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Sztuka w przestrzeni publicznej. Norymberga w Krakowie

Sztuka najnowsza we współczesnych czasach opuściła zarówno sale wysta-

wiennicze nowoczesnych galerii, jaki i pomieszczenia muzealne. Coraz rzadziej 

powstaje ona w pracowniach artystów i nie pozwala się łatwo sklasyfikować. 

Artysta bardzo często wchodzi w przestrzeń publiczną i w ten sposób próbuje 

zwrócić na swoje prace uwagę tych, których nie przyciągają wystawy organizo-

wane przez kuratorów. Instytucje publiczne, dawne pomieszczenia przemysłowe, 

prywatne mieszkania, miejskie ulice i place, kawiarnie, pomieszczenia socjalne 

itp. – to nowe przestrzenie zdobywane przez współczesną sztukę. Powstające 

w nich formy artystyczne nie do końca kojarzą się ze sztukami plastycznymi. 

Akcja, instalacja, sztuka wideo czy projekcje multimedialne są mocno związane 

z miejscami, w których mają zostać zaprezentowane publiczności. Takie umiej-

scowienie pracy, nie tylko nadaje jej nowe znaczenie, mocno osadzone w danym 

kontekście, ale też stwarza nowy sposób kontaktu artysty z publicznością. Coraz 

częściej angażowana jest też w takie działania publiczność i dzięki temu nabiera 

bardzo osobistego stosunku do tego typu twórczości.

W tym roku Dom Norymberski obchodzi 10-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 

do Krakowa zostali zaproszeni artyści z partnerskiego miasta, którym oddaliśmy 

do dyspozycji pomieszczenia byłej Restauracji Norymberskiej, aby zrealizowali 

w nich swoje prace. Mamy nadzieję, że ta prezentacja przybliży mieszkańcom 

naszego miasta norymberskich twórców, a gościom pozwoli aktywnie uczest-

niczyć w kształtowaniu obrazu miejsca, które związane jest z ich miastem i je-

go kulturą. Chcielibyśmy, aby prace te wpisywały się w charakter zabytkowych 

sal, ale były również przykładem najbardziej nowoczesnych działań twórczych,  

aby zaskakiwały i prowokowały do odwiedzenia tego miejsca. Mamy też nadzie-

je, że przygotowana przez nas wystawa zapoczątkuje stałą współpracę Domu 

Norymberskiego z naszym nowym partnerem – Kawiarnią i Galerią Lokator, go- 

spodarzem pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku, przy zbiegu ulic: 

Krakowskiej i Skałecznej.

Renata Kopyto – Kierownik Domu Norymberskiego



Instalacja Czerwone róże

Malowidło rozciąga się na całe pomieszczenie,

wszędzie: na górze, na dole, z lewej i z prawej strony są róże,

jest się osaczonym przez obrazy róż.

Róża: nie słodko pachnąca, tylko jaskrawa i o ostrych kantach;

nie organiczna, w różnych stadiach rozwoju,

tylko usystematyzowana, w pełnym rozkwicie.

Forma kwiatu pozostaje zawsze taka sama. Jedyna wariacja, jakiej podlega, po-

wstaje poprzez obrót szablonu. Także sposób rozmieszczenia obrazów pozostaje 

zawsze taki sam. W tych samych odstępach rozmieszczone są na ścianach róża-

ne formy. Podłoga i sufit nie są wyjątkiem.

May wymyśla wyizolowane formy, które później projektuje na dane pomieszcze-

nie, i które splatają się we wzajemne relacje. Ten system, wykorzystując dane 

miejsce, pozostaje od niego niezależny. Nie dąży też do symetrii.

Kąty, kanty ani zmieniająca się struktura materiału nie są brane pod uwagę. 

Szablon nachodzi na wszystko. Tak samo pomalowane są drzwi jak i tabliczka 

w korytarzu z napisem WC. W ten sposób, zanim artysta umieści je w konkret-

nym miejscu, powstaje pewien niezależny system ułożenia różanych kwiatów. 

Według tego systemu są one później wpasowane w daną przestrzeń, tworząc 

oplatającą je sieć.

Realne pomieszczenie definiuje się więc ex negativo poprzez obrazy róż, a samo 

staje się rzeczą podrzędną.

Widz, który odważy się wejść do tak przekształconego pomieszczenia, może się 

w nim zagubić. Czuje się przytłoczony, zamknięty w różanych formach, które 

wyskakują do niego ze wszystkich stron i biorą go w posiadanie. Nawet grunt, 

na którym stoi, zostaje mu wyciągnięty spod stóp.

Staje się elementem gry, tej wyimaginowanej, nowej przestrzeni artystycznej.

Claudia Luxbacher – historyk sztuki



Thomas May – Instalacja Czerwone róże



Instalacja Passiflora

Kwiaty biorą w posiadanie całe pomieszczenie. Są jak obrazy, które wycięto z ich 

otoczenia i które szukają nowych miejsc i nowych powiązań, aby zaistnieć w po-

staci nowego dzieła. Wykorzystane w tym celu przestrzenie nie są fikcyjnymi, 

namalowanymi miejscami, ale istnieją naprawdę. Poddawane są stałej przemia-

nie i mają permanentny wpływ na obraz, zmieniając go w zależności od świa-

tła, atmosfery i nastroju. Kwiaty są romańskimi samotniami albo „…wyizolowaną 

naturą, Mayowymi ksenograficznymi dziwnymi obiektami, którym samotność 

we dwoje, ta wspólnota pomiędzy towarzyszami sztuki, odebrała zarówno moż-

liwość komunikowania się wewnątrz jakieś łąki, jak i możliwość rozwoju życia 

wewnątrz natury. Sprawcą tego jest człowiek, a siewcą samotności jest sposób, 

w jaki izolowana jest natura wewnątrz jakiegoś gatunku…”

Sabine Krebber z katalogu: Thomas May, Maygrünes Lexikon/A Glossary of May 
Green Terms, 2003, s. 32. 

Wybrane do instalacji kwiaty passiflory to kwiaty literatury. Pojawiają się w godle 

jednej z najstarszych grup literackich Norymbergi – Pegnesischen Blumenorden, 

założonej w XVII wieku. Według legendy, z okazji podwójnego wesela dwóch 

córek bogatego norymberskiego patrycjusza, poeci mieli ułożyć wiersze na cześć 

nowożeńców. Nagrodą dla najlepszego był wieniec z kwiatów passiflory. Autorzy 

nie chcieli jednak rywalizować między sobą i zgodnie podzielili kwiaty, obdarowu-

jąc nimi również innych literatów i dając początek wspomnianemu związkowi. 

Passiflora pochodzi z Ameryki Południowej. Tam, jako pnąca roślina, porasta 

drzewa dżungli. Jej egzotyczne i erotyczne kwiaty są zmysłowym obrazem tęsk-

noty za obcym i nowym.

Pod koniec XVI wieku sprowadził ją do Europy papież Pius V. Aromatyczne owo-

ce passiflory mają słodki smak a z liści sporządza się napar o właściwościach 

uspokajających.

W Polsce roślina znana jest pod nazwą męczennica lub jako „ziele męki Pań-

skiej”, ponieważ – zdaniem niektórych – poszczególne części kwiatu przypomi-

nają narzędzia męki Chrystusa.



Thomas May – Instalacja Passiflora
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Pamiętliwe patrzenie – rzeźby i obiekty 

Hubertus Heß, określany przez niemiecką krytykę „mistrzem oszczędnych ge-

stów”, jest rzeźbiarzem od ponad 20 lat. Interesują go przedmioty w czystej po- 

staci, rzeczy i ich materialność oraz związana z nimi historia. Przekształcone 

w rękach artysty odkrywają własne mity. Heßa, z jego skłonnością do poszuki-

wania i odkrywania śladów oraz bliskich związków z arte povera, można umieścić 

w tradycji beuysowskiej. Instalacje i przestrzenie, które tworzy, przypominają 

miejsca kultu, czasami budzą skojarzenia z liturgią czy pierwotnymi religiami.

W takim kontekście można oglądać prace poświęcone tematowi Anioły, który 

zajmuje artystę prawie już od 10 lat. Anioły, zarówno mitologiczne jak i te wywo-

dzące się z religii chrześcijańskich, uporządkowane wedle charakteru tych świe-

tlistych postaci, pojawiają się u Heßa jak interwencje z przestrzeni kosmicznej. 

Ruchome dekoracje – jak oba skrzydła w pracy Polyeder melancholii I, mocne 

skrzydła z żeliwa pozbawione tułowia – sprawiają wrażenie jakby jednocześnie 

były zarazem złożone i rozpostarte, śmiałe i introwertyczne, ponadto są tak 

umiejscowione, że przechodząc można poczuć jak nas zaczepiają, zagadują.

Przestrzeń i materiał są dla Heßa tak samo ważnymi częściami składowymi je- 

go prac jak światło czy samo miejsce, dla którego zostały zrealizowane. A to, 

co wydaje się bardzo archaiczne, okazuje się w końcu subtelnym rozeznaniem 

wszelkich ścieżek ludzkich bytów.

Petra Weigle



Hubertus Heß – Bez tytułu



Instalacja dźwiękowa Powolne oczy

To, czym zajmuję się obecnie można określić trzema słowami: dźwięk – prze-

strzeń – rzeźba. Dźwięk wprowadzony zostaje do specjalnie pod tym kątem wy-

branych przestrzeni, sytuacji czy przedmiotów w taki sposób, że otoczenie i jego 

optyka miesza się i łączy z dźwiękową substancją.

Wykorzystuję w swoich pracach przestrzenie zarówno wewnętrzne jak i ze-

wnętrzne, filiżanki, dzbanki, czajniki, słuchawki telefoniczne, walizki, pudełka 

itp., tworzą przestrzenie w przestrzeni. Dźwięki odtwarzane w poszczególnych 

obszarach rezonansowych, ze względu na swoją objętość, wielkość i właściwości 

materiału, zmieniają się.

Każda przestrzeń ma własną osobowość. Prawdziwe szumy, głosy, różne zbitki są 

przeze mnie komputerowo modyfikowane, aż osiągną końcowy rezultat. Dźwięk 

zostaje podczas tej pracy podzielony na kawałki, rozciągnięty, powtórzony, prze-

filtrowany, przemieszczony, zrytmizowany, zmieniony zostaje jego ton i barwa. 

Wszystkie te zbiegi są też w dużym stopniu uzależnione od struktury obrazu,  

a dla każdej rzeźby tworzę jej własną historię i pozwalam mówić przedmiotom. 

Każda rzecz ma swój dźwięk, nawet jeśli go nie słyszymy. Obiekty, które powsta-

ją z takiej symbiozy, i które funkcjonują jako obiekt sztuki, zmieniają swoje prze-

znaczenie. Przedmiot absolutny zanika, oddając swoją przestrzeń efemerycznym 

obrazom dźwięków.

W moich wielkopłaszczyznowych i przestrzennych pracach dźwięki stoją w po- 

mieszczeniu lub poruszają się jak wolne fale ponad obszarem instalacji. Cha-

rakterystyczne dla nich są struktury powtórzeń, zarówno akustyczne jak  

i optyczne. Dźwięk poszerza ograniczone fizycznie miejsce, kontury stają się fik-

cyjne. Elementy instalacji wytwarzają wielokanałowe brzmienia, które rozcho- 

dzą się między publicznością. Pomiędzy dźwiękiem i przestrzenią zachodzi  

wzajemna relacja: miejsca nadają formę dźwiękom a dźwięki kształtują dane 

pomieszczenie. Przygotowując instalację Powolne oczy dla Domu Norymberskie-

go interesowały mnie mentalne przestrzenie, w których żyjemy, budowle skon-

struowane z własnych perspektyw rzeczywistości, która powstała pod wpływem 

naszych doświadczeń, wyobrażeń i wspomnień.

Christine Clara Oppel



Christine Clara Oppel – Instalacja dźwiękowa Powolne oczy



Instalacje: Gospoda Keim i Wspaniałe od-wzorowanie

„Trompe-l’œil (złudzenie optyczne) zaciera różnicę pomiędzy złudzeniem i rzeczywi-

stością. To, co fałszywe, wydaje się prawdziwsze od natury. Powstaje iluzja, która 

staje się prawdą iluzji; taki obraz, który istotę obrazu stawia pod znakiem zapyta- 

nia. Historię trompe-l’œil cechuje to, że zarówno jako metoda, jak i jako dziedzina, 

postrzegana jest z jednej strony jako coś bardzo prostego i bez szczególnego zna- 

czenia, z drugiej jednak strony odzwierciedla niesłychaną perfekcję oraz prowokuje.

Różnica w stosunku do martwej natury polega na znaczeniu, jakie w jej postrze-

ganiu odgrywa kontekst. Podczas gdy martwa natura ograniczona jest w swo-

im oddziaływaniu tylko do przestrzeni obrazu, trompe-l’œil odnosi się zawsze  

do swojego bezpośredniego otoczenia, potrzebuje go a nawet wykorzystuje,  

aby w pełni oddać zamierzony przekaz. Trompe-l’œil charakteryzuje poza tym 

pewna sprzeczność; technika/sposób malowania i umiejscowienie w najwyższym 

stopniu dążą do iluzji, ale jednocześnie muszą się jako takie dać rozpoznać, żeby 

dla widza pozostać „optycznym złudzeniem”. Doświadczenie tego, co widoczne, 

trompe-l’œil stawia pod znakiem zapytania; chodzi o zagadkę zewnętrznego zja-

wiska i jego odwrotną stronę.” (Trompe-l’œil. Das getäuschte Auge, pod redak-

cją  Patricka Maurés, Kolonia, 1998).

Im bardziej ma się do czynienia z obrazem iluzjonistycznym, tym chętniej wy-

korzystuje się pomysł obrazu jako okna, jako możliwości wejrzenia w „świat za 

oknem”. Malarstwo popada w optyczne złudzenie. Jest się gotowym uwierzyć 

w prawdziwość tego, co się widzi. Tym bardziej, gdy płaski obraz koresponduje 

z otoczeniem i wręcz podsunięty zostaje obserwatorowi.

W przypadku fotografii, rzecz zawarta już jest w istocie samego medium, na-

tura jest przez nią iluzjonistycznie imitowana, gdyż takie są założenia techniki. 

Wykorzystując to, umieszczam moje fotografie w architektonicznym kontekście. 

Oferuję obserwatorowi coś, czego nie ma, ale co mogłoby się tu w pewnych oko-

licznościach znaleźć, lub odwrotnie, czego nigdy w tym miejscu nie mogłoby być. 

Czasami jest to wejrzenie do zupełnie innego świata, w każdym jednak przypad-

ku poprzez obraz opowiedziana zostaje jakaś historia. W Domu Norymberskim 

można spojrzeć przez norymberskie okna i zobaczyć norymberskie widoki.

Pirko Julia Schröder



Pirko Julia Schröder – Instalacja Chińskie bistro



THOMAS MAY urodził się w 1972 roku. W latach 
1992–2000 studiował w pracowni mistrzowskiej 
prof. H.-P. Reutera w Akademii Sztuk Pięknych 
w Norymberdze oraz na Wydziale Sztuki Me- 
dialnej Wyższej Szkoły Projektowania w Karls-
ruhe. Ukończył również studia podyplomowe 
na wydziale Sztuka w Przestrzeni Publicznej  
u prof. J. P. Hölzingera w Akademii Sztuk Pięknych 
w Norymberdze. www.grashalmInstitut.de

PIRKO JULIA SCHRÖDER urodziła się w 1970 
roku w Fürstenfeldbruck w Niemczech. Studio- 
wała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych  
w Norymberdze i sztukę mediów w Wyższej Szko- 
le Projektowania w Karlsruhe. Od 1998 roku mie- 
szka i tworzy w Norymberdze. Brała udział w wie-
lu wystawach i projektach zarówno w Niemczech, 
jak i poza ich granicami. Jej prace to przede wszy- 
stkim fotografie i instalacje wideo. Jest człon-
kiem-założycielem grupy artystycznej „Querfeld”, 
która od 1999 roku organizuje interdyscyplinarne 
wystawy i performance. W 2004 roku przeby-
wała w Krakowie na stypendium wymiany ar-
tystycznej pomiędzy Krakowem i Norymbergą, 
w ramach którego powstał projekt wideo Sigh-
seeing. Kraków/Norymberga – Nürnberg/Krakau.  
www.pirkojuliaschroeder.de
 

Wybrane wystawy:
2006 – Wystawa Was ist Deutsch? – Germansiches National Museum, Norymberga 
2005 – Wystawa Projekt Źdźbło Trawy Kraków, Centrum Sztuki i Kultury Japońskiej manggha
2005 – Kurator wystawy la boite en valise, Akademia Sztuk Pięknych w Pradze, Akademia Sztuk 

Pięknych w Norymberdze; Projekt Źdźbło Trawy, Niemiecki Narodowy Festiwal Ogrodów 
w Monachium

2004 – Staw Lilii Wodnych, Kunsthalle Vaasa, Finlandia
2003 – Wystawa debiutancka, Akademia Sztuk Pięknych w Norymberdze; Projekt Źdźbło Trawy 

w Nykarleby, Finlandia; Na wietrze, Boddenwiesen, Ahrenshoop; Projekt Źdźbło Trawy, ko-
lekcja obrazów i rzeźb w Norymberdze, Muzeum Tucherschloss.

2002 – Trawnik, Galeria Narodowa Skopje w Macedonii; Projekt Źdźbło Trawy i One Hundred Flo-
wers, Shenzhen, Chiny.

2001 – Projekt Źdźbło Trawy, Dom Kultury w Schwandorf w Górnym Palatynacie.
2000 – Trawnik, Galeria Kreis w Norymberdze; Dürer w Erlangen, Galeria Hartmuta Becka w Erlan-

gen; Las iglasty, Stowarzyszenie Artystyczne w Weiden.

Wybrane wystawy:
2006 – Sighseeing. Kraków/Norymberga – Nürnberg/Krakau Künstlerhaus – Kulturzentrum K4, 

Norymberga
2005 – Sighseeing. Kraków/Norymberga – Nürnberg/Krakau Klub Alchemia, Kraków
 Pusten, interaktywne wideo – instalacja prezentowana podczas nocy muzeów, Norymberga
2004 – Octopussy’s Garden – instalacja dźwiękowa i wideo prezentowana podczas nocy muzeów, 

Norymberga
2003 – Querfeld 3/Das Essen – tielle Gewand, Wielka elektrownia, Frankonia
 Pozycje i tendencje – Sztuka we Frankonii 2003, Norymberga
2002 – Wymarzone obrazy, Kunsthaus, Norymberga
 Querfeld 5, instalacja dźwiękowa, Monachium
2001 – Okna, instalacja w przestrzeni publicznej, Stare Miasto, Norymberga
 Przestrzeń dla sztuki. Frankonia 2001, Kunsthaus K4, Norymberga
 Przestrzenie, Klub Gartenstadt, Norymberga
 Relate – młoda sztuka – część 3, Kebbelvilla, Schwandorf
2000 – Querfeld 2, instalacja wideo, Tafelhalle, Norymberga
 10:10, relate – młoda sztuka – część 2, instalacja w City Center, Weiden



CHRISTINE CLARA OPPEL urodziła się w 1967 
roku w Haßfurt w Niemczech. W latach 1994– 
1996 studiowała na Wydziale Rzeźby u prof. Tima 
Scotta w Akademii Sztuk Pięknych w Norymber-
dze, a w latach 1996–2000 na Wydziale Malarstwa 
u prof. Dieta Saylera w Akademii Sztuk Pięknych 
w Norymberdze. W 1997 roku podjęła gościn-
ne studia w Instytucie Elektroakustyki Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Wiedniu oraz studia na 
Wydziale Rzeźby u prof. Bruno Gironcoli, w Aka- 
demii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W latach 2001–
–2003 odbyła studia podyplomowe na Wydziale 
Sztuki Medialnej Wyższej Szkoły Projektowania 
w Karlsruhe. Od 2002 współpracuje z prof. Bruno 
Gironcoli w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.  
www.oppel.at

 
HUBERTUS HESS urodził się w 1953 roku  
w Coburgu. W latach 1979–1986 studiowała 
w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze  
w klasie prof. Christiana Höpfnera. W roku 1990 
otrzymał Nagrodę Kultury Miasta Norymberga, 
a w 1993 wziął udział w Międzynarodowym Sym-
pozjum o Sztuce w Meiho w Japonia. W roku 1994 
prowadził warsztaty dla artystów w Zaporożu na 
Ukrainie, a w 1996 był uczestnikiem kolejnego Mię- 
dzynarodowego Sympozjum o Sztuce w Odessie.

Wybrane wystawy i projekty:
2006 – Interaktywny performance Dźwięk/Taniec we współpracy z Susanne Kirchner, Muzeum 

MAK, Wiedeń
2004 – Interaktywna przestrzeń dźwiękowa, Teatr Hellerau, Drezno
2003 – Pozycje i tendencje, Bunkier Sztuki, Norymberga,
 „...do przestrzeni”, Galeria Hofstätter, Wiedeń
 Powolne oczy, Galeria Akademii Sztuk Pięknych, Norymberga
2002 – Styx, ZKM, Karlsruhe
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