
PRESSEINFORMATION
Frankfurt (Oder), 2.12.2019

ART | an der Grenze | na granicy 2020 sucht Kunstschaffende – 
Bewerbungen nur noch bis 15. Dezember möglich 

Noch bis Sonntag, den 15. Dezember, nimmt das ehrenamtliche Organisationsteam 
des Frankfurter Kunstfestivals ART | an der Grenze | na granicy Bewerbungen von 
Kunstschaffenden entgegen. Vom 24. April bis 1. Mai 2020 ist das Festival wieder 
Plattform für alle künstlerisch tätigen Menschen, unabhängig von ihrer Erfahrung und
Kunstrichtung. Zur achten Festivalausgabe wird ein besonderer Fokus auf 
kollaboratives Arbeiten gelegt: Neben den Einzelausstellungen soll je zwei 
Kunstschaffenden die Möglichkeit und der Raum zum gemeinsamen Kreativsein 
gegeben werden.

Bewerben können sich alle, die Kunst schaffen; die Bewerbungsfrist endet am 
15. Dezember 2019. Bewerbungen können per E-Mail 
(artandergrenze.ausstellung@gmail.com) oder per Post eingereicht werden. 
Alle Informationen zur Ausschreibung sind zu finden unter: http://bit.ly/ART-
2020-Call 

ART | an der Grenze | na granicy verbindet deutsche und polnische Kultur 
miteinander. Das Kunstfestival wird von Studierenden der Europa-Universität 
Viadrina und Bürger*innen der Städte Frankfurt (Oder) und Słubice ehrenamtlich 
organisiert. Alle Mitglieder eint die Liebe zur Kunst und das Ziel, über das Festival 
Menschen zusammenzubringen und die Innenstadt zu beleben.

ART | an der Grenze | na granicy findet in Trägerschaft des Vereins Kunstgriff e. V. 
statt. 

Weitere Informationen und Ausschreibung:
http://art-an-der-grenze-ffo.weebly.com
www.facebook.com/ARTanderGrenz
www.instagram.com/art.an.der.grenze 
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INFORMACJA PRASOWA
Frankfurt nad Odrą, 3.12.2019

Poszukiwani twórcy i twórczynie festiwalu ART | an der Grenze | na 
granicy 2020 – zgłoszenia możliwe do 15 grudnia 

Jeszcze tylko do niedzieli, 15 grudnia, zespół organizacyjny frankfurckiego Festiwalu
Sztuki ART | an der Grenze | na granicy przyjmuje zgłoszenia twórczyń i twórców, 
którzy chcą zaprezentować swoje prace szerokiej publiczności. Od 24 kwietnia do 1 
maja 2020 festiwal ponownie stanie się platformą dla wszystkich artystów i artystek, 
niezależnie od ich doświadczenia i rodzaju uprawianej sztuki. Podczas ósmej edycji 
festiwalu szczególny nacisk położono na wspólną artystyczną pracę: oprócz 
tradycyjnych wystaw autorskich artyści zostaną połączeni w kreatywne pary, by 
wspólnie tworzyć nowe prace.

Swój udział zgłaszać mogą wszyscy, którzy tworzą sztukę; termin nadsyłania 
zgłoszeń upływa 15 grudnia 2019. Zgłoszenia proszę przesyłać mailowo 
(artandergrenze.ausstellung@gmail.com) lub pocztą. 
Wszystkie informacje na temat festiwalu i warunków uczestnictwa znajdą 
Państwo na stronie: http://bit.ly/ART-2020-Call 

ART | an der Grenze | na granicy łączy polską i niemiecką kulturę. Ten festiwal 
sztuki jest organizowany przez wolontariuszki i wolontariuszy: studentki i studentów 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz mieszkańców Słubic i Frankfurtu nad 
Odrą. Członkinie i członków zespołu łączy zamiłowanie do sztuki oraz chęć zbliżenia
do siebie ludzi i ożywienia centrum obu miast poprzez festiwal. 

ART | an der Grenze | na granicy jest organizowany przez stowarzyszenie Kunstgriff 
e.V.. 

Więcej informacji & ogłoszenie:
http://art-an-der-grenze-ffo.weebly.com
www.facebook.com/ARTanderGrenz
www.instagram.com/art.an.der.grenze 
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