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Vorwort wstęp

Die Geschichte der TRIANGEL hat bereits 2012 ihren
Anfang genommen, als der erste Kontakt zwischen
dem Verein der Düsseldorfer Künstler, gegr. 1844,
mit Künstler*innen, Absolvent*innen und Professoren der Kunstakademie Krakau aufgenommen
wurde.
Intensiviert wurde der Kontakt 2015 als fünf Mitglieder des Vereins vom Krakauer Künstler und Akademieprofessor Jan Pamuła für eine Ausstellung in der
Galeria Floriańska 22 in Krakau eingeladen wurden.
Einen weiteren Höhepunkt erfuhr dieser künstlerische Austausch im August 2016, als auf Einladung
der Stiftung Transporter Kultury 16 deutsche Künstler*innen, vorwiegend aus Düsseldorf und Nürnberg,
nach Krakau fuhren, um an der polnisch-deutschen
Kunst Biennale CUBE teilzunehmen.
Dankbar und inspiriert von diesem Austauschgedanken haben beteiligte Mitglieder des VdDK 1844
beschlossen, direkt im darauf folgenden Jahr 2017
die krakauer Seite nach NRW einzuladen. Mit dieser
Idee ist die ehemalige Vorsitzende des VdDK, Brigitte Dümling auf das Polnische Institut Düsseldorf
und das Kulturforum Alte Post Neuss zugegangen,
um das künstlerische Festival gemeinsam als eine
TRIANGEL fortzuführen.
Es wurden je 10 Absolvent*innen der Düsseldorfer
und der Krakauer Kunstakademie eingeladen, um an
dem Ausstellungsprojekt teilzunehmen und in einen
künstlerischen Dialog zu treten. Dazu wurden drei
Ausstellungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten konzipiert, die im Juni 2017 an drei aufeinanderfolgenden Tagen eröffnet wurden.
Das Polnische Institut Düsseldorf präsentierte eine
auf fünf Räume, das Treppenhaus und den Hinterhof
konzipierte Ausstellung, die durch eine bewusste
Strukturierung den künstlerischen Dialog anstrebte
– sowohl auf thematischer Ebene, als auch auf Basis
der jeweils gewählten Ausdrucksmittel.
Die Ausstellung in der SITTart Galerie (VdDK 1844)
hatte einen leicht dokumentarischen Charakter und
zeigte, neben Arbeiten jetziger und bisheriger Teilnehmer*innen, auch Fotografien des Austausches
seit 2012.
Das Kulturforum Alte Post diente für die Künstler*innen als Ort an dem auch in situ gearbeitet und großformatig ausgestellt werden konnte.

Historia TRIANGEL sięga początku 2012 roku, kiedy to
Stowarzyszenie Düsseldorfskich Artystów 1844 (VdDK
gegr.1844) nawiązło pierwsze kontakty z artystami,
absolwentami orazprofesorami krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych.
Kontakt umocnił się w 2015 roku, kiedy to profesor Jan
Pamuła zaprosił pięciu członków Stowarzyszenia do udziału w wystawie w galerii Floriańska 22, w Krakowie.
Kolejnym krokiem było zaproszenie,z incjatywy Fundacji Transporter Kultury,16 niemieckich artystów, w
większościz Düsseldorfu i Norymbergi,do udziału w
polsko-niemieckim Biennale Sztuki CUBE w Krakowie, w
sierpniu 2016 roku.
Wdzięczni i zainspirowani efektami tego ostatniego
twórczego spotkania członkowie Stowarzyszenia VdDK
1844 postanowili nie czekać i odrazu w 2017 roku zorganizować rewizytę i zaprosić krakowskich artystów do
Północnej Nadrenii Westfalii. Z tym pomysłem i z przekonaniem o potrzebie kontynuacji artystycznego dialogu
Brigitte Dümling, ówczesna przewodnicząca Stowarzyszenia, zwróciła się do Instytutu Polskiego w Düsseldorfie
i do Kulturforum Alte Post w Neuss,a konsekwencją jej
incjatywy stała się wspólna organizacja festiwalu sztuk
plastycznych TRÓJKĄT.
Do udziału w festiwalu i artystycznym dialogu zaprosiliśmy 10 absolwentów krakowskieji 10 absolwentów
düsseldorfskiej Akademii Sztuk Pięknych i przygotowaliśmyz ich udziałem trzy - różniące się koncepcją i strukturą -wystawy, których wernisaże odbyły się w trzech
kolejnych dniach czerwca 2017 roku.
W Instytucie Polskim w Düsseldorfie na przestrzeni pięciu
pokoi,dziedzińca i korytarza skonfrontowane zostały ze
sobą tematycznie uporządkowane prace,tak by niemal
oczywisty był dla widza toczący się między nimi dialog
zarówno na poziomie tematu, jak i wyboru środków
wyrazu.
Wystawa wSITTart Galerie (VdDK 1844) miaładokumentalny charakter i prezentowała obok prac wszystkich
zaproszonych artystów,także zdjęcia z dotychczasowychrealizacji i spotkań, od 2012 roku.
PrzestrzeńKulturforumAlte Post Neusstradycyjnie
już posłużyła artystom do pracy twórczej na miejscu
iumożliwiła im zaprezentowanie również prac wielkoformatowych.
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Um die Vielfalt der künstlerischen Szene Krakaus zu
präsentieren und dem Festival noch größere Relevanz und Reichweite zu verleihen, haben die Veranstaltungspartner P. I.D. und K. A. P. zusammen mit
„Hase läuft“ zudem ein Rahmenprogramm auf die
Beine gestellt, das ein öffentliches Mural im Zentrum
Düsseldorfs von KamilKuzko, eine kleine Einzelausstellung dieses Mural-Künstlers, einen lyrischen
Abend und eine nächtliche Vorführung von krakauer
Videokunst beinhaltete und in diesem Katalog vorgestellt wird.
TRIANGEL war ein geglückter Beginn, der noch weitere Kreise und Institutionen einbeziehen könnte.
Die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit
aller Veranstaltungspartner während der Planung
und Durchführung des Festivals und das positive
Feedback von Seiten der Künstler*innen und des
Publikumslässt uns auf eine Weiterführung des Projekts hoffen.

By ukazać wielowątkowość artystycznej sceny Krakowa i nadać festiwalowi jeszcze większy rozmach
organizatorzy Instytut Polski w Düsseldorfie i Kulturforum Alte Post w Neuss, we współpracy z »Hase läuft«
przygotowali program towarzyszący, który obejmował
powstanie muralu w centrum miasta Düsseldorf, prezentacje niewielkiej indywidualnej wystawy prac autora
muralu,wieczór poetyckioraz noc z krakowskimvideoartem. Także tej części festiwalu poświęciliśmyniecomiejsca w katalogu.

Brigitte Dümling		
Initiatorin des Projekts und Kuratorin, VdDK 1844
Inicjatorka projektu i kuratorka, VdDK 1844

Jakub Najbart, Piotr Korzeniowski
Vorsitzende, Stiftung Transporter Kultury
Zarząd, Fundacja TransporterKultury

Monika Kumięga
Kuratorin, Polnisches Institut Düsseldorf
Kuratorka, Instytut Polski w Düsseldorfie

Klaus Richter
Kurator, Kulturforum Alte Post Neuss
Kurator, Kulturforum Alte Post - Galeria Miejska, Neuss

TRÓJKĄT to naszym zdaniem bardzo udany ciąg dalszy,
który ma potencjał objąć swoim zasięgiem więcej środowisk i więcej instytucji. Niezwykle przyjazna współpraca
między organizatorami festiwalu w trakcie jego planowaniai realizacji oraz pozytywny oddźwięk ze strony
artystów i publiczności pozwala nam wierzyć w kontynuacje projektu w latach następnych.

Das Projekt stand unter der Schirmherrschaft des
Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Düsseldorf Thomas Geisel und des Bürgermeisters der
Stadt Neuss Reiner Breuer. Patronat nad projektem objął Nadburmistrz Miasta Stołecznego Düsseldorf Thomas
Geisel i Burmistrz Miasta Neuss Reiner Breuer.
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Einführung Wprowadzenie
TRIANGEL heißt diese Kunstausstellung, die durch
Kunstwerke den gegenwärtigen Stand der seit
einigen Jahren wachsenden Freundschaft zwischen
Künstler*innen aus Nordrhein-Westfalen und Krakau
zeigt.
TRIANGEL (von lateinisch triangulum) ist ein Schlaginstrument aus einem zu einem Dreieck gebogenen
Stahl, das eine offene Ecke hat und das einen hohen,
auf sich aufmerksam machenden Ton hervorbringt.
Das ist ein schönes Bild für einen Austausch, eine
künstlerische Beziehung, die klingt, Aufmerksamkeit
fordert und dennoch einen offenen Ausgang, einen
unregelmäßigen Spalt für Anderes und Neues hat.
Das Wort bezeichnet in diesem produktiven Vorhaben die drei Ausstellungsorte beiderseits des
Rheins, nämlich das Polnische Institut in Düsseldorf,
das Kulturforum Alte Post in Neuss und die SITTart-Galerie des Vereins der Düsseldorfer Künstler.
Und klingt da nicht noch ein vierter Oberton mit,
gleichsam entkommen durch den Spalt im Triangel,
nämlich die StreetArt-Malereien auf mehreren Hauswänden von Kamil Kuzko?
In der Triangel-Ausstellung werden zehn polnische
und zehn deutsche Künstler*innen gezeigt. Manche
von ihnen kannten sich schon, andere sind sich vorher nie begegnet.
Die Kurator*innen Monika Kumięga, Brigitte Dümling,
Edith Oellers und Klaus Richter haben die Ausstellung nicht unter ein gesellschaftliches oder sonst
welches Thema gestellt, sondern sie haben Sympathien zwischen Kunstwerken erfühlt und gesehen
und daraus eine feine Sammlung zusammengestellt,
die sich nicht einer reglementierenden Ausstellungsidee fügt, sondern diesen Zusammenhang
erst durch ihre gemeinsame Präsenz im Raum, ihren
Dialog und ihren Eigensinn erzeugen.
Nicht die Frage, was will uns die Ausstellung sagen
oder beweisen, sondern was sehen wir in ihr, was
stellt sie uns vor Augen, steht im Mittelpunkt der
Auswahl an den drei Ausstellungsorten.
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Die Kunstwerke der polnischen Künstler*innen sprechen polnisch, aber so, dass wir sie verstehen und
die Kunstwerke der deutschen Künstler*innen sprechen deutsch, aber so, dass die polnischen Freunde
sie verstehen. Also zeigen diese Werke Identitäten,
in der Weise, dass diese für unterschiedliche oder
fremde Blicke durchlässig werden und zu einem Teil
des Eigenen werden können. Das Fremde wird zum
Eigenen und das Eigene rückt vielleicht in die Ferne.
Wir gewinnen sichtbare Dinge und wir lassen zunächst Sichtbares wieder vergehen – warum nicht,
denn es entsteht hier etwas, das für die Dauer der

TRÓJKĄT to tytuł wystawy, która poprzez dzieła sztuki
opowiada o pogłębiającej się od kilku lat przyjaźńi między artystami z Północnej Nadrenii-Westfalii i Krakowa.
TRÓJKĄT (od łacińskiego triangulum) to instrument
perkusyjny wykonany z kawałka stali wygiętego w
kształt trójkąta, który posiada jeden otwarty kąt i wydaje
wysoki, charakterystyczny dla siebie dźwięk. To piękny
symbol wymiany i relacji artystycznej, która „dźwięczy”
i wymaga uwagi - a jednocześnie pozostawia miejsce na
niedpowiedzenie, nieregularną szczelinę na to, co nowe i
inne.
W tym przypadku słowo to oznacza również trzy miejsca
prezentacji po dwóch brzegach Renu, czyli galerię Instytutu Polskiego w Düsseldorfie, Kulturforum Alte Post w
Neuss oraz galerię SITTart, należącą do Stowarzyszenia
Artystów w Düsseldorfie. Ale czy nie słychać tam jeszcze
jednego, czwartego wysokiego dźwięku, który umknął
przez szczelinę w trójkącie ? Mowa tu o muralach streetartowych Kamila Kuzki na ścianach budynków w Düsseldorfie i w Neuss?
Na wystawie Trójkąt prezentowane są prace dziesięciu
polskich i dziesięciu niemieckich artystów i artystek.
Niektórzy z nich znają się już od jakiegoś czasu, inni niemieli jeszcze okazji się spotkać.
Kuratorzy wystawy Monika Kumięga, Brigitte Dümling,
Edith Oellers i Klaus Richter nie podporządkowali wystawy tematyce społecznej ani też jakiejkolwiek innej, lecz
wniknęli w materię prac, rozpoznali łączące je sympatie
i przygotowali z nich wyszukaną kolekcje prac, które nie
podlegają żadnemu z góry przyjętemu założeniu, lecz generują relacje między sobą poprzez wspólną obecność w
przestrzeni, generując dialog i wewnętrzne napięcia.
To nie pytanie, co wystawa chce przekazać czy udowodnić, lecz co widzimy i co ona unaocznia, stało się punktem wyjścia do aranżacji wystawy we wszystkich trzech
miejscach.
Prace polskich artystów mówią po polsku, jednak w taki
sposób, że je rozumiemy, z kolei prace niemieckich artystów mówią po niemiecku, niemniej w taki sposób, że nasi
polscy przyjaciele je rozumieją. Wszystkie prace wskazują
na swoją tożsamość, ale w sposób otwarty na różne,
także obce spojrzenia, a to pozwala na to, żeby stały się
dla nas czymś własnym. To, co obce, staje się własne, a to,
co własne, być może oddala się. Zyskujemy widzialne przedmioty i pozwalamy temu, co oswojone, tymczasowo
przeminąć – bo dlaczego nie, skoro powstaje tu coś, co
nadaje nowy i zrozumiały sens, na czas trwania wystawy.
Jednocześnie wystawa nie jest pozbawiona struktury i
pozwala podzielić prace na trzy rozpoznawalne grupy:
• artyści, którzy weryfikują środki czyniące obraz widocznym.

Ausstellung einen neuen und erst zu begreifenden
Sinn ergibt.
Gleichwohl ist die Ausstellung nicht ohne Struktur
und lässt sich in drei in den Werken erkennbare
Gruppen gliedern:
• die Künstler*innen, die untersuchen, welche Mittel
ein Bild zur Erscheinung bringen, es sichtbar machen
• die Künstler*innen, die etwas zeigen wollen, genauer
gesagt, von einer Geschichte erzählen wollen
• die Künstler*innen, die bildhafte Gegenstände oder
plastische Bilder in den realen Raum bringen.
Nun, dann versuche ich zu zeigen, welche Künstler*innen ich in meinem und mit meinem Blick zusammen sehen möchte, sodass mehr entsteht, als
der Blick auf einzelne Werke erlaubt:
• Die Künstler*innen, die untersuchen, welche Mittel
ein Bild zur Erscheinung bringen, es sichtbar machen. Sie fragen sich, woraus besteht ein Bild, was
macht es als solches erkennbar? Sie sind fasziniert
von dem Augenblick, in dem erstmals von einem
Menschen ein Bild gesehen, erkannt und erlebt wurde.
Natascha Schmitten breitet feine Farbschleier auf
ihren Bildern aus. In diesen würden wir nur zu gerne
etwas Benennbares erkennen und Schmitten treibt
es noch weiter bis an den Punkt, an dem man glaubt,
gleich sagen zu können was es ist. An diesem Punkt
muss man schweigend verharren, denn es ist Malerei für die Augen, nicht für die Sprache.
Emilia Kina lehnt oder hängt gewellte, monochrome
Bilder an die Wand. Die aufgetragene Farbe sagt
unserem Blick, sie sei eben so wie sie gerade sei. Der
Schatten der Wellen zwingt ihr aber Plastizität und
Volumen auf und letztlich sogar Gegenständlichkeit.
Ein Vorhang? Wellt sich da Wasser?
Justyna Smoleń schneidet mit einer runden oder
ovalen Leinwand ein Bildobjekt aus einer schwarzen, pastosen und körperlichen Malgeste heraus. Je
nachdem, wie wir schauen, sehen wir ein statisches
Bildobjekt oder wir sehen dynamisch der Malerin
beim Malen zu.
Anne Berlit macht die Bildfläche durchsichtig und
damit die aufgetragenen Pinselstriche zu hauchdünnen Objekten, oder umgekehrt verhalten sich Dinge,
zum Beispiel an die Wand geklebte Holzstücke so,
als seien sie Malereien.
Bartosz Czarnecki bringt uns Malereien vor Augen,
auf denen sich Streifen quer überlagern. Manchmal,
so scheint es, liegen den Bildern Fotografien zugrunde. So zeigt diese Malerei, wie ein Bild strukturell
funktioniert und manchmal, wie diese Struktur ein
Abbild zeigen kann.

• artyści, którzy pragną coś pokazać, a mówiąc ściślej,
którzy chcą opowiedzieć pewną historię.
• artyści, którzy przenoszą obrazy-przedmioty, bądź plastyczne obrazy w rzeczywistą przestrzeń.
Chciałbym spróbować zestawić arytstów, którzy moim
zdaniem pasują do siebie, tak by można było z tej perspektywy zobaczyć coś więcej niż to, na co pozwala
spojrzenie tylko na pojedyncze prace.
•Artyści, którzy badają sposoby, za pomocą których obraz
staje się widoczny, i czynią go widocznym. Ci artyści
zadają sobie pytanie, czym jest obraz, co sprawia, że jako
obraz rozpoznawalny? Fascynuje ich moment, w którym
człowiek po raz pierwszy zobaczył, rozpoznał i przeżył
obraz.
Natascha Schmitten nakłada delikatne smugi farby na
swoje obrazy. Chcielibyśmy rozpoznać na nich coś
nazywalnego, ale Natascha Schmitten prowadzi nas tylko
do takiego momentu, w którym zaczynamy wierzyć, że
zaraz będziemy mogli to coś nazwać, rozpoznać. W tym
momencie musimy zmusić się do milczenia. To jest malarstwo dla oczu, nie dla języka.
Emilia Kina opiera o ścianę albo wiesza na niej pofalowane,
monochromatyczne obrazy. Nałożona farba mówi naszemu spojrzeniu, że jest, jaka akurat jest. Cień fali narzuca
jej jednak plastyczność i objętość, a w końcu nawet przedmiotowość. Zasłona? Czy woda faluje?...
Justyna Smoleń przycina płótno do okrągłej bądź owalnej
formy, tworząc obiekt malarski wychodzący z czarnego, grubo nałożonego i cielesnego gestu malarskiego.
Zależnie od tego, jak spoglądamy, widzimy statyczny
obiekt malarski albo przypatrujemy się artystce podczas
dynamicznego malowania.
Anne Berlit czyni powierzchnię obrazu przezroczystą, i w
ten sposób naniesione pociągnięcia pędzla stają się nikłymi, cienkimi obiektami, albo na odwrót, kiedy na przykład
przyklejone do ściany kawałki drewna, zachowują się
jakby były malowidłami.
Bartosz Czarnecki roztacza przed nami obrazy z
nakładającymi się na siebie w poprzek liniami, paskami.
Czasami, wydaje się, że obrazom te oparte są na zdjęciach. W ten sposób malarstwo to pokazuje nam, jak obraz
funkcjonuje strukturalnie, a czasami, jak ta struktura
potrafi odwzorować obraz.
• A teraz obrazy, które tworzą przestrzeń dla czegoś
przedstawiającego, czegoś figuratywnego, ale chcą pozostać abstrakcyjne.
Brigitte Dümling maluje w zasadzie szerokimi ruchami
ramienia i pędzla w przestrzeni i przy tym czasami jest to
płótno czasami powierzchnia ceramiki. Na tych obrazach
widzimy plastyczny ślad, który został odegrany w przestrzeni przed obrazem.

• Nun Gemälde, die den Platz für etwas Dargestelltes,
etwas Figuratives schaffen, aber lieber abstrakt
bleiben.
Brigitte Dümling malt im Grunde mit weiten Bewegungen von Arm und Pinsel im Raum und berührt
dabei manchmal auch eine Leinwand oder ein Keramikstück. Wir sehen auf den Gemälden nur einen
Hauch des Plastischen, das sich vor dem Bild im
Raum abspielte.
Jan Pamuła malt viele horizontale und vertikale
Rechtecke, die sich nie zu abbildenden Pixeln verdichten werden und immer ein Muster bilden. Die
Farben aber, fein abgestimmt und gemischt, rufen
einen Farb- und Bildraum hervor, der in uns eine
Welt entfaltet ohne sie zu benennen.

Jan Pamuła maluje wiele poziomych i pionowych prostokątów, które nigdy nie zagęszcząją się do odwzorowywanych przez nie pikseli i zawsze tworzą jakiś wzór.
Kolory jednak – starannie dobrane i wymieszane przywołują barwną i malarską przestrzeń, która wyzwala w
nas świat nie nazwywając go.
• Znajdziemy tu też obrazy, które coś w obrazowy sposób
opowiadają, jednak wciąż wracają do siebie, do swoich
fundametów i pytają o swój sens.
Piotr Korzeniowski prezentuje szerokie pociągnięcia pędzla, które w rzeczywistości tworzą wiązki linii i stapiają
się czasami w osobliwe kleksy, plamy. Malarstwo jako takie, jest tu przedstawione analitycznie, wyjaśnia, z czego
się składa i pozwala zajrzeć za swoje kulisy.

• Es gibt Bilder, die schon etwas bildhaft erzählen, jedoch sich immer wieder in sich selber, in ihre Grundlage zurückwenden und nach ihrem »Sinn« fragen.

Michał Sroka używa kopii i zdjęć, zestawia je na płótnie
z kawałkami drewna na zasadzie kolażu i pozostawia
obserwującego w niepewności, czy coś się tutaj rozpada,
czy zespala. Co to mogłoby być, ujmuje artysta bardzo
ogólnie, bo kopie opowiadają o historii sztuki.

Piotr Korzeniowski zeigt breite Pinselstriche, die
in Wirklichkeit Linienbündel sind und manchmal
zu seltsamen Flecken verschmelzen. Die Malerei
ist selbst als solche analytisch dargestellt, erklärt
woraus sie besteht und gibt einen Blick hinter ihre
Kulissen frei.

• Obrazy, które coś przedstawiają i chcą opowiedzieć
jakąś historię. Czytelne obrazy, które chce się opowiedzieć, a których opis pozostaje jednak abstrakcyjny, które
tęsknnią za prostotą i opowieścią.

Michał Sroka benutzt Fotokopien von Fotos, collagiert diese zusammen mit Holzstücken auf Leinwand und lässt uns Betrachter im Ungewissen, ob
hier etwas zerbricht oder sich zusammenfügt. Was
das sein könnte, fasst er weit, denn die Kopien erzählen von Kunstgeschichte.
• Bilder, die etwas zeigen
und von einer Geschichte erzählen wollen.
Lesbare Bilder, die man »erzählen« möchte und deren Beschreibung dann doch eine abstrakte ist, aber
mit der Sehnsucht nach Einfachheit und Geschichte.
Ubbo Kügler überträgt eine kleine Tuschzeichnung
auf die Wand oder schneidet sie aus Kunststoff-Folie
aus und hängt diese zusammengefaltet frei in den
Raum. Überall erkennt man nun Figuratives aber
nie kann man daraus eine vollständige Geschichte
erzählen.
Simon Evertz lässt einen Skater in die Luft springen
und einen Brunnen breit plätschern. Er malt aber
immer so, als sähen wir eine Projektion eines ephemeren Bildes, das, wenn es verschwunden ist nur
seine malerische Haut zurücklässt, gerade so wie
ein verwaschenes Graffiti.

Figurative Bilder, deren malerischer Vortrag eine
Erzählung hervorruft, die umgekehrt auf die malerische Struktur des Bildes zurückverweist
Edith Oellers fügt Farbflecken zu Landschaften,

Ubbo Kügler przenosi niewielkie rysunki tuszem na ścianę
albo wycina je z folii i wiesza złożonew całość swobodnie
w przestrzeni. Wszędzie rozpoznajemy figury, ale nie
jesteśmy w stanie opowiedzieć na ich podstawie żadnej
skończonej historii.
Simon Evertz sprawia, że skater unosi się w powietrzu a
fontanna rozpryskuje się szeroko. Maluje jednak zawsze w taki sposób, jakbyśmy widzieli projekcję jakiegoś
efemerycznego obrazu, który znikając, pozostawia tylko
swoja malarską powłokę, taką jak rozmyte graffiti.
• Obrazy figuratywne, których malarska prezentacja
przywołuje narracje, odsyłające z powrotem do malarskiej struktury obrazu.
Edith Oellers składa barwne plamy w pejzaże natury, w
pejzaże architektoniczne i przestrzenne i zagęszcza
je z jeszcze większym wysiłkiem malarskim do obrazu
przedstawiającego ludzi, mających na tym obrazie swoje
miejsce, ale zdają się pytać, jaka siła (właśnie malarstwo)
przywiodła ich do tego miejsca.
Kamil Kuzko kocha wielki format i fasady budynków.
Szybkie rozpoznanie tego, co powinno zostać zobaczone, jest tutaj ważne. Zdecydowane spojrzenie opowiada
przedstawioną historię i stawia jej pytania. Niewielkie
rysunki przygotowują całość.
Jakub Najbart konfrontuje nas ze zwierzętami: świniami,
które patrzą na nas z okrągłych formatów, jednocześnie
w nich uwięzione, z ogromnymi pszczołami i mrówkami,
które w postaci graffiti czyhają na nas, nie ograniczone
żadnymi ramami, na klatce schodowej. To obrazy, które
chcą nas połknąć albo zbić z tropu.

Architekturen und Räumen und verdichtet diese mit
noch mehr malendem Aufwand zum Bild von Leuten, die im Bild ihren Platz haben, sich aber fragen,
welche Macht (nämlich die Malerei) sie an diesen Ort
gebracht hat.
Kamil Kuzko liebt das große Format und die Hauswand. Das schnelle Erkennen dessen, was gesehen
werden soll, ist hier wichtig. Der entschlossene Blick
erzählt die sichtbare Geschichte und stellt ihr Fragen. Kleine Zeichnungen bereiten diese vor.
Jakub Najbart stellt uns hier Tiere gegenüber;
Schweine die uns aus runden Formaten anschauen
und in diesen gefangen sind und riesige Wespen und
Ameisen, die als Graffiti im Treppenhaus uns drohen,
weil sie durch keinen Rahmen gefangen sind. Bilder
also, die uns verschlucken oder verstreuen wollen.
• Räumliche Werke, die bildhafte Gegenstände oder
plastische Bilder in den realen Raum bringen oder an
die Wand hängen.
Das sind Objekte, die für sich selber stehen, sich
selber bedeuten, dabei aber einen anderen, verschobenen Sinn bekommen oder mit denen eine Veränderung der Form oder des Inhalts vor sich geht
Katharina Maderthaner zeigt Objekte aus Hölzern
und Steinarten, welche nur malerisch mit Farbe
simuliert sind. Greift hier das Objekt die Malerei an
oder ist es umgekehrt? Jedenfalls sind die drei Mülleimer im Stoffkleid und Schutzüberzug sicher vor
realem Müll geschützt.
Tobias Nink zeigt Möbel, die vergessen haben, wofür
sie gemacht wurden und nun in einer ästhetisch
optimierten Form, aber ohne Gebrauchswert, uns
Betrachter fragen, was wir denn so alles vergessen
haben.
Marta Antoniak verschmilzt kleine Spielzeugfiguren
mit viel Farbe. Die Masse dringt in einen Tisch, einen
Teppich ein und besetzt diese. Oder differenziert
sich die Farbe hier zu kleinen Individuen, die versuchen, so etwas wie eine Modellgesellschaft aus
Malerei zu gründen?
Und nun Plastiken, die etwas darstellen oder etwas
repräsentieren und dabei immer für zweierlei stehen: ein Bild und ein Ding
Matthias Grotevent trennt die Hälften eines tönernen Kopfs durch Lehmstreifen, aus denen Keramikformen ansonsten aufgebaut werden. Sinken
die Hälften nun zur Erde, zur Unförmigkeit zurück?
Werden sie umgekehrt von dieser in die Gestalt
entlassen. Und welche Verblüffung, wenn wir in dem
schweren Material die zarten Spuren der abgeformten Haut entdecken!
Nanja Gemmer hebt durch rote Farbe die Anwesenheit einer plastischen Form (gebogenes Blech, ein

• Prace przestrzenne, które wprowadzają malarskie przedmioty lub obrazy rzeźbiarskie w rzeczywistą przestrzeń
lub zawieszają je na ścianie.
To obiekty, które oznaczają same siebie, same się tłumaczą, jednocześnie otrzymują inny przesunięty sens lub
pociągają za sobą zmianę formy lub treści.
Katharina Maderthaner pokazuje obiekty wykonane z
drewna i kamienia, które są jedynie malarsko symulowane
za pomocą koloru. Czy obiekt atakuje tutaj malarstwo,
czy wręcz przeciwnie? W każdym razie trzy śmietniki
obleczone w tkaninę i folię ochronną są szczelnie chronione przed prawdziwymi odpadami.
Tobias Nink pokazuje meble, które zapomniały, po co
zoształy wykonane a teraz estetycznie zoptymalizowanej formie, ale bez wartości użytkowej, pytają nas, o czym
to wszystkim zapomnieliśmy.
Marta Antoniak stapia małe figurki do zabawy z farbami. Masa wdziera się w stół, w dywan i zawłaszcza je. A
może farba przybiera kształty małych indywiduów, które
próbują stworzyć z malarstwa coś na kształt modelowego społeczeństwa?
• I w końcu rzeźby, które coś przedstawiają albo coś reprezentują, a przy tym oznaczają jednocześnie „obraz” i
„rzecz”.
Matthias Grotevent dzieli połówki glinianej głowy
pasmami gliny, z których zazwyczaj tworzy się formy
ceramiczne. Czy te połówki wtapiają się z powrotem w
ziemię, tracąc formę? Czy też odwrotnie zostają od niej
wyzwolone przez formę. I co za zdziwienie, kiedy w tym
surowym materiale odkrywamy delikatne ślady odwzorowanej skóry!
Nanja Gemmer podkreśla czerwoną farbą obecność
plastycznej formy w przestrzeni (wygięta blacha, pień z
korzeniami). Zawsze przy tym pojawia się pytanie: czy
to coś, co przybiera konkretniejszą formę, czy może to
resztki powłoki czegoś, co pojawiło się w przestrzeni i
zniknęło.
Michalina Bigaj przymocowuje jasną, wyginającą się do
przodu i do tyłu płaszczyznę z tworzywa sztucznego z
dystansem do ściany. Czy to przechylony krajobraz czy
obraz malarski, który zwisa przed ścianą i chce się od niej
uwolnić? W każdym razie nasze spojrzenie nie zastyga
w bezruchu i na każdą jego zmianę, praca odpowiada
poruszeniem.
Patrząc dokładniej nie można oprzeć się wrażeniu, że
polska i niemiecka grupa artystów pasuje do siebie jak
dwie połowy podzielonego owocu.
Polscy artyści nieustannie poszukują i definiują struktury,
dzięki czemu szybko przechodzą do narracji i poezji.

Wurzelstrunk) im Raum hervor. Immer bleibt die Frage: Ist hier etwas, was sich weiter zu einer festeren
Form verdichtet, oder sind dies die Reste der Hülle
von etwas, das in den Raum entlassen wurde und
verschwunden ist.

Niemieccy artyści (odwrotnie) szybko ujawniają się jako
urodzeni narratorzy i poeci, okazują się przy tym skrupulatnymi analitykami.

Michalina Bigaj befestigt eine helle, sich nach vorne
und hinten biegende Kunststoffebene mit Abstand
vor einer Wand. Ist dies eine gekippte Landschaft
oder eine Malerei, die sich vor der Wand windet und
sich von dieser lösen will? Jedenfalls ruht unser
Blick nicht, sondern jede Bewegung von diesem wird
von dem Werk mit einer Bewegung beantwortet.

Całość tworzy w każdym razie zajmującą wystawę oraz
stanowi owocny kontakt i wymianę.

Schaut man genau hin, dann scheint es, als passten
die polnische und die deutsche Künstlergruppe wie
die Hälften einer geteilten Frucht zusammen.
Die polnischen Künstler*innen suchen und definieren unentwegt Strukturen und kommen damit ganz
schnell ins Erzählen und ins Dichten.
Die deutschen Künstler*innen (umgekehrt) erscheinen schnell als die geborenen Erzähler und Poeten
und entpuppen sich dabei als scharfe Analytiker.
Oder ist es etwa umgekehrt?
Zusammen jedenfalls ergibt das eine spannende
Ausstellung und einen fruchtbaren Kontakt und
Austausch.

Prof. Jörg Eberhard
Universität Duisburg-Essen

A może jest odwrotnie?

Prof. Jörg Eberhard
Uniwersytet Duisburg-Essen

Das Polnische Institut Düsseldorf ist eins von 24 weltweit verteilten Polnischen Instituten, die das Außenministerium der Republik Polen eingerichtet hat mit
dem Ziel, die gesellschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen dem jeweiligen Gastland und
Polen durch die Präsentation der polnischen Kultur in
all ihren Facetten sowie der Politik, Geschichte, Gesellschaft und Bildung zu intensivieren. Das zweigeschossige verputzte Gebäude mit Hofflügeln ist 1684
errichtet worden. Ende des 18.Jh. wurde das Haus
modernisiert und in barockem Stil dekoriert. Nach
einer umfangreichen Sanierung durch die Krakauer
Werkstätten für Denkmalpflege Ende der 1970er Jahre,
fungiert das denkmalgeschützte Gebäude seit 1993
als Sitz des Polnischen Instituts Düsseldorf. Instytut
Polski w Düsseldorfie jest jedną z 24 placówek powołanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w różnych państwach. Głównym zadaniem
Instytutów Polskich jest upowszechnianie polskiej kultury,
wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie,
a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego w Państwie, w którym
działają. Siedzibą Instytutu od 1993 roku jest dwupiętrowy
budynek, z dwoma dziedzińcami pochodzący z 1684
roku. Z końcem 18. wieku budynek przeszedł modernizację i przybrał obecny barokowy wystrój. Pod koniec lat 70.
ubiegłego wieku budynek został gruntownie odrestaurowany przez krakowskie Pracownie Konserwacji Zabytków
i odzyskał swój dawny blask. Konsekwencją tego było wpisanie go do lokalnego rejestru zabytków.
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Der Verein der Düsseldorfer Künstler zur gegenseitigen Unterstützung und Hilfe, gegr. 1844 (kurz: VdDK
1844) gehört zu den ältesten Künstlerorganisationen
Deutschlands. Zielsetzung des VdDK 1844 war und
ist es, die Berufsinteressen der Künstlerschaft Düsseldorfs zuvertreten und den kollegialen Austausch
untereinander, auch über Landesgrenzen hinweg zu
fördern. DerVdDK 1844 hat seinen Sitz im Atelierhaus
in der Sittarder Straße. Das Haus ist im Jahr 1907
zur Förderung der Arbeitsbedingungen der Künstler
gestiftet und erbaut worden. Seit mehr als 100 Jahren sind dort in den Ateliers eine Reihe bedeutender
Künstler*innen tätig und haben an diesem Ort eine
kreative Atmosphäre geschaffen und bewahrt. Im Atelierhaus unterhält der VdDK 1844 auch einen eigenen
Ausstellungsraum: die SITTartGalerie.
Założone w 1844 roku »Stowarzyszenie Düsseldorfskich
Artystów ku wzajemnemu wsparciu i pomocy« ( w skrócie
VdDK 1844) należy do najstarszych tego typu organizacji
w Niemczech. Celem Stowarzyszenia VdDK 1844 było i jest
reprezentowanie zawodowych interesów düsseldorfskich arytstów oraz wspieranie wymiany między artystami
również poza granicami państwa. VdDK 1844 ma swoją
siedzibę w budynku na ulicy Sittarder, który w 1907 roku
został przekazany artystom i rozbudowany w celu poprawy ich warunków pracy.W ciągu ponad 100 lat działalności
VdDK 1844 przez pracownię przewinęło się i tworzyło w
niej wielu znanych artystów, którym udało się stworzyć i
do dnia dzisiejszego zachować, niepowtarzalną i twórczą
atmosferę tego miejsca. Właśnie w tym budynku ma też
swoją przestrzeń wystawienniczą SITTart Gallery Stowarzyszenie VdDK 1844.
15

Das Kulturforum Alte Post ist ein kommunales Kulturinstitut, das ein umfangreiches künstlerisches
Bildungsangebot und einen Treffpunkt für Künstler*innen und Kunstinteressierte aller Sparten anbietet, Ausstellungen organisiert und eine Theaterbühne
beherbergt. Das letzte erhaltene preußische Postamt
des Rheinlandes im Zentrum von Neuss stammt aus
dem Jahr 1879. Es wurde in den Jahren zwischen
1987-89 entkernt und zum Kulturforum Alte Post ausgebaut. Kulturforum Alte Post to komunalna instytucja
kulturalna, oferująca szeroki wachlarz kursów w dziedzinie edukacji artystycznej oraz miejsce spotkań arystów i
ludzi zainteresowanych sztuką we wszystkich jej dziedzinach. Kulturforum Alte Post m.in. organizuje wystawy i
prezentuje małe formy sceniczne. Jej siedzibą jest ostatni
pozostały pruski w Nadrenii urząd pocztowy, znajdujący się w centrum miasta Neuss. Budynek starej poczty
pochodzi z 1879 roku. W latach 1987-89 został on wyremontowany i przekształcony w Forum Kultury w Starej
Poczcie czyli Kulturforum Alte Post.
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Zur Ausstellung O wystawie
In den fünf Räumen der Galerie wurden Arbeiten von
20 Künstler*innen miteinander konfrontiert. Jedes
Werk hat eine bestimmte Aussage, die sich durch die
Verortung im Raum und zu anderen Arbeiten verstärkte, erweiterte oder auch veränderte. Die von Monika
Kumięga kuratierte Ausstellung war thematisch gegliedert und lud den Besucher dazu ein, mögliche Verbindungen und Abgrenzungen, Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der gegenübergestellten Arbeiten der
polnischen und deutschen Künstler*innen zu entdecken. Bereits am Eingang standen drei stilisierte Mülltonnen, welche die Besucher*innen in die Ausstellung
einführten; das Ende bildete dagegen ein Mural im
zweiten Hinterhof, das einen Kontrapunkt zur Wandmalerei in der Galerie im ersten Stock bildete.
Na niewielkiej przestrzeni, w pięciu pokojach, skonfrontowane zostały ze sobą prace 20 artystów. Każda z prac
wniosła do galerii pewien przekaz, który przez ustawienie
danej pracy w sąsiedztwie innej i poprzez wprowadzenie
jej w nową sytuacje przestrzenną, wzmocnił się, poszerzył
lub nabył nowych znaczeń. Koncepcja kuratorki wystawy
Moniki Kumięgi opierała się na tematycznnym uporządkowaniu prac, tak by zachęcić zwiedzających do odkrywania
tego co je łączy i dzieli, tego co wspólne lub odmienne w
pracach polskich i niemieckich artytstów. W narrację wystawy wprowadzały ustawione przy wejściu do Instytutu
trzy stylizowane kosze na śmieci, a finalizował mural na II
dziedzińcu, będący kontrapunktem do malunku ściennego
powstałego na pierwszym piętrze w galerii.
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Zur Ausstellung O wystawie
Seit 2012 hat der Vorstand des VdDK 1844 einen sich
stetig intensivierenden Austauschkontakt mit Krakauer Kolleg*innen. Die Absolvent*innen und Professoren der Krakauer Akademie treffen auf solche der
Düsseldorfer Akademie. Diese Begegnung, dieser
Dialog wurde in der Ausstellung zum TRIANGEL Projekt in der vereinseigenen Galerie thematisiert. Die
Kuratorin Brigitte Dümling präsentierte Originale von
25 Beteiligten des bisherigen Austausches. Erweitert
wurde diese Schau durch eine Fotodokumentation
der Begegnungen seit 2012 in Krakau wie in Düsseldorf. Od 2012 roku Stowarzyszenie VdDK 1844 utrzymuje
intensywny kontakt z kolegami z Krakowa. Absolwenci i
profesorowie krakowskiej Akademii regularnie spotykają
się z absolwentami i profesorami düsseldorfskiej Akademii.
Te spotkania i wymiana były tematem wystawy w galerii Stowarzyszenia w ramach TRIANGEL. Kuratorka Brigitte
Dümling zdecydowała się pokazać oryginały prac 25 uczestników dotychczasowej wymiany i wzbogaciła pokaz o
fotograficzną dokumentację spotkań od 2012 roku w Krakowie i w Düsseldorfie.
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Zur Ausstellung O wystawie
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Auch in der Alten Post waren alle 20 Künstler*innen
vertreten. Ganz im Sinne der szenografischen Ausstellungstradition, haben die polnischen und deutschen Künstler*innen gemeinsam unter der kuratorischen Leitung von Klaus Richter das Foyer in eine
Kunstlandschaft verwandelt. Ein Nest aus Zeichnung
schwebte im Raum, ein bemaltes Segel wehte von der
Decke, ein aufgehängterTisch lud zum Mahl, Vorhänge gemalt auf Leinwand, wanderndes Parkett an der
Wand, rote Baumwurzeln wuchsen aus dem Boden,
ein abgelegter Ton-Zylinder, gestische Wandmalereien, museale Fundstücke in den Vitrinen… In der
ersten Etage beherrschten großformatige Bilder den
White Cube. Das ehemalige Büdchen neben der Alten
Post bekam ein neues Gewand. W Kulturforum Alte Post
podobnie jak w galerii Instytutu i Sittart zaprezentowała
się cała 20 zaproszonych artystów. Zgodnie z tradycją wystawienniczą i scenograficzną tego miejsca artyści
polscy i niemieccy wspólnie, pod czujnym okiem kuratora
wystawy Klausa Richtera, pracując na miejscu przekształcili foyer Starej Poczty w niezwykły krajobraz artystyczny. W przestrzeni galerii unosiło się gniazdo powstałe
z rysunków, spod sufitu zwisał wybrzuszony malowany
żagiel. podwieszony stół zapraszał do posiłu, do tego przestrzeń wypełniły zasłony malowane na płótnie, parkiet
błąkający się po ścianie, czerwony pień drzewa wyrastający z podłogi, odrzucony gliniany walec, malowidło gestu na ścianie, muzealne znaleziska w gablotach.... A na
pierwszym piętrze wielkoformatowe obrazy zdominowały
White Cube i jeszcze były kiosk przy Starej Poczcie przybrał nową szatę malarską.
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Wandgestaltung »Mural«
Projekt malunku ściennego
Kamil Kuzko
Murals, das sind, man könnte sagen, überdimensionale Gemälde auf freistehenden Gebäudewänden in
der Stadt. Häufig ist ihr Bestehen zeitlich begrenzt,
da die nutzbaren Wandflächen verbaut oder die
Gebäude ganz abgerissen werden. Längst haben sie
sich jedoch etabliert, sind keine verpönte »Schmiererei« mehr, sondern werden von Politik und Firmen
gern gefördert. Doch faszinieren uns Murals nicht nur
aufgrund ihrer enormen Größe – auch Bezüge zum
jeweiligen Raum und zu ortsgebundenen Themen sind
Aspekte, die eine Auseinandersetzung, einen Dialog
und eine mögliche Aufwertung in dem jeweiligen
Viertel erzielen.
Das Wandbild, welches Kamil Kuzko im Rahmen von
TRIANGEL kurz vor den Eröffnungen geschaffen hat,
ist am besten für die Autofahrer sichtbar, die von der
linken Rheinseite über die Rheinkniebrücke in die Innenstadt fahren und so das Mural, möglicherweise im
Stau stehend, bewundern können. Vielleicht können
sich diese auch in die zwei gesichtslosen Figuren hineinversetzen, die entspannt die Aussicht auf eine gold
leuchtende, abstrakte Landschaft genießen.
Kuratiert wurde diese Aktion von Hase läuft, mit
freundlicher Unterstützung des Kompetenzzentrums
Kultur– und Kreativwirtschaft der Stadt Düsseldorf.
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Murale, to ponadwymiarowe malunki na ścianach wolno
stojących budynków w przestrzeni miejskiej. Często
czas życia muralu jest ograniczony, często wybrana
ściana przeznaczona jest do zabudowy lub do rozbiórki.
Murale upowszechniły się i nie kojarzą się już z nieudanymi bochomazami, chętnie ich powstanie wspierają firm i
środowiska polityczne. Murale fascynują nas nie tylko z
uwagi na swoją wielkość, ale przede wszystkim dlatego,
że wpisują się przestrzeń miejsca i poruszają tematy
i aspekty, prowokujące do dialogu, dowartościowując
miejsce, w którym zaistniały.
Malunek ścienny, zrealizowany przez Kamila Kuzko
krótko przed oficjalnym otwarciem festiwalu TRÓJKĄT,
szczególnie dobrze widoczny jest dla kierowców,
wjeżdżających do centrum miasta od strony mostu
Rheinkniebrücke, być może stojąc w korku znajdą czas
na to by go podziwiać i może uda im się wczuć w dwie
postacie bez twarzy, które wyluzowane patrzą na
tonący w złotej poświacie abstrakcyjny pejzaż.
Opiekę kuratorską nad projektem objął Hase läuft, realizację muralu wsparło Kompetenzzentrum Kultur– und
Kreativwirtschaft der Stadt Düsseldorf / Centrum Kompetencji Kultury i Kreatywnej Gospodarki Miasta Düsseldorf.
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Kamil Kuzko - Before Wall
Punktkommastrich Off-Galerie

Der Künstler Kamil Kuzko arbeitet schon seit vielen
Jahren an Wänden in ganz Europa und betreute
u.a. Wandmalprojekte in polnischen Gefängnissen.
Allerdings kann nicht jeder Entwurf realisiert werden oder wird zugunsten einer neuen Idee zur Seite
gelegt. In seiner Einzelausstellung in der Off-Galerie
Punktkommastrich gewährte der Künstler Einblick
in die Vorarbeit zu seinen Murals und präsentierte
eine Auswahl an Vorzeichnungen auf Papier. Darunter waren größtenteils bereits realisierte Projekte, die man nun in verschiedenen europäischen
Städten an Gebäudewänden begutachten kann – so
auch das kurz zuvor realisierte Mural an der Rheinkniebrücke in Düsseldorf. Doch wurden auch ganz
aktuelle, noch nicht ausgeführte Arbeiten gezeigt,
die möglicherweise in der Zukunft ihren Platz an
einer Häuserwand finden.
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Artysta Kamil Kuzko, od wielu już lat maluje ściany budynków w całej Europie i nie tylko, opiekował się m.i. projektami graffitii w polskich więzieniach. Jednak nie każdy
projekt udaje się mu zrealizować, i niektóre projekty musi
odłożyć do szuflady ku nowych pomyslów na okreslone
miejsca. Indywidulana wystawa Kamila Kuzko w Off-Galerie Punktkommastrich pozwoliła rzucić nam okiem
na to, jak artysta pracuje przed powstaniem muralu.
Pokazane zostały projekty murali w postaci rysunków
i prac na papierze. Między nimi wiele było projektów,
które zostały już zrealizowane i można je dziś podziwiać na budynkach europejskich miast – jak naprzykład
krótko przed wystawą powstały mural nie opodal mostu
Rheinkniebrücke w Düsseldorfie. Ale prezentowane były
też najnowsze, jeszcze nie zrealizowane projekty, które
być może dopiero w najbliższej przyszłości znajdą swoje
miejsce na ścianie jakiegoś budynku.
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Filmabend »Kurzfilme aus Krakau«
Wieczór filmowy »Krótkie filmy z Krakowa«
Punktkommastrich Off-Galerie
Wie bei uns im Rheinland ist auch die Kunstszene in
Krakau ist breit gefächert. Da es sich bei den ausgestellten Arbeiten in den drei Ausstellungen von
TRIANGEL allerdings um malerische und bildhauerische Werke handelte, wurde das Begleitprogramm
dafür genutzt, um auch weitere Kunstformen von
Krakauer Künstler*innen im Rahmen des Projekts
vorzustellen.
So wurden acht Videokünstler*innen aus Krakau
angefragt, um Arbeiten für das TRIANGEL Begleitprogramm einzureichen, die dann im Rahmen eines
Filmabends in der Off-Galerie Punktkommastrich
in Düsseldorf gezeigt wurden. Entstanden ist ein
40-minütiges Filmprogramm, das in gemütlicher
Wohnzimmeratmosphäre einen Abend lang in Dauerschleife präsentiert wurde.
Kurzfilme folgender Künstler*innen wurden präsentiert: Mateusz Bednarz, Róża Duda, Martyna Kielesińska, Iwo Rachwał, Michał Soja, Aleksander
Sovtysik, Eliasz Styrna, Radek Szlęzak

Eliasz Styrna & Iwo Rachwał »66 000 m²«,
2016, 01:19 Min

Artystyczna scena w Krakowie, podobnie jak scena
artystyczna w Nadrenii, jest niezwykle różnorodna. Trzy
wystawy, które odbyły się w ramach festiwalu TRÓJKĄT skoncentrowały się przede wszystkim na pracach
malarskich i na rzeźbie, dlatego program towarzyszący
festiwalowi miał w swym zamyśle pokazać również inne
środki wyrazu, po które sięgają krakowscy artyści.
Zwróciliśmy się z prośbą do ośmiu artystów zajmujących
się videoartem, by udostępnili nam swoje filmy. Z nadesłanego materiału filmowgeo powstał 40-minutowy
program filmowy, który w przytulnej, domowej atmosferze Off-Galerie Punktkommastrich w Düsseldorfie, jako
zapętlony plik, prezentowany był do późnych godzin
nocnych.
Zostały zaprezentowane filmy następujących artystów:
Mateusza Bednarza, Róży Dudy, Martyny Kielesińskiej,
Iwa Rachwała, Michała Soji, Aleksandra Sovtysika, Eliasza
Styrny, Radka Szlęzaka
Michał Soja & Róża Duda »Gold Mine«,
2015 ,08:32 Min

Martyna Kielesińska »Z zewnątrz wszystko wygląda trochę inaczej« »Von außen sieht alles ein
wenig anders aus«, 2017, 03:04 Min;

Aleksander Sovtysik »The Doors«,
2014, 00:28 Min
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Junge Lyrik aus Krakau im
Kulturforum Alte Post Neuss
Młoda polska poezja z Krakowa w
Kulturforum Alte Post Neuss

»Stimmen aus der Stadt, die spricht«
Junge Lyrik aus Krakau,
vorgestellt von Bernhard Hartmann
im Gespräch mit Michał Sobol.

»Głosy z miasta, które mówi«
Młodą poezję z Krakowa,
w rozmowie z Michałem Sobolem,
przedstawił Bernhard Hartmann

Keine andere Stadt in Polen hat eine so reiche literarische Tradition und Gegenwart wie Krakau. Krakau
war die Heimatstadt der beiden polnischen Literatur-Nobelpreisträger Czesław Miłosz und Wisława
Szymborska. Heute leben hier international hoch geschätzte Dichter*innen wie Adam Zagajewski, Ewa
Lipska und Ryszard Krynicki. Junge Lyriker*innen
wie Jakub Kornhauser (*1984), Małgorzata Lebda
(*1985) und Michał Sobol (*1970) setzen diese große
Tradition auf jeweils ganz eigene Weise fort.

Żadne inne miasto w Polsce nie ma tak bogatej tradycji i
teraźniejszości literackiej, jak Kraków. Kraków to miasto
urodzenia dwójki polskich laureatów literackiej nagrody
nobla Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Żyją tam
i nadal tworzą znani i cenieni w świecie poeci starszego
pokolenia, tacy, jak: Adam Zagajewski, Ewa Lipska czy
Ryszard Krynicki. Młodzi poeci i poetki, do których należą
Jakub Kornhauser (*1984), Małgorzata Lebda (*1985) i
Michał Sobol (*1970) na swój własny sposób kontynują tą
długą literacką tradycję.

So entschloss sich Bernhard Hartmann, einer der
profiliertesten Übersetzer polnischer Lyrik, diese
drei Talente im Rahmen einer TRIANGEL Veranstaltung, zu welcher Michał Sobol als Gesprächsgast
eingeladen wurde, dem rheinländischen Publikum
vorzustellen. Hartmann moderierte den Abend,
Sobol erzählte Geschichten und gab Erläuterungen,
sodass die Zuschauer ein lebendiges Bild von Krakau
und dessen Lyrikerszene bekam. Die ausgewählten
Gedichte wurden jeweils in deutscher und polnischer Sprache vorgetragen.

Bernhard Hartmann, jeden z najbardziej uznanych tłumaczy polskiej liryki, zaproponował by zapoznać nadreńską publiczność, właśnie z tą utalentowaną trójką
młodych poetów. I zaprosił do rozmowy jednego z nich,
Michała Sobola. Bernhard Hartmann wystąpił w podwójnej
roli tłumacza i moderatora, a Michała Sobol opowiedział
o swoim Krakowie, o jego atmosferze i jego wciąż żywej
scenie literackiej. Wieczór zobrazowały odczytane w
języku polskim i niemieckim wybrane wiersze prezentowanych poetów.
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Michał Sobol

Über kleine Zahlen
Sie sagte, als sie noch Rotkreuz-Schwester war
und in der Stadt ihren Schützling besuchte,
Herrn Orkusz, der trotz offensichtlicher Zeichen
von Vernachlässigung absolut nichts begehrte
als eine Tasse starken Tee und einige Seiten
aus den Abenteuern des braven Soldaten Schwejk,
laut vorgelesen, habe sich dieser einmal erinnert,
dass in seiner Jugend, im klassischen Gymnasiu m
in Lida, wo er vor dem Krieg lebte, sich auch ihr alter
Mathematiklehrer weder für große Zahlen noch für
Operationen mit großen Zahlen interessierte. Einen
Großteil eures Lebens – sagte der alte Lehrer,
und Herr Orkusz sagte es meiner Mutter, die es
dann mir sagte – verbringt ihr mit dem Addieren
von ein paar kleinen Zahlen, kaum größer als
Null, und es nützt euch nichts, die großen zu kennen.
O Małych Liczbach
Opowiadała, że kiedy była jeszcze siostrą
PCK i odwiedzała w mieście swojego podopiecznego,
pana Orkusza, który pomimo widocznych
oznak zaniedbania nie miał absolutnie żadnych
wymagań poza filiżanką mocnej herbaty
i paroma stronami Przygód dobrego wojaka
Szwejka czytanymi na głos, ten wspominał,
że w młodości, w jego klasycznym gimnazjum
w Lidzie, w której żył przed wojną, ich stary profesor
matematyki też zupełnie nie przykładał wagi
do wielkich liczb ani do działań
wykonywanych na wielkich liczbach. Znaczna
część waszego życia - mówił ten stary
profesor, a pan Orkusz powtarzał mojej
mamie, która powtórzyła to mnie- ubiegnie wam
na przeliczaniu kilku małych liczb, bliskich
zeru, i znajomość tych wielkich nic nie da.

(aus: Pulsary [Pulsare, 2013],
aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann)

Düsseldorfer Kunstakademie Absolvent*innen
Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie

Nanja Gemmer

»Leichtigkeit«, 2015
60x60cm, Metall, Lack

*1989, Duisburg
Lebt und arbeitet in Düsseldorf Mieszka i pracuje w Düsseldorfie
Meisterschülerin 2015 bei Katharina Grosse
Dyplom w pracowni Kathariny Grosse, 2015

Anne Berlit
»Blau-Speicher«, 2017
50x70cm, Acryl Farbe auf Plexiglas

*1959, Brackenheim
Lebt und arbeitet in Essen Mieszka i pracuje w Essen
Meisterschülerin 2002 bei David Rabinowitch
Dyplom w pracowni Davida Rabinowitcha, 2002
Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy

www.anneberlit.de

»Keramikdreiecke – Dialog mit Piotr Korzeniowski«, 2017
14 Elemente à ca. 28x23x2cm, Keramik, Porzellan, Pigmentfarbe

Brigitte Dümling

2017 Skulpturenpark »The Rhine Prize«, Bonn. 2017 BBK Kunstforum
»freshpositions – Neues aus der Kunstakademie«, Düsseldorf. 2016 Lager
3/ Galerie am Meer W57 »My Majesty, you beat me too hard«, Düsseldorf.
www.nanja-gemmer.de

Matthias Grotevent
*1980, Vreden
Lebt und arbeitet in Düsseldorf
Mieszka i pracuje w Düsseldorfie
Meisterschüler 2014 bei Richard Deacon
Dyplom w pracowni Richarda Deacona, 2014

»Metut 4«, 2015
60x60x30cm, Keramik, Holz

2017 ecce european creative economy, Projektstipendium„Verdichtung durch Abriss – Wie wollen wir in Zukunft
leben?“, Essen. 2016 Kunstverein Brackenheim, Einzelausstellung „(T)Räume“, Brackenheim. 2015 DA Kunsthaus
Kloster Gravenhorst, Stipendium, Kunstkommunikation für
das Projekt „Flaschenpost – Nachrichten aus der Hörstel
dem Tor zur Welt“, Gravenhorst

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2017 Werft 77 »Da instinktiv die Frontalansicht dominiert,«,
Düsseldorf. 2017 Atelier am Eck »Nymphen«, Düsseldorf.
2016 Kunstakademie Vilnius »Honig und Gänse«, Vilnius, LTU.
www.grotevent.com

*1950, Wuppertal
Lebt und arbeitet in Düsseldorf und Übersee (Chiemgau)
Mieszkai pracuje w Düsseldorfie i Übersee (Chiemgau)
Meisterschülerin 1975 Dyplom, 1975

Ubbo Kügler

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy

»Wandzeichnung«, 2017,
Tusche auf Wand

2017 Weberplatz 1, Raum-Installationen für »Verdichtung durch Abriss –
Wie wollen wir in Zukunft leben?«, Essen. 2016 Gustav-Lübcke-Museum,
Wandinstallation, Hamm. 2015 Kunstverein Schweinfurt, Einzelausstellung
»Mikroludien«, Schweinfurt.
www.brigitte-duemling.com

*1964, Wilhelmshaven
Lebt und arbeitet in Düsseldorf und Iserlohn
Mieszka i pracuje w Düsseldorfie i w Iserlohn
Meisterschüler 1993 bei Fritz Schwegler
Dyplom w pracownii Fritza Schweglera, 1993
Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2017 Weberplatz 1 »Verdichtung durch Abriss – Wie
wollen wir in Zukunft leben?«, Essen. 2016 Galerie 5050,
Einzelausstellung, Düsseldorf. 2015 Kasseler Kunstverein,
Museum Fridericianum »Neue Enden«, Kassel.
www.kuegler.tumblr.com, www.ubbo.de

*1988, Neuss
Lebt und arbeitet in Neuss Mieszka i pracuje w Neuss
Meisterschüler 2014 bei Peter Doig
Dyplom w pracowni Petera Doiga, 2014

»Washed«, 2017
210x270cm, Öl auf Leinwand

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
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2017 FONIS Galerie »Das fliegende Jackett«, Düsseldorf.
2015 Contemporary Fine Arts »You´re just too good to be True«, Berlin.
2012 Philara, »LOVE, LIFE, WHATEVER«, Düsseldorf.
www.simonevertz.wordpress.com

»What would you do?« I–III, 2017
Acryl auf Holz

Simon Evertz
Katharina Maderthaner
*1982, Meerbusch
Lebt und arbeitet in Düsseldorf Mieszka i pracuje w Düsseldorfie
Meisterschüler 2013 bei Richard Deacon
Dyplom w pracowni Richarda Deacona, 2013
Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2017 Frost Museum »short cut«, Miami, USA. 2017 Künstlerhaus Dortmund
»Ohne Netz und doppelten Boden«, Dortmund. 2016 Gallery Rizzuto,
Einzelausstellung »Miracoli!«, Palermo, ITA.
www.katharinamaderthaner.com
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Tobias Nink
*1985, Moers
Lebt und arbeitet in Duisburg und Düsseldorf
Mieszka i pracuje w Duisburgu i w Düsseldorfie
Meisterschüler 2013 bei Anthony Cragg
Dyplom w pracowni Anthony Cragga, 2013

Krakauer Kunstakademie Absolvent*innen
Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

2017 Kunstverein Augsburg »Persönlichkeitsstörung«, Augsburg.
2017 Art-Cologne Förderkoje »New Positions«, Galerie Holtmann, Köln.
2017 Galerie Holtmann, Einzelausstellung »für immer und immer und
immer«, Köln.

Edith Oellers
*1957, Duisburg
Lebt und arbeitet in Düsseldorf
Mieszka i pracuje w Düsseldorfie
Staatsexamen 1981
Egzamin państwowy w 1981

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2016 MOCAK »Medycyna w sztuce«, Kraków.
2016 Fundacja Galerii Foksal »KREW-WERK«, Warszawa.
2016 Galeria F.A.I.T, wystawa indywidualna »Baccilus«, Kraków.
www.martaantoniak.com

Michalina Bigaj

2017 Kunsthaus Alte Mühle, Schmallenberg.
2017 BBK Kunstforum, »BBK-Düsseldorf trifft …
Edith Oellers und Jörg Eberhard«, Düsseldorf.
2017 Martinskirche, Installation für »Bildersturm«, Linz.

*1991, Kattowice
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 2015, bei Bogusz Salwinski
Dyplom w pracowni Bogusza Salwinskiego, 2015

*1986, Bonn
Lebt und arbeitet in Köln
Mieszka i pracuje w Kolonii
Meisterschülerin 2012 bei Siegfried Anzinger
Dyplom w pracowni Siegfrieda Anzingera, 2012

»Zasłona«, 2016
150x180cm, druk na zasłonie prysznicowej

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy

Natascha Schmitten

»Hybrid moves I + II«, 2017
60x45cm, Lithografie, Tusche, Öl auf Nylon

»Dywan II«, 2016
200x140x20cm, dywan, tworzywo sztuczne, akryl

www.tobiasnink.de

www.edith-oellers.de
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Marta Antoniak
*1986, Zabrze
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 2011, bei Andrzej Bednarczyk
Dyplom w pracowni Andrzeja Bednarczyka, 2011

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2017 Kostka Gallery »Disingenuous nature«, Meetfactory, Praga, CZ.
2017 FORMS OF EVERYDAYNESS, Latarka, Instytut Polski w Budapeszcie,
HUN. 2016 Art Agenda Nova »Wyspa«, Kraków.
www.michalinabigaj.com

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
Bartosz Czarnecki

2017 Strabag Kunstforum, Einzelausstellung »Outskirts«, Wien, AUT.
2016 Galerie Christian Lethert, Einzelausstellung »Worlds within«, Köln.
2016 Setareh Gallery, Einzelausstellung »Ghost«, Düsseldorf.

*1988, Elbląg
Lebt und arbeitet in Krakau mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 2013, bei Grzegorz Bednarski
Dyplom w pracowni Grzegorza Bednarskiego, 2013

www.nataschaschmitten.com

»Untitled«, 2017
150x170cm, olej na płótnie

»Zyklus, Verloren-Gefunden« 1–4, 2007
40x30cm, Öl auf Leinwand, Nessel, Holz

»So ist das nunmal«, 2014
189x45x18cm, Holz, Glas

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2016 Polish-German Art Biennale »CUBE«, Kraków.
2016 Hotel Cracovia »Work in progress«, Cracow Gallery Weekend
KRAKERS 2016, Kraków. 2015 Klosterbrauerei Weissenohe »Fading
Memory«, Weissenohe.
www.bartoszczarnecki.pl
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Jakub Najbart

*1990, Kraków
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 2015, bei Adam Bricken und Tomáš Agat Blonski
Dyplom w pracowni Adama Brickena i Tomáša Agata Blonskiego,
2015

*1972, Rzeszów
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 1998, Włodzimierz Kunz Dyplom w pracowni Włodzimierza Kunza, 1998
Dr. habil. an der Kunstakademie Krakau
Dr. hab. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Gründungsmitglied der Stiftung Transporter Kultury
Założyciel Fundacji Transporter Kultury

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2017 Galeria Bielska BWA »TANCEBA«, Bielsko Biała.
2016 Galeria Henryk, wystawa indywidualna
»Peekaboo«, Kraków.
2016 Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK »Artyści z
Krakowa. Generacja 1980-1990«, Kraków.

»Relikwie II«, 2009
120x90cm, olej na płótnie

»Bez tytułu«, 2016
150x195cm, akryl na płótnie, formowane
krosno

Emilia Kina

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2014 Stara Elektrownia »Rest-Art«, Kraków. 2014 Kunstraum Weißenohe »Fading
memory«, Weißenohe. 2013 Sosnowieckie Centrum Kultury, wystawa indywidualna
»Mój fotoplastykon«, Sosnowiec.

www.emiliakina.com

Jan Pamuła
*1944, Spytkowice
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 1968, bei Hanna Rudzka-Cybisowa
Dyplom w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej, 1968
Professor an der ASP Kraków Prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy

»Autoportret z papierosem«, 2014
60x80cm, tempera/olej na płótnie

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2011 Galeria Haus der Modernen Kunst, Jan Pamuła / Gerhard Birkhofer, »Kalkül
und Zufall«, Staufen. 2001 Starmach Gallery, wystawa indywidualna, Kraków.
1994 Rotunda Gallery, wystawa indywidualna, Fundacja Kościuszkowska, Nowy
Jork, USA.
www.wfp.asp.krakow.pl/pamula

2016 ABC Gallery, wystawa indywidualna „PULS”, Poznań.
2010 Galerie Klinger »Schwarzweissdialog«, Görlitz.
2008 ABC Gallery, wystawa indywidualna
»Osobista pustynia«, Poznań.

Justyna Smoleń
*1988, Nowy Sącz
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 2013, bei Leszek Misiak Dyplom w pracowni Leszka Misiaka, 2013
»Widnokręgi 8/10«, 2016
30x40cm, olej na płycie

www.piotrkorzeniowski.com

Kamil Kuzko
*1981, Lublin
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 2008, bei Krzysztof Bartnik an der MCS Universität, Lublin
Dyplom w pracowni Krzysztofa Bartnika, 1997
Arbeitet als Adjunkt an der Kunstakademie in Krakau
Pracuje jako Adjunkt na Akademi Stuk Pięknych w Krakowie
Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2017 Galeria Scena Palstyczna KUL, wystawa indywidualna
»Malarstwo«, Lublin. 2017 Punktkommastrich Off-Galerie, wystawa
indywidualna »Before Wall«, Düsseldorf. 2015 Brain Damage Gallery,
wystawa indywidualna »Papiery«, Lublin.
www.kamilkuzko.com
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»Seria komputerowa I 04«, 2017
160x160cm, akryl na płótnie

*1970, Kraków
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 1997, bei Zbigniew Grzybowski
Dyplom w pracowni Zbigniewa Grzybowskiego, 1997
Professor an der Kunstakademie in Krakau
Prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Gründungsmitglied der Stiftung Transporter Kultury
Założyciel Fundacji Transporter Kultury

Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2016 Galeria BWA Sokół »Widnokręgi«, Nowy Sącz. 2017 MODEM Center for Modern
and Contemporary Art »Generation. Polish-Hungarian painting«, Debreczyn, HU.
2016 Muzeum Sztuki Nowoczesnej MOCAK „Morze“, Kraków.
www.justynasmolen.com

Michał Sroka

»Zyklus: Remains of antique, 1-3«, 2014
40x30cm, olej, akryl, kolaz na płótnie

»Osobista pustynia XXXII«, 2008
130x180cm, technika mieszana na
płótnie

Piotr Korzeniowski

*1984, Rzeszów
Lebt und arbeitet in Krakau Mieszka i pracuje w Krakowie
Diplom 2015 bei Zbigniew Bajek Dyplom w pracowni Zbigniewa Bajka, 2015
Ausgewählte Ausstellungen wybrane wystawy
2017 Galeria Latarka »Minimalne formy realności«, Instytut Polski w Budapeszcie,
Budapeszt, HU. 2017 Miejska Galeria Sztuki »Stan surowy, otwarty«, Gdańsk.
2016 »Cube. Polish-German Art Biennale«, Kraków.
www.michalsroka.pl
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