastroje, które prawie że giną podczas wywoływania
nastroju, przyjemne obżarstwo aż do prze-

Jan Poppenhagen - “Girl, Boys and White Sofa”
znakiem zapytania, względnie zwracają się
z takim zapytaniem do własnego polskiego społeczeństwa, które (oczywiście jak
prawie wszędzie na świecie) lepiej unika
wszelkich destabilizacji. Samoposzukiwanie artystki nie obejdzie się jednak bez
spełnienia jej roli, polegającej na zerwaniu maski, to znaczy obnażeniu ukrytych
upiększeń i dwuznaczności.
Anna Krenz pokazuje kobiety na zasadzie
„ofert“: służąca, obecnie hostessa, raz z
żebrząco-modlącymi się rękami, raz z
zadartą spódnicą, pod którą w gumce od
pończochy tkwi polski paszport, w pełnej
bigoterii dewocji, prowokująco się prostytuując. Miesza się w tym upór z pretensją i
obie postawy są zarówno uzasadnione jak i
wzajemnie się warunkują, ponieważ kryją
w sobie witalność i możliwość zmian.
Ela Jabłońska karykatyzuje kobietę współczesną jako „superwomen“, która zasiada
na tronie z synem w kuchni, w miejscu

Waldemar Kremser - “Püppchen - Laleczka”
sytu, rodzinne bycie razem włącznie ze
wspólnym znudzeniem, msze o północy,
błyszczące oczy dzieci i orgie odwiedzin,
które kończą się wypoczynkiem- wyczerpaniem z wewnętrznym niepokojem. Pewnego rodzaju Hangover, który wyzwala tęsknotę za trzeźwością cichej nocy, daleko
poza wszelkimi uroczystościami.
Wystawa „Równouprawnienie świętego
Mikołaja i pani Mikołajowej“ bez trudu
oferuje się jako środek kontrastowy i opowiednio dozowana odtrutka na świąteczne
ekscesy. Udaremnia zimowe przesilenie
dnia z nocą, święto pokoju i narodzin
Chrystusa, poprzez zostawienie wolnego
miejsca na erotyką i seksualność, które tradycyjnie przypisywane są raczej wiośnie,
płodzeniu i frikcji, pełnemu napięcia polowaniu i walce pożądania.
Sześciu mężczyzn i dwie kobiety, mieszany duet (Urban Art), oto artyści, którzy zebrali się do bożenarodzeniowej improwizacji na ten temat. „Równouprawnienie...“,
w jednej trzeciej reprezentowane przez
kobiety, tematyzuje zmienne relacje płci na
podstawie wyboru prac młodych artystów
niemieckich i polskich.
Zwłaszcza w pracach polskich artystek
Eli Jabłońskiej i Anny Krenz dochodzi
do głosu kulturalna tożsamość. Stawiają
one wyobrażenia tradycyjnych ról pod

ekspozycja: i przy tym zastawiona została pułapka, w której kobieta milczy jako
pasywnie zainscenizowany, jednocześnie
zachęcający i oskarżający objekt.
U Szymona Brodziaka pułapka ta staje
się wizualną zapaścią. Trzy zdjęcia, trzy
utajone obskurne sceny: naga kobieta kuli
się leżąc z maską do oddychania. Kobieta
przykuca w męskiej ubikacji przed rzędem
pisuarów i sika na podłogę. Nie potrafi
tego na stojąco???
W latach siedemdziesiątych prowadzono w
tym celu specjalne kursy. Kobieta pozwala
wysuwać się z ust grubej, wyglądającej na
żywą rybie. Czarno-białe zdjęcia dotyczą
erotyki cielesnych otworów, dotykają granicy bólu. Nie mogę się pozbyć wrażenia,
że tutaj w akcji jest jednostronny voyeur.
Kobieta staje się chętnie jego narzędziem.
I dlaczego nie, to jest przecież częścią
akceptowanej erotyki bycia oglądanym.
Jeżeli chodzi o równouprawnienie pani

wystarcza samej sobie albo powstaje jako
interpretacja odbiorcy.
W wideo „Laleczka“ w centrum znajduje się łóżko, jako imaginacyjne miejsce
zbrodni. Waldemar Kremser użył fotografie ruchu Muybridgea za materiał wyjściowy do swoich videoloops: postać kładzie
się do łóżka i wstaje, bez przerwy, jak na
taśmie produkcyjnej. W międzyczasie
możliwe są niezliczone stosunki płciowe,
ale też przespane godziny. Bieg życia ściągnięty i skrócony do wstawania i kładzenia
się do łożka. Telewizor staje się zwariowanym domem dla lalek, skrzynką do podglądania miniaturowego mechanizmu. To
mechaniczne powtarzanie się znamionuje
też akt seksualny i jednocześnie nadaje
mu znamię tragikomiczności wynikającej
z nadaremności i przymusu powtarzania.
Jako podkład muzyczny brzęczy przypominająca katarynkę elektronika.
U Helmutha Falka znajdziemy weso-

zarazem przytomnie i bojaźliwie patrzy w
obiektyw, jest matką trzymanej przy sobie
dwójki dzieci. Niewidoczny reżyser, ojciec
po drugiej stronie aparatu fotograficznego,
jest sprawcą całości; przed nim i dla jego
spojrzenia rozpościera się ta prywatna panorama. W obrazie tym jest on obecny w
osobliwy sposób poprzez (jak gdyby przypadkowo) odstawioną aktówkę, z którą to
dopiero co wrócił do domu i która razem z
nim zniknie, kiedy znowu pójdzie do pracy.
W taki sposób pokazanej rodzinie ważną
rolę towarzyszącą odgrywają przedmioty.
One są wskazówkam i indykatorami obecności i nieobecności, opowiadają krótkie
historyjki, wywołują nastroje i spory o to
co same reprezentują, co przypisują im
dusze we wspólnym gospodarstwie domowym. Rzeczy i dekoracja należą do świąt,
tak jak święta należą do bycia dzieckiem...
Dla stawania się dorosłym świętem zmysłów jest eros, podzielona radość, dawanie
i branie, intensywność i wyjątkowość, komunikacja, aż do komunii, łączenie przeciwieństw w zjednoczeniu...
Obrzeże i szarą strefę erosa tematyzują prace Jana Poppenhagena i Rolanda
Schefferskiego. Poppenhagen pozostawia
włączoną kamerę podczas przerw w kręceniu filmu pornograficznego. Skierowana
jest ona w kąt pomieszczenia, w którym
para „aktorów“ (włącznie ze znikaniem
w międzyczasie pod prysznicem) ogląda
sobie nakręcone uprzednio sekwencje filmowe i wymienia o nich uwagi. I odbywa
się to całkiem rzeczowo. Widok nagich
ciał, brakująca konotacja seksualnej akcji
filmowej, nadaje widzowi paradoksalną
rolę niezaangażowanego voyera. Ludzie
ci po prostu wykonują swoją pracę, która
jest też coraz gorzej opłacana. „Girl, Boys
and White Sofa“, ten niezmontowany, bez
podkładu dźwiękowego dwudziestominutowy zapis wideo zdrętwiałych i wyczerpanych ciał, z ich banalnymi tatuażami i
pozbawionych ekspresji gestami, nie jest
bynajmniej zachęceniem do hedonizmu
w sensie ówczesnych filmów Warhola, on
rejestruje szary smutek w nudnych mieliznach komercji.

| Jan Poppenhagen - „Girl, Boys and White Sofa“ | Elżbieta Jabłońska - „Gry domowe - Hausspiele” | Szymon Brodziak – bez tytułu/ohne Titel

gier domowych “pranie, zmywanie, gotowanie“. Jej kostium jest kobiecą wersją
fantastycznego, obcisłego uniformu towarzysza „supermana“. Czy sygnalizuje to
bohaterską porażkę lub wyrwanie się w
dawno już konieczne przewartościowanie
wszystkiego co związane jest z tak zwaną
domową kobiecością?
Krenz oferuje jeszcze zapakowaną w plastikową folię Barbie, jako „Polish Wife“,
przy pomocy takich marketingowych walorów jak „beautiful, hardworking, faithful, catholic, polish“. Dla samotnego emslandzkiego rolnika byłaby to idealna żona.
To, że można sobie kupić kobiety i że są
one czasami trzymane jak zwierzęta domowe jest niestety powtarzającą się historią.
To, że one wybierają “to sprzedawanie się“
jako ucieczkę przed ubóstwem, przed brakiem szans i perspektyw, albo wybrać muszą, jest stanem faktycznym, który Krenz
krytycznie uchwyca. Socjologiczny schemat niewiniątka od „łagodna, wierna, miła,
katolicka, (tzn. konserwatywna i posłuszna?)“pojawia się w internecie, aktualnym
globalnym rynku matrymonialnym. Krenz
reprodukuje egzystujące ogłoszenia-oferty
z zamalowanymi nazwiskami i numerami
szyfrów i bez komentarza pozwala mówić samym przez siebie. Sedno w tym,
że kobiece ciała u Krenz czytelne są jako

Mikołajowej, to życzyłoby się onieśmielonego i osaczonego w porównywalnej
pozycji mężczyzny. Poniekąd te (trzeba
przyznać komercyjne i przyjazne konsumentowi) dumne, nagie babki Newtona,
ze swoimi wypiętymi ciałami działają na
niektórych pewną erotyczną aurą. Brodziakowi niekoniecznie „Thumbs down“
(kciuk do dołu), ale może zgnieciony na
znak opamiętania. Odpowiednio do tego
powinno się zająć voyerizmem męskości.
I nad nim się zastanowić.
Kobieco-męski duet, który ukrywa się pod
artystcznym pseudonimem Urban Art, w
pewnym sensie trafia w sedno pornografii:
dwa za pomocą prostokątnych pixli namalowane obrazy, jeżeli zostaną odszyfrowane, ukazają Cunnilingus, jako praktyczne
równouprawnienie. Niewyćwiczone oko
odkrywa obraz w kaflowym wzorze, powoli albo spontanicznie, poprzez informację. Proces widzenia jako postrzeganie lub
rozpoznawanie idzie w parze z pewnym
zawstydzeniem albo dosłownością: czy
jest to utratą optycznej niewinności? Lewy
obraz tej pary jest odczytywalny jako
Blow Job, prawy jako French Kiss. Jak się
to nazywa po niemiecku i po polsku? Taka
zatarta pixlami praktyka oscyluje między
pornografią a odkrywaniem obrazu: tak jak
to zazwyczaj jest w nowoczesnej sztuce,

łe, maniakalne miniatury pojedyńczego
sprawcy i samotnika. Swięty Mikołaj
trzyma się przy życiu paląc jointy i pijąc
piwo. Nie należy niedoceniać tego, że jest
on również zimowym Bachusem, zapasionym Faunem. Santa Claus, w amerykańskich Bożenarodzeniowych mitach,
przypisał swój czerwony (pijacki) nos w
praktyczny sposób reniferowi Rudolfowi,
który ze swoim ciężkim brzuchem wkrada
się nocą do domów, jest również zaprzeczeniem świętości. Być może jest uwodzicielem, potencjalnym ekshibicjonistą... kto
wie, co ukrywa pod swoim świetlistym,
czerwonym płaszczem? Co za podwójny
podbródek zakrywa gruba, waciana broda
męskości? Który zły wujek ukrywa się w
szatach tego Big ofiarodawcy?
Michael Kurzwelly zestawił ze sobą dwie
atmosfery. W pomieszczeniu przejściowym obok osamotnionej choinki wiszą
jego duże zdjęcia rodzinne, odnalezione we własnej biografii, które poprzez
same nietypowe powiększenie stają się
wyobcowanymi artefaktami ze świata
wymiennych obrazów. Setting w pokoju
mieszkalnym pod koniec lat sześdziesiątych w Niemczech Zachodnich, z ówczesnym wyposażeniem wnętrz i ubraniami,
konserwuje portretowane osoby. Atrakcyjna kobieta w mini spódniczce, która

W swoich “Cuttings“ Roland Schefferski
pyszne, dorodne ciała modelek soft porno od razu wymazał, wyciął. Ze strony
czasopisma pozostaje tylko brzeg jako
passepartout z ciałami i ich pozycjami
do wyobrażenia. Pełni on rolę cenzora
poprzez eliminację, tam gdzie zazwyczaj
zamalowuje się czarną farbą, istnieje w
jego pracach biała pusta przestrzeń. Przypomina to nielegalnie praktykowany w
wypożyczalniach zwyczaj wycinania żyletką ilustracji i ich kradzenia.
Biała kartka jest przecież dla rysowników i
pisarzy prawdziwym horrorem vacui. I już
dawno temu przed horrorem vacui, który
wyołuje moc kobiecego ciała w tym kto
je pożąda, imaginacja doprowadziła do
stworzenia wyobrażenia vagina denta:
wyimaginowanej uzębionej waginy, która
zaraz za wargami sromowymi szczerzy
zęby. Niech przy okazji tej wystawy nie
popadnie w stress i nie zacznie zbyt głośno
nimi zgrzytać! Gdyż: Jak określa to modernistyczny filozof Slavo Zizek:
„Różnica płci... jest wspólną stratą, która
jest za to odpowiedzialna, że kobieta nigdy nie jest całkowicie kobietą i mężczyzna
nigdy całkowicie mężczyzną...“ (Slavo
Zizek)
Christine Hoffmann
(tłumaczył Roland Schefferski)
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Ausstellung in der großen Scharrnstrasse zur

Gleichstellung der Weihnachtsfrau und des Weihnachtsmanns?

Eine schöne Bescherung!
Während am letzten Silvesterabend im TV wie seit
über 20 Jahren die SlapstickKomödie „Dinner for One“
mit dem berühmten Satz ‚the
same procedure as every year’
lief, eröffnete in Slubfurter
Informationszentrum mit
selbigem Untertitel die Ausstellung zur Gleichstellung
von Weihnachtsfrau- und
Mann. Was hat das eine mit
dem anderen zu tun, aber
zunächst: was hat es mit der
„procedure“ auf sich?
Eine alte Dame, Miss Sophie, zelebriert mit
vier abwesenden Herren ein mehrgängiges
Dinner zu ihrem neunzigsten Geburtstag eine Gewohnheit, der sie zum wiederholten
Male frönt, denn der letzte dieser Freunde
ist schon vor 25 Jahren verstorben. Auf die
Frage des die Gäste simulierenden und servierenden Butlers, ob denn in diesem Jahr
alles wieder so ablaufen soll wie im letzten, bestätigt sie ‚Ja, James, es läuft alles
so ab wie jedes Jahr.“ James stößt mit den
vier unsichtbaren Gästen und der Dame

| Roland Schefferski - „Cuttings”
unzählige Male an und wird betrunken,
was für reichlich Bewegungskomik sorgt.
In Deutschland gilt diese (im englischsprachigen Raum völlig unbekannte) Komödie
als Ausbund englischen Humors und ist
penetrant beliebt am letzten Tag des Jahres
als allgemeinverständliche Lachnummer
eines populistisch gewendeten Zeitverständnisses wie etwa der „Ewigen Wiederkehr“, an der sich StudentInnen sonst die
Zähne ausbeißen.
Was jedes Jahr um Weihnachten in Mitteleuropa so ablaufen kann, kennt und weiß
jeder - Shoppingmarathon zwischen Ratlosigkeit und Zuversicht, um ein fröhliches
bis zwanghaftes Bescheren zu gewähren,
Stimmungen, die in Stimmungsmache
fast untergehen, behagliche Völlerei bis
zum Überdruss, familiäres Zusammensein
einschließlich Rumhängen, Mitternachtsmessen, glänzende Kinderaugen und
Besuchsorgien, die in eine ErholungsErschöpfung mit innerer Unruhe münden,
eine Art Hangover, das Sehnsucht nach
der Nüchternheit einer stillen Nacht, fernab von jeder Festlichkeit, weckt.
Die Ausstellung zur ‚Gleichstellung der
Weihnachtsfrau und des Weihnachtsmannes’ bietet sich spielerisch als Kontrastmittel und dosiertes Gegengift zum Weihnachtsexzess an. Sie konterkariert das
Wintersonnenwende-, Christi-Geburt- und
Friedensfest mit dem, was es ausspart:
Sexualität und Erotik, die traditionell eher
dem Frühling, der Zeugung und den Friktion, dem spannungsvollen Jagen und Streiten des Begehrens zugeordnet sind.
Sechs Männer und zwei Frauen, und ein
gemischtes Doppel (Urban art), das sind
die Künstler, die sich zu dieser weihnachtlichen Improvisation über ein Thema zusammengefunden haben.
Die Gleichstellungsausstellung, zu einem
knappen Drittel mit weiblichen Künstlern
besetzt, thematisiert die Wechselverhältnisse zwischen den Geschlechtern anhand
einer Auswahl von Arbeiten junger polnischer und deutscher KünstlerInnen.

Insbesondere in den Arbeiten der polnischen Künstlerinnen Ela Jabłońska und
Anna Krenz, kommt dabei die kulturelle
Identität in den Blick. Sie stellen die traditionellen Rollenbilder der Frau in Frage,
bzw. wenden diese Frage direkt zurück
an die eigene, polnische Gesellschaft, die
(selbstverständlich wie fast überall auf
der Welt) Destabilisierungen lieber aus
dem Wege geht. Die Selbstfindung der
Künstlerin kommt aber nicht darum herum, der Rolle die Maske abzureißen, d.h.
die verborgenen Zurechtmachungen und
Doppelbödigkeiten herauszustellen. Anna
Krenz zeigt die Frauen in ihrer Rolle als
‚Angebote’: Das Dienstmädchen, heute
die Servicekraft, mal mit betend-bittenden
Händen, mal mit gelüpftem Rock, worunter ein polnischer Pass im Strumpfband
steckt, in bigotter Devotheit, sich provozierend prostituierend. Darin mischt sich Renitenz mit Vorwurf, und beide Haltungen
sind sowohl berechtigt als auch aneinander
gekoppelt, weil sie Vitalität und Veränderungspotentiale bergen.
Ela Jabłońska karikiert die Frau der Gegenwart als ‚Superwoman’ das mit Sohn in
der Küche, dem Ort der Hausspiele ‚ waschen, spülen, kochen’ trohnt. Ihr Kostüm
ist eine weibliche Version der fantastischen
hautengen Uniform des Genossen ‚Superman’. Signalisiert das ein heroisches Scheitern oder den Aufbruch in die überfällige

bei Krenz als Exhibition lesbar sind: und
damit eine Falle gelegt ist, in der die Frau
als sich passiv inszenierenden Objekt, zwischen Köder und Anklage doublierend,
stillhält.
Bei Szymon Brodziak wird die Falle zur
visuellen Falltür. Drei Fotos, drei latent
obszöne Szenen: nackte Frau mit Atemmaske, die sich liegend zusammenkauert.
Frau hockt sich hin im Herrenklo vor einer
Reihe von Pissoirs und pinkelt auf den Boden. (Schafft sie es nicht im Stehen??? In
den siebziger Jahren gab es dafür Kurse)
Frau lässt einen dicken lebendig wirkenden Fisch aus dem Mund flutschen. Die
Schwarz-Weiß-Aufnahmen gehen die
Erotik der Körperöffnungen an, tangieren
Schamgrenzen. Ich werde den Eindruck
nicht los, dass hier einseitiger Voyeurismus
am Werk ist. Die Frau macht sich vergnügt
zu dessen Werkzeug. Warum auch nicht, es
ist ja Teil einer positiv besetzten Erotik, das
Gesehen werden. Wenn es um Gleichstellung der Weihnachtsfrau gehen sollte, wäre
ein in vergleichbaren Positionen be- und
gefangener Mann zu wünschen. Irgendwie
haben die (zugegebenermaßen kommerziellen, konsumfreundlichen) stolzen nackten Newton-Bräute mit ihren aufgerichteten Körpern da eine erotischere Aura für
manche Betrachterin. Für Brodziak also
nicht gerade ‚Thumbs down’ (Daumen
runter), aber vielleicht Daumen gequetscht

| Helmuth Falk - bez tytułu/ohne Titel
Umwertung alles sogenannten Hausfraulichen?
Krenz bietet noch eine in Plastikfolie verpackte Barbie als ‚polish wife’ an, mit solchen markttauglichen Eigenschaften wie
‚beautiful, hardworking, faithful, catholic,
polish’.
Für einen einsamen emsländischen Landwirt wäre das die ideale Ehefrau. Daß
man sich Frauen kaufen kann und dass
sie auch manchmal wie Haustiere gehalten
werden, ist leider eine alte Geschichte. Daß
sie dieses ‚sich verkaufen’ als Ausweg aus
Armut, Chancen- und Perspektivlosigkeit
wählen oder wählen müssen, ist der Tatbestand den Krenz kritisch aufgreift. Das
soziologische Kindchenschema von „sanft,
treu, lieb, katholisch ( d.h. wertkonservativ
und gehorsam?)“ taucht selbst im Internet,
dem aktuellen globalen Beziehungsmarkt,
auf. Krenz reproduziert existierende Anzeigen-Angebote mit geschwärzten Namen
und Chiffrenummern, und lässt sie als Tatbestand kommentarlos für sich sprechen.
Die Crux ist, dass die weiblichen Körper

| Anna Krenz - „Polish Wife”

zum Zeichen der Besinnung. Das Voyeuriert-Werden des Männlichen ist adäquat in
Angriff zu nehmen und zu reflektieren.
Das deutsch-polnische Mann-Frau-Duo,
das sich hinter dem Künstlernamen ‚Urban
art’ verbirgt, bringt in gewisser Weise die
Sache mit der Pornografie auf den Punkt:
Die zwei in Pixel- Rechtecken gemalten
Bilder enthüllen, wenn dechiffriert, den
Cunnilingus als angewandte Gleichberechtigung
Das ungeübte Auge entdeckt das Bild langsam oder spontan aus dem Kachelmuster,
wenn die Information die Brücke schlägt.
Der Prozess des Sehens als ein Erkennen
oder Wiedererkennen geht einher mit
einer gewissen Beschämung ob der Direktheit: ist das ein Verlust der optischen
Unschuld?
Das linke Bild des Paars ist als Blow Job,
das rechte als French Kiss lesbar. Wie heisst es auf deutsch und auf polnisch?
Diese Praxis, aufgelöst in Pixel, pendelt
zwischen Pornogrphie und Bilderfindung:
wie in der modernen Kunst üblich liegt

| Michael Kurzwelly - “Between, Before and After”

es, alles, oder die Deutung der Szene im
Betrachter.
Im Video ‚Püppchen’ steht das Bett als
imaginärer Tatort im Mittelpunkt. Bewegungsfotografien von Muybridge hat Waldemar Kremser als Vorlage für seine Videoloops genommen: es springt eine Figur
ins Bett, und springt wieder heraus, ohne
Pause am laufenden Band. Dazwischen
sind unzählige unsichtbare Geschlechtsakte denkbar, aber auch verschlafene
Stunden, der Ablauf des Lebens gerafft
und verkürzt aufs Aufstehen und zu Bett
gehen. Der Fernseher wird zur irren Puppenstube, zum Guckkasten eines MiniaturRäderwerks. Das Mechanisch-Repetetive
kennzeichnet auch den sexuellen Akt, und
taucht ihn gleichfalls ins Tragikomische
von Vergeblichkeit und Wiederholungszwang. Drehorgelartige Elektronik klimpert
dazu als Begleitmusik.
Bei Helmut Falk finden sich fröhlichzwanghafte Miniaturen eines Einzeltäters
und –gängers. Der Weihnachtsmann
schleppt sich kiffend an einer Bierflasche
ab. Dass er auch ein winterlicher Bacchus
ist, ein fett gewordener Faun, ist nicht
zu unterschätzen. Der Santa, der in den
amerikanischen Weihnachtsmann-Mythen
seine rote (Trinker)Nase praktischerweise dem Rentier Rudolf angedichtet hat,
der sich schmerbäuchig nachts in Häuser
einschleicht, ist eben auch ganz unheilig,

ma. Eigentümlich präsent ist er durch die
im Bild (wie versehentlich) abgestellte
Aktentasche, mit der er zuvor nach Hause
kam, und die mit ihm verschwinden wird,
wenn er wieder zur Arbeit geht. In der erlebten Familie spielen Gegenstände eine
wichtige Nebenrolle, sie sind Indizien und
Indikatoren für An- und Abwesenheit, sie
erzählen Kurzgeschichten, lösen Stimmungen und Streitereien aus über das wofür sie
stehen, was ihnen die Seelen im gemeinsamen Haushalt zuschreiben und andichten.
Und Dinge und Dekor gehören zu den
Festen dazu, wie die Feste zum Kindsein
gehören...
Ein Fest der Sinne ist dem Erwachsenwerden der Eros, geteilte Freude, Geben und
Nehmen, Intensität und Ausnahmezustand,
Kommunikation bis zur Kommunion,
Zusammenfließen der Gegensätze in der
Vereinigung...
Die Rand- und Grauzonen des Eros thematisieren die Arbeiten von Roland Schefferski und Jan Poppenhagen. Poppenhagen
lässt die Kamera beim Pornodreh in den
Pausen einfach weiter an, gerichtet ist sie
auf die Raumecke, in der das DarstellerPaar (mit zwischenzeitlichem Verschwinden in der Dusche) sich die gedrehten Szenen ansieht und darüber austauscht. Das
geht ganz sachlich vor sich. Der Anblick
des nackten Leibs, die fehlende Konnotation durch sexuelle Filmhandlungen,

| Urban Art - bez tytułu/ohne Titel

womöglich ein Verführer, ein potentieller
Exhibitionist...wer weiß was er unterm
leuchtend roten Mantel verbirgt?
Welches fliehende Kinn verbirgt der dicke
Wattebart des Männlichen? Welcher böse
Onkel versteckt sich im Gewand des Big
Big Spender?
Michael Kurzwelly kombiniert zwei Atmosphären im Zwischenraum neben einem
verwaisten Weihnachtsbaum hängen seine
großen Famileinfotos, Fundstücke aus
der eignen Biografie, die allein durch
die enorme Vergrößerung zu befremdlichen Artefakten aus der Bilderwelt des
Austauschbaren werden. Das Setting im
Wohnzimmer gegen Ende der sechziger
Jahre, Westdeutschland, mit zeitgemässem
Mobiliar und Kleidung, friert die Abgebildeten ein. Die attraktive Frau im Minirock,
die zugleich wach und erschrocken in die
Kamera schaut, ist Mutter der zwei Kinder
an ihrer Seite. Der unsichtbare Regisseur
des Ganzen, der Vater hinter der Kamera,
zieht die Fäden; vor ihm und für seinen
Blick entfaltet sich dieses private Panora-

bringt den Betrachter in die paradoxe Rolle
eines teilnahmslosen Voyeurs.
Die Leute tun eben einfach ihre Arbeit, die
auch immer schlechter bezahlt wird. ‚Girl,
Boys and White Sofa’, die ungeschnittene,
stumme zwanzigminütige Videoaufzeichnung erschlaffter und erschöpfter Körper
mit ihren banalen Tattoos und faden Gesten ist beileibe kein Aufruf zum Hedonismus im Sinne der frühen Warholfilme,
er verbucht die aschgraue Tristesse in den
langweiligen Untiefen des Kommerzes.
Die prächtigen prallen Leiber der Softpornomodelle hat Roland Schefferski
in seinen ‚Cuttings’ kurzerhand ausgeblendet, ausgeschnitten. Vom Zeitschriftenblatt bleibt nur ein Rand mit den zu
erahnenden Körpern und Stellungen als
Passepartout stehen. Er spielt den Zensor
durch Weglassen, da wo sonst geschwärzt
wird, steht hier ein weisser Leerraum. Es
erinnert an die früher in Leihbibliotheken
illegetimerweise gepflegte Praxis, mit der
Rasierklinge Abbildungen auszuschneiden
und zu entwenden. (Das Aushöhlen ganzer Bücher hingegen schafft die im Film
beliebten Verstecke für Revolver oder
Whisky).
Das weisse Blatt ist ja schon Zeichnern
und Schriftstellern der reinste Horror Vacui. Und vor den Horror Vacui, den die
Macht des weiblichen Körpers in dem der
ihn begehrt, auslöst, hat vor langer Zeit
schon die Imagination die Vagina Dentata
gesetzt, die bezahnte Fantasie-Vagina, die
gleich hinter den Schamlippen die Zähne
zeigt. Möge sie bei dieser Ausstellung
nicht in Stress verfallen und allzulaut mit
ihren Beissern knirschen! Denn:
Was sagt die moderne Philosophie dazu?
„Die Geschlechterdifferenz....ist ein gemeinsamer Verlust, der dafür verantwortlich
ist, dass eine Frau niemals zur Gänze eine
Frau ist und ein Mann niemals zur Gänze
ein Mann..“
(Slavo Zizek)
Christine Hoffmann
Alle Fotos: Foto: M. Kurzwelly
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Openers – Öffner – Otwieracze
Die Beziehungen zwischen zwei Gesellschaften basieren ebenso auf einem fundamentalen Prinzip der Offenheit, wie jede andere Art von Beziehung.
Kontakty między dwoma społecznościami, a także innego rodzaju relacje międzyludzkie, opierają się na zasadzie otwartości.

Opener 2

Byłem zaskoczony słysząc, że niektóre
mosty i dawne granice pomiędzy Furtem
a Słubem były przez wiele lat zamknięte, niedostępne i bezużyteczne. Dopiero
akt otwarcia mostu umożliwił kontakty
pomiędzy dwoma gminami, a także idee
Słubfurtu jako jednego wspólnego miasta.
Zgodnie z ideą projektu wszystko może być
otworzone: drzwi, książka, mechanizm,
mentalność albo umysł pojedynczego człowieka. To wszystko może zostać otworzone
tylko na chwilę, na dłuższy okres czasu
albo na stałe.
Besonders überrascht war ich über die
Information, dass die einzige existierende
Stadtbrücke zwischen Frankfurt und Slubice über viele Jahre geschlossen und nicht
betretbar, also nutzlos war.
Erst der Akt der Öffnung der Brücke machte überhaupt eine Beziehung zwischen den
beiden Gemeinden möglich, wie auch die
Formulierung der Hypothese einer gemeinsamen Stadt Slubfurt. Deshalb besteht
mein Vorschlag für Slubfurt darin, so viele
Öffnungssituationen, wie möglich zu bestimmen und zu öffnen versuchen.
Von der Idee her kann alles geöffnet
werden: ein Buch, ein Mechanismus, ein
Computerprogramm, eine Beziehung, eine
Mentalität, oder ein individueller Geist.
Dinge können für einen Moment geöffnet
werden, für einen längeren Zeitraum oder
permanent.

Słubfurcka bożenarodzeniowa piekarnia - Weihnachtsbäckerei
Karolina Jurak und Erik Malchow
Tym razem studenci postanowili sprawdzić się w sztuce kulinarnej. Przez trzy dni ludzie
przechodzący ulicą Große Scharnstraße mieli możliwość zakupu własnoręcznie zdobionych bożenarodzeniowych serc z piernika. Piekarnia otwarta byla w grudniu, w godzinach od 9 do 11-tej. Pyszny zapach piekarników rozciągał się na całą ulicę. Studentci
otworzyli nie tylko słubfurcką bożenarodzeniowa piekarnię w lokalu, w którym poprzednio znajdowała się lodziarnia pod nazwą „Polarny Niedźwiedź”, ale rownież wielokrotnie piec jak i usta niemiecko-polskich klijentów. Pomysł zostal bardzo otwarcie przyjęty
i bardzo dużo bylo zamówień na specjalne piekarniki. Dzieki temu Opener-projektowi
Studentci otworzli swoje umysły na zupełnie coś nowego, coś co zupełnie oddalone było
od rzeczywistości.

Opener 1
Noch ist Polen nicht verloren - Jeszcze Polska nie zginęła
Z udziałem 17 studentów - 17 StudentInnen
Am 11.11. 2004 um 13 Uhr bauen 12 Personen auf dem Fußweg der Slubfurter Stadtbrücke in Richtung Slub einen Tisch mit Tee und Kuchen auf. 6 Personen nehmen
Platz und tafeln, während die anderen Personen Handzettel und polnische Karamelbonbons an deutsche Fußgänger auf dem Weg nach Slub verteilen. Die Handzettel
informieren über einen der wichtigsten polnischen Feiertage, den Unabhängigkeitstag
Polens.
W dniu 11.11. 2004 o godz. na Słubfurckim moście. 12 osób rozstawią stół i krzesła na
chodniku przy samej granicy i6 z nich zaczynają jeść sernika i makowca i pić herbaty.
Reszta osób rozdaje niemieckim przechodniom w kierunku polskiej dzielnicy Słub
ulotki i "krówki". Tekst na ulotkach informuje o polskim dniu niepodległości, jednym
z najważniejszych świąt w Polsce.

Opener 3
Öffnen noch nie geöffneter Bücher
- Otwierać książki jeszcze nigdy nie
otwierane - Flora Saint-Sans
Chciałam otworzyć książki w bibliotece
Europejskiego Uniwersytetu Viadrina,
których dotychczas jeszcze nikt nie wypożyczał. Nie chodzi tu jedynie o otwieranie książek, lecz również o pokazanie
selektywności ludzkiej przy odbieraniu
rzeczywistości. Książki, których jeszcze
nikt nie wypożyczał wydają się być mniej
interesujące niż inne, o mniej ciekawej
treści. Okazało się, że na komputerach w
bibliotece można śledzić, ilekroć książki
zostały wypożyczone. Okazało się że jest
ich ponad tysiąc. Zadecydowałam więc
otworzyć pierwsze 20 książek z listy.
Udokumentowałam je robiąc zdjęcia w
stanie zamkniętym i otwartym. Z pierwszej książki wypisałam pierwsze zdanie z
pierwszej strony, z drugiej drugie zdanie
drugiej strony, i tak dalej. W ten sposób powstał zupełnie nowy tekst zawierający elementy z każdej otwieranej książce. Miesza
się tam język niemiecki z angielskim i ponieważ nie da się go przetłumaczyć można
go tu jedynie pokazać w oryginalnej wersji
językowej.
Bücher in der Universitätsbibliothek der
Europauniversität Viadrina öffnen, die
noch nie ausgeliehen wurden
Es geht nicht nur um das reine Öffnen
der Bücher, sondern auch um das Aufzeigen der menschlichen Selektivität. Die
Bücher, die noch nie ausgeliehen wurden,
scheinen nicht so interessant zu sein wie
andere, scheinen inhaltlich nicht so relevant zu sein.
Ich habe in der Bibliothek nachgefragt, ob
es irgend eine elektronische Erfassung der
entliehenen Bücher gibt, und ob diese es
möglich macht, nach zu verfolgen, welche
Bücher noch nie entliehen wurden. Das
Personal meinte, es sei bestimmt möglich
das herauszufinden, und hat mir zwei Ansprechpartner genannt: Herr Herpel und
Herr Klaus, beide mit Sitz im Hauptgebäude. Es kommt dann auf die Anzahl von
Büchern an, die noch nie ausgeliehen wurden. Wenn es zu viele sind, muss der Kreis
eingegrenzt werden. Die Bücher werden
dann an einem Tag geöffnet.
Von über tausend bisher nicht geöffneter
Bücher habe ich die ersten 20 Bücher geöffnet. Indem ich aus dem ersten Buch den

ersten Satz auf der ersten Seite herausfilterte, aus dem zweiten Buch den zweiten Satz
auf der zweiten Seite usw..., entstand ein
neuer Text, den ich hier vorstelle:
Das heute in der Bundesrepublik geltende
Arbeitsrecht hat sich erst im 19. und 20.
Jahrhundert entwickelt. In contrast, the
Baumel-Tobin model implies that "people
want to exhaust their
money later when the
nominal interest rate
falls", so that the stock
money demanded can
increase even if the
rate of spending is
constant. What distinguishes money from
other things? It deals
with growth only as
this presents itself in
advanced
capitalist
countries. Neglecting
second-order terms,
this relationship can
be restated in the more familiar percentage charge form: such instruments include
"Student Handbooks" with information
on their respective member countries have
also been elaborated. Leider halte ich die
Massenmedien für den Diktator unserer

Cesare Pietroiusti
Über 3 Tage leitete Cesare Pietroiusti
einen Workshop für StudentInnen eines
Seminars der Europauniversität Viadrina (unter dem Titel „Słubfurt City“,
betreut von Michael Kurzwelly)
Vom 11. November 2004 bis zum 15.
Februar 2005 öffneten 17 polnische und
deutsche StudentInnen in beiden Orten
Dinge - oder versuchten zu öffnen -,
die bisher verschlossen waren - oder
von denen sie annahmen, dass sie verschlossen sind.
Przez 3 dni Cesare Pietroiusti prowadził warsztaty ze studentami w ramach
seminarium Europejskiego Uniwersytetu Viadrina (p.t. „Słubfurt City?”,
pod opieką Michaela Kurzwellego).
Od 20.listopada 2004 do 15.Lutego
2005 osiemnastu studentów i studentek
otwierali rzeczy, sprawy, sytuacje, które
były dotychczas zamknięte:

Tage und bin nicht bereit, vor diesem Kotan zu machen. Diese Preissenkung führt
bei den Oligopolisten zu Überlegungen
in anderer Richtung, wie sie vielfach beschrieben worden ist. Auf der einen Seite
steht das juristische Gleichheitsprinzip, das
auf die juristische Egalität als Folge der
Souveränität abstellt, auf der anderen Seite
das Proportionalitätsprinzip,
das geographische Größen,
Bevölkerungszahl und Wirtschaftspotential zum Maßstab
für den Anteil an der Besetzung eines Organs nimmt.
Die Französische Revolution
war politischer Ausdruck der
veränderten Kräfteverhältnisse in Europa. Jedes Tun ist
Erkennen und jedes Erkennen
ist Tun. Markorian models for
labor market transitions have
been considered by Marston
(1976) and Toikka (1976).
Within this context, "the task
of theory and estimation is to bring the columns to life by functions relating sectoral
portofolio and saving decisions to relevant
variables and to bring the rows to life as a
set of simultaneous market-clearing equations". Anderson (1929, p.112 ff) gives
the square of the standard error of the difference between two variances consecutive difference series in the following form:
Ein Lösungsdefekt ist gegeben, wenn für
das ansonsten gutstrukturierte Problem
kein effizientes Lösngsverfahren bekannt
ist. Das japanische Modell des "industrial
targeting" überläßt die Zielbestimmung
staatlichen Industriemanagements im Wesentlichen einem zentralstaatlichen Ministerium, dem Ministry of International
Trade of industry (MITI). However, by
the mid-1960s there were clear signs that
it was not manufacturing but rather the
office-based tertiary sector that held the
key to employment growth for the future.
Der Marxismus als Sozialdemokratie oder
Kommunismus kann gestürzt werden, sowie ihm eine Lehre gegenübertritt von besserer Wahrhaftigkeit, aber gleicher Brutalität der Durchführung. (Lebhafter Beifall).
Die Programmatik der Partei bewegt sich
von Anfang an auf zwei Ebenen. Damit
sollen die abgekämpften Teile der ersten
strategischen Staffel abgelöst werden, um
den Angriffsschwung auf dem TVD aufrechtzuerhalten.

Bei diesem Mal übten sich die Studenten in der kulinarischen Kunst. Über drei Tage hatten Menschen, die an der Großen Scharrnstraße vorbeigekommen sind, eine Möglichkeit,
selbstgemachte Herzen aus Lebkuchen zu kaufen.
Die Bäckerei war vom 9-11 Dezember geöffnet und verbreitete einen lockenden Duft über
die ganze Strasse. Die Studenten öffneten nicht nur einen lange geschlossenen ehemaligen Eisladen, der ehemals Eisbär, und nun "Slubfurter Weihnachtsbäckerei" hieß, sondern
auch den Ofen mehrere Male und die Münder der deutsch-polnischen Kundschaft.
Die Idee war sehr willkommen und es wurden auch viele Sonderaufträge bearbeitet. Bei
diesem Opener-Projekt öffneten die Studenten vorrangig ihren Geist gegenüber etwas
total Neuem, was dem Alltag extrem fern war.

Opener 8
Słubfurter Bibliothek - Biblioteka Słubfurtu - Agnieszka Król, Piotr Wołoszyn
Unser Projekt hatte zum Ziel, alle sich in den Bibliotheken von Słub und Furt befindenden
Bücher herauszusuchen, die sich mit der Problematik der Städte auf den beiden Oderufern
beschäftigen. Aus allen diesen Publikationen wollen wir eine riesige Słubfurter Bibliothek errichten. Dank der werden alle Interessierten, die etwas von unserem schönen Słubfurt erfahren wollen, schnell entsprechende Literatur zu diesem Thema finden können.
Büchersignaturen werden in einen Katalog gesammelt und thematisch eingeordnet (z.B.
Geschichte, Kultut, Urkunde u.s.w.). Wir beabsichtigen, Ergebnisse unserer slubfurtologischen Forschungen in die Ordner zusammenzusetzen und jeden einzelnen Ordner in
die verschiedenen Abteilungen der Słubfurter Bibliotheken unterzubringen (Collegium
Polonicum, Städtische Bibliothek in Frankfurt und Słubice, Universitätsbibliothek und
Słubfurter Informationszentrum). Die Bibliothek kann auch als Pdf-Datei von der Seite
www.slubfurt.net heruntergeladen werden. Das Öffnen der Slubfurter Bibliothek ist für
uns ein Entdeckungsprozess. Um etwas zu öffnen, muss man es zuerst aussuchen, finden,
entdecken, was staubige Regale unserer Bibliothekabteilungen verbergen.
Projekt miał na celu wyszukanie we wszystkich bibliotekach Słubu i Furtu książek dotyczących problematyki miast po obu stronach Odry i stworzenie z nich jednej ogromnej
biblioteki Słubfurtu. Dzięki niej wszyscy zainteresowani, chcący dowiedzieć się czegoś
o naszym pięknym Słubfurcie, będą mogli szybko znaleźć właściwą literaturę na ten temat. Sygnatury książek zostały zebrane w jeden katalog i poukładane tematycznie (np.
historia, kultura, geografia itp.). Zebraliśmy wyniki naszych badań słubfurtologicznych
w segregatory i umieścić każdy z nich w poszczególnych oddziałach biblioteki Słubfurtu
(Collegium Polonicum, Biblioteka Miejska w Słubicach i Frankfurcie, Biblioteka na Viadrinie, Centrum Informacji Słubfurtu).
Otwieranie biblioteki Słubfurtu było dla nas procesem odkrywania, bo żeby otworzyć
trzeba najpierw wyszukać, znaleźć, odkryć, co skrywają zakurzone półki naszych oddziałów bibliotek. Naszą bibliotekę można ściągać we formacie pdf ze strony www.slubfurt.net.
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Opener 4

Opener 7
SKARB!? WYKOP GO Z NAMI! - Grab nach einem Schatz mit uns!!!
Anna Kuzia, Marcin Topolski

Chcieliśmy wykopać starą skrzynię, która
zakopana jest w ogrodzie moich rodziców.
Skrzynia znajduje się pod ziemią już od około 60 – ciu lat.
Moi rodzice mieszkają w Dębnie (Neudamm),
jest to miejscowość położona około 50 kilometrów od Słubfurtu w kierunku Szczecina.
Podczas drugiej wojny światowej Dębno i
okolice należało do państwa niemieckiego.
Dom moich rodziców oraz sąsiednie budynki
stoją tam od 1932 lub1933 roku.
Od 1932/1933 aż do 1945 mieszkała w tym
domu niemiecka rodzina, która po zakończeniu wojny opuściła ten teren. Ludzie, którzy
wyjeżdżali, mając nadzieje, że po jakimś
czasie powrócą, zakopywali na terenach swoich gospodarstw różne przedmioty oraz/lub
skrzynie.
„Skarbami” tymi były najczęściej prawdopodobnie różne naczynia lub porcelana. Wiemy
o tym, ponieważ nasza sąsiadka również znalazła taką skrzynię. Przed dziesięciu laty mój
ojciec, zupełnie przez przypadek, również
znalazł na ogrodzie taki „skarb”. Zakopał go
jednak szybko, ponieważ przestraszył się, że
w skrzyni mogą być granaty lub inne niebezpieczne rzeczy. Chcieliśmy odkopać tę skrzynie 13–go stycznia i oficjalnie ją otworzyć.
W piątek (17.12) byliśmy w Myśliborzu,
gdzie znajduje się Sąd Powiatowy miasta
Dębno. Skopiowaliśmy tam księgi wieczyste i wiemy już kto mieszkał w domu moich rodziców rodziców w okresie 1932/33
– 1945. Chcieliśmy nawiązać kontakt z tą
rodziną. Nasz plan nie obejmował tylko
samych wykopalisk; około dwóch tygodni
przed tym wydarzeniem poczyniliśmy pewne
przygotowania. Po pierwsze musieliśmy zorganizować sprzęt, który potem mieliśmy wykorzystać podczas wykopalisk. Były to m.i.
łopaty, szpadle i kilof. Ponieważ skrzynia jest
prawdopodobnie metalowa, poprosiliśmy naszego sąsiada, który ma wykrywacz metalu,
o pomoc. Już dwa tygodnie przed wykopaliskami rozwiesiliśmy plakaty w Dębnie i w
Słubfurcie. Na miejscu była gorąca herbata,
kawa i kanapki, aby każdy z gości znalazł
coś dla siebie. Goście obserwowali nas z
ciekawością, nawet kilka razy niektórzy brali
łopaty i pomagali nam.

W tej całej historii bardzo ważną rolę odegrały księgi wieczyste. Około miesiąca przed
wykopaliskami udaliśmy sie do urzędu powiatowego w Myśliborzu gdzie znajdują się
księgi wieczyste miasta Dębno. Chodziło o
skopiowanie tychże ksiąg. Bardzo zależało
nam na tym, aby się dowiedzieć kto mieszkał w domu przy ulicy Rolniczej 4 w latach
1933 – 1945.
Chcieliśmy również nawiązać kontakt z tą rodziną. Jednak to były niemożliwe, ponieważ
ksiegi wieczyste były zbyt nowe. Pierwsza i
najstarsza ksiega, któtą znaleźliśmy była z
roku 1965. Było w niej napisane, że od roku
1965 w tym domu mieszkała rodzina “Kubiszyn“ a wiec rodzina, od której aktualny
posiadacz kupił dom w roku 1982. Potem
byliśmy pytać jeszcze w kościele i w gminie, jednak nic nie znaleźliśmy. Mówiono
nam tylko, że wszystkie dokumenty zostały
zgubione lub zniszczone w okresie wojny i
powojennym. O tą samą sprawę zapytaliśmy
również naszych sąsiadów, którzy żyją tam
podobnie jak ich rodziny już od powojnia.
Powiedzieli nam, że rodzina, która mieszkała w domu przy ulicy Rolniczej 4 podczas
wojny nazywała się prawdopodobnie „Neumann“. Potem po wojnie dom ten zamieszkiwała rodzina „Stróżyńskich“.
Kopaliśmy w różnych miejscach ogrodu
przez dwa tygodnie, podczas gdy padał śnieg

oraz deszcz. Ani moje rodzicy ani moja siostra nie pamiętali dokładny miejsce zakopanej walizcy. Siostra nawet przysłała rysunek
faksem, ale i to nie pomogło. Znależliśmy
kości psa, kamienia oraz małe kawałki metalu. To wszystko.

Wir hatten den Plan, eine alte Kiste, die in
dem Garten meiner Eltern vergraben ist,
auszugraben. Die Kiste war schon zirka 60
Jahre unter der Erde. Meine Eltern wohnen in
Dębno (Neudamm), das liegt cirka 50 Kilometer von Słubfurt in Richtung nach Stettin.
Vor dem zweiten Weltkrieg gehörten Dębno
und diese Gebiete zu Deutschland. Das Gebäude (das Haus von meinen Eltern) und der
Garten stehen dort seit dem Jahr 1932 oder
1933. Von 1932/33 bis 1945 wohnte dort
eine deutsche Familie, die später nach dem
zweiten Weltkrieg aus diesem Gebiet weggefahren ist. Sie vergruben jedoch verschiedene
Dinge und/oder Kisten, weil sie meinten, dass
nach der kurzen Zeit sie zurück zu ihren Häusern kommen könnten.
Die Schätze waren wahrscheinlich verschiedene Geschirre oder Porzellan. Wir wissen
das, weil unsere Nachbarin eine solche Kiste
auf ihrem Terrain gefunden hat. Vor 10 Jahre
hat mein Vater auch zufällig eine alte Kiste
gefunden. Er hatte Angst, er vermutete, dass
in der Kiste etwas Gefährliches (z.B. eine
Granate) sein könnte. Also er ließ diesen
Schatz dort wo er war. Wir wollten nun diese
alte Kiste am 13 Januar ausgraben und wir
wollten sie offiziell öffnen.
Unser Plan beinthaltete nicht nur die Ausgrabungen; zirka zwei Woche vor diesem
Ereignis machten wir die Vorbereitungen.
Wir müssten das Gerät und bestimmte Werkzeuge organisieren. Das waren u.a. Schaufeln
und eine Keilhacke. Wir baten einen Nachbar,
der einen Metalldetektor bezitzt, um Hilfe. Es
war sehr wichtig, weil die alte Kiste wahrscheinlich aus Metall besteht. Zwei Wochen
vor den Ausgrabungen haben wir Plakate in
Słubfurt und in Dębno ausgehangen. Wir
machten auch warmer Tee, Kafee und belegte
Butterbrote. Jeder könnte dei Ausgrabungen
beobachten; von Zeit zu Zeit haben die Gäste
mit uns gegraben.

Eine sehr wichtige Rolle in der ganzen Geschichte spielten die Erbbücher. Schon drei
Woche vor den Ausgrabungen waren wir
im Amtsgericht. Wir wollten wissen, wer in
dem Haus von meinen Eltern (an der Rolniczastrasse 4) in Jahren 1933 – 1945 wohnte.
Wir wollten auch einen Kontakt zu dieser
Familie knüpfen. Leider das war unmöglich,
weil die Erbbücher zu “jung“ waren. Das erste Erbbuch war von 1965. Und seit diesem
Jahr 1965 wohnte dort (wahrscheinlich) die
Familie Kubiszyn. Das ist die Familie, die
dem aktuellen Besitzer (meinem Vater) das
Haus verkauft hat. Später waren wir noch in
der Kirche und in der Gemeinde, jedoch alle
Dokumente waren während des Krieges oder
nach dem Krieg zerstört oder verloren.
Wir fragten unsere Nachbarn (sie sind sehr
alte Menschen). Sie haben uns gesagt, dass
die Familie, die während des Krieges dort
wohnte, wahrscheinlich „Neumann“ hieß.
Später nach dem Krieg in den Jahren 1945 –
64/65 wohnte dort die Familie „Stróżyńscy“.
Bei Schnee und Regen gruben wir 14 Tage
lang nach dem Koffer. Meine Eltern und meine Schwester konnten sich nicht einigen, wo
mein Vater damals den Koffer ausgegraben
hatte. Jeder machte andere Angaben. Wir
fanden Tierknochen, Steine und kleine Metallteile, aber keinen Koffer.

„Słubfurter Sprachservice“
Ewelina Krasocha, Anna Wołowiec
Im Gräfin-Dönhoff-Gebäude der Europauniversität wurde ein zweisprachiger Übersetzungsservice für deutsche und polnische
StudentInnen geöffnet. Eine Woche lang
konnte jeder mit seinen Problemen bei der
Benutzung der jeweils fremden Sprache
dorthin kommen und nach Möglichkeit
wurde ihnen geholfen.

Opener 9
"Słubfurter Story" – ein Rollenspiel - "Słubfurter Story" – gra fabularna
Arek Bocheński

Die "Słubfurt Story" entstand aus einem
Rollenspiel (role play game). Was sind
Rollenspiele? Rollenspiele bieten eine
abenteuerliche Mischung aus Würfelspiel, großer Imaginationskraft der
Mitspieler und "Theater-am-Tisch".Die
Spieler schlüpfen bei diesen Spielen in die
Rollen beliebiger, zur Spielwelt passender
Figuren.
Der Spielprozeß bildet eine zweite, erdachte Realität, die sich von den Ernstsituationen des Lebens unterscheidet - vor
allem darin, dass die Folgen von Handlungen nicht wirklich passieren, sondern
für die Zeit des Spielens nur angenommen
werden. Man ist nicht wirklich tot, sondern markiert nur.
Das Spiel ist überwiegend ein Prozeß und
wird des Prozesses willen gemacht. Nicht

niają grę fabularną od zwykłego przedstawienia (choć czasem różnica się zaciera
niemal do końca). Przede wszystkim
scenariusz rozgrywki ma otwartą formę,
w przeciwieństwie do scenariusza sztuki
teatralnej czy filmu. Jest to ramowy plan
obejmujący główne wydarzenia, watki i
postacie danej rozgrywki. Jednak gracze a dokładnie rzecz biorąc ich postacie - nie
są zobowiązane do trzymania się tego planu. Swoboda wyboru jest właśnie podstawową różnicą między przedstawieniem a
sesją gry fabularnej. Postacie graczy mogą
zrobić co tylko chcą ogranicza je jedynie
konwencja świata oraz zazwyczaj prawa
fizyki. Aktorzy, czyli Kasia, Wojtek i
Karol, odegrali rolę Aniołów strzegących
Słubfurtu. Wspólnie stworzyliśmy historię o Aniołach, pewnym Michale i paru

das Ergebnis, nicht irgendein Produkt oder
Profit, sondern der Ablauf der Handlung,
die Tätigkeit selbst ist interessant.
Spielverlauf: Kasia, Wojtek und Karol
spielen die Rolle von Engeln, die Slubfurt
bewachen. Wir haben gemeinsam eine
Geschichte über Engel, einen gewissen
Michal und ein paar Dämonen entwickelt.

Demonach. Poniżej przedstawiony został
przebieg wydarzeń:

W budynku Gräfin-Dönhoff-Gebäude Europejskiego Uniwersytetu Viadrina został
zainstalowany serwis językowe dla polskich i dla niemieckich studentów. Przez
tydzień każdy student Viadriny i nie tylko
mógł przyiść ze swoimi problemami związanych z obcym językiem. W miarę możliwości otrzymali pomoc.
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Hier der Ablauf der Ereignisse:
1. Kasia (ein im Slubfurter Infozentrum
arbeitender Engel) und Wojtek (Mitarbeiter der EUV Bibliothek) erfahren von
dem Erzengel Ludwig, dass der Bürgermeister von Slubfurt, ein gewisser Michal
K., entführt wurde.
2. Engel Karol (Notwehr Trainer im Slub)
wird auf die Erde geschickt. - Karol ist
unglücklicherweise in der Oder gelandet,
Kasia und Wojtek mussten ihm retten.
3. Das Treffen an der Brücke mit einem
mysteriösen Herrn namens Romek - Romek übergibt den Helden wichtige Informationen über den Verdächtigen
4.Der Besuch bei Helga - einer Mitarbeiterin des Infozentrums. - die Engel
vermuten, dass Helga mit der Entführung
verbunden ist, - die Helden werden von
zwei Slubfurtern, deren Körper Dämonen besaßen, angegriffen, - es kommt
zum heissen Kampf; Wojtek und Karol
werden verletzt, - Helga springt durch das
Fenster, - ein Dämon, der noch am Leben
war, wurde brutal verhört - die Helden erfahren, dass Michael im ´Vogel-Gebäude´
gefangen ist.
5. Das Vogel-Gebäude - ein verlassenes
Häuserblock; leere Wohnungen sind mit
Erde gefüllt. Es ermöglichte die Blüte
der verschiedenen Pflanzen; in speziellen
Löchern wohnen Vögel und andere kleine
Tiere. - die Suche nach Michal K. - die
Engel finden ein merkwürdiges Loch in
einem verlassenen Wohnung, - die Helden gehen durch ein Dämonisches Portal, das in einen unbekannten Ort führt,
- Michal K. wird dort gefangen gehalten,
- Kampf gegen Engel und den Kräften der
Dunkelheit, - der Sieg der Engel, - Michal
K. wird befreit.
6. Ende der Abenteuer; der Bürgermeister
kann wieder ins Rathaus kommen.
Czym są gry fabularne?
Najbliższe skojarzenie to teatr. Gracze są
aktorami, A Mistrz Gry (MG) jest reżyserem i scenarzystą. Sama rozgrywka zaś
opiera się na dialogu gracze - MG. Tyle
podobieństw, zaś sama istota RPG tkwi
we wszystkich szczegółach, które odróż-

1.Kasia (Anioł pracujący w Infocentrum
Słubfurtu) i Wojtek (pracownik biblioteki EUV) dowiadują się od Archanioła
Ludwika o porwaniu burmistrza miasta,
niejakiego Michała K.
2.Na ziemię zostaje zesłany kolejny

Anioł, Karol (trener samoobrony w Słubie). - niefortunnie się zdarzyło, że Karol
wylądował w Odrze, należało go stamtąd
wyciągnąć
3.Spotkanie z tajemniczym Romanem na
moście.- inwalida zbierający pieniądze na
moście okazuje się tajnym agentem obserwującym ludzi przechodzących przez
most, ma on dar wykrywania zła,- Roman przekazuje bohaterom informacje o
podejrzanym
4. Odwiedziny u Helgi, jednej z pracownic Infocentrum.- Anioły podejrzewają, że
Helga może mieć związek z porwaniem,w mieszkaniu Helgi bohaterowie zostają
zaatakowani przez dwóch słubfurtczyków, których ciała opanowały Demony,dochodzi do zażartej walki, w trakcie
której Wojtek i Karol zostają poparzeni
demonicznym kwasem,- Helga wyskakuje przez okno,- brutalne przesłuchanie
ledwie żyjącego Demona - dzięki temu
bohaterowie dowiedzieli się o prawdopodobnym miejscu pobytu Michała K.
5.Ptasi Budynek - opuszczony blok
mieszkalny. Puste mieszkania wypełnione zostały ziemią, co umożliwiło rozkwit
bujnej roślinności; w specjalnie wydrążonych dziurach mieszkają w
większości ptaki.- poszukiwania Michała K. w Ptasim Budynku,- odnalezienie
dziwnej „dziury” w podłodze w jednym
z pomieszczeń budynku,- przejście przez
demoniczny portal prowadzący w bliżej
nieznane miejsce,- odnalezienie Michała
K., który, jako więzień, związany był magicznym sznurem- zażarta walka między
Aniołami a Siłami Ciemności,- zwycięstwo Aniołów,- uwolnienie Michała.
6.Zakończenie przygody i powrót burmistrza do ratusza Słubfurtu.
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Opener 5

Opener 6
Słubicki Obóź Specjalny Nr. 6 - Das Słubicer Speziallager Nr. 6 - Kamila Karlikowska, Martyna Grosicka, Wojtek Ząbek
Choć każda epoka historyczna ma swoich świadków, to czasem należyta wydarzeniom pamięć ginie bezpowrotnie.
Podobnie mogło stać się z sowieckim
obozem dla internowanych, działającym
krótko po okresie II-iej wojny światowej, na terenie... dzisiejszych Słubic!

Niewielu z jego dzisiejszych mieszkańców zdaje sobie sprawę, że nie w
Świecku, ale właśnie w ich miejscu
zamieszkania znajduje się najbliższy powojenny obóz. Nie wiedzą, albo nie chcą
wiedzieć. Tego trudno dociec, jednak nie
ma co do tego żadnych wątpliwości, iż
wiedza Slubiczan na powyższy temat
jest niemal znikoma.
Pozostałości po obozie specjalnym nr
6 znajdują się na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic, Jagiełły i Konstytucji 3.
Maja, dzielnicy miasta zwanej „Mała
Moskwa”. Na żadnym z budynków nie
znajdziemy jakiejkolwiek wzmianki o
tym, jaką ponurą tajemnicę skrywają.
Toczy się tam normalne życie. Dzieci
bawią się w tym samym miejscu gdzie
kilkadziesiąt lat temu spacerowali więźniowie, samochodowe garaże znajdują
się na terenie byłego cmentarza. Nikt nie
jest nawet w stanie sobie wyobrazić co tu
się działo niecałe szesdziesiąt lat temu.
A miejsce było świadkiem niejednego.
Choć obóz funkcjonował dość krótko,
bo od maja do września 1945 roku, to
Sowieci zdążyli tu sprowadzić i więzić
około 5.000 ludzi. Połowę stanowili
obywatele Związku Radzieckiego, którzy uwolnieni z niemieckiej niewoli
byli wpierw dokładnie sprawdzani, a
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następnie przenoszeni do obozów wgłąb
swej ojczyzny. Resztę stanowili Niemcy, którzy przybyli tu pieszo z innego
obozu, mieszczącego się w Weesow.
Na obóz składało się łącznie osiem budynków, które zostały otoczone drutem
kolczastym i dokładnie odizolowane od
reszty miasta.
Więźniami obozu byli między innymi
oficerowie gestapo i aktywni członkowie
NSDAP, ale owi to tylko bardzo niewielka część wszystkich przetrzymywanych
osób. Więźniami byli również inni ludzie, nawet ci którzy nie brali czynnego
udziału w wojennej walce. Przyczyny
aresztowania wykraczały daleko poza
kryteria stosowane przez aliantów zachodnich, według których internowano
jedynie poważnie oskarżonych działaczy NS i członków SS. Sowieci aresztowali zaś wszystkich co do których
istniało ze strony Związku Radzieckiego
„strategiczne zainteresowanie”. Życie w
obozie nie było łatwe, jednak do dziś nie
można dokładnie określić ilu ludzi straciło w nim życie. Wiadomo jedynie że
jedna z piwnic w obozie służyła za pomieszczenie kostnicy, gdzie zmarli leżeli
jeden na drugim. Po zamknięciu baraki
obozowe stały puste do 1957 roku, czasu
następnej fali osadniczej. Wówczas to w
budynkach zakwaterowano repatriantów
z Kresów Wschodnich, z czego pochodzi – jeszcze dziś używana – nazwa
„Mała Moskwa”.

6 befinden sich an der Kreuzung der
heutigen Jagiełły-Straße und der Straße
der Konstytucji 3 Maja, einem Stadtteil,
der von den Einheimischen heute „Mała
Moskwa” (Klein Moskau) genannt wird.
An keinem der Gebäude befindet sich
ein Hinweis darauf, was für eine dunkle Vergangenheit sie verbergen. Man
beobachtet den normalen Alltag. Kinder
spielen dort, wo einst Gefangene auf
und ab gingen. Auf dem gelende des
damaligen Gefangenenfriedhofs stehen
heute Garagen. Niemand hier ist in der
Lage, sich auszumalen, was an diesem
Ort vor kaum 60 Jahren geschah. Doch
der Ort ist ein stummer Zeuge vieler
Ereignisse. Obwohl das Lager nur sehr
kurz – von Mai bis September 1945
– existierte, hielten die Sowjets hier
um die 5.000 Menschen gefangen. Zur
Hälfte waren es Bürger der Sowjetunion,
die – nachdem sie aus deutscher Kriegsgefangenschaft entlassen wurden – hier
genauestens überprüft wurden, um dann
in andere Lager in ihrer Heimat verlegt
zu werden. Die andere Hälfte bestand
aus Deutschen, die zu Fuß von einem
anderen Lager in Weesow hierher verlegt wurden. Das Lager bestand aus 8
Gebäuden, die von Stacheldraht umgeben waren und so vom Rest der Stadt
isoliert wurden.
Auch Gestapooffiziere und Mitglieder
der NSDAP waren hier untergebracht,
aber sie machten einen nur ganz gerin-

Wszyscy wiemy z jaką sprawnością próbuje się – również dzisiaj – przemilczeć
bądź znacząco zakłamać pewne aspekty
historyczne. Podobnie jest poniekąd z
obozem dla internowanych na terenie
Słubic. Świadomości o jego istnieniu
nie ma dziś niemal żaden mieszkaniec
miasta, ostatnie wzmianki leżą w dawno zamkniętych i mocno zakurzonych
książkach. Czy nie należałoby jednak
bardziej zadbać o pamięć historyczną
mieszkańców miasta? Sprawa obozu i
pamięci po nim może się wydawać niektórym wielce kontrowersyjna. Miejmy
jednak na uwadze życie ilu ludzi musiał
on kosztować i nie odrzucajmy możliwości wystawienia im choć małej tablicy pamiątkowej, jako swoistą informację i przesłankę dla przyszłych pokoleń.
Aby pamięć o nich nigdy nie zaginęła,
jak zdaje się właśnie ginąć teraz. Patrząc
w przyszłość pamiętajmy o przeszłości,
więc może i w końcu władze miasta
uczynią należne kroki w tym kierunku?
Obwohl jede historische Epoche ihre
Zeugen hat, geht die Erinnerung an
manche wichtige Ereignisse für immer
verloren. Ein ähnliches Schicksal hätte
fast das sowjetische Internierungslager
aus der Zeit kurz nach dem 2. Weltkrieg
ereilt, das im Stadtgebiet des heutigen
Słubice lag! Kaum ein Einwohner des
heutigen Słubice weiß, das das nächstgelegene Lager sich nicht etwa in Świecko
(Schwiebus), sondern mitten in der Stadt
lag. Sie wissen es nicht oder wollen es
nicht wissen. Das ist schwer zu ergründen. Es gibt jedoch keine Zweifel, dass
das Wissen zu diesem Thema in Słubice
verschwindend gering ist.
Die Überreste des Speziallagers Nr.

gen Teil der hier festgehaltenen Menschen aus. Viele der Gefangenen hatten
nicht einmal aktiv am Kriegsgeschehen
teilgenommen. Die Gründe für die Festnahmen gingen weit über die Kriterien
der westlichen Alliierten hinaus, die
in der Regel nur ernsthaft verdächtige
Akteure der NS-Zeit und Mitglieder der
SS festhielten. Die Sowjets hingegen
arretierten wahllos alle, an denen die
Sowjetunion „ein strategisches Interesse“ hatte.
Das Leben im Lager war schwer, jedoch
bis heute kann niemand genau sagen,
wieviele Menschen in diesem Lager ihr
Leben verloren. Wir wissen nur, dass
einer der Keller als Leichenhaus diente,
in dem die leblosen Körper der Verstorbenen einer auf den anderen gelegt wurden. Nach der Schließung des Lagers
standen die Baracken bis zur nächsten
Umsiedlerwelle 1957 leer. Hier wurden
vor allem Umsiedler aus den ehemaligen
polnischen Ostgebieten untergebracht,
wovon der noch heute in der Umgangssprache benutzte Name „Mała Moskwa”
(Klein Moskau) stammt. Wir alle wissen,
mit welchem Erfolg historische Aspekte
– auch heute noch – verschwiegen oder
verbogen werden. Ähnlich verhält es
sich mit dem sowjetischen Internierungslager in Słubice. Im Bewusstsein der
Słubicer Bürger existiert das Lager nicht
und die letzten Hinweise darauf liegen
in längst verstaubten und vergessenen
Büchern. Sollten wir nicht auf die Pflege
unserer geschichtlichen Erinnerung besser Acht geben?
Die Angelegenheit des Lagers und seiner
Erinnerung mag manchen sehr kontrovers erscheinen. Wenn wir jedoch da-

ran denken, wie viele Menschen dort ihr
Leben lassen mussten, wäre es da nicht
sinnvoll, auch nur eine kleine Erinnerungstafel mit einer kurzen Information
als Botschaft für folgende Generationen
dort anzubringen? Damit die Erinnerung
an das Lager nicht völlig verschwindet,
wie es derzeit der Fall zu sein scheint. In
die Zukunft schauend und gleichzeitig
die Vergangenheit sehend hoffen wir
darauf, dass die Stadt Słubice sich dieser
Sache annimmt.
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