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TransTable Stół transdyscyplinarny
„Stół transdyscyplinarny” to międzykulturowy,
międzynarodowy i łączący społeczności projekt
kulturalny, który znosi granice.
Twórcy z obszarów sztuki, designu i nauki pochodzący z Polski, Niemiec i Szwajcarii spotykają się
z ludźmi, których dotyka społeczne wykluczenie
i którzy są zagrożeni bezdomnością. Wspólnie
kreują społeczność skupioną wokół stołu i związanych z nim wartości. Uczestnicy dzięki profesjonalnemu wprowadzeniu w techniki pracy,
materiały i warsztat otrzymają wgląd w różnorodne obszary sztuki i nauki. Zdobyte umiejętności i wiedzę będą mogli później samodzielnie
wykorzystać i pogłębiać w swoich działaniach
warsztatowych. Kulturowe założenia projektu są
zbudowane świadomie i przemyślane. Uczestnikom zostanie otwarta kreatywna i niezależna
przestrzeń działania, bez podawania gotowych
rozwiązań i narzucania dróg twórczych.
Osobom zaangażowanym w projekt zostanie
zaproponowana trwała kulturowa wymiana i swego rodzaju baza umożliwiająca dalszy, samodzielny rozwój. Wspólnie przeżywane doświadczenia
mają szansę otworzyć nowe perspektywy.

Illustration „TransTable“ / transtable.eu
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Projekt

Warsztaty /

Film dokumentalny /

Cel projektu /

Realizacja

Zamiary / Exposé

Długotrwałość

Na temat pierwszej odsłony naszego projektu
„Stół transdyscyplinarny” powstanie film dokumentalny. Różne części składowe projektu zostaną połączone i nagrane. Ludzie, warsztaty, praca, przestrzenie i czas zostaną pokazane formie
różnorodnych obrazów i spersonalizowane poprzez wywiady z uczestnikami i wykonawcami. Dla
potrzeb nagrania filmowych migawek zostaną
zainscenizowane wizje przyszłości.

Długoterminowym celem projektu jest powtarzanie serii warsztatowych w dyscyplinach sztuki,
rzemiosła i wiedzy. Pożądane byłoby osiągnięcie
trwałej współpracy między designerami, artystami oraz ludźmi, którzy z jakiś powodów znaleźli
się na społecznych marginesach.

„Stół transdyscyplinarny” – „TransTable” to sze- Program jest pomyślany jako artystyczne i socreg warsztatów związanych z podstawowymi lud- jalne tygodnie warsztatowe. Twórcy z obszarów
zkimi potrzebami.
sztuki, designu i nauki pochodzący z Niemiec,
Polski i Szwajcarii prowadzą warsztaty, w których
uczestniczą osoby związane z organizacją MiProjekt ma stworzyć platformę dla konferencji, serArt – ludzie, którzy wypadli z uregulowanych
dyskusji, warsztatów, wspólnych posiłków, wy- struktur społecznych. Otwarte dla publiczności
miany, pracy, nauczania i uczenia się. Uczestnicy wydarzenia, jak m.in. tematycznie związane z wypodczas trwania projektu dzielą się swoimi indy- konywaną pracą performance, dyskusje, wystawy
widualnymi doświadczeniami oraz umiejętności- i finalna wspólna uczta wyznaczają obszar działań
ami, by finalnie wspólnie spożyć ucztę na stole. i budują mosty pomiędzy różnymi zaangażowa„Stół” zostanie zbudowany i „odegrany”. To nymi grupami.
znaczy: dopóki jest ufundowany symbolicznie, na
obfitości potraw i wspólnej pracy, Stół oczekuje Treść warsztatów bazuje na podstawowych lunakrycia i zaprasza, by się wokół niego zgromad- dzkich potrzebach – zadomowienia, zdrowia,
zić. Podczas końcowego posiłku urzeczywistni odżywiania, socjalizacji i kreatywności. Finał
się to, co domagało się Stołu: przekazana dalej pierwszej serii warsztatowej stanowi instalacja –
wiedza, nabyte umiejętności, zawiązane relacje. końcowa uczta. Świętować będziemy siedząc na
Wspólny posiłek będzie celebracją, poprzez to zbudowanych przez nas krzesłach, przy wspólnie
prezentacją i dzieleniem się tym, co powstało z zbudowanym stole, pijąc ze stworzonych podpowodu Stołu.
czas warsztatów naczyń wytłoczony świeżo sok
i jedząc samodzielnie wypieczony chleb. Uczcie
będzie towarzyszył akustyczny performance z
instrumentów zbudowanych z elektronicznych
odpadów. Raz we Wrocławiu, raz w Berlinie. W
Berlinie instalacja zostanie odtworzona w przestrzeni Box66, by zaprezentować zaproszonym
gościom projekt „TransTable” i stworzyć przestrzeń do dyskusji.

transtable.eu
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Grupa odpowiedzialna za dokumentację i montaż pełni w projekcie istotną rolę, ponieważ środek wyrazu, jakim jest film, ma szansę oddać
właściwie formę, treści, wizje i perspektywy i
przekazać je dalej widzom. Rodzaj medium, jakie stanowią ruchome obrazy, przemawia międzyspołecznym, międzykulturowym i międzynarodowym językiem. Zebrany materiał filmowy
złożymy więc finalnie w formę dokumentu, zaprezentujemy potem w Berlinie i Lucernie oraz na
festiwalach filmowych.
Dalej pomyślana jest dokumentacja na stronie
internetowej (przykład: schlafwandel.ch), która
oferuje dzięki swojej treści głębsze spojrzenie
na projekt, jaki stanowi „TransTable”. Informacje
powinny być dostępne online dla zainteresowanych w artystycznej, przejrzystej formie.

Illustration „Wood-Workshop“, Prisca Wüst

Powstałe warsztaty powinny zostać przepracowane i tak poprowadzone, by stanowić dla osób bezdomnych atrakcyjną propozycję. Nabyta wiedza
o technikach, materiałach, maszynach i rękodziele powinna służyć im również jako perspektywa
pracy zarobkowej. Projekt „TransTable” powinien służyć jako wypracowany model dla dalszych
projektów w obszarze kulturalno-socjalnym. Do
tego niezbędna jest dobrze zorganizowana sieć
kontaktów, promocja i dokumentacja.
Poprzez projekt będzie również umacniana i pobudzana kulturalna wymiana między krajami sąsiedzkimi, co powinno skutkować ociepleniem
wzajemnych relacji i dać możliwość uczenia się
od siebie nawzajem. Granice zostaną przekroczone, gdy po wspólnej pracy usiądziemy przy
jednym stole, by wspólnie spożyć posiłek.
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Tło /
Motywacja
„TransTable” Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczania osób bezdomnych z życia
społecznego i kulturalnego miasta. Według
badań opublikowanych przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej w 2015 r. w województwie dolnośląskim przebywa 3,2 tys. osób bezdomnych. Mimo tak licznej grupy aglomeracja
wrocławska nie dysponuje spoistym, komplementarnym programem rewitalizacji społecznej
dla tych osób. Poprzez zatomizowanie działań,
bezdomni zamiast być podmiotami projektów,
stają się ich przedmiotami. Wieloletnia praca z
osobami dotkniętymi bezdomnością pozwoliła
nam dostrzec drogi, jakimi warto podążać, by
efektem było trwałe i niepowierzchowne włączenie w przestrzeń relacji społecznych i kulturalnych.
Projekt ma na celu rozwój nowych umiejętności, zaszczepienie w osobach bezdomnych chęci uczestnictwa w kulturze, inspirowania ich do
twórczego działania oraz postrzegania siebie
jako świadomych twórców i odbiorców kultury.
Projekt przyczynia się do zmiany wizerunku osób
wykluczonych w odbiorze społecznym poprzez
docenienie ich twórczej pracy. Dzięki udziałowi
w projekcie osoby bezdomne, które często nie
różną się od innych niczym poza ich własnym
wewnętrznym zdeprecjonowaniem, zaczną podzielać potrzebę bycia obecnym w przestrzeni kultury, a co za tym idzie zaczną przejawiać aktywną
postawę również w przestrzeni relacji społecznych, co może stać się pierwszym krokiem na
drodze do wyjścia z bezdomności.
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„Tabel-Installation“ / Prisca Wüst

10

o nas:
tohu & bohu /
Kooperation
Design & Art /
Berlin
„tohu & bohu“ jest to całościowe ujęcie procesów w dizajnie i sztuce. Celem jest stworzenie
wartości uniwersalnej wykształconej w trakcie
długofalowej współpracy na różnych płaszczyznach sztuki. W centrum znajduje się współpraca
dizajnerów, artystów i pracowników społecznych
z ludźmi żyjącymi na marginesie społeczeństwa.
Sąsiedzkie doświadczenia i potrzeby pozwalają
możliwie dobrze się dopełniać. Prace świadome
i współtworzenie może dawać wparcie oraz owocować wzajemnymi korzyściami.
tohuandbohu.com

Prisca Wüst

Daria Wartalska

Reussinsel 57
6003 Luzern
/ Rykestrasse 13
10405 Berlin

Stargaderstrasse 10
10437 Berlin

Email: prisca.wuest@gmail.com

Email: daria.wartalska@gmail.com

2015* lebt und arbeitet in Berlin und Luzern, CH
2015* Gründung tohu & bohu, Berlin, D
2012 - 2015 / Collabroation Artists Residency
in Ticino, Sasso Residency, CH
2012 - 2015 diverse Kollaborationsarbeiten für
Institutionen im kulturellen / künsterlischen Feld.
(zB: derkulturpool.ch / neugarten.ch )
2012 - 2015 / Master of Arts in Fine Arts,
Major Art in Public Spheres, Luzern
(Vermittlungskoopertionsarbeiten:
z.B: thekmosercamp.tumblr.com)
2010 -12 / Mitinitiantin Kulturhaus Zollhaus
2010 / Exchange Bezalel Academy
of Arts and Design, Video & Art, Jerusalem, IL
2008 - 11 / Bachelor of Arts, New Media, Education,
Luzern

2014* living and running glass studio in Berlin, D
2015* foundation tohu & bohu, Berlin, D
2014 / Teaching Glass Design in the Art Academy of
Sarajevo, BIH
2011 - 14 / Running a glass and ceramic design studio
(‚COOP Workshop‘) in Wrocław, Poland and Designer in Panda Studio, Wrocław, PL
2013 / Recycling Design Prize 2013, Marta Herford
Museum, D
2012 - 14 / Master Studies at Wroclaw Universiy, History of Art
2010 / Master of Arts, spec. Glass designe at Academy of Fine Arts and Design in Wrocław, PL
2009 - 2010 / Stypendium at Bezalel Academy of Art
and Design Jerusalem, IL
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tohuandbohu.com

12

Miser Art /
Fundacja
Homo Sacer /
(Wroclaw)
MiserArt jest organizacją we Wrocławiu, w której
osoby bezdomne oraz inni zaangażowani partnerzy podejmuje działania z obszarów kultury,
sztuki, rzemiosła. W położonej w zacisznej okolicy piekarni urzeczywistnia się teatr, koncerty,
warsztaty i twórczość upcyclingowa podejmowane wspólnie z ludźmi, którzy zamieszkują ulicę i
schroniska dla bezdomnych. MiserArt jest objęte
działami instytucyjnymi Towarzystwa Pomocy im.
św. Brata Alberta.
Praca grupy obejmuje przepracowywanie przestrzeni artystycznej MiserArt. Tworzenia i działania w tej przestrzeni dotyczą warsztaty dla osób
bezdomnych służące aktywizacji ich rękodzielniczych zdolności i umiejętności i wspieraniu rozwoju kreatywności. Artystyczne warsztaty oferują przemianę na różnorodnych płaszczyznach. Główna
idea zasadza się na uznaniu osobistej indywidualności i potrzeb. Projekt umożliwia to osobom
bezdomnym, pozwalając im na nowo odnaleźć
własną tożsamość społeczną i kulturową.

„MiserArt“ facebook.com/MiserArt

Andrzej Ptak
ul. Cybulskiego 35A
PL-50-205 Wrocław
(Nadodrze)
e-mail: miserart@gmail.com
2015* Leiter des Labors für „MiserArt-Street“
unter Andrzej Ptak
2015* Prowadzenie ulicznego MiserArt w ramach działań Fundacji Homo Sacer we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego
2015* Członek Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta
2014* Rozpoczęcie projektu:
„MiserArt – strefa kultury w labiryncie wykluczenia”
2013* Prezes Fundacji Homo Sacer
2013* Praca w szpitalu psychiatrycznym

13

„MiserArt“
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Współpraca
Borys Borsuk
Biologist
(Wroclaw)

Geyersbach / Design
(Berlin)
GEYERSBACH
Recycled Furniture
Kopenhagener Straße 19
10437 Berlin

Zrównoważona
Sztuka Uspołeczniona.
Marta Gaj, Art Historian
(Kraków)

geyersbach.com

Labor Luzern /
(Luzern)
laborluzern.org

Antropologia stołu
ks. dr hab. Piotr Mrzygłód
(Wrocław)

Reiner Maria Matysik
Künstle
(Berlin)

David Schittek /
Dokumentarfilmer /
Berlin

reinermatysik.de

davidschittek.com

Warsztat III: Mechatronic
Karl Heinz Jeron,
Media Artist (Berlin)
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Partnerzy

Instytut Grotowskiego we
Wrocławiu /
(Wrocław)

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
(Warszawa / Berlin)

grotowski-institute.art.pl

sdpz.org

St.Brata Alberta /
Sozialorganisation
Poland

BOX66
Integrationszentrum
für ausländische Frauen und
Familien
(Berlin)

de.bratalbert.org.pl

box66berlin.com/

agitPolska /
Polsko-Niemiecka
Inicjatywa Kooperacji
Kulturalnych e.V.

Fundacja
Homo Sacer
Poland

agit-polska.de/wp/

fundacjasercadlamaluszka.pl/
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