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FilozoFia projektu

projekt ”Miejsca spotkań europejskich, miejsca międzykulturowe”, to już trzeci z rzędu projekt 
”Miejsca pamięci«. Bazuje on na idei „mobilnej uczelni wyższej”, tworzonej przez europejskie wyższe 
szkoły artystyczne. około sześćdziesięciu studentów i dwudziestu profesorów pracuje wspölnie arty-
stycznie i naukowo podczas 12 dni raz w roku w różnych krajach europy.  ten typ spotkań i współpracy 
umożliwia wymianę międzykulturową, poznanie historii i jezyka kraju goszczącego, jego tradycji, 
zwyczajów, a równocześnie uczy tolerancji,  daje poczucie naturalnej  przynależności do europy. 
ponieważ w projekcie biorą udział również lokalni artyści, naukowcy, politycy i rzemieślnicy, powstaje 
dzięki tej współpracy międzynarodowy projekt uczelniany o charakterze lokalnym.

Miejsca spotkań europejskich 2009 – zaMek naMedy

praca artystyczna 18/04 - 24/04/09

studenci z pięciu krajów przygotują w interdyscyplinarnych zespołach projekty pod kierunkiem profe-
sorów uczelni partnerskich. 

zamek namedy z otaczającym go parkiem w swoim historycznym i krajobrazowym kontekście 
stanowić będzie przez 10 dni centrum wszystkich międzydyscyplinarnie wypracowanych projektów 
artystycznych i architektonicznych. również poza zamkiem namedy, dwa najstarsze miasta niemiec, 
trewir i andernach, oferują możliwość współpracy.

wystawa 25/04/09

rezultaty projektu z dziedziny rysunku, malarstwa, fotografii, ceramiki, multimediów, video, per-
formancu, teatru, architektury, landartu, światła i dźwięku zostaną przedstawione publiczności w 
sobotę, 25.04.2009, w ramach imprezy „noc sztuki w zamku namedy”. impreza będzie urozmaicona 
programem muzycznym i poczęstunkiem.

 

syMpozjuM końcowe we współpracy z „interMediale 2009” 27/04/09

jak zachować pamięć wspólnej kultury w perspektywie  przyszłości, w dialogu z młodą generacją?

w krótkich referatach, przykładowo dla różnych europejskich krajów, będzie poruszony i dyskutowany 
temat „transforming Memories - w jakim kierunku zmierzamy z naszym dorobkiem kulturowym” ?

w drugiej części sympozjum będą przedstawione rezultaty projektu „Miejsca spotkań europejskich” 
2009.  

dokuMentacja

rezultaty i proces rozwoju projektu zostaną udokumentowane w formie książki w dwóch językach 
oraz na stronie internetowej. uczelnie biorące w nim udział  otrzymają przygotowany materiał do 
zorganizowania we własnej uczelni wystawy rezultatów projektu. 
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koncepcja, kierownictwo i orGanizacja 
prof. anna Bulanda-pantalacci, university of applied sciences trier, de

asystentka: dipl. des. silke jaspers, university of applied sciences trier, de

kontakt
prof. Bulanda-pantalacci  
bulandap@fh-trier.de; annabulanda@t-online.de | phone 0049 (0)179.523.04.89

silke jaspers // asystentka 
silkejasp@gmx.de | phone 0049 (0)176.831.33.217

dirk oelmann // press & »night of art«   
presse-erinnerungsraeume09@gmx.de | phone 0049 (0)151.510.36.130

www.erinnerungsraeume.de

koncept syMposiuM »transForMinG MeMories«
»interMediale 09«, prof. Franz kluge, university of applied sciences trier, de

wspólpraca/ sponsorinG
Förderkreis der Burg namedy
Generaldirektion kulturelles erbe rheinland-pfalz
»and more« Veranstaltungstechnik, andernach
studierendenwerk trier
agenturhaus trier
akademisches auslandsamt, Fh trier
kulturstiftung sparkasse trier
Förderkreis der Fachhochschule trier

z pomocą studentów kommunikationsdesign i intermediales design Fh trier

uczelnie Biorące udział w projekcie
Fachhochschule trier // university of applied sciences trier, de

École supérieure d’art de Metz Métropole // art acamedy Metz, Fr

akademia sztuk pieknych, kraków // academy of Fine arts, cracow, pl

akademia sztuk pieknych, Gdansk // academy of Fine arts, Gdansk, pl

university college, dublin, ir

academie de Beaux-arts de liége // art academy liège, Be

zaproszone uczelnie
concordia university, Montréal, kanada, wydzial design & commpution arts,  
dziekan prof. Martin racine

Fh koblenz, instytut artystycznej ceramiki, d prof. jochen Brandt,  
dyrektor instytutu, prof. ingrid conrad-lindig

epsa, ivry/paris, F, dyrektor Brigitte leroux

uniwersytet opolski, instytut sztuki, pl, dyrektor prof. lucja Baginska 
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prof. Éléonore Bak, École superieure d’art de Metz Métropole, Fr // light & sound

prof. anna Bulanda-pantalacci, Fachhochschule trier, de // Visual art, plakat, rysunek

prof. Marion Goerdt, Fachhochschule trier, de // architektura

prof. oskar spital-Frenking, Fachhochschule trier, de // architektura

prof. Michael heurich, university college, dublin, ie // architektura pejzazu

prof. antoni porczak, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // rzezba, multimedia

prof. jerzy nowakowski, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // rzezba, ceramika

prof. andrzej ziębliński, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // Visual art

prof. jerzy ostrogórski, akademia sztuk pięknych, Gdañsk, pl // malarstwo, rysunek

prof. andré delalleau, academie royale de Beaux arts de liége, Be //malarstwo, rysunek, Visual art

prof. Martin racine, concordia university Montreal, ca // multimedia, formy przemyslowe

dr. Bartosz posacki, uniwersytet opole, instytut sztuki, pl // multimedia

Michel dreistadt, École superieure d’art de Metz Métropole, Fr // Fotografia

dipl. des. thomas Brenner, Fachhochschule trier, de // Fotografia

adj. artur Grabowski, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // performance, Multimedia

adj. Bartłomiej struzik, akademia sztuk pięknych, kraków, pl // rzezba, architektura

adj. janina rudnicka, akademia sztuk pięknych, Gdańsk, pl // landart

adj. robert kaja, akademia sztuk pięknych, Gdańsk, pl // landart

cathérine koziel, academie royale de Beaux arts de liège, Be // multimedia

dipl. des. arwed angerer, Fachhochschule koblenz, institut für künstlerische keramik, de // rzezba, ceramika

pascale st-Martin, École George-Vanier Montreal, ca // Visual art, rzeźba, projektowanie mody

dipl. ing. thomas Metz Generalna dyrekcja zabytkow nadreni-palatinatu, de // architektura, landart 

klemens pompetzki, de // rzeźba

juliane pompetzki, de // rzeźba

Martina roth, de // teatr, performance

Éve celine leroux, Fr //scenografia, projektowanie kostiumów, performance
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andernach
andernach należy do najstarszych miast niemiec. w roku 1988 miasto obchodziło 2000 lat swego istnienia. 
liczy ponad 30 000 mieszkańców i jest zdominowane przemysłowo (cynowana blacha, farmacja, chemia). 
Miasto leży nad renem, w basenie neuwied, nad lewym brzegiem rzeki, między Brohl-lützing na północy i 
ujściem rzeki nette na południowym wschodzie. na północ od andernach dolina renu ponownie się zwęża i 
tworzy północną część romantycznego renu Średniego. 

wąski przepust między Geiersberg w andernach, który od ok. 1650 roku do dzisiaj nazywa się krahnenberg 
(Góra Żurawia, po stojącym wówczas stuletnim żurawiu nadrzecznym),  leżący naprzeciw engwetter przed 
leutesdorf, nosi już od czasów rzymskich nazwę Brama andernach (łac. porta antunnacensis). 

na północnym zachodzie zaczyna się przed-eifel, na południowym zachodzie - pellenz.

szczegółowa historia miasta na stronie wikipedii (patrz poniżej).
	
inForMacje:

http://www.andernach.net/index.htm (jęz. niem. i ang.)

wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/andernach, 

ang.: http://en.wikipedia.org/wiki/andernach, 

Fr.: http://fr.wikipedia.org/wiki/andernach
	
	

trewir
trewir jest najstarszym miastem niemiec z historią dłuższą niż 2000 lat.   umiejscowione w samym „sercu 
europy”. „augusta treverorum”, dzisiejszy trewir został założony przez rzymian w 16 r. p.n.e. za czasów 
panowania cesarza augusta,  w pobliżu plemiennego sanktuarium celtyckich trewirzan. 

w roku 293 cesarz dioklecjan ustanowił to miasto, noszące w tym czasie nazwę treviris, rezydencją cesarską 
i stolicą imperium zachodniorzymskiego  .

w V wieku miasto zdobyli Frankowie. od 870 r., po podziale cesarstwa przez karolingów, trewir znalazł się we 
wschodniej części imperium Frankońsko-niemieckiego.

w Xii wieku arcybiskupi trewirscy zostają jednocześnie książętami elektorami. oni to podnoszą trewir do 
rangi stolicy swego państwa. zanim trewir utracił statut stolicy na przełomie wieków XViii i XiX, przeżywa 
zarówno okresy dużego rozkwitu, jak i wielu upadków. po krótkim panowaniu Francuzów, miasto przechodzi 
w 1815 roku pod panowanie  prus, a po powstaniu w roku 1949 republiki Federalnej niemiec ; leży w obrębie 
nadrenii-palatynatu. dzisiejszy trewir jest ponadpowiatowym miastem uniwersyteckim, liczy ok. 100 000 
mieszkańców i jest siedzibą biskupstwa.

	
inForMacje:

http://www.trier.de (niem., ang., fr.)

wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/trier

ang.: http://en.wikipedia.org/wiki/trier

polski: http://pl.wikipedia.org/wiki/trewir

Fr.: http://fr.wikipedia.org/wiki/treves_(allemagne) 
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zaMek naMedy

	
licząca ok. 1300 mieszkańców miejscowość namedy, umieszczona w roku 2002 na liście światowego dzied-
zictwa kultury unesco, położona jest na lewym brzegu górnej doliny średniego renu. namedy, dzisiaj część 
miasta andernach, zaliczane jest wraz z trewirem do najstarszych miast niemiec. oto najistotniejsze etapy 
rozwoju tej miejscowości w skrócie: 

w namedy odnaleziono osady celtyckie

w roku 1255 wzniesiony został klasztor cysterek; do dziś zachował się kościół klasztorny św. Bartolomeusza 

 między dawnym klasztorem a zamkiem namedy istnieje podziemne połączenie

w wieku XiV został zbudowany szlachecki dziedziniec dolny, który został później przyłączony do zabudowań 
zamku namedy 

około roku 1800 znajdowała się tutaj, nad brzegiem renu, ważna kolonia flisacka 

pod administracją francuską reaktywowano od roku 1801 rozpadającą się ulicę römerstraße (trasa rzymska)

 od roku 1815 żołnierze pruscy trzymają lewobrzeżną „straż nad renem”

podróże statkami parowymi, budowa dróg i kolei żelaznej czynią dolinę renu miejscem tranzytowym

brak jest istotnych impulsów gospodarczych 

do wieku XX dominują tu winnice i struktury wiejskiego rzemiosła. dopiero rozpoczynająca się turystyka pro-
wadzi stopniowo do zmian strukturalnych.

zamek namedy powstał w wieku XiV jako mały zamek wodny. po wielokrotnych przebudowach i rozbudo-
wach w XVi i XiX wieku został ukończony (i do dziś zachował tę formę) przez księcia carla-antona von ho-
henzollern-sigmaringen, który nabył tę posiadłość w roku 1908. do dziś można odnaleźć różnorodne style i 
fazy budowy obiektów zamkowych otoczonych przez rozległy park. Godehard książę von hohenzollern, wnuk 
carla-antona, przejął zamek w roku 1988 i przeobraził go w centrum kulturalne. po jego śmierci w roku 2001 
zadanie to kontynuowane jest przez wdowę po zmarłym, heide księżną von hohenzollern.

program kulturalny obejmuje koncerty, wystawy sztuki i coroczny tygodniowy projekt „sztuka w parku”. do 
projektu zapraszani są zagraniczni artyści, którzy odpowiadając na motto danego „lata kultury nadrenii-pa-
latynatu” wystawiają w XiX-wiecznym kompleksie parkowym obiekty i instalacje. rezultaty pokazywane są 
publiczności w ramach połączonej z tym,  letniej imprezy. pojedyncze obiekty i ślady artystycznej interwencji 
zachowuje się latami w kompleksie parku pałacowego.

 

inForMacje:

http://www.burg-namedy.de 

http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_namedy

http://de.wikipedia.org/wiki/namedy
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teMatyka
rozprawa artystyczna dotycząca zamku namedy, miejscowości namedy, andernach i trewir.

podczas działań związanych z projektem studenci będą poszukiwać rozwiązań   narzucajacych sie tematow i 
opracowywać różne, ważne punkty tego przedsięwzięcia.

MoŻliwe podejŚcia

* rozprawa z nawarstwieniem różnorodnych historycznych aspektów krajobrazu, kultury i architektury.

* badanie oddziaływania przeszłości historycznej poszczególnych miejscowości na sytuację obecną

* rozprawa przestrzenno-artystyczna z hydrogeologicznymi i geomorfologicznymi uwarunkowaniami 
namedy. 

zalesione wzniesienia, wąska dolina, gładkie tarasy wodne, rzeka i wyspa na renie dają sposobność do 
przestrzennie-artystycznej rozprawy i interpretacji pejzazu  .za przykład weźmy będącą pod ochroną 
wyspę namedyer werth na renie (od XiX stulecia półwysep) albo wywiercony na początku XX wieku  
kalkgeysir (gejzer), którego kwas węglowy i woda mineralna były butelkowane przez dziesiątki lat jako 
zdrój „namedyer sprudel”.

 

rozprawa pod kąteM architektury

* ewentualne rozszerzenie kompleksu zamkowego o możliwość noclegu dla gości imprez kulturalnych 
zamku namedy

* kwestia wykorzystania istniejących części zabudowań zamkowych; dyskusja o szansach na integrację 
nowych architektonicznych warstw przestrzeni z obecnym zespołem z różnych okresów historycznych.

	

Metody nauczania
Faza wywiadu / poszukiwania

projekt rozpoczyna faza wywiadu środowiskowego w miejscowości namedy oraz w dwóch najstarszych mi-
astach niemiec: andernach i trewirze, gdzie usytuowana jest szkoła wyższa.

naukowa część projektu przygotuje studentów poprzez wykłady z zakresu historii, historii sztuki, geologii, 
geografii, botaniki oraz poprzez wycieczki do wymienionych miejscowości do jego części artystyczno-twór-
czej.

workshops

w ramach intensywnego programu powstaną prace twórcze na temat „Miejsca spotkań europejskich” pod 
kierownictwem nauczycieli akademickich. oprócz klasycznej graficznej pracy projektowej wykorzystane 
zostaną w większości warsztatów także takie środki wyrazu, jak rzeźba i nowe media sztuki.

Miejsce pracy

studiujący mają możliwość pracować w pomieszczeniach zamku namedy, jak i w laboratorium mediów cy-
frowych Fachhochschule w trewirze.

wystawa

na zakończenie programu odbędzie się publiczna wystawa w zamku namedy. do dyspozycji pozostaną, 
zależnie od miejsca powstałych prac, park i pomieszczenia zamkowe.

syMpozjuM końcowe

program zakończy ewaluacja wyników projektu podczas sympozjum w Fachhochschule w trewirze.

dokuMentacja

w związku z książką podsumowującą projekt, uczestnicy dokumentują swoje procesy twórcze i kończącą 
projekt wystawę poprzez fotografie i teksty.
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intencje
	
Miejscowość namedy, kompleksowość jej historycznego, krajobrazowego, architektonicznego i kulturalnego 
wymiaru idealnie spełniają warunki potrzebne do: 

doświadczenia elementarności miejsca, rozpoznania jego kompleksowości, zrozumienia jego natural-
no-przestrzennej i historycznej zależności, rozwinięcia rzeczy istotnych, ważnych, transformacji na nową 
płaszczyznę znaczeniową.

* kontynuacja projektu „Miejsca spotkań europejskich, miejsca międzykulturowe, kraków 2008” i kontynu-
acja zaplanowanych szeregów projektów Metz 2010, dublin 2011

* studium poza szkołą wyższą, szkoła mobilna, przekraczająca granice

* wypróbowanie różnorodnych metodycznych środków w pracy projektowej – przekraczających granicę 
własnej narodowości i dyscypliny

* badanie i wymiana metod praktykowanych w różnorodnych dyscyplinach (przestrzenno-analitycznych, 
projektowych, interwencyjnych i artystycznych) w celu  opracowania kompleksowych zadań 

* projekty tworzą przy tym sedno rozstrzygające, pedagogiczno-naukowe

* publiczna prezentacja jako sprawdzian społecznej trafności i przekładalności rezultatów projektu

wspólne cele partnerów projektu
	

* rozwój trwałych struktur współpracy europejskiej

* uwrażliwienie na historyczne i kulturowe procesy

*  spojrzenie na wspólne i przyszłe możliwości pracy twórczej na obszarach naszych krajów

*  długotrwałe połączenie kreacji artystycznej z instytucjami kształcenia kulturowego i spotkaniami o 
charakterze społeczno-politycznym 

*  utworzenie trwałej sieci szkół wyższych wzornictwa użytkowego: Fh trier, eMsa Metz, uc dublin, 
akademii sztuk pięknych w krakowie, asp Gdańsk, ara liége w celu utworzenia europejskiego kierunku 
studiów na poziomie master w kierunku multimedia
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the projects can be realized by single students or groups.

the different fields of study are to be seen as free workshops. the teachers of the international team will 
supervise the projects, if necessary there will be technical support.

supporting the creative work and realizing the final exhibition there will be professional sound- and light 
engineering. depending on the project, the concept will be discussed with a technician.

1 perForMance “space oF sound and speech”
what does spoken language do with us?

using poetry from the cultural and historical heritage of chateau namedy and poetry from the international 
language areas (France, Germany, Belgium, poland and ireland), a < space of sound and speech > will be 
audio-visualized using classical acting methods. 

2 sculpture i / oBjects oF Metal
welding metal - objects made out of trash and found pieces.

3 sculpture ii / ceraMics
including a trip to höhr-Grenzhausen, which is the place of origin of the first ceramic techniques in europe. 
(historical introduction at the Museum of ceramics and the university of ceramics)

sculptural objects made out of modelling mass.

4 MoVie/ Video/ Media projects 
at the namedy castle and the laboratories of the university of applied sciences trier.

Free creative work using different media techniques

5 paintinG/ drawinG/ illustration/ Visual art/ poster
classical techniques in combination with new media (e.g.: beamer, monitor, projector).

6 photoGraphy
digital and analog techniques in photography. landscapes and personal research.

7 landart/ architecture
Visions of architecture in the context of the namedy castle and its surrounding landscape.

research on possible extensions to the castle to offer lodging for guests.

8 “liGht – sound - space”
how do we percept invisible structures, how do we represent them? we will work on phenomenologic 
soundspaces in namedy (soundscape, acoustics, topographics) and create plans of movements, especially 
with light, drawings, performance.
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soBota, 18/04/09 powitanie, paulusplatz trier
09.00 załatwianie formalności
10.00 powitanie, przedstawienie szkół, przedstawienie workshopów
14.00 obiad w Fh trier, irminenfreihof
15.00 zwiedzanie miasta/przewodnik w czterech językach
19.00 kolacja, warsberger hof
22.00 party powitalne dla studentów, »chat noir«, kornmarkt

niedziela, 19/04/09 naMedy
09.00 wyjazd do andernach, zakwaterowanie w hotelach
12.30 obiad, następnie zwiedzanie miasta w 4 jezykach
15.30 powitanie przez księżniczkę von hohenzollern, wolne/swobodne zwiedzanie
19.00 kolacja,zapisy do list warsztatow

pon, 20/04/09 - piąn, 24/04/09 zarys/ koncept pracy w warsztatach
09.30 rozpoczęcie pracy 
13.00 przerwa obiadowa 
  popołudniowa kawa i ciastka
19.30  kolacja

Środa, 22/04/09 prezentacja konceptow
przedstawienie pomysłów, oddawanie krótkich opisów (email feedback@erinnerungsraeume.de)

czwartek, 23/04/09 & piąntek, 24/04/09 pracownia MultiMediów trewir
studenci multimediów realizują własne koncepcje w laboratorium multimediow w iMd/Fh trewir

soBota, 25/04/09 wystawa »noc sztuki«
09.30 koncowe opracowanie projektów
  konzepcja wystawy w parku i pomieszczeniach zamku namedy
20.00 oficjalne i publiczne otwarcie akcji „noc sztuki“
22.00 publiczna aukcja prac studenkich
00.00 demontaż wystawy

niedziela, 26/04/09 deMontaŻ & powrót do trewiru
10.00 demontaż wystawy, oddanie fotograficznej dokumentacji
13.00 obiad
15.30 powrót do trewiru
19.30 wspólna kolacja Fh trewir irminenfreihof

poniedziałek, 27/04/09 syMpozjuM
10.00 powitanie 
  krotkie referaty, dyskusja
13.30 obiad
14.30 spojrzenie wstecz, wyniki, perspektywy  »Miejsca pamieci«
15.45 zakończenie
16.30 spotkanie z prasą

 proGram



concept »transforming Memories«: »interMediale 09« prof. kluge, Fh trier, kluge@fh-trier.de

dokąd z dziedzictwem kulturalnym?  o historii w przyszłości
»pamięć nie jest pojemnikiem, z którego wspomnienia,  
raz tam włożone, mogą być wyjmowane  
ponownie, według upodobania. 
zamiast tego, każda umysł kontroluje 
na ile realnie system ten działa i spogląda  w przyszłość«
niklas luhmann (1997); die Gesellschaft der Gesellschaft, str.581.

Viehmarktthermen (dawne termy rzymskie – plac targu bydłem) pod >>ungers Vitrine<< w trewirze, to 
świetne miejsce na spotkanie się przeszłości, współczesności i przyszłości. sympozjum, rozpoczynające 
się serią piętnastominutowych referatów impulsowych, prowadzić będzie do wspólnej dyskusji wszystkich 
biorących w nim udział szkól z polski, irlandii, Francji, Belgii, niemiec  i szwajcarii, o życiu kulturalnym w 
nadrenii palatynacie. 

w centrum uwagi pozostaje główna kwestia prowadząca do tematu sympozjum końcowego :

czy można poprzez dialog z młodymi wypracować wspólną świadomość dziedzictwa kulturowego i skierować 
ją ku przyszłości?

paMiętać czy zapoMnieć

transforming Memories to próba połączenia wspomnień wplecionych w miejsca, przestrzeń i obrazy, i 
zrekonstruowanie ich w zarysie przyszłości. czy istnieje kreatywny, indywidualny lub kolektywny sposób 
postrzegania, interpretacji i wykorzystywania przestrzeni architektoniczno-obrazowej, postrzegania historii 
sterowanej medialnie ze względu na to, co nowe? a może lepiej, żeby nasz umysł zapomniał radykalnie wszy-
stkie stare historie, a dotarł wreszcie  do tych historyjek, których oczekuje od nas współczesność (jeśli mamy 
jeszcze nadzieję na jakąś przyszłość w ogóle?)

kulturowe osiąGnięcia, czy niepowodzenia?

sympozjum pyta zatem – nie bez sceptycyzmu - o idee i scenariusze, którymi kierują się młodzi  w temacie 
spuścizny kulturalnej kraju, regionu, miasta, grupy społecznej, ludzi. kulturowe osiągnięcia, czy niepowod-
zenia – którym aspektom powinniśmy poświęcić nasza uwagę? Może temu, co inne, obce, dalekie, albo 
- bliskie, lecz przemilczane i wyparte ze świadomości? a może, przede wszystkim, powinniśmy skupić się 
na tym, co turystycznie cenne, na tym, co się liczy? teraźniejszość wynikająca z przeszłości i wpływająca na 
przyszłość gromadzi cenne nowe środki i wytycza i nowe drogi społeczeństwu, aby określić sens interakcji 
tych trzech pojęć czasowych.

współczesnoŚć: od przeszłoŚci do przyszłoŚci

czy dzisiejsze społeczeństwo (informatyczne i naukowe) dysponuje środkami lub nowo wytyczonymi droga-
mi, pozwalającymi sprowadzić pojęcia: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do pewnej sensownej, pro-
duktywnej interakcji ? a może powinniśmy jak najszybciej pożegnać się z nostalgicznym, sentymentalnym 
rozpatrywaniem historii, jako >>przeświadczenia przyszłości<<? zwłaszcza, że w naszym społeczeństwie 
medialnym >>ekspansja współczesności kosztem pozostałego czasu<< (alexander kluge) stosowana jest bez 
opamiętania i bez jakiejkolwiek logiki. 

kreatywnoŚć i innowacja 

Biorąc za przykład europejski rok kreatywności i innowacji 2009, należało by podtrzymać publiczne i kul-
turalne zainteresowania innowacyjnością oraz artystyczną kreatywnością, zwłaszcza, że odbyło się to przy 
udziale mediów. niech ta kreatywność wpływa – przez zaskakujące interpretacje – na zmianę naszych 
stereotypów, na odnowienie naszego postrzegania historii; historii, która dla przyszłości okazała się bardzo 
znacząca i motywująca. 

sympozjum /// transforminG memories
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