
Die Musterstädte Wolfsburg und  Nowa 
Huta sind noch so jung, dass es nahe 
liegt, ihnen eine Geschichte dazu zu erfin-
den. Nichts anderes tut »100 Jahre Wolfs-
burg / Nowa Huta«. Doch kann diese Zeitrei-
se, dieser aus der Zukunft geworfene Blick 
auf unsere Gegenwart und die Zeit, die nun 
anbrechen wird, nicht die Vergangenheit 
außer acht lassen. Die ideologischen Vorga-
ben, unter denen beiden Städte gegründet 
wurden, werden für das Kommende immer 
mit zu bedenken sein. Wolfsburg und No-
wa Huta sind Planspiele und brauchen als 
solche vielleicht den Raum, den ihnen die 
geographische Randlage in der Abgeschie-
denheit von den urbanen Zentren ihrer Län-
der garantiert. Planspiele sind ein Feld für 
Künstler und Intellektuelle. Wenn bei die-
ser Gelegenheit nun von Industriestadt-
futurismus die Rede sein soll, dann wün-
schen wir uns als Initiatoren, dass auch der 
künstlerischen und gedanklichen Reflexion 
dieser Orte eine längere Zukunft beschie-
den sein wird. Vielen Dank an alle, die das 
möglich gemacht haben.

 Stefanie Peter 
 Büro Kopernikus. Deutsch-Polnische Kulturprojekte
 Eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes

VORWORT / PRZEDMOWA

Dwa wzorcowe miasta – Wolfsburg i 
Nowa Huta – są jeszcze tak młode, że aż 
się prosi, by wymyślić dla nich historię. I 
tym właśnie zajmuje się projekt »100 lat 
Wolfsburga / Nowej Huty«. Jednak w tej 
podróży w czasie i spoglądaniu z perspe-
ktywy przyszłości na chwilę obecną i tą, 
która niebawem nadejdzie, nie można 
pominąć przeszłości. Dla przyszłości obu 
tych miast zawsze istotne będą wytyczne 
ideologiczne, według których miasta 
zostały założone. Wolfsburg i Nowa Huta to 
gry planowe i jako takie być może potrzebują 
przestrzeni, którą zapewnia im peryferyjne 
położenie daleko od miejskich centrów. Gry 
planowe są polem dla artystów i intelektu-
alistów. Jeśli przy tej okazji będzie mowa o 
futuryźmie miast przemysłowych, jako ini-
cjatorzy tego projektu życzylibyśmy sobie, 
by również artystyczna i intelektualna re-
fleksja dotycząca tych miejsc miała przed 
sobą dłuższą przyszłość. Dziękujemy wszy-
stkim, którzy się do tego przyczynili.

 Stefanie Peter 
 Büro Kopernikus. 
 Polsko-Niemieckie Projekty Kulturowe
 Inicjatywa Niemieckiej Fundacji Kultury
 (Kulturstiftung des Bundes)
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INDUSTRIESTADTFUTURISMUS
100 JAHRE WOLFSBURG / NOWA HUTA

Für das künstlerische Projekt »Indus-
triestadtfuturismus – 100 Jahre Wolfsburg 
/ Nowa Huta« haben sich 12 KünstlerInnen 
und Künstlergruppen gedanklich in die Zu-
kunft der ehemaligen industriellen Muster-
städte Wolfsburg (Deutschland) und Nowa 
Huta (Polen) begeben. 

Aus dem Jahr 2038 und 2049 werfen 
sie einen Blick auf das dann 100-jährige Be-
stehen der beiden Städte, auf den Wandel 
von Arbeit, Mobilität, Ökologie und Gesell-
schaft. Das Ergebnis ist eine Präsentation 
der Geschichte, Gegenwart und der vor-
stellbaren Zukunft beider Städte, die von 
ähnlichen Voraussetzungen ausgegangen 
sind und danach denkbar unterschiedli-
che Wege eingeschlagen haben. Wolfs-
burg, als nationalsozialistische »Stadt des 
KdF-Wagens« gegründet, galt später als 
Inbegriff des westdeutschen Wirtschafts-
wunders, als Musterstadt der Moderne 
und erscheint noch heute als Symbol für 
industrielle Prosperität und kommunalen 
Wohlstand. Das südpolnische Nowa Huta 
hingegen entstand als sozialistische Plan- 
und Stahlarbeiterstadt und ist, seitdem die 

lokale Stahlproduktion unter dem struktu-
rellen industriellen Wandel zu leiden hat, 
wirtschaftlich im Niedergang begriffen. Die 
Bewohner dieses Krakauer Stadtteils sind 
größtenteils arbeitslos und gezwungen, 
sich in den veränderten Lebensbedingun-
gen von Nowa Huta zurechtzufinden. 

Während zweier Workshops in Wolfs-
burg und Nowa Huta im Sommer 2005 ha-
ben die eingeladenen KünstlerInnen mit 
Experten aus beiden Städten über mög-
liche Szenarien der zukünftigen Entwick-
lung von Arbeit, Stadt und Gesellschaft dis-
kutiert. Die nun neu entstandenen Arbei-
ten der KünstlerInnen gehen von diesen 
Gesprächen aus und werden zunächst im 
Wolfsburger Kunstverein präsentiert. Im 
nächsten Jahr werden sie in weiterentwi-
ckelter Form im Teatr Laznia Nowa in den 
Straßen von Nowa Huta gezeigt. 

Ein weiterer Teil der fortlaufenden Aus-
einandersetzung ist ein internationales 
Symposium am Eröffnungswochenende 
im Wolfsburger Kunstverein. Nach Beendi-
gung des Gesamtprojekts wird 2006 einer 
umfangreiche Publikation erscheinen.
 

 Martin Kaltwasser und Jakub Szreder
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W celu stworzenia artystycznego pro-
jektu »100 lat Nowej Huty i Wolfsburga« 12 
artystów i grup artystycznych udało się na 
abstrakcyjną wyprawę w przyszłość dwóch 
wzorcowych miast przemysłowych: Wolfs-
burga (Niemcy) i Nowej Huty (Polska).

Z perspektywy roku 2038 i 2049 
spoglądają oni na stuletnie istnienie oby-
dwu miast, na ich teraźniejszość i możliwą 
do wyobrażenia przyszłość, na zachodzące 
w nich zmiany w zakresie i znaczeniu pracy, 
mobilności, ekologii i społeczeństwa.

Wynikiem jest prezentacja historii, 
teraźniejszości i przewidywalnej przyszłości 
obu tych miast, które zaczynając w podo-
bnych warunkach, obrały jednak zupełnie 
różne drogi rozwoju.

Wolfsburg, założony jako narodowo-
socjalistyczne »Miasto Samochodu KdF«, 
uchodził później za uosobienie zachodnio-
niemieckiego cudu gospodarczego i wzór 
miasta – sukcesu, do dziś jawi się jako 
symbol przemysłowej prosperity i komunal-
nego dobrobytu.

Tymczasem położona na południu Polski 
Nowa Huta powstała jako socjalistyczne 
miasto przyszłości, zaplecze dla gigantycz-
nego kombinatu metalurgicznego, znajduje 
się w sytuacji kryzysu od czasu upadku 
systemu komunistycznego. Restruktury-
zacja huty, wymuszona przez nowe warun-
ki ekonomiczne, negatywnie wpłynęła na 

uzależnioną od niej dzielnicę – powodując 
wzrost bezrobocia i obniżenie warunków 
życia.

Podczas dwóch warsztatów w Wolfs-
burgu i Nowej Hucie latem 2005 roku, za-
proszeni artyści prowadzili dyskusje z eks-
pertami z obu miast. Celem tych dyskusji 
było stworzenie możliwych scenariuszy 
przyszłego rozwoju środowiska urbanisty-
cznego, warunków życiowych i spo łe-
czeństwa obu miast. Skonfrontowani z tym 
doświadczeniem artyści stworzyli nowe 
prace, będące ich odpowiedzią na porusza-
ne tematy. Prace te zostaną najpierw 
przedstawione w Kunstverein w Wolfsbur-
gu, a w przyszłym roku, w jeszcze bardziej 
rozwiniętej formie także w Nowej Hucie.

Kolejnym etapem tej ciągłej konfron-
tacji pomiędzy artystami, teoretykami, 
publicznością i samymi miastami jest 
międzynarodowe sympozjum, które przy-
pada na weekend otwarcia wystawy w 
Kunstverein Wolfsburg. W jego trakcie 
siedmiu teoretyków, aktywistów i specja-
listów z Polski i Niemiec wygłosi referaty 
tworzące kontekst teoretyczny wystawy.

Po ukończeniu całego projektu w 2006 
roku ukaże się obszerna publikacja będąca 
próbą zmierzenia się z problemem prz y-
szłości miast przemysłowych.

 Martin Kaltwasser i Jakub Szreder

FUTURYZM MIAST PRZEMYSŁOWYCH
100 LAT WOLFSBURGA I NOWEJ HUTY
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AUSSTELLUNG / WYSTAWY
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MARKUS BADER / JAN LIESEGANG 
mit ANNE-CLAIRE DEVILLE

Stadtfresser »Was Sie hier sehen ist 
ein Composer T3, ein älteres Modell, rela-
tiv langsam und eigentlich nur im flachen 
Gelände einsetzbar. Sein Herzstück ist ein 
MD14 Multidirektionalplotter mit extrem 
hoher Materialdichte. Der Vorteil dieser 
Technik ist die geringe Aufstellzeit, hat man 
das brain installiert und den Plotter gestar-
tet plottet er praktisch die ganze Anlage vor 
Ort.

Der T3 wird hauptsächlich in Siedlun-
gen geringer Dichte eingesetzt, seine De-
composer Einheit läuft langsam, kann aber 
upgegradet werden.

Das Prinzip nach dem wir hier vorge-
hen ist konventionell. Vorgefunden haben 
wir eine Zeilenbebauungsstruktur aus spät-
moderner Fertigung. Der Marktwert liegt 
praktisch bei Null. Die meisten Bewohner 
hier sind C3. Bis auf drei Landmark cutouts 
konnten wir das Gebiet fast kostenfrei 
übernehmen.

Die Produktentwicklung war schwieri-
ger, typisch für Mitteleuropa. Das Produk-
tionsmanagement musste durch eine lo-
kale Designeinheit aus London unterstützt 
werden. Die Serie wurde hoch differenziert 
programmiert, ein historischer Stylemix, 
hauptsächlich Landhaustypen, alle vorher 
verkauft und voll individualisiert, oberes 
Standartsegment mit kompletter Echtbe-
pflanzung und vielen sehr komplexen Sur-
faces. Trotz der niedrigen Dichte kommen 
wir auf eine 7:1 Rendite.«

Pożeracz Miast to, co mogą Państwo 
zobaczyć to model T3, starszej generacji, 
raczej powolny i do użytku jedynie na 
płaskich terenach. Jego sercem jest MD14, 
wielofunkcyjny ploter o szczególnie 
wysokiej rozdzielczości pracy. Jego zaletą 
jest łatwość w obsłudze i krótki czas 
instalacji, po zamontowaniu procesora i 
rozpoczęciu działania plotera, tworzy on 
konstrukcję na samym miejscu budowy. T3 
jest używany w osiedlach o niskim 
zagęszczeniu, jego podzespoły de – 
kompozycyjne działają powoli, ale mogą 
przejść upgrade (zostać ulepszone).

Cel działania jest konwencjonalny. 
 Mamy tutaj do czynienia z szeregiem późno 
– modernistycznych produkcji. Ich wartość 
rynkowa jest praktycznie zerowa. 
Większość mieszkańców należy do klasy 
C3. Poza trzema wyjątkami zakupiliśmy 
ziemię za bezcen. Pomimo tego departa-
ment Product Managment musiał otrzymać 
wsparcie z naszego oddziału designu z Lon-
dynu. Seria została zaprogramowana z na-
ciskiem na silne zróżnicowanie, tworząc 
historyczną mieszankę stylów, w większości 
rustykalnych. Seria całkowicie zindywiduali-
zowanych produktów, wszystkich w wyso-
kim standardzie, z odpowiednimi panelami 
i wieloma bardzo kompleksowymi po-
wierzchniami została sprzedana w przed – 
sprzedaży, osiągając oszałamiający sukces. 
Zamiast skrawka nieużytku otrzymaliśmy 
żyłę złota.
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DANIEL BANACZEK

2049 Die Dokumentarfilminstallation 
»2049« von Daniel Banasczek basiert auf 
persönlichen Geschichten von Teenagern 
und Kindern aus Nowa Huta. Als Bewoh-
nerInnen der Stadt erträumen sie wie typi-
sche Plätze in der Zukunft aussehen könn-
ten, wie sich ihr Bezirk entwickeln und wie 
ihr eigenes Leben in 40 Jahren in Nowa 
Huta aussehen könnte. Da ist beispiels-
weise Magda (14 Jahre), die 2049, also mit 
54 Jahren, ein Hotel für obdachlose Hun-
de betreiben möchte. Gewöhnliche Ge-
schichten von gewöhnlichen Leuten, dazu 
Bildmaterial des Krakauer Künstlers Michał 
Bożek und Gitarrenimprovisation von Rafał 
Mazur montiert Banaczek zu einer Gesamt-
installation. 

Nach mehreren Jahren Arbeit in Nowa 
Huta habe ich festgestellt, das viele sozi-
ologische und politische Mythen über den 
Bezirk und die Leute, die hier leben, exis-
tieren. Viele dieser Mythen sind von Leu-
ten erschaffen, denen Nowa Huta fremd 
ist. Die Meinungen von Insidern und Out-
sidern unterscheiden sich erheblich. Ich bin 
irgendwo dazwischen und der 100te Ge-
burtstag sollte ebenfalls irgendwie dazwi-
schen sein.

Idee und Konzept: Daniel Banaczek / Kamera: Michał 
Bożek / Musik: Rafał Mazur / Redaktion: Mateusz 
Bobek, DAW Studio / Übersetzung, Soundtrack, 
Lektorat: Michael Stasik / TeilnehmerInnen: Kinder 
und Teenager vom Gimnazjum nr 36 (os. Dywiz-
jonów 303, Nowa Huta)

2049 Film dokumentalny »2049« 
Daniela Banaczka oparty jest na osobistych 
historiach nastolatków i dzieci z Nowej 
Huty. Jako mieszkańcy tego miasta 
wyobrażają oni sobie, jak mogłyby wy-
glądać w przyszłości charakterystyczne 
miejsca Nowej Huty, jak może zmieniać się 
ich dzielnica i jak będzie wyglądać ich życie 
tutaj za 40 lat. Na przykład Magda (14 lat) w 
2049 roku, a więc w wieku 54 lat, chciałaby 
prowadzić hotel dla bezdomnych psów. 
Zwykłe historie zwykłych ludzi, do tego 
materiał zdjęciowy krakowskiego artysty 
Michała Bożka oraz improwizacje gitarowe 
Rafała Mazura składają się na całość 
instalacji. 

Pracując przez kilka lat w Nowej Hucie, 
doszedłem do wniosku, że istnieje wiele 
socjologicznych i politycznych mitów na te-
mat tej dzielnicy i jej mieszkańców. Wiele z 
tych mitów stworzyli ludzie zupełnie 
nieznający Nowej Huty. Opinie osób mie-
szkających w Nowej Hucie i ludzi spoza niej 
znacznie się różnią. Ja jestem gdzieś 
pomiędzy i setne urodziny miasta także 
mają być gdzieś pomiędzy.

Pomysł i projekt: Daniel Banaczek / Zdjęcia: Michał 
Bożek / Muzyka: Rafał Mazur / Redakcja: Mateusz 
Bobek, DAW Studio / Tłumaczenie, Soundtrack, Lek-
tor: Michael Stasik / Występują: Dzieci i młodzież 
z Gimnazjum nr 36 (os. Dywizjonów 303, Nowa 
Huta)
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NEIL CUMMINGS and MARYSIA LEWANDOWSKA 

industrialtownfuturism Seit 1995 
ar beiten wir gemeinsam an Projekten, in 
denen wir den Austausch zwischen Kunst 
und den Strukturen, die unser alltägliches 
Leben bestimmen, erforschen. Wir haben 
mit Museen, einer Zentralbank, Galerien, 
Archiven, verlorenem Besitz, Werbeagen-
turen, Bildungsinstitutionen und einem 
Kaufhaus zusammengearbeitet. Während 
unserer Recherchen finden wir eine ange-
messene Form für jedes Projekt, Ausstel-
lung, Film, Publikation, Vortrag, Archiv, Ge-
schenk oder Führungen.

Für »industrialtownfuturism« werden 
wir eine provisorische Doppelprojektion in-
stallieren. Wir haben unsere Aufmerksam-
keit der archaischen sozialen Form von in-
formellen Märkten zugewandt. Das zukünf-
tige Verschwinden von industriellem oder 
monopolisiertem Handel wird ermöglichen, 
dass Straßenmärkte sich wieder behaup-
ten. Wie ein resistenter Virus, der vom Im-
munsystem des Körpers unterdrückt wur-
de, warten auch Märkte beständig auf die 
optimalen Umstände, um zu gedeihen. Ein 
Markt ist nicht als ästhetisches Objekt ge-
staltet, dennoch gibt es eine wunderschö-
ne Logik der Praxis: Märkte sind selbstre-
gulierende Netzwerke, die eine vertraute 
Struktur aus heterogenen Teilen hervor-
bringen.

Märkte bleiben bestehen.

Für mehr Informationen: www.chanceprojects.com

industrialtownfuturism Od roku 
1995 wspólnie pracujemy nad projektami, 
w których śledzimy wymianę między sztuką 
a strukturami wyznaczającymi nasze życie 
codzienne. Współpracowaliśmy z muzeami, 
bankiem centralnym, galeriami, archiwami, 
biurem rzeczy znalezionych, agencjami re -
klamowymi, instytucjami oświaty oraz z 
domem handlowym. Podczas naszych 
poszukiwań znajdujemy dla każdego pro-
jektu odpowiednią formę (wystawa, film, 
publikacja, wykład, archiwum, prezent czy 
oprowadzanie).

W ramach projektu »industrialtown-
futurism« przedstawimy prowi zo ryczną 
podwójną projekcję. Tym razem zajęliśmy 
się archaiczną formą socjalną nieformal-
nych rynków. W przyszłości zanik handlu 
przemysłowego lub zmonopolizowanego 
umożliwi odrodzenie się rynków ulicznych. 
Jak odporny wirus zwalczany przez układ 
odpornościowy organizmu czeka na jego 
osłabienie, tak rynki ciągle wy czekują na 
optymalne okoliczności, aby móc się 
rozwijać. Rynek nie jest obiektem estetycz-
nym, mimo to istnieje piękna logika prakty-
ki: rynki są samoregulującymi się sieciami 
zależności, które z różnorodnych ele-
mentów wydobywają znajomą stru kturę.

Rynki przetrwają.

Więcej informacji na stronie:
www.chanceprojects.com
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RAFAŁ JAKUBOWICZ

»Eine abstrakte Form. Vorschlag für 
ein Denkmal zu Wolfsburgs hundertjäh-
rigem Stadtjubiläum« ist eine minima-
listische Skulptur aus Acrylglas, basierend 
auf der Form eines typischen Hauses aus 
der Gründungszeit von Wolfsburg.

Zeit ist ein Vehikel
Sie führt in ein schwarzes Loch
Zeit ist ein Kommentar
(was nichts zu bedeuten hat)
Zeit ist ein chirurgisches Skalpell
Sie schneidet weg, räumt auf:
[...]

Übersetzung nach einem Gedicht von 
Piotr Rawicz aus der Novelle »Le sang du 
ciel« (Das Blut des Himmels), Editions Gal-
limard, Paris 1961

»Abstrakcyjna Forma. Propozycja 
memoriału na stulecie Wolfsburga« to 
minimalistyczna rzeźba z pleksi, która może 
przywodzić skojarzenia z architekturą 
Wolfsburga.

Czas to wehikuł
Który wiedzie do czarnej dziury.
Czas jest komentarzem
(On niczego nie skomentuje)
Czas to chirurgiczny skalpel
Który odcina, który usuwa:
[...]

Fragment książki: Piotr Rawicz, Krew 
nieba, Kraków 2003, s. 88. Tytuł oryginału: 
Piotr Rawicz, Le sang du ciel, Paris 1961, 
Gallimard
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FOLKE KÖBBERLING 

Aufschwung = Erlebnis  Im Schwer-
punkt meiner Arbeiten steht der städtische 
Raum als künstlerisches Experimentierfeld 
zu den Themen Stadtentwicklung, öffent-
licher Raum, Selbstorganisation und Öko-
nomie. Ich realisiere konkrete Eingriffe, in 
denen ich versuche die Bedingungen städ-
tischen Lebens im Zeichen von Privatisie-
rung und Ökonomisierung kritisch zu hin-
terfragen. 

Mit meiner Arbeit »Aufschwung = Er-
lebnis« beziehe ich mich auf die vom Volks-
wagenkonzern forcierte Umwandlung der 
Industriestadt Wolfsburg zur Eventcity 
Wolfsburg. In meiner Vision befindet sich 
Wolfsburg in den nächsten 30 Jahren nicht 
mehr in Deutschland, sondern wird zum 
hundertjährigen Jubiläum und als Zeichen 
des chinesischen Wirtschaftsaufschwungs 
als Reality-Erlebniswelt und Themenpark 
von Volkswagen nach China verfrachtet und 
dort real wieder aufgebaut. 

Der chinesische Markt ist für den glo-
bal player VW weitaus lukrativer als der 
deutsche, schon heute ist er mit zwei Joint 
Ventures in China vertreten. Der Anteil des 
Verkaufs von Volkswagen in China liegt 
2005 bei 29 %. Laut chinesischen Progno-
sen dauert es noch Jahre bis der chinesi-
sche Bedarf nach dem Automobil gestillt 
sein wird. 

Aufschwung = Erlebnis (Rozwój = 
Przeżycie) Moje prace skupiają się wokół 
przestrzeni miejskiej jako pola dla 
eksperymentów artystycznych na temat 
rozwoju miasta, przestrzeni publicznej, 
samoorganizacji i ekonomii. Dokonując 
konkretnych ingerencji w przestrzeń pu-
bliczną, próbuję stawiać pytania o warunki 
życia miejskiego przebiegającego pod 
znakiem prywatyzacji i ekonomizacji. 

W pracy »Aufschwung = Erlebnis« 
nawiązuję do wymuszanej przez koncern 
Volkswagena przemiany przemysłowego 
miasta Wolfsburga w »eventcity Wolfs-
burg«. W mojej wizji za 30 lat Wolfsburga 
nie będzie już w Niemczech. Z okazji setnej 
rocznicy powstania oraz jako symbol roz-
kwitu chińskiej gospodarki miasto zostanie 
przetransportowane przez Volkswagena do 
Chin, gdzie po zrekonstruowaniu pokazy-
wane będzie jako kraina przygód i park te-
matyczny. 

Rynek chiński jest dla globalnego gra-
cza VW dużo bardziej lukratywny niż nie-
miecki. Już dziś Volkswagen jest reprezen-
towany w Chinach przez dwie spółki joint 
venture. Udział sprzedaży Volkswagena w 
Chinach wynosi w 2005 roku 29 %. Według 
chińskich prognoz miną lata, zanim w Chi-
nach zostanie zaspokojony popyt na sa-
mochody. 
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PIA LANZINGER

Nowa Huta History Playground  
Visit historic Nowa Huta, where George 
Orwell’s dark vision of a perfect industri-
al metropolis was executed with stunning 
precision. Until, that is, the workers rose 
up and overthrew Big Brother.

Sie entscheiden, in welcher Zeit Sie 
Nowa Huta erleben möchten! Hier ist das 
Leben ein Playground, frei von historischen 
Begrenzungen – eine einzigartige touris-
tische Attraktion! Im »Nowa Huta History 
Playground« werden menschliche Schick-
sale in den verschiedensten Zeitabschnit-
ten erleb- und nachvollziehbar. Das gan-
ze Jahr über vermittelt die für Sie konser-
vierte Stadt, in der historische Vorkomm-
nisse permanent wiederaufgeführt wer-
den, ein lebendiges und hautnahes Bild 
vom Leben und Leiden an einem Ort, der 
im Sozialismus einstmals als Idealstadt ge-
feiert wurde.

»Nowa Huta – igrzysko historii« Visit 
historic Nowa Huta, where George Orwell’s 
dark vision of a perfect industrial metropolis 
was executed with stunning precision. 
Until, that is, the workers rose up and 
overthrew Big Brother.

To ty decydujesz, w jakie czasy chcesz 
się przenieść do Nowej Huty! 

Tutaj życie to plac zabaw, bez żadnych 
historycznych ograniczeń – to jedyna i nie-
powtarzalna turystyczna atrakcja! Na »hi-
storycznym placu zabaw Nowej Huty« 
masz możliwość poznania i odtworzenia 
ludzkich losów w różnych okresach. Przez 
cały rok to miasto utrwalone dla Ciebie, w 
którym ciągle na nowo przedstawiane są 
historyczne wydarzenia, przekazuje żywy i 
namacalny obraz życia i cierpienia miejsca, 
które w socjalizmie uznawane było za mia-
sto idealne.
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LPG COTTBUS

Der lange Marsch – Ein Festzug zum 
hundertjährigen Stadtjubiläum Wolfs-
burgs Nachdem 2008 die Autosparte VWs 
von Mittal Steel übernommen und ausgela-
gert wurde, konnten wir uns ganz den neu-
en Mobilitätskonzepten widmen und High 
Performance Walking begann seinen Sie-
geszug. Schon die erfolgreiche Einführung 
der ersten »Volksprothese« von 2006 mach-
te VW zum Weltmarktführer für künstliche 
Hüftgelenke und in der Folge wurde Wolfs-
burg zur Modellstadt für die neuen Formen 
des verbesserten Gehens. Neben der kom-
pletten Neustrukturierung des VW-Werkes 
wurden in der Stadt große Kliniken und 
Reha-Zentren gebaut. Kleine Spezialzulie-
ferbetriebe und Customizing-Shops schos-
sen wie Pilze aus dem Boden. 2015 wur-
de das »rotierende Bein« vorgestellt, dem 
ersten selbstgehenden 360º Kugelgelenk-
implantat. Niemand konnte damals ahnen, 
dass diese Erfindung das Aussehen unse-
rer Städte grundsätzlich verändern würde. 
Das 80 km/h Durchschnittstempo von Fuß-
gängern machte ein Umdenken in der In-
frastruktur notwendig. Heute, 2038 wollen 
wir diese großartige Entwicklung unserer 
Stadt feiern und bedanken uns innigst für 
die gütige Unterstützung der Bruderschaft 
des VW-Managementklosters.

Długi marsz – Pochód z okazji 
obchodów stulecia Wolfsburga Po 
przejęciu w roku 2008 przez koncern Mittal 
Steel działu produkcji samochodów 
Volkswagena, mogliśmy całkowicie po  świę-
cić się nowym koncepcjom mobilności, a 
High Performance Walking rozpoczął swój 
triumfalny pochód. Już pierwszy sukces, 
jakim było wprowadzenie na rynek pierw-
szej »protezy dla ludu« zapewnił VW 
pozycję światowego lidera na rynku sztu-
cznych stawów biodrowych, zaś Wolfsburg 
stał się modelowym miastem nowych form 
ulepszonego chodzenia. Oprócz całkowitego 
przestrukturyzowania zakładów VW w 
mieście wybudowano duże kliniki i centra 
rehabilitacyjne. Jak grzyby po deszczu 
wyrosły małe specjalistyczne firmy pod-
dostawcze i customizing-shops. W roku 
2015 zaprezentowana została »obracająca 
się noga« – pierwszy samochodzący im-
plant stawu kulowego obracający się o 
360º. Nikt jeszcze nie przypuszczał, że ten 
wynalazek całkowicie odmieni wygląd 
naszych miast. Średnia prędkość poruszania 
się pieszych wynosząca 80 km/h spo-
wodowała konieczność zmiany infra-
struktury. Dziś, w roku 2038 chcemy uczcić 
wspaniały rozwój naszego miasta i wyrazić 
gorące podziękowanie za wsparcie braciom 
z Klasztoru Zarządzania VW.
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MODULORBEAT und ŁUKASZ STANEK

SUPERVISION – Über die Zukunft 
der Utopie »Supervision« hinterfragt die 
Relevanz von gesellschaftlichen Utopien 
und Visionen und den damit verbundenen 
Gesellschaftsentwürfen im Kontext von so-
zialen – städtischen – Systemen. 

»Supervision« steht in seiner Doppel-
deutigkeit für die Frage nach der Zukunft 
gesellschaftlicher Visionen einerseits und 
als psychologischer Terminus für eine Me-
thode der Reflexion des wechselseitigen 
Einwirkens – der Interaktion – von Akteu-
ren und Systemen andererseits. 

Den durch die Ausstellung thematisier-
ten systemorientierten Begriffen Planstadt, 
Utopie und Futurismus werden persönli-
che Sichtweisen in Form von Begegnungs-
aufzeichnungen und spontanen Schnapp-
schüssen gegenübergestellt. 

Innerhalb von unterschiedlichen Be-
ratungs- und Therapierungsformaten, die 
sich an einem besonderen Ort innerhalb 
der jeweiligen Stadt ereignen, werden 
spielerisch unterschiedlichen Perspektiven 
auf Stadt, Umwelt und Gesellschaft aufge-
zeigt, und in den Ausstellungsraum zurück 
gespiegelt.

SUPERVISION – O przyszłości utopii  
»Supervision« stawia pytanie o relewancję 
utopii i wizji społecznych oraz związanych z 
tym konceptów społecznych w kontekście 
systemów socjalno – miejskich. 

»Supervision« w swojej dwuznaczności 
oznacza z jednej strony pytanie o przyszłość 
wizji społecznych, z drugiej zaś – psycholo-
giczny termin określający metodę refleksji 
wzajemnego oddziaływania – interakcji – 
osób działających i systemów. 

Tematyzowanym i systematyzowanym 
przez wystawę pojęciom takim jak: miasto 
wybudowane według planu, utopia i futu-
ryzm, przeciwstawiona jest osobista per-
spektywa ukazana w formie zarejestrowa-
nych spotkań i spontanicznych migawek. 

Podczas różnych programów dorad-
czych i terapeutycznych, odbywających się 
w szczególnym miejscu danego miasta, w 
zabawny sposób wydobywane są różne 
perspektywy spojrzenia na miasto, otocze-
nie i społeczeństwo, projektowane na-
stępnie do przestrzeni wystawowej.
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SILKE RIECHERT

Detroit Blues: »please, Mr  Foreman, 
slow down your assembly line. No, I 
don't mind workin', but I do mind 
dyin« nach einem Song von Joe Carter 
1931 …

Silke Riechert thematisiert in »Detroit 
Blues« das Glückversprechen der moder-
nen Industriegesellschaft. Sie nimmt die 
Ausstellung zum Anlass, verschiedene The-
menkomplexe des Fordismus zu reflektie-
ren. Massenproduktion und Massenwohn-
formen sollten den Aufbruch in eine neue 
Zeit symbolisieren. Technologische Mach-
barkeit und Reichtum, gewährleistet durch 
hohe Produktivität und Absatzzahlen, ver-
breiteten die Vision von Mitbestimmung 
und Freiheit. Was passiert jedoch mit den 
Versprechen der modernen Industriege-
sellschaft in Zeiten verratener Utopien? 

Silke Riechert baut eine futuristische, 
postindustrielle Modelllandschaft, in der 
sie die Reste der Versprechen von Mo-
derne und Fordismus darstellt. Der Land-
schaftsskulptur wird sie Bilder, Texte und 
Slogans beifügen und sie zu einem kom-
plexen Szenario verdichten. 

Detroit Blues: »please, Mr Foreman, 
slow down your assembly line. No, I 
don´t mind workin`, but I do mind 
dyin«  z utworu Joe Cartera 1931 …

W pracy »Detroit Blues« Silke Riechert 
tematyzuje obietnicę szczęścia nowo-
czesnego społeczeństwa industrialnego. 
Wystawa jest dla niej pretekstem do 
rozważenia różnych tematów związanych z 
fordyzmem. Produkcja masowa i masowe 
formy mieszkalne miały symbolizować 
początek nowej epoki. Wykonalność tech-
nologiczna i bogactwo, zapewniane przez 
wysoką wydajność i duży zbyt roz-
powszechniały wizje wolności i wspó ł-
decydowania. Ale co dzieje się z obietnica-
mi nowoczesnego społeczeństwa indu-
strialnego w czasach zdradzonych utopii? 

Silke Riechert buduje model futurysty-
cznego, postindustrialnego krajobrazu, w 
którym przedstawia resztki obietnic skła-
danych przez modernę i fordyzm. Do kraj-
obrazu tego dołączy zdjęcia, teksty i sloga-
ny, z których powstanie złożony scena-
riusz. 
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»Do siego roku (2049)« Jest to 
projekt kalendarza na rok 2038 z okazji 
jubileuszu powstania Wolfsburga. Rze-
czywiste daty pochodzą jednak z roku 
2049, kiedy to setną rocznicę powstania 
obchodzić będzie Nowa Huta. Inspiracji do 
mojej pracy dostarczył mi czas spędzony w 
Wolfsburgu i Nowej Hucie – lub tylko 
wyobrażenie tego czasu.

Tak jak w bajkach i mitach można 
zmieniać rzeczywistość za pomocą czarów, 
ja również planuję, wymyślam i zaczarowuję 
przyszłość i losy trzech tureckich chłopców, 
których spotkałem w Wolfsburgu. Frag-
menty tej przyszłości przedstawiam na 
zdjęciach, w montażach fotograficznych i 
spreparowanych dokumentach zawie-
rających wybrane fakty biograficzne z ich 
życia i zestawiam z aktualną i przyszłą 
sytuacją gospodarczą i religijną w Europie 
Wschodniej i Nowej Hucie. Kalendarz jest 
jednocześnie swoistym »albumem rodzin-
nym« i zbiorem historii, paradoksalnie do 
przyszłych wspomnień, które mają w sobie 
coś z mitu – można je objąć spojrzeniem 
lub zmienić …

13 podwójnych kart kalendarza ma 
formę otwartą, tak by w przyszłości można 
było je opracowywać na nowo i nadawać 
im nowe funkcje. 

ROBERT RUMAS

Einen guten Rutsch – Alles Gute für 
das Neue Jahr. Dieses Projekt ist ein Ent-
wurf für einen Kalender zum Stadtjubiläum 
von Wolfsburg 2038. Die tatsächlichen Da-
ten gehören zum Jahr 2049, dem Jahr, in 
dem die Entstehung der Stadt  Nowa Huta 
gefeiert wird. Die Inspiration für das Pro-
jekt liefert meine Zeit in Wolfsburg und No-
wa Huta – oder nur die Vorstellung von die-
ser Zeit. 

Ebenso wie man durch Zauberei (ähn-
lich wie in Märchen und Mythen) verän-
dern kann, plane, erfinde und verzaubere 
ich das zukünftige Leben und Schicksal von 
drei türkischen Jungen, denen ich in Wolfs-
burg begegnete. Fragmente dieser Zukunft 
zeige ich anhand von Fotos, Fotomontagen 
oder präparierten Dokumenten mit aus-
gewählten biographischen Daten auf und 
verknüpfe sie mit aktuellen und zukünfti-
gen religiösen und wirtschaftlichen Bedin-

gungen in Osteuropa und Nowa Huta. Der 
Kalender ist gleichzeitig »Familienalbum« 
und Geschichtensammlung und dabei pa-
radoxal zu den zukünftigen Erinnerungen, 
die etwas von einem Mythos besitzen, den 
man übersehen oder verändern kann … 

Die 13 doppelten Kalendertafeln sind 
offen gestaltet, so dass sie in der Zukunft 
überarbeitet werden und andere Funktions-
formen annehmen können. 
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JANEK SIMON

Essbare Pflanzen und Tiere in Nieder-
sachsen Das Projekt ist eine Forschung 
über essbare Lebensformen in Niedersach-
sen. Das Wissen darüber, was wir essen 
können, wo wir dies finden und wie wir es 
zubereiten, kann in einer Vielzahl von Situa-
tionen lebenswichtig sein.

In einer Vorlesung und durch einen 
Reader und eine Informationskarte in der 
Ausstellung werde ich versuchen den Be-
sucherInnen des Kunstvereins Wolfsburg 
wertvolles Wissen zu vermitteln. Es ist 
schwierig, die Zukunft vorherzusehen, des-
wegen scheint es weise zu sein, sich auf 
das Schlimmste vorzubereiten. Das die Lis-
te von natürlichen Katastrophen, möglichen 
ökonomischen Zusammenbrüchen, Epi-
demien, Kriegen, Auswirkungen terroristi-
scher Anschläge, rassistischen Gewaltaus-
brüchen und so weiter immer länger und 
länger wird macht es einfacher uns selbst 
in einer Situation vorzustellen, in der wir 
unser eigenes Essen in der Wildnis suchen 
müssen. Mit Überlebenstechniken ausge-
rüstet zu sein ist einfacher als wir denken. 

Jadalne rośliny i zwierzęta w Dolnej 
Saksonii Ten projekt jest badaniem 
dotyczącym jadalnych form życia w Dolnej 
Saksonii. Wiedza na temat, co możemy 
zjeść, gdzie możemy znaleźć coś do 
jedzenia i jak to przygotujemy, może w 
wielu sytuacjach okazać się niezbędna.  

Poprzez wykład, skrypt i kartę 
informacyjną na wystawie postaram się 
przekazać zwiedzającym Kunstverein w 
Wolfsburgu cenną wiedzę. Nie jest łatwe 
przewidywanie przyszłości, dlatego wydaje 
się rozsądnym przygotowanie na najgors-
ze. To, że lista katastrof naturalnych, 
możliwych załamań ekonomicznych, epide-
mii, wojen, następstw aktów terrorystycz-
nych, rasistowskich ataków i tak dalej jest 
coraz dłuższa powoduje, że łatwiej 
wyobrażamy siebie w sytuacji, kiedy 
pożywienia musimy szukać w dziczy. 
Wyposażyć się w techniki przeżycia jest 
łatwiej, niż myślimy.  
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WOLFSBURG

Wolfsburg, einst Fragment einer »natio-
nalsozialistischen Musterstadt«, wurde in 
der jungen Bundesrepublik zum Ort eines 
beispiellosen Nachkriegswirtschaftswun-
ders, bewirkt durch den Erfolg des Volks-
wagenwerks.

Heute gilt Wolfsburg als Musterbei-
spiel der städtebaulichen Moderne, die 
zunächst für eine bestimmte Lebensform 
(Kleinfamilie) innerhalb einer festgelegten 
Erwerbsstruktur (Industriearbeit) errich-
tet wurde und bislang nahezu bruchlos in 
Glück und Wohlstand existierte. Bislang 
war die Stadt in ihren Lebensbedingungen 
und allen stadtentwicklungspolitischen 
Perspektiven maßgeblich bestimmt von ih-
rer mono-industriellen Struktur. Mittlerwei-
le ist es fraglich, welchen Gehalt die hier 
konsequent praktizierte Art der modernen 
Architektur und Stadtplanung für zukünf-
tige Lebensentwürfe haben kann. Für die 
122.500 Einwohner zählende Stadtgesell-
schaft stellt sich zudem die Frage, welches 
emanzipatorische Potential sie gegenüber 
dem lokal ansässigen Weltkonzern zu ent-
wickeln vermag.

Der größte Automobilhersteller Euro-
pas versucht, im Sinne der Firmenphilo-
sophie am Ort seines Stammsitzes wei-
terhin eine fordistische Massenarbeitskul-
tur aufrechtzuerhalten, daneben in neue 
Geschäftsfelder zu investieren und ist be-
müht, das städtische Umfeld in seine Be-

strebungen der dauerhaften Zukunftssi-
cherung einzubeziehen. So wird seit dem 
Jahre 2000 innerhalb des konzerneigenen 
Themenparks »Autostadt« nicht nur die 
Stilisierung der VW-Automarken zu Fetisch-
objekten aufwendig inszeniert, sondern 
die Bevölkerung durch kostspielige Kultur-
veranstaltungen und Freizeitangebote in 
die werkseigene Erlebniswelt gelockt. Mit 
jährlich 2 Millionen Besuchern ist die »Au-
tostadt« selber zu einer begehrten Marke 
geworden. 

In der neu errichteten AutoUni auf dem 
Wolfsburger Mobile Life Campus, wird 
gleichzeitig das Feld des Übergangs von 
der Industrie- zur Dienstleistungsgesell-
schaft im Sinne des Konzerns bestellt.

Die Stadtväter haben auf die drängen-
de Frage, welches Potential demgegen-
über die bislang als soziale Integrations-
maschine gut funktionierende Stadt für zu-
künftige, postfordistische Gesellschaftsfor-
men haben kann, das neue urbane Leitbild 
»Erlebnisstadt« ausgerufen und investie-
ren nun ebenfalls kräftig in den Ausbau von 
Dienstleistungs- und Freizeitangeboten, 
die ein überregionales, gar internationales 
Publikum in die Stadt am Mittellandkanal 
locken sollen.

 Martin Kaltwasser
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Wolfsburg– kiedyś fragment »narodowo-
socjalistycznego wzorcowego miasta« –
stał się w młodej Republice Federalnej 
miejscem bezprecedensowego powojen-
nego cudu gospodarczego, wywołanego 
przez sukces fabryki Volkswagena.

Dzisiaj Wolfsburg uchodzi za typowy 
przykład urbanistycznego modernizmu, 
utwo rzonego najpierw dla określonego sty-
lu życia (małe rodziny), wewnątrz ustalonej 
struktury zarobkowej (rejon przemysłowy), 
który przetrwał dotychczas prawie bez 
szwanku w szczęściu i dobrobycie. Do tej 
pory warunki życiowe oraz wszystkie urba-
nistyczno-polityczne perspektywy miasta 
były w znacznym stopniu określane przez 
jego monoprzemysłową strukturę. Tymcza-
sem problematycznym jest pytanie, jaką 
wartość dla przyszłych modeli życia może 
posiadać konsekwentnie praktykowany tu-
taj typ współczesnej architektury i plano-
wania miasta. Dla społeczności miasta 
liczącej 122.500 mieszkańców dochodzi 
dodatkowe pytanie o to, jaki wyzwalający 
potencjał może się narodzić wobec lokalnie 
umiejscowionego światowego koncernu. 

Największy europejski producent 
samochodów, w myśl filozofii firmy, nadal 
próbuje promować kulturę pracy masowej, 
inwestując ponadto w nowe obszary dzia-
łalności gospodarczej oraz zabiegając o to, 
aby w swoich staraniach o trwałe zabezpie-
czenie przyszłości uwzględnić również 

o bszar miejski. Stąd wewnątrz należącego 
do koncernu parku tematycznego »Miasto 
samochodów« zainscenizowano na wielką 
skalę w roku 2000 nie tylko marki samocho-
dowe VW jako fetysze, ale również dzięki 
kosztownym imprezom kulturalnym i pro-
pozycjom spędzania wolnego czasu w 
należącym do fabryki wesołym miasteczku, 
przyciągnięto uwagę mieszkańców. »Auto-
stadt«, które odwiedza rocznie 2 miliony 
gości, stało się samo w sobie pożądaną 
marką. 

Na nowopowstałym Auto-Uniwersyte-
cie na wolfsburgskim kampusie Mobile 
Life, w myśl koncernu wytwarzać się 
będzie nowe modele przechodzenia ze 
społeczeństwa przemysłowego na usłu-
gowe. 

Na naglące pytanie, jaki potencjał może 
mieć miasto, które dotychczas dobrze 
funkcjonowało jako socjalna maszyna 
integrująca, wobec przyszłościowych form 
społecznych, ojcowie miasta wskazali nowy 
wzorzec urbanizacyjny, czyli »Erlebnis-
stadt« (»tematyczny park rozrywki«). Zde-
cydowanie inwestują również w rozbudowę 
sektora usługowego i rozrywkowego, które 
to do miasta mają przyciągnąć ponad-
regionalną a nawet międzynarodową 
publikę. 

 Martin Kaltwasser

WOB_NH_innen.indd   17WOB_NH_innen.indd   17 05.12.2005   10:04:16 Uhr05.12.2005   10:04:16 Uhr



NOWA HUTA

Nowa Huta wurde als Krakauer Stadt-
teil für das große Metallkombinat gebaut, 
das ursprünglich den Namen Wladimir Le-
nin trug. Der Betrieb umfasste 1000 ha Flä-
che, produzierte 7 Millionen Tonnen Stahl 
jährlich und beschäftigte ca. 40 000 Leute. 
Nach einem Besitzerwechsel ist der Be-
trieb heute Eigentum der Mittal Steel Po-
land S.A., beschäftigt ca. 8000 Leute und 
produziert nur noch 1,5 Millionen Tonnen 
Stahl. 

Nach dem Ausbau Warschaus war der 
Bau Nowa Hutas die wichtigste Investition 
im Nachkriegspolen. 

In den Achtziger Jahren gab es einen 
wirtschaftlichen Zusammenbruch und das 
Leninkombinat wurde neben der Werft in 
Danzig die wichtigste Bastion der NSZZ 
(NSZZ = Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy – Unabhängige Selbstregierte 
Arbeitergewerkschaft) »Solidarność«. Es 
kam zu zahlreichen Zusammenstößen mit 
der kommunistischen Polizei, in deren Ver-
lauf es Tote und Verletze gab.

Nach 1989 wurde Nowa Huta zu ei-
nem Beispiel der Privatisierung für andere 
Betriebe in Polen. Aus markttechnischen 
Gründen wurden zahlreiche Abteilungen 
geschlossen und viele Leute verloren ihre 
Arbeit.

In den folgenden Neunziger Jahren 
wurde aus dem blühenden Industrieviertel, 
das der ganze Stolz der kommunistischen 
Regierung war, ein verlassenes und unge-
pflegtes Gebiet. Die hohe Arbeitslosigkeit, 
das hohe Durchschnittsalter der Bewoh-
ner des so genannten »Alten« Nowa Hutas 
und der Mangel einer wirklichen Reaktion 

der Stadtregierung führten zu einem öko-
nomischen Kollaps. 

Heute wartet Nowa Huta auf seine 
nächste Chance. Die auf dem Gebiet ent-
stehenden gesellschaftlichen Initiativen ge-
ben neue Hoffnung darauf, dass diese Ge-
gend wieder aufblüht. 

Kalender

1947 Entscheidung von Jozef Stalin über den Bau 
einer Stahlhütte »irgendwo auf dem Gebiet Polens«, 
die Operation trug den Namen »Gigant«.

1949 Auswahl des Gebiets für das zukünftige 
Kombinat, die Dörfer Mogiła und Pleszów.

1950 - 1955 Bau der gesamten urbanen Einheit 
des so genannten »Alten« und heute denkmalge-
schützten Nowa Hutas und der Fabriken. Die ersten 
Siedlungen wurden nach Plänen aus den 30er Jah-
ren gebaut. Erst nach dem Tod Jozef Stalins domi-
nierte der sozialistische Realismus.

1956 »Polnischer Oktober« - Abkehr von den Re-
geln des sozialistischen Realismus und Bau des ers-
ten modernistischen Hauses in Nowa Huta.

1960 Kampf um das Nowa Huta-Kreuz, ein gesell-
schaftlicher Aufruf gegen die Entscheidung der Re-
gierung, den Bau einer Kirche zu verbieten. Als Er-
gebnis der Aktivitäten des Krakauer Bischofs Karol 
Wojtyla in den Jahren 1966-77 wurde eine neue Kir-
che – Arka Pana – errichtet.

1970 - 1979 Weiterer Ausbau des Kombinats und 
damit verbunden ökologische Auswirkungen von 
verheerendem Ausmaß.

1980 - 1989 intensive Untergrundaktivitäten durch 
die »Solidarność«. Der 1988 begonnene Streik führ-
te zur Wiedergeburt der »Solidarność« in Polen mit 
der Folge des Falls des kommunistischen Regimes.

1990 - 2000 zahlreiche Besitzerwechsel des Kom-
binats und gleichzeitiger Verlust seiner Bedeutung 
für und schrittweise Verarmung des Stadtviertels.

 Maciej Miezian
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Nowa Huta została wybudowana jako 
dzielnica Krakowa obsługująca olbrzymi 
kombinat metalurgiczny, który pierwotnie 
nosił miano Włodzimierza Lenina. Zakład 
ten obejmował swoim zasięgiem 1000 ha 
powierzchni, produkował 7 mln ton stali 
rocznie i zatrudniał ok. 40 tys. ludzi. Dziś, 
po przemianach własnościowych, stanowi 
własność Mittal Steel Poland S.A., zatru-
dnia ok. 8 tys. ludzi i produkuje jedynie 1,5 
mln ton stali.

Nowa Huta obok odbudowy War-
szawy stanowiła najbardziej priorytetową 
inwestycję w powojennej Polsce. W latach 
80-tych nastąpiło załamanie ekonomicz-
ne i kombinat im. Lenina oprócz Stoczni 
Gdańskiej stał się najważniejszym bastio-
nem NSZZ »Solidarność«. Dochodziło tu do 
licznych starć z siłami komunistycznej mi-
licji. Byli zabici i ranni.

Po 1989 r. Nowa Huta stała się wzorem 
prywatyzacji dla innych zakładów w Polsce. 
Niestety, z powodów rynkowych musia-
no zamknąć liczne wydziały, a wielu ludzi 
straciło pracę.

W latach 90-tych XX w. Nowa  Huta 
z kwitnącej dzielnicy przemysłowej, sta-
nowiącej przedmiot dumy komunistycznej 
władzy, stała się miejscem opuszczonym 
i zaniedbanym. Wysokie bezrobocie, za-
awansowany wiek mieszkańców tzw. »sta-
rej« Nowej Huty oraz brak właściwej reak-
cji ze strony władz miasta doprowadziły do 
zapaści ekonomicznej.

Dziś Nowa Huta czeka na swoją kolejną 
szansę, a rodzące się na jej terenie inicjaty-
wy społeczne pozwalają mieć nadzieję, że 
miejsce to ponownie się odrodzi.

Kalendarium

1947 decyzja Józefa Stalina o budowie huty stali 
»gdzieś na terenie Polski«. Operacja ta nosiła mia-
no »Gigant«.

1949 wybór terenu pod przyszły kombinat na tere-
nie wsi Mogiła i Pleszów. 

1950 - 1955 powstanie całego zespołu urbanisty-
cznego, tzw. »starej« Nowej Huty (dziś wpisanej 
do rejestru zabytków) oraz samej fabryki. Pierwsze 
osiedla budowano według wzorców opracowanych 
w latach 30-tych. Dopiero od śmierci J. Stalina do-
minacja socrealizmu.

1956 wydarzenia »polskiego października« –
odejście od reguł socrealizmu i budowa pierwszego 
modernistycznego domu w Nowej Hucie.

1960 walka o Krzyż Nowohucki, tj. rozruchy 
społeczne wywołane cofnięciem przez władze zgo-
dy na budowę kościoła. W wyniku działań bisku-
pa krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966-77 
wznie siono nową świątynię, zwaną Arką Pana.

1970 - 1979 okres dalszej rozbudowy kombi-
natu i łączącej się z tym klęski ekologicznej o 
niewyobrażalnych rozmiarach. 

1980 - 1989 intensywna działalność podziemnych 
struktur Niezależnego Samorządnego Związku Za-
wodowego »Solidarność«. Rozpoczęty w 1988 r. 
strajk doprowadził do odrodzenia się »Solidarności« 
w Polsce i w efekcie – upadku reżimu komunisty-
cznego.

1900 - 2000 liczne przemiany własnościowe kom-
binatu, a jednocześnie spadek znaczenia i stopnio-
we ubożenie dzielnicy.

 Maciej Miezian

WOB_NH_innen.indd   19WOB_NH_innen.indd   19 05.12.2005   10:04:25 Uhr05.12.2005   10:04:25 Uhr



SYMPOSIUM / SYMPOZJUM

WOB_NH_innen.indd   20WOB_NH_innen.indd   20 05.12.2005   10:04:30 Uhr05.12.2005   10:04:30 Uhr



Opór i rekonstrukcja: miasto – ogród 
w erze nekro – polityki. Miasto – ogród 
było flagowym okrętem ery przemysłowej, 
zawdzięczało swoją efektywność temu, że 
apelowało do moralnych i politycznych 
ideałów a zarazem kultywowało siły życiowe 
robotników, traktowanych jako zasoby 
produkcyjne. Dyscyplinując i kontrolując 
było ucieleśnieniem bio-polityki, formy 
władzy związanej z przemysłowym ka-
pitalizmem, administrującej i zarządzającej 
podmiotami i ich ciałami w celu pod-
trzymania działania systemu. 

Nowe technologie i nowe formy aku-
mulacji kapitału sprawiły, że armie praco-
wników stały się zbędne. Zarządzaniem re-
zerwuarem ludzi – odpadów zajmuje się 
nekro-polityka, której celem jest separacja 
»niepotrzebnych« grup od reszty 
»użytecznego« społeczeństwa.

Wystąpienie jest próbą odpowiedzi na 
pytanie o przyszłość miast – ogrodów po 
upadku idei państwa dobrobytu. Pytanie to 
dotyczy zarówno wolności i oporu w erze 
nekro-polityki, jak i materialnych warunków 
życia, alternatywnych sposobów produkcji i 
konsumpcji. 

Widerstand und Rekonstruktion: 
Gartenstädte in der Ära der Nekropoli-
tik Gartenstädte waren das Flaggschiff 
der Industrieära. Ihre Effektivität verdank-
ten sie dem Appell an moralische und po-
litische Ideale. Gleichzeitig pflegten sie die 
Lebenskraft der Arbeiter, die als Produkt-
vorrat angesehen wurden. 

Kontrollierend und disziplinierend wa-
ren Gartenstädte die Verwirklichung der Bi-
opolitik. Diese besteht aus Machtformen, 
die, verbunden mit dem Industriekapitalis-
mus, Subjekte und ihre Körper verwaltet 
und das Funktionieren des Systems auf-
rechterhält.

Neue Technologien und neue Formen 
von Kapitalakkumulation bewirkten, dass 
Armeen von Arbeitern überflüssig wurden. 

Die Nekropolitik befasst sich mit der 
Verwaltung von dem »Vorrat« und dem 
»Abfall« Mensch. Ihr Ziel ist die Trennung 
der »unbrauchbaren« Leute von dem »nütz-
lichen« Rest der Gesellschaft.

Der Vortrag ist ein Versuch, die Frage 
nach der Zukunft der Gartenstädte nach 
dem Scheitern der Idee des Wohlstands-
staates zu beantworten.

Die Frage betrifft auch die Freiheit und 
den Widerstand in der Nekroära, sowie die 
materiellen Bedingungen des Lebens, al-
ternative Möglichkeiten der Produktion und 
des Verbrauchs. 

EWA CHARKIEWICZ
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Strzeżone osiedla, przestrzenie 
konsumenckie i turystyczne atrakcje – 
neoliberalna ideologia a architektura w 
Polsce. Wystąpienie dotyczyć będzie 
problematyki funkcjonowania neoliberalnej 
ideologii w Polsce, obejmującej także 
architektoniczne aranżacje, które tworzą 
ramę dla praktyk społecznych. W Warszawie 
neoliberalna ideologia artykułuje się przede 
wszystkim w polityce deregulacji, 
owocującej rozwojem zamkniętych osiedli i 
wielkich centrów handlowych. Warszawa 
jest przykładem miasta, gdzie socjalistyczne 
planowanie pozostawiło znaczne obszary 
dla wdrażania nowych form archi te kto-
nicznych i ekspansji zamożnych warstw 
społecznych. Włączanie Nowej Huty w 
ramy neoliberalnej ideologii realizuje się 
nieco innymi środkami. Miasto, które 
stanowiło spójną i całościową realizację 
architektoniczną, przekształcane jest w 
atrakcję turystyczną. W wystąpieniu nacisk 
położony będzie na symboliczne strategie 
redefiniowania Nowej Huty, wpisujące to 
miasto w porządek neoliberalnej ideologii. 
Rozpoznanie tych mechanizmów jest 
warunkiem możliwości konstruowania 
alternatywnych projektów na przyszłość, 
które wymykałyby się idei przekształcenia 
Nowej Huty w przestrzeń turystyczną.

Gated communities, Konsumorte 
und touristische Attraktionen – neoli-
berale Ideologie in Polen Im Zentrum 
des Vortrags steht die Umsetzung der ne-
oliberalen Idee in Polen. Inbegriffen sind 
die architektonischen Arrangements, die 
den Rahmen für gesellschaftliche Praktiken 
schaffen. 

Die neoliberale Ideologie artikuliert sich 
in Warschau vor allem in der deregulieren-
den Politik und wird in der Entwicklung von 
geschlossenen Siedlungen und großen Ein-
kaufszentren sichtbar. Warschau ist ein Bei-
spiel für einen Ort, an dem sozialistische 
Planungen beträchtliche Räume für neue 
architektonische Formen und die Expansi-
on reicher Gesellschaftsschichten gelassen 
haben. 

Die Einverleibung von Nowa Huta 
durch die neoliberale Ideologie funktioniert 
mit anderen Mitteln. Die Stadt, die eine zu-
sammenhängende architektonische Einheit 
darstellt, wurde in eine Touristenattraktion 
umgestaltet. 

Ein Fokus des Vortrags liegt auf der 
symbolischen Strategie für das umdefi-
nierte Nowa Huta, die an die Ordnung der 
neoliberalen Ideologie angepasst ist. Das 
Wissen um diese Mechanismen ist Voraus-
setzung, um alternative Projekte für die Zu-
kunft zu entwerfen, die der Idee Nowa Hu-
ta in ein Tourismusgebiet umzugestalten, 
entgegenstehen.

MACIEJ GDULA
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Städtebauliche Utopien des 20. Jahr-
hunderts Der Städtebau des 20. Jahr-
hunderts ist idealtypisch von vier großen 
Modellen geprägt, die jeweils auf einer 
eigenen Ästhetik und einem eigenen Bild 
vom Menschen basieren, das zumindest 
bei den beiden ersten Modellen auch ein 
Bild vom »Neuen Menschen« darstellt:

• Die schöne Stadt aus einer Versöhnung 
von Kultur und Natur (Gartenstadt)

• Die technische, funktionale oder rati-
onale Stadt mit einer Ästhetik techni-
scher Vernunft (Industriestadt)

• Die historische Stadt mit der Symbo-
lisierung und Inszenierung von Identi-
tät (Rekonstruktion der »Europäischen 
Stadt«)

• Die fraktale Stadt als Überlagerung von 
Netzen ohne Grenze und Zentrum (Zwi-
schenstadt, globalisierte Stadt)

Wolfsburg und Nowa Huta gehören 
beide zum zweiten Modell, allerdings mit 
deutlichen Referenzen an das erste in je-
weiliger nationaler Ausprägung. Ihre Zu-
kunft entscheidet sich durch Wertungszy-
klen, denen die genannten idealtypischen 
Modelle unterliegen. Gegenwärtig ent-
sprechen beide keinen als verbindlich und 
attraktiv geltenden Stadtbildern und reprä-
sentieren keine aktuell hoch bewerteten 
Arbeitswelten, mit Ausnahme der »Auto-
stadt« in Wolfsburg.

Urbanistyczne utopie XX wieku  
Urbanistyka XX wieku jest typologicznie 
ukształtowana przez cztery duże modele, 
które każdorazowo bazują na odpowiedniej 
estetyce i własnym obrazie człowieka, w 
każdym razie przedstawiają to szczególnie 
dwa pierwsze modele, wykorzystujące obraz 
»Nowego Człowieka«:

• Piękne miasto pojednania kultury z 
naturą (miasto-ogród)

• Techniczne, funkcjonalne lub  racjonalne 
miasto z estetyką technicznego 
rozsądku (miasto przemysłowe)

• Miasto historyczne z symboliką i 
inscenizacją tożsamości (rekonstrukcja 
»miasta europejskiego«)

• Miasto fraktalne jako interferencja sieci 
bez granic i centrum (miasto tymczaso-
we, miasto zglobalizowane)

Wolfsburg i Nowa Huta należą do mo-
delu drugiego, oczywiście z wyraźnym od-
niesieniem do pierwszego w ówczesnej 
narodowej specyfice. O ich przyszłości 
decydują cykle klasyfikacji, którym 
podlegają wymienione typologiczne 
 modele. Obecnie obydwa miasta nie 
odpowiadają obowiązującemu atrakcyjne-
mu obrazowi miasta i nie reprezentują 
żadnych aktualnie wysoko ocenianych 
światów robotniczych, z wyjątkiem „Mias-
ta samochodów« w Wolfsburgu.

ALBRECHT GÖSCHEL
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Jenseits von Vwbmwforddaimler-
audiporscheopel: Mobilität von Mor-
gen 2005 hat das Solarmobil Team Nuna 
aus den Niederlanden einen Gesamtwir-
kungsgrad von 96 % am Rad und benötigt 
auf 100 km lediglich das Äquivalent von 
0,15 l Benzin.

Japanische Automobilbauer haben die-
se Technik bereits aus dem Experimental-
bereich heraus weiterentwickelt. Ein Pa-
radigmenwechsel im Automobilbau, von 
Geschwindigkeit zu Effizienz, wird für die 
Automobilindustrie absehbar zur Überle-
bensfrage werden. Neben den Entwicklun-
gen im technischen Bereich werden Ver-
haltensänderungen notwendiger denn je. 
Wie wäre es, wenn mittelfristig das Mo-
bilitätsbedürfnis vom Besitz eines Autos 
abgekoppelt wird? Für eine Stadt, die im 
Wesentlichen von der Automobilindustrie 
lebt, ist die Auseinandersetzung mit der 
Mobilität von Morgen (best practic) überle-
benswichtig. Mobilitätsdienstleistung kann 
in Verbindung mit der Herstellung umwelt-
schonender Hardware die Zukunft sichern 
und die Atmosphäre in einer Stadt deutlich 
verbessern.

Po tamtej stronie Vwbmwforddaiml
eraudiporscheopel: mobilność jutra W 
2005 załoga samochodu napędzanego 
energią słoneczną Nuna z Holandii  
osiągnęła 96% stopnia całkowitego 
działania napędu i na 100 km potrzebuje 
jedynie równoważnika w postaci 0,15 l 
benzyny.

Japońscy producenci samochodów 
wyprowadzili już tę technikę, pochodzącą  z 
obszaru eksperymentalnego, w masowej 
produkcji. Można przewidzieć, że zmiana 
wzorców w konstrukcji samochodowej, 
przejście od prymatu prędkości do 
wydajności, stanie się kwestią dotyczącą 
przetrwania w przemyśle samochodowym. 
Zmiany przyzwyczajeń, które muszą 
towarzyszyć rozwojowi w technicznemu, 
są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Co 
się stanie, gdy samochód za pewien czas 
przestanie być jedynym zaspokojeniem po-
trzeby mobilności? Dla miasta, które w 
istocie żyje z przemysłu samochodowego, 
zmierzenie się z mobilnością jutra jest 
kwestią zasadniczą. Usługi w zakresie 
mobilności mogą przecież łączyć się z 
produkcją przyjaznego dla środowiska 
hardware’u i ze znacznym polepszeniem 
stanu środowiska.

ARNO PAULUS
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Warsztat na temat przyszłości 
regionów poprzemysłowych – model 
odporny na kurz historii W Zagłębiu 
Ruhry miasta starsze niż 150 lat należą do 
rzadkości. W tym czasowym mgnieniu oka 
wzdłuż Emscher i Ruhry zachowana jest 
cała historia węgla i stali. 

W 1989 land Nadrenii-Westfalii 
zainicjował Międzynarodową Wystawę Bu-
downictwa Emscher Park jako warsztat na 
temat przyszłości regionów poprzemys-
łowych: przedsięwzięcie urbanistyczne, 
ekologiczne i kulturalne, intelektualne pole 
możliwości dla najróżniejszych pomysłów, 
które wymagało jednocześnie pragmatycz-
nych decyzji. 

Od 5 lat ten odnoszący sukcesy projekt 
jest oficjalnie skończony. 

Co jest istotą tych legitymowaych przez 
państwo eksperymentów, która ciągle od 
nowa jest badana w aspekcie szansy i ryzy-
ka rozwojowo-politycznych miejskich i regi-
onalnych utopii?  

Trzy możliwe odpowiedzi z samego 
jądra filozofii IBA:

1. Stanowisko: Nic, co temu regionowi 
przynosi miano deficytowego, zostało 
kiedykolwiek zaakceptowane jako ta-
kie. 

2. Jakość: Wszystko, co czeka w kolejce 
do zrobienia, zostało najpierw zatrzy-
mane i poddane analizie, im bardziej 
pilne, tym bardziej długotrwale, »Zasa-
da spokoju i ponownego spojrzenia«  

3. Czar: Żaden trend nie jest warty 
naśladowania, »Twórz sam od siebie« 
jako »Sezamie otwórz się« dla oczu!

Werkstatt für die Zukunft alter In-
dustrieregionen – ein Modell, immun ge-
gen den Staub der Geschichte Im Ruhr-
gebiet haben Städte mit einem Alter von 
mehr als 150 Jahren Seltenheitswert. In 
diesem zeitlichen Wimpernschlag weltge-
schichtlicher Dimensionen ist die gesam-
te Geschichte von Kohle und Stahl entlang 
von Emscher und Ruhr aufgehoben.

1989 rief das Land Nordrhein-Westfa-
len die Internationale Bauausstellung Em-
scher Park als Werkstatt für die Zukunft al-
ter Industrieregionen aus: ein städtebauli-
ches, ökologisches und kulturelles Wagnis, 
ein geistiger Möglichkeitsraum für querlie-
gende Gedanken, der zugleich pragmati-
sche Entscheidungen erforderte.

Seit 5 Jahren ist dieses äußerst erfolg-
reiche Modellvorhaben nun offiziell been-
det. 

Was ist das Wesen dieses staatlich le-
gitimierten Experiments, das sich immer 
wieder neu befragen lässt nach den Chan-
cen und Risiken entwicklungspolitischer 
Stadt- und Regionalutopien?

Drei mögliche Antworten aus dem Glut-
kern der IBA-Philosophie:

1. Haltung: Nichts, was dieser Region als 
Defizit anhaftete, ist jemals als solches 
akzeptiert worden.

2. Qualität: Alles, was zu tun anstand, 
wurde zuerst aufgehalten und befragt, 
je eiliger desto nachhaltiger, »Prinzip 
der Ruhe und des zweiten Blicks«

3. Zauber: Kein Trend lohnte je das Nach-
laufen, »Schöpfe aus Dir selbst« als 
»Sesam öffne Dich« der Augen!

MARION TAUBE
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»Fascynacja Wolfsburg« Wulf Tessin 
i Ulfert Herlyn są autorami książki 
»Faszination Wolfsburg« (»Fascynacja 
Wolfsburg«), w której na podstawie trzech 
badań przeprowadzonych w 60-tych, 80-
tych i na końcu 90-tych lat, opisują historie 
i problemy Wolfsburga - miasta Volks-
wagena. Dzięki jedynemu w swoim rodzaju 
materiałowi empirycznemu autorzy prz y-
bliżają socjalne i budowlane problemy 
miasta, które jest tworzone od samych 
podstaw. W tych badaniach nacisk położono 
na mono-przemysłową strukturę miasta, 
ponieważ fabryka Volkswagena określiła w 
dużym stopniu warunki bytowe Wolfsburga 
i jego polityczne perspektywy rozwoju. 
Dużą uwagę autorzy zwrócili również w 
swoich badaniach na fakt, iż w Wolfsburgu 
można bez przeszkód urzeczywistnić 
nowoczesny kształt miasta na bazie 
wypracowanych przez współczesną myśl 
urbanistyczną wzorów, jak np. model 
»miasta ogrodu« czy też »urbanizacji 
poprzez zagęszczenie«. Ocena najnowszej 
tendencji w rozwoju Wolfsburga, mającej 
na celu stworzenie »Erlebnisstadt« 
(»miasta-przeżycia«), swego rodzaju 
»tematycznego parku rozrywki«, jest 
kwestią dopiero następnych badań.

Faszination Wolfsburg Wulf Tessin 
ist zusammen mit Ulfert Herlyn Autor des 
Buches »Faszination Wolfsburg«. Aufgrund 
von drei Studien – in den 60er und 80er 
Jahren und Ende der 90er Jahre – wer-
den darin die Geschichte und Probleme der 
»VW«-Stadt Wolfsburg erzählt. Auf der Ba-
sis einmaligen empirischen Materials ge-
ben die Autoren einen Überblick über die 
städtebaulichen und sozialen Probleme ei-
ner Stadtneugründung. 

Von besonderem Interesse ist in ih-
ren Untersuchungen die mono-industri-
elle Struktur der Stadt insofern, als das 
VW-Werk die Lebensbedingungen und 
die stadtentwicklungspolitischen Perspek-
tiven maßgeblich bestimmt. Ebenfalls im 
Zentrum ihrer Untersuchungen lag die Tat-
sache, dass sich in einer neuen Stadt wie 
Wolfsburg die städtebauliche Gestalt der 
Moderne auf dem Hintergrund der jewei-
ligen Leitbilder ungehindert verwirklichen 
kann, wie das »Gartenstadtmodell«, die 
»gegliederte und aufgelockerte Stadt« und 
das Konzept »Urbanität durch Dichte«. Wie 
das jüngste Leitbild »Erlebnisstadt« ein-
zuschätzen ist, wird möglicherweise einer 
weiteren Untersuchung bedürfen.

WULF TESSIN
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»Überall Polizei, nur keine Gerech-
tigkeit!« – Welche Zukunft steht den In-
dustriestädten bevor?  Die Raumstruk-
tur einer Stadt ist der Spiegel der gesell-
schaftlichen Teilung und Konflikte. Zur Zeit 
erfolgt eine räumliche Trennung, die sich 
auf dem sehr engen städtischen Gebiet ab-
spielt. Auf der einen Seite gibt es die rei-
chen und bewachten Siedlungen für eine 
wohlhabende Minderheit, auf der anderen 
Seite die armen Stadtgebiete, die von der 
Polizei kontrolliert werden. Diese Dichoto-
mie bestimmt die Entwicklung der Indus-
triestädte. 

Wichtige Faktoren, die den Zerfall des 
Stadtraumes beeinflussen, sind die Dein-
dustrialisierung und die Umsiedlung der 
Industrie. Das ist keine Konsequenz wirt-
schaftlicher und technologischer Prozesse 
sondern eine ökonomische Repression. Je-
des Mal, wenn die Einwohner einer Stadt, 
zum größten Teil Arbeiter, dank eines 
Kampfes bessere Lebensbedingungen er-
reichen, wird das Kapital in andere Gebiete 
gebracht, wo die Arbeitskraft billig und un-
organisiert ist. 

Parallel dazu erfolgt die Privatisierung 
und Aneignung der gesellschaftlichen Räu-
me in den Städten – im wortwörtlichen Sin-
ne. Eine dieser Aneignungsformen ist die 
»Diktatur der Reklame« – eine Form der In-
doktrination durch Konsum. Der öffentliche 
Raum schrumpft. 

Ist die Zukunft der Stadt das Ghetto, 
Arbeitslosigkeit, kulturelle Anämie, wel-
che zur Kriminalisierung der Stadt führt? 
Elementare gesellschaftliche Bewegungen 
verlangen heute nach Anerkennung. Einer 
der Schlachtrufe von den Teilnehmern der 
letzten »Vorstadtrevolte« in Paris lautete: 
»Überall Polizei, nur keine Gerechtigkeit!«

»Policja wszędzie, sprawiedliwość 
nigdzie!« – Jaka przyszłość miast 
przemysłowych? Struktura przestrzen-
na miasta jest odbiciem podziałów i kon-
fliktów społecznych. Obecnie postępuje 
segregacja przestrzenna, przejawiająca się 
w bardzo ścisłym podziale na strefy miej-
skie ze względu na kryterium zamożności. 
Z jednej strony bogate i strzeżone osiedla 
dla bogatej mniejszości, z drugiej przestrze-
nie miejskiej biedoty patrolowane przez 
policję. Ta dychotomia wyznacza kierunki 
rozwoju miast przemysłowych.

Ważnymi czynnikami wpływającym na 
rozpad przestrzenny miast są deindustriali-
zacja i alokacja przemysłu. Nie jest to kon-
sekwencja procesów gospodarczych i tech-
nologicznych, ale represji ekonomicznej. 
Za każdym razem kiedy mieszkańcy miast 
– w większości robotnicy – dzięki walce 
osiągną lepsze warunki życia, kapitał »prze-
nosi się« w rejony, gdzie siła robocza jest 
tania i niezorganizowana. 

Z drugiej strony i równolegle następuje 
zawłaszczenie i prywatyzacja przestrze-
ni społecznej w miastach – w sensie 
dosłownym. Jednym z przejawów tego 
zawłaszczania jest »dyktatura reklamy« 
– forma indoktrynacji przez konsumpcję. 
Kurczy się natomiast przestrzeń dyskursu 
publicznego. 

Czy przyszłość miasta to getto, bezro-
bocie, kulturowa anemia prowadzące do 
kryminalizacja miast? Żywiołowe ruchy 
społeczne domagają się dziś uznania.  Jedno 
z haseł uczestników ostatnich »buntów 
przedmieści« w Paryżu brzmiało: »Policja 
wszędzie – sprawiedliwość nigdzie«.

JAROSŁAW URBAŃSKI
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Markus Bader / Jan Liesegang Mitglieder der Architekturgruppe raumlabor_berlin, le-
ben und arbeiten in Berlin. Wir interessieren uns für open source Strategien im Verständnis 
von und Umgang mit Raum. Unsere Arbeit spannt sich zwischen Stadtentwicklungsprojekten, 
Vor-Ort-Aktionen, forschendem Entwerfen und Installationen. Mit der Perspektive von Indus-
triestädten haben wir uns in Halle Neustadt auseinander gesetzt. In der Zukunftsstudie »Ko-
lorado« beschreiben wir neue Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten für die ehemalige 
Chemiearbeiterstadt. http://www.raumlabor-berlin.de

Markus Bader / Jan Liesegang Członkowie grupy architektów raumlabor_ berlin, 
mieszkają i pracują w Berlinie. Interesują się strategiami typu »open scource« w 
kontekście środowiska i przestrzeni. Ich praca obejmuje projekty rozwoju miasta, akcje na 
przedmieściach, twórcze działania w przestrzeni publicznej i instalacje. Z perspektywą mia-
sta przemysłowego spotkaliśmy się w Halle Neustadt. W studium dotyczącym przyszłości 
»Kolorado« opisujemy nowe sposoby postrzegania i działania w byłych chemicznych mia-
stach robotniczych. http://www.raumlabor-berlin.de

Daniel Banaczek ist sowohl Kunstanimateur, Philosoph, Performer als auch Regisseur. 
In den letzten Jahren hat er sich auf Interventionen im öffentlichen Raum und Dokumentarfil-
me konzentriert. Sein gesellschaftliches und soziales Engagement spiegelt sich vor allem in 
der Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Minderheiten, z.B. Gefängnisinsassen und Emig-
ranten wider. Daniel Banaczek ist Mitglied der Gesellschaft für Kunst und Bildung «Biogrupa« 
in Krakau und organisiert und leitet internationale Workshops.

Daniel Banaczek jest animatorem kulturalnym, filozofem, performerem oraz reżyserem 
filmów dokumentalnych. Od 1998 roku realizuje interwencyjne projekty teatralne oraz me-
dialne z udziałem grup zagrożonych społecznie na terenie Małopolski, Europy Środkowo-
Wschodniej oraz Europy Zachodniej. Aktor teatru ruchu oraz współzałożyciel Stowarzyszenia 
Artystyczno-Edukacyjnego »Biogrupa« z Krakowa, z którym realizuje performance’y teatralne 
oraz programy artystyczno-społeczne (m.in. »Nowa Sztuka w Nowej Hucie«). 

Ewa Charkiewicz Theoretikerin und Aktivistin, interessiert sich für Probleme der 
Macht, Feminismus, Ökologie und Gesellschaftskritik. Zur Zeit leitet sie das Projekt: »Fab-
rik«, welches die Reorganisierung der Machtstrukturen während der Transformation Polens 
erforscht. 

Ewa Charkiewicz jest teoretyczką i aktywistką zainteresowaną problemami władzy, 
feminizmu, ekologii i krytyki społecznej. Obecnie prowadzi projekt »Fabryka«, badający 
reorganizację struktur władzy w okresie transformacji w Polsce.

Neil Cummings & Marysia Lewandowska arbeiten seit 1995 zusammen. Sie leben 
in London. Neben Ausstellungen, Büchern und Sammlungen, entwickelten sie Lehrmateria-
lien, Videos und Internetportale. Ihren Arbeiten gehen lange Recherchephasen voraus. Die 
neueren Projekte beschäftigen sich vor allem mit dem Spannungsfeld zwischen Künstlern und 
Kunstinstitutionen, Kunstmarkt und Publikum.

Neil Cummings & Marysia Lewandowska współpracują od 1995 roku. Mieszkają w 
Londynie. Oprócz wystaw, książek i zbiorów, tworzą materiały naukowe, prace video i portale 
internetowe. Prace poprzedzają długie fazy poszukiwań. Nowe projekty dotyczą przede wszy-
stkim konfrontacji między artystami i instytucjami sztuki, rynkiem sztuki a publicznością.

BIOGRAPHIEN / BIOGRAFIE
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Maciej Gdula Soziologe, Doktorand am Institut für Soziologie an der Warschauer Uni-
versität. Seine Hauptinteressenfelder liegen in der Gesellschaftstheorie und in der Politikthe-
orie. Als Mitglied der Gruppe »politische Kritiken« versucht er, seine theoretischen Interessen 
mit politischem Engagement zu verbinden. 

Maciej Gdula socjolog, doktorant Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszaw skiego. 
Jego głównymi polami zainteresowań są teoria społeczna i teoria polityki. Jako członek 
zespołu »Krytyki Politycznej« próbuje połączyć swoje zainteresowania teoretyczne z 
zaangażowaniem politycznym.

Albrecht Göschel Studium in Architektur, Stadtplanung, Soziologie (Promotion), Sozial-
politik. Arbeitsschwerpunkte Kultur- und Sozialpolitik, Wertewandel, Generationenfolge. Stadt- 
und Kommunalpolitikforschung, »Zukunft der Stadt«. Zurzeit u.a. Projektleiter der Begleitfor-
schung zum Forschungsverbund »Stadt 2030« des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung. Zahlreiche Veröffentlichungen.

Albrecht Göschel studia na wydziale architektury, planowania przestrzennego miast, 
socjologii i polityki społecznej. Główny nacisk kładzie w swojej pracy na politykę kulturalną 
i społeczną, zmianę wartości, wymianę pokoleniową. Autor badań nad polityką miejską i 
komunalną »Przyszłość miast«. Obecnie m.in. kierownik projektu badań towarzyszących w 
Zrzeszeniu Badawczym »Miasto 2030« Federalnego Ministerstwa Oświaty i Badań Nau-
kowych. Autor licznych publikacji.

Rafał Jakubowicz geboren 1974 in Poznań. Abschluss an der Akademie der Bilden-
den Künste in Poznań, am Lehrstuhl für Kunsterziehung (1999) und am Lehrstuhl für Malerei 
(2000). Dissertationsstudent am Kunsthistorischen Institut der Adam Mickiewicz Universität 
in Poznań. Arbeitet mit verschiedenen Medien. Seit 2005 Mitglied der AICA. Ausstellungen: 
2004 FORMA, Galeria Foksal, Warszawa; FORMA, Galeria Entropia, Wrocław; 2005 FORMA, 
Galeria AT, Poznań; Sztuka zabija, Galeria Pies, Poznań; MITTEL WEIß, Galeria Foksal, Warsza-
wa; stoosiemdziesiąt i coś, Galeria OKNA, CSW Ujazdowski Castle, Warszawa

Rafał Jakubowicz ur. w 1974 roku w Poznaniu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu; Wydział Edukacji Artystycznej (1999) oraz Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 
(2000). Doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. W pracy posługuje się różnymi mediami. Od 2005 roku członek AICA.Wybrane wystawy 
indywidualne: 2004 FORMA, Galeria Foksal, Warszawa; FORMA, Galeria Entropia, Wrocław; 
2005 FORMA, Galeria AT, Poznań;Sztuka zabija, Galeria Pies, Poznań;MITTEL WEIß, Ga-
leria Foksal, Warszawa;stoosiemdziesiąt i coś, Galeria OKNA, CSW Zamek Ujazdowski, 
Warszawa

Martin Kaltwasser geboren 1965 in Münster, Studium Freie Kunst, Akademie der Bil-
denden Künste Nürnberg und Architektur, Technische Universität Berlin, Architekt, Künstler 
und Kurator, lebt und arbeitet in Berlin. Arbeitsschwerpunkte in Theorie und Praxis sind archi-
tektur- und städtebaubezogene Themen, informelle Ökonomien, öffentlicher Raum, Überwa-
chung, Selbstorganisation. http//:www.superhaus.de

Martin Kaltwasser ur. w  1965 w Münster, studiował sztukę na Akademii Sztuk 
Pięknych w Norymberdze, na Uniwersytecie Technicznym w Berlin; architekt, artysta i kura-
tor, mieszka i pracuje w Berlinie. Punkt ciężkości w pracy w teorii i praktyce kładzie na tema-
ty dotyczące architektury i urbanistyki, nieformalne ekonimie, przestrzeń publiczną, nadzór i 
samoorganizację. http//:www.superhaus.de

Folke Köbberling Berlin. Ihre Arbeit wird in Kunsträumen und an Theatern gezeigt: 
Martin Gropius Bau, Berlin (2005), Hebbel am Ufer, Berlin (2005), Frankfurter Schauspielhaus 
(2005) Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin (2004), Künstlerhaus Bremen (2004), Volks-
bühne am Rosa Luxemburg Platz (2004) Forum Stadtpark, Graz (2004), Kunstverein Wolfsburg 
(2004), Kunsthalle Exnergasse, Wien (2003). http//:www.folkekoebberling.de

Folke Köbberling Berlin. Jej prace są wystawiane w gale riach i teatrach: Martin Gro-
pius Bau, Berlin (2005), Hebbel am Ufer, Berlin (2005), Frankfurter Schauspielhaus (2005) 
Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin (2004), Künstlerhaus Bremen (2004), Volksbüh-
ne am Rosa Luxemburg Platz (2004) Forum Stadtpark, Graz (2004), Kunstverein Wolfsburg 
(2004), Kunsthalle Exnergasse, Wiedeń (2003). http//:www.folkekoebberling.de
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Pia Lanzinger beschäftigt sich in ihren künstlerischen Arbeiten mit Raumkonzepten 
und untersucht Strukturen des öffentlichen Raums ebenso wie private Wohnarrangements. 
Sie lädt zu »Sonderermittlungen«, »Expeditionen« oder in die »Playstation Vienna« ein, um 
die illusionären urbanen Räume und ihre Inszenierungs- und Vermarktungsstrategien zu ent-
decken. Mit »WorldWideWob« wird die Modellstadt Wolfsburg zum Spielbrett – ein Spiel um 
die Zukunft dieser Stadt.

Pia Lanzinger zajmuje się w swoich artystycznych pracach koncepcjami przestrzenny-
mi, bada zarówno struktury przestrzeni publicznej, jak i prywatne aranżacje wnętrz. Zaprasza 
na »Specjalne dochodzenia«, »Ekspedycje« lub do »Playstation Vienna«, aby odkrywać iluzo-
ryczne, urbanistyczne przestrzenie oraz strategie ich inscenizacji i promocji. Dzięki »World-
WideWob« (planszowej grze wydanej przez »Kunstverein Wolfsburg«) wzorcowe miasto 
Wolfsburg stało się planszą do gry – gry o przyszłość tego miasta.

LPG Cottbus Industriestadtfuturismus ist das Thema eines Seminars am Lehrstuhl 
Plastisches Gestalten an der BTU Cottbus mit den Studierenden Marina Braun, Thao Bui, Paul 
Ebell, Reto Egloff, Melissa Elliot, Henriette Kienitz, Sebastian Koch, Stephan Loos, Jeannette 
Merker, Nina Rusanen, Anita Skalska, Malgorzata Stanczak, Kim Wang, betreut von den Assis-
tentInnen Ingo Vetter und Yvonne Wahl, unter der Leitung von Prof. Jo Achermann, mit freund-
licher Unterstützung von Christoph Heinemann, Christoph Wessling (LS Lehrstuhl Städtebau 
und Entwerfen) und Prof. Klaus Kornwachs (LS Technikphilosophie).

LPG Cottbus Futuryzm miast przemysłowych jest tematem seminarium na ka-
tedrze Obróbki Plastycznej Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego w Cottbus ze 
studiującymi tam Mariną Braun, Thao Bui, Paulem Ebell, Reto Egloff, Melissą Elliot, Henrietą 
Kienitz, Sebastianem Koch, Stephanem Loos, Jeannettą Merker, Niną Rusanen, Anitą 
Skalską, Małgorzatą Stańczak, Kimem Wang. Katedra prowadzona jest przez asystentów: 
 Ingo  Vetter i Yvonne Wahl, pod kierownictwem profesora Jo Achermanna, z przyjaznym 
wsparciem  Christopha Heinemanna, Christopha Wesslinga (Katedra Urbanistyki i Planowa-
nia) i Profesora Klausa Kornwachsa (Katedra Filozofii Technicznej).

Maciej Miezian Kunsthistoriker und Autor. Lebt in Krakau. Hoffnungslos in Nowa Huta 
verliebt. Beiträge über Nowa Huta in diversen Medien. War Kurator im Jan Matejko’s Manor 
Haus in Krzeslawice. Gründungsmitglied des Nowa Huta Museums und einer ihrer Kuratoren, 
Mitglied des Komitees zur Errichtung eines Museums der Tadeusz Sendzimir Stahlwerke.

Maciej Miezian Art historian and Autor. Lives in Krakow. Totally in love with Nowa Hu-
ta. Features about Nowa Huta in different publications. Curator in Jan Matejko’s Manor Haus 
in Krzeslawice. Member of the foundation council of Nowa Huta Museum; member of the 
foundation council for the Museum of the Tadeusz Sendzimir Steelworks.

modulorbeat besteht aus Marc Günnewig, Fabian Holst und Jan Kampshoff. modulor-
beat, gegründet 1999 in Münster/Westf., widmet sich der Entwicklung und Umsetzung von 
interdisziplinären Projekten in den Bereichen Kunst, Architektur, Design und Urbanistik. Letz-
te Projekte / Ausstellungen (Auswahl): 2005: »SFX:PUBLICZNOŚĆ« Ausstellung am Westfäli-
schen Kunstverein in Münster, »Export – Überlebensstrategie oder Zeichen deutscher Wert-
arbeit?«, Ausstellung im D.A.Z Berlin; »Mindmapping Nowa Huta«: Workshop in Nowa Huta 
zum Thema »der öffentliche Raum als Medium der Kommunikation« – Kooperation zwischen 
modulorbeat und dem Atelier für Skulptur der PT Kraków; 2002: Das »Nowa Huta Manual« als 
Teil der Sonderausstellung zur 8. Architekturbiennale in Krakau

modulorbeat w skład wchodzą Marc Günnewig, Fabian Holst i Jan Kampshoff. mo-
dulorbeat, założony w 1999 r. w Münster, koncentruje się na rozwoju i realizowaniu inter-
dyscyplinarnych projektów w zakresie sztuki, architektury, designu, i urbanistyki. Ostatnie 
projekty / wystawy (wybór): 2005: »SFX:PUBLICZNOŚĆ« Wystawa w »Westfälischen Kunst-
verein, Münster«, »Architekturexport - Überlebensstrategie oder Zeichen deutscher Wert-
arbeit?«, wystawa w D.A.Z Berlin; »Mindmapping Nowa Huta«: Warsztaty w Nowej Hucie 
na temat »przestrzeń publiczna jako medium komunikacji« – Współpraca pomiędzy modul-
orbeat i atelier rzeźby Politechniki Krakowskiej; 2002: »Nowa Huta Manual« jako część wy-
stawy specjalnej na 8. Biennale Architektury w Krakowie
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Arno Paulus geboren 1951 in Aachen. Begann 1987 sich kritisch mit Mobilität und Ge-
schwindigkeit auseinander zu setzen. 1990 Gründung des Verein zur Förderung der Solare-
nergie in Verkehr und Sport e.V. Seit 1990 konzipiert und organisiert er zahlreiche Ausstel-
lungen, Konferenzen, Rallyes und Öffentlichkeit zum Thema Solarmobil. 1995 Gründung von 
SolarPolis(TM) Berlin (www.solarpolis.de). 2000 - 2004 Betrieb eines Solarschiffs für Stadt-
rundfahrten in Berlin.

Arno Paulus ur. w 1951 w Aachen. W 1987 rozpoczął krytyczną konfronrację z 
mobilnością i prędkością. W 1990 założył Stowarzyszenie dla Wspierania Energii Słonecznej 
w  Komunikacji i Sporcie (Verein zur Förderung der Solarenergie in Verkehr und Sport e.V.). 
Od 1990 planuje i organizuje liczne wystawy, konferencje, rajdy samochodowe, otwarcia 
na temat pojazdów napędzanych energią słoneczną. W 1995 założenie SolarPolis(TM) Ber-
lin (www.solarpolis.de). 2000 - 2004 uruchomił statek napędzany energią słoneczną dla 
przejażdzek po Berlinie.

Silke Riechert Studium HfbK Dresden, Meisterschülerin bei Martin Honert. 2005 Grün-
dung stadt_raum_initiative Brandenburg, Vorschlag: »Vattenfall-Kunstpreis«, »Luckenwal-
de / Hutfabrik« Skulptur im öffentlicher Raum, »Re:Modern«, Wien, »reservewelten« galerie 
baer. 2004 Führungen bei »Info Off Spring Kiosk«. 2003 Ko-Kuratorin »Modern Islands« Prager 
Strasse Dresden, »settings 1« loopraum, Berlin, 2002 »Der Deutsche Pavillon« Projektraum 
ART Frankfurt, »Bon direct« Bonner Kunstverein.

Silke Riechert Studia na ASP w Dreźnie, wychowanka Martina Honerta.W 2005 roku 
założenie stadt_raum_initiative Brandenburg, Propozycja: »Vattenfall-Kunstpreis«, »Lucken-
walde / Hutfabrik« rzeźba w przestrzeni publicznej, »Re:Modern«, Wiedeń, »reservewelten« 
galerie baer. 2004 oprowadzanie przy »Info Off Spring Kiosk«. 2003 współkuratorka »Modern 
Islands« Prager Strasse Dresden, »settings 1« loopraum, Berlin, 2002 »Der Deutsche Pavil-
lon« przestrzeń projektu ART Frankfurt, »Bon direct« Bonner Kunstverein.

Robert Rumas geboren 1966, Künstler; Einzelausstellungen in Auswahl: »Plain Air«, 
Kunsthalle Wien, 2002, »Urban Manoeuvres«, Gallery Zderzak, Crakow, 1998; Gruppenausstel-
lungen in Auswahl: »Mare Balticum«, National Museum, Copenhagen, 2002, »In between - Art 
from Poland 1945-2000«, Chicago Cultural Center, 2001, »After the wall«, Modern Museum, 
Stockholm 1999 u.a. robert.rumas@laznia.pl, www.rumas.art.pl

Robert Rumas ur. w 1966, artysta; Wybrane wystawy indywidualne: »Plain Air«, 
Kunsthalle Wien, 2002, »Urban Manoeuvres«, Galeria Zderzak, Kraków, 1998; Wybrane wys-
tawy grupowe: »Mare Balticum«, Muzeum Narodowe, Kopenhaga, 2002, »In between – Art 
from Poland 1945 - 2000«, Chicago Cultural Center, 2001, »After the wall«, Modern Museum, 
Sztokholm 1999 i in. robert.rumas@laznia.pl , www.rumas.art.pl

Janek Simon geboren 1977, Konzeptkünstler, lebt und arbeitet in Krakau. Stipendien: 
Foksal Gallery Foundation Creative Grant; Einzelausstellungen: 2006 Fire of A Firemen Head 
Quaters, CCA Zamek Ujazdowski, Warsaw, Cracovians like it clean, Zacheta National Gallery of 
Art, Warsaw; Gruppenausstellungen: 2005 Return to Space, Kunsthalle Hamburg, Prag Bien-
nale 2, Poland Overview, Karlin Hall, Prag

Janek Simon ur. 1977, mistrz konceptu, mieszka i pracuje w Krakowie. Stypendia: 
Foksal Gallery Foundation Creative Grant; Wystawy indywidualne: 2006 Fire of A Firemen 
Head Quaters, CCA Zamek Ujazdowski, Warszawa, Cracovians like it clean, Narodowa Ga-
leria Sztuki Zachęta, Warszawa; Wystawy grupowe: 2005 Return to Space, Kunsthalle Ham-
burg, Prag Biennale 2, Poland Overview, Karlin Hall, Praga

Łukasz Stanek  Diplom in Architektur und Philosophie. Gemeinsam mit modulorbeat: 
Workshop »Mindmapping Nowa Huta« (2003), »Projekt SFX: PUBLICZNOSC – Spontane Öf-
fentlichkeiten« (2005), Westfälischer Kunstverein, Münster. Sein Forschungsschwerpunkt ist 
H. Lefebvres Theorie der Raumproduktion und ihre Anwendung für die städtebauliche Analyse. 
Letzte Publikation: http://web.mit.edu/comm-forum/mit4/papers/stanek.pdf

Łukasz Stanek Dyplom z architektury i filozofii. Wspólnie z modulorbeat: Warsztaty 
»Mindmapping Nowa Huta« (2003), Projekt SFX: PUBLICZNOSC - Spontane Öffentlichkei-
ten« (2005), Westfälischer Kunstverein, Münster. Przedmiotem jego badań jest teoria pro-
dukcji przestrzenii  H. Lefebvra i jej zastosowanie w urbanistycznej analizie . Ostatnia publi-
kacja: http://web.mit.edu/comm-forum/mit4/papers/stanek.pdf
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Jakub Szreder geboren 1977, Soziologe, Kurator und Manager von Kulturprojekten, ko-
operiert seit 5 Jahren mit dem Goethe-Institut in Krakau. Er ist Teil des Kuratorenteams für das 
elektronische Musikfestival Unsound in Krakau. Gemeinsam mit Biogrupa realisierte er viele 
Projekte zwischen Kunst und sozialem Engagement. Zur Zeit arbeitet er vornehmlich an der 
Konzeption und Durchführung von interdisziplinären Kulturprojekten zu wichtigen sozialen The-
men, in denen er soziale Kritik, Theorie und Praxis mit künstlerischen Aktivitäten verbindet. 

Jakub Szreder born in 1977, educated as sociologist, is a curator and cultural project’s 
manager, from five years he has been cooperating with the Goethe Insitut Krakau. He is a 
member of curatorial team of the electronic music festival Unsound in Kraków. Together 
with Biogrupa Association he realized many projects at fringes of art and social involve-
ment. Recently he is occupied with creation and management of interdisciplinary  cultural 
projects, focusing on important social issues, linking social critic, theory and praxis with 
artistic activity.

Marion Taube geboren 1963 in Dorsten. Kunsthistorikerin, Bereichsleiterin Kunst und 
Kultur der Internationalen Bauausstellung Emscher Park 1990 - 1999, bis 2002 Geschäftsfüh-
rerin Stiftung Insel Hombroich, Neuss, bis 2004 Gründungsdirektorin der Langen Foundation, 
Raketenstation Hombroich, derzeit Promotion »Die künstlerische Transformation des Ruhrge-
biets«.

Marion Taube ur.1963 w Dorsten. Historyk sztuki, kierownik sekcji Sztuka i Kul-
tura na Międzynarodowej Wystawie Budownictwa Emscher Park 1990 – 1999, do 2002 
przewodnicząca Fundacji Insel Hombroich, Neuss, do 2004 dyrektor założycielski Lan-
gen Foundation, Raketenstation Hombroich, obecnie promuje »Artystyczne transformacje 
Zagłębia Ruhry«

Wulf Tessin geboren 1945 in Salisbury, Südrhodesien; Sozialwissenschaftler. Seit 2000 
Professor für Planungsbezogene Soziologie an der Universität Hannover. Hauptarbeitsgebiete: 
Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und soziale Implikationen räumlicher Entwicklungen 
und Planungen; soziale Aspekte der Nutzung und Planung städtischer Freiräume. Zahlreiche 
Veröffentlichungen zur Stadtentwicklung Wolfsburgs (mit Prof. Dr. U. Herlyn)

Wulf Tessin ur.1945 w Salisbury, Południowa Rodezja, socjolog. Od 2000 profesor 
Socjologii Planowania Professor na Uniwersytecie w Hanowerze. Główne pola pracy: Warun-
ki społeczne i społeczne implikacje przestrzennego rozwoju i planowania; Społeczne aspekty 
wykorzystania i planowania miejskich wolnych przestrzeni. Liczne publikacje dotyczące roz-
woju miasta Wolfsburg (z prof. dr U. Herlyn)

Jarosław Urbański geboren 1964, Soziologe, beschäftigt sich mit der Problematik der 
gesellschaftlichen Konflikte, Globalisierung und Arbeiterrecht. Er ist Teil anarchistischer Bewe-
gungen und Arbeiterbewegungen und organisiert eine unabhängige Arbeitergewerkschaft. Er 
ist Autor vieler Publikationen, die mit diesem Thema verbunden sind. 

Jarosław Urbański ur. 1964, socjolog zajmujący się problematyką konfliktów 
społecznych, globalizacji i praw pracowniczych. Aktywista czynnie uczestniczący w ruchu 
anarchistycznym i robotniczym, współorganizator niezależnego związku zawodowego Inicja-
tywa Pracownicza. Autor wielu publikacji związanych z tą tematyką. 
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