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STN:ORT 2019
3. Pałac Festiwal

Otwarty Pałac // Offenes Schloss
Uniwersytet Letni // Sommeruniversität
SZTYNORT (STEINORT), PL

Stn:ort 2019, 3. Pałac Festiwal zakończony. 2000 gości wzięło
udział w wydarzeniach niezwykłego programu.

Stn:ort 2019, 3. Pałac Festiwal mit außergewöhnlichen Veranstaltungen und rund 2000 Besuchern abgeschlossen.

Kiedy rankiem 12 sierpnia ekipa konserwatorska pod kierunkiem Barbary
Nowak - Kulczyńskiej podjęła prace przy polichromii belek stropowych w pałacu
Sztynort/Steinort, trudno było sobie wyobrazić, że jeszcze poprzedniego dnia
do późnych godzin wieczornych trwało tam zakończenie STN:ORT 2019, trzeciej edycji sztynorckiego Pałac Festiwal.

Als am Morgen des 12. August im Schloss Sztynort/Steinort die Konservierungsarbeiten an den bemalten Deckenbalken unter Leitung von Konservatorin
Barbara Nowak-Kulczynska wieder aufgenommen wurden, war es schwer sich
vorzustellen, dass am vorherigen Abend noch bis in die späten Stunden Stn:ort
2019, das 3. Pałac Festiwal, zum Ausklang gekommen war.

Przez siedem dni międzynarodowa społeczność pałacowa obchodziła święto
kultury na terenie obrośniętego historią i pilnie wymagającego dalszego remontu kompleksu dworskiego Sztynort (dawniej Steinort). Głównymi instytucjami
wspierającymi festiwal były Lehndorff-Gesellschaft Steinort e. V. oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej/Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammen
arbeit, w dalszej kolejności pomogły firma King Cross i Ambasada Niemiec
w Warszawie, a także osoby prywatne: I. i W. Heukamp.

Sieben Tage lang feierte die internationale Schlossgemeinschaft ein Kulturfest
um das geschichtsträchtige, renovierungsbedürftige Herrenhaus von Sztynort
(ehem. Steinort). Hauptförderer der Woche waren die Lehndorff-Gesellschaft
Steinort e. V. und die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit/Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Weitere Unterstützung erhielt die Woche von
der Firma King Cross, der Deutschen Botschaft Warschau sowie von den Privatspendern I. u. W. Heukamp.

W tym roku Tydzień Kultury zaproponował wyjątkowe formaty. Były to własne
produkcje festiwalowe: dwujęzyczny spektakl Sztynort 1935 warszawskiego
dramatopisarza i reżysera Jakuba Maińskiego w wybitnej polsko-niemieckiej obsadzie aktorskiej, m. in. z udziałem Oskara Hamerskiego i Paula Boche, koncert
warszawsko-berlińskiego kwartetu utworzonego specjalnie z okazji festiwalu
z programem Kinderlieder/Pieśni dziecięce, muzycznie oscylującym pomiędzy
klasyką a jazzem, z udziałem Barbary Zamek (sopran), Natalii Czekały (fortepian), Krzysztofa Guzewicza ( perkusja) i Hauke Renken (wibrafon), a także tryskający humorem program kabaretowy amatorskiej trupy aktorskiej Wapno Gaszone z pobliskiego Węgorzewa.

Besondere Formate der Festwoche waren die eigenen Festivalproduktionen:
die zweisprachige Theateraufführung Sztynort 1935 des Warschauer Dramatikers und Regisseurs Jakub Maiński mit herausragender deutsch-polnischer
Schauspielerbesetzung, unter anderen Oskar Hamerski und Paul Boche, ebenso
das Konzert Kinderlieder/Pieśni dziecięce, ein Liederabend zwischen Klassik und
Jazz mit dem eigens für den Abend formierten Quartett aus Warschau und Berlin von Barbara Zamek (Sopran), Natalia Czekała (Klavier), Krzysztof Guzewicz
(Percussion) und Hauke Renken (Vibraphon) sowie das Kabarettprogramm der
Laienschauspielgruppe Wapno Gaszone aus Węgorzewo, Nähe Sztynort.

Dalsze festiwalowe atrakcje to niezwykły solowy koncert białoruskiego wirtuoza akordeonu Yegora Zabelova, Fiesta Flamenco zespołu Café Cortão Compania Flamenca z aktywnym udziałem zaproszonej do tańca publiczności, ilustrowane slajdami opowieści żeglarza dalekomorskiego Szymona Kuczyńskiego,
oraz Scena Otwarta, z której czytał swoje teksty Marcel Krueger, pisarz miejski
z Olsztyna.

Weitere Höhepunkte waren das Solo-Akkordeonkonzert des weißrussischen
Virtuosen Yegor Zabelov, die Flamenco Fiesta zum Mittanzen mit Café Cortão
Compania Flamenca, der Vortrag von DIY-Weltumsegler Szymon Kuczyński,
sowie die Offene Bühne mit Lesung des Stadtschreibers von Olsztyn Marcel
Krüger.

W ciągu dnia goście mieli możliwość zwiedzania terenu pałacu z przewodnikami-wolontariuszami, udzielającymi informacji i wyjaśnień po polsku, angielsku
i niemiecku, a także mogli wybrać się na dwie szczególnie ciekawe wycieczki:
architektka krajobrazu Marta Akincza oprowadzała gości po rozległym pałacowym parku, dzieląc się najnowszą wiedzą na temat jego architektury, a mocni
w historii wolontariusze pilotowali zwiedzających do sztynorckiego Mauzoleum,
będącego częścią kompleksu pałacowego.

Tagsüber konnten Besucher das Schloss in Begleitung ehrenamtlicher SchlossGuides, die Erklärungen auf Polnisch, Englisch und Deutsch gaben, besichtigen.
Sie hatten außerdem die Möglichkeit, an zwei besonderen Exkursionen teilzuneh
men: an einer Parkführung durch Landschaftsarchitektin Marta Akincza, mit
neuesten Erkenntnissen zur Parkarchitektur vom Steinorter Schlosspark, und
einem von den historisch versierten Festival-Volunteers geführten Spaziergang
zum Mausoleum von Sztynort, einem Teil der Schlossanlage.

Codziennie przed pałacem można było dać się ponieść własnej kreatywności: program warsztatów obejmował lepienie metodą sensoplastyki, puszczanie
wielkich baniek mydlanych, plecenie wianków z papierowych kwiatów, koszykarstwo, garncarstwo oraz przyrządzanie zupy z miejscowych składników.

Jeden Tag gab es vor dem Schloss die Möglichkeit, an selbst kreativ tätig zu
werden, denn auf dem Workshop-Programm standen: buntes Kneten nach
der Senso-Plastik-Methode, Riesenseifenblasen, Papierblumenkränze, Korbgeflechte, Töpfern auf dem Töpferrad und Suppekochen aus lokalen Zutaten.
Vor den Abendveranstaltungen für Erwachsene durften sich die jüngeren Besucher Geschichten zum Vorlesen aussuchen oder Zeichentrickfilme aus dem
Programm des polnischen Zeichentrickwettbewerbs O!PLA ansehen.

Przed wieczornymi wydarzeniami dla dorosłych młodzi goście festiwalu mogli
wybrać sobie czytanki do słuchania albo oglądać filmy z programu Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA.
Piętnaścioro wolontariuszek i wolontariuszy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii
i Hiszpanii w wieku od 8 do 69 lat nieustannie czuwało nad organizacją i przebiegiem festiwalu. Ich zadania były bardzo zróżnicowane: od smażenia dżemu
z mirabelek, poprzez fachowe oprowadzanie po pałacu i transport fortepianu,
po opiekę nad artystami, fotografowanie oraz technikę oświetlenia i dźwięku.
Nie obyło się również bez codziennego przestawiania ławek, krzeseł i stołów.
Ten, kto w Polsce organizuje festiwal, ma wiele wzorów do naśladowania,
gdyż odbywa się ich tu mnóstwo i w większości są one dofinansowywane ze
środków publicznych. Nasz festiwal jest stosunkowo niewielki na mapie wydarzeń kulturalnych polskiego lata - mówi Hannah Wadle, dyrektorka festiwalu
w Sztynorcie. - Mimo to jesteśmy dumni z trzeciej edycji STN:ORT. Wszystko,
o czym marzyłam na początku, powoli staje się rzeczywistością. Stopniowo
powstaje międzynarodowa, międzypokoleniowa “rodzina”, złożona z turys
tów, lokalnej społeczności mieszkańców oraz aktywistów, ożywiająca pałac
swa energią i osobistym ciepłem, a przy tym coraz bardziej zrastająca się ze
sobą wewnętrznie. Wielu wolontariuszy jest z nami regularnie od pierwszego
roku. Poza tym STN:ORT sprawia, że pałac staje się otwartą, interdyscyplinarną sceną, na której manifestuje się radość z eksperymentowania, a także
pasja i odwaga w przekraczaniu granic. Poprzez nasze pomysły odkrywamy
i wymyślamy pałac na nowo.

Für die Organisation und Durchführung des Festivals waren rund fünfzehn internationale freiwillige Helfer im Alter von 8 bis 69 Jahren aus Polen, Deutschland,
England und Spanien rund um die Uhr im Einsatz. Ihre Aufgaben reichten vom
Mirabellenmarmeladekochen über Expertenschlossführungen, Klaviertransport
bis zu Künstlerbetreuung, Photographie und Ton- und Lichttechnik. Um das täg
liche Transportieren von Bänken, Tischen und Stühlen kamen sie ehrlicherweise
allerdings auch nicht herum.
Wer in Polen ein Festival organisiert, hat zahlreiche Vorbilder – denn hier
gibt es wirklich beeindruckende Veranstaltungen und diese sind dazu mei
stens von öffentlichen Trägern finanziert. Wir sind nur eine von ganz vielen
Kulturveranstaltungen des polnischen Sommers und dazu noch eine sehr kleine im Vergleich, so Festivaldirektorin Hannah Wadle, und trotzdem sind wir
stolz auf die 3. Edition von STN:ORT. Alles, was ich mir anfangs erträumt
hatte, beginnt langsam Wirklichkeit zu werden. Es entsteht hier nach und
nach eine neue internationale Mehrgenerationenfamilie aus Touristen, lokaler
Bevölkerung und Schloss-Aktivisten, die das Schloss mit ihrer Energie und
persönlichen Wärme belebt und dabei auch selbst zusammenwächst. Viele Ehrenamtliche sind schon seit dem ersten Jahr dabei und kommen immer
wieder. STN:ORT macht das Schloss außerdem zu einer interdisziplinären,
offenen Bühne, auf der Experimentierfreude, Leidenschaft und Mut zur
Grenzüberschreitung gefeiert werden. Mit unseren Ideen entdecken und erfinden wir das Schloss derzeit neu.

W tym roku także nie zabrakło wyzwań, z którymi trzeba było się zmierzyć.
W drodze na Mazury festiwalowe auto miało poważną awarię, jeden z aktorów odwołał występ z powodu żałoby, a pałac akurat w tygodniu festiwalowym
o mało co nie został zamknięty dla zwiedzających z powodu prac budowlanych.

In diesem Jahr gab es wieder einige Herausforderungen zu meistern: Das
Festivalauto hatte auf dem Weg nach Masuren eine ernsthafte Panne, ein
Schauspieler sagte kurz vor knapp wegen eines Trauerfalles ab, und fast wäre
das Schloss gerade in der Festivalwoche wegen Bauarbeiten gesperrt gewesen.

Podczas festiwalu przyzwyczaiłam się do tego, że w tym roku wszystko
udaje się dopiero za drugim podejściem - mówi dr Hannah Wadle, która w pozostałym życiu wykłada antropologię kultury na Uniwersytecie w Poznaniu i już
od 10 lat prowadzi badania na północy Mazur i w Sztynorcie.

Ich hatte mich im Laufe des Festivals daran gewöhnt, dass in diesem Jahr
alles immer erst beim zweiten Anlauf klappt, so Dr. Hannah Wadle, die in
ihrem anderen Leben seit April an der Universität Poznan als Dozentin der
Kultur-Anthropologie tätig ist und sich bereits seit 10 Jahren als Forscherin mit
Nordmasuren und Sztynort beschäftigt.

Wytrwałość jest kluczową cechą wyróżniającą wszystkich uczestniczących
w projekcie Sztynort/Steinort. Szczególnym wzorem jest tu kierująca projektem
letnim z ramienia stowarzyszenia Lehndorff - Gesellschaft dr Bettina Bouresh,
która od lat 90 z niezmienną pasją angażuje się w ratowanie Sztynortu, pomimo
wielu lat “z przeszkodami”.
Wytrwałość potrzebna jest również pełnomocnikom do spraw zabytków i ekspertom budowlanym działającym na terenie pałacu.
Po wielu trudnych, pełnych załamań latach budynek pałacowy dworu w
Sztynorcie od 2009 roku znajduje się w posiadaniu Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury (PNF), której prezesem jest konsul honorowy
Wojciech Paweł Wrzecionkowski.
Jej siostrzana fundacja w Niemczech, czyli Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony
Zabytków Kultury/Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz
(DPS) wspiera projekt i czuwa nad jego stroną zabytkową, przede wszystkim
poprzez dra Petera Schabe, RA Udo Donau, mgra Piotra Wagnera, a także poprzez stowarzyszenie Lehndorff-Gesellschaft Steinort. Eksperci Uniwersytetu
Technicznego w Dreźnie od wielu lat angażują się w sprawy budowlane, w tym
szczególnie prof. Wolfram Jäger, a w tym roku jego współpracownicy: inż. dypl.
Fabian Meyer i inż. dypl. Deborah Disante. Niemiecki rząd federalny oraz polskie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało w tym roku środki
na pilne prace zabezpieczające i pierwsze prace konserwatorskie przy belkach
stropowych pałacu. Dalsze wnioski są w opracowaniu. Wydarzenia kulturalne
i oświatowe w Sztynorcie, a także rozpoczęcie działalności muzealnej, jak np.
oprowadzania, są centralnym elementem nowych koncepcji i przywracania pałacu do życia. Aspekty te rozwijane są przez inicjatywę kulturalną STN:ORT, Stowarzyszenie Lehndorff-Gesellschaft Steinort e. V., przez naukowców z Poznania, Olsztyna, Warszawy, Berlina i Greifswaldu, a w przyszłości również przez
Wschodniopruskie Muzeum Krajowe w Lüneburgu/Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg.

Durchhaltevermögen ist ein Key Asset aller Beteiligten am Projekt Sztynort/
Steinort. Ein besonderes Vorbild dafür ist die Projektleiterin des Sommer
programms von Seiten der LehndorffGesellschaft Steinort e. V., Dr. Bettina
Bouresh, die seit den 1990er Jahren für die Rettung von Steinort brennt und
sich ihre Leidenschaft trotz langjährigen Gegenwinds immer noch bewahrt hat.
Ausdauer brauchen auch die Denkmalbeauftragen und baulichen Experten des
Schlosses.
Das Herrenhaus in Sztynort befindet sich nach einer bruchreichen Biographie
seit 2009 im Besitz der Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków (PNF),
Vorsitzender: Honorarkonsul Wrzecionkowski.
Unterstützt und denkmalpflegerisch betreut wird das Projekt Steinort von
der Deutsch-Polnischen Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (DPS), vor
allem Dr. Peter Schabe, RA Udo Donau und Piotr Wagner, M.A., sowie der
Lehndorff-Gesellschaft Steinort E.v. Experten der Technischen Universität Dresden engagieren sich seit vielen Jahren in baulichen Fragen, insbesondere Prof.
Wolfram Jäger und heutigen seine Mitarbeiter Dipl.-Ing. Fabian Meyer und Dipl.-Ing. Deborah Disante. In diesem Jahr bewilligten die Bundesregierung und das
polnische Ministerium für Kultur und Denkmalschutz Fördermittel für akute Sicherungs- und erste Konservierungsmaßnahmen an den Deckenbalken. Folge
anträge sind in Bearbeitung. Kulturelle und Bildungs-Veranstaltungen vor Ort
sowie der Beginn musealer Tätigkeiten wie Schlossführungen sind zentraler Teil
der Neuerfindung und Wiederbelebung des Schlosses. Diese Aspekte werden
von der kulturellen Initiative STN:ORT, dem Lehndorff-Gesellschaft Steinort
e. V., von Wissenschaftler*innen aus Poznań, Olsztyn, Warschau, Berlin und
Greifswald sowie in Zukunft auch vom Ostpreußischen Landesmuseum (Lüneburg) entwickelt.

PROGRAM LETNI SZTYNORT 2019
SOMMERPROGRAMM IN SZTYNORT 2019

Uczestnicy Uniwersytetu Letniego na wycieczce w okolicy Sztynortu.

Okrągły Stół Sztynort przed pałacem w ramach Uniwersytetu Letniego.

Zespół wolontariuszy z grupą odwiedzających w foyer pałacu..

Teilnehmerinnen und Referntinnen der Sommeruniversität bei der Exkursion im Umland von Sztynort.

Runder Tisch Steinort im Rahmen der Sommeruniversität vor dem Schloss.

Team des Freiwillingensprogramms mit Besuchergruppe im Foyer des Schlosses.

Uniwersytet Letni // Sommeruniversität

Popołudniowa grupa zwiedzających przed
pałacem.

Wolontariusze Dawid (Radzieje) i Diego
(Granada) podczas przerwy na herbatę.

Besucheransturm vor dem Schloss am
Nachmittag.

Freiwillige Dawid (Radzieje) und Diego
(Granada) bei der Teepause.

Maj - Sierpień // Mai - August // 2019

Program Wolontariacki Open Palace // Open Palace Freiwilligenprogramm

Oprócz trzeciej edycji Tygodnia Kultury STN:ORT, tego lata od 25-27 lipca po
raz pierwszy miał miejsce otwarty dla wszystkich Uniwersytet Letni, z udziałem
gości akademickich z Olsztyna, Warszawy, Lubeki i Poznania.

Neben der 3. Edition der STN:ORT Kulturwoche fand in diesem Sommer vom
25. bis zum 27. Juli zum erstem Mal auch eine öffentliche Sommeruniversität mit
universitärer Beteiligung aus Olsztyn, Warschau, Lübeck und Poznań statt.

Tegoroczny temat brzmiał: “Energie Przyszłości – od gospodarki leśnej do poezji.“ Program Uniwersytetu obejmował publiczne wykłady i dyskusje, a także
piesze wycieczki po okolicach Sztynortu. W zespole Uniwersytetu Letniego znaleźli się Lutz Fähser z Lubeki, prof. dr hab. Grzegorz Borkowski z Olsztyna, architekci krajobrazu i eksperci z dziedziny architektury parków dr Marta Akincza
i Georg v. Gayl, literaturoznawca i publicysta, prof. Leszek Szaruga oraz poetka,
wydawca i literaturoznawczyni dr Anna Matysiak. Zajęcia odbywały się w językach angielskim, polskim i niemieckim. Wykłady i dyskusje zostaną upublicznione jako podcast.

Das diesjährige Thema lautete: „Nachhaltige Energien: von Forstwirtschaft
bis Dichtung“. Das Universität-Programm umfasste öffentliche Vorträge
und Diskussionsrunden, sowie Exkursionen in die fußläufige Umgebung von
Sztynort. Universität-Fellows waren der für sein Forstkonzept bekannte Lutz
Fähser aus Lübeck, der Forstwissenschaftler Prof. Dr. habil. Grzegorz Borkowski
aus Olsztyn, die Landschaftsarchitekten und Parkexperten Dr. Marta Akincza
und Georg v. Gayl, sowie Literaturwissenschaftler und Publizist Prof. Leszek
Szaruga und Dichterin, Verlegerin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Anna
Matysiak. Die Veranstaltungssprachen waren Englisch, Polnisch und Deutsch.
Die Vorträge und Diskussionen werden als Podcasts veröffentlicht.

Już od maja pałac dostępny był dla zwiedzających. Stało się to możliwe dzięki
międzynarodowemu programowi wolontariackiemu Open Palace. Podczas kolejnych dwutygodniowych turnusów wolontariusze dwójkami obsługiwali stoisko informacyjne u wejścia do pałacu, z własnej inicjatywy oferując gościom
oprowadzanie.

Seit Mai war das Schloss außerdem täglich für Besucher und Besucherinnen
geöffnet: dies wurde durch das internationale Open Palace-Volunteers-Programm ermöglicht, bei dem je zwei Ehrenamtliche über einen Zeitraum von vier
zehn Tagen einen Info-Tisch am Schloss betreuten und eigeninitiativ Führungen
anboten.

Na pierwszym planie, oprócz przekazywania wiedzy na temat historii budynku, stał otwarty dialog z gośćmi, oraz zarówno interkulturalne, jak i ponadpokoleniowe kontakty z innymi wolontariuszami. Uczeń Dawid Dacko z Węgorzewa pracował z doświadczoną w kontaktach zagranicznych emerytką Marlies
Brand i z ekspertem ds. muzeów Jörnem Borchertem. Nikola Pietruszka, również uczennica z Węgorzewa, była w zespole z Andreą Kokoschą, architektką
i historyczką sztuki z Kolonii oraz z historykiem-amatorem Andreasem Durskim
z Berlina. Para studentów antropologii z Poznania, Hubert Tubacki i Zuzanna
Kowalczyk pracowali ramię w ramię z Diego Henriquezem Gugliottą z Madrytu
i Adrianem Waitze z Solingen.

Neben dem Kennenlernen der Geschichte des Gebäudes standen der Austausch
mit den Besuchern sowie die Begegnung mit den anderen Ehrenamtlichen im
Vordergrund. Diese Begegnungen waren sowohl interkulturell als auch generationenübergreifend. Schüler Dawid Dacko aus Węgorzewo arbeitete mit der
auslandserfahrenen Ruheständlerin Marlies Brandt sowie mit Museumsexperte
Jörn Borchert zusammen, Nikola Pietruszka, ebenfalls Schülerin aus Węgorzewo, war gemeinsam mit Andrea Kokoscha, Architektin und Kunsthistorikerin aus
Köln, und Hobbyhistoriker Andreas Durski aus Berlin im Schlossteam, die Anthropologie-Studierenden Hubert Tubacki und Suzanna Kowalczyk aus Poznań
arbeiteten Seite an Seite mit Diego Henriquez Gugliotta aus Madrid und Adrian
Waitze aus Solingen.

- To były najbardziej ekscytujące i urozmaicone tygodnie mojego lata!
- Das waren die aufregendsten, abwechslungsreichsten Wochen meines Sommers!

Nikola, 17 lat/Jahre, wolontariuszka/Freiwillige

Te wszystkie rozmowy, które w tym czasie przeprowadziłam, były niesamowicie wzbogacające! - podsumowuje Andrea Kokoscha, która w lipcu codziennie oprowadzała gości po pałacu, rozmawiając z nimi po niemiecku i angielsku.

Die ganzen Gespräche, die ich in der Zeit hier geführt habe, die waren eine
wahnsinnige Bereicherung! - resümierte Andrea Kokoscha, die im Juli täglich bis
zu fünfzehn Besuchergruppen in Englisch und Deutsch durchs Schloss führte.

Dawid i Nikola z Węgorzewa chcą koniecznie znów przyjechać w przyszłym
roku.

Dawid und Nikola aus Węgorzewo wollen im nächsten Jahr unbedingt wieder
dabei sein.

- To były najbardziej ekscytujące i urozmaicone tygodnie mojego lata! - wyznaje Nikola i cieszy się, że wolontariat podniesie jej kwalifikacje w ubieganiu się
o miejsce na studiach.

- Das waren die aufregendsten, abwechslungsreichsten Wochen meines
Sommers! - meint Nikola und freut sich, dass ihr die Zeit als Ehrenamtliche zusätzlich als Qualifikation für einen Studienplatz nützen wird.

Również prowadząca Uniwersytet Letni i program wolontariacki dr Bettina
Bouresh, przewodnicząca stowarzyszenia Lehndorff-Gesellschaft Steinort e. V.,
jest zadowolona z programu:

Auch die Leiterin der Sommerakademie sowie des Freiwilligenprogamms, Vorsitzende der Lehndorff-Gesellschaft Steinort e. V., Dr. Bettina Bouresh, war zufrieden mit dem Sommerprogramm:

- Udowodniliśmy, że to jest wykonalne, że pomimo trudnych logistycznych
i finansowych warunków udało się zrealizować wspaniałą propozycję programową dla Sztynortu. W tym roku przywróciliśmy pałac do życia, podejmując i twórczo kontynuując dogodny moment, zainicjowany Tygodniami
Kultury ostatnich dwóch lat.

- Wir haben allen gezeigt, dass es geht, dass wir gemeinsam trotz
schwieriger logistischer und finanzieller Voraussetzungen ein ganz tolles Angebot für das Schloss auf die Beine stellen können. Wir haben das Schloss
in diesem Jahr zum Leben erweckt und den positiven Moment, der durch die
Kulturwoche in den vergangenen zwei Jahren initiiert wurde, nicht verstrei
chen lassen sondern produktiv weitergeführt.

Ta zaangażowana archeolog, historyczka i archiwistka od wczesnych lat 90
XX wieku aktywnie działa na rzecz przyszłości pałacu Sztynort/Steinort i ma
jeszcze liczne plany...
- Kiedy w przyszłym roku będą trwały prace przy głównej części pałacu,
przeniesiemy się z programem letnim do skrzydeł bocznych, do starej kuchni
i dawnej części hotelowej. Tam w ciągu najbliższych miesięcy ma powstać
Centrum Informacji na temat pałacu - zdradza dr Bouresh. Razem z dr Gaby
Huch koordynują wystawę wprowadzającą, która właśnie w Centrum Informacji
znajdzie swoje miejsce.

Die engagierte Archäologin, Historikerin und Archivarin setzt sich seit den
frühen 1990ern für die Zukunft von Schloss Sztynort/Steinort ein und hat noch
viele Pläne.
- Wenn im nächsten Jahr am Hauptteil des Schlosses gearbeitet wird,
ziehen wir mit dem Sommerprogramm eben in die beiden Seitenflügel – in
die alte Küche und in den ehemaligen Hotelteil. In diesem soll in den nächsten Monaten auch ein Infozentrum über das Schloss eingerichtet werden,
so Dr. Bouresh. Gemeinsam mit Dr. Gaby Huch koordiniert Dr. Bouresh die
Einführungs-Ausstellung im Infozentrum.

Program letni został dofinansowany ze środków stowarzyszenia Lehndorff-Gesellschaft Steinort e. V. oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - Stiftung für Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit. Do tego doszło
wsparcie dla poszczególnych punktów programu ze strony osób prywatnych (I. i W. Heukamp), instytucji publicznych (Ambasada Niemiec w Warszawie, Wschodniopruskie Muzeum Krajowe w Lüneburgu/Ostpreußisches
Landesmuseum Lüneburg) oraz firm (King Cross – port Sztynort).
- Patrzę dziś na ten teren budowy i wciąż nie mogę uwierzyć w to, co
tu się działo w ostatnich dniach, w czasie festiwalu. To niesamowite,
co wspólnymi siłami zrobiliśmy z tej przestrzeni - mówi 19-letni Diego
Henriquez Gugliotta, student z Madrytu i dodaje: - A teraz wyobraźcie sobie
dopiero, jakie wydarzenia kulturalne będą tu się odbywały w przyszłości!
Diego jest jednym z piętnaściorga wolontariuszy z rożnych krajów, którzy
pomagali w tegorocznym sztynorckim Tygodniu Kultury. Bogaty program
trzeciego STN:ORT 2019 Pałac Festiwal - w tym siedem wieczorów wypełnionych siedmioma niezwykłymi wydarzeniami kulturalnymi, codzienne
oprowadzania i warsztaty dla zainteresowanych w każdym wieku - przyciągnął w sumie 2000 gości. Jest to naprawdę dużo, biorąc po uwagę, że praca
miała pionierski charakter, a liczba zwiedzających dwukrotnie przewyższyła
stan z zeszłego roku.

Das Sommerprogramm wurde mit Mitteln der Lehndorff-Gesellschaft
Steinort e.V. sowie der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit/Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej finanziert. Dazu kamen Einzelspenden für bestimmte Programmpunkte von Privatpersonen (I. u. W. Heukamp),
öffentlichen Institutionen (Deutschen Botschaft Warschau, Ostpreußisches
Landesmuseum Lüneburg), und Unternehmen (King Cross – Port Sztynort).
- Ich schaue mir diese Schloss-Baustelle heute an und kann immer noch
nicht glauben, was hier in den letzten Tagen während des Festivals los
war. Es war wunderbar, was wir gemeinsam aus diesem Raum gemacht
haben, sagt Diego (19), Student aus Madrid und fährt fort: Und jetzt stellt
Euch erst einmal vor, welche Kulturveranstaltungen hier in Zukunft stattfinden werden.
Der 19-Jährige war einer von rund fünfzehn internationalen Freiwilligen, die
bei der diesjährigen Kulturwoche am Schloss in Sztynort mithalfen. Mit sieben
außergewöhnlichen Abendkulturveranstaltungen, täglichen Schlossführungen und Mitmachworkshops für alle Altersklassen lockte STN:ORT 2019, 3.
Pałac Festiwal, rund 2000 Besucherinnen und Besucher an. Dafür, dass hier
Pionierarbeit geleistet wurde und sich die Besucherzahl im Verhältnis zum
vergangenen Jahr verdoppelt hat, ist diese Zahl durchaus bemerkenswert.

Ceremonia otwarcia tygodnia
kultury z oprowadzaniem
przez kuratorki - „Witamy na
placu zabaw”.

Bettina Bouresch (Lehndorff
gesellschaft), pies Mijou,
Hannah Wadle (STN:ORT
Festiwal).

Eröffnungsfeier der Kultur
woche mit KuratorinnenFührung „Welcome to the
Playground”.

Bettina Bouresch (Lehndorff
gesellschaft), Hund Mijou,
Hannah Wadle (STN:ORT
Festiwal).

Poniedziałek // Montag // 05.08.2019

Witajcie na Placu Zabaw. Otwarcie dni kultury z flamenco
Welcome to the Playground. Eröffnung der Kulturwoche mit Flamenco
Inauguracją Tygodnia Kultury był otwierający festiwal spacer po terenie z dyrektorką festiwalu dr Hanną Wadle pod haslem Welcome to the Playground/Witajcie na Placu Zabaw oraz wernisaż wystawy po tym samym tytułem w foyer
pałacu. W swym przemówieniu inauguracyjnym dr Hannah Wadle z jednej strony wyróżniła element gry i zabawy w koncepcji zagospodarowania Sztynortu w aspekcie przeznaczenia dla turystyki i jako dziedzictwa kulturalnego, z drugiej
strony krytycznie odniosła się do różnych “zasad gry” pomiędzy komercyjnymi
i niekomercyjnymi, publicznymi i prywatnymi obszarami w obrębie tej otoczonej
jeziorami, atrakcyjnej turystycznie miejscowości.
Biorąc pod uwagę historię pałacu w aspekcie niemieckiego ruchu oporu w czasie drugiej wojny światowej, ale także początki historii turystyki w czasach
powojennych, dr Wadle podkreśliła rolę pałacu jako ważnego terenu, na którym rozgrywała się historia. Dzisiejszej fascynacji tym “dzikim placem zabaw”
w jego obecnym stanie miedzy ruiną a placem budowy, przeciwstawiła jego
dawne funkcje “oswojonej” sceny kultury i życia społecznego.

Den Auftakt der Kulturwoche machte Festivaldirektorin Dr. Hannah Wadle mit
der Eröffnungstour „Welcome to the Playground“ und der Vernissage der gleich
namigen Ausstellung im Foyer des Schlosses. In der Eröffnungsrede stellte sie
einerseits das spielerische Element bei der Bewirtschaftung der Tourismus - und
Kulturerbe-Destination Sztynort heraus, nahm andererseits auch kritisch Stellung zu unterschiedlichen „Spielregeln“ zwischen kommerziellen und nichtkommerziellen, öffentlichen und privaten Räumen des von Seen umgebenen, touristisch attraktiven Ortes.
Mit Blick auf die Widerstandsgeschichte des Schlosses im Zweiten Weltkrieg,
aber auch auf die entstehende Tourismusgeschichte der Nachkriegszeit stellte sie das Schloss desweitern als wichtigen Spielplatz historischer Ereignisse
heraus. Der Faszination für den „wilden Spielplatz“ des Schlosses in seinem
gegenwärtigen Zustand als Baustelle und Ruine stellte sie frühere Funktionen
eines „domestizierten“ Spielortes für kulturelle Veranstaltungen und soziales Leben gegenüber.

Publikacje:
Transformations
Veruschki/Very
Lehndorff
i Holgera Trüzschla
oraz biografia Very
Veruschka.
Publikationen:
Transformations
von Veruschka/
Vera Lehndorff
und Holger
Trüzschl und Biographie Veruschka
von Vera.

Również w swym dzisiejszym, niedokończonym kształcie pałac jest atrakcyjnym miejscem “zabaw” dla nas, zwiedzających. Przez belki, pęknięcia
i warstwy polichromii możemy zaglądać w przeszłość, a przez rusztowania i plany - w przyszłość. Jak figurki w otwartym domu dla lalek przeżywamy bieg historii. - W tym kontekście dr Wadle zwróciła uwagę na pracę
artystów Holgera Trülzscha i Veruschki (Vera von Lehndorff), których praca
Transformations jest swoistą zabawą w chowanego i podwójną grą znikania
i transformacji.

Auch in seiner gegenwärtigen, unfertigen Form ist das Schloss ein reizvoller
Spielplatz für uns Besucher. Durch Balken und Ritzen und Farbschichten können
wir in die Vergangenheit blicken, sie erspüren, und durch Gerüste und Pläne in
die Zukunft schauen. Wie in einem halboffenen Puppenhaus erleben wir in der
Schlossruine als Spielfigürchen den Lauf der Geschichte. In ihrer Führung verwies Wadle auch auf die Arbeiten der Künstler Holger Trülzsch und Veruschka
(Vera von Lehndorff), die sich in Transformations mit Versteckspiel und dem
doppeldeutigen Spiel des Verschwindens und der Verwandlung befassen.

Ta praca to doskonały przykład na pytanie o własne „ja” w czasach postmodernistycznych, jego rozkład i przemiany, które intrygowały myślicieli i twórców na całym świecie.

Die Arbeit von Holger Trülzsch und Vera von Lehndorff ist ein Paradebeispiel
für die Frage nach dem Selbst in der Post-Moderne und dessen Auflösung
und Neukonfiguration, die Denker und Kreative aus aller Welt beschäftigt
hat.

To pytanie można też odnieść do samego budynku pałacu Sztynort, jego
mieszkańców i ich historycznych losów.
Tu dotykamy jednego z korzeni egzystencjalnych kryzysów naszych czasów, które uwolniły potencjał twórczy docierający falami aż do wybrzeży innych kontynentów.
Trüzschl i Lehndorff odważyli się przedstawić oscylujący miedzy zabawą
a głęboką powagą, skomentowany przez Susann Sonntag “nowy początek”,
którego przesłanie powinniśmy potraktować poważnie także w Sztynorcie.
Zaczyna się on od dekonstrukcji własnego “ja” oraz od fizycznego i imaginatywnego przezwyciężenia dystansu pomiędzy “mną” a “innym”.

Diese Frage lässt sich auf dieses Gebäude, seine Bewohner und deren historisches Schicksal zurückführen. Hier stehen wir an einer der Wurzeln der
existentiellen Krisen unserer Zeit, die ein kreatives Potential freigesetzt hat,
das seine Wellen bis an die Ufer anderer Kontinente geschlagen hat. Trülzsch
und Lehndorff wagten einen spielerischen und doch tiefernsten Neubeginn,
den Susan Sonntag kommentiert, und dessen Botschaft wir auch in Sztynort
ernst nehmen sollten. Er beginnt mit der Auflösung des Selbst und mit dem
körperlichen und imaginativen Überwinden von Distanzen zwischen dem
Selbst und dem anderen.

Wystawa Welcome to the playground/Witajcie na Placu Zabaw obejmowała cztery instalacje
artystyczne.
Wszystkie
cztery zajmowały się przestrzenią
i jej “zawłaszczeniem” przez grę
oraz specyfiką miejsca, jakim jest
pałac w Sztynorcie. Konie z instalacji wideo up-PFERD-down Gabriele
Seifert tańczyły i podrygiwały na
“ekranie” z białych, półprzejrzystych zasłon, za którymi rozpościerała się roztrzaskana pustka dawnej sali ogrodowej. Stukot kopyt
zmieszany z odgłosami ulicy, nakładające się na siebie ujęcia koni,
czarno-białe albo podkolorowane,
spokojne, potem nerwowe...

Die Ausstellung „Welcome to
the Playground“ umfasste vier
künstlerische Installationen, die
sich alle mit Raum, dessen spielerischer Aneignung, und mit der
Ortspezifik von Schloss Sztynort
befassten. An weißen, durchscheinenden Vorhängen, hinter denen
die zerbrochene Leere des ehemaligen Gartensaals wartete, tanzten
und zuckten Pferde der Video
Installation up-PFERD-down von
Gabriele Seifert. Hufe-Klappern
vermischt sich mit Straßengeräuschen, sich überlagernde
Pferdaufnahmen,
schwarz-weiß
und bunt eingefärbt, ruhig dann
hektisch.

Praca mieszkającej w Kolonii artystki pochodzącej z dawnego
Angerburga (dziś Węgorzewo)
wydaje się grać warstwami wspomnień. Jak echo w zamkniętej sali
powracają zniekształcone obrazy
dawnej ojczyzny, krainy koni. Do
przeżytego wspomnienia dochodzą doświadczenia życia miejskiego w zachodnich Niemczech,
nowoczesność powojnia, konie na
wybiegu przyspieszają, oddalają
się w inny świat. W zapuszczonym
pałacu, o którego właścicielach się
mówi, że konie wynaleźli, instalacja
ta miała szczególną aurę. Utracony plac zabaw wschodniopruskiej
arystokracji i jej kulturowego świata, którego konie były nieodłączną
częścią, jawił się jak duch w niegdyś reprezentacyjnej przestrzeni
sali ogrodowej.

Die Arbeit der in Köln ansässigen
Künstlerin mit Wurzeln im ehemaligen Angerburg ( jetzt Węgorzewo)
scheint mit Schichten von Erinnerung zu spielen. Wie durch eine
Echohalle verzerren die Bilder der
alten Heimat, des Pferdelandes.
Zur erlebten Erinnerung kommen
Erfahrungen des urbanen Lebens in
Westdeutschland, der Nachkriegs
moderne, die Pferdekoppel wird
beschleunigt, die Pferde entrücken
in eine andere Welt. Im verfallenen
Schloss, von dessen Besitzern man
sagt, sie haben die Pferde erfunden, hat diese Installation eine besondere Aura. Der verlorene Spielplatz des ostpreußischen Adels
und seiner kulturellen Lebenswelt,
in der Pferde unbedingt dazugehörten, erscheint geisterhaft in den
ehemals repräsentativen Räumlichkeiten des Gartensaals.

Wernisaż wystawy Welcome to the Playground.
Vernissage der Ausstellung Welcome to the Playground.

Instalacja wideo up-PFERD-down Gabrieli Seifert.
Video-Installation up-PFERD-down von Gabriele Seifert.

Na schodach, na delikatnie żółtym
wełnianym kocu, leży, jakby spadł
z sufitu, skromny żyrandol. Otaczają go na kolorowych pudłach wydruki dokumentów z różnych okresów pałacowej historii; wszystkie
w oryginalnej postaci, po niemiecku. Materiał wyjściowy został odnaleziony przez dr Gaby Huch, historyczkę z Berlina, która obecnie
opracowuje te teksty w Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk
w ramach projektu badawczego
“Środowiska życiowe, przestrzenie
doświadczeń i horyzonty polityczne wschodniopruskiej arystokratycznej rodziny Lehndorff od 18 do
20 wieku”.
Na pokrytym kurzem schodach
dokumenty wyglądają jak przybysze z innych czasów: listy i notatki, sprawozdania, wypracowania
szkolne opowiadają o spektaklach
teatralnych, wycieczkach szkolnych, o dzieciach i młodzieży. Sztynort jako plac zabaw, temat badawczy, jeszcze tam jest i czeka na
dalsze wsparcie dr Gaby Huch i innych naukowców. Instalację opracowały dr Gaby Huch, dr Bettina
Bouresh i dr Hannah Wadle.

Auf einem der Treppenaufgänge,
auf einer zartgelben Wolldecke,
wie herabgestürzt, ein bescheidener Kronleuchter. Ihn umgeben auf
bunten Kartons Ausdrucke verschiedener Archivdokumente aus
unterschiedlichen Epochen der
Steinorter Zeit des Schlosses –
alle noch im Original, in deutscher
Sprache. Rohmaterial, gefunden
von der Historikerin Dr. Gaby Huch,
Berlin, die diese Texte derzeit an
der
Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften im
Rahmen ihres Forschungs-Projektes „Lebenswelten, Erfahrungs
räume und politische Horizonte der
ostpreußischen Adelsfamilie Lehndorff vom 18. bis in das 20. Jahrhundert“ bearbeitet.
Auf der verstaubten Treppe schei
nen sie wie aus einer anderen Zeit
gefallen: Es sind Briefe und Auf
zeichnungen, Berichte, Schüler
aufsätze – sie handeln von Theateraufführungen, Schulausflügen,
Kindern und Heranwachsenden.
Steinort als Spielplatz, ein Forschungsthema, noch liegt es da
und wartet auf weitere Zuwendung
– von Dr. Gaby Huch und anderen
Wissenschaftlern. Die Installation wurde von Dr. Gaby Huch, Dr.
Bettina Bouresh und Dr. Hannah
Wadle erarbeitet.

O ścianę opierają się świeże drewniane planki. Tom Prendergast, student architektury z Manchesteru,
przymocował do nich trzy plakaty
z tłumaczeniem na polski. Dotyczą
przestrzeni publicznej i konfliktu
pomiędzy prywatnym a publicznym użytkowaniem.
Ściśle mówiąc, Tom zajmuje się
koncepcją Commons, dobra publicznego, własności publicznej. Co
to oznacza we współczesnej miejskiej przestrzeni? Co to oznacza
dla nas w Sztynorcie? Jak możemy
skutecznie domagać się naszego
prawa do korzystania z dóbr publicznych? W kontekście niemal
stuprocentowej prywatyzacji resortu turystyki w Polsce pytanie to
jest tu równie aktualne, jak w rządzonym przez neoliberałów północnoangielskim Manchesterze.

An der Wand lehnen frische
Holzplanken, an denen Tom Prendergast, Architekturstudent aus
Manchester, drei Poster und ihre
polnische Übersetzung befestigt
hat. Sie handeln vom öffentlichen
Raum und dem Konflikt zwischen
öffentlicher und kommerzieller
Nutzung.
Genauer gesagt, beschäftigt sich
Tom mit dem britischen Konzept
der Commons, des Gemeingutes.
Was bedeutete das im urbanen
Raum der Gegenwart? Was bedeutet es für uns in Sztynort? Wie
kann es uns gelingen, auf unser
Recht am Gemeingut zu beharren?
Im Kontext eines fast vollständig
privatisierten touristischen Res
sorts in Polen stellt sich diese Frage
genauso wie in einer neoliberal regierten nordenglischen Innenstadt.

Gość wystawy słuchający instalacji dźwiękowej Dzieciodźwięki Agaty Stanisz.
Besucherin beim Anhören der Soundinstallation Dzieciodźwięki von Agata Stanisz.

Obszar zabawy jest przestrzenią
zmysłów. Jej częścią są też odgłosy i dźwięki. Antropolożka dr hab.
Agata Stanisz rejestruje odgłosy
miasta i inscenizuje je na nowo.
Do swojej części wystawy wybrała miejskie Dzieciodźwięki, które
nagrała podczas rekonesansów
w Poznaniu. Są to zarówno dźwięki typu Jingle Sounds pochodzące z przemysłu zabawkarskiego,
jak również odgłosy beztroskiego
baraszkowania w wodzie, a także nagranie, w którym dźwięk jest
częścią zabawy wymyślonej przez
dzieci.
W pałacu dźwięki osiągają drugi
poziom znaczenia i wydobywają barokowy charakter budynku:
powstaje pole napięcia pomiędzy
ruiną z jej przesłaniem memento mori, a rozbawionym światem
dziecięcych dźwięków - carpe
diem.

Spielraum ist ein sinnlicher Raum.
Dazu gehören auch Geräusche
und Töne. Die Anthropologin Dr.
hab. Agata Stanisz nimmt Stadtgeräusche auf und inszeniert sie
neu. Für ihren Teil der Ausstellung
wählte sie urbane Kindergeräusche
aus, die sie bei ihren Erkundungen
in Poznań aufgenommen hat. Dazu
gehören sowohl die Jingle Sounds
der Spielwarenindustrie, als auch
die ausgelassenen Geräusche beim
Spielen im Wasser und eine Aufnahme, in der der Ton selbst für
die Kinder zum Teil eines selbsterfundenen Spiels wird. Im Schloss
erlangen die Töne eine zweite Bedeutungsebene und schälen den
Barockcharakter des Schlosses
heraus – es entsteht ein Spannungsfeld zwischen der Ruine und
ihrer Botschaft des Memento Mori
und der ausgelassenen, kindlichen
Geräuschwelt eines Carpe diem.

Wtorek // Dienstag // 07.08.2019

Magdalena Siwecka w porcie Sztynort w Café Cortao Compañía Flamenca.

Kwiaty, barokowy park i raz dookoła świata.
Blumen, Barockpark und einmal um die Welt.

Magdalena Siwecka im Hafen von Sztynort bei Café Cortao Compañía Flamenca.

Po wynurzeniu się z głębin artystycznych przestrzeni inauguracyjnej wystawy, goście mogli cieszyć się na następną atrakcję wieczoru. Warszawski zespół
„Flamenco Café Cortão“ przyjechał ze stolicy, aby dla festiwalu STN:ORT zagrać i zatańczyć w porcie. Magdalena Siwecka i towarzyszący jej muzycy Matteo
Gallito (śpiew i cajón) und Tomasz Skłodowski (gitara) zaprosili publiczność na
fiestę, której nie powstydziłaby się Hiszpania. Z wdziękiem i pasją, głęboko zakorzenieni w rytmie flamenco muzycy zaprosili słuchaczy do podróży na Półwysep Iberyjski. Wczesnowieczorny koncert pod gołym niebem przyciągnął obok
festiwalowych gości także wielu żeglujących turystów. Kulminacją były warsztaty tańca, na których dzieci i dorośli mieli okazję wypróbować pierwsze kroki
flamenco. Z tej propozycji skorzystało wielu słuchaczy koncertu i tak 5 sierpnia
2019 roku odbyła się prawdopodobnie pierwsza lekcja tańca flamenco w historii
Sztynortu.

Nach einem ersten Eintauchen in die Ausstellungsstücke durften sich die
Besucher auf einen weiteren Höhepunkt des Abends freuen. Das Warschauer Flamenco-Ensemble Café Cortao Compañía Flamenca war aus der Hauptstadt Polens angereist um für STN:ORT im Hafen aufzuspielen und zu tanzen.
Magdalena Siwecka und ihre musikalischen Begleiter Matteo Gallito (Gesang
und Cahon) und Tomasz Skłodowski (Gitarre) luden ihr Publikum zu einer Fiesta
ein, die sich vor einem ähnlichen Abend in Spanien nicht verstecken musste.
Anmutig, leidenschaftlich und tief im Flamenco Rhythmus verwurzelt, luden die
drei Ensemblemitglieder ihre Zuhörerschaft zu einer Reise auf die Iberische Insel ein. Das Open Air-Konzert am frühen Abend lockte neben den Besuchern
der Festivaleröffnung auch zahlreiche Segeltouristen an. Es kulminierte in einem
Flamenco Tanzworkshop, bei dem Erwachsene und Kinder erste Flamencoschritte ausprobieren konnten. Dieses Angebot nahmen die Konzertbesucher
gerne wahr und so fand am 5. August 2019 höchstwahrscheinlich die erste Flamenco-Tanzstunde in der Geschichte Sztynorts statt.

Drugi dzień upłynął pod znakiem wyrobów artystycznych Ewy Balewicz,
Jadwigi Czupryny i Danuty Kozioł z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Węgorzewie, które wyczarowywały dekoracje z papierowych kwiatów,
a zwiedzający mogli się do nich przyłączyć.
Oprócz licznych oprowadzań po pałacu, oferowanych przez przewodników
festiwalowych, szczególnie atrakcyjna okazała się wyprawa do dawnego barokowego parku pałacowego z architektką krajobrazu dr Martą Akinczą, która na
uniwersytecie w Olsztynie prowadzi badania na temat kompleksu parkowego
Sztynort i jego dawnych założeń. Nawiązując do najnowszych wyników swych
badań, dr Akincza wprowadziła uczestników w strukturę i filozofię początkowo
barokowej, a także później wprowadzonej angielskiej architektury ogrodu. Te
objaśnienia gościom zagranicznym tłumaczono na angielski.

Den zweiten Veranstaltungstag gestalteten Ewa Balewicz, Jadwiga Czupryna und Danuta Kozioł von der Uniwersytet 3. Wieku, der Universität des Dritten Alters von Węgorzewo, die kunstvollen Papierblumenschmuck gestalteten
und Besuchende zum Mitmachen einluden. Neben zahlreichen Schlossführungen, die Festival-Tourguides gestalteten, war ein besonderes Tageshighlight die
Expertenführung durch den ehemaligen Schlosspark. Landschaftsarchitektin Dr.
Marta Akincza, die an der Universität Olsztyn die Parkanlage von Steinort und
ihre ehemalige Philosophie untersucht, führte eine Gruppe interessierter Besucherinnen und Besucher durch den ehemaligen Barockpark des Schlosses. Mit
neusten Erkenntnissen aus ihrer Forschung gab sie eine Einführung in die Strukturen und Philosophien der zunächst barocken sowie der später eingeführten
englischen Gartenarchitektur. Die polnischsprachige Führung wurde zudem für
den internationalen Teil der Besuchenden ins Englische übersetzt.

Obok klasycznych parkowych osi w sztynorckim parku znajdował się także
tak zwany pleasure ground, teren przyjemności - pokryte łąką łagodne zbocze, stanowiące centralny punkt parku i umożliwiające bezpośrednie przejście
do pałacu. Park odgrywał ważną rolę jako miejsce odpoczynku i zabawy, ale był
także sceną ekonomicznych i politycznych kontaktów, a przy tym też symbolem
statusu właścicieli.

Neben den klassischen Parkachsen gab es in Sztynort außerdem den sogenann
ten pleasure ground, eine sanft abfallende Wiese, die den direkten Übergang
vom Schloss zum Park formte und das Herzstück des Parks bildete. Der Park
spielte eine wichtige Rolle für Freizeitgestaltung, Entspannung und Spiel, war
aber auch gleichzeitig ein Ort für wirtschaftliche und politische Begegnungen
und nicht zuletzt auch Statussymbol des Besitzers.

Dla wyjątkowego parku niektórzy byli gotowi się zadłużyć, aby tylko zadziwić współczesnych - dr Marta Akincza zwróciła również uwagę na elementy
dekoracyjne: kapliczkę i tzw. Herbaciarnię. O budynku Herbaciarni wiemy, że autorem projektu i wystroju był Carl Gotthard Langhans, architekt Bramy Brandenburskiej - czemu trudno zaprzeczyć z uwagi na podobieństwo. Poza tym park
dopasował się do krajobrazu. Jeziora jako połączenie sacrum i profanum stanowiły metaforyczny i estetyczny element koncepcji, a wzgórza z epoki lodowcowej wykorzystano jako widoczne miejsca architektury sakralnej, a zarazem
punkty widokowe. Dr Akincza nie zapomniała też wspomnieć o “naturalnych
mieszkańcach” parku, ponad 300-letnich dębach i grabach, przeznaczonych na
drzewne szpalery, ale w międzyczasie wyrosłych ponad planowaną wysokość.
Mówiła też o wodnej infrastrukturze i systemie kanałów, pokazując resztki dawnych biegów wodnych i wyschnięte stawy wokół pałacu. Wielokrotnie podkreślała szeroko rozwiniętą sztukę ogrodnictwa jako wybitne osiągniecie ówczesnej kultury: granice pomiędzy parkiem a otaczającym krajobrazem elegancko
się zamazywały. Dobierając odpowiednie zadrzewienie realizowano estetyczną
choreografię parku poprzez kolejne pory roku. Modne nowinki, tak jak styl angielski integrowano z poprzednimi koncepcjami, dlatego nie było tu radykalnych
przekształceń. Oprowadzanie zakończyło się otwartym pytaniem, jak w przyszłości park będzie wykorzystany i przez kogo. Teren parku jest własnością firmy
King Cross, która też utrzymuje sztynorcki port i już przeprowadziła dokładną
inwentaryzację.
W przedwieczornym wtorkowym programie dla dzieci odbył się pokaz filmów
Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA. Dyrektor Festiwalu Piotr Kardas
ułożył je w program pod hasłem Plac zabaw, który cieszył się wielkim powodzeniem.

Für einen besonderen Park nahmen es manche sogar in Kauf, sich zu verschulden, nur um ihre Zeitgenossen zu beeindrucken. Dr. Marta Akincza wies zudem
auf Schmuckelemente im Garten hin - ein Kapellchen und ein Teehaus. Beim
Teehaus (der Herbarciarnia) wissen wir inzwischen, dass es von Carl Gotthard
Langhans projektiert und gestaltet wurde, dem Architekten des Brandenburger
Tors – was bei der Ähnlichkeit schwer zu verleugnen ist. Der Park passte sich
auch an die Landschaft an, die Seen wurden als Verbindung zwischen Sacrum
und Profanum ästhetisch und metaphorisch eingebunden und die eiszeitlichen
Hügel als sichtbare Orte für sakrale Architekturen und Aussichtspunkte ausgewählt. Akinczas Führung umfasste auch die „natürlichen Parkbewohner“, die
vermutlich über 300 Jahre alten Eichen und die Hainbuchen, die als Spaliere
vorgesehen waren, aber inzwischen über ihre geplante Höhe hinausgewachsen sind. Auch die Wasserinfrastruktur und Kanalanlage besprach Akincza und
zeigte die Überbleibsel ehemaliger Wasserverläufe und ausgetrockneter Teiche
um das Schloss. Immer wieder betonte sie die ausgeprägte Gartenkunst als Kulturleistung der Zeit: Grenzen zwischen Park und umliegender Landschaft verschwammen elegant. Der Park wurde durch entsprechende Baumbepflanzung
ästhetisch über das Jahr hin choreographiert. Modische Neuerungen wie der
englische Gartenstil wurden immer in vorherige Parkkonzepte integriert, radikale Umgestaltungen gab es daher nicht. Die Führung endete mit der offenen Frage, wie der Park wohl in Zukunft zu bewirtschaften sei und von wem. Die Park
anlage befindet sich im Besitz der Hafenbetreiber, also der Firma King Cross, die
bereits ausführliche Inventarisierungsarbeiten darin vorgenommen haben.
Im Vorabendprogramm für Kinder gab es am Dienstag eine Vorführung von
polnischen Zeichentrickfilmen des Trickfilmfestivals O!PLA, die Festivaldirektor
Piotr Kardas zum Thema Spielplatz zusammengestellt hatte und die sich großer
Beliebtheit erfreute.

Ok. godz. 18:00 żeglarz dalekomorski Szymon Kuczyński
zajechał przez pałac białym sportowym autem, które jeszcze zdążył pożyczyć od znajomych. - Zapomniałem, że
z Giżycka do Sztynortu nie tak łatwo się dostać. Zwykle
przybywa do sztynorckiego portu łódką, jako instruktor żeglarstwa. Tym razem jednak był w roli gospodarza festiwalowego wieczoru i opowiadał o swych podróżach na morzach świata i o swej drodze do żeglarstwa. Podróż dookoła
świata do długotrwałe przedsięwzięcie. Szymon Kuczyński
mówił o jasnych, ale i o ciemnych stronach tej drogi. Nie
chodziło mu o budowanie mitu; ukazując słuchaczom jak
przez lupę szczegóły swej podróży wykazał, że taka przygoda jest dostępna dla każdego, tylko trzeba poświecić jej
czas. Począwszy od budowy małego 5-metrowego jachtu,
którą rozpoczął w swym starym krakowskim mieszkaniu
i kontynuował w szklarni na przedmieściach Krakowa, aby
dokończyć dzieła na Mazurach, po naprawę nadłamanego
masztu na pełnym morzu - dla Kuczyńskiego ważne było,
aby pokazać, że przygoda polega raczej na uczeniu się nowych rzeczy i zdobywaniu nowej wiedzy, niż na tym, żeby
wszystko wiedzieć od początku. I że wcale nie trzeba być
ani najbogatszym, ani najlepszym żeglarzem, aby wybrać
się w taką podróż przez morza świata, tylko przede wszystkim odznaczać się pomysłowością, być niewymagającym,
dobrze zorganizowanym i dysponować odpowiednią ilością czasu, czekolady, wiary w siebie i szacunku dla morza.
Wówczas nic nie stanie na przeszkodzie. Swą opowieść
Szymon Kuczyński ilustrował zdjęciami i filmami pokazującymi budowę jachtu i dwa najbardziej spektakularne samotne rejsy. Po wykładzie wrócił w okolice Gdańska, gdzie
obecnie trenuje do żeglarskiej kadry narodowej.

Gegen 18 Uhr traf Weltumsegler Szymon Kuczyński in einem sportlichen weißen Wagen ein, den er
sich schnell noch bei Bekannten ausgeliehen hatte. - Ich hatte vergessen, dass es nicht so einfach
ist, von Giżycko nach Sztynort zu kommen. Normalerweise segele er nämlich als Segellehrer nach
Sztynort. Dieses Mal bestritt er allerdings das Abendprogramm im Schloss und erzählte von seinen
Reisen auf den Weltmeeren und von seinem Weg dorthin. Eine Weltreise ist ein langes Unterfangen
und Szymon Kuczyński betrog sein Publikum nicht um die Schwierigkeiten und Lichtblicke seines Weges. Anstatt ein Seglermythos aufzubauen, nahm er seine Reise für die Zuhörenden genau unter die
Lupe und zeigte ihnen: so ein Abenteuer, das könnt ihr auch, wenn ihr euch Zeit dafür nehmt. Angefangen vom eigenen Bootsbau einer kleinen 5-m Jacht, die er in der Krakauer Altbauwohnung begann,
in einem Gewächshaus in der Vorstadt von Krakau weiterbaute und schließlich in Masuren fertigstellte
bis hin zum Reparaturmanöver eines angeknacksten Mastes auf hoher See war es ihm wichtig zu
zeigen, dass es beim Abenteuer mehr darum geht, Dinge neu zu lernen und sich neues Wissen anzueignen, als von vornherein alles zu wissen. Und dass man weder der reichste noch der beste Segler
sein muss, um eine lange, abenteuerliche Reise über die Weltmeere zu unternehmen, sondern vor
allem erfinderisch, genügsam, gut organisiert und mit genügend Zeit, Selbstvertrauen, Respekt vor
dem Meer und Schokolade ausgestattet. Dann stünde dem Abenteuer nichts mehr im Wege. Seinen
Vortrag untermalte der stoppelbärtige Mittdreißiger mit Fotos und Filmen von seinem Bootsbau und
von zwei seiner prägendsten Solo-Törns. Nach dem Vortrag ging es für ihn gleich wieder zurück in den
Großraum Danzig, wo er derzeit für die Segel-Nationalmannschaft trainiert.

Środa // Mittwoch // 7.08.2019

Mauzoleum i Paganini akordeonu // Mausoleum und der Paganini des Akkordeons
Szczególną wycieczkę dla 15 zainteresowanych osób zorganizowali festiwalowi wolontariusze w środę rano; wśród gości znalazł się też białoruski akordeonista Yegor Zabelov, który tego samego wieczoru miał występ. Dawid, Nikola
i Wiktoria poprowadzili gości do odległej o 4 km od pałacu i położonej na przylądku zwróconym ku jeziorom Dargin, Kisajno i Łabap kaplicy grobowej, która
rodzinie von Lehndorff służyła jako mauzoleum. Kaplica, zaprojektowana przez
architekta Georga Stülera, znajduje się w końcowej fazie remontu, którego inicjatorem, a także głównym sponsorem i wykonawcą jest prof. dr inż. Wolfram
Jäger (Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Jaeger Ingenieure). Rodzinne mauzoleum Lehndorffów leży na wzniesieniu; prawdopodobnie niegdyś można było
stamtąd podziwiać widok na okoliczne pola i jeziora.

Einen besonderen Ausflug organisierten die Festival-Freiwilligen am Mitt
wochmorgen für rund 15 interessierte Besucher, unter ihnen auch der weißrussische Akkordeonist Yegor Zabelov, der am Abend auftreten würde. Dawid,
Nikola und Wiktoria gestalteten einen geführten Spaziergang zur 4 km vom
Schloss entfernten Kapelle am Landzipfel zu den Seen Dargin, Kisajno und Łabap hin, die auch als Familienmausoleum der Familie von Lehndorff diente. Die
Kapelle wurde vom Architekten Georg Stüler projektiert und befindet sich in der
Endphase eines Renovierungsprozesses, der von Prof. Dr.-Ing. Wolfram Jäger
(TU Dresden, Jaeger Ingenieure) initiiert und maßgeblich getragen wurde. Die
Kapelle liegt auf einer Anhöhe – höchstwahrscheinlich war einst von ihr aus das
Umland der Felder und Seen zu bewundern.

Wieczorem słuchacze i słuchaczki
mieli okazję przeżyć niezwykły koncert, który nawet z perspektywy
czasu trudno opisać. Wirtuoz akordeonu i kompozytor Yegor Zabelov,
który poprzedniego wieczoru przyjechał z Mińska, wystąpił z zapierającym dech w piersiach solowym
programem, od pierwszego akordu
elektryzując obecnych i cały budynek. Koncert umożliwiło prywatne
wsparcie finansowe festiwalowych
gości z poprzedniego roku, państwa I. i W. Heukamp.

Am Abend erwartete die Zuhörerinnen und Zuhörer ein musikalisches Erlebnis von einzigartiger Qualität, das sich, selbst mit
Abstand, schwer in Worte fassen
lässt. Akkordeon-Virtuose und
Komponist Yegor Zabelov, der am
Tag zuvor aus Minsk angereist war,
trat mit einem atemberaubenden
Solo-Programm auf, das die Anwesenden und das Gebäude vom
ersten Akkord an elektrisierte. Das
Konzert wurde ermöglicht durch
eine Privatspende der vorjährigen
Festivalgäste I. und W. Heukamp.

Pełne pasji pasaże, które Zabelov wykonywał w ramach długich, wprowadzających w trans utworów, nie tylko docierały do słuchaczy echem każdej
możliwej ludzkiej emocji, ale zadawały się również stapiać z budynkiem i budzić z uśpienia jego niełatwą historię. Warunkiem było całkowite otwarcie się
na bogactwo i intensywność jego muzyki, na jego głos, którego muzycznej
energii trudno było się oprzeć. Wraz z nurtem muzyki przed oczami duszy
słuchaczy przepływało życie pałacu i jego mieszkańców, jego tragiczne i pogodne momenty, które łączyły się z różnymi odcieniami emocji pochodzących z własnych życiowych doświadczeń. Także dla samego artysty, przyzwyczajonego do występów w nietypowych miejscach, budynek pałacu nie
był “jednym z wielu”:
W ciągu dnia wszytko tu obejrzałem, wszędzie bylem: w parku, przy kaplicy, To jest bardzo szczególne miejsce promieniujące niezwykłą energią.
Ten pałac musi żyć, czuję tu historię, także moją własną historię. Chciałbym, aby moje dzieci ten pałac zobaczyły.
Let’s rescue this palace! Ratujmy ten pałac!

Die leidenschaftlichen Harmonien, die Zabelov in langen, tranceartigen
Stücken vortrug, ließen nicht nur jede menschenmögliche Emotion im Hörenden widerhallen. Sie schienen auch mit dem Gebäude zu verschmelzen und
seine schwierige Geschichte wachzurufen. Damit verlangte der Künstler von
seiner Zuhörerschaft auch durchaus die Bereitschaft, sich auf die Fülle und Intensität seiner Musik voll einzulassen, auf seine Stimme, deren musikalischer
Energie sich niemand ohne Weiteres entziehen konnte. So zog das Leben
des Schlosses und seiner Bewohner, die tragischen und heiteren Momente
im Fluss der Musik am inneren Auge der Zuhörerschaft vorbei und verband
sich mit den emotionalen Facetten eigener Lebenserfahrungen. Auch für den
Musiker selbst, der besondere Austrittsorte gewöhnt ist, war das Gebäude
nicht nur einer von vielen Auftrittsorten.
Ich habe mir im Laufe des Tages alles hier angesehen. War überall, im
Park, bei der Kapelle. Dies ist ein ganz besonderer Ort, er strahlt eine ungewöhnliche Energie aus. Dieses Schloss muss leben, ich spüre hier die
Geschichte, auch meine Geschichte. Ich möchte, dass meine Kinder das
Schloss sehen können.
Let’s rescue this palace!

Czwartek // Donnerstag // 08.08.2019

Bańki mydlane, Scena Otwarta i nagrania do filmu Sztynort 1935
Seifenblasen, offene Bühne und Dreharbeiten zu Sztynort 1935
W czwartek STN:ORT 2019 odwiedziła Krystyna Jarosz, kustosz działu historii Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, które już po raz trzeci jest wspierającym partnerem festiwalu. Na temat Plac zabaw wymyśliła bardzo szczególe
warsztaty: dorośli i dzieci mogli wziąć u niej lekcję robienia baniek mydlanych.
Krystyna Jarosz zaprezentowała zarówno metodę tradycyjną, ze słomką, jak
również zdradziła recepturę potrzebną do uzyskiwania olbrzymich baniek przy
pomocy specjalnego roztworu ługowego, sznurka i drewnianych kijków. Warsztaty cieszyły się wielkim powodzeniem, a mali uczestnicy w wieku od 3 do 5 lat
wykazali się wyjątkowym talentem. Unoszące się w powietrzu, tęczowo mieniące się bańki celebrowały wspólny moment letniego festiwalu w Sztynorcie,
elegancko i fotogenicznie kołysząc się przed pałacem.

Am Donnerstag bekam STN:ORT 2019 Besuch von Krystyna Jarosz, Kustos
der Geschichtsabteilung am Muzeum Kultury Ludowej Węgorzewo (Volkskundemuseum), das schon im dritten Jahr unterstützender Partner ist. Zum Thema
Spielplatz hatte sie sich einen ganz besonderen Workshop ausgedacht – für Kinder und Erwachsene bot sie eine Lektion im Seifenblasenmachen an. Dabei zeig
te sie sowohl traditionelle Methoden der Seifenblasenvergnügung mit Stroh
halm, als auch das Rezept zur Riesenseifenblase mit besonderer Lauge, Schnur
und Holzstäben. Der Workshop erfreute sich nicht nur großer Beliebtheit, die
drei- bis siebzehnjährigen Teilnehmenden stellten sich auch als außerordentlich
begabt heraus. So entstanden wunderbar schillernde Seifenblasen, die sich elegant vor dem Schloss in den Lüften wiegten und den gemeinsamen Moment des
Sommerfestes vor Ort photogen zelebrierten.

Wieczór był długi, a rozpoczął się od Open Stage Night, czyli Sceny Otwartej
w pałacowej piwnicy. Gościem specjalnym był Marcel Krueger, aktualny pisarz
miejski z Olsztyna. Marcel Krueger mieszka i pracuje jako tłumacz i publicysta
w stolicy Irlandii Dublinie, a ostatnie pół roku spędził w Olsztynie jako pisarz
miejski, zbierając dalszą dokumentację do swojej książki. Do Sztynortu przywiózł autobiograficzną powieść Z Prus Wschodnich do Gułagu. Podróż śladami mojej babki, która ukazała się w 2019 roku nakładem wydawnictwa Reclam
Verlag, a także trochę nowszych notatek z pobytu w Olsztynie. Czytając swe
teksty, w pierwszej części wieczoru zabrał publiczność w niezbyt komfortową
podróż w czasie, a mianowicie do Prus Wschodnich w momencie rozpoczęcia
wojny. W swej powieści Krueger zajmuje się trudną biografią swej pochodzącej z miejscowości Łęgajny w okolicach Olsztyna etnicznie niemiecką babką Cilly i wojennym losami jej wywózki na Syberię. Książka najpierw ukazała się po
angielsku pod tytulem Babushka‘s Journey. The Dark Road to Stalin’s Wartime
Camps. W pierwszej części wieczoru autorskiego w języku angielskim Krueger
przeczytał początek powieści, w której rysuje portret babki z początku wojny.
W drugiej części autor przeszedł do swych obserwacji ze współczesnego Olsztyna, które zebrał podczas pobytu na miejskim stypendium.

Der Abend wurde lang und begann zunächst mit der Open Stage Night im
Schlosskeller. Als Special Guest war Marcel Krueger, der aktuelle Stadtschreiber
von Olsztyn, eingeladen. Marcel Krueger lebt und arbeitet als Übersetzer und
Publizist in der irischen Hauptstadt Dublin und war in den vorausgehenden
sechs Monaten als Stadtschreiber in Olsztyn für seine weitere Buchrecherche
unterwegs. Nach Sztynort brachte er seinen autobiographischen Familienroman
Von Ostpreußen in den Gulag. Eine Reise auf den Spuren meiner Großmutter (erschienen 2019 im Reclam Verlag) mit, sowie einige neuere Notizen von seinem
Stadtschreiberaufenthalt in Olsztyn. Mit seinen Texten nahm er die Zuhörerschaft auf eine nicht allzu bequeme Zeitreise ins Ostpreußen zu Kriegsbeginn
mit und gestaltete damit den Anfang des Abends. In seinem Roman beschäftigt
sich Krüger mit der schwierigen Biographie seiner aus Łęgajny der Nähe von
Allenstein (heute Olsztyn) stammenden, ethnisch deutschen Großmutter Cilly
und ihrem Kriegsschicksal der Deportation nach Sibirien. Das Buch erschien zunächst in englischer Sprache mit dem Titel Babushka‘s Journey. The Dark Road
to Stalin’s Wartime Camps. Im ersten Teil seiner englischsprachigen Lesung trug
Krueger den Auftakt seines Romans vor, in dem er ein Bild seiner Großmutter zu
Kriegsbeginn zeichnet. Im zweiten Teil der Lesung ging Krüger dann in eigene
Gegenwartsbeobachtungen von Olsztyn und der Region über, die er während
des Schreibstipendiums gesammelt hatte.

Po tym literackim początku pałeczkę programu przejął pięcioosobowy zespół
gitarowy: zaprzyjaźnieni żeglarze z różnych zakątków Polski dopiero po południu dowiedzieli się o Open Stage Night, a wieczorem już zaprezentowali licznie
zgromadzonym w pałacowej piwnicy słuchaczom własne interpretacje klasyki
polskiej piosenki, od Grzegorza Turnaua po Czesława Niemena. Przy tym udało
im się utrzymać otwarty charakter sceny: do żeglarzy spontanicznie przyłączyły
się dwie studentki z Giżycka i Węgorzewa jako duet gitarowo - skrzypcowy.
A wśród publiczności znalazł się nawet flecista, który “z offu” też dołączył do
jam session. Kiedy pod koniec Open Stage Night żeglujący gitarzyści wraz z perkusistą wrócili do portu, w piwnicy pałacowej zrobiło się spokojniej: dorośli wraz
z dziećmi śpiewali kołysanki przy akompaniamencie gitary i skrzypiec. Ale to
jeszcze nie był koniec wieczoru. Dla niektórych właśnie dopiero się zaczął.

Open Stage Night w zamkowej piwnicy: odczyt pisarza Marcela Kruegera.
Open Stage Night im Schlosskeller: Lesung von Schriftsteller Marcel Krueger.

Nach dem literarischen Beginn des Abends übernahm eine fünfköpfige Gitarrenband die Gestaltung des Abends: die befreundeten Segler aus verschiedenen Ecken Polens hatten am Nachmittag von der Open Stage Night erfahren
und unterhielten den gut besuchten Schlosskeller mit wunderbaren Eigen
interpretationen der Klassiker polnischer Liedermacher-Tradition, die von
Grzegorz Turnau bis Czesław Niemen reichten. Und trotzdem gelang es ihnen,
die Bühne offen zu halten: spontan schlossen sich dem Auftritt des Seglerensembles ein musikalisches Duo von zwei Studentinnen mit Geige und Gitarre aus
Giżycko und Węgorzewo an. Schließlich fand sich im Publikum sogar ein Blockflötenspieler, der sich ebenfalls an der Ad-Hoc-Jam-Session mit einem Solo aus
dem Off beteiligte. Nachdem die segelnden Gitarristen mit Perkussionist gegen
Ende der Open Stage Night wieder in den Hafen zurückgekehrt waren, wurde
das Programm wieder etwas ruhiger: gemeinsam mit dem Geigen und Gitarren-Ensemble ließen die Anwesenden, Kinder und Erwachsene, den Abend mit
einer Runde von Gute-Nacht-Liedern ausklingen. Damit war der Abend jedoch
noch lange nicht zu Ende. Für manche begann er sogar erst.

Aktorzy Oskar Hamerski i Paul Boche przed spektaklem Sztynort 1935.
Schauspieler Oskar Hamerski und Paul Boche vor der Theatervorstellung von Sztynort 1935.

Po zakończeniu Open Stage Night rozpoczęło się filmowe nagrywanie sztuki teatralnej Sztynort 1935 warszawskiego dramaturga i reżysera Jakuba
Maińskiego. Zaplanowano również nagranie sztuki w technologii 180° VR (Virtual Reality) jako cześć festiwalowej produkcji teatralnej. Za tym pomysłem stało
pragnienie, aby sam budynek pałacu jako jeden z protagonistów sztuki nadawał
się do “eksportu”, a miejsce akcji stało się dostępne dla szerszej publiczności.
W ten sposób położony na peryferiach pałac i festiwal STN:ORT mogą dotrzeć
ze swymi produkcjami do publiczności w centrum. Podczas gdy wirtualna rzeczywistość coraz bardziej opanowuje branżę rozrywki, zastosowanie technologii VR do ambitnych kulturalnych formatów to na razie jeszcze pionierska
praca. Nagranie Sztynort 1935, które po montażu będzie można oglądać przez
specjalne okulary VR, oferuje widzom wyjątkową bezpośredniość percepcji
i zmysłowe doświadczenie, które scenom przygniatających rozmów o norymberskich ustawach rasowych w elitarnym gronie przydają autentyzmu i ukazują ich podwójne dno. Zarówno ów spór ze swą upartą, typową dla tamtego
czasu własną, specyficzną “logiką”, jak i dramatyczny rozpad wstrząsanego historią budynku pałacu, w którym sztuka się rozgrywa, wywierają na widzach
silne wrażenie. Nagranie spektaklu, wyprodukowane przez FairerTales Hannah
Wadle jako partnera stowarzyszenia Lehndorff-Gesellschaft Steinort e. V. w ramach projektu STN:ORT 2019, 3. Pałac Festiwal, było możliwe dzięki wsparciu
firmy King Cross z Nowego Portu w Sztynorcie. Po montażu produkcja zostanie
zgłoszona na międzynarodowe festiwale i udostępniona w ramach wybranych
publicznych projekcji.

Nach der Open Stage Night setzte die Filmaufnahme des Theaterstückes
„Sztynort 1935“ des Warschauer Dramaturgen und Regisseurs Jakub Maiński
ein. Als Teil der Theater-Festivalproduktion des Stückes war eine Filmaufnah
me in 180° VR Technologie vorgesehen. Die Idee hinter dieser Aufnahme war
der Wunsch, das Schloss selbst als Protagonisten des Stückes exportierbar und
den Spielort einem größeren Publikum zugänglich zu machen und den Spielort
einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Das Schloss an der Peripherie
und STN:ORT Festival kommen also mit seinen Produktionen zu ihrem Publikum
ins Zentrum. Während virtuelle Realität in der breiten Unterhaltungsbranche immer geläufiger wird, ist der Einsatz der VR-Technologie für anspruchsvolle kulturelle Formate derzeit noch Pionierarbeit. Die Aufnahme von „Sztynort 1935“
im VR Format, die nach der Montage über entsprechende VR-Brillen angesehen
werden kann, verspricht eine besondere Unmittelbarkeit und sinnliche Erfahrung, die der beklemmenden Unterhaltung über die Nürnberger Rassegesetze
in elitärer Runde einen authentischen Rahmen mit doppeltem Boden geben.
Weder dem Streitgespräch und seiner starrsinnigen, zeittypischen Eigenlogik,
noch dem akuten Verfall des historisch erschütterten Schlossgebäudes, in dem
das Stück spielt, kann der Zuschauer sich entziehen. Die Aufnahme des Stückes
wurde von der Firma King Cross und Nowy Port Sztynort finanziell ermöglicht
und von FairerTales Hannah Wadle im Rahmen von STN:ORT 2019, 3. Pałac
Festiwal als Partner der Lehndorff-Gesellschaft Steinort e. V. produziert. Nach
dem Schnitt wird die Produktion zu internationalen Festspielen eingereicht und
für ausgewählte Publikumsveranstaltungen zur Verfügung gestellt.

Na nagranie i na przedstawienie na żywo planowane na następny dzień zjechało do Sztynortu dziewięcioro aktorów i piętnastoosobowa ekipa filmowa z Warszawy, Berlina i okolic Sztynortu. Obsada: Paul Boche (udział m. in. w Nam się
dobrze wiedzie/Uns geht es gut i Fucking Berlin, topmodel m. in. dla firmy Dior),
Oskar Hamerski ( role m. in. w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz liczne
role filmowe), Maja Luxenberg ( m. in. reżyserka dla Pracowni Duży Pokój i seriali
telewizyjnych Na krawędzi i Julia), Julian Mere (Teatr Rampa), Torsten Münchow
( role m. in. w cyklach Tatort/Miejsce zbrodni Rosamunde Pilcher, serialu Der
Landarzt/Lekarz wiejski, a także dubbing m. in. Antonio Banderasa i Gerarda
Dépardieu), Katarzyna Węglicka ( role m. in. w Teatrze Polskim w Poznaniu), Mikołaj Osiński ( role m. in. w filmach Sęp, Thanatos, M jak Miłość), a także dwie
młode aktorki Wiktoria Tarnowska ze Sztynortu i Lena Darska z Giżycka. Członkami ekipy byli m. in.: Dina Bienfait, odpowiedzialna za kostiumy i charakteryzację w Teatrze Narodowym w Warszawie, Jan Witek - Terlikowski, scenograf Teatru Narodowego w Warszawie, fotograf i filmowiec Grzegorz Wełnicki, artysta
malarz Sławek Pawszak, oraz inżynier dźwięku Andrzej Kowal ( praca m. in. przy
polskim dubbingu filmów Disneya).

Für den Dreh und die am darauffolgenden Abend stattfindende Live-Theater
aufführung im Schloss waren die neun Darstellenden sowie die fünfzehnköpfige
Filmcrew aus Warschau, Berlin, und der näheren Umgebung von Sztynort angereist. Die Besetzung des Stückes: Paul Boche (u.a. Uns geht es gut, Fucking
Berlin, Topmodel u.a. für Dior), Oskar Hamerski (u.a. Teatr Narodowy, Warschau
sowie zahlreiche Filmproduktionen), Maja Luxenberg (u.a. Regisseurin für Pracownia Duży Pokój, sowie Fernsehserien Na krawędzi und Julia), Julian Mere
(Teatr Rampa), Torsten Münchow (u.a. Tatort Rosamunde Pilcher, Der Land
arzt, sowie Synchronsprecher für u.a. Antonio Banderas u. Gerard Dépardieu),
Katarzyna Węglicka (u.a. Teatr Polski Poznań), Mikołaj Osiński (u.a. Sęp, Thanatos, M jak Miłość), sowie die zwei jungen Schauspielerinnen Wiktoria Zalewska
aus Sztynort und Lena Darska aus Giżycko. Mitglieder der Filmcrew waren u. a.
Dina Bienfait, die für Kostüme und Maske am Nationaltheater in Warschau zuständig ist, Jan Witek - Terlikowski (Szenograph am Nationaltheater Warschau),
Photograph und Filmer Grzegorz Wełnicki, Kunstmaler Sławek Pawszak, und
Toningenieur Andrzej Kowal (u.a. Dubbing für Disney-Filme auf Polnisch).

W Pensjonacie Sztynort, gdzie kwaterowała ekipa filmowa, zapanowało
ożywienie: nie będąca w użyciu sala śniadaniowa została przekształcona na
magazyn kostiumów i salę prób, a w niektórych pokojach hotelowych czekały psy na swych zajętych rolami właścicieli. Sam pałac przeobraził się w plan
filmowy. Zainstalowano oświetlenie, rozmieszczono rekwizyty i specjalnie
sporządzone stylowe meble, przeciągnięto kable, ustawiono mikrofony. Pawilon, w którym mieściła się festiwalowa recepcja, a w którym jeszcze rano
sporządzano papierowe kwiaty, teraz był poczekalnią dla techników dźwięku i asystenta reżysera.

Im Pensjonat Sztynort, wo das Film-Team untergebracht war, wurde es geschäftig: der zukünftige Frühstücksraum, der in dieser Saison noch nicht in
Betrieb genommen worden war, wurde zum Kostüm- und Proberaum umfunktioniert. Und in einigen Hotelzimmern warteten Hunde auf ihre vielbeschäftigten, schauspielenden Besitzer. Das Schloss selbst verwandelte sich in der Zwischenzeit in einen Drehort, Beleuchtungen wurden angebracht, Requisiten und
speziell angelieferte antike Möbel und Tonabnehmer platziert und Kabel verlegt.
Der Festival-Empfangs-Pavillon, in dem morgens noch Papierblumen gefaltet
wurden, war nun Warteraum der Tontechniker und Regieassistenz.

Tego wieczoru początek zdjęć coraz bardziej się opóźniał: w porcie występował gościnnie - i bardzo głośno - zespół rockowy; dudnienie basów niosło
się aż do pałacu i byłoby je słychać w nagraniu. Po koncercie rozmowy słuchaczy ciągnęły się niemal do północy. Dopiero potem można było rozpocząć
zdjęcia filmowe, które w rezultacie trwały do wczesnego rana. Ponieważ
akcja sztuki rozgrywa się w czasie kolacji, światło musiało mieć charakterystykę wieczoru. Częścią logistyki było również wymyślne menu, serwowane jako rekwizyt do filmu. Podczas gdy zdezorientowane nocne nietoperze
śmigały przez jasno oświetlony reflektorami pałacowy hol, aktorzy i ekipa
kawą i owsianymi ciasteczkami starali się odpędzić senność i poruszali się
na palcach mówiąc szeptem, aby nie przeszkadzać w nagraniu. Dopiero we
wczesnych godzinach rannych zapadł ostatni klaps i ekipa przeniosła się do
parku, aby tam w pierwszym świetle poranka nakręcić ostatnie ujęcia.

Der Drehbeginn verschob sich an jenem Abend immer weiter nach hinten:
im Hafen gastierte eine handfeste Rockband, deren Bässe noch im Schloss
nachhallten und auf den Aufnahmen im Schloss unüberhörbar gewesen wären.
Bis kurz vor Mitternacht unterhielten sie die Zuhörer im Port Sztynort. Dann
erst konnte der Dreh beginnen, der schließlich bis in die frühen Morgenstunden andauern sollte. Da es sich um ein Abendessen handelte, waren abendliche
Lichtverhältnisse unbedingt notwendig. Auch ein aufwendig zubereitetes Menü,
das als Requisite beim Dreh serviert wurde, war Teil der Logistik. Während die
mitternächtlichen Fledermäuse verwirrt durch die hell mit Strahlern erleuchtete
Vorhalle des Schlosses flogen, hielten sich Darstellende und Crew mit Kaffee
und Haferkeksen wach und bewegten sich auf Zehenspitzen und im Flüsterton,
um die laufende Aufnahme nicht zu stören. Erst in den frühen Morgenstunden
war die letzte Klappe gedreht und die Crew wanderte weiter in den Park, um
dort letzte Aufnahmen im ersten Morgenlicht zu machen.

Piątek // Freitag // 9.08.2019

Spektakl Teatralny: Sztynort 1935
Theatervorführung: Sztynort 1935

W piątek rano punktualnie o 10-tej brygada fortepianowa ekipy STN:ORT
z Piotrem Wagnerem na czele wyruszyła do Węgorzewa, aby przywieźć do
Sztynortu fortepian z tamtejszego Centrum Kultury. Akcja przebiegła pomyślnie i już wkrótce ku zdziwieniu zwiedzających instrument pojawił się w foyer
pałacu, sprawny, choć nieco rozstrojony. Szczególnie ucieszył się na jego widok hiszpański wolontariusz Diego Henriquez Gugliotta i niebawem pałacowe
wnętrze wypełniło się dźwiękami jego marzycielskich improwizacji. Po licznych
spotkaniach ze zwiedzającymi i oprowadzaniach po polsku i po niemiecku, po
dalszych warsztatach kwiatowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w piątkowe
popołudnie znów zapanowało artystyczne podniecenie: na wieczór zapowiedziany był dwujęzyczny spektakl Sztynort 1935 Jakuba Maińskiego. Ustawiano
światło, rozmieszczano rekwizyty i instalowano technikę symultanicznego tłumaczenia, odbywały się ostatnie próby, a aktorów ubrano w kostiumy i wysłano do charakteryzacji. W końcu foyer zapełniło się polsko- i niemieckojęzyczną
publicznością, a minimalistyczna scenografia, ograniczona do stylowego stołu
jadalnego i krzeseł była gotowa na rozpoczęcie spektaklu.

Pünktlich um zehn Uhr fuhr am Freitagmorgen die Klavierbrigade des Team
Stn:ort mit Piotr Wagner nach Węgorzewo, um von dort die Leihgabe, das Klavier des Centrum Kultury von Węgorzewo nach Sztynort ins Schloss zu bringen. Die Aktion verlief glücklich und bald stand zum Staunen der Besucherinnen und Besucher ein funktionstüchtiges, wenn auch noch etwas verstimmtes
Klavier im Schlossfoyer. Darüber freute sich besonders der spanische Schloss-Volunteer Diego, der Instrument und das Schloss bald mit verträumten Improvisationen zum Klingen brachte. Nach einem begegnungsreichen Tag mit vielen Besuchenden und Schlossführungen auf Polnisch und Deutsch sowie nach
weiteren Blumenworkshops mit der Uniwersytet Trzeciego Wieku stellte sich
am Nachmittag wieder eine geschäftige Auftrittsatmosphäre ein. Am Abend
war die zweisprachige Aufführung des Theaterstückes „Sztynort 1935“ (Jakub
Maiński) angesagt. Beleuchtung, Requisiten und die Technik für Simultanübersetzung wurden für den Abend vorbereitet, es fanden letzte Proben statt, und
die Darstellenden wurden in ihre Kostüme gekleidet und in die Maske geschickt.
Schließlich war das Foyer bald mit deutsch-und polnisch-sprachigem Publikum
gefüllt und das minimalistische Bühnenbild eines antiken Esstisches mit Stühlen
für die Abendgesellschaft stand bereit für den Auftritt.

W krótkim wprowadzeniu dyrektorka festiwalu dr Hannah Wadle podziękowała m. in. sponsorom wieczoru, który stał się możliwy dzięki Stowarzyszeniu
Lehndoff-Gesellschaft Steinort e. V. i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej/
Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, otwartym także na poruszony
w sztuce kontrowersyjny temat. Szuka traktuje o wieczornych rozmowach w rodzinnym gronie wschodniopruskiej arystokracji w roku 1935 na temat norymberskich ustaw rasowych. Miejsce fikcyjnej akcji: pałac Steinort. Szczególnym
gościem w tym towarzystwie jest eugenik Arno, grany przez Paula Boche, którego jako swoistego “eksperta” do spraw ustaw rasowych zaprosił do rozmowy
w ramach regularnych pałacowych spotkań spadkobierca posiadłości Steinort,
Ernst, grany przez Mikołaja Osińskiego. Z czasem rozwija się kontrowersyjna debata i wkrótce na pierwszy plan wysuwają się osobiste argumenty, polaryzując
zebranych. Rozmowy przy stole to szczególne zadanie aktorskie; wszystko zależy od tekstu i sposobu wyrażania argumentów. Jest to jeszcze trudniejsze, gdy
rozmowa przebiega w dwóch językach, po polsku i po niemiecku, a wielu aktorów nie włada tym drugim językiem. Aktorzy Sztynortu 1935 brawurowo podjęli
to wyzwanie i przekształcili intelektualnie ambitny scenariusz w wiarygodną
i trzymającą w napięciu polemikę, umożliwiającą publiczności dostęp do trudnego tematu. Także od publiczności dwujęzyczna sztuka wymagała koncentracji
i gotowości do dopuszczenia do siebie kontrowersyjnych treści. Symultaniczne
tłumaczenie ze słuchawkami było wprawdzie pomocą, mimo to publiczność nie
była w łatwej sytuacji i należy jej się szczególne uznanie za otwartość na format
i temat. Nietypowy i po części prowokacyjny spektakl zakończył się wielkimi
brawami dla aktorek i aktorów oraz autora i reżysera sztuki. Obok artystycznego
sukcesu również transgraniczny charakter spotkania odegrał centralną rolę:
Wspaniale było grać z kolegami z Berlina, Warszawy i ze Sztynortu. Mam
właśnie uczucie, że przez ostatnie dni zrośliśmy się w małą międzynarodową
rodzinę
- tak Katarzyna Węglicka podsumowuje swe doświadczenia przy tym projekcie pod kierunkiem Jakuba Maińskiego w ramach festiwalu STN:ORT 2019.

In ihrer kurzen Einführung vor der Aufführung von „Sztynort 1935“ bedankte
sich Festivaldirektorin Dr. Hannah Wadle unter anderem bei den Förderern des
Abends. Die Lehndoff-Gesellschaft Steinort e.V. und die Fundacja Współpracy
Polsko-Niemeckiej, die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit, hatten
die aufwendige, deutsch-polnische Eigenproduktion des Festivals mit professioneller Besetzung möglich gemacht und waren auch für das kontroverse Thema
offen gewesen. Das Stück behandelt eine abendliche Gesprächsrunde im Jahr
1935 über die Verabschiedung der Nürnberger Rassegesetze im Kreis einer ostpreußischen Adelsfamilie. Es ist fiktiv und als solches im Schloss von Steinort
angesiedelt. Der besondere Gast des Abends ist Eugeniker Arno, gespielt von
Paul Boche, der vom Erben des Guts Steinort, Ernst, gespielt von Mikołaj Osiński, im Rahmen einer regelmäßigen Schloss-Veranstaltungsreihe für eine Art
Expertengespräch zum Thema Rassegesetze eingeladen ist. Darüber entwickelt
sich im Laufe des Abends eine Debatte, bei der bald auch persönliche Argumente in den Vordergrund treten und die Runde polarisieren. Ein Tischgespräch zu
spielen ist eine besondere schauspielerische Herausforderung, denn alles liegt
am Text und dem Vortrag der Argumente. Ganz besonders schwierig ist dies,
wenn das Tischgespräch zweisprachig, in Deutsch und Polnisch stattfindet und
viele Darstellende der respektiven Zweitsprache nicht mächtig sind. Die Abendgesellschaft von Szytnort 1935 nahm diese schauspielerische Herausforderung
mit großer Souveränität an und verwandelte ein intellektuell anspruchsvolles
Skript in ein spannendes, glaubwürdiges Streitgespräch, das dem Publikum
einen Zugang zu dem schwierigen Thema ermöglichte. Auch von der Zuhörerschaft verlangte das zweisprachig aufgeführte Stück viel Aufmerksamkeit und
die Bereitschaft, sich auf das Thema einzulassen. Mit Synchronübersetzung und
In-Ohr-Technik wurde zwar eine Hilfestellung gegeben, doch war das Publikum
trotzdem noch gefragt: für seine Offenheit bezüglich Thema und Format ist es
besonders zu honorieren. Das ungewöhnliche und streckenweise auch provokante Stück endete mit großem Applaus für die Darstellerinnen und Darsteller
und den Regisseur/ Dramatiker. Neben dem künstlerischen Erfolg des Stückes
war auch der grenzüberschreitende Begegnungscharakter zentral:
Ich fand es sehr, sehr schön mit Kollegen aus Berlin, Warschau und sogar
Sztynort zusammen zu spielen. Ich habe gerade das Gefühl, wir sind in den
letzten Tagen zu einer kleinen internationalen Familie zusammengewachsen,
fasste Katarzyna Węglicka ihre Erfahrungen des binationalen Theaterprojektes
unter Leitung von Jakub Maiński im Rahmen von STN:ORT 2019 zusammen.

Sobota // Samstag // 10.08.2019

Garncarstwo i piosenki dziecięce
Töpfern und Kinderlieder
Zanim pałac otworzył w sobotę swe bramy dla zwiedzających, do dzieła przystąpił Piotr Jurga. Profesjonalny stroiciel fortepianów już wcześnie wyruszył
z Olsztyna, aby tego samego dnia móc przekazać świeżo nastrojony instrument
muzykom planowanego wieczoru pieśni. Po godzinie praca była skończona
i fortepian gotowy do akcji.

Bevor das Schloss am Samstag für Besucher geöffnet wurde, machte sich Piotr
Jurga ans Werk. Der professionelle Klavierstimmer war schon früh aus Olsztyn
aufgebrochen, damit er den Musikern des Liederabends am selben Tag ein
frischgestimmtes Instrument übergeben konnte. Nach einer guten Stunde war
seine Arbeit erledigt und das Klavier bereit zum Einsatz.

Niedługo potem zjawili się Paweł Szymański i Marta Florkowska, aby ustawić
swój pawilon i ciężkie koło garncarskie potrzebne do oferowanych przez nich
otwartych warsztatów dla zwiedzających. Oboje prowadzą historyczną pracownię w Kamionku, oddalonym ok 4 km od Sztynortu. Zainteresowani garncarstwem studenci i artyści, którzy chcą zapoznać się bliżej z tą dawną sztuką,
są w “Garncarni” mile widziani. Dla Marty i Pawła także wizyty na targach i festiwalach są na porządku dziennym ich życia zawodowego. Dla obojga garncarstwo jest więcej niż rzemiosłem - to filozofia życia, droga do poznania samego
siebie, w czasie której ciało i duch osiągają harmonię. W krótkim czasie przed
pałacem wokół garncarskiego koła zebrał się cały tłum małych i dużych ciekawych, którzy chcieli spróbować swych sił. Marta klęcząc pokazywała, jak należy
najpierw wprawić w ruch koło, a potem formować glinę rękami. Na początek
uczestnicy warsztatów mogli wykonać małe kubki, które zabrali do wyschnięcia
do domu.

Wenig später trafen Paweł Szymański und Marta Florkowska ein, um zunächst
ihren Pavillon und dann die schwere Töpferscheibe für den öffentlichen Töpferworkshop aufzubauen. Die beiden betreiben eine historische Töpferei einige
Kilometer von Sztynort entfernt, in Kamionki. Dort heißen sie Töpferinteressierte, Studierende und Künstler willkommen, um sie mit der alten Kunst vertraut
zu machen. Auch Besuche auf Märkten und Festivals gehören zu ihrem Berufs
alltag. Für die beiden ist Töpfern mehr als ein Handwerk - es ist eine Lebens
philosophie, ein Weg zum Selbst, bei dem Körper und Geist in den Einklang mit
einander gebracht werden. In kurzer Zeit hatte sich seitlich vor dem Schloss um
die Töpferscheibe eine Schar begeisterter und neugieriger kleiner und großer
Besucher gesammelt, die alle ihr Glück versuchen wollten. Marta, vor der Töpferscheibe kniend, zeigte ihnen, wie sie das Töpferrad erst anstoßen und dann den
Ton mit den Händen formen. Als Einstiegsarbeit durften die Workshop-Teilneh
mer kleine Becher herstellen, die sie dann zum Trocknen nach Hause nahmen.

Już poprzedniego dnia Barbara Zamek (sopran), Hauke Renken (wibrafon), Natalia Czekała (fortepian) i Krzysztof Guzewicz ( perkusja) przyjechali
z Warszawy, gdzie od kilku dni spotykali się na próby. Ten nietypowy kwartet
uformował się specjalnie dla potrzeb koncertu z okazji festiwalu STN:ORT 2019.
Podczas gdy w zeszłym roku Barbara Zamek wraz z Uwe Münch ułożyli program
pieśni do koncertu pod festiwalowym hasłem Spaziergang - Spacer, to do tegorocznego koncertu wybrała utwory pasujące do tematu Spielplatz - Playground
- Plac zabaw. Program pod tytułem Kinderlieder - Piosenki dziecięce obejmował
cykl piosenek dziecięcych Leonarda Bernsteina (1918-1990), sześć piosenek
dziecięcych Witolda Lutosławskiego (1913-1994), oraz wybór tematyczny pieśni Johannesa Brahmsa, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Wolfganga
Amadeusza Mozarta i Franza Schuberta, które w lekki sposób podejmowały ten
temat. Centralnym elementem koncertu była improwizacja - twórcze podejście
do dźwiękowych możliwości niezwykłego instrumentarium z wibrafonem i perkusją. Po klasycznym wstępie Barbary Zamek i Natalii Czekały ze śpiewem przy
akompaniamencie fortepianu, także Hauke Renken i Krzysztof Guzewicz dołączyli do nurtu znanach melodii. Guzewicz wplatał w piosenki delikatnie odmierzany rytm perkusji, albo też podkreślał dramatyzm utworów takich, jak Pieśń
wieczorna Moniuszki. Gra Hauke Renken na wibrafonie podkreślała charakter
utworów: harmonijnie wyczarowując a to delikatny szum letniego deszczu padającego na pałacowy dach, a to niebo pełne spadających gwiazd. Wszyscy
muzycy kwartetu napełnili Pałac Sztynort/Steinort nastrojami, które głęboko
poruszyły liczną międzynarodową publiczność. Za pełną ekspresji interpretację
ich muzycznie ambitnego, ale bardzo przystępnego repertuaru artyści zebrali
wielkie brawa. Wśród honorowych gości wieczoru znaleźli się Konsul Generalny
Niemiec w Polsce, pani Cornelia Pieper, oraz Stefan Gerschewski z Ambasady
Niemiec w Warszawie. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Ambasady Niemiec wstęp na koncert był wolny.

Bereits am Abend zuvor waren Barbara Zamek (Sopran), Hauke Renken (Vibraphon), Natalia Czekała (Piano) und Krzysztof Guzewicz (Percussion) aus
Warschau angereist. Dort hatten sie sich einige Tage zuvor für Proben getroffen. Das ungewöhnliche Quartett fand sich eigens für das Konzert von STN:ORT
2019 zusammen. Nachdem Barbara Zamek im vergangenen Jahr ein Liederprogramm zum Festivalthema Spaziergang-Spacer mit Uwe Münch zusammengestellt hatte, wählte sie in diesem Jahr Stücke für einen Konzertabend zum
Thema Spielplatz-Playground aus. Das Programm mit dem Titel Kinderlieder
- Piosenki dziecięce, umfasste einen Kinderliederzyklus von Leonard Bernstein (1918-1990), sechs Kinderlieder des polnischen Komponisten Witold Lutosławski (1913-1994), sowie eine thematische Auswahl von Liedern von Johannes Brahms, Frédéric Chopin, Stanisław Moniuszko, Wolfgang Amadeus Mozart
sowie Franz Schubert, die sich mit dem Thema spielerisch auseinandersetzten.
Ein zentrales Element des Konzertes war die Idee der Improvisation, des kreativen Umgangs mit den klanglichen Möglichkeiten des außergewöhnlichen Instrumentariums mit Vibraphon und Perkussion. Nach einem klassischen Einstieg
mit Gesang und Klavier von Barbara Zamek und Natalia Czekała schlossen sich
Hauke Renken und Krzysztof Guzewicz dem Fluss der bekannten Melodien an.
Guzewicz webte den Liedern den sanft vorwärtstreibenden Rhythmus seiner
Perkussion ein, oder unterstrich die Dramatik der Stücke wie des Abendlieds von
Moniuszko (Pieśń Wieczorna). Das Spiel von Hauke Renken auf dem Vibraphon
wiederum setzte die Stücke zauberhaft harmonisch in Szene. Mal ließ er einen
leichter Sommerregenguss über dem Schloss fallen, mal malte er einen musikalischen Sternschnuppenhimmel in den Raum. Gemeinsam füllte das Quartett
Schloss Steinort/Sztynort mit musikalischen Schwingungen, die das zahlrei
che, transnationale Konzertpublikum bewegten. Für das ausdrucksvolle Spiel
ihres anspruchsvollen und zugleich sehr zugänglichen Repertoires erhielten sie
großen Applaus. Unter den Ehrengästen des Abends waren Cornelia Pieper, Generalkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Polen, und Stefan Gerschewski (Deutsche Botschaft Warschau). Das Konzert konnte dank der finanziellen
Unterstützung der Deutschen Botschaft in Warschau mit freiem Eintritt stattfinden.

Niedziela // Sonntag // 12.08.2019

Wielka Zupa, ciasto i kabaret z Węgorzewa
Große Suppe, Kuchen und Kabarett aus Węgorzewo
Ostatni dzień festiwalu - niedziela, upłynął pod znakiem koloru, zabawy i dobrego humoru. Ania Zalewa rozpoczęła dzień przed pałacem warsztatami sensoplastyki. Chodziło o twórcze działania pedagogiczne; najpierw mąkę i ryż
trzeba było zmieszać z farbą spożywczą, otrzymując kolorowe papki o różnej
konsystencji. Tym “ciastem” bawili się potem głównie mali uczestnicy warsztatów, tworząc kolorowe, kleiste dzieła sztuki. Dla większych w planie było gotowanie zupy. Wolontariusze z ekipy STN:ORT postanowili przyrządzić zupę ze
spadów owocowych. Razem wyruszyli w okolice i zebrali leżące pod drzewami
jabłka, mirabelki i śliwki, wrzucili wszystko do wielkiego garnka, dodali świeżą
miętę, cynamon i cukier, zmieszali i postawili na gorącej płycie kuchennej przed
pałacem. Zupa owocowa, która ten sposób powstała, okazała się wyśmienita.
Docenili to nie tylko sami wolontariusze, ale także goście festiwalu oraz osy.

Der letzte Festivaltag, Sonntag, stand im Zeichen von Farbe, Spiel, und gemein
samer guter Laune - Ania Zalewa begann den Workshop-Tag vor dem Schloss
mit Sensoplastik. Dabei handelt es sich um ein kreative pädagogische Aktivität,
für die zunächst Mehl und gekochter Reis mit Lebensmittelfarbe zu bunten Breien
verschiedener Konsistenz vermischt werden. Mit diesen Knetteigen durften die
überwiegend kleinen Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer dann spielen
und daraus bunte, klebrige Kunstwerke erschaffen. Für die größeren war Suppekochen angesagt. In dritten Jahr der Tradition einer groẞen STN:ORT Suppe
entschlossen sich die Freiwilligen von Team STN:ORT, eine Streuobstsuppe zu
kochen. Gemeinsam zogen sie los und lasen Äpfel, Mirabellen und Pflaumen auf,
gaben frische Minze, Zimt und Zucker in die Mischung, und stellten das Ganze
dann vor dem Schloss im Topf auf die Herdplatte. Die Fruchtsuppe, die daraus
entstand, war hervorragend und fand nicht nur bei den Freiwilligen selbst, sondern auch bei Gästen wie auch bei den Wespen Anklang.

Już przed południem pałac zmienił się w scenę Uniwersytetu Trzeciego
Wieku z Węgorzewa: wejściowy hol przystrojono zasłonami, artystycznymi kwiatami z papieru i innymi dekoracjami, a ostatni festiwalowy wieczór
należał do uniwersyteckiego kabaretu Wapno Gaszone, zaproszonego z programem Dobrze jest być emerytem. Po południu do pałacu zjechała grupa
aktorek i aktorów z kilkoma pomocnikami i niezliczoną ilością blach i pudeł
wypełnionych ciastem własnej roboty; torty czekoladowe, drożdżowe ciasta z kruszonką i łaciate ciasta zakręcane schlebiały podniebieniu. Wypieki
sprzedawane były na rzecz uniwersytetu seniora i cieszyły się ogromnym
popytem. Artyści kabaretowego wieczoru: Bogdanna Fido, Maria Pierechod,
Jadwiga Czupryna, Danuta Kozioł, Małgorzata Runce, Jan Narejko oraz gitarzysta Henryk Augustynowicz w swym pełnym humoru, ale też jak najbardziej krytycznym programie umożliwili widzom wgląd w życie seniorek
i seniorów w Węgorzewie z jego codziennymi wyzwaniami. Bohaterami skeczy byli m. in. nowobogacki lew salonowy w hawajskiej koszuli, starający się
o względy dam, matka, błagana na kolanach przez dzieci, aby nie zapisała
należącego się im spadku księdzu, a także wesoła dama, której zależność
od dyktatu odchudzania sprawia figla. Goście z zagranicy mogli korzystać
z przetłumaczonych uprzednio tekstów.

Schon am Vormittag hatte die Seniorenuniversität von Węgorzewo das
Schloss zu seiner Bühne gemacht und die Eingangshalle mit Vorhängen,
kunstvollen Papierblumen und anderen Accessoires dekoriert. Am letzten
Abend des Festivals war die Kabarettgruppe der Universität Wapno Gaszone mit der Aufführung Dobrze jest być emerytem eingeladen. Nachmittags
traf die Gruppe von Schauspielerinnen und Schauspielern mit einigen Unterstützern sowie unzähligen Blechen und Boxen von Kuchen ein: hausgemachte Hefestreusel, Schokotorten und Zupfkuchen schmeichelten den
Gaumen und die Konditorwaren, die zugunsten der Seniorenuniversität verkauft wurden, fanden reißenden Absatz. Das Abendprogramm mit den Darstellerinnen und Darstellern Bogdanna Fido, Maria Pierechod, Jadwiga Czupryna, Danuta Kozioł, Małgorzata Runce, Jan Narejko und dem Gitarristen
Henryk Augustynowicz gab einen humorvollen und durchaus auch kritischen
Einblick in die Herausforderungen des Alltagslebens von Senioren und Seniorinnen in Węgorzewo: Protagonisten der Sketche waren unter anderem
der reichgewordene Lebemann im Hawaiishirt, der um die Gunst der Damen
buhlt, die Mutter, die an ihrem Geburtstag von ihren erwachsenen Kindern
bekniet wird, deren Erbe nicht dem Priester zu vermachen, sowie die lebenslustige Dame, die der Diktatur des Schlankheitswahns einen Haken schlägt.
Für die internationalen Gäste lagen Übersetzungen der Texte bereit.

Postscriptum i perspektywy // Postskriptum und Ausblick

Artyści interpretowali je w formie piosenek, wierszyków albo skeczy i zachwycili widownię radością życia, pozytywną aurą i talentem aktorskim.
Już drugi raz grupa seniorów z Węgorzewa współpracowała z festiwalem
STN:ORT. W zeszłym roku wystąpili w pałacu ze sztuką Jakuba Maińskiego
„Sztynort 1935“. Przedstawienie zakończyło się na wolnym powietrzu pod
pawilonem przed pałacem. Do późnych godzin wieczornych śmiech i opowieści gości z Węgorzewa i ekipy Stn:ort niosły się echem po ogrodzie i były
żywym zakończeniem festiwalu. Obmyślano już plany na następny rok festiwalowy i na następne lato, a nowe pomysły pieczętowano wielokrotnymi
toastami za przyszłą współpracę.
Die Texte trugen die Darstellenden in Liedform, als Gedichte, oder in Sketchen vor und begeisterten ihr Publikum mit ihrer Lebenslust, ihrer positiven Ausstrahlung und ihrem darstellerischen Talent. Die Aufführung war
die zweite Kooperation mit STN:ORT Festival. Im vergangenen Jahr war die
Gruppe bereits mit dem Stück Sztynort 1935 von Jakub Maiński im Schloss
aufgetreten. Die Theateraufführung endete mit einem gemeinsamen Abend
im Freien unter dem Pavillon vor dem Schloss. Bis in die späten Abendstunden hallten das Lachen und die Geschichte oder Węgorzewianer und des
Teams Stn:ort über den Schlossvorgarten und brachten das Festival zu einem
lebhaften Ende. Pläne für das nächste Festivaljahr und für den nächsten Sommer wurden bereits geschmiedet und neue Ideen mit Toasts auf zukünftige
Zusammenarbeit besiegelt.

Po festiwalu jest przed festiwalem. Już teraz powstają nowe kontakty indywidualne i grupy społecznościowe, rozwija się wymiana wiedzy z europejskimi inicjatywami kulturalnymi. Dzięki aktywności Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu Stn:ort
był też obecny w baskijsko-francuskim Bayonne na niemiecko-francuskiej,
miedzynarodowej Akademii Letniej EHESS Paris/Université des Arts Bayonne i Centrum Muzyki Świata (Zentrum für Weltmusik) w Hildesheim, która
w tym roku zajmowała się przyszłością europejskich instytucji kulturalnych
w obliczu aktualnych migracji uchodźców. Dr Hannah Wadle przedstawiła
projekt STN:ORT Festiwal z naukowej i polityczno-kulturalnej perspektywy
jako wydarzenie kulturalne tworzące wielowarstwową wspólnotę dziedzictwa kultury o złożonej historii mobilnosci. W dialogu z francuskimi, baskijsko-hiszpańskimi, polskimi i niemieckimi twórcami kultury i naukowcami, dr
Wadle otrzymała cenne impulsy na przyszłość: jak uczynić STN:ORT jeszcze
bardziej liczącą się wspólną platformą aktualnych europejskich tematów i jak
efektywniej nawiązywać międzynarodowe kontakty z instytucjami i twórcami kultury, aby tworzyć nowe efekty synergetyczne. Jednocześnie projekt
STN:ORT spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem; padały propozycje
konkretnej współpracy, pomysły na projekty oraz wsparcie.

Nach dem Festival ist vor dem Festival. Bereits jetzt entstehen neue Kontakte
und Netzwerke. Dazu gehört der Wissensaustausch mit europäischen Kultur
initiativen. Auf der Deutsch-Französischen Internationalen Sommerakademie
der EHESS Paris/Université des Arts Bayonne und des Zentrums für Weltmusik in Hildesheim im baskisch-französischen Bayonne, die in diesem Jahr
die Zukunft europäischer kultureller Institutionen angesichts der aktuellen
Flüchtlingsbewegungen behandelte, war STN:ORT dank des Instituts für
Ethnologie und Kulturanthropologie an der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań auch vertreten. Aus wissenschaftlicher und kulturpolitischer Perspektive stellte Dr. Hannah Wadle das Projekt STN:ORT Festiwal als gemeinschaftsbildendes Kulturereignis für eine vielschichtige Kulturerbengemeinschaft
mit komplexer Mobilitätsgeschichte vor. Im Dialog mit französischen, spanisch-baskischen, polnischen und deutschen Kulturschaffenden und Wissenschaftler*innen erhielt sie wertvolle Anregungen, um STN:ORT als gemeinsame Plattform für aktuelle europäische Themen noch relevanter zu machen
und sich besser grenzüberschreitend mit Institutionen und Kunstschaffenden
zu vernetzen und damit neue Synergien zu schaffen. Zugleich erhielt das Projekt STN:ORT viel Zuspruch und fand großes Interesse. Vorschläge konkreter
Zusammenarbeit und Projektideen samt Unterstützung wurden unterbreitet.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie projektem
Sztynort/ Steinort.

Rezerwacja lub zlecenie wydarzenia kulturalnego
Rezerwacja, zlecenie i wsparcie wydarzenia kulturalnego ze Sztynortu
i w Sztynorcie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem lub udziałem w
naszych projektach, mamy następujące możliwości:

Zamówienie pokazu filmu „Sztynort 1935”, J. Maiński, Polska 2019, w 180°
Wirtualnej Rzeczywistości (od 100 PLN/ 25 EUR od os.)
Zamówienie programu koncertowego „Muzyczny plac zabaw“ (od 80 PLN/ 20
EUR od os.)
Zlacenie wydarzenia kulturalnego, projektu artystycznego, wykładu lub
warsztatu na STN:ORT 2020 lub Uniwersytecie letnim 2020 (od 200 PLN/ 50
EUR od os.)

Wolontariat
Zapraszamy do wzięcia udziału w jednym z naszych projektów dla
wolontariuszy: Otwarty Pałac, festiwal STN:ORT, wolontariat przy pracach
konserwacyjnych.
Kontakt: Dr. Bettina Bouresh, Lehndorff-Gesellschaft Steinort, e.V. (Open Palace
Freiwilligen-Programm), Dr. Hannah Wadle, STN:ORT Festivaldirektorin (Team
STN:ORT), Prof. Dr.-Ing. Wolfram Jäger (Renovierungsarbeiten)
Bettina.bouresh@yahoo.de, hannah.wadle@stnort.org, a.eis@jaeger-ingenieure.
de
Poprzez datki
Wsparcie programu kulturowo-edukacyjnego i odrestaurowania pałacu.
Kontakt: Verus von Plotho (Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V.), Dr. Peter
Schabe (DPS, Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz),
Wojciech Wrzecionkowski (PNF, Polsko-Niemiecka Fundacje Ochrony Zabytów)
Konto (odrestaurowanie pałacu)
Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury (PNF)
Bank Zachodni WBK
BIC: WBKPPLPPXXX
IBAN: PL31 1090 2590 0000 0001 3720 3611
Konto (Sztynort kultura i edukacja)
Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V.
Deutsche Bank Berlin
IBAN: DEUTDEDBBER
BIC: DE46100700240062373600
Tytuł przelewu: Spende bzw. Zustiftung Schloss Steinort

Kontakt: Dr. Hannah Wadle (Festivaldirektorin STN:ORT)
Hannah.wadle@stnort.org
Poprzez media
Opowiedzenie innym o złożonym projekcie Sztynort/Steinort i wyjście poza
znane narracje.
Kontakt: Dr. Bettina Bouresh (Lehndorff-Gesellschaft Steinort.e.V.), Dr. Peter
Schabe (DPS), Piotr Wagner (DPS), Prof. Dipl-Ing. Wolfram Jäger (Technische
Universität Dresden), Hannah Wadle (STN:ORT)
Bettina.bouresh@yahoo.de
Deutsch-Polnische-Stiftung@denkmalschutz.de
Wagner.peter.dps@gmail.com
Hannah.wadle@stnort.org
Badania, tworczość, inicjatywy społeczne
Jeśli zajmujecie się Państwo tematem Sztynortu na gruncie badawczym,
twórczym, lub zaangażowanie społecznego, chcemy Państwa w tym wspierać.
Poszukamy z Państwem źródeł historycznych, partnerów projektu, środków
dofinansowania, pytań skierowujących projekt i platformy komunikacji
rezultatów projektu.
Kontakt: Dr. Hannah Wadle
Hannah.wadle@stnort.org

Vielen Dank für Ihr/ Euer Interesse am Projekt
Sztynort/ Steinort!

Durch Buchung oder Beauftragung einer Kulturveranstaltung
Kulturveranstaltungen aus und in Sztynort buchen und fördern.

Sie möchten/ Ihr möchtet mitmachen und uns gerne
unterstützen?

Buchen Sie eine Virtual-Reality-Filmvorführung von „Sztynort 1935“ (ab 25
EUR/ 100 PLN p.P.)
Buchen Sie einen das Konzertprogramm „Musikalischer Spielplatz“ (ab 20 EUR/
80 PLN p.P.)
Beauftragen Sie eine Kulturveranstaltung, ein Kunstprojekt, eine Vortrag oder
einen Workshop für STN:ORT 2020 und die Sommeruniversität Sztynort 2020
(ab 50 EUR/ 200 PLN)

Als Freiwillige
Am Open Palace-Freiwilligenprogramm teilnehmen, beim STN:ORT-Festiwal
mithelfen, bei Renovierungsarbeiten mithelfen
Ansprechpartnerin: Dr. Bettina Bouresh, Lehndorff-Gesellschaft
Steinort, e.V. (Open Palace Freiwilligen-Programm), Dr. Hannah Wadle,
STN:ORT Festivaldirektorin (Team STN:ORT), Prof. Dr.-Ing. Wolfram Jäger
(Renovierungsarbeiten)
Bettina.bouresh@yahoo.de, hannah.wadle@stnort.org, a.eis@jaeger-ingenieure.
de
Durch Spenden
Das Kultur- und Bildungsprogramm und die Schlossrenovierung unterstützen
Ansprechpartner: Verus von Plotho (Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V.),
Dr. Peter Schabe (DPS, Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und
Denkmalschutz), Wojciech Wrzecionkowski (PNF, Polsko-Niemiecka Fundacje
Ochrony Zabytów)
Deutsch-Polnische Stiftung
Kulturpflege und Denkmalschutz
Deutsche Bank PGK AG Görlitz
IBAN: DE 80 8707 0024 0823 3660 00
BIC: DEUTDEDBCHE
Verwendungszweck: Spende bzw. Zustiftung Schloss Steinort
Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V.
Deutsche Bank Berlin
IBAN: DEUTDEDBBER
BIC: DE46100700240062373600
Verwendungszweck: Spende bzw. Zustiftung Schloss Steinort

Ihre Ansprechpartnerin: Dr. Hannah Wadle (Festivaldirektorin STN:ORT)
Hannah.wadle@stnort.org
Durch mediale Berichterstattung
Differenziert über das komplexe Projekt Sztynort/ Steinort berichten.
Ansprechpartner: Dr. Bettina Bouresh (Lehndorff-Gesellschaft Steinort.e.V.),
Dr. Peter Schabe (DPS), Piotr Wagner (DPS), Prof. Dipl-Ing. Wolfram Jäger
(Technische Universität Dresden), Hannah Wadle (STN:ORT)
Bettina.bouresh@yahoo.de
Deutsch-Polnische-Stiftung@denkmalschutz.de
Wagner.peter.dps@gmail.com
Hannah.wadle@stnort.org
Durch Forschung, Kunst und gesellschaftliche Initiativen
Beschäftigen Sie sich als Forschende, Kreativschaffende, oder sozial
Engagierte mit dem Thema Sztynort/ Steinort! Wir unterstützen Sie
sich bei der Realisierung Ihrer Ideen und helfen bei der Suche nach
Quellen, Projekt-Partnern, Fördermitteln, inhaltlichen Fragestellungen,
Kommunikationsplattformen für die Projektidee und die Ergebnisse.
Ansprechpartnerin: Dr. Hannah Wadle
Hannah.wadle@stnort.org
W internecie / Im Internet:
www.stnort.org (STN:ORT Pałac Festiwal) // Auf FB: @stnortfest
www.deutsch-polnische-stiftung.de
http://lehndorff-gesellschaft-steinort.com

Dziękujemy naszym Mecenasom i Sponsorom:
Wir danken unseren Förderern und Sponsoren:

Lehndorff-Gesellschaft Steinort e.V.

King Cross/ Nowy Port Sztynort
Ina & Wessel Heukamp

To donate, book a screening or a concert,
get involved as a volunteer or invite us to your event
please visit http://lehndorff-gesellschaft-steinort.com

