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Rusza festiwal sztuki ART | an der Grenze | na granicy
Prace wystawi 17 twórców i twórczyń oraz dwie grupy / ponad 40 wydarzeń w 
przeciągu dwóch tygodni

W czwartek 25 kwietnia o godz. 18 rusza dwutygodniowy festiwal sztuki ART | an der 
Grenze | na granicy odbywający się przy deptaku Große Scharrnstraße. Na wernisażu 
powitają zgromadzonych gości burmistrz Słubic Mariusz Olejniczak, nadburmistrz Frankfurtu
nad Odrą René Wilke oraz wiceprezydentka Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Janine 
Nuyken. Oprawę muzyczną zapewni orkiestra uniwersytecka Viaphoniker i Frankfurt-
Slubicer Kneipenchor. Następnie nastąpi otwarcie wystawy – w obecności wszystkich 
wystawiających twórców i twórczyń. Na zakończenie od godz. 20.30 wystąpi zespół Two 
Times Twice grający alternatywny hip hop. Od godz. 22 organizatorzy zapraszają na after 
show party w klubie studenckim Stuck przy Lindenstraße 7. Festiwal potrwa do 10 maja.

Termin dla mediów: 
25 kwietnia o godz. 17, na krótko przed otwarciem wystawy, zapraszamy 
przedstawicieli i przedstawicielki mediów na zdjęcia oraz wywiady z twórcami i 
twórczyniami wystawiającymi prace podczas ART | an der Grenze | na granicy. 
Miejsce: Große Scharrnstraße 20a. 

Podczas siódmej edycji festiwalu ART | an der Grenze | na granicy zaprezentuje się 
najwięcej twórców i twórczyń w historii tego wydarzenia. Wśród nich znajdują się zarówno 
frankfurtcy uczniowie i uczennice, studenci i studentki Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, 
mieszkańcy regionu nadodrzańskiego, jak i Warszawy oraz Berlina, a także słubiczanin. 
Gama dziedzin sztuki jest ona bardzo szeroka – sięga od malarstwa i rysunku przez street 
art aż po fotografię i lirykę. 

ART | an der Grenze | na granicy to nie tylko wystawa, lecz również bogaty program 
wydarzeń towarzyszących, których ważnym elementem są warsztaty zachęcające do 
podjęcia własnych artystycznych działań. Podczas dwutygodniowego festiwalu odbędzie się 
w sumie 45 wydarzeń organizowanych przez różne instytucje i osoby z dwumiasta. Wśród 
nich między innym warsztaty z twórcami i twórczyniami, np. z rysowania komiksów (27 
kwietnia, godz. 15), z malarstwa plenerowego (28 kwietnia, godz. 10) czy z zakresu 
klasycznej chińskiej kaligrafii i rysunku tuszem (5 maja, godz. 10 i 16). Wybrane atrakcje: 

● sobota, 27 kwietnia, godz. 15-20: kolejna edycja festiwalu muzyki ulicznej 
Pflastertöne 

● sobota, 4 maja, godz. 10-18: konkurs graffiti pod tytułem „Granica/-e”. 
● niedziela, 5 maja, godz. 15: Bieg „6,5 km ART of Jogging“ wzdłuż dziełach sztuki 

zlokalizowanych w przestrzeni publicznej
● poniedziałek, 6 maja, godz. 19: Pierwszy Polsko-Niemiecki Slam Piosenki Autorskiej 
● piątek, 10 maja, godz. 18: Zamknięcie festiwalu – Silent disco 



Pełen program dostępny na: www.art-an-der-grenze-ffo.weebly.com 

ART | an der Grenze | na granicy 2019 jest współfinansowany ze środków Federalnego 
Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży w ramach ogólnoniemieckiego 
programu „Demokratie leben!“.
Ponadto festiwal otrzymał wsparcie finansowe od miasta Frankfurt nad Odrą, studenterii 
Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Förderkreis Europa-Universität Viadrina e. V., 
WohnBau Frankfurt oraz Sparkasse Oder-Spree. Podmiotem odpowiedzialnym jest 
Kunstgriff e. V. 

Zdjęcia z wydarzeń towarzyszących, logo festiwalu do wolnego wykorzystania oraz ulotka z 
programem są dostępne tu: https://drive.google.com/drive/folders/1AJc_L-XCQV0ri-
7oFy5uS1MfKtJh1eLZ?usp=sharing 

Kontakt dla mediów:
Ulrike Polley, Malwina Szczypta, Anja Millow
E-Mail: artandergrenze.presse@gmail.com
Telefon: + 48 663 846 123
 
Kontakt do zespołu koordynującego:
Daniel Fochtmann
E-Mail: art.an.der.grenze@gmail.com
Telefon: +49 178 627 187 3 (tylko w j. niemieckim)
Adres stowarzyszenia odpowiedzialnego za festiwal:
Kunstgriff. Sieć Kulturalna – Netzwerk für Kultur e. V.
c/o Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
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