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Drugi tydzień festiwalu sztuki ART | an der Grenze | na granicy
Warsztaty i wydarzenia od 3 do 10 maja

ART | an der Grenze | na granicy zaprasza na wystawę i wydarzenia już tylko do 10 maja. 
17 twórców i twórczyń oraz dwie grupy prezentują swoje prace w pomieszczeniach po 
dawnych sklepach przy Große Scharrnstraße 8, 17a i 20a. Wystawa jest czynna od 
poniedziałku do piątku od godz. 17 do 20, w weekend od godz. 15 do 18 oraz w trakcie 
wydarzeń. 
W następujące dni odbędą się oprowadzania po wystawie (w języku niemieckim):

● sobota, 4 maja, godz. 16.00
● środa, 8 maja, godz. 18.30

Pełny program wraz z obszernymi opisami jest dostępny nawww.art-an-der-grenze-
ffo.weebly.com.

WYDARZENIA
Jeśli nie zaznaczono inaczej, to wydarzenia odbywają się w pomieszczeniach ART | an der Grenze | 
na granicy przy Große Scharrnstraße 8.
Jeśli nie podano inaczej, to wstęp na wydarzenia jest wolny. 
Większość wydarzeń odbędzie się albo z tłumaczeniem na język polski albo w języku polskim. 
Szczegóły na stronie internetowej.

Koncert: Neumann śpiewa Kästnera
piątek, 3 maja, godz. 20.00
Jego czasem poważna, a czasem żartobliwa liryka da się udźwiękowić, czego dowodzi 
pochodząca z Eberswalde Anja Neumann. Akompaniując sobie gitarą, przedstawi wybór 
wierszy Kästnera.

Konkurs graffiti
sobota, 4 maja, od godz. 10 do 18
Polscy i niemieccy grafficiarze będą tworzyli na dużych płótnach prace, których temat 
przewodni to „Granica/-e.” Zapraszamy gości do obserwowania procesu tworzenia oraz 
wyłonienia zwycięzcy przez jury.

Dni otwartych atelier w Brandenburgii
sobota, 4 maja, godz. 14 do 19 oraz
niedziela, 5 maja, godz. 10 do 18
Podczas Dni otwartych atelier ART | an der Grenze | na granicy wydłuży godziny otwarcia 
wystawy. 
Ponadto osoby z opaską festiwalową mogą skorzystać z ulgowego wstępu na wystawy w 
Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst (BLmK, Brandenburskie Muzeum 
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Sztuki Współczesnej) we Frankfurcie nad Odrą w ratuszu przy Marktplatz 1 oraz Packhof 
przy Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 11 (czynne od godz. 11 do 17).
Co więcej, BLmK zaprasza 5 maja o godz. 15 na polsko-niemieckie oprowadzanie dla rodzin
z dziećmi po wystawie „Aus dem Rahmen fallen… ATAK, Blexbolex, Anke Feuchtenberger“ 
w Packhof, C.-P.-E.-Bach-Str. 11. 

Spacer filmowy: A wall is a screen
sobota, 4 maja, godz. 21.00
Spacer po Große Scharrnstraße z pokazem filmów krótkometrażowych na ścianach 
budynków – ponieważ również ściana może być ekranem. 

6,5 km ART of Jogging
niedziela, 5 maja, godz. 15.00
Bieg po trasie obejmującej dzieła sztuki w przestrzeni publicznej. Bez mierzenia czasu i 
rywalizacji można będzie podziwiać artystyczne skarby Frankfurtu. 
Start i meta to Große Scharrnstraße 8. 

 Polsko-Niemiecki Slam Piosenki Autorskiej
poniedziałek, 6 maja, godz. 19.00
Podczas slamu wystąpią muzycy pochodzących ze Słubic, Frankfurtu i okolic wykonując 
utwory autorskie i covery. Za pomocą oklasków publiczność decyduje, kto przejdzie do 
kolejnej rundy.

Krimidinner – kolacja z dreszczykiem
wtorek, 7 maja, godz. 19.00
Kolacja inaczej! Krimidinner w towarzystwie Rady Studenckiej Wydziału Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Viadrina to napięcie, zabawa i śmiech. Na gości czeka wykwintne 3-daniowe 
(wegetariańskie) menu oraz interaktywny przypadek kryminalny serwowany między daniami.
Liczba miejsc ograniczona, wydarzenie tylko w języku niemieckim. Udział po uprzednim 
zgłoszeniu się na: fsrkuwi@europa-uni.de Opłata za kolację: 3 euro. 

Słownik uliczny
środa, 8 maja, godz. 17 do 20
Malowanie polskich i niemieckich słów na ulicy Już od kilku lat zbierają się słówka w polsko-
niemieckim słowniku. Czas na dopisanie nowych. Osoby zainteresowane są proszone o 
przyniesienie ulubionych słów. Materiały zapewniają organizatorzy. 

Zamknięcie festiwalu – Silent disco
piątek, 10 maja, godz. 18.00
Załóż słuchawki i tańcz - Na zakończenie ART | an der Grenze | na granicy zapraszamy na 
silent disco w pomieszczeniach ekspozycyjnych. Dwóch DJ zapewni wyjątkowe przeżycia. 
Po silent disco zapraszamy od godz. 22 na „… i po festiwalu!” w festiwalowym miejscu 
spotkań WG Bar przy Große Scharrnstraße 11a. 

WARSZTATY I ZAJĘCIA INTERAKTYWNE
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Prosimy o zgłoszenia albo na wystawie albo na adres 
art.an.der.grenze@gmail.com. W razie wolnych miejsc można uczestniczyć spontanicznie. 
Wiele z warsztatów odbędzie się w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski. 



Warsztaty klasycznej chińskiej kaligrafii
niedziela, 5 maja, godz. 10.00
Wprowadzenie do klasycznej chińskiej kaligrafii z Jiaying Wu, twórczynią wystawiającą na 
ART | an der Grenze | na granicy 2019. 

Warsztaty studium postaci
niedziela, 5 maja, godz. 14.00
z Magdaleną Kalinowską, twórczynią wystawiającą na ART | an der Grenze | na granicy 
2019. Podczas warsztatów uczestnicy będą zajmować się proporcjami ciała ludzkiego, 
rysowaniem głów, rąk, stóp, wychwytywaniem cech danej postaci, światłocieniem i 
postawami kompozycji.

Warsztaty rysowania tuszem
niedziela, 5 maja, godz. 16.00
Podczas warsztatów Jiaying Wu, twórczyni wystawiająca na ART | an der Grenze | na 
granicy 2019, przekroczy nie tylko granice klasycznego rysunku tuszem, lecz także te 
międzyludzkie i narodowe. 

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

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)




