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STN:ORT 2018 Program 
6.-11.VIII.2018 (Pon.-Sob.) 

Data Wydarzenie Język   Godzina Miejsce 
6.-
11.8. 
 

Zwiedzanie pałacu  
Wystawa  
Warsztaty twórcze 
Spacery 

Polski, niemiecki 
Polski, niemiecki, ang. 
Polski, angielski 
Polski, niemiecki, ang. 

10:30, 12:30, 15:30  
10:30-17:00  
10:30-16:30  
11:30, 16:30 

Pałac & Park 
Pałac & Park  
Pałac 
Park 

6.8. Stn:ort 2018 Letnia Recepcja i Otwarcie Polski, niemiecki 17:30 Herbarciarnia, pałac, park 
7.8. Hyde Park: Otwarta scena z Michałem 

Lampard 
Polski, angielski 18:30 Piwnica Pałacu  

8.8. 
 

Pokaz Animacji: Best of O!PLA: Teraz 
dzieci! 
O!PLA na spacerze 

Polski, angielski 18:30 (I), 19:30 (II)  Piwnica Pałacu 

9.8. Sztynort 1935: Spektakl teatralny 
(Jakub Maiński & Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Węgorzewie) 

polski 18:30, 
 

Hol Pałacu  

10.8. 
 

Wieczór Pieśni: Barbara Zamek & Uwe 
Münch 

Polski, niemiecki 18:30 
 

Hol Pałacu  

11.8. Wielka Zupa Polski, niemiecki, ang. 11:00 Przed pałacem  
 

 PL: WWW.STNORT.ORG/PROGRAM  
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Wydarzenia 

Stn:ort 2018: Letnia Recepcja i otwarcie  

Data i Godzina: Poniedziałek, 6.08.2018, 17:30 - ok. 19:30 
Miejsce: Herbaciarnia 
Język: Polski, Niemiecki 
 
17:30-18:00 Letnia recepcja przy Herbaciani: powitanie przez 
organizatora  
18:00-19:00 Inauguracyjne zwiedzanie po tytułem „Podwójne Życie. Spacer z Heinrichem i Gottliebe 
von Lehndorff“ w języku polskim i niemieckim z Bettiną Bouresh i Ireną Burczyk- Telesz na podstawie 
książki „Podwójne życie” (A. Vollmer)  
Od 19:00: Zakończenie wieczoru w pałacu z możliwością oglądania wystawy „Poszli na spacer“ oraz 
nabycia książki „Podwójne życie“ /Abschluss in Schloss mit Möglichkeit, Beiträge der Ausstellung „Sie 
gingen spazieren“ anzusehen und das Buch „Doppelleben“ zu erwerben / Ending of the evening with 
the possibility to view the exhibition „They want on a walk“ and to purchase the book 
„Doppelleben/Podwójny życie” (A. Vollmer). 
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Hyde Park Corner: Otwarta scena z gościem Michałem Lampard  
Data i godzina: Wtorek, 7.08.2018, 18:30 - ca. 21:30 
Miejsce: Piwnica Pałacowa 
Język: Polski, Angielski 
Liczba miejsc ograniczona (40 os.) 
 

 
Zapraszamy pasjonatów muzyki kameralnej oraz każdego, kto chciałby zaprezentować swoją 
twórczość.. Zapisy na 10-15 minutowe występy możliwe są w ciągu dnia oraz wieczorem, również 

smsem: 00447855234938 
 
18:30-19:30 Open stage I (4-6 os.) 
19:30-20:00 Michał Lampard solo 
20:00-21:00 Open stage (II) (4-6 os.)  
21:00-21:30 Michał Lampard & guests 
 
Od 22:00 Ognisko dla przyjaciół oraz wolontariuszy Dni 
Pałacu  
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O! PLA STN:ORT:  
Pokaz Selekcji Filmów Polskiej Animacji  
Data i godzina: Środa, 8.08.2018, 18:30-19:30, 19:30-20:30 
Miejsce: Piwnica Pałacowa 
Język: Polski, Angielski 
 
Patronem tego wieczoru jest Marek Makowski z Szkołą Żeglarstwa 
Gertis https://www.obozy-zeglarskie.pl 
 
18.30 The Best of O!PLA: Teraz dzieci! Pokaz animacji, (program wczesnoszkolny, 57 min., po 
polsku) 

1/ BAŚNIE & BAJKI POLSKIE: O PSACH I KOTACH (2017, 13’), Joanna Jasińska-Koronkiewicz (TvSFA)  
2/ SPODNIE I ŻELAZKO (2018, 1’20”), Julia Orlik (PWSTviT)  
3/ MIŁEK Z CZARNEGO LASU (2017, 13’), Ewelina Stefańska (TvSFA)  
4/ BARDOU – DWA WILKI (2017, 3’), Anna Chrzanowska (UAP)  
5/ OSIEDLE (2018, 10’12”), Magdalena Bryll (Serafiński Studio)  
6/ POTWORNY DENTYSTA (2017, 03’23”), Ilona Rybak (PJATK)  
7/BAŚNIE & BAJKI POLSKIE: MAŁPA W KĄPIELI (2017, 13’), Andrzej Gosieniecki (TvSFA) 
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19.30 O!PLA na spacerze  
Program, 45 min., po polsku i po angielsku 
1/ ALIEN SCARS (Polska/Kanada 2017, 5’), Martyna Koleniec | Brainwashed Proper Citizens 
2/ FORSAKEN FOREST (2016, 9’38”), Anna Beata Barańska 
3/ MAGICZNY LAS (2016, 3’45”), Artur Marcol (Panoptiqm Studio) 
4/ MAK (2017, 4’33”), Ala nunu Leszyńska | T/Aboret 
5/ O MATKO! (2017, 12’15”), Paulina Ziółkowska (FUMI Studio/ PWSFTviT) 
6/ PRZETRWAĆ W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ (2015, 2’29”), Michał Rychławski (STREFA 57) 
7/ SPACER (2015, 3’37”), Marcin Surma (PWSFTviT)  
8/ ŚLADY ULOTNE (2016, 7’49”), Agnieszka Waszczeniuk (UAP) 
 

CZYM JEST „O!PLA”? 
Realizowany od 2013 roku OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI “O!PLA” („O!PLA 
oznacza: „O! Polska Animacja”, a także "Oh! People Love Animation") jest oddolną/niezależną 
inicjatywą DIY. będącą przede wszystkim próbą odzyskania kontaktu i (od)budowania relacji 
pomiędzy widzem w każdym wieku, a polską animacją autorską, a także – za sprawą projektów 

towarzyszących – promocją, w kraju i za granicą, jednej z najważniejszych dziedzin polskiej sztuki. Podstawą O!PLA 
są dwa konkursy (Główny dla widzów dorosłych i młodzieży, oraz Teraz Dzieci Maja Głos!), w którym to widzowie 
są jedynymi jurorami. Bardzo ważny dla O!PLA jest również wymiar edukacyjny. Stąd obecność w programie 
warsztatów i lekcji animacji. Od samego początku ambicją O!PLA było docieranie ze sztuką animacji do jak 
największej ilości miejsc; nie dużych, ale przede wszystkim do mniejszych ośrodków w kraju. Tak też się stało: od 
21 miejscowości w 2013 do 86 miejscowości w 2018. 
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"Jakub Maiński, „Sztynort 1935” 
Czytanie publiczne w reżyserii autora realizowane przez grupę 
teatralną uniwersytetu trzeciego wieku w Węgorzewie  
Data i godzina: Czwartek, 9.08.2018, 18:30 
Miejsce: Hol Pałacu 
Język: Polski 
Tekst i reżyseria: Jakub Maiński 
Obsada aktorska: Bogdanna Fido 
Obsada: Zbigniew Strzałkowski, Tomasz Grunwald, Jerzy Janoszek, Dariusz 
Wasilewski, Leszek Truchanowicz, Małgorzata Runce, Bogdanna Fido, Alicja 

Brzezińska, Bożena Klisko" 
 
Kim jesteśmy i dokąd idziemy? To ogólne pytania – na dobrą sprawę, odpowiadając na nie, można 
powiedzieć wszystko. Czyli nic. Ale można i próbować je uszczegółowić. Tym właśnie zajmują się 3 
września 1935 roku goście „Wieczoru muzyki, poezji i filozofii”, spotkania zorganizowanego w pałacu w 
Sztynorcie pośrodku Mazur. Junkierskim majątku, którego właściciele należą do grupy rządzącej 
Prusami – a dzięki temu, rządzącej całymi Niemcami.  
 

Grafik 1: Plakat/ 
K. Przezwańska 
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Spotykając się na dwa tygodnie przed uchwaleniem ustaw norymberskich, zastanawiają się: „Czy dzięki 
zakazowi małżeństw Aryjczyków z nie-Aryjczykami przyjdzie na świat nadczłowiek?”. W gronie 
konserwatywnym, a przy tym niejednorodnym etnicznie – niektórych spośród nich nowe prawa skazują 
wprost na wykluczenie. W rozmowie intymnej, ale momentami i brutalnej, w której żadna ze stron nie 
może pozwolić sobie na dystans do omawianych kwestii. 
 
Jakub Maiński (1984) 
Autor małych form filmowych, tekstów i wierszy. Studiował na Wydziale Projektowania Graficznego na 
warszawskiej ASP oraz Filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 roku założył grupę 
filmową Profilm. Mieszka i pracuje w Warszawie / jakubmainski.com . 
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Wieczór Pieśni z Barbarą Zamek (Sopran) i Uwe Münch (Piano) 

Data i godzina: Piątek, 10.08.2018, 18:30  
Od 22.00: Nocny spacer dla przyjaciół oraz wolontariuszy 
 
Miejsce: Hol Pałacu 
Język: Polski, Niemiecki, Angielski 
 
W 2017 r. dyrygent Uwe Münch przybył jako gość do Sztynortu. Spontanicznie zaproponował 
zorganizowanie tutaj koncertu. Dotrzymał obietnicy. Barbara Zamek również zwróciła się do nas z 
propozycją występu w Sztynorcie. Zapoznaliśmy tych dwóch muzyków ze sobą dzięki czemu doszło do 
transgranicznej współpracy w formie wieczoru pieśni. Spodziewamy się częściowo medytacyjnego, 
częściowo wesołego, a czasem dramatycznego programu muzycznego z utworami z wczesnego i 
późniejszego romantyzmu Franza Schuberta (Wiedeń, 1797 Wiedeń, 1828) i Johannesa Brahmsa 
(Hamburg, 1833 Wiedeń, 1897, a także z fragmentami Victora Ullmanna (Teschen, 1898-Auschwitz-
Birkenau, 1944), który komponował w żydowskim getcie w Theresienstadt.  
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Dzisiejszy wieczór jest wspierany przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. 
Dziękujemy Fried Hansel Nielsen za inicjatywę. Zachęcamy do 
odwiedzenia strony: http://deutsch-polnische-gaerten.de. Podziękowania 
należą się także Roksanie Butrym oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w 
Kruklankach za udostępnienie fortepianu. 

Uwe Münch  

Dyrygent Uwe Münch, urodzony w 1974 r. w Kolonii, ukończył studia w 
Konserwatorium w Kolonii w zakresie dyrygentury i kompozycji z 
wyróżnieniem, a w 2000 r. rozpoczął karierę w Operze w Hagen (D). Tam 
prowadził przedstawienia operowe, a także koncerty z centralnymi utworami z 
repertuaru Mozarta do Żemlinskiego. Jego praca została nagrodzona 
Nagrodą Kultury Miasta. W tym samym czasie zaczął być wykładowcem w 
Berufsfachschule für Musik w Dinkelsbühl i w Konserwatoriach miast Kolonii, 
Trossingen i Stuttgart. 
  

Münch jest stałym gościem Sinfonieorchester St. Gallen i do tej pory prowadził liczne orkiestry i chóry, 
takie jak chór radiowy WDR Köln, Morawska Filharmonia Ołomuniec, Südwestfälische Philharmonie.  
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Barbara Zamek 

Urodziła się w Warszawie. Od 5 go roku życia jest związana z Operą. W roku 
2010 ukończyła Uniwersytet Muzyczny im Fryderyka Chopina, gdzie pod 
kierunkiem profesor Bożeny Betley zrobiła licencjat. W 2014 roku ukończyła z 
wyróżnieniem magisterium w klasie śpiewu solowego pod kierownictwem 
profesor Claudii Visci na Universität für Musik und darstellende Kunst w 
Wiedniu. W 2013 roku brała udział w pracach Studia Operowego w Lyon. 

Swoją pierwszą główną rolę solową (Hanna) zaśpiewała w Warszawie w 
przedstawieniu "Loterya" Stanisława Moniuszki w reż. Jitki Stokalskiej. Obok licznych scenicznych ról 
operowych brała udział w różnych koncertach: m.in. wykonała recital pieśni w Warszawie - w programie 
recitalu były pieśni Franza Schuberta, Ivana Eroda, Olivera Messiaen, Paula Hindemitha, Piotra 
Perkowskiego, Karola Szymanowskiego. Nazwano ją nową gwiazdą polskiej wokalistki. Pieśni stanowią 
jej główną specjalizację. Jednym z jej wielu sukcesów jest I Nagroda w IX Międzynarodowym Konkursie 
Moniuszkowskim Pieśń Wieczorna w Białymstoku z 2008 roku. 
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Wielka Sztynorcka Zupa  
Data i godzina: Sobota, 11.08.2018, 11:00 
Miejsce: Przed pałacem 
Język: Polski, Niemiecki, Angielski 
 

 
 
Spotykamy się przed pałacem i po raz drugi wspólnie gotujemy dużą 
sztynorcką zupę. W następnych latach będzie to już tradycja. 
 
 
 
 

Inicjatywa wspierana przez Marka Makowskiego ze Szkołą 
Żeglarstwa Gertis https://www.obozy-zeglarskie.pl 
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Warsztaty 
 
Tajemnicze kwiaty z Thea Luckcock & Karolina Haluszczak i Wiktoria Dacko 
Data i godzina: Poniedziałek-Piątek, 6.-7.08.: 11:00-14:00/  8.-10.08.: 11:00-16:30 
Miejsce: Hol Pałacu 
Język: Polski, Angielski 
 
Thea i Karolina, młode wykształcone artystki z Anglii, specjalnie dla gości festiwalu stworzyły ten 
projekt artystyczny: ich warsztaty to twórcza improwizacja o tajemnicach, znajomości, ale także o 
niejasnościach pojawiających się podczas spacerów po parku. Powrócimy do historii Sztynortu z lat 30. 
i 40. XX wieku wtedy mieszkańcy oraz goście pałacu udawali się na częste spacery, uciekając  choć na 
chwilę od wszędzie panującego reżimu, uzyskując tym samym moment prywatności. oraz możliwość 
ucieczki. Co robimy: Dużych i małych gości zachęcamy do tworzenia kwiatów z materiałów naturalnych 
i pochodzących z recyklingu. Każdy może spisać swój sekret lub myśl, która będzie zamocowana na 
kwiecie. Następnie zapraszamy zwiedzających do znalezienia odpowiedniego miejsca dla kwiatów w 
pobliżu pałacu i parku. W małym rytuale będziemy je następnie "sadzić". Ozdabiając pałac i park 
"tajemniczymi kwiatami", wspólnie tworzymy instalację, która należeć będzie do wystawy "Poszli na 
spacer_Sie gingen spazieren_They went for a walk". Zapraszamy odwiedzających dni pałacu Stn:ort 
2018 do podziwiania kwiatów w parku!   
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Lalki motanki do kieszeni 
z Roksaną Butrym 
 
Data i godzina: Poniedziałek-Wtorek, 6.-7.08., 14:30-15:30, 15:30-16:30 
Miejsce: Hol Pałacu,  
Język: Polski, Angielski 
 
Roksana, etnograf , kurator  i pedagogik muzealny w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, pokaże 
Wam, jak zrobić tradycyjne lalki ze skrawków materiału. Te małe lalki są idealnymi partnerami na 
spacer. Są kompaktowe i dyskretne: mieszczą się w kieszeni i są doskonałymi słuchaczami. Możecie im 
powiedzieć wszystkie swoje sekrety lub po prostu z nimi pomilczeć. 
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Japońskie koło garncarskie 
z Martą Florkowską, www.garncarnia.pl  
 
Data i godzina: Sobota, 11.08.2018, 11.00-14.00,  
Miejsce: W holu pałacu 
Język: Polski, Angielski 

 
Marta z Garncarni, znana pracownia usytuowana w sąsiedniej wsi Kamionek Wielki, wprowadzi nas w 
sztukę toczenia gliny na japońskim kole: koło garncarskie, nasze ciało i glina stanowią jedność w 
procesie tworzenia. Koło japońskie to energia. Glina jest materiałem żywym, wciąż podlegającym 
przemianom. Natomiast toczące się koło japońskie przekazuje energię ze swojego pędu w nasze 
dłonie, a one kształtują glinę. Następuje przemiana energii, tworzymy cykl pracy, materializujemy 
własną wyobraźnię w przestrzeni.  Postawa ciała, kontrola oddechu, praca rąk, aksamitny dotyk gliny. 
Toczenie na kole garncarskim to ceremonia, spacer w głąb siebie. Harmonia i radość pracy, spokój 
umysłu, energia koła garncarskiego. Toczenie na kole japońskim to nabywanie umiejętności 
manualnych oraz trening duchowy. 
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Marta Florkowska 
Marta Florkowska – od 9 lat związana zawodowo z sektorem organizacji 
pozarządowych w różnych funkcjach w tym m.in. doradcy ds. organizacji 
pozarządowych, animatorki społeczności lokalnych pracującej na terenach wiejskich, 
moderatorki spotkań, trenerki. Z wykształcenia wschodoznawczyni, zafascynowana 
kulturą i tradycją Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi pracownię rzemiosła 
tradycyjnego Garncarnia na Mazurach, spełniając się jako instruktorka nauki toczenia 
na kole garncarskim. Kontakt: Garncarnia, Kamionek Wielki 1, 11-600 Węgorzewo, tel. 
609 729 512, garncarnia@gmail.com 
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Spacery Adhoc  
z Clare Donegan, Christa David-Wadle, Karoliną Haluszczak &Thea Luckcock, Katją Andreą Hock, 
Hannah Wadle 

 
Zapraszamy na specjalne spacery po pałacu w Sztynorcie. Każdy z 
zaproponowanych spacerów to mały eksperyment, który oferuje 
nową perspektywę. Spacery mogą odbywać się indywidualnie lub 
w grupach ad hoc:  
 
I wyjście, pisanie i malowanie: Spacer inspirowany przez 
Walter i Edit von Sanden  
(Hannah Wadle, Christa David-Wadle),  
Min. 30-60 min. / dla dzieci w wieku szkolnym i dla dorosłych 
II Spacer w cudzych butach  
(Hannah Wadle) 
15-30 min/ dla dzieci (od od 10 lat)  i dla dorosłych/ (dzieci zostają 
na terenie przed pałacem) 
III Spacer z przedmiotem  
(Thea Luckcock & Karolina Haluszczak) 
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30-60 min./ dla dzieci i dla dorosłych 
IV Jak hakować spacer 
(Hannah Wadle) 
30-60 min./ dla dzieci (od 10 lat) i dla dorosłych/ (oddzielne sesje) 
V Spacer według metody Mindfulness  
(Clare Donegan, www.claredonegan.com) 
15-30 min, dla dzieci i dla dorosłych 
VI Spacer na boso 
(Katja Andrea Hock) 
10-15 min., dla dzieci i dla dorosłych 
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„Poszli na Spacer“: Wystawa  
 
Poszli na spacer ... 
aby zbadać swoje otoczenie, aby odkryć naturę, aby 
przeciwstawiać się reżimowi, który  nimi rządził, dowiedzieć 
się o  sobie, znaleźć bliskość z innymi, aby uciec od domu, 
wracać do domu, udawać dobre życie, aby być zdrowym, aby 
myśleć spokojnie, aby pozbyć się myśli, aby nagrać pamięć o 
miejscu lub znaleźć nową perspektywę na miejscu. 
 
Sztynort jest wyjątkowym miejscem do spacerów  i odkrywania  
ich różnorodności: w świetle biografii ludzkich, w świetle 
krajobrazu, zwierząt i pór roku; w świetle wydarzeń politycznych 
oraz w obliczu konfliktów historycznych. 
Wystawa „Poszli do domu” jest eksploracją tematu „spacer” z 
różnych perspektyw; jest ona opowiedziana przez kilka głosów i 
wyrażana przez różne gatunki i formaty.  
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Bez proponowania jednolitej głównej narracji, ta wspólna wystawa otwiera scenę dla opowiadań 
historycznych, dzieł sztuki współczesnej, zlokalizowania narracji na warsztaty twórcze i doświadczalne. 
Razem elementy te dają impuls do odkrycia spaceru i jego potencjału jako miejsca spotkania - z samym 
sobą, z innymi ludźmi oraz wszelkimi istotami 
 
Wystawa jest wspólnym projektem Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Gdańskiej Galerii Miejskiej,  
Lehndorffgesellschaft Steinort e.V., Ostpreußischem Landesmuseum Muzeum Lüneburg, i FairerTales. 
Wystawa została opracowana przez Hannah Wadle, przy wpsarciu Bettiny Bouresh, Krystyny Jarosz, 
Marty Wróblewskiej. 
 
Specjalne podziękowania kierujemy do: Antje Vollmer za rozmowy i do Christy David Wadle za jej 
transkrypcję, Krystyny Jarosz za dostarczenie wystawy Waltera von Sanden do Sztynortu  prywatnym 
samochodem, do Marty Wróblewskiej za rozpoczęcie współpracy z Gdańską Galerią Miejską, do 
artystów: Liliany Piskorskiej, Hildegard Skowasch, Jadwigy Sawickej i Justyny Łuczaj-Salej i do ich 
uczniów: Jagody Dudy, Amelii Kalwas, Edyty Kurc, Pawła Matuły, Sylwii Sochy, Pawła Skomorowskiego, 
Anny Zięby, za dobrowolną współpracę z Stn:ort. 
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I Walter von Sanden(1888-1972): Życie i praca 
 
 

Ta część wystawy opowiada o romansie Waltera von Sandena (1888-1972) z 
otaczającym go środowiskiem naturalnym w rejonie Guja i Ołowca. Von 
Sanden był właścicielem ziemskim i wierzącym chrześcijaninem, który uważał, 
że jego obowiązkiem jest dbać o środowisko i opiekować się nim. Zaczął 
opisywać swoje spostrzeżenia natury na piśmie, tworząc poezję i prozę. W toku 
jego życia, jego wcześniejsza pasja do łowiectwa przerodziła się w pasję do 
fotografii i Walter stawał się coraz bardziej obserwatorem przyrody, który 
wykorzystywał  różne formy, aby uchwycić swoje doświadczenia. Jego żona 
Edit (1894-1972) również zainspirowana naturą zaczęła malować i rzeźbić 
zwierzęta, tworząc dużą kolekcję rzeźb i obrazów. 
 

Część interaktywna: Jeśli zainspirował Cię sposób, w jaki Walter i Edyta dokumentowali spacery 
zapraszamy Cię do wzięcia udziału w naszym spacerze "Chodzenie, pisanie i rysowanie". 
  



www.stnort.org 

 23 

Wystawa powstała dzięki zbiorom Muzeum Prus Wschodnich i Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców 
Angerburg w Rothenburg an der Wümme, która podróżowała z Lüneburga do Węgorzewa i dalej do 
Sztynortu. 
 
Kurator: Dr. Christoph Hinkelmann 
Tłumaczenie na język polski: Agata Kern, dr J. Mahnert, K. Rinas, G. Rudolph, M. Szymkiewicz 
Kierownik współpracy: Krystyna Jarosz, kurator w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. 
 

"Narracja podwójnego życia - Antje Vollmer w rozmowie" i 
"Zwiedzanie o Heinrichu i Gottliebe von Lehndorff w Sztynorcie" 
 
Spacery odgrywają istotną rolę w losach ostatnich wschodnio-pruskich właścicieli 
miejscowości dawnego Steinort i obecnego Sztynortu, Heinricha i Gottliebe von 
Lehndorff. W tym okresie dla Lehndorffów były to długie spacery po okolicy, 
podczas których para się zakochała, spacery pod obserwacją dawnego  
nazistowskiego ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentrop, który w 
latach czterdziestych przeniósł się do Pałacu w Sztynorcie, tajne spacery ze  

współspiskowcami przeciwko Hitlerowi i ucieczka Heinricha od nazistów przez park. Spacery to 
czerwona nić, która prowadzi nas przez ten bardzo trudny rozdział historii. 
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Ta część wystawy składa się z dwóch elementów: 
 
I Rozmowa z Antje Vollmer o  powstawaniu książki "Doppelleben", "Podwójne życie" o życiu 
Heinricha i Gottliebe von Lehndorffa. Rozmowę przeprowadziła i nagrała Hannah Wadle w Gdańsku 
w czerwcu 2018 r., po wydaniu polskiego tłumaczenia tejże biografii. 
 
II Spacer z przewodnikiem po parku i pałacu podczas którego dowiemy się o wydarzeniach w 
Sztynorcie związanych z samym przygotowaniem jak i realizacją zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r., w 
którym uczestniczyli również Heinrich i Gottliebe von Lehndorff. Spacer został zaaranżowany  przez dr 
Bettinę Bouresh, znawcę pałacu w Sztynorcie i wieloletnią aktywistykę na rzecz jego renowacji. Opierając 
się na książce Antje Vollmer i na osobistej rozmowie z Gottliebe von Lehndorff spacer wplata w tkankę 
tego miejsca opowieść o oporze, miłości, stracie i nadziei  
 
Spacery z przewodnikiem odbywają się trzy razy dziennie o 10:30, 12:30 i 15:30 po polsku z Dawidem 
Dacko lub po niemiecku z dr Bettiną Bouresh. 
  



www.stnort.org 

 25 

"Jak przechodzić przez ściany" 

             
 
Anna Zięba, Brak tytułu 2) Sylwia Socha, Poranek 3) Kalwas et. al. , Oddaj 4) Liliana Piskorska, Unicestwić przez mówienie 
 
Z tą częścią wystawy docieramy do teraźniejszości. Słyszymy głosy artystów z Polski, Niemiec i Wielkiej 
Brytanii, którzy improwizują na temat chodzenia przez ściany: ćwiczą opór, zastanawiają się nad relacją 
między sztuką a aktywizmem, wizualizują wyobrażenia o ruinie i tworzą nowe znaczenia  pozostawiając 
ślady słów jakby były okruchami chleba. 
 
Ta część wystawy to współpraca z Gdańską Galerią Miejską. Większość eksponowanych prac pochodzi 
z wystawy pt.; ”Krzyczałem, a kiedy krzyczałem pękały rzeczy cenne” autorstwa Jadwigi Sawickiej i 
Marty Wróblewskiej, inspirowanej książką "Blaszany Bębenek" Güntera Grassa i egzystencjalną 
opozycją chłopca Oskara Matzeratha przeciwko hipokryzji społeczeństwa, który przekracza granice 
dorosłego życia , 
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poprzez krzyk i uderzanie w bębenek. Kluczem do zrozumienia tych elementów jest idea oporu i słowa 
"nie". Pozostałe aspekty wystawy dotyczą tworzenia znaczeń. Pytają: jak słowa i zdania mogą zmienić 
znaczenie przestrzeni, w których się poruszamy? W jaki sposób "przewodnicy wycieczek" i ich narracje 
mogą przekształcić nasze wyobrażenia o miejscu i jego przeszłości, poezji i potencjale? 
 
Młoda kobieta o krótkich włosach, czarnej sukni i czerwonej pelerynie przechodzi przez środek 
Warszawy niosąc konewkę, węgiel i przenośny grill. Od czasu do czasu zatrzymuje się przed budynkiem, 
by wykonać dziwaczny rytuał. // Do biosferycznego pejzażu dźwiękowego, balet oczu tańczy na ekranie, 
każdy z nich czeka, by pęknąć - oczy jak jajka, jaja jak oczy, aż piórko dryfuje w dół. // Mężczyzna z 
niepokojem zatrzymuje się na ostatnim kawałku lustra, podczas gdy szereg osób namawia go, by się z 
nim rozstał, w jaki sposób może on reagować na nacisk wywierany na niego? // Bliski widok na stół 
śniadaniowy zamienia codzienną kanapkę z dżemem na koszmarnego wroga. // Czekamy na czerwone 
światła, których rytmiczne dźwięki sprawiają, że coraz bardziej niecierpliwie czekamy na dalsze 
chodzenie. // Medytacyjny orkiestrowy taniec cienia jest przerywany codziennymi hałasami, wezwaniem 
i reakcją, których kulminacją jest okrzyk rozpaczy. // Kolorowe słowa i zdania z gliny, ziemiste, ale nie 
niewinne, są przymocowane do pałacu. Nadają nagim pomieszczeniom starego budynku nowe 
znaczenie. // Były mieszkaniec, przewodniczka, artysta i przewodnik poprowadzą nas po pałacu w 
Sztynorcie, z ich różnych głosów powstaje awangardowy bajkowy labirynt. 
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Wystawa obejmuje prace artystyczne z wystawy: „Krzyczałem, a kiedy krzyczałem, pękały rzeczy cenne”, 
kurator: Marta Wróblewska i Jadwiga Sawicka zrealizowanej w Gdańskiej Galerii Miejskiej / Gdańska 
Galeria Güntera Grassa (18.05 - 01.07.2018):  
  
Liliana Piskorska, „Unicestwić przez mówienie” (Toruń-Warszawa, 2017), wideo dokumentujące działanie 
performatywne w przestrzeni publicznej, 3 części, 00: 08:47 / 00:07:36 / 00:08:08 
studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką merytoryczną Jadwigi Sawickiej i 
Justyny Łuczaj-Salej: 
Jagoda Duda, Dźwięk, 2018, 00:01:58 
Edyta Kurc, Bez tytułu, 2018, 00:02:59 
Sylwia Socha, Poranek, 2018, 00: 0: 14 
Anna Zięba, Bez tytułu, 2018, 00:01:34 
Amelia Kalwas, Paweł Matuła, Paweł Skomorowski, Oddaj (Gibs her; Give it back) 2018, 00:05:50 
 
Dalsze elementy tej części wystawy: 
Hildegard Skowasch: „Close your eyes” instalacja artystyczna w pałacu 
 
Hannah Wadle: Manifesto for a Manor-in-the-Making, 2018, instalacja multimedialna: fotografia, dźwięk, 
wideo, i piasek, część wystawy „Free for Arts Festival” pt. „Fairytales”, 3.III. 2018, Manchester. 
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