
  
      

 
 
 

      
     

     
       

     
     

    
 

    
 

     
    

        
    

       
      

     
     
         

    
   

    
    
        

 
 

    
      

        
          

 
    
        

       
     

       
      

 
     

   
       

   

      

 

 
 

 

Uwe Gössel 
„Próbki gruntu Gdańsk Berlin ostatnich 12.000 lat” 

„Próbki gruntu Gdańsk Berlin. Ostatnich 12.000 lat” to instalacja, 
działanie zorientowane na proces oraz site-specific-project (projekt 
określony na miejscu) w otwartej przestrzeni Nowego Portu. 
Tu uchodziła kiedyś Wisła do morza. Zlodowacenie, którego nazwa 
pochodzi od nazwy rzeki* odcisnęło swe trwające do dziś piętno 
zarówno na terenie Berlina, jak i Gdańska. „Próbki gruntu Gdańsk 
Berlin” kontynuuje pracę z roku 2019 „Próbki gruntu Berlin” poprzez 
połączenie obu miejsc. Rozważane będą wspólne historie ich ziem 
ostatnich 12.000 lat oraz różne historie ich mieszkańców. 

Europa podczas Zlodowacenia Wiślanego przed ok. 18.000 lat. 

Projekt „Próbki gruntu” zajmuje się trudnymi - zarówno czasowo 
jak i przestrzennie -do uchwycenia wymiarami historii ziemi i ludzkości. 
Ponad dwadzieścia tysięcy lat temu lodowiec przetaczał kamienie 
w wieku miliardów lat ze Skandynawii w głąb lądu. Procesy geologiczne 
i klimat kształtowały ziemię. Na początku antropocenu w te procesy 
wkracza człowiek. Dla przykładu: przed 150 laty wykonano przekop 
Wisły, aby uchronić Gdańsk przed powodziami. Dawny bieg rzeki został 
nazwany Martwą Wisłą. Przed 30 laty rozpoczął się protest 
robotników na tamtejszym terenie stoczniowym. Z niego wyrósł ruch 
Solidarności, który początkowo zmienił sytuację w Polsce, a następnie 
utorował drogę do politycznych zmian w całej Europie. Późniejszy 
upadek Muru Berlińskiego jest bezpośrednio związany z protestem 
robotników tej stoczni. 

Na tle aktualnych zmian klimatycznych ta praca stawia pytanie, 
jakie działanie teraz konkretnie jest potrzebne, aby ukształtować 
(uratować) przyszłość. Praca łączy wielkie procesy geologiczne 
z indywidualnymi historiami ludzi. Wielu mieszkańców Gdańska nie 
urodziło się w nim. Od lat trzydziestych dla ludzi z różnych regionów 
Europy Nowy Port stał się nową ojczyzną. 

W Nowym Porcie chodzi o bezpośrednie, pozbawione barier, 
artystyczne dojście do pytań o czas, migrację, antropocen. Wspólnie 
dotykamy rzeczy, poruszamy i zmieniamy je. Staje się wyraźne: 
Gdańsk i Berlin leżały pod tym samym lodowcem. To oznacza dziś: jest 
tylko jeden wspólny świat. Granice państw są w obliczu tysięcy lat bez 
znaczenia. Grunty są barwne, delikatne, niepozornie albo wyraźnie 
trujące. Zasługuje na świadome traktowanie. Chodzi o działania 
każdego z osobna jak też grup. Celem jest wzmocnienie świadomości 
działania. Konkretnie, obrazowo i też w sposób metaforyczny, w sensie 
reprezentacji.



audiowizualnej, performacyjnej, ponaddyscyplinarnej wystawy „Próbki 
gruntu Berlin. Ostatnich 10.000 lat” (kierownictwo artystyczne i tekst: 
Uwe Gössel; clb-Galerie 2019, z Wolfgangiem 
Menardi, Niclasem Middleton, Markiem Polscher i Bernhardem Siegl). 
Obecnie prowadzi zajęcia seminaryjne z międzynarodową grupą na 
Uniwersytecie Teheran. 

     
        

    
   

   
   

       
 

 
 

     
  

 
  
 

   
   

       
        

    
 

     
    

   
       

          
 

      
          

       
 

         
    

     
      

      
   

        
  

 

 

 

Tak jak lodowiec poruszał kamienie, tak poruszamy i my je dziś. 
Podobnie jak pierwsi stoczniowcy przed 30 laty działali inaczej niż 
przedtem. Przebudowa rozpoczęła się od małych rzeczy. W ten 
sposób człowiek zaingerował w procesy geologiczne. Teraz 
następstwa są nieprzewidywalne/ewidentne. Od tego momentu należy 
tę rolę kontynuować i dalej działać. Nasze artystyczne działanie 
reprezentuje oddziaływanie lodowca, jak również oddziaływanie 
wszelkiego ludzkiego postępowania, które doprowadza w ostatnich 
czasach do kryzysu klimatycznego. 

Jak lodowiec formował wielkie obszary, tak poruszamy my jako 
ludzie obiekty w małym wymiarze: kamienie Zlodowacenia Wiślanego. 
Wszystko, co morze wyrzuca na brzeg. 
Na swój sposób opowiada historię pochodzenia. Wiele poszczególnych 
Readymades urasta stopniowo do instalacji w różnych miejscach 
Nowego Portu. Tak jak nasze wspólne działanie przerasta działanie 
jednostek, tak rozwija się instalacja. Wraz z upływem czasu budujemy 
podesty, z góry postrzega się na nowo. 

Żadna agencja ochrony nie będzie strzegła artystycznej pracy. 
Ona jest podwójnie wydana ludziom: oni ją tworzą, zmieniają, 
wywlekają. Działanie nas wszystkich jest istotną częścią dzieła. Wraz 
z końcem festiwalu kończy się dzieło, reszta zostaje, w końcu się 
rozpadnie. 

*(w języku niemieckim dla określenia Zlodowacenia Północnopolskiego 
używa się terminu Zlodowacenie Wiślane - przyp. tłumacz) 

Autor: Uwe Gössel, 
Kierownik artystyczny, autor i performer 
Koncepcja artystyczna „Próbki gruntu Gdańsk Berlin ostatnich 12.000 
lat” powstała w związku z planem instalacji artystycznej w dzielnicy 
Gdańska - Nowy Port, zainicjowanym przez Centrum Sztuki 
Współczesnej ŁAŹNIA. 

Uwe Gössel jest niezależnym twórcą teatralnym, dramaturgiem 
i autorem. Projekty m.in. w clb -Galerie, Berlin, w Teatrze Narodowym 
Reykjavik (wraz z Thorleifur Örn Arnarsson), dla Rimini Protokoll 
(Sztuki kameralne Monachium: „Top Secret“), z grupą shifts. art 
in movement („Feeding Back“ und „RIM#2“), w Bauhaus Dessau 
(„Festspiele 2019“, z Arved Schultze), w Deutsches Theater Berlin 
(z Birgit Lengers) oraz w JTC Tunis (z Meriam Bousselmi). 
2006 - 2014 był przewodniczącym Międzynarodowego Forum Spotkań 
Teatralnych Berlińskich Festiwali, 2002 - 2004 kierownik literacki 
w Maxim Gorki Theater Berlin, 1999 -2002 kierownik literacki 
w Volkstheater Rostock. Od 2005 jest Gössel członkiem zarządu 
Towarzystwa Dramaturgicznego. 



 

 

W czerwcu 2020 Gössel pracował przy projekcie „RIM#2“ grupy 
shifts w Narodowym Centrum Tańca w Le Havre nad aktualnymi 
społecznymi rzeczywistościami w przestrzeni publicznej i był on 
przede wszystkim zajęty jednym protagonistą: niepewnością. 
Pytanie, na jakiej podstawie prowadzimy nasze życie stało też 
w centrum jego audiowizualnej, performacyjnej, ponaddyscyplinarnej 
wystawy „Próbki gruntu Berlin. Ostatnich 10.000 lat” (kierownictwo 
artystyczne i tekst: Uwe Gössel; clb-Galerie 2019, z Wolfgangiem 
Menardi, Niclasem Middleton, Markiem Polscher i Bernhardem 
Siegl).
Obecnie prowadzi zajęcia seminaryjne z międzynarodową grupą 
na Uniwersytecie Teheran.
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