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YM SĄSIEDZTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY

ARTO JE CELEBROWAĆ

m projektem, zupełnie nowatorst „Zamiana miejsc”.

To raczej na odwrót, niż zwykle się robi
w takich przypadkach.

Do Berlina pojadą artyści tylko z Warszawy?

edyś pokazywanie zagranicznej
w Pol sce by ło du żym wyda rze eraz, w czasach internetu i gloi, kiedy tak wiele rzeczy jest doch na wyciągnięcie ręki, chcemy
ą drogą i zaproponować coś noak na przykład akcje „Pla ka ta Zamiana miejsc”. Ten drugi proóry organizujemy wspólnie z Inm Pol skim w Ber li nie, jest dla
zcze gól nie waż ny. Ka ta rzy na
Skolimowska, dyrektorka instya jesteśmy dobrymi znajomymi
poznaliśmy się jeszcze w Tel Awie dy by łem dy rek to rem tam tej nstytutu Goethego. Katarzyna
zowała wtedy wydarzenia roku
izraelskiego i to ona tak naprawwodowała, że jestem w Warszaz niej ni gdy bym do Pol ski nie
hał. Sprowadziła wtedy do Izrawspaniałych artystów z Polski,
yślałem sobie: muszę jechać do
aju. Od tego czasu jestem wielem polskiej kultury.

– Tak, ten projekt to właściwie przeciwieństwo pracy, którą wykonujemy na
co dzień. Po pięciu latach czuję się już
trochę Polakiem, chociaż nie znam polskiego, ale zmieniło się zupełnie moje postrzeganie, inaczej patrzę na różne rzeczy. Jestem już w jakiś sposób zakorzeniony w polskiej kulturze, po kilku latach
znam ją na tyle dobrze, że mogę ją zaprezentować w innym kraju. Ja i Katarzyna
w podobny sposób rozumiemy kulturę,
w podobny sposób wyobrażamy sobie,
jak powinna się rozwijać wielokulturowa Eu ro pa. Na tej pod stawie powstał
wspólny dziesięciodniowy program „Zamiany miejsc”. Można powiedzieć, że to
pionierski projekt.

– Tak, w programie wezmą udział osoby tylko z Warszawy i Berlina, bo chcieliśmy w ten sposób uczcić jeszcze jeden jubileusz – 25. rocznicę podpisania umowy
partnerskiej między tymi miastami.

m polega „Zamiana miejsc”?

myśliliśmy sobie z Katarzyną, że
ak dobrze znamy kulturę krajów,
ych teraz pracujemy, to może zay się miejscami. Katarzyna przya tydzień do Instytutu Goethego
zawie i zastąpi mnie, a ja pojadę na
do Berlina, aby zająć jej miejsce.
oje zabierzemy ze sobą artystów
w którym mieszkamy, ja wezmę
h, a ona niemieckich.

Kogo zabierze pan do Berlina i kto przyjedzie do Warszawy?

– Będą to ważni, raczej młodzi artyści,
którzy są specyficzną częścią sceny kulturalnej w Polsce i Niemczech. Będą to przedstawiciele organizacji społecznych, muzycy, przedstawiciele sztuk wizualnych i
performatywnych. W podróży do Berlina
będzie towarzyszyć mi m.in. Bogna Świątkowska – dziennikarka i promotorka kultury, aktywistka miejska, Gaba Kulka – piosenkarka, autorka tekstów, pianistka, Wojtek Wieteska – fotograf, operator i reżyser.
Z Berlina do Warszawy przyjedzie Thorsten S. Wiedemann, twórca festiwalu gier
niezależnych A MAZE., czy Ayham Majid Agha, aktor Gorki Theater prezentujący Conflict Food, czyli interaktywny show
kulinarny.

ĘKOWYCH PEJZAŻY

ciństwie grał na wiolonczeli, a w dochał Beatlesów i Beach Boysów. Jedo pierwotnym wyborem drogi żybyła socjologia. Na studiach zaczął
rami komponować. Gdy druga paeważyła pierwszą, poszedł do Konorium Frankfurckiego. Odebrał wyenie i założył… Tak Zwaną Radykalwicową Orkiestrę Dętą, która miała
dzać polityczną siłę muzyki, wystęeż jako muzyk improwizujący w grusiber. Komponował do teatru, baleu, pracował m.in. w SchauspielhaFrankfurcie.
nak szybko przestała mu wystaradycyjna forma koncertu w filharzaczął szukać sposobów na wyrewanie muzyki. Dziś, obcując z jewo ra mi, trze ba wy tę żyć i słuch
k. Muzycy grają na instrumentach
o nie tych, w których się specjalimówią tekst, odbijają lotkę do badna, rzucają piłką, gwiżdżą w gwizajnika, a w tym momencie w sazajniku gotuje się woda. „Zawsze
m się przełamać rutynę pracy, zawe przyzwyczajenia artystów. Rouż od 20 lat i nie zdarzyło się, żeś muzyk odmówił podjęcia takiej
Podchodzę do tego uczciwie, nie
ich, by zrobili coś, czego naprawnawidzą albo co ich zawstydza. Myjeśli przez kilkadziesiąt lat kilka
dziennie ćwiczysz i masz próby,
ś zadowolony, że w końcu możesz

spró bować cze goś in ne go” – mó wił mi
podczas festiwalu Ruhrtriennale.
Zaczął tworzyć też eksperymentalne
słuchowiska radiowe, w których wykorzystywał teksty m.in. Heinera Müllera,
jed ne go z naj wybit niej szych nie miec kich dramatopisarzy powojennych. Jak
pisała w „Glissando” Magdalena Szpak,
„teksty Heinera Müllera były zawsze silnie osadzone w kontekście społecznym,
dlatego stanowiły dla Goebbelsa doskonały materiał do pracy teatralnej, czego
owocem były projekty »Wyzwolenie Prometeusza«, »Cień/Krajobraz z Argonautami« i »Człowiek w windzie«. Żaden
z nich nie jest jednak inscenizacją dramatu, ale zderzeniem wewnętrznej architektury tekstu z pozostałymi środkami teatralnymi”.

WEWNĄTRZ INSTRUMENTU
Do jego ważnych współpracowników należy też zespół Ensemble Modern, który te
muzyczno-teatralne idee miał odwagę realizować na scenie. W 1996 roku odbyła się
premiera ich „Czarno na białym” do tekstów Edgara Allana Poego, Maurice’a Blanchot i Heinera Müllera. W trakcie prób
zmarł Müller. W przedstawieniu wykorzystano nagranie jego głosu czytającego poemat Poego „Cień”, spektakl był rodzajem
requiem.
W dziełach Goebbelsa nie ma linearnie
opowiadanej historii. Świat, do którego zaprasza widzów, to raczej kolaż muzyki, scenografii, światła, aktorów. W samej części
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W ramach „Zamiany miejsc” przed budynkiem Instytutu Goethego ma stanąć
duży stół, przy którym odbywać się będą
rozmowy, koncerty, prezentacje sztuki.

– W ten sposób chcemy skrócić dystans
między artystami a widzami. Nie chcemy
stawiać tradycyjnej sceny. Stół jest centralnym miejscem wydarzeń, to symbol i praktyczny mebel w jednym. Symbolizuje więzi pomiędzy Polakami i Niemcami. Siadając przy nim, poznajemy sąsiada oraz możemy zmienić perspektywę. Naszym celem jest stworzenie możliwości bliskiego i bezpośredniego kontaktu, nieskrępowanej wymiany poglądów. Mamy nadzieję, że stworzymy nowe miejsce na
mapie kulturalnej Warszawy, które będzie działało nie tylko w nadchodzących
miesiącach, ale także do końca roku, ponieważ tak długo trwać będzie świętowanie polsko-niemieckiego roku jubileuszowego.8

7 Wydarzenia z programu „Zamiana
miejsc” odbędą się w dniach 17-26
czerwca w Instytucie Goethego
w Warszawie, ul. Chmielna 13a.
Pełny program na stronie
www.goethe.de/swietujemy

MICHAŁ SZAFLARSKI

Pomysł na zaatakowanie mieszkańców Warszawy plakatami
jest prosty.

EBBELSA W MCK NOWY TEATR

ŻYĆ WZROK I SŁUCH
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MATERIAŁY PRASOWE
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dźwiękowej można usłyszeć różnorodne
stylistyki: awangardę, jazz, pop.
Na jego spektakle przychodzi bardzo różnorodna publiczność: miłośnicy sztuk wizualnych, teatru, melomani, fani literatury;
w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami ze sztuką. „Ciekawość to jedyna cecha, której oczekuję od widzów. W każdym
spektaklu szukam nowej estetyki. A potem
robię prostą sztuczkę: wymyślam tytuł, który nic nie mówi publiczności. Po przeczytaniu go widz nie może przewidzieć, co wydarzy się na scenie. I o to chodzi” – opowiadał.
To, co zobaczymy w Nowym Teatrze, najtrafniej ujmują określenia „rzeźba dźwiękowa”, „pejzaż dźwiękowy”. „Stifters Dinge” jest
zainspirowane twórczością dziewiętnastowiecznego austriackiego pisarza Adalberta
Stiftera, który chciał udokumentować dźwiękowe iwizualne obrazy natury. Jest więc pięć
fortepianów, ale bez pianistów, są taf le z wodą, są kamienie. W Bochum można było to
dzieło zobaczyć w dość ciemnej, postindustrialnej hali, która budowała wrażenie, jakby sama w sobie była ogromnym instrumentem. Te wszystkie obiekty i sala pokazu przejęły role aktorów. Goebbels odwołuje się wtym
dziele do Bacha, tradycyjnych pieśni greckich
imelodii zNowej Gwinei, przywołuje również
teksty Claude’a Levi-Straussa, Williama Burroughsa i Malcolma X. 8

7 Pokazy: 17 czerwca, godz. 20, 18

czerwca, godz. 15 i 21 oraz 19 czerwca,
godz. 19. MCK Nowy Teatr (ul. Madalińskiego 10/16). Bilety: 60 i 40 zł. Wejściówki – 20 zł.

Dzie się cio ro gra fi ków
i projektantów z Pol ski
i Niemiec, zaproszonych
do współpracy przez Instytut Goethego, stworzy 50 prac, które przez
dwa miesiące będą się pojawiać
w przestrzeni miejskiej.
Plakaty powstaną na podstawie
25 te ma tów za pro po nowa nych
wspólnie przez niemieckiego filozofa Thomasa Friedricha i polską
pisarkę zajmującą się m.in. teatrem – Joannę Krakowską. Prace
mają dotyczyć stosunków polsko-niemieckich i będą komentować
procesy społeczne i bieżącą rzeczy wi stość oraz in for mować
o ważnych wydarzeniach. Zaprosze nie do pro jek tu ar tystów
z dwóch krajów pozwoli na spojrze nie na te sa me za gad nie nia
z różnych perspektyw.
„Projekt ma stać się wizualnym
komentarzem do aktualnych społecznych wydarzeń oraz platformą polsko-niemieckiego dialogu
między twórcami. Wyraziste hasła, mocne komentarze i symboliczne obrazy umieszczone w kluczowych re jo nach sto li cy ma ją
pozwolić nam trafić z komunikatami do mieszkańców Warszawy
i nawiązać z nimi dialog” – piszą
organizatorzy.
Projekt „Plakatatak” ma dwóch
kuratorów, polskiego i niemieckiego. Rene Wawrzkiewicz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, to projektant, kurator wystaw, a także autor książek
poświęconych typografice i znakom graficznym. Lars Harmsen
jest profesorem na Uczelni Technicznej w Dortmundzie, projektantem i założycielem uznanego
w bran ży cza so pis ma „Slan ted

Magazin”, poświęconego projektowaniu.
Organizatorom udało się zaprosić do udziału w projekcie zarówno uznanych i doświadczonych artystów z wieloletnim stażem, jak
prof. dr hab. Lex Drewinski, który wykła da na uczel niach w Po czdamie i Szczecinie, Uwe Loesch,
którego prace wiszą w nowojorskim Museum of Modern Art, czy
Mario Lombardo, założyciel znanego berlińskiego biura projektowego BUREAU Mario Lombardo,
jak też przedstawicieli młodszego
pokolenia grafików, rysowników
i ilustratorów.
Polskę w projekcie reprezentować będą, oprócz wspomnianego
pro fe so ra Drewin skie go, Aga ta
Dudek, Krzysztof Iwański, Tymek
Jezierski i Studio Syfon, czyli Ula
Janowska i Filip Tofil. Pozostali
twór cy pla ka tów z Nie miec to
Goetz Grammlich, Frank Höhne
i Ariane Spanier.
Jak twier dzą or ga ni za to rzy,
„Pla ka ta tak” to je den z naj waż niejszych punktów programu obchodów 25. rocznicy podpisania
pol sko-nie miec kie go trak ta tu
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy i kolejny projekt,
który zamiast do muzeum powędrował na uli ce mia sta. Ta ki cel
od dawna przyświeca Instytutowi Goethego, który chce, aby kultura była bardziej dostępna, bliżej ludzi. Pierwsze dwukolorowe
pla ka ty po jawią się na uli cach
War szawy 4 czer wca, a ko lej ne
będą wieszane co trzy dni przez
dwa miesiące.8
msz

Projekt „Plakatatak”
rozpocznie się 4 czerwca
i potrwa do 31 lipca. Plakaty
będzie można również oglądać
na stronie internetowej
www.plakatatak.com

