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PROJEKT AKTYWATOR 
– KULTURA DLA PRZESTRZENI, PRZESTRZEŃ DLA KULTURY

Ewa i Zbigniew Łowżył, twórcy KontenerART- jako lider projektu zaprosili do współpracy 
dwóch europejskich sąsiadów: Projekt Brückenplatz we Frankfurcie nad Odrą, którego 
pomysłodawcą jest Michael Kurzwelly i projekt Hidepark w Nitrze na Słowacji – dzieło Marka 
Hattasa. Od kilku lat wszystkim trzem animatorom kultury przyświecał ten sam cel – adaptacja 
pustej, nieużywanej przestrzeni publicznej tak, aby mogli z niej korzystać mieszkańcy miasta 
i aby zaadoptowana przestrzeń stała się nowym miejscem kultury. Projekt Aktywator - 
przestrzeń dla kultury, kultura dla przestrzeni stał się impulsem do wspólnego działania 
w zakresie kultury na arenie międzynarodowej. Projekt odbył się wielopłaszczyznowo. 
Poza wieloma działaniami aktywizującymi przestrzeń publiczną takimi jak: cykle warsztatów 
kreatywnych, koncertów, wizyt studyjnych i wystaw, projekt miał m.in. na celu podzielenie się 
praktycznym doświadczeniem, dobrymi praktykami i zainspirowanie do działania innych; 
pokazanie szans i możliwości dla demokratycznego działania w przestrzeni publicznej. 
Projekt otrzymał wsparcie z programu Creative Europe.

Ewa and Zbigniew Łowżył, KontenerART originators – as project leader invited two european 
neighbours to cooperate: Brückenplatz | Plac Mostowy in Frankfurt at the Odra river and 
Słubice, which author is Michael Kurzwelly and the project Hidepark Nitra from Slovakia – 
created by Marek Hattas. Since a few years those culture animators are following the same 
goal – the conversion of empty, disused public spaces for inhabitants usage as well as to 
create new cultural spots. Project "Activator – culture for space, space for culture" became an 
impulse to common activities in the field of culture in an international arena. The project was 
of a wide range. Instead of many activities adopting public space we focused on: creative 
workshops, concerts, study visits and exhibitions. The project's aim was to share practical 
experiences, good practices and to inspire each other; to show chances and possibilities for 
democratic activities in public spaces. The project received financial support from the 
Creative Europe program.



Plac Mostowy to pusta przestrzeń usytuowana na granicy niemiecko-polskiej w Slubfurcie 
(Słubice – Frankfrurt). Od 2012 do 2015 roku Plac Mostowy rozwinął się dzięki lokalnej 
społeczności  w kulturalną przestrzeń publiczną.  Jednym z inicjatorów, pomysłodawców 
jest artysta Michael Kurzwelly. Wykorzystał  “Slubfurt Parliament” aby stworzyć forum dla 
mieszkańców, którzy sami decydowali co powinno powstać na terenie Placu. Zaadaptowa-
na przestrzeń stała się ważnym punktem na mapie dzięki organizacji spotkań, dyskusji, 
warsztatów i koncertów dla lokalnych uzytkowników oraz dla uchodźców. 

www.slubfurt.net

_DE
Der Brückenplatz | Plac Mostowy ist eine Freifläche mitten im Stadtzentrum von Słubfurt 
(Slubice - Frankfurt), direkt an der deutsch-polnischen Grenze gelegen. Der Brückenplatz | 
Plac Mostowy wurde von 2012 – 2015 von engagierten Bürgern zu einem ö�entlichen Ort 
lebendiger Kultur entwickelt. Einer der Ideengeber war der Künstler Michael Kurzwelly. Als 
Plattform für Bürgergesellscha� diente das „Słubfurter Parlament“, dessen Entscheidungen 
umgesetzt wurden. Der so bespielte Raum wurde durch die Organisation von Tre�en, 
Diskussionen, Workshops und Konzerten ein wichtiger Ort für gelebte Bürgergesellscha�, an 
dessen Entwicklung auch Flüchtlinge beteiligt sind. Im Herbst 2015 musste der Brückenplatz 
dem Bau einer Shopping Mall weichen. 

_SK
Brückenplatz | Plac Mostowy kultúrne centrum je situované na Poľsko-Nemeckej hranici 
v  Słubfurt-e (Slubice – Frankfurt).  O roku 2012 do roku 2015 Brückenplatz Plac Mostowy bol 
premenený miestnou komunitou na verejný kultúrny pulzujúci priestor. Jeden zo zaklada-
teľov a ideológ tohto miesta je umelec  Michael Kurzwelly. Michael použil miestny „Słubfurt 
Parliament“  k vytvoreniu platformy pre obyvateľov, ktorí sa sami rozhodli, čo sa bude diať na 
tomto mieste. Takto adoptovaný priestor sa stal dôležitým bodom na mape vďaka 
oragnizoavniu stretnutí, diskusií, workshopov a koncertov pre rezidentov a utečencov. 

_EN
Brückenplatz | Plac Mostowy is an empty space being situated at the German-Polish border 
in Słubfurt (Slubice - Frankfurt). From 2012 – 2015 Brückenplatz | Plac Mostowy has been 
developed by an engaged local community to a public space of pulsating culture. One of the 
inventors and idea givers is the artist Michael Kurzwelly. He used the „Słubfurt Parliament“ to 
develop a platform for citizens who decided themselves, what should be done in this area. 
The adopted space has become an important point on the map thanks to organization of 
meetings, discussions, workshops and concerts for residents and refugees. 

Address: Germany, Frankfurt (Oder), Brückenplatz | Plac Mostowy, Grosse Oderstrasse 
www.facebook.com/brueckenplacmostowy 
www.slubfurt.net

Życie w zgodzie z naturą oraz ucieczka od pośpiechu dnia codziennego to dwie idee 
zgodnie  z którymi Marek Hattas  wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami od 2010 roku tworzą 
Projekt Hidepark Nitra na Słowacji. Dzięki otwartości, centrum stało się przestrzenią 
generującą aktywność obywateli, oferującą wiele atrakcji kulturalnych i sportowych przez 
cały rok. Hidepark jest również miejscem rozrywki dla młodzieży w weekendowe wieczory 
oraz dla seniorów i rodzin z dziećmi w dni powszednie. 

www.hidepark.sk

_DE
Im Jahre 2010 starteten Marek Hattas und einige Freunde das Hidepark Projekt, dem zwei 
Ideen zugrunde lagen: in Einklang mit der Natur zu leben und dem Stress des Alltags zu 
entkommen. Der Ort entwickelte sich dank der O�enheit der Gründer zu einer raumgreifen-
den Aktion von Bürgern, die verschiedene kulturelle und sportliche Aktivitäten über das Jahr 
anbieten. An Wochenenden entwickelt sich der Platz zu einem kulturellen Veranstaltungsort 
für junge Leute, während er tagsüber von Senioren und Familien mit Kindern genutzt wird. 

_SK
Život v harmónií s prírodou a únik pred ruchom každodennosti sú dve hlavné myšlienky 
podľa ktorých Marek Hattas so svojimi priateľmi a dobrovoľníkmi začali v roku 2010 vytvárať  
projekt Hidepark.  Vďaka svojej otvorenosti sa centrum stalo aktívnym priestorom, kde 
jednotlivé aktivity generujú sami obyvatelia. Hidepark ponúka množstvo kultúrnych a 
športových aktivít počas roka. Hidepark je taktiež miestom nočnej zábavy pre mladých ľudí 
počas víkendov, cez týždeň si tu naopak nájdu priestor deti s rodičmi, či seniori.

_EN
Living in harmony with nature and escape from the hustle of everyday life are the two ideas 
according to which Marek Hattas with friends and volunteers have started the Hidepark 
project in 2010. Thanks to the openness, the center has become a space-generating activity 
of citizens, o�ering many cultural and sports activities throughout the year. Hidepark is also a 
place of entertainment for young people on weekend nights and for seniors and families with 
children on weekdays.

Address: Slovakia, Nitra, Vodna 4675
www.facebook.com/hideparkNitra
www.hidepark.sk

Centrum kultury i sztuki, miejsce pracy dla artystów, debiutów młodych twórców, debat 
i dyskusji społecznych, integracji mieszkanców, rekreacji. Co roku KontenerART przygotowuje
intensywny program animacyjny wspólnie z miejskimi animatorami i grupami twórców. 
Ważną zasadą jest otwartość, elastyczność i akceptacja. Każdy może zawsze przyjść 
i realizować swój projekt bez ograniczen w ramach profilu KontenerART. W centrum miasta 
Poznania nad rzeka Warta, stworzona została nowa przestrzen do użytku publicznego dla 
mieszkanców.

www.kontenerart.pl

_DE
Kunst- und Kulturzentrum, Arbeitsort für Künstler und Nachwuchskünstler, Plattform für 
bürgergesellscha�liche Diskussionen und Erholung. KontenerART veranstaltet jedes Jahr ein 
umfangreiches Kultur- und Kunstprogramm. Wichtige Prinzipien sind O�enheit, Flexibilität und 
Akzeptanz. Jeder kann hier sein eigenes Projekt realisieren.So entstand mitten im Stadtzentrum 
von Poznań am Ufer der Warthe ein neuer Raum für ö�entliche Nutzung durch die Bürger der 
Stadt.

_SK
Umelecké a kultúrne centrum, pracovisko pre umelcov, debuty mladých umelcov, diskusií 
občanov, rekreácie. Každý rok KontenerART pripravuje intenzívny  animačný program  spolu s 
mestskými animátormi a umelcami. Dôležitou zásadou je otvorenosť, flexibilita a prijatie. 
Ktokoľvek môže prísť a realizovať si svoj vlastný projekt bez obmedzení v rámci profilu Kontene-
rART-u. V centre mesta Poznaň na brehu rieky Warty, bol vytvorený nový priestor pre verejnú 
potrebu pre obyvateľov.

_EN
Centrum kultury i sztuki, miejsce pracy dla artystów, debiutów młodych twórców, debat i dyskusji 
społecznych, integracji mieszkańców, rekreacji. Co roku KontenerART przygotowuje intensywny 
program animacyjny wspólnie z miejskimi animatorami i grupami twórców. Ważną zasadą jest 
otwartość, elastyczność i akceptacja. Każdy może zawsze przyjść i realizować swój projekt bez 
ograniczeń w ramach profilu KontenerART. W centrum miasta Poznania nad rzeką Wartą, 
stworzona została nowa przestrzeń do użytku publicznego dla mieszkańców.

Address: Poland, Poznań, ul. Ewangelicka, on the banks of Warta river
www.facebook.com/KontenerART
www.kontenerart.pl
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