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ART | an der Grenze | na granicy umożliwia malowidło ścienne przy 
ulicy Slubicer Straße
Polscy i niemieccy artyści i artystki street artowi wspólnie namalują obraz 

W Słubicach i we Frankfurcie będzie na co patrzyć. W ramach ART | an der Grenze | na 
granicy polscy i niemieccy artyści oraz artystki zajmujący się street artem zaprojektują 
ścianę zewnętrzną budynku przy Kleine Oderstraße. Malowidło ścienne będzie widoczne z 
Slubicer Straße i tym samym będą je mogły podziwiać wszystkie osoby przekraczające 
granicę. Ścianę udostępniła spółdzielnia mieszkaniowa WohnBau Frankfurt, która już od 
dawna wspiera festiwal. 

Termin dla mediów: Zdjęcia i wywiady
We wtorek, 23 kwietnia o godz. 12, niektórzy z artystów będą pracowali nad obrazem 
przy Kleine Oderstraße 8 i będzie można przeprowadzić z nimi wywiady. Obecni będą 
również członkowie i członkinie zespołu ART | an der Grenze | na granicy. 

Pomysł malowidła pojawił się podczas ART | an der Grenze | na granicy 2018. Artyści, 
którzy je wykonają, to uczestnicy obecnej i wcześniejszych edycji wystawy. Obraz ma być 
czymś trwałym i łączącym oraz ma podkreślać polsko-niemiecką przyjaźń. 

Jeśli chodzi o treść, to artyści i artystki spojrzą w przeszłość, by szukać w teraźniejszości 
elementów łączących Słubice i Frankfurt. Bezpośrednio na granicy dwóch państw wszystko 
się wymiesza i powstanie coś nowego. Na ścianie ma pojawić się nowa, wspólna wizja 
dwumiasta. 

Prace rozpoczną się w piątek 19 kwietnia i planowo mają zakończyć się przed otwarciem 
festiwalu 25 kwietnia. Agnieszka Pakuła (twórczyni ART 2018) i Michał Kossut (twórca ART 
2019) przyjadą w tym celu z Warszawy. Paweł Sterenczak (twórca ART 2019) i Mateusz 
Dobs (twórca ART 2017) należą do słubickiego stowarzyszenia „ART Garage”. Christopher 
Kadetzki (twórca ART 2019) zawodowo zajmuje się pracami malarskimi, a prywatnie 
malarstwem plenerowym. 

Wernisaż festiwalu sztuki ART | an der Grenze | na granicy jest zaplanowany na czwartek 
25 kwietnia o godz. 18. Do 10 maja będzie można oglądać wystawę oraz brać udział w 
ponad 40 wydarzeniach towarzyszących. Dalsze informacje i program są dostępne 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., 

http://www.art-an-der-grenze-ffo.weebly.com/


WohnBau Frankfurt oraz Sparkasse Oder-Spree. Podmiotem odpowiedzialnym jest 
Kunstgriff e. V. 
 
Zdjęcie w załączniku (do wolnego wykorzystania): Marta Danielak
 

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. .  
c/o Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)


