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»Jestem przekonana, że Lwy i Syreny 
mają odwagę do zmiany perspektywy 
patrzenia na Świat.«

»Ich bin überzeugt, dass die Löwen und 
Meerjungfrauen den Mut haben, die 
Sichtweise auf die Welt zu ändern.«

Anna Wójcik
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Der kontemplative Blick 
über den Tellerrand
Rudolf Hiller von Gaertringen

Mit dem Institut für Kunstpädagogik verbindet die Kustodie/Kunst-
sammlung eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit. Auch 
wenn die beiden Einrichtungen ganz andere Aufgaben erfüllen – die 
Ausbildung von Kunstpädagogen auf der einen Seite, die Pflege, Er-
schließung und Vermittlung der universitären Kunstbestände auf der 
anderen Seite – gibt es doch auch eine wichtige gemeinsame Schnitt-
menge: die Aufgabe, die universitäre und die breite Öffentlichkeit für 
Kunst zu begeistern. Die Betrachtung von Kunst fördert, wie Klaus-
Ove Kahrmann in diesem Katalog eindrücklich darlegt, zugleich eine 
ganzheitliche Wahrnehmung, die zu schulen in Zeiten digitaler Infor-
mationsüberflutung immer wichtiger geworden ist. Historisch gese-
hen waren wissenschaftliche Studien mit der Kontemplation (lat. für 
Betrachtung) assoziiert und lange an Klöstern angesiedelt, wo diese 
Form der Versenkung besonders gepflegt wurde. Der Zusammenhang 
von Studium und Betrachtung lässt es also wünschenswert und sinnvoll 
erscheinen, Mitgliedern und Gästen der Universität Leipzig auch ent-
sprechende Kunstangebote zu machen.

In diesem Zusammenhang ist die Ausstellung Löwen und Meerjung-
frauen ungewöhnlich facettenreich und attraktiv. Hervorgegangen aus 
einem langjährigen Austausch der Leipziger Kunstpädagogen mit ihren 
polnischen Kollegen in Warschau, bietet sie dem Betrachter eine Viel-
zahl künstlerischer Gattungen und Medien, Herangehensweisen und 
Ausdrucksformen, die – in mancher Hinsicht vielleicht durch unter-
schiedliche Traditionen geprägt – zugleich einen zeitgenössisch-aktu-
ellen Blick auf unsere Welt werfen. Die Möglichkeit, hier ausgewählte 
Positionen polnischer Gegenwartskunst mit ebensolchen Positionen 
deutscher Kunst vergleichen zu können, sollte für sich genommen 
neugierig machen und zu einem Besuch anregen. Die Galerie im Neu-
en Augusteum der Kustodie erfüllt damit ihre ureigene Funktion: Sie 
dient als zentraler universitärer Ort des Austausches, der Kommunika-
tion – und natürlich der Kunst. Die Ausstellung wurde wesentlich von  
Andreas Wendt zusammengestellt und organisiert, der zugleich Zu-
schüsse dafür eingeworben und den vorliegenden Katalog erstellt hat. 
Der Kustodie oblagen die Hängung und die Präsentation der Werke im 
Galerieraum, sowie – gemeinsam mit dem Institut für Kunstpädagogik 

– die Öffentlichkeitsarbeit. Für die ausgesprochen ersprießliche Zu-
sammenarbeit danke ich sehr herzlich. Möge der Ausstellung der rege 
Zuspruch zuteilwerden, den sie zweifellos verdient.

Prof. Dr. Rudolf Hiller 
von Gaertringen ist 
seit 2002 Kustos der 
Kunstsammlung und 
Leiter der Kustodie der 
Universität Leipzig.
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Kontemplujące spojrzenie poza  
czubek własnego nosa
Rudolf Hiller von Gaertringen

Instytut Edukacji Artystycznej z Kustodią Sztuki łączy wieloletnia i 
owocna współpraca. Choć obie instytucje mają bardzo różne zadania 

– jedna kształci pedagogów wychowania artystycznego, a zadaniem 
drugiej jest opieka i udostępnianie uniwersyteckiej kolekcji sztuki – to 
istnieje jedna ważna wspólna płaszczyzna: szerzenie zainteresowania 
sztuką wśród społeczności uniwersyteckiej i nie tylko. Obserwacja 
sztuki, jak trafnie stwierdza w tym katalogu Klaus-Ove Kahrmann, 
wymaga zintegrowanej percepcji, która w kulturze zalewu informacji 
cyfrowej staje się coraz ważniejsza dla edukacji artystycznej. Z histo-
rycznego punktu widzenia badania naukowe były zawsze kojarzone z 
kontemplacją (łac. rozważanie, obserwacja) i powiązane z klasztorami, 
w których ta forma zanurzenia w obserwacji była kultywowana. Ten 
nierozerwalny związek pomiędzy nauką i obserwacją zobowiązuje do 
adekwatnych oferty sztuki.

W tym kontekście wystawa Lwy i syreny/Löwen und Meerjungfrauen 
jest niezwykle różnorodną i ciekawą ekspozycją. Jest wynikiem wie-
loletniej współpracy pedagogów wychowania artystycznego z Lipska 
z ich polskimi kolegami z Warszawy. Proponuje odbiorcy wielorakość 
gatunków artystycznych i mediów oraz prezentuje szerokie spektrum 
podejścia do tematu, jak i różne formy ekspresji wywodzące się czasem 
z różnych tradycji, ale dające aktualne spojrzenie na świat współczesny. 
Możliwość skonfrontowania wybranych tu pozycji współczesnej sztu-
ki polskiej z pozycjami sztuki niemieckiej powinna sama w sobie 
zainteresować i zachęcić do odwiedzenia wystawy. Galeria Kustodii 
w nowym Augusteum spełni swoją pierwotną funkcję służąc jako 
uniwersyteckie centrum wymiany myśli i oczywiście twórczości. 
Głównym twórcą i organizatorem wystawy jest Andreas Wendt, który 
zajął się również zdobyciem dotacji na wystawę jak i stworzył ten ka-
talog. Kustodia była odpowiedzialna za ekspozycję, jak i – wspólnie z 
Instytutem Edukacji Artystycznej – pracą medialną. Chciałbym bardzo 
podziękować za doskonałą i owocną współpracę i życzyć wystawie 
popularności, na którą niewątpliwie zasługuje.

Prof. dr Rudolf Hiller 
von Gaertringen jest 
kustoszem kolekcji  
sztuki i dyrektorem 
Kustodii Uniwersytetu  
w Lipsku.
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Internationales
Thomas Lenk

Zum ersten Mal seit dem Wendeherbst  findet innerhalb der Univer-
sität Leipzig eine Kunstausstellung mit Werken von Künstlerinnen und 
Künstlern aus Polen und Deutschland statt. 

Das ausgestellte Bild Brühl . von Verena Landau deutet rückblickend 
auf die Tradition des deutsch-polnischen Kulturaustausches in Leipzig. 
Es zeigt das Polnische Informations- und Kulturzentrum inmitten der 
neu und modern gebauten Leipziger Innenstadt. Seit  auf dem Brühl 
beheimatet, prägte die Einrichtung mit ihrer Galerie, mit Veranstaltun-
gen, Filmvorführungen und Konzerten das kulturelle Leben Leipzigs in 
der . Nicht zuletzt durch den Verkauf von Schallplatten, Büchern, 
Kunstdrucken und Plakaten im Laden des Zentrums fand die polnische 
Kultur ihren Weg in die Wohnungen, Köpfe und Herzen vieler Leipzi-
gerinnen und Leipziger – und besonders die der Studierenden der Stadt. 
Das Polnische Institut ist heute eine nicht wegzudenkende Instanz des 
Leipziger Kulturlebens und feiert in diesem Jahr sein -jähriges Be-
stehen – dazu herzlichen Glückwunsch!
Umgekehrt fand die bildende Kunst aus der Stadt Leipzig auch in Polen 
immer große Beachtung. Ihre Strahlkraft verdankt sie sicher nicht zu-
letzt der Tradition von Grafik und Buchkunst und natürlich der gleich-
namigen Hochschule am Ort. Und auch die Universität Leipzig ist der 
polnischen Kultur seit jeher eng verbunden: Nach der Gründung  
waren Universitätsangehörige entsprechend ihrer Herkunft vier soge-
nannten Universitätsnationen zugeordnet: der sächsischen, der meiß-
nischen, der bayrischen und der polnischen. Bis heute pflegen wir enge 
Kontakte in unser Nachbarland und zu unseren polnischen Partneruni-
versitäten in Wrocław und Kraków; viele unserer Studierenden absolvie-
ren einen Teil ihres Studiums in Polen und polnische Studierende kom-
men häufig und gerne nach Leipzig. 
Die gemeinsame Ausstellung von Künstlerinnen und Künstlern aus 
Warschau, Leipzig und dem benachbarten Halle reiht sich mit großer 
Selbstverständlichkeit in die Tradition dieses kulturellen Austausches 
ein. Dass es dazu Dozierende sind, die ihre Gedanken, ihr Können und 
ihr Wissen gerade an junge Menschen in den Universitäten und Hoch-
schulen ihrer Arbeitsorte weitergeben, die später selbst als Pädagogin-
nen und Pädagogen arbeiten werden, macht die Ausstellung sicherlich zu 
etwas Besonderem.

Die gemeinsamen Ausstellungen im Mai dieses Jahres im Dom Kultury 
Kadr in Warschau und nun hier in Leipzig – beide mit dem Titel Löwen 
und Meerjungfrauen beziehungsweise Lwy i syreny – geben den Besu-
chern und insbesondere den Studierenden die Möglichkeit, die Arbeiten 
der dozierenden Künstler und Künstlerinnen in Beziehung zu setzen. 
Vielleicht kann das Publikum auch Parallelen im Denken und in der 
Wahrnehmung unserer Gegenwart aus den Werken herauslesen. Diese 

Prof. Dr. Thomas Lenk 
ist seit  Prorek-
tor für Entwicklung 
und Transfer an der 
Universität Leipzig.
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Międzynarodowo
Thomas Lenk

Po raz pierwszy od jesiennego Przełomu  roku na Uniwersytecie 
w Lipsku odbywa się wystawa sztuki z pracami artystów z Polski i 
Niemiec.

Zaprezentowany na niej obraz Brühl . Vereny Landau wskazuje 
na tradycję polsko- niemieckiej wymiany kulturalnej w Lipsku. Przeds-
tawia on Polskie Centrum Informacji i Kultury wśród nowoczesnych 
zabudowań centralnej części Lipska. Instytucja ta działała od  
roku i przez swoją galerię, wydarzenia, pokazy filmowe i koncerty 
miała duży wpływ na życie kulturalne Lipska w czasach . W skle-
pie tego Centrum odbywała się sprzedaż płyt, książek, grafik i plaka-
tów, dzięki czemu kultura polska trafiła do domów, umysłów i serc 
wielu mieszkańców Lipska, a zwłaszcza studentów. Instytut Polski jest 
dziś nieodzowną instytucją Lipska i obchodzi w tym roku pięćdziesiątą 
rocznicę. Gratulacje!
I odwrotnie, sztuka wizualna z Lipska zawsze cieszyła się dużym 
zainteresowaniem w Polsce. Swoją popularność zawdzięcza między 
innymi tradycji sztuk graficznych i wydawniczych oraz powiązanej z 
nią szkole Wyższej Szkole Grafiki i Sztuki Wydawniczej/Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig. Także Uniwersytet w Lipsku od dawna 
jest mocno związany z kulturą polską. Po jego założeniu w  roku 
członkowie Uniwersytetu tutaj stworzyli według swojego pochodzenia 
tzw. cztery narody uniwersyteckie: saksoński, miśnieński, bawarski  
i polski.
Do dziś Uniwersytet dba o kontakty z polskimi sąsiadami i współpracę 
z uczelniami partnerskimi we Wrocławiu i Krakowie. Wielu nas-
zych studentów kontynuuje część studiów w Polsce, a polscy studenci 
chętnie przyjeżdżają do Lipska.
Wspólna wystawa artystów z Warszawy, Lipska i sąsiadującego z 
nim miasta Halle jest naturalnym i oczywistym wynikiem tradycji 
tej współpracy kulturalnej. To, co czyni tę wystawę wyjątkową, to z 

Parallelen waren es, die die Verantwortlichen dazu veranlassten, ihre 
Zusammenarbeit über die internationale Jugendarbeit in Workshops 
hinaus verstärkt in ihre Bildungseinrichtungen hineinzutragen. Gast-
vorträge, Studien- und Lehraufenthalte tragen zum internationalen 
Wissenstransfer bei; sie eröffnen neue Horizonte und helfen beim Ab-
bau gegenseitiger Vorurteile. 
Die ausgestellte Fotografie Brzezinka/Birkenau – Swimming Pool, aus 
der Serie Polish Summer von Tomasz Lewandowski erinnert eindrucks-
voll daran, dass wir auch achtzig Jahre nach dem Überfall Deutsch-
lands auf Polen, dem Beginn des verheerenden Zweiten Weltkrieges, 
die Erinnerung an die Gräueltaten des Faschismus wachhalten müssen. 

Prof. dr Thomas Lenk 
jest od  roku pro-
rektorem ds. Rozwoju 
i Wymiany na Uni-
wersytecie w Lipsku.
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pewnością fakt, że wystawiającymi artystami są również wykładowcy, 
którzy przekazują młodym ludziom na uniwersytetach i wyższych 
szkołach swoje myśli, umiejętności i wiedzę, by oni sami mogli wkrótce 
jako wykształceni pedagodzy przekazać ją innym.

Te dwie wystawy pod wspólnym tytułem Lwy i syreny/Löwen und 
Meerjungfrauen, z których pierwsza odbyła się w maju tego roku w 
Domu Kultury Kadr w Warszawie, a druga będzie miała miejsce te-
raz w Lipsku, umożliwiają odwiedzającym, a zwłaszcza studentom i 
wykładowcom, nawiązanie artystycznego dialogu. Być może uda się 
publiczności odczytać z tych zestawień podobieństwa w myśleniu i 
postrzeganiu naszej teraźniejszości. To właśnie owe pokrewieństwo 
zainicjowało poszerzenie współpracy o międzynarodowe warsztaty 
dla młodzieży prowadzone w placówkach uczelni. Wykłady gościnne 
i wymiana studencka przyczyniają się do międzynarodowego przeka-
zywania wiedzy, otwierają nowe horyzonty i pomagają zredukować 
wzajemne stereotypy myślowe.
Biorąca udział w ekspozycji fotografia pt.: Brzezinka/Birkenau – Swim-
ming Pool z cyklu Polish Summer autorstwa Tomasza Lewandowskiego 
jest wyrazistym przypomnieniem, że osiemdziesiąt lat po napaści 
Niemiec na Polskę, początku czasów spustoszenia, nadal należy 
pielęgnować wspomnienia o okrucieństwie faszyzmu.

Polnisches Informations- und Kulturzentrum  
in Leipzig, 
Polskie Centrum Informacji i Kultury w Lipsku,  
Foto/fotografia: Heinz Koch, Bundesarchiv, Bild -H-- / CC-BY-SA .
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Die Gruppe
Andreas Wendt

Frühsommer . Eine Gruppe von Warschauer Künstlerinnen und 
Künstlern macht sich auf den langen Weg nach Kassel, um sich mit 
einer aus Leipzig angereisten Gruppe von Kollegen und Kolleginnen  
zu treffen. Es sind Alexander Frohberg, Maria Kiesner, Verena Landau, 
Monika Masłoń, Stefan Paruch, Lena Schrieb, Andreas und Annett 
Wendt, Anja Wojzek mit Sławek Kuśmierz. Die gemeinsam gemietete 
Wohnung soll als Treffpunkt mit den außerhalb Untergebrachten und 
als Basislager für die Erkundungen rund um die documenta dienen. 
Tage später, nach Ausstellungsbesuchen, Yoga for Artists, nächtlichem 
Durchstreifen der Kasseler Kunstakademie und dem Besuch eines 
im Bahngelände versteckten Filmfestivals, wird die drängende Frage 
nach einer gemeinsamen Ausstellung gestellt. Die Eckpunkte waren 
schnell notiert.
Die gemeinsame Geschichte begann vor sieben Jahren auf dem Scheers-
berg, einer Landerhöhung Angelns, mit Sicht über die Förde auf das be-
nachbarte Dänemark. Ein Ort, der schon in der Jungsteinzeit die Men-
schen anzog, wovon die im Fundament des Bismarkturms verbauten 
Findlinge der einstigen Hünengräber Zeugnis ablegen. Ein magischer 
Ort, der heute mit seiner internationalen Bildungsstätte erfolgreiche 
Kinder- und Jugendarbeit leistet. Die deutsch-polnische Winteraka-
demie mit künstlerischen Werkstätten ist hier ein fester Bestandteil 
geworden. Initiiert und nach dem Prinzip Werkstatt von Klaus-Ove 
Kahrmann geleitet (siehe Seite 10), kam es an diesem Ort zu intensiven 
Erlebnissen, die manch Lebensweg bestärkten oder ihm eine Richtungs-
änderung gaben. Kinga Bartczak, Hendrikje Düwel, Alexander Frohberg 
und Mandy Putz machten bereits als Teilnehmende in den Werkstätten 
der Akademie Station und sind inzwischen Bestandteil von Aktivitäten 
auf dem Scheersberg und der hier ausstellenden Gruppe. 
Es ist im Dezember  der Begegnung mit Monika Masłoń und ein 
halbes Jahr später mit Stefan Paruch, die beide in Łódź an der Kunst-
akademie studierten und nun in Warschau leben, zu verdanken, dass 
sich zwischen ihrer Scheersberger Werkstatt für Fotografie und der 
von Roland Meinel und Andreas Wendt geleiteten Werkstatt für Papier, 
Buch und Druck eine Partnerschaft und zwischen den Workshopleiten-
den eine Freundschaft entwickeln konnte. Die Überraschung, sich an 
den gleichen Dingen zu erfreuen, mit ähnlichen Antennen die Signale 
einer oft verstörenden Gegenwart zu empfangen und die Erkenntnis, 
mit verwandter Haltung der Kunst und dem Leben zu begegnen – die-
ses Glück und diese Freude bestärkte das Drängen nach gemeinsamen 
Begegnungen in den Heimatstädten und nach künstlerischen Projekten 
mit jungen Menschen beider Länder. So, wie sich die Dinge entwickel-
ten, scheint es rückblickend auch kein Zufall gewesen zu sein, dass sich 
die Malereien von Maria Kiesner und Verena Landau schon Jahre zu-
vor in der von Thomas Klemm kuratierten Ausstellung Die Gegenwart 
des Vergangenen begegneten. 

Prof. Andreas Wendt 
leitet seit  den 
Lehrstuhl für Design 
und Neue Medien am 
Institut für Kunst-
pädagogik der Uni-
versität Leipzig.
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Grupa
Andreas Wendt

Wczesnego lata roku  grupa warszawskich artystów wyruszyła w 
długą podróż do Kassel, aby spotkać się ze swymi współpracownikami 
z Lipska. Byli wśród nich Alexander Frohberg, Maria Kiesner, Verena 
Landau, Monika Masłoń, Stefan Paruch, Lena Schrieb, Andreas i 

Stets fanden die gemeinsamen Projekte die nötige Offenheit und Unter-
stützung von Prof. Maciej Zychowicz, dem Direktor des Kollegium für 
Kunstpädagogik an der Akademie für Sonderpädagogik Maria Grzegor-
zewska aus Warschau und Prof. Frank Schulz, dem Direktor des Ins-
tituts für Kunstpädagogik der Universität Leipzig – jene Institute, an 
denen die ausstellenden Künstlerinnen und Künstler zukünftig Lehren-
de durch ihr Studium begleiten.
Vorläufiger Höhepunkt der gemeinsamen Aktivitäten ist die Ausstel-
lung Löwen und Meerjungfrauen/Lwy i syreny, deren erste Station das 
Dom Kultury Kadr im Mai diesen Jahres in Warschau war und nun, 
ergänzt mit weiteren Positionen, in Zusammenarbeit mit der Kustodie 
der Universität Leipzig in der Galerie im Neuen Augusteum gezeigt 
werden kann.

Die Gruppe in Kassel/Grupa w Kassel
Foto/fotografia: Sławek Kuśmierz



9

Prof. Andreas Wendt 
kieruje Wydziałem 
Designu i Nowych 
Mediów w Instytucie 
Edukacji Artystycznej 
Uniwersytetu w Lipsku.

Annett Wendt, Anja Wojzek i Sławek Kuśmierz. Ich wspólnie wynajęte 
mieszkanie miało służyć jako miejsce spotkań, baza do wypadów i 
eksploracji wystawy documenta. Po paru dniach, po zwiedzeniu wysta-
wy Yoga for Artists, nocnych wędrówkach po Akademii Sztuk Pięknych 
w Kassel oraz wizycie ukrytego na terenie kolei festiwalu filmowego 
pojawił się palący temat wspólnej wystawy, a jej kluczowe założenia 
udało się bardzo szybko sformułować.
Wspólna historia rozpoczęła się siedem lat temu na wzniesieniu 
Scheersberg, na półwyspie Angels otoczonym pięknym widokiem 
na fiordy Danii. To magiczne miejsce, które przyciągało ludzi już 
w epoce neolitu, o czym świadczą znalezione megality wbudowane 
w fundamenty wieży Bismarcka, które dziś ze znajdującą się tam 
międzynarodową placówką edukacji z wielkim powodzeniem służy 
rozwojowi dzieci i młodzieży. Integralną częścią placówki stała się 
niemiecko-polska akademia zimowa realizująca warsztaty artystyc-
zne. Zainicjowana według Definicji warsztatu Klausa-Ove Kahrmanna 
(zobacz str. 10) i przez niego prowadzona przyczynia się do intensyw-
nych doświadczeń, które wzmacniają wielu ludzi na ich ścieżce życia, a 
nawet inspirują do wytyczenia nowego kursu ich drogi życiowej. Kinga 
Bartczak, Hendrikje Düwel, Alexander Frohberg i Mandy Putz są 
uczestnikami tej akademii, a realizując zajęcia stali się nawet częścią 
wydarzeń na Scheersbergu i biorą udział w prezentowanej tu wystawie.
To dzięki spotkaniu z Moniką Masłoń w grudniu  roku i pół roku 
później ze Stefanem Paruchem, wtedy jeszcze studentami Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi, a obecnie pracującymi w Warszawie artys-
tami mogło dojść do powstania partnerskiej współpracy pomiędzy 
prowadzonym przez nich w Scheersbergu warsztatem fotograficznym, 
a warsztatem sztuki papieru, introligatorstwa i mediów drukowanych 
kierowanym przez Rolanda Meinela i Andreasa Wendta.
Radość wynikająca z faktu, że ku naszemu zaskoczeniu bawią nas 
podobne rzeczy, że podobnymi antenami odbieramy sygnały często 
niepokojącej teraźniejszości oraz pokrewieństwo naszych postaw w 
stosunku do życia i sztuki wzmocniły potrzebę wspólnych spotkań, 
wymiany w rodzinnych miastach i realizacji projektów artystycznych 
z młodymi ludźmi obu krajów. Patrząc z perspektywy czasu wydaje 
się nawet, że nie było przypadkiem spotkanie się malarstwa artystek 
Marii Kiesner i Vereny Landau przed laty na wystawie zatytułowanej 
Teraźniejszość przeszłości/Die Gegenwart des Vergangenen, której ku-
ratorem był Thomas Klemm. Wspólne projekty znajdowały niezbędne 
wsparcie i otwartość ze strony prof. Macieja Zychowicza, dyrektora 
Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i prof. Franka Schulza, dyrektora 
Instytutu Edukacji Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku. Instytucje te 
towarzyszą w kształceniu na pedagogów biorących udział w wystawie 
artystów. Ekspozycja Lwy i syreny/Löwen und Meerjungfrauen, której 
pierwszym przystankiem był Dom Kultury Kadr w Warszawie w maju 
tego roku i która w poszerzonej formie i dzięki współpracy z Kustodią 
Uniwersytetu w Lipsku będzie ponownie zaprezentowana w galerii 
nowego Augusteum, jest wydarzeniem wieńczącym to partnerstwo.
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Ausgangslage
Nicht erst heute, sondern schon seit 
Jahren fordern Pädagogen, Künstler und 
andere gesellschaftliche Gruppen eine 
gleichgewichtige Beteiligung des Ästhe-
tischen in Schule und außerschulischer 
Jugendbildung. »Ästhetische Bildung ist 
unverzichtbar«, schreibt Wolfgang Klafki 
in einem Zeitungsartikel – kein Künstler, 
sondern ein Wissenschaftler.

»Ästhetische Bildung ist nicht Mittel zum 
Zweck oder Vehikel für außerästhetische 
Zwecke, sondern Befähigung zu einer 
eigenständigen und eigenwertigen Weise 
der Wahrnehmung bzw. Erfahrung und 
der Gestaltung von Wirklichkeit oder vor-
stellbarer alternativer Möglichkeiten. Je-
dem Kind, jedem Jugendlichen und jedem 
Erwachsenen ästhetische Wahrnehmung 
und ästhetische Praxis in dieser Eigen-
ständigkeit und diesem Eigenwert zugäng-
lich zu machen, ist eine der Aufgaben recht 
verstandener Allgemeinbildung heute. 
Insofern ist oder wäre eine Schule, die 
ästhetische Bildung als eine Angelegenheit 
randständiger ›Nebenfächer‹ behandelt, 
[…] eine inhumane Schule.« 

Verkürzt ergibt sich für die mitteleuro-
päische Gesellschaft im Medienzeitalter 

folgendes Bild:
Unsere wahrnehmbare Welt ist gekenn-
zeichnet durch Überflutung und Zersplit-
terung. Dadurch, dass wir selektiv wahr-
nehmen, geraten wir mehr und mehr in 
die Schwierigkeit, aus einem Überange-
bot auswählen zu müssen – einem Über-
angebot, das zum großen Teil medialen 
Charakter hat, also nicht authentisch ist.
Die unbewusste Wahrnehmung ist be-
einträchtigt, weil durch das Übermaß 
an Reizen, dem wir täglich ausgesetzt 
sind, Kaskaden von Daten in das Unter-
bewusstsein gelangen, die dort nicht 
hinreichend zugeordnet werden kön-
nen. Diese freien Radikalen des Geistes 
organisieren sich unkontrollierbar und 
können zu Verhaltensänderungen führen, 
die uns sehr unwillkommen sind, auf die 
wir uns aber trotzdem einlassen müssen.
Die bewusste Wahrnehmung wird in 
dem beschriebenen Umfeld dadurch be-
hindert, dass immer seltener genügend 
Reflexionszeit zur Verfügung steht, um 
zu einer Zuordnung und – noch wichti-
ger – zu einer Interpretation und Bewer-
tung kommen zu können. 
Der natürliche Zirkel Wahrnehmen – 
Denken – Handeln kann so nur noch 
fragmentarisch vollzogen werden.
Je umfassender die Reizüberflutung um 
uns herum ist, desto größer wird die 
Wahrscheinlichkeit, ihr zu erliegen. Es 
sind also auch Formen struktureller Ge-
walt, die geändert werden müssen, wenn 
sich eine Entfaltung der Sinne (Kükel-
haus) und eine daraus resultierende 
handelnde Auseinandersetzung mit der 
Realität ergeben soll.
Die drei Grundprinzipien der Natur – 
Gemächlichkeit, Differenziertheit und 
Selbstorganisation (Peter Kafka) – müs-
sen auch für unseren Kontakt mit der 
Welt leitend sein. Da die Konstituenten 
der Medienwelt jedoch genau entgegen-
gesetzt sind, entfernen wir uns bei un-
günstigen Bedingungen mehr und mehr 
von den natürlichen Grundlagen. 
Um Wahrnehmung und Wahrnehmungs-

Das Prinzip Werkstatt  
als Handlungsfeld – 
Wege zum selbst organi-
sierenden Denken und 
Handeln
Klaus-Ove Kahrmann 
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verarbeitung zu verstehen, müssen 
wir den Prozessen der inneren Wahr-
nehmung besondere Aufmerksamkeit 
schenken. Nur so können wir lernen, 
damit umzugehen, dass unser Sensorium 
es nicht leistet, authentische und nicht 
authentische Wahrnehmung trennscharf 
zu behandeln.
Rudolf Arnheim schreibt: »Wir denken 
zu viel und wir sehen zu wenig.« Er 
meint damit, dass wir unseren Sinnen 
nicht mehr trauen und uns lieber auf 
abstrakte Begriffe verlassen. Dieser 
Rückzug in die Welt der Worte hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass die 
Menschen immer größere Probleme da-
mit haben, zum Eigentlichen zu gelangen 
und das Wichtige vom Unwichtigen zu 
unterscheiden.
Verzögerte und vollständige Wahrneh-
mung (Wahrnehmung mit allen Sinnen) 
sind notwendig, um dem Verlust an Dif-
ferenzierung und damit der fortschrei-
tenden Reduktion von Wahrnehmungs-
inhalten entgegenzuwirken.
Der intensive und ständige Austausch 
zwischen den beiden völlig unterschied-
lich arbeitenden Kräften des Denkens 
und Organisierens (logische Orientie-
rung – ästhetische Orientierung) ist für 
die Entwicklung der Persönlichkeit von 
außerordentlicher Bedeutung.
Wir brauchen ganzheitliches Verhalten, 
um in der Welt bestehen zu können. Da 
wir durch die Anlage unseres Bildungs-
systems das linear-rationale Denken 
und Verhalten bisher stark betont haben, 
sind neue, ausgleichende Wege mit mehr 
Konsequenz zu verfolgen, als es bisher 
der Fall war. 

Wahrnehmungsintegration  
statt Splitting
Die Art und Weise, wie wir unsere Um-
welt erleben, kann höchst lustvoll und 
anregend sein. Wahrnehmungsgenuss ist 
deshalb ein wichtiges Ziel des Wahrneh-
mungstrainings. Es ist äußerst spannend, 
die Bandbreite der möglichen Wahrneh-

mungen auszuprobieren und immer neue 
Wege und Varianten der Wahrnehmungs-
erweiterung zu entdecken. 
Insofern ist es fraglich, Kunst und Wis-
senschaft überhaupt zu trennen. Viel-
mehr gilt es, die Verbindungen zwischen 
den Erfahrungen hervorzuheben und z. B. 
in Form von Projekten zu bearbeiten. 
Zusammenfassend formuliert bedeutet 
Wahrnehmungsintegration:

• Kennenlernen neuer Ausdrucksformen, 
Übungen in der Selbstwahrnehmung 
sowie handfeste Erfolge ermöglichen 
eine andere Bewertung der Realität.

• Das unmittelbar zweckorientierte, 
pragmatische Vorgehen ist nicht lei-
tend. Die Entfaltung der kreativen 
Persönlichkeit steht im Vordergrund.

• Studierende und Lehrende erfahren 
durch diese Arbeit eine größere Moti-
vation. Aus der unvermeidlichen Team-
struktur entwickeln sich Anregungen 
und Entwicklungen im Wahrnehmen, 
Denken und Handeln. 

• Die positive Wechselwirkung zwischen 
Lernenden und Lehrenden hat ein posi-
tiv orientiertes Arbeitsklima zu Folge.

• Das Leben wird durch ästhetische Pro-
jekte stark bereichert.

Qualifikationen, die sich früher wie 
selbstverständlich ergaben, müssen heute 
durch Projekte und Werkstätten künst-
lich wiederbelebt werden. Die Frage nach 
der Sprache des Materials und dem Spe-
zifischen des werkhaften Prozesses rückt 
deshalb zunehmend in das Zentrum der 
Aufmerksamkeit. 

Das Prinzip Werkstatt
Im Unterschied zu anderen Diszipli-
nen ist das Prinzip der Integration von 
Wahrnehmen, Denken und Handeln, von 
Theorie und Praxis im künstlerischen Be-
reich schon immer bestimmend gewesen. 
Viele der heute aktuellen didaktischen 
Reformkonzepte beruhen auf Modellen, 
die im Zusammenhang mit Kunst, Musik 
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und Theater entwickelt wurden.
Die Prinzipien der Handlungs- und 
Projektorientierung sind hier ebenso 
zu nennen wie die insgesamt wirksame 
integrative Funktion des ästhetischen 
Unterrichtes, der Wissens- und Erlebnis-
bereiche aus verschiedenen Gebieten in 
ästhetischer Praxis und Theorie zusam-
menfügt.
Das Prinzip Werkstatt meint zweierlei, 
zum einen den für bestimmte Arbeits-
prozesse geeigneten Raum, zum anderen 
eine Methode, die angibt, wie diese Pro-
zesse ablaufen.
Sobald in Werkstätten gearbeitet wird, 
taucht die Frage nach den Verbindungen 
zu anderen, benachbarten Bereichen von 
selbst auf. Das Netzwerk an Informa- 
tionen vervollständigt sich sukzessive, 
nicht nur durch Impulse von außen, son-
dern auch durch die selbst organisieren-
de Eigeninitiative.
Gestalterische Akademien werden heute 
meist als Blockveranstaltung an Bil-
dungsstätten mit gestalterischen Werk-
stätten durchgeführt, wo man eine Zeit 
lang zusammen lebt und arbeitet. In 
Europa gibt es hierfür eine lange Tradi-
tion, die wesentlich im Gedankengut der 
Reformpädagogik verwurzelt ist.
Hier können sich die Fußangeln und Hin-
dernisse, die oben beschrieben wurden, 
nicht gleichermaßen wie in der Schule 
oder in anderen fest gefügten organi-
satorischen Strukturen manifestieren. 
Insofern haben wir es hier mit einer Ge-
genbewegung zu tun, die dazu geeignet 
ist, die Balance zwischen ästhetischen 
und logischen Kräften herzustellen.
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Punkt wyjścia
Od wielu lat pedagodzy, artyści, jak 
i inne grupy społeczne domagają się 
równouprawnienia estetyki w edukacji 
szkolnej i pozaszkolnej młodzieży. »Edu-
kacja estetyczna jest niezbędna« – pisał 
w artykule prasowym Wolfgang Klafki , 
nie artysta, ale naukowiec.

»Edukacja estetyczna nie służy celom 
pozaestetycznym, ale kształtowaniu 
umiejętności indywidualnego sposobu pos-
trzegania, a właściwie doświadczania oraz 
przetwarzania rzeczywistości i innych 
jej wyobrażalnych tworów. Umożliwienie 
każdemu dziecku i każdemu młodemu, 
jak i dorosłemu człowiekowi, dostępu do 
estetycznej percepcji i praktyki w ramach 
jego wartości i autonomii jest obecnie 
jednym z zadań prawidłowej edukacji. W 
związku z tym każda szkoła, która traktu-
je edukację estetyczną marginalnie, bądź 
jako tzw. ›przedmiot dodatkowy‹ jest lub 
byłaby szkołą niehumanitarną.«

Reasumując, w epoce mediów mamy do 
czynienia z następującym zjawiskiem 
w społeczeństwach Europy Środkowej: 
postrzegany świat jest naznaczony 

przepełnieniem i rozczłonkowaniem. 
Ponieważ postrzegamy selektywnie, co-
raz trudniej jest nam wybierać z nadmia-
ru, który ma w dużej mierze charakter 
medialny, a wiec nieautentyczny.
Umiejętność nieświadomej percepcji 
jest zaburzona, ponieważ ilość bodźców, 
na które jesteśmy codziennie narażeni 
sprawia, że kaskady trafiających do 
podświadomości danych nie mogą być 
zdefiniowane i przyporządkowane. 
Te wolne rodniki naszej duchowości 
zaczynają organizować się w sposób 
niekontrolowany i mogą prowadzić do 
niekorzystnych dla nas zachowań, na 
których mimo to musimy polegać.
Świadome postrzeganie w opisanym 
zakresie jest utrudnione, ponieważ coraz 
rzadziej dysponujemy wystarczającą 
ilością czasu na refleksje, aby dotrzeć do 
znaczeń, a co najważniejsze – do inter-
pretacji i oceny docierających bodźców. 
W wyniku tego naturalny obieg postrze-
ganie – myślenie – działanie może odbyć 
się jedynie fragmentarycznie.
Im większy jest natłok bodźców wokół 
nas, tym większe prawdopodobieństwo, 
że mu się poddamy. Jest to forma 
strukturalnej przemocy, którą należy 
zmienić, by doszło do Rozwinięcia 
zmysłów (Kükelhaus) polemizujących z 
rzeczywistością.
Te trzy podstawowe zasady natury: rów-
nowaga, klasyfikacja i samoorganizacja 
(Peter Kafka) muszą kierować naszym 
kontaktem ze światem. Jednak elementy 
świata mediów są bezwzględnie ukie-
runkowane i na niekorzyść oddalają nas 
coraz bardziej od naturalnych zasad. Aby 
zrozumieć percepcję i jej przetwarzanie, 
musimy zwrócić szczególną uwagę na 
procesy percepcji wewnętrznej. Tylko w 
ten sposób możemy nauczyć się radzić 
sobie z faktem, że nasza czułość nie jest 
w stanie dokładnie różnicować pomiędzy 
autentycznymi i nieautentycznymi 
bodźcami.
Rudolf Arnheim pisze: »Myślimy za dużo, 
a widzimy za mało.« Oznacza to, że nie 

Dr Klaus-Ove Kahrmann 
jest profesorem (em.) Sztuki 
i Dydaktyki Sztuki na 
Uniwersytecie w Bielefeld.

Zasada warsztatu jako 
obszaru działania – 
Drogi do umiejętności 
samoorganizowa-
nego myślenia oraz 
postępowania
Klaus-Ove Kahrmann 



14

mamy już zaufania do naszych zmysłów 
i wolimy polegać na abstrakcyjnych 
definicjach. To wycofanie się do świata 
koncepcji słownych odegrało kluczową 
rolę w zatracaniu zdolności docierania 
do sedna zagadnień i odróżniania tego, 
co ważne od tego, co nieistotne. Powolny, 
zbalansowany i pełny proces percep-
cji jest niezbędny, by zapobiec utracie 
zdolności do klasyfikacji sygnałów, a co 
za tym idzie, redukcji znaczenia odbier-
anych bodźców.
Ta intensywna i stale aktywna wymiana 
pomiędzy dwoma zróżnicowanymi spo-
sobami myślenia i klasyfikacji, pomiędzy 
orientacją logiczną i estetyczną, ma 
niezwykłe znaczenie dla rozwoju 
osobowości. Dotychczasowe założenia 
systemu edukacji skupiały się na linear-
no-racjonalnym myśleniu i zachowaniach. 
Aby nadal prawidłowo funkcjonować 
potrzebujemy całościowych wzorców 
zachowań. Dlatego istotne jest, aby 
realizować nowe, równoważne ścieżki z 
większą konsekwencją niż dotychczas.

Integracja percepcji zamiast jej de-
fragmentacji
Sposób, w jaki przeżywamy nas-
ze środowisko może być niezwykle 
intrygujący i podniecający, dlatego 
przyjemność postrzegania jest ważnym 
celem treningu percepcji.
Bardzo ciekawym jest sprawdzanie za-
kresu możliwości percepcji oraz odkry-
wanie nowych sposobów i dróg jej pos-
zerzania. W tym kontekście wątpliwym 
jest oddzielne traktowanie sztuki i nauki. 
Bardziej istotne jest raczej podkreślenie 
powiązań pomiędzy doświadczeniami 
obydwu poprzez np. opracowywanie 
tego w formie projektów.
Podsumowując, można stwierdzić, że 
integracja percepcji oznacza:

• poznawanie nowych form i środków 
wyrazu, ćwiczenie autopercepcji, a 
wynikające z tego sukcesy pozwalają 
na inną ocenę rzeczywistości.

• skupienie się na pierwszym miej-
scu na rozwoju osobowości, a nie na 
bezpośrednim, pragmatycznie zorien-
towanym podejściu.

• wpływ tego rodzaju podejścia na 
zwiększenie motywacji zarówno u 
studentów, jak i u uczących; impuls 
do rozwoju postrzegania, myślenia i 
działania wynikający z powiązanej z 
tym pracy zespołowej.

• pozytywną interakcję między uc-
zniami i nauczycielami, która tworzy 
pozytywnie zorientowaną atmosferę 
współpracy; wpływ projektów estetyc-
znych na urozmaicenie życia.

Jakości i kwalifikacje, które kiedyś 
uważano za oczywiste, muszą być dziś 
sztucznie ożywiane poprzez projekty i 
warsztaty. Jednocześnie kwestia formy 
oraz specyfika procesu pracy stają coraz 
częściej w centrum zainteresowania.

Zasady Warsztatu
W dziedzinach artystycznych, inaczej 
niż w innych dyscyplinach, integrac-
ja percepcji z myśleniem i działaniem, 
była zawsze niezwykle istotna w teorii i 
praktyce. Wiele współczesnych koncepcji 
reform dydaktycznych opiera się na mo-
delach opracowanych w kontekście sztu-
ki, muzyki i teatru. Poza definicją war-
sztatu ważne są też definicja działania i 
zorientowania na projekcie, jak i ogólna 
funkcja integracyjna nauczania estetyc-
znego, które skupia w sobie rożne obs-
zary wiedzy i przeżywania. Znaczenie 
warsztatu można rozpatrywać dwojako 
– jako przestrzeń do przebiegu procesów 
pracy oraz jako metodę, która definiuje 
przebieg tych procesów.
W trakcie trwania prac warsztatowych 
samoistnie pojawiają się wątki z innych 
dziedzin. W ten sposób sieć informacji 
sukcesywnie uzupełnia się przez impulsy 
z zewnątrz i wskutek własnej inicjatywy.
Popularne jest organizowanie przez 
akademie artystyczne prac grupowych w 
blokach warsztatów artystycznych, które 
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odbywają się w instytucjach edukacyj-
nych, gdzie uczestnicy mają możliwość 
wspólnego życia i pracy. W Europie tego 
typu inicjatywy maja długą tradycję 
wywodzącą się z ideologii reformy edu-
kacji.
Podczas takich zajęć opisane wyżej 
przeszkody i trudności manifestują się 
w mniejszym stopniu niż w szkole czy 
innych stałych inicjatywach. Mamy więc 
tu do czynienia z reakcją odwrotną, któ-
ra tworzy balans pomiędzy aktywnością 
estetyczną i logiczną.
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Als Marcel Duchamp  wie kaum ein 
anderer zu dieser Zeit treffend den krea-
tiven Akt umriss, war es ihm wichtig, 
ihn als »Kette völlig subjektiver Reaktio-
nen« zu charakterisieren. Der Künstler 
gelange von der Absicht zur Verwirkli-
chung durch eine Serie von Bemühun-
gen, Leiden, Befriedigungen, Verzichten 
und Entscheidungen. Diese könnten und 
müssten, zumindest auf der ästhetischen 
Ebene, nicht völlig bewusst sein. Des 
Unterschiedes zwischen der Absicht und 
ihrer Verwirklichung werde sich der 
Künstler nicht inne. Es entstehe ein Loch, 
das die mehr oder weniger große Un-
fähigkeit des Künstlers darstelle, seine 
Absicht voll auszudrücken. Dieses Loch 
bzw. dessen Größe mache den im Werk 
enthaltenen persönlichen »Kunst-Koeffi-
zienten« aus, eine Relation zwischen dem 
»Unausgedrückten-aber-Beabsichtigten« 
und dem »Unabsichtlich-Ausgedrückten«. 
Das sei der Ausgangspunkt eines »Trans-
fers« des Künstlers auf die »Zuschauer« 
in Form einer ästhetischen Osmose, die 
durch die leblose Materie hindurch – 
Pigment, Klavier, Marmor – stattfinde. 
Diesbezüglich nehme der Künstler die 
Rolle eines »mediumistischen Wesens« 
ein. Und die Rolle des »Zuschauers« 
bestehe darin, das Gewicht des Werkes 
auf der ästhetischen Waage zu bestim-
men. Anders gesagt: Der Rezipient des 
Werkes erfährt dessen inhaltliche Be-
deutung, seinen Ausdrucksgehalt und 
zugleich, in welchem Maße Inhalt und 
Form in Übereinstimmung gebracht wer-
den konnten. Im besten Falle zeigt sich 
ihm auch – zumindest unterschwellig –, 
inwieweit bestimmte Absichten tatsäch-
lich eine »ästhetische Osmose« erfahren 

haben. Um diesen komplizierten Akt 
anzustoßen und zu vollziehen, bedarf 
es auf der Seite der Künstlerinnen und 
Künstler, aber auch auf der Seite derjeni-
gen, die die Kunst erleben und verstehen 
(wollen) bestimmter Eigenschaften, die 
letztlich die kreative Persönlichkeit aus-
machen. Dabei handelt es sich um ein 
ganzes Konglomerat an Merkmalen in 
durchaus unterschiedlicher Ausprägung: 
Paradoxerweise sind sie die Grundlage 
des kreativen Aktes und entwickeln sich 
erst im selben. Im wiederholten bildne-
rischen Prozess prägen Künstlerinnen 
und Künstler dabei Erlebnis- und Ge-
staltungsweisen aus, mit denen es ihnen 
gelingt, durch den Prozess der »ästheti-
schen Osmose« stellvertretend im bild-
nerischen Werk anwesend zu sein. Sie 
treten sozusagen avataristisch in Erschei-
nung. Dabei prägt jede Künstlerin, jeder 
Künstler ganz persönliche Strategien aus, 
um die jeweils gegebene Haltung zur 
Welt und entsprechende inhaltliche In-
tentionen in der Sprache der Formen und 
Farben zum Ausdruck zu bringen. Eine 
Vielzahl bildnerischer Mittel steht ihnen 
schließlich zur freien Verfügung, um die 
gewünschten Wirkungen hervorzubrin-
gen und damit ihre künstlerischen Hal-
tungen zu repräsentieren. Jede Bildfigur 

– ob realistisch oder abstrakt dargestellt, 
ob direkt aus der Wirklichkeit entnom-
men – , jede Bildfarbe, jeder Bildraum, 
jede Bildkomposition, jede performative 
Handlung, jedes künstlerische Konzept …
wird in diesem Sinne zum Avatar einer 
künstlerischen Haltung und Aussage. Be-
stimmte Wirkungskomplexe verweisen 
dabei auf ein ganzes Bündel von Verhal-
tensweisen, die das künstlerische Schaf-

Als Meerjungfrau und Löwe 
im kreativen Prozess
Frank Schulz
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fen einer Künstlerin oder eines Künstlers 
grundlegend durchziehen. 
All dies gilt auch für die in dieser Aus-
stellung vereinten Künstlerinnen und 
Künstler aus Warschau und Leipzig. Was 
haben sie noch gemeinsam? Ganz äu-
ßerlich gesehen und eher zufällig: Die 
Städte, aus denen sie kommen, nehmen 
Symbolfiguren für sich in Anspruch, die 
ihrerseits mit bestimmten Verhaltens-
eigenschaften in Verbindung zu bringen 
sind: Die Meerjungfrau ist seit dem . 
Jahrhundert im Wappen von Warschau 
vertreten, der Löwe seit dem . Jahrhun-
dert im Wappen von Leipzig. Dafür gibt 
es unterschiedliche Gründe. Die Beschüt-
zerfunktion ist wohl der Hauptgrund: 
So erzählt die Legende, dass eine Meer-
jungfrau in der Vistula nach Warschau 
schwamm und dort von einem bösen 
Kaufmann gefangen genommen wurde. 
Als ein armer Fischer sie befreite, stell-
te sie die Stadt unter ihren besonderen 
Schutz. Auch wenn es als Begründung 
für den Löwen als Leipziger Wappentier 
keine derartige Legende gibt, so erhoffte 
man sich von ihm als Sinnbild für Mut 
und Macht einen ähnlichen Schutz für 
alle Bewohner.
Mythologisch gesehen, sind die Eigen-
schaften, die mit Meerjungfrau und 
Löwe in Verbindung gebracht werden, 
jenseits der in Anspruch genommenen 
Schutzfunktion differenzierter: Die 
Meerjungfrau als andersartiges Misch-
wesen steht für Eigenständigkeit und 
Unabhängigkeit gegenüber äußeren Ein-
flussnahmen ebenso für magische Mo-
mente an der Schwelle zwischen Realität 
und Vorstellungswelt. Der Löwe gilt u. a. 
als Sinnbild von Energie (aufgrund seiner 

Mähne, die an Sonnenstrahlen erinnert), 
aber auch von Beharrlichkeit und Mut 
sowie Wachsamkeit (Schlafen mit offe-
nen Augen).
Das wiederum sollte Anlass genug lie-
fern, um über Eigenschaften nachzuden-
ken, die für Künstlerinnen und Künstler 
eine substanzielle Bedeutung haben und 
sich in ihrem Schaffen grundlegend nie-
derschlagen: Eigenständigkeit und Un-
abhängigkeitsstreben, Beharrlichkeit und 
Mut, aber auch ein wacher Blick im Erle-
ben und Erfahren zeitgeistiger Zustände. 
Dabei geht es nicht um Alltagssituatio-
nen, um das Reagieren in alltäglichen 
Zusammenhängen. Nein, es geht um Ver-
haltensweisen und Charaktereigenschaf-
ten, die unerlässlich sind für alle, die sich 
dem kreativen Akt ausliefern. Insofern 
sind Meerjungfrau und Löwe doch nicht 
so ganz zufällig als Bezugsgrößen für die 
ausstellenden Künstlerinnen und Künst-
ler zu betrachten. Solche künstlerischen 
Haltungen und Grundeinstellungen 
lassen sich vielleicht folgendermaßen 
zusammenfassen: Da ist einmal die 
Offenheit gegenüber der inneren Welt 
der Menschen in den heutigen konflikt-
reichen gesellschaftlichen Kontexten, 
vornehmlich aus großstädtischer Pers-
pektive, und eine diesbezügliche »Reiz-
barkeit« und kritische, problembewusste, 
differenzierte und flexible Haltung zu 
erkennen. Wir spüren die Neugier und 
die Fähigkeit, sich überraschen zu lassen 
von Entdeckungen, die unter die Ober-
fläche des äußerlich Wahrnehmbaren 
gehen. Da zeigt sich das Streben nach der 
ungeschminkten Wahrheit über die inne-
re Welt der Menschen, gepaart mit einer 
großen Portion Wahrhaftigkeit als die 
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Kiedy Marcel Duchamp, trafnie jak 
żaden inny artysta, zdefiniował akt 
twórczy w  roku, ważne było dla 
niego scharakteryzowanie go jako 
»łańcucha całkowicie subiektywnych 
reakcji«. Proces twórczy od zamia-
ru do realizacji przebiega przez serię 
wysiłków, cierpień, satysfakcji, redukcji 
i decyzji. Artysta nie jest tego świadomy 
na płaszczyźnie estetycznej. Różnica 
między zamiarem a jego realizacją jest 
dla niego niewyczuwalna. Powstaje brak, 
który reprezentuje niezdolność artysty 
do pełnego wyrażenia swojej intencji. 
Wielkość tego braku zależy od indywidu-
alnego współczynnika osobowości artys-
ty, wynikającego ze stosunku pomiędzy 
»niewyrażonym, ale zamierzonym« a 
»nieumyślnie wyrażonym«. Jest to punkt 
wyjściowy przeniesienia procesu twórc-
zego na widzów w formie estetycznej os-
mozy, która odbywa się poprzez materię 
nieożywioną: pigment, fortepian, mar-
mur. W ten sposób artysta przyjmuje rolę 
»medialnej istoty mistycznej«. »Obserwa-
tor« przybiera rolę oceniającego prace na 
skali estetycznej. Innymi słowami, widz 
dzieła doświadcza jego zawartości, znac-
zenia, ekspresji, a jednocześnie ocenia 
zgodność treści i formy. »Obserwator« 
odczuwa, chociażby podświadomie, w 
jakim stopniu intencje artysty przeszły 
przez »estetyczną osmozę«. Aby 
zainicjować i przeprowadzić ten skom-
plikowany akt, wymagane są zarówno 
od artystów, jak i osób przeżywających 
i rozumiejących sztukę, cechy z zakresu 
osobowości twórczej. Przy czym chodzi 
o cały zbiór cech o różnej charakterys-
tyce; paradoksalnie są one podstawą do 
aktu kreacji i rozwijają się w nim dalej. 

Denkhaltung, nur für wahr befundene 
Aussagen gelten zu lassen. Hierbei ist das 
Vermögen gefragt, überkommene Wahr-
nehmungs- und Urteilsschemata, bildne-
rische Erlebnis- und Gestaltungsweisen, 
Konventionen hinsichtlich der Kunst und 
des Kunstmachens, auch die ganz eige-
nen, immer wieder zu hinterfragen und 
neu zu sehen. 
Allem voran kommt es auf eine hohe Un-
abhängigkeit in seinen Urteilen über die 
Wirklichkeit und umgekehrt vom Urteil 
der sozialen Umwelt an. Das sagt sich oft 
leichter als getan. Aus der Sicht solcher 
Grundeinstellungen wird erst verständ-
lich, was Wassili Below mit der Überle-
gung meint, dass zum Begriff des Talents 
unabdingbar auch ein Charakterzug wie 
Mut gehöre. Und schon Johann Wolfgang 
Goethe wusste Entsprechendes zu sagen: 
»In dem Künstler liegt ein Keim von Ver-
wegenheit, ohne den kein Talent denkbar 
ist …«.
Im wahren Leben der Künstlerinnen und 
Künstler sind derartige Eigenschaften 
wohl weniger idealtypisch ausgeprägt, im 
kreativen Prozess jedoch haben sie keine 
Wahl: Nicht zuletzt hängt ihr persönli-
cher Kunst-Koeffizient in gewissem Maße 
davon ab, wie sie sich als Meerjung-
frauen und Löwen in der Welt der Kunst 
bewegen.
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Przez powtarzanie działania twórczego 
artysta kształtuje sposoby, dzięki któ-
rym przez proces »estetycznej osmozy« 
może zaistnieć w swoich pracach. Przy 
czym każdy artysta kształtuje swoje 
własne strategie wyrażając swój stosunek 
do świata, przekazując swoje intenc-
je poprzez język kształtów i kolorów. 
Wielorakość środków wyrazu, które ma 
on do dyspozycji, umożliwia mu zapre-
zentowanie jego postawy artystycznej. 
Każdy motyw obrazu, przedstawiony 
realistycznie, abstrakcyjnie, bądź wyjęty 
bezpośrednio z rzeczywistości, każdy 
kolor, każda przestrzeń, każda kom-
pozycja, każda akcja performatywna, 
każda koncepcja artystyczna staje się 
w tym momencie urzeczywistnieniem 
jego postawy i wypowiedzi artystycznej. 
Niektóre z tych obszarów działań twórc-
zych zawierają całe zestawy podobnych 
decyzji w procesie twórczym. Wszystko 
to dotyczy artystów zgromadzonych z 
Warszawy i Lipska w tej prezentacji.
Co jeszcze mają ze sobą wspólnego? 
Powierzchownie rzecz ujmując, miasta, 
z których pochodzą twórcy upodobały 
sobie jako symbole figury o specyfic-
znych cechach – postać syreny istnieje 
w herbie Warszawy od XVI wieku, a lew 
pojawił się w herbie Lipska w XIV wieku. 
Są tego różne przyczyny. Głównym po-
wodem jest prawdopodobnie symbolika 
dotycząca ochrony miast. Legenda głosi, 
że syrena płynąc Wisłą do Warszawy 
została schwytana przez złego kupca i 
po tym, jak biedny rybak oswobodził ją 
z niewoli, postanowiła stanąć na straży 
bezpieczeństwa miasta. Choć istnienie 
Lwa w herbie Lipska nie tłumaczy żadna 
tego typu legenda, on także jest symbo-
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lem odwagi, władzy i ochrony wszystkich 
mieszkańców.
Jednak rozpatrując to z punktu widzenia 
mitologii, cechy tych stworzeń, które 
mogą być postrzegane jako ochronne, 
są różne. Syrena to istota o mieszanej 
budowie, symbolizująca samodzielność 
i niezależność oraz magiczną granicę 
pomiędzy rzeczywistością a wyobraźnią. 
Lew to między innymi symbol energii (z 
powodu jego grzywy przypominającej 
promienie słoneczne), ale także 
wytrwałości, odwagi i czujności (spanie z 
otwartymi oczami).
Owe rozważania są wystarczającym 
powodem do przemyślenia siły symboliki, 
która ma też istotne zasadnicze znac-
zenie w pracy artystów: samodzielność, 
dążenie do niezależności, wytrwałość i 
odwaga, ale także zmysł obserwacji du-
cha współczesności. Przy czym nie chod-
zi tu o sytuacje i reakcje codzienności, 
ale o schematy zachowania i cechy 
charakteru, które są niezbędne dla tych, 
którzy poddają się aktowi twórczemu. 
Jak widać lwy i syreny nie są przypadko-
wymi punktami odniesienia dla twórców 
tej wystawy. Można więc pokusić się 
o podsumowanie cech charakterystyc-
znych dla podstawowej postawy twórc-
zej: otwarte nastawienie wobec świata 
wewnętrznego w kontekście problemów 
społecznych, szczególnie z perspekty-
wy wielkomiejskiej oraz świadoma i 
otwarta na problemy, ale elastyczna 
i krytyczna postawa. Odczuwamy 
ciekawość i zdolność do bycia zaskoc-
zonym odkrywaniem tego, co kryje się 
pod powierzchnią świadomie percypo-
wanej rzeczywistości. To przedstawia 
chęć odkrycia odartej ze złudzeń prawdy 
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o wewnętrznym świecie człowieka, w 
połączeniu z większą dozą szczerości niż 
to ma miejsce w procesie intelektual-
no-mentalnym.
Sprowadza się to do wysokiego sto-
pnia niezależności artysty, zarówno w 
ocenach rzeczywistości, jak i osądach 
otoczenia. Oczywiście, jest to łatwiej 
powiedzieć niż wykonać. Z tego punktu 
widzenia staje się jasne to, co Wassili 
Below miał na myśli, mówiąc, że pojęcie 
talentu u artysty musi być koniecznie 
skorelowane z taką cechą charakteru, 
jak odwaga. I nawet Johann Wolfgang 
Goethe wiedział: »W artyście tkwi zaro-
dek zuchwałości, bez którego talent nie 
ma racji bytu.«
W normalnym życiu, artysta nie 
pielęgnuje tego typu cech, ale w procesie 
twórczym nie ma wyboru. Współczynnik 
osobowości artysty zależy w pewnym 
stopniu od tego, jak potrafi poruszać się 
w świecie sztuki z cechami lwa i syreny.
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Löwen und  
Meerjungfrauen
Stefan Paruch zur Eröffnung der  
Ausstellung in Warschau im April 

René Magritte hat mal ein Bild gemalt, 
das einen Mann darstellt. Der Mann sah 
sich im Spiegel auf überraschende Weise. 
Das Spiegelbild zeigte die Perspektive 
eines Zuschauers, der sich im Spiegel den 
sehenden Mann betrachtet. Wir alle ken-
nen das Bild. Es wurde zu einer univer-
sellen Metapher für viele gegenwärtige 
Perspektiven, die wir einnehmen.
Dasselbe ist mir passiert, als ich Andreas 
Wendt, Roland Meinel und dann Verena 
Landau – Künstler und Lehrer am Insti-
tut für Kunstpädagogik der Universität 
Leipzig – kennenlernte. Ich habe schöpfe-
risch tätige Menschen gesehen, die ande-
re schöpferisch Tätige auf den Lehrerbe-
ruf vorbereiten. Sie machen also dasselbe 
wie wir im Kollegium der Künstlerischen 
Bildung  in Warschau. Ich konnte da-
mals unsere deutschen Kollegen so sehen, 
wie der Held des Bildes von Magritte, der 
seinen eigenen Rücken betrachtet. Im 
Spiegelbild sieht er Leute, die ihm ähn-
lich sind, die in dieselbe Richtung gehen, 
dieselben Dilemmas haben und Vorstel-
lungen besitzen, denen man folgen kann.
Man fühlt sich stärker, wenn man weiß, 
dass es im Ausland eine Gruppe gibt, die 
die gleiche Arbeit leistet, die versucht, 
Akademiker zu sein und zugleich ihre 
eigenen Werke auf einem sehr hohen 
Niveau zu halten. Das schafft ein Gefühl 
für den Sinn und erweitert die Perspekti-
ve für die Arbeit im Kollegium.
Es gibt viele Möglichkeiten sich zu be-
gegnen. Seit sechs Jahren führen wir 
mit Monika Masłoń Workshops für 
Studenten in Scheersberg durch, wo wir 
Andreas Wendt und  Alexander Frohberg 
treffen. Verena Landau ist die ganze Zeit 
im künstlerischen Dialog mit Maria Kies-
ner. Beide Malerinnen schöpfen unheim-

lich viele Themen für ihre Bilder aus der 
gegenwärtigen städtischen Landschaft.
Monika Masłoń und Andreas Wendt 
veranstalten regelmäßig Workshops für 
Studenten aus Warschau und Leipzig. 
Durch ihre effektvollen und überraschen-
den Aktivitäten sind sie didaktisch sehr 
erfolgreich und geben der Arbeit des 
Lehrers einen neuen Sinn. Die Work-
shops sind sind umfangreich dokumen-
tiert und können Inspiration für unsere 
Studenten sein. Auch andere Kollegen, 
wie z. B. Lena Schrieb und Anna Wójcik, 
werden zur Zusammenarbeit eingeladen. 
 kommen sie und Alexander Froh-
berg ebenfalls zu Workshops.
Der Titel der Ausstellung lautet Löwen 
und Meerjungfrauen. Diese mythischen 
Geschöpfe sind die Wahrzeichen von 
Warschau und Leipzig. Durch diese Sym-
bole können wir einander noch einmal 
ansehen. Wir können Ähnlichkeiten und 
Unterschiede finden. Der gemeinsame 
Punkt scheint der Ausbildungsbereich zu 
sein, auf den wir die Studenten vorberei-
ten. Dafür brauchen wir aber eine starke 
Kommunikation durch die Kunst, mit 
der wir verantwortlich in die Zukunft 
schauen und intensiv auf die Realität 
reagieren.
An der Ausstellung nehmen die Künstler 
teil, die mit dem Institut für Kunstpäda-
gogik der Universität in Leipzig und dem 
Kollegium der Künstlerischen Bildung 
 in Warschau zusammenarbeiten:  
Jarema Drogowski, Hendrikje Düwel, 
Alexander Frohberg, Maria Kiesner, 
Verena Landau, Markus Laube, Monika 
Masłoń, Roland Meinel, Stefan Paruch, 
Mandy Putz, Tobias Rost, Agnieszka 
Rożnowska, Daniel Rumiancew, Lena 
Schrieb, Andreas Wendt, Anna Wójcik.
Die Ausstellung wurde von Maria Kies-
ner kuratiert.
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Ausstellungsaufbau und Eröffnung in der 
»Galeria  gram« im Dom Kultury Kadr, 
Warschau
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Wernisaż i układ wystawy w 
Galerii  gramów w Domu 
Kultury Kadr w Warszawie.
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Lwy i syreny
Stefan Paruch podczas wernisażu wystawy 
w kwietniu 2019 roku w Warszawie

Rene Magritte namalował kiedyś obraz, 
w którym przeglądający się w lustrze 
mężczyzna zobaczył siebie w zaskakujący 
sposób. Odbicie, na które patrzył 
przedstawiało perspektywę widza, 
który spogląda na owego mężczyznę 
patrzącego w lustro. Wszyscy zna-
my ten obraz. Stał się on uniwersalną 
metaforą wielu współczesnych per-
spektyw, które przybieramy. Ów punkt 
widzenia przydarzył się również mi, 
gdy spotkałem Andreasa Wendta i Ro-
landa Meinela, a potem Verenę Landau, 
artystów, którzy są nauczycielami w In-
stitüt fur Kunstpädagogik Uniwersytetu 
w Lipsku. Zobaczyłem twórców, któr-
zy przygotowują innych twórców do by-
cia nauczycielami. Robią, więc to samo 
co my w Kolegium Edukacji Artystyc-
znej  w Warszawie. Mogłem wtedy 
spojrzeć na naszych niemieckich kolegów 
tak, jak bohater obrazu Magritte, który 
patrzy na swoje plecy. W odbiciu widzi 
podobnych do siebie, którzy podążają 
w tym samym kierunku, mają często 
identyczne dylematy, są wyobrażeniem, 
które mogę gonić. Świadomość tego, 
że za granicą istnieje bliźniacza gru-
pa ludzi wykonująca podobną pracę, 
starająca się być akademikami i 
nie porzucająca tożsamości artystycznej, 
co więcej tworząca prace na bardzo 
wysokim poziomie wydaje mi się bardzo 
krzepiąca. Daje poczucie sensu i nadaje 
szerszą perspektywę pracy w Kolegium.
 Wspólnych spotkań, w których możemy 
się przejrzeć jest bardzo wiele. Od  lat, 
raz do roku prowadzimy z Moniką 
Masłoń warsztaty dla studentów 
w miejscowości Scheersberg, gdzie 
spotykamy Andreasa Wendta i Alex-
andra Forhberga. Verena Landau jest 
w nieustającym artystycznym dia-
logu z Marią Kiesner. Obie malarki 

we współczesnym pejzażu miejskim 
widzą niewyczerpane źródło tema-
tów do obrazów. Monika Masłoń wraz 
Andreasem Wendtem, raz na jakiś 
czas, realizują warsztaty dla studen-
tów z Warszawy i Lipska. Są to zaws-
ze efektowne i zaskakujące działania 
przynoszące spektakularne dydaktycznie 
rezultaty, które nadają pracy nauczyciela 
nowe sensy. Są bogato udokumentowane 
i mogą stanowić inspirację dla naszych 
studentów. Do współpracy zapraszają in-
nych, np. Lenę Schrieb, czy Annę Wójcik. 
W kwietniu  poprowadzą warsztaty 
z Alexandrem Frohbergiem.
Tytuł wystawy brzmi Lwy i syreny. 
Wizerunki tych mitycznych stworzeń są 
godłami dwóch miast, Lipska i Warsza-
wy. Pod tymi symbolami mamy okazję 
spojrzeć na siebie jeszcze raz. Możemy 
poszukać różnic i podobieństw. Wydaje 
się, że punktem wspólnym jest obszar 
edukacji do którego przygotowujemy stu-
dentów, ale wygląda na to, że miejscem, 
w którym się spotykamy jest potrzeba 
silnego komunikowania się przez sztukę, 
odpowiedzialnego spoglądania 
w przeszłość, intensywnego reagowania 
na rzeczywistość, wyrażana często w iro-
niczny sposób.
W wystawie wezmą udział artyści 
związani z Institüt fur Kunstpädagogik 
Uniwersytetu w Lipsku oraz Kolegium 
Edukacji Artystycznej  w Warszawie: 
Jarema Drogowski, Alexander Frohberg, 
Maria Kiesner, Verena Landau, Markus 
Laube, Monika Masłoń, Roland Meinel, 
Stefan Paruch, Mandy Putz, Tobias Rost, 
Agnieszka Rożnowska, Daniel Rumian-
cew, Lena Schrieb, Andreas Wendt,  
Anna Wójcik.
Wizerunki mitycznych stworzeń, są 
godłami dwóch miast, Lipska i Wars-
zawy. Pod tymi symbolami, chcemy 
zaprezentować artystyczny dorobek 
dwóch ośrodków akademickich.
Od  lat Instytut Edukacji Artystyc-
znej  w Warszawie oraz Institut 
für Kunstpädagogik Uniwersytetu 



Prof. dr Stefan Paruch jest niezależnym 
artystą i wicedyrektorem Kolegium Edukacji 
Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjal-
nej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

w Lipsku spotykają się w różny sposób 
na płaszczyźnie sztuki i edukacji. Jest 
to wyjątkowa współpraca, bo oparta 
na przyjaźni i zaufaniu. Podziwiamy się 
nawzajem. Przyglądamy z zainteresowa-
niem swoim pracom.
Malarki Verenau Landau i Maria Kiesner 
wydają się bliskie w chłodnym realiźmie 
swoich obrazów.
Monika Masłoń i Andreas Wendt zach-
wyt nad drukiem, typografią i fotografią 
przekładają na podszyty humorem precy-
zyjny język wizualny. 
Jarema Drogowski i Alexander Frohberg 
praktykę graficzną udowadniają, że tra-
dycyjna technika ma nieskończoną ilość 
współczesnych rozwiązań. 
Tych stycznych jest więcej. Wystawa 
pokaże wspólne obszary zainteresowań 
wybitnych artystów, których drogi 
krzyżują się często w zaskakujący sposób. 
W pokazie wezmą udział m. in. Stefan 
Paruch, Anna Wójcik, Andreas Wendt, 
Monika Masłoń, Verena Landau, 
Jarema Drogowski, Markus Laube, Maria 
Kiesner, Lena Schrieb, Alexander Froh-
berg, Tobias Rost, czy Roland Meinel.

Kurator wystawy: Maria Kiesner
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Kinga Bartczak

Kinga Bartczak
zugleich/jednocześnie
Fine Art Print, je/każdy 40 × 40 cm, 2016
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Wiesław Bieńkuński
wklęsłodruk, 99 × 66,6 cm z cyklu »Za horyzontem« (Stefan), 2008 r.
monotypia, szablon. 99 × 64 cm z cyklu »Portrety z Kaborna« (Janek), 2019 r.
wklęsłodruk, szablon. 99 × 67, 2 cm z cyklu »Emotikony«  (), 2018 r.
wklęsłodruk, szablon. 99 × 67 cm z cyklu »Emotikony« (), 2018r.

następna strona:

sucha igła, relief, szablon. 99 × 66, 5 z cyklu »Potrety z Kaborna« (), 2019 r.
wklęsłodruk, 99 × 60,5 cm z cyklu »Za horyzontem« (Adam), 2008 r.
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Wiesław Bieńkuński

Wiesław Bieńkuński
Aus der Serie »Hinter dem Horizont« (Stefan), Tiefdruck, 99 × 66,6 cm, 2008
Aus der Serie »Porträts von Kaborn« (Janek), Monotypie, Schablone, 99 × 67 cm, 2019
Aus der Serie »Emotikons« (), Tiefdruck, Schablone, 99 × 67 cm, 2018
Aus der Serie »Emotikons« (), Tiefdruck, Schablone, 99 × 67 cm, 2018

nächste Seite:

Wiesław Bieńkuński
Aus der Serie »Porträts von Kaborn« (),
Kaltnadelradierung, Reliefprägung, Schablone, 99 × 66,5 cm, 2019
Aus der Serie »Hinter dem Horizont« (Adam), Tiefdruck, 99 × 60,5 cm, 2008
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Brigade Kompass
Inversion
c-print, je/każdy 8,7 × 6,6 cm, 2019
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Brigade Kompass

Brigade Kompass
Laokoon
c-print hinter Acrylglas/c-print za akrylowymi szkłam,  
31 × 22,5 cm, 2016
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Jarema Drogowski

Jarema Drogowski
ohne Titel/bez tytułu
Collage, 70 × 100, 2018

links/po lewej:

Wrestler
digital print, 100 × 70 cm, 2019





37

Hendrikje Düwel

Hendrikje Düwel
One and One (–)
Öl auf Leinwand/Olej na płótnie, je/każdy 30 × 40 cm, 2012
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Alexander Frohberg

Alexander Frohberg 
Triglyceride /// aus der Serie/z cyklu »Triglyceride «
Lithografie auf Büttenpapier/Litografia na papierze czerpanym, 
je/każdy 69,5 × 50 cm, 2019
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Alexander Frohberg
N°, E10°, (Goldene Zeiten/Złote czasy) 
Fotolithografie von drei Steinen/Fotolitografia trzech kamieni, 
76 × 57 cm, 2015
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Alexander Frohberg 
RGB-L (warm winter night)  
Polyester-Lithografie/litografia poliesterowa, 
14,7 × 24 cm, 2018
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Maria Kiesner

Maria Kiesner
Richter’s House (Gold)  
Acryl auf Leinwand/Akryl na płótnie,  
120 × 150 cm, 2014

nächste Seite/następna strona:

Maria Kiesner
Richter’s House (panneau) 
Acryl auf Leinwand/Akryl na płótnie, 
120 × 180 cm, 2014
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Verena Landau
Brühl . 
Öl auf Leinwand/Olej na płótnie, 40 × 40 cm, 2007 
Courtesy: Alba D’Urbano 
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Verena Landau

Verena Landau
Brühl . Variante   
Öl auf Leinwand/Olej na płótnie, 50 × 50 cm, 2007
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Verena Landau
Brühl .
Öl auf Leinwand/Olej na płótnie, 30 × 30 cm, 2007 
Courtesy: Thomas Klemm
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Markus Laube

Markus Laube
ohne Titel/bez Tytułu, Serie von 7 Tiefdrucken/seria 7 wklęsłodruków, 
je/każdy 26 × 19 cm, 2018
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Markus Laube
ohne Titel/bez Tytułu
Tiefdruck/wklęsłodruk, je/każdy 16,5 × 24,6 cm, 2019
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Tomasz Lewandowski
Warschau – Flugzeug auf dem Aufmarschplatz/ 
Warszawa – samolot na Placu Defilad 
aus der Serie »Polish Summer«/z serii »Polish Summer«
Ultrachrome-Print auf Baryt, 40 × 50 cm, 2018
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Tomasz Lewandowski

Tomasz Lewandowski
Warschau – Familie beim Nachfeiern einer Hochzeit/ 
Warszawa – rodzina w trakcie świętowania weselnych poprawin, 
aus der Serie »Polish Summer«/z serii »Polish Summer«,
Ultrachrome-Print on Baryt, 28 × 35 cm, 2018

nächste Seite/następna strona:

Tomasz Lewandowski
Brzezinka – Swimming Pool/ Brzezinka – basen,
aus der Serie »Polish Summer«/z serii »Polish Summer«
Ultrachrome-Print on Baryt, 56 × 70 cm, 2018
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Monika Maslon

Monika Masłoń

aus der Serie von 9 Fotogrammen/z serii 9 fotogramów, 
je/każdy 10 cm × 15 cm, 2019
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Monika Masłoń
Klasa/Klasse, Video 1920 × 1080 px, loop
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Roland Meinel
Formen , Installation von  Papierobjekten
handgeschöpftes Japanpapier (Kozo), gefaltet und montiert, 
Acrylate, Pigment, Muschel- und Blattgold.  
Grundplatte und Behältnis. 57 cm × 57 cm, 2018/19

Formy 1, instalacja z 22 papierowych objektów
ręcznie czerpany papier japoński (Kozo), falzowany i montowany,
akrylat, pigmenty, złoto muszlowe i złoto płatkowe.
główna płyta i pojemnik. 57 cm × 57 cm, 2018/19
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Roland Meinel

Roland Meinel
Formen , Installation von  Lackobjekten (Urushi)  
aus handgeschöpftem Japanpapier (Kozo), diverse Techniken,  
Grundplatte und Sockel. 57 cm × 57 cm, 2018/19

Formy 2, Instalacja z 15 lakierowanych objektów (Urushi)
z ręcznie czerpanego papieru japońskiego (Kozo), różnorodne techniki
główna płyta i cokół. 57 cm × 57 cm, 2018/19
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Stefan Paruch
Pilot suite #
Acryl auf Leinwand/
Akryl na płótnie, 
200 × 100 cm, 2016

rechts/po prawej:

Stefan Paruch
Pilot suite #
Acryl auf Leinwand/
Akryl na płótnie, 
178 × 100 cm, 2016



Stefan Paruch
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Stefan Paruch
Pilot suite #  
Acryl auf Leinwand/Akryl na płótnie,  
178 × 180 cm, 2016
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Mandy Putz
HORIZONT I
pigment print, 40 × 60 cm, 2018
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Mandy Putz

Mandy Putz
HORIZONT II
pigment print, 40 × 60 cm, 2018

nächste Seite/następna strona:

HORIZONT III, pigment print, 40 × 60 cm, 2018
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Tobias Rost
Verkörperung/Wcielenie
Kohle auf Leinwand/
Węgiel na płótnie, 
100 × 70 cm, 2018

rechts/po prawej:

Tobias Rost
George
Kolossal Portraitbüste/Kolosalne popiersie, 
Gips/gips, Graphit gefasst/pokryty grafitem, 
107 × 70 × 80 cm, 2017
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Tobias Rost
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Tobias Rost
Bruno und George/Bruno i George
Kohle auf Leinwand/Węgiel na płótnie, 53 × 73 cm, 2018
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Agnieszka Rożnowska

Agnieszka Rożnowska
Levitas
Tiefdruck/wklęsłodruk, 100 cm × 120 cm, 2018
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Agnieszka Rożnowska
Levitas II
Tiefdruck/wklęsłodruk, 100 cm × 120 cm, 2018
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Maria Sainz Rueda
Puls
Öl auf Leinwand/Olej na płótnie, 
180 × 250 cm, 2017
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Maria Sainz Rueda

Maria Sainz Rueda
Candice
Öl auf Leinwand/Olej na płótnie, 
93 × 72 cm, 2018
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Daniel Rumiancew

Daniel Rumiancew
Die häusliche Herstellung von Kerzen/Domowy wyrób świec  
Video, 11´08 ,̋ 2013

Das Bügeleisen/żelazko
Paraffinwachs/parafinowy wosk, 15 × 30 × 15 cm, 2016

Suppe kochen/gotując zupe
Bienenwachs/wosk pszczeli, Baumwolle/bawełna, 30 × 30 × 30 cm, 2018
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Daniel Rumiancew (* 1970)
Montageplan eines Siphons/Schemat montażu syfonu zlewozmywakowego
Bienenwachs/wosk pszczeli, Baumwolle/bawełna, 100 × 25 × 25 cm, 2016
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Lena Schrieb

Lena Schrieb
Guter Schnitt  (Bungalow mit Garten)/ 
Dobry Krój  (domki letniskowe z ogrodem) 
Bodenarbeit/instalacja naziemna (Linoleum, Textil/tkaniny), 130 × 80 cm, 2018

oben/powyżej:

Guter Schnitt  (Zwei Nachbarn)/Dobry Krój  (dwóch sąsiadów) 
Bodenarbeit/instalacja naziemna (Linoleum, Textil/tkaniny), 100 × 55 cm, 2018
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Lena Schrieb
Guter Schnitt  (Giebeldach und Doppelgarage)/
Dobry Krój  (dwuspadowy i podwójny garaż) 
Bodenarbeit/instalacja naziemna (Linoleum, Textil/tkaniny),  
140 × 90 cm, 2018
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Joanna Stasiak
the black sun, Seidenmalerei/malarstwo na jedwabie, 236 × 350 cm, 2019
a town of fishes, Seidenmalerei/malarstwo na jedwabie, 233 × 344 cm, 2019



93

Joanna Stasiak

Joanna Stasiak
at the site of fire
Seidenmalerei/malarstwo na jedwabie, 174 × 220 cm, 2019
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Magdalena Świercz
Sechs Skizzen zu »Forts«/sześć szkiców »Forts«
Acryl auf Leinwand/Akryl na płótnie, je/każdy ca. 35 × 23 cm

rechts/po prawej: 

Forts, Acryl auf Leinwand/Akryl na płótnie, 140 cm × 100 cm, 2019
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Magdalena Świercz
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Andreas Wendt
interference 
konkrete Fotografie/fotografia konkretna, 
pigment print, 45,2 × 32,2 cm, 2016
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Andreas Wendt

Andreas Wendt
interference  
konkrete Fotografie/fotografia konkretna, 
pigment print, 29 × 33,5 cm, 2011
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Andreas Wendt
The Water, the Desert and the Forest
Video 1920 × 1080 px, 4´11˝ loop, 2019
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Stań na stołku, by zmienić perspektywę patrzenia.
Stell dich auf den Hocker, um die Perspektive zu wechseln.
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Anna Wójcik

»Jestem przekonana, że Lwy i Syreny mają odwagę do zmiany
perspektywy patrzenia na Świat.«

»Ich bin überzeugt, dass die Löwen und Meerjungfrauen den Mut 
haben, die Sichtweise auf die Welt zu ändern.«

Anna Wójcik
ohne Titel/bez tytułu, 
Installation, 12 Zoll Monitor 
und Hocker/instalacja,  
12-calowy monitor
i stołek, 2019



Anna Wójcik
From Those Who Yearn to War
Acryl auf Holz/akryl na drewnie, 100 × 240 cm, 2016
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Maciej Zychowicz
ohne Titel/bez tytułu
Bronzeskulptur/
rzeźba z brązu
60 × 40 × 20 cm, 2016
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Maciej Zychowicz

Maciej Zychowicz
ohne Titel/bez tytułu
Bronzeskulptur/ 
rzeźba z brązu
60 × 40 × 20 cm, 2016
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Maciej Zychowicz
ohne Titel/bez tytułu
Bronzeskulptur/
rzeźba z brązu
60 × 40 × 20 cm, 2016



107



108

Kinga Bartczak
 in Szczecin/Polen geboren. Seit  arbeitet sie als Kunst-
pädagogin und Kunstvermittlerin am Kinder- und Jugendkul-
turzentrum ....., Leipzig.  erhielt sie ihren Abschluss 
als .. für Außerschulische Kunstpädagogik und  den .. 
für Deutsch als Fremdsprache an der Universität Leipzig. In 
ihren fotografischen Arbeiten setzt sie sich mit verschiedenen 
Techniken auseinander. Seit  ist sie Werkstattleiterin 
des analogen Fotolabors am Institut für Kunstpädagogik 
der Universität Leipzig. Sie lebt und arbeitet in Leipzig.

Urodzona w  roku w Szczecinie. Od  roku pracuje jako 
pedagog i mediator sztuki w Dziecięcym i Młodzieżowym Cen-
trum Kultury ..... w Lipsku. W  roku ukończyła stu-
dia licencjackie na Uniwersytecie w Lipsku, na kierunku Poza-
szkolnej Edukacji Artystycznej. Od  roku jest absolwentką 
kierunku Język Niemiecki jako Język Obcy na Uniwersytecie w 
Lipsku. W swoich pracach fotograficznych zajmuje się techni-
kami specjalnymi fotografii. Od  roku prowadzi pracownię 
ciemni fotograficznej w Instytucie Edukacji Artystycznej 
Uniwersytetu w Lipsku. Prowadzi liczne warsztaty artystyc-
zne w Niemczech oraz Polsce. Obecnie mieszka w Lipsku.

Wiesław Bieńkuński
 geboren. Grafikstudium an der Akademie der bil-
denden Künste in Warschau. Im Jahr  erhielt er den 
Professorentitel. Er beschäftigt sich mit verschiedenen 
grafischen Techniken, ist Autor von über dreißig Personal-
ausstellungen und nahm an Dutzenden künstlerischen 
Open-Air-Veranstaltungen, an Symposien und interna-
tionalen Ausstellungen teil. Er lebt in Olsztyn und arbeitet 
an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.

Urodzony w  r., studiował grafikę w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W  roku otrzymał tytuł pro-
fesora. Zajmuje się grafiką warsztatową. Jest autorem 
ponad trzydziestu indywidualnych wystaw. Brał udział 
w kilkudziesięciu plenerach, sympozjach i prezentac-
jach międzynarodowych. Mieszka w Olsztynie, pracuje 
w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Brigade Kompass
Die Brigade Kompass wurde im Januar  als unabhängige 
Gruppe aus zwingender Notwendigkeit gegründet. Die Briga-
demitglieder Roland Meinel, Tobias Rost und Andreas Wendt 
fühlen sich dem Manifest der Brigade Kompass verbunden.
brigadekompass.de

Brigade Kompass to niezależna grupa założona w 
styczniu  roku wynikająca z konieczności zmus-
zonej. Członkowie grupy, związani manifestem to: 
Roland Meinel, Tobias Rost i Andreas Wendt.
brigadekompass.de

Jarema Drogowski
 geboren. Grafikstudium an der Akademie der bildenden 
Künste in Warschau und  künstlerische Promotion an 
seiner Heimatuniversität. Er arbeitet konzeptionell, mit ver-
schiedenen Medien und präsentiert seine Arbeiten in Galerien 
und im öffentlichen Raum. Er ist Stipendiat des Programms 
Junges Polen des Ministers für Kultur und für nationales Erbe. 
Sein virales Projekt Flüstern wurde  auf der Kunstbiennale 
in Venedig vorgestellt. Ziel ist die Einführung eines neuen 
Satzzeichens – des Flüsterzeichens. Er lebt in Warschau und 
arbeitet an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.

Urodzony w  r., studiował grafikę w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W  otrzymał stopień doktora 
w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne w macierzy-
stej uczelni. Artysta konceptualny, buduje ekspresję za 
pomocą różnych mediów. Prezentuje swoje prace zarów-
no w galeriach, jak i przestrzeni miejskiej. Stypendysta 
programu Młoda Polska Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Projekt Szept prezentowany był na Bienna-
le Sztuki w Wenecji w  roku. Mieszka w Warszawie i 
pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Hendrikje Düwel
 in Lutherstadt Wittenberg geboren.  schließt sie 
ihr Studium der Kunstpädagogik mit dem .. in außer-
schulischer Kunstpädagogik ab. lehrt seit  im Bereich 
Digitale Medien und Medienkompetenz an der Akademie 
für Kreativitätspädagogik Leipzig und ist in verschiedenen 
kulturellen und künstlerischen  Projekten engagiert.  In ihren 
Malereien setzt sie sich mit dem Menschen in seiner sozialen 
Eingebundenheit, den Wechselverhältnissen verschiedener 
Kulturen und (Geschlechter-)Rollen auseinander. Seit  ist 
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunst-
pädagogik der Universität Leipzig und lebt in Leipzig.

Urodzona w  roku w Lutherstadt Wittenberg. W roku 
 ukończyła studia magisterskie Pozaszkolnej Edukacji 
Artystycznej. Od  roku uczy cyfrowych mediów oraz 
kompetencji mediów na Akademii Edukacji Kreatywności 
w Lipsku. Bierze udział w różnych projektach kulturalnych 
i artystycznych. Tematem jej prac malarskich są ludzie. 
Zajmuje się problemami społecznej integracji i wzajemnych 
stosunków pomiędzy różnymi kulturami i rolami płciowymi. 
Od  roku jest asystentką naukową Instytutu Edukacji 
Artystycznej na Uniwersytecie w Lipsku. Mieszka w Lipsku.

Alexander Frohberg
 in Leipzig geboren. Nach der Steindruckerlehre schließt 
er  das Studium der außerschulischen Kunstpädagogik 
als .. ab. Von  bis  arbeitet er als Werkstattleiter 
für Lithografie und Offsetdruck, an der Staatliche Akademie 
der Bildenden Künste Karlsruhe. Als Lithograph arbeitet er 
besonders mit grafischen Experimenten und in konzeptueller 
Herangehensweise. Teilnahme an zahlreichen Ausstellun-
gen im In- und Ausland, organisatorische und kuratorische 
Arbeit in Kunstvereinen und Leiter künstlerischer Work-
shops. Seit  künstlerische Lehrtätigkeit am Institut für 
Kunstpädagogik der Universität Leipzig. Er lebt in Leipzig.
cargocollective.com/alexfrohberg

Urodzony w  roku w Lipsku. Po zdobyciu zawodu 
litografa ukończył w roku  studia magisterskie Po-
zaszkolnej Edukacji Artystycznej. Od roku  do  
pracował jako kierownik warsztatu litografii i druku 
offsetowego w Państwowej Akademii Sztuk Pięknych w 
Karlsruhe. W swojej pracy litografa prezentuje podejście 
konceptualne i i zajmuje się eksperymentami graficzny-
mi. Brał udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą. 
Udzielał się jako organizator i kurator w stowarzyszeniach 
artystycznych oraz sprawował kierownictwo warsztatów 
artystycznych. Od  roku uczy w Instytucie Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku. Mieszka w Lipsku.
cargocollective.com/alexfrohberg

Maria Kiesner
 geboren. Studium der Malerei an der Akademie der 
bildenden Künste in Warschau.  promovierte sie in 
Bildender Kunst an der Nicolaus-Copernicus-Universität 
in Toruń und habilitierte  an der Akademie der bilden-
den Künste in Warschau. Sie malt realistisch und asketisch 
wirkende Architektur und Stadtlandschaften, die ihr 
Interesse an vergessenen Relikten modernistischer Archi-
tektur zeigen. Von mehreren Gemäldeinstallationen im 
Raum Warschau ist sie die Autorin. Sie lebt in Warschau und 
arbeitet an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.
kiesner.pl

Biografien/ 
Noty biograficzne
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Urodzona w 1976 r. Studiowała malarstwo w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W roku 2009 otrzymała stopień 
doktora w zakresie sztuk pięknych na Uniwersytecie im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2017 w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała tytuł doktora habili-
towanego. Maluje architekturę i pejzaże miast. Przedstawia 
obiekty realistycznie i ascetycznie. Interesuje się zapom-
nianymi reliktami architektury modernistycznej. Autorka 
kilku instalacji malarskich w przestrzeni Warszawy oraz 
wielu wystaw w kraju i zagranicą. Mieszka w Warszawie, 
pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
kiesner.pl

Verena Landau
1965 in Düsseldorf geboren. Lehre als Buchbinderin. Aus-
bildung und Assistenz in den Charles Cecil Studios, Firenze. 
Studium der Malerei und Grafik bei Wolfram Ebersbach, Neo 
Rauch, Arno Rink und Doris Ziegler an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst Leipzig – 1999 Diplom. In ihrer Malerei 
thematisiert sie das Verhältnis von urbanen und sozialem 
Raum, von Individuum und Gruppe und verbindet die Realität 
mit medialen Versatzstücken. Sie stellt ihre Werke internatio-
nal aus, ist künstlerische Leiterin von interkulturellen Aus-
tauschprojekten und Gastdozentin an Akademien im In- und 
Ausland. Seit 2008 künstlerische Lehrtätigkeit am Institut für 
Kunstpädagogik der Universität Leipzig. Sie lebt in Leipzig.
verenalandau.de

Urodzona w 1965 roku w Düsseldorfie. Ukończyła naukę 
zawodu Introligatora. Szkoliła się i pracowała jako asystent 
w Charles Cecil Studios we Florencji. W 1999 roku zdobyła 
dyplom wydziału Malarstwa i Grafiki Wyższej Szkoły Grafiki 
i Sztuki Wydawniczej w Lipsku, gdzie studiowała u Wol-
frama Ebersbacha, Neo Raucha, Arno Rinka i Doris Zieg-
ler. W swoim malarstwie zajmuje się związkami pomiędzy 
przestrzenią miejską i społeczną, między jednostką a grupą. 
Łączy rzeczywistość z elementami medialnymi. Bierze udział 
w miedzynarodowych wystawach, jest dyrektorem artys-
tycznym projektów wymiany interkulturalnej i wykładowcą 
goszczącym na uczelniach w Niemczech i zagranicą. Od 
2008 prowadzi zajęcia artystyczne na Instytucie Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku. Mieszka w Lipsku.
verenalandau.de

Markus Laube
1974 in Schönebeck an der Elbe geboren. Erstes Staatsexamen 
für das Höhere Lehramt an Gymnasien in den Fächern Kunst-
erziehung und Deutsch an der Universität Leipzig im Jahr 2000. 
In seinem grafischen Schaffen findet sich die bildnerische Ver-
arbeitung von Naturerlebnissen ebenso wie ein ironische Blick 
auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Seit 2000 künstlerische 
Lehrtätigkeit und Leiter der Druckwerkstatt am Institut für 
Kunstpädagogik der Universität Leipzig. Er lebt in Leipzig.

Urodzony w 1974 roku w Schönebeck nad Łabą. W roku 2000 
zdał na Uniwersytecie w Lipsku egzamin państwowy pierwsze-
go stopnia nauczania w szkołach wyższych w zakresie edukacji 
artystycznej i języka niemieckiego. Jego graficzna twórczość to 
obrazowanie obserwacji natury często zawierające ironiczne 
spojrzenie na rzeczywistość społeczną. Od 2000 roku pracuje 
jako nauczyciel i jest kierownikiem warsztatu drukarskiego w 
Instytucie Edukacji Artystycznej w Lipsku. Mieszka w Lipsku.

Thomas Lewandowski
1978 in Nysa/Polen geboren. 2004 Diplomingenieur an der 
Technischen Universität in Opole, Polen. 2012 Masterab-
schluss in Fotografie bei Prof. Rudolf Schäfer an der Burg 
Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Als Fotokünstler 
beschäftigt er sich vor allem mit der soziologischen Dimension 
der Architektur. Er veröffentlicht Texte und Fotografien in 
mehreren Architekturmagazinen in Europa, Asien und Nord-
amerika. Als Gastdozent unterrichtet er Fotografie an diversen 
Hochschulen und Universitäten in Deutschland und in Polen, 
u. a. an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.
tomaszlewandowski.de

Urodzony w 1978 roku w Nysie. W 2004 roku ukończył Uni-
wersytet Techniczny w Opolu i otrzymał dyplom inżyniera. W 
2012 roku zdobył stopień magistra fotografii u prof. Rudolf 
Schäfera w Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Jako 
artysta fotografik zajmuje się głównie socjologicznym wymia-
rem architektury. Publikuje teksty i zdjęcia w czasopismach 
architektury w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Uczy 
fotografii na różnych uczelniach wyższych w Niemczech i 
Polsce, m.in. na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
tomaszlewandowski.de

Monika Masłoń 
11982 geboren. Studium Multimedia-Grafik an der Akademie 
der bildenden Künste Władysław Strzemiński in Łódź und 2016 
Promotion in Film an der Filmschule in Łódź. Sie realisiert 
hauptsächlich Arbeiten, die auf audiovisuellem Material 
basieren und nahm an zahlreichen pädagogischen und künst-
lerischen Projekten teil. Zusammen mit Stefan Paruch ist sie 
Autorin des Projekts Musterbuch – Ein Werkzeug zum Erlernen 
des Umgangs mit Bildern« Sie ist Stipendiatin des Ministeriums 
für Kultur und nationalen Erbes. Sie lebt in Warschau und 
arbeitet an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.
monikamaslon.art.pl / wzornik.edu.pl

Urodzona w 1982 r., studiowała grafikę multimedialną na 
Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, 
w 2016 r. otrzymała stopień doktora w dziedzinie sztuki 
filmowej w PWSFT viT w Łodzi. Zajmuje się działalnością 
artystyczną, głównie poprzez realizacje oparte na mate-
riale audiowizualnym. Brała udział w wielu projektach 
edukacyjno-artystycznych. Jest współautorką (wraz ze 
Stefanem Paruchem) projektu Wzornik – narzędzie do 
nauki posługiwania się obrazem. Jest stypendystką Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka w Warszawie, 
pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
monikamaslon.art.pl / wzornik.edu.pl

Roland Meinel
1951 in Rodewisch/Vogtland geboren. Nach dem Studium und 
Forschungsstudium der Kunstpädagogik und Kunsttheorie 
an der Universität Leipzig promoviert er 1982 zum Dr. phil. 
(Kunsttheorie/Kunsthandwerk). 1980 – 2017 Lehrer für künstle-
risches Grundlagenstudium an der Fachschule für angewandte 
Kunst Schneeberg/E. und Kunstpraxis, Produktdesign und Me-
dien am Institut für Kunstpädagogik der Universität Leipzig. 
Malereien, Druckgrafiken und die Verwendung handgeschöpf-
ten Papiers sind Teil seiner konkreten und konstruktiven 
Kunst. Studienreisen nach Japan führten ihn in seinem Schaf-
fen zur Verwendung japanischen Lackes (Urushi) in Verbin-
dung mit handgeschöpftem Papier (Washi). Er lebt in Leipzig.
konkret-konstruktiv.de

Urodzony w 1951 roku w Rodewisch /Vogtland. Po studi-
ach i badaniach naukowych edukacji artystycznej i teorii 
sztuki na Uniwersytecie w Lipsku uzyskał w 1982 roku 
tytuł doktora filozofii (Teoria sztuki/ rzemiosło artystyc-
zne). W latach 1980 – 2017 był nauczycielem podstaw artys-
tycznych w Szkole Sztuki Użytkowej Schneeberg/E. oraz 
wykładał praktyki artystyczne, projektowanie i media w 
Instytucie Edukacji Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku. 
Malarstwo i grafiki przy użyciu ręcznie czerpanego papie-
ru są punktem wyjścia jego konkretnej i konstruktywnej 
sztuki. Wyjazdy badawcze do Japonii nakierowały go do 
pracy z japońskim lakierem (Urushi) w połączeniu z pa-
pierem czerpanym ręcznie (Washi). Mieszka w Lipsku.
konkret-konstruktiv.de

Stefan Paruch
1978 geboren. Studium der Malerei an der Akademie der 
bildenden Künste in Warschau. Im Jahr 2009 promovierte er 
in bildender Kunst in Poznan und habilitierte im Jahr 2018. 
Er nahm an mehreren Dutzend Ausstellungen im In- und 
Ausland teil. Zusammen mit Monika Masłoń ist er Autor 
des Projekts Musterbuch – Ein Werkzeug zum Erlernen des 
Umgangs mit Bildern. Er ist Stipendiat des Ministers für 
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Kultur und nationales Erbe. Er lebt in Warschau und arbeitet 
an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.
okoparucha.blogspot.com / wzornik.edu.pl

Urodzony w 1978 r., studiował malarstwo w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2009 otrzymał stopień 
doktora w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2018 r. uzyskał tytuł 
doktora habilitowanego. Brał udział w kilkudziesięciu 
wystawach w kraju i za granicą. Współautor (wraz z 
Moniką Masłoń) projektu Wzornik – narzędzie do nauki 
posługiwania się z obrazem. Stypendysta Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, mieszka w Warszawie i pra-
cuje na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
okoparucha.blogspot.com / wzornik.edu.pl

Mandy Putz
1979 in Leipzig geboren. Nach der Ausbildung und Tätig-
keit als Fotografin, schließt sie 2017 ein Studium der außer-
schulischen Kunstpädagogik mit dem Abschluss M.A. am 
Institut für Kunstpädagogik der Universität Leipzig ab. In 
ihren fotografischen Arbeiten thematisiert sie das Leben in 
Siedlungen am Rand der Städte. Neben Auftragsarbeiten als 
Fotografin, der Tätigkeit in Kunstvereinen und als Orga-
nisatorin von Kongressen, arbeitet sie als freie Dozentin 
und seit 2017 am Institut für Kunstpädagogik Leipzig in 
der Abteilung Design und Neue Medien. Sie lebt in Rötha.

Urodzona w 1979 roku w Lipsku. Po szkoleniu i pracy jako 
fotograf ukończyła studia w 2017 roku uzyskując tytuł 
magistra w zakresie edukacji artystycznej w Instytucie 
Edukacji Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku. W swoich 
pracach fotograficznych porusza tematykę życia w osiedlach 
na obrzeżach miast. Oprócz pracy na zlecenie jako fotograf, 
pracy w stowarzyszeniach artystycznych i jako organiza-
tor kongresów, pracuje jako niezależny wykładowca od 
roku 2017 w Instytucie Edukacji Artystycznej w Lipsku na 
wydziale Designu i Nowych Mediów. Mieszka w Rötha.

Tobias Rost
1959 in Dresden als Sohn eines Bildhauers geboren. Lehre und 
Arbeit als Steinmetz und Steinbildhauer in der Restauration 
und Denkmalpflege. 1980 Abendstudium im Fach Plastik an 
der Hochschule für Bildende Künste Dresden und Gast-
hörerschaft im Fach Anatomie. 1993 Diplom in der Fachab-
teilung Plastik der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Seine 
Arbeiten begegnen uns als Plastiken, Objekte, Installationen 
und performative Interventionen. Die Werke in immer 
neue Zusammenhänge zubringen, ist eines seiner Arbeits-
prinzipien. Die Zeichnung ist ein ständige Begleiterin seines 
Schaffens. Seit 1999 künstlerische Lehrtätigkeit am Institut für 
Kunstpädagogik der Universität Leipzig. Er lebt in Leipzig.
tobiasrost.de

Urodzony w 1959 roku w Dreźnie jako syn rzeźbiarza. Pierwsze 
doświadczenia pracy w kamieniu zdobył jako rzeźbiarz przy res-
tauracji i ochronie zabytków. W 1980 roku brał udział w plastyc-
znych studiach wieczorowych w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w 
Dreźnie, gdzie był również wolnym słuchaczem anatomii. W 1993 
roku uzyskał dyplom na wydziale plastycznym Wyższej Szkoły 
Sztuki w Berlinie-Weissensee. W swojej twórczości wyraża się 
przez rzeźbę, przedmioty, instalacje i performatywne inter-
wencje. Przenoszenie prac w nowe konteksty to jedna z jego 
zasad pracy. Rysunek jest stałym towarzyszem jego twórczości. 
Od 1999 prowadzi zajęcia artystyczne w Instytucie Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku. Mieszka w Lipsku.
tobiasrost.de

Agnieszka Rożnowska
1973 geboren. Grafikstudium an der Akademie der bildenden 
Künste in Poznan. 2007 promovierte sie in Bildender Kunst und 
habilitierte 2014 an ihrer Heimatuniversität. In verschiedenen 
grafischen Techniken beschäftigt sie sich mit den Beziehungen 
der menschlichen Figur im realen und symbolischen Raum. Sie 
lebt in Warschau und arbeitet an der Akademie der bildenden 
Künste und der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.

Urodzona w 1973 r. Studiowała grafikę na Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu. W roku 2007 otrzymała stopień 
doktora w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, w 2014 
uzyskała tytuł doktora habilitowanego w macierzystej 
uczelni. Zajmuje się grafiką. Jej prace dotyczą zagadnień 
relacji znaku figury ludzkiej wpisanego w przestrzeń realną 
i symboliczną. Mieszka w Warszawie, gdzie pracuje na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz współpracuje 
z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Maria Sainz Rueda
1976 in Heidelberg geboren. Studium der Malerei und Grafik 
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) 
bei Doris Ziegler, Arno Rink und Neo Rauch, Studium der 
Malerei an der Facultad de Bellas Artes, Universidad de 
Salamanca, Spanien. Nach dem Abschluss des Meisterschüler-
studiums bei Neo Rauch im Jahr 2009, freischaffende Tätigkeit 
mit Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und 
Ausland sowie Dozententätigkeit. In ihrer Malerei steht die 
Landschaft und das Verhältnis von Figur und Raum im Vorder-
grund. Seit 2019 künstlerische Lehrtätigkeit am Institut für 
Kunstpädagogik der Universität Leipzig. Sie lebt in Leipzig.
mariasainzrueda.de

Urodzona w 1976 roku w Heidelbergu. Studiowała mal-
arstwo i grafikę w Wyższej Szkole Grafiki i Sztuki Wydaw-
niczej w Lipsku u Doris Ziegler, Arno Rinka i Neo Raucha. 
Malarstwo studiowała również w Facultad de Bellas Artes 
Universidad de Salamanca, w Hiszpanii. Po ukończeniu 
studiów magisterskich w pracowni Neo Raucha od 2009 
roku pracuje jako wykładowca oraz przy wystawach w 
Niemczech i zagranicą. Jej malarstwo koncentruje się na 
pejzażu i relacji między postacią, a przestrzenią. Od 2019 
prowadzi nauczanie artystyczne w Instytucie Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku. Mieszka w Lipsku.
mariasainzrueda.de

Daniel Rumiancew
1970 geboren. Studium der Philosophie an der Universi-
tät Warschau und Kunst an der Fakultät für Multimediale 
Kommunikation der Akademie der bildenden Künste in 
Poznan. Er ist Autor von Performances, Filmen, Fotogra-
fien, Installationen und Objekten. In seiner Arbeit kon-
zentriert er sich auf soziale, politische und religiöse The-
men. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema 
Arbeit und Handwerk. Er lebt in Warschau und arbeitet 
an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.

Urodzony w 1970 r., studiował filozofię na Uniwersyte-
cie Warszawskim oraz sztukę na Wydziale Komunikacji 
Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Jest autorem performensów, filmów, fotografii, instalac-
ji oraz przedmiotów artystycznych. W swojej twórczości 
koncentruje się na kwestiach społecznych, politycznych i 
religijnych. Szczególny nacisk kładzie na tematykę pracy 
(opieka nieformalna, rzemiosło). Mieszka w Warszawie, 
pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Lena Schrieb
1984 in Stuttgart geboren. Studium der außerschulischen 
Kunstpädagogik an der Universität Leipzig, 2007 Abschluss 
als B.A., Studium der Visuellen Kommunikation an der 
Hochschule für Gestaltung Offenbach/Main, Diplom 2011. 
Sie arbeitet als freischaffende Illustratorin für verschiede-
ne Publikationen, ist Kunstpädagogin und Designerin. In 
ihren Boden- und Rauminstallationen arbeitet sie mit einem 
Materialmix aus gemusterten Stoffen, Metall und Lino-
leum. Seit 2014 künstlerische Lehrtätigkeit am Institut für 
Kunstpädagogik der Universität Leipzig. Sie lebt in Leipzig.
lena-schrieb.de

Urodzona w 1984 roku w Stuttgarcie. W 2007 ukończyła 
studia licencjackie edukacji artystycznej na Uniwersyte-
cie w Lipsku. W 2011 roku otrzymała dyplom ukończenia 
studiów w Wyższej Szkole Projektowania w Offenbach na 
kierunku Komunikacja Wizualna. Pracuje jako niezależna 
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ilustratorka, projektantka oraz pedagog artystyczny. W 
swoich przestrzennych instalacjach używa mieszanin 
materiałów, wzorzystość tkanin, metalu i linoleum. Od 
2014 prowadzi zajęcia artystyczne w Instytucie Edukacji 
Artystycznej Uniwersytetu w Lipsku. Mieszka w Lipsku.
lena-schrieb.de

Joanna Stasiak
1965 geboren. Studium der Malerei an der Nicolaus-Coperni-
cus-Universität in Toruń. 1991 schloss sie ein Aufbaustudium 
an der Ruskin School of Drawing and Fine Art in Oxford ab 
und erhielt 1998 ein Stipendium des Fonds für Unabhängige 
polnischen Literatur und Wissenschaft in Frankreich, in 
dessen Rahmen sie Gemälde von Nicolas Poussin im Louvre 
(1998) interpretierte. Sie malt auf Seide, ist Mitautorin der 
Lehrbücher Welt der Kunst für Grund- und weiterführende 
Schulen und ist Gründerin der unabhängigen, wandernden 
Kunstgalerie In Spe (1996). Die internationale Ausstellung 
und das Symposiums »Jikihitsu. Die Signatur des Künstlers« 
in Warschau organisierte sie mit. Sie lebt in Trękus und 
arbeitet an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.

Urodzona w 1965 r., studiowała malarstwo na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 1991 Ukończyła studia 
podyplomowe w The Ruskin School of Drawing and Fine Art 
w Oksfordzie. W roku 1998 otrzymała stypendium Funduszu 
Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej w Francji 
w ramach, którego interpretowała obrazy Nicolasa Poussi-
na w Luwrze (1998). Maluje na jedwabiu, jest współautorką 
podręczników Świat sztuki dla szkół podstawowych i średnich, 
założycielka niezależnej, wędrownej galerii sztuki In Spe 
(1996). Współautorka międzynarodowej wystawy i sympoz-
jum »Jikihitsu. Sygnatura artysty«. Mieszka w Trękusie i 
pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Magdalena Świercz-Wojteczek
1979 geboren. Grafikstudium an der Akademie der bil-
denden Künste in Warschau und 2012 promovierte sie in 
Kunst an der Jan-Kochanowski-Universität in Kielce. Sie 
nahm an vielen künstlerischen Open-Air-Workshops, 
Symposien und internationale Ausstellungen teil und 
leitet Kurse für Kinder und Jugendliche bei der Stiftung 
Kinder und Kunst. Sie lebt in Warschau und arbeitet an 
der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.

Urodzony w 1979 r., studiowała grafikę w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2012 roku otrzymała 
stopień doktora w dyscyplinie artystycznej - sztuki piękne 
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Uczestniczyła w wielu plenerach, sympozjach i wystawach 
międzynarodowych. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w Fundacji Dziecko i Sztuka, mieszka w Warszawie, pra-
cuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Andreas Wendt
1966 in Annaberg-Buchholz geboren und in Karl-Marx-Stadt 
(Chemnitz) aufgewachsen. Nach dem Studium der Kunst-
pädagogik und Germanistik an der Universität Leipzig und 
einem Referendariat erhält er 1994 sein zweites Staats-
examen. Der freiberuflichen Tätigkeit als Grafikdesigner 
folgt die Arbeit als Art Direktor und Partner einer Leip-
ziger Grafikagentur mit den Schwerpunkten Corporate 
Design, Webdesign und Ausstellungsgestaltung. 2008 wird 
er zum Professor für Design und Neue Medien am Institut 
für Kunstpädagogik der Universität Leipzig berufen. Er 
betreut zahlreiche künstlerische Workshops. In seinem 
freien bildnerischen Schaffen konzentriert er sich auf die 
Fotografie und audiovisuellen Medien. Er lebt in Leipzig.
awebfish.de

Urodzony w roku 1966 w Annaberg-Buchholz, dorastał w 
Karl-Marx-Stadt obecnie Chemnitz. Absolwent Edukacji 
Artystycznej i Germanistyki na Uniwersytecie w Lipsku. Po 
stażu nauczycielskim, w roku 1994 zdał egzamin państwowy 
drugiego stopnia. Jako niezależny grafik i dyrektor artys-
tyczny jednej z agencji graficznych w Lipsku, zajmuje się 

projektowaniem wizerunku firm, stron internetowych oraz 
wystaw. W 2008 roku został profesorem Designu i Nowych 
Mediów w Instytucie Edukacji Artystycznej Uniwersyte-
tu w Lipsku. Prowadzi liczne warsztaty artystyczne. W 
swojej niezależnej pracy twórczej koncentruje się na 
fotografii i mediach audiowizualnych. Mieszka w Lipsku.
awebfish.de

Anna Wójcik 
Geboren 1986. Studium der Malerei an der Akademie der Küns-
te Jan Długosz in Częstochowa. Sie beschäftigt sich mit Malerei, 
Illustration, Aktivitäten im öffentlichen Raum und Bühnenbild. 
Sie ist Gewinnerin des International Amazing Women Award 
und erhielt ein Stipendium der Orange Foundation für die Er-
forschung und Entwicklung ihrer Erfindung, einem therapeuti-
schen Instrument, das die geistige und körperliche Verfassung 
durch Atemtechniken unterstützt. Sie lebt in Warschau und 
arbeitet an der Akademie für Sonderpädagogik in Warschau.
itsaniawojcik.tumblr.com

Urodzona w 1986 r. Studiowała malarstwo w Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie. Zajmuje się malarst-
wem, ilustracją, działaniami w przestrzeni publicznej 
oraz scenografią. Jest laureatką nagrody International 
Amazing Women. Otrzymała stypendium Fundacji Oran-
ge na badania i rozwój wynalazku Oddychacz,  narzędzia 
terapeutycznego wspierającego stan psychiczny i fizyczny 
poprzez techniki oddychania. Mieszka w Warszawie i 
pracuje w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
itsaniawojcik.tumblr.com

Maciej Zychowicz
1957 geboren. Studium der Bildhauerei an der Akademie der 
bildenden Künste in Kraków. Er arbeitet an großformatigen 
Skulpturen, Medaillen, Zeichnungen und mit Innenarchi-
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