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Berlin Heist or the enduring fascination with walled cities
Shaheen Merali

I

The Echo Boom
Berlin is the artworld’s billboard and the galleries’ spinning table.  Here, curious casinos and galleries erupt amongst apothekes and coveted bakeries. Whilst the days  
of crowds spilling onto streets with a free Pils beer in hand are long gone, the allure for young hopefuls from both northern and southern Europe, knocking on the 
doors of jaded landlords, continues whilst the local housing economy is flush with money from eastern countries, largely Russia.  

Artists remain perennially attracted to this throbbing, vibrant, pivotal place.  Armed with no more than a mobile phone dongle,
 they establish themselves among lodgings above one of thousands of hairdressers or coffee shops. Found rummaging through the bric-a-brac stalls at Mauerpark 
they scour for opportunities for quick embraces with the easyJet curators, who drop-in and drop-out, via airport carousels. 

Berlin’s art-market remains genteelly haunted by a handful of local galleries, conceived between the heyday of late eighties German industrial euphoria and the early 
nineties’ determination for re-unification. Galleries had begun to delineate the city as a cultural hub, from the old, pre-war Jewish quarter of Mitte to the Turkish im-
migrants’ districts around Potsdamer Straße or Neuköln and Kreuzberg, they are currently gambling with the re-ignition of the former industrial belt of Schöneweide. 

This new cultural quarter is near to the still under construction and super over-budget and over-due, much vaunted International airport of Schönefeld.  Culture  
is always moved around like a mobile facility, exemplifying a global strategy of gentrification that has been employed by the city in using artists and students to propel 
former economic zones out of their catatonic states. 

The separate city centres, which had developed in the former east and west and industrial zones such as Siemensstadt, are a legacy of former times that have come  
to exemplify Berlin’s inability to consolidate a central hub but rather to create multiple places in which to experiment and learn.   The capital’s three former airports, 
Tegel (once the French sector’s airport), Tempelhof (now closed but once under US control) and Schönefeld (in the previous eastern sector) were intended to be 
consolidated in the shape of Berlin Brandenburg International Airport at the Schönefeld site.  Instead, this substantial undertaking has become Berlin’s greatest white 
elephant. The frail airport project has been built on the sands where spargel (or asparagus) is grown and the structure is reputedly already sinking before it has opened. 

Gilded with opportunities and state funding allocated for reunification, Berlin has come to lately exemplify what is the best in the thawing of Germany’s stern attitu-
des to global culture as well as straddling the failures caused by its incompetency in dealing with the growing interest in its past and the possibilities as its future-role 
model for the rest of Germany/Europe.

Cryptic questions have to be asked of this rapidly expanding and, paradoxically, fast-fading star city. Berlin’s diverging conditions still remain attractive for their affor-
dability, identified by expansive empty spaces, and for its position at the epicentre of artistic approaches that encompass its grungy lifestyle and counter-movement 
aesthetics.
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practice and not the might of the commercial market will start to define the emerging criteria of intent and success as application. 

The strains of postmodern production are rooted in the profound shifts between the studio and the cube, a concept that is easily gleaned from the hubris that Berlin 
has now become; full of a speculative artworld from places such as Scandinavia, Poland and Great Britain with a sprinkling of non- European strongholds from as far 
afield as Japan and Brazil.

What in fact has emerged is a Berlin as a Maastricht (for the arts), the centre where much of contemporary European culture is amassed, evaluated and formalised, 
where ‘local’ markets’ produce gradually seeps into the wider flows via Basel, Kassel and Venice through to New York, Hong Kong, Singapore and Miami. It is the Frieze 
factor, the E-Flux mode and the biennale as the coolest Kunsthalle which routes the signal. 

In a world currently picturing the global as its platform, the European desire to accent its own arena has to be corralled and strengthened.  Thus, Berlin also provides 
a significant step for its artists and the arts. Berlin has risen from its ruins with a firmament still fragile, while the remains of European material heritage is found in its 
juvenile encasement. 

Berlin’s unformed and unfinished reputation makes it attractive for a highly mobile and often young audience. Arriving from towns and cities, which, suspiciously, have 
become too standardised and typify the average, Berlin and its artists have come to signify both the freed and the freedom; a terminal full of possibilities, an artists’ 
city / village forging a curious passage from everywhere European.

 Here is where we stand, here is where and when nowhere becomes somewhere, vis-à-vis contemporary culture and its presence. It is the city as a practice, assisting 
the newly arrived in their search for meaning, in which individuals and groups form as designated witnesses. 

Berlin Heist,
czyli dlaczego miasta naznaczone murami tak nas fascynują

Shaheen Merali 

I

Echo Boom
Berlin. Okno na świat sztuki i siła napędowa galerii artystycznych. Miasto, w którym pracownie wyrastają niespodziewanie wśród apothekes i popularnych piekarni.  
I choć dni, w których ulice zapełniały się tłumem ludzi trzymających w garści darmowego Pilsa odeszły w przeszłość, to Berlin wciąż nas fascynuje.
Woła po imieniu młodych Europejczyków z północy i z południa. To oni pukają do drzwi znudzonych właścicieli mieszkań na wynajem. Wtedy Berlin żąda monet. Pienią-
dze płynące z krajów wschodnich, głównie z Rosji, sprawiają, że lokalna gospodarka mieszkaniowa rozkwita. 

To tętniące życiem, intensywne „małe centrum świata” działa jak magnes, zwłaszcza na artystów. Przybywają uzbrojeni w telefon komórkowy i bezprzewodowy  
modem. Lekko. Ponad morzem zakładów fryzjerskich i kawiarni otwierają swoje pracownie w „pokojach do wynajęcia”. Zobaczysz ich buszujących wśród stoisk  
ze   szpargałami na mauermarkt i próbujących uchwycić być-może-czającą-się okazję na szybkie spotkanie z kuratorami sztuki, którzy w przerwie, między kolejnymi lotami  
i wernisażami również wpadają na chwilę do Berlina.

 “The Museum like the City itself constitute a catalog of forms, postures, and images for artists - collective equipment that everyone is in a position to use, not in order 
to be subjected to their authority but as tools to probe the contemporary world.”
Nicolas Bourriad., Postproduction. Culture as a screenplay: How art reprograms the world, Lukas & Sternberg, 2007  
 
What lies next?  And - more importantly - what has happened in the last three decades for a city that manages to remain on the cusp of contemporary models of ope-
ration, equipped as a workshop for artists and artisans and relatively comfortable with cultural interpretations from the beginning of industrialisation and modernism.

The city has always been a vibrant incubator for national sensitivities with bold new ideas about how to politically interpret its zeitgeist, inspiring the early twentieth 
century works by Otto Dix and Max Beckmann of the German Expressionists’ art movement, followed by the vilification of the National Socialism regime in the Dadists’ 
political agitation of John Heartfield and Hannah Hoch.  This criticality was continued in the finesse of the generation that inherited a defiled national culture, including 
the illustrious careers of Sigmar Polke and Markus Lüpertz, and was by the next wave of artists who expressed Berlin’s nocturnal habits and whose stylisation of its 
sexualised subtexts created an International presence, namely Martin Kippenberger and Helmut Newton. 

Berlin still continues to produce a vibrant visual record of its own sense of its visual environment, artistically creating a symbolic construction of meaning.

Art has always had its kapitals that blossom and are then fashionably reduced to kaput.  Often dual in their rhizomic rise, they have included the Impressionist and 
the Modernist salons of Paris, the Jazz/ Beat and Pop frenzy of New York and the later encounter shared by the swinging sixties of London and its twinning maelstrom  
of the Punk era.

Berlin further shares this dual honour status of a city indexically linked to cultural resurgence. The first cultural intervention, known as German Expressionism, occur-
red at the time of the rise of the Weimar Republic continuing into the subsequent interwar years and beyond.  The movement played a significant role in shaping and 
educating the world about the rise and values of National Socialism.  This distinctive artscape is of a kind that can only be described as unseen since the days of Goya’s 
deeply pessimistic search for Spanish freedom under French rule.

In this second coming of Berlin as a cultural agent, it will take years to separate the real from the convenience that it proposes, from the reality of its iconoclastic  
challenges as well as its ‘conveyancing’ of power and struggle in the twenty-first century.  We will need to study its inventions with and beyond selective speculations 
based on how the world around us is changing at a frantic pace. We must also understand its current attraction in the way it allows a role for artistic practice that mirrors 
both the way we live and work and the way we meet people and do business. There is much quintessential drama and much to understand of the city as a experience 
and how it blends what is concealed and revealed in and through art.

This second return to Berlin‘s role in global culture remains in need of verifying and re-consideration in order to attempt to consolidate its status as a location; a cultu-
ral-geographical reality informing the process and enabling artistic realisation. 

Much of what has been gleaned so far has been from the great surge of virtuoso works by its indomitable cadre of visiting and cohabitating communes of artists and, 
most importantly, the satiated picture which remains outside a critical engaged discourse.  Berlin desperately needs to understand its attraction in terms of its success 
and the habitual failures that represent another type of success in anti-capitalist terms.  To deepen such an understanding it is hoped that curating this exhibition and 
framing the research through a synoptic, theoretical framework will assist in exploring the potential characteristics or connotations of the city’s impact on its artistic 
community. 

It is with this intention that the two curators will carry their experiences from the scene, to surmise the conditions that nestle context or shape aesthetic values  
for a spectrum of production that has a currency of broader visual appeal. 

It is to curate from, or about, Berlin, away from this uber-ambivalence that has become the specter of trendy exhibition-making. It is hoped that in Berlin Heist that 



I tak jest do dziś. Berlin z powodzeniem wytwarza żywy, wizualny zapis własnej rzeczywistości. Swoistą artystyczną auto-narrację. 

Berlin podwójny
Sztuka posiada swoje kapitały, które najpierw rozkwitają, by potem zostać zredukowanymi do stanu, które najlepiej oddaje słowo kaput. Często dwoiste już w fazie po-
czątkowej (kapitały), obejmowały i obejmują na przestrzeni historii kultury i sztuki: wystawy impresjonistów i ekspresjonistów w Paryżu, muzyczną gorączkę wywołaną 
jazzem/beatem, a później i popem w Nowym Jorku, londyńskie spotkania swingowe z lat 60., które zderzyły się z falą, jaka przetoczyła się przez miasto za sprawą muzyki 
punkowej. I wiele innych... 

Berlin piastuje status honorowy w kategorii dwoistości. To miasto niemal nierozłącznie powiązane z kulturalnym odrodzeniem. Pierwsza próba zderzenia kapitałów 
sztuki, objawiła się w formie nurtu zwanego ekspresjonizmem niemieckim i miała miejsce w czasach Republiki Weimarskiej (trwając przez lata międzywojnia i kolejne). 
Ruch ekspresjonizmu odegrał ważną rolę w kształtowaniu i edukowaniu świata, w kwestii powstania i wartości socjalizmu narodowego; a tak charakterystyczny krajo-
braz artystyczny można by chyba tylko porównać do czasów twórczości Goi, który w swych pracach ukazywał głęboko pesymistyczny, hiszpański zew wolności głucho 
wybrzmiewający pod francuską okupacją.

Miną jednak jeszcze lata, nim Berlin prawdziwie 
„objawi się” po raz drugi, jako świadomy pośrednik zapraszający do świata kultury. W sferze dyskursu nastąpi wtedy faktyczny rozdział pomiędzy wygodą, którą miasto 
dziś proponuje, a jego trudną przeszłością, momentami niemocy na przestrzeni XX i XXI wieku. 
By tak się stało, konieczne będzie przeanalizowanie berlińskich innowacji z uwzględnieniem wybranych głosów krytycznych, bazujących na obserwacjach otaczającego 
nas i zmieniającego się w błyskawicznym tempie świata, ale też wyjście poza nie. Konieczna będzie odwaga (nie tylko społeczna, ale przede wszystkim osobista) do zro-
zumienia, na czym polega dzisiejsza siła przyciągania tego aktywnego organizmu miejskiego — stwarzającego przestrzeń dla działań artystycznych wspaniale ilustru-
jących zarówno nasz sposób życia i pracy, jak i stanowiących pomost do poznania innych — ale także organizmu obarczonego w przeszłości chorobą: trudną pamięcią 
i historią, a dziś związanego z pozbawioną złudzeń ekonomią. 

Berlin emanuje swoistym dramatyzmem i nieustająco pozostawia nam wiele płaszczyzn otwartych do interpretacji. Jest miastem-doświadczeniem, które w sposób 
nieoczywisty łączy to, co ukryte, z tym, co jawne. W sztuce oraz poprzez nią.

Możliwość powrotu
Powrót Berlina do określonej roli w kulturze globalnej trzeba będzie raz jeszcze zweryfikować i zredefiniować. Najlepiej z perspektywy, która umożliwi skonsolido-
wanie statusu miasta w ramach konkretnych koordynatów. W ramach konkretnego „miejsca”, które zastąpiłoby mglisty i postmodernistyczny dyskurs „przestrzeni”.  
W ramach kulturalno-geograficznej rzeczywistości, która mogłaby pełnić rolę informacyjną i umożliwiałaby realizację działań artystycznych. Drugi warunek powrotu, 
to wzmocnienie wspomnianego już głosu krytycznego. 

Wiele z tego, co udało się zgromadzić do tej pory na gruncie sztuki berlińskiej, pochodzi ze zbiorów prac (często mistrzowskich) tworzonych przez rzesze artystów 
zamieszkujących i odwiedzających Berlin, ale zauważmy... ten nasycony obraz pozostaje jak gdyby poza obrębem krytycznie zaangażowanego dyskursu. Wydaje się,  
że miastu potrzeba nieco bardziej auto-refleksyjnego podejścia i podjęcia próby zrozumienia swojej unikalności z perspektywy sukcesu, jak i porażki (która, swoją 
drogą, także jest rodzajem sukcesu, tylko pojmowanego w kategoriach antykapitalistycznych). Mamy nadzieję, że nadzór kuratorski nad wystawą oraz rozpoczę-
cie regularnych badań w ramach szerokiej perspektywy teoretycznej, którą Berlin oferuje, pomogą zgłębić problem niejednoznaczności tego miasta i przyczynią się  
do dostrzeżenia jego blizn i znaków szczególnych oraz ich wpływu na wrażliwą i jakże aktywną berlińsko-globalną społeczność artystyczną.

Powyższe założenie jest kluczowe dla wystawy Berlin Heist. Choć warto byłoby dodać jeszcze jedno: dwóch kuratorów zamierza wynieść z tego projektu doświadczenia 
wiążące się nie tyle z brawurową wartością artystyczną tkwiącą w monograficznym samouwielbieniu, co raczej takie, które pozwolą domyślić się warunków lokalnych, 
determinujących kontekst lub kształtujących estetyczną wartość całej realizacji. Realizacji mającej za zadanie poszerzenie funkcji wizualnej o znaczenia kulturowe. 

Berliński rynek sztuki jest nieco sentymentalny. Pozostaje pod urokiem kilku lokalnych galerii, powstałych na przełomie lat 80.i 90. XX wieku (Niemcy znajdowały się 
wówczas w strefie liminalnej, swoistym between&betwixt: wciąż w przemysłowej euforii, ale z widokiem na unifikację). Pytanie, jak długo taki pozostanie? Dziś przed-
wojenna, żydowska dzielnica Mitte, Neukoln, Kreuzberg, czy zamieszkany głównie przez tureckich imigrantów rejon Potsdamerstrasse walczą o palmę pierwszeństwa 
z odradzającą się właśnie okolicą byłego pasa przemysłowego Schöneweide. Berlin jest pełen ruchu.

To zresztą symboliczne. Młoda dzielnica Schöneweide, znajduje się nieopodal wciąż budowanego, choć już dużo droższego niż zakładano i mocno spóźnionego, mię-
dzynarodowego lotniska Schönefeld. Symboliczne, gdyż w Berlinie kultura od zawsze była mobilna i dzięki temu stała się znakomitym narzędziem globalnej strategii 
gentryfikacji, wdrażanej przez władze miasta, wykorzystujące potencjał środowiska artystycznego i studenckiego do napędzenia energii w tych przestrzeniach, które 
— niegdyś ożywione gospodarczo — później zaczęły popadać w stan katatonicznego odrętwienia.

Dziedzictwo kulturalne Berlina choć bogate, ukazuje jednak niemożność miasta do stworzenia w swoim obrębie jednego, zwartego centrum kulturalnego, a jedynie 
wielu różnych rejonów przeznaczonych do nauki i eksperymentowania. 

Bowiem Berlin to miasto podzielone. Wizualnie i podświadomie. W wyniku rozłamu na nieistniejące już zachodnie i wschodnie strefy wpływów Berlin wytworzył więc 
jedyne w swoim rodzaju odrębne „śródmieście” (w dzielnicy Spandau), zwane Siemensstadt. Inne podziały? Są trzy lotniska operujące swego czasu w obecnej stolicy 
Niemiec: Tegel (kiedyś funkcjonujące we francuskiej części miasta), Tempelhof (obecnie zamknięte, dawniej w sektorze amerykańskim) oraz Schönefeld (w poprzednim 
ustroju znajdujące się pod wpływami wschodnimi). Wszystkie wymienione miały zostać skonsolidowane i zastąpione jednym: Berlin Brandenburg International Airport. 
Wygląda jednak na to, że Berlin zafundował sobie po prostu zdecydowanie zbyt kosztowną i chybioną inwestycję. Wątły projekt nowego lotniska powstał na gruncie na 
którym uprawiało się Spargel (szparagi), więc szkielet budowli wydaje się zapadać jeszcze zanim doszło do oficjalnego przekazania budynku do użytku. 

Mimo pewnej niestabilności, Berlin, ośmielony pojawiającymi się możliwościami i funduszami państwowymi przeznaczanymi na ponowne zjednoczenie, staje się sym-
bolem czasu odwilży. Odwilży następującej po dotychczas srogim podejściu Niemców do kultury globalnej, jak również po latach porażek spowodowanych brakiem 
umiejętności w radzeniu sobie z rosnącym zainteresowaniem przeszłością miasta, a także z jego rolą w przyszłości (w odniesieniu do reszty Niemiec i innych krajów 
europejskich). I choć na temat tego szybko rozrastającego się, a jednocześnie — co stanowi pewien paradoks — gwałtowanie zanikającego miasta-gwiazdy należałoby 
zadać kilka nieoczywistych pytań... Pewne jest jedno: jego różnorodna tkanka miejska nadal pozostaje atrakcyjna ze względu na niewygórowane ceny, inspirujące, post
-industrialne przestrzenie i lokalizację — epicentrum świata artystycznego, koncentrującego alternatywny styl życia i kontestującego zastaną estetykę.

„Muzeum, tak zresztą jak i miasto, stanowi dla artysty katalog form, postaw i obrazów, czyli zbiór elementów, z których każdy może skorzystać — nie po to, by uznać 
ich wyższość nad sobą, lecz by użyć ich jako narzędzi pomocniczych przy zgłębianiu współczesnego świata”.
Nicolas Bourriad, Postproduction. Culture as a screenplay: How art reprograms the world, Lukas & Sternberg, 2007
Co nastąpi teraz? Albo — i być może jest to pytanie ważniejsze — co wydarzyło się z tym miastem przez ostatnie 30 lat, że pozostał w czołówce współczesnych modeli 
funkcjonowania, pomimo tak licznych przemian? Co pozwoliło mu przyjąć w swoje progi tak wielu artystów i rzemieślników, a jednocześnie w miarę spokojnie radzić 
sobie z wszelkimi interpretacjami kultury począwszy od ery postępującego uprzemysłowienia i modernizmu, po sztukę współczesną? Pomimo podziałów? 

Berlin od dawien dawna stanowił dynamiczny inkubator uczuć narodowych, będący miejscem ewolucji najśmielszych politycznych interpretacji współczesnego ducha 
czasów. Na początku lat 20. XX wieku prace tworzyli tu Otto Dix i Max Beckmann, przedstawiciele niemieckiego ekspresjonizmu; zaraz potem dadaistyczna agitacja 
polityczna w wykonaniu Johna Heartfielda i Hanny Hoch posłużyła szkalowaniu reżimu narodowo-socjalistycznego. Krytyczne podejście charakteryzowało również ko-
lejną generację — na czele z Sigmarem Polke czy Markusem Lüpertz — która dziedziczyła w spadku zhańbioną w stopniu znacznym kulturę narodową. Następna fala 
artystów (wśród nich Martin Kippenberger i Helmut Newton), skupiła się na eksponowaniu esencji nocnego Berlina, wprowadzając do swej sztuki szczególny, erotyczny 
koloryt, nadający ich pracom rozgłos międzynarodowy. 



 Istotnym wydaje się tutaj myślenie o „koordynatach”. A więc o tym, by dla Berlin Heist dobrać dzieła z Berlina lub o Berlinie, oddalając tym samym widmo prześladujące 
trendy kuratorskie — przesadną ambiwalencję. Można żywić nadzieję, że to właśnie dzięki takiej optyce kategoria „doświadczenia” choć na chwilę stanie się cenniej-
sza/bardziej pożądana niż siła rynku komercyjnego, co zredefiniuje pojawiające się kryteria oceny zamierzeń artystów i znaczenie „sukcesu” wystawy.

Berlin z całą swoją dwoistością i niestabilnością, jest rzeczywistością postmodernistyczną, z którą musimy się mierzyć, ale i którą możemy przyjmować z uśmiechem, 
gdyż ta – otwierając nas zmiany — uczy odwagi. 

Afirmująca odsłona ducha postmodernizmu obecna jest wyraźnie w mającym szczególne znaczenie (w kontekście rynku sztuki) akcie przenosin dzieł artystów z ich 
pracowni do wnętrz galerii. Proces ten bardzo dobrze wpasowuje się w charakter tego dumnego miasta: ruchliwego, pełnego nieprzewidywalnej sztuki ze Skandynawii, 
Polski i Wielkiej Brytanii i pojawiających się od czasu do czasu pozaeuropejskich bastionów artystycznych z krajów, tak odległych, jak Japonia czy Brazylia.

W rezultacie aktu przenosin Berlin pełni rolę Maastricht świata sztuki — centrum, w którym spora część europejskiej kultury współczesnej jest gromadzona, oceniana 
i formalizowana. Gdzie produkty „lokalnego” rynku stopniowo wypływają na szersze wody przez Bazyleę, Kassel i Wenecję do Nowego Jorku, Hongkongu, Singapuru  
i Miami. A tymi którzy wysyłają sygnał w świat są właśnie Frieze Factor, E-Flux i biennale w najbardziej z twórczych Kunsthalle.

W świecie, który coraz prędzej podąża z nurtem globalizmu w niewiadomą, europejskie pragnienia zaznaczenia/wyznaczenia tożsamości powinny zostać poparte  
i wzmocnione. Berlin czyni ten gest w kierunku swoich artystów i tworzonej przez nich sztuki. To miasto, które podniosło się ze zgliszczy i które pamięta. I choć dziś stoi 
na kruchym gruncie, to u jego podwalin wciąż można odkryć ślady, tropy, pozostałości po istotnym dziedzictwie europejskim.

Nieskodyfikowany status Berlina sprawia, że miasto jest atrakcyjne dla często bardzo młodej publiczności. Dla przyjezdnych z miast i miasteczek, które dawniej – pełne 
znaczeń i mikronarracji, dziś w dziwny sposób, stały się zbyt standardowe, typowe i uśrednione... Dla przyjezdnych Berlin i jego artyści, stali się symbolem zarówno wy-
zwolonych, jak i wolności; destynacją oznaczającą pełnię możliwości. Dzisiejszy Berlin konfrontuje to, co bliskie pamięci prywatnej, z tym co z zaangażowane społecznie, 
tworzy scenę dla realizacji tego, co międzynarodowe, ale i podkreśla znaczenie lokalności/wspólnoty lokalnej. Daje szansę na wytworzenie nowych kategorii znaczeń 
dla wszystkiego, co europejskie.

„Tutaj” jest miejscem, w którym jesteśmy. To miejsce, w którym „nigdzie” nagle przekształca się w doświadczenie stojące vis-à-vis współczesnej kultury i nas samych. 
„Tutaj” to miasto jako działanie, wspierające nowoprzyjezdnych w ich poszukiwaniu siebie i poznawaniu innych. W końcu „Tutaj” to poszczególne osoby i grupy, które 
stają się świadkiem. Świadkiem i silnym podmiotem jednocześnie. 

© Shaheen Merali 2014
tłumaczyła:  Anna Rosiak

Berlin Heist Team

Shaheen Merali
Lives and works in London, England.
Independent curator and writer, working on large-scale and monograph exhibitions predominantly in Europe and Asia.
Previously, he was the Head of Exhibitions, Film and New Media at the Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2003-2008) where he curated several exhibitions accom-
panied by key publications, including The Black Atlantic; Dreams and Trauma- Moving images and the Promised Lands and Re-Imagining Asia, One Thousand years of 
Separation. Merali was the co-curator of the 6th Gwangju Biennale, Korea (2006).
shaheenmerali.com

Kerimcan Guleryuz
Lives and works in Istanbul, Turkey
In 2010 he created, The Empire Project in Istanbul, Turkey. The primary aim of the Empire Project is to identify and exhibit contemporary art from the regions which 
have historically been within the cultural sphere of influence centered upon (or significantly affected by) the imperial locus we today call Istanbul.
Geographically speaking, the range is wide, including most of the Mediterranean world and Arabian Peninsula, much of Eastern Europe, Anatolia, the Black Sea 
region, and Central Asia.
theempireproject.com

With assistance from:

Marta San Gregorio 
Exhibition researcher currently based in Berlin and Madrid, having worked in numerous institutions including the Reina Sofia Museum, Madrid and the Freies Mu-
seum, Berlin. 
 
Malgosia Wosinska
Ethnologist and Psychotraumatologist. Ph.D. student in her final year at the Faculty of History at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland. Her research 
interests include Holocaust and Genocide Studies, anthropology of memory, modern curatorial and museum studies.

Ellen Lapper
Is currently based in Berlin where she works for an International PR agency as well as the formation of artists’ archives. She is also the press officer for Berlin Heist’s 
International and German based contacts.  Ellen graduated from the University of Leeds in Fine Art and has widespread experience in the cultural industry within 
Germany and England. Ellen is also an active artist working between print and video.



Artists Anonymous
Castor & Pollux, afterimage
2011
C-print on alu-dibond, perspex cover
190 x 150 cm
Courtesy of the Collection Werner Grub

Artists Anonymous
Founded in Berlin, Germany

Living and Working in the UK
http://artists-anonymous.com/

Solo Exhibitions
 

2014 
old game new, Jonathan Levine Gallery, NYC,USA

2013 
System of a Dawn, Berloni Gallery, London, UK

ugly= ≠ beauty pretty never, 
Wetterling Gallery, Stockholm, Sweden

Die Welt braucht das sonst geht sie unter, 
Kunsthaus Essen, Germany

2012 
Alice’s Apocalypse, Lazarides Gallery, 

London, UK

Artists Anonymous is an artist collective formed in Berlin 2001. The members work and live in the UK and 
Berlin, Germany. Artists Anonymous are known for their diptychs (painting and inverted photograph or vice 
versa). These diptychs refer to Dutch Golden age painting placed into a post-apocalyptic world sometimes 
sweetened with modern day clip-art. 

http://www.artfacts.net/en/artist/artists-anonymous-89806/profile.html#top

Artists Anonymous znani są ze swoich dyptyków (składających się z obrazu i zdjęcia z odwróconymi kolorami 
lub vice versa). Ich prace mają przywodzić na myśl holenderskie malarstwo tworzone w dobie Złotego Wie-
ku, ale osadzone są w postapokaliptycznym świecie, lub/i ozdobione współczesnym klipartem.

http://www.artfacts.net/en/artist/artists-anonymous-89806/profile.html#top



Kader Attia
Repair Analysis
2013
Sculpture with mirror and rusted wire
30 x 42 x 5 cm
Courtesy of the artist and Galerie Nagel Draxler, Koln

Kader Attia
Born in Dugny, France

Lives and works in Berlin, Germany
http://kaderattia.de/

Exhibitions

2014
Contre Nature, Beirut Art Centre, 

Beirut, Lebanon  (solo)
The Theory of Colour, Museo Universitario 

Arte Contemporáneo-UNAM, Mexico DF, Mexico

2013
Continuum of Repair: The Light of Jacob’s Ladder, 

Whitechapel Gallery, London, UK (solo)

2012 
Documenta 13, Fridericianum, Kassel, 

GermanyConstruire, Déconstruire, 
Reconstruire : Le Corps Utopique, 

Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris,
 Paris, France  (solo)

Playing with the powerful symbolism of the mirror, this artwork follows my researches on the concept  
of Repair, initiated more than ten years ago. The contemporary texture of the mirror contrasts with the 
repair made in a traditional way with old and rusty metal wire. This dialogue of materials, in relation with 
the reflection of the viewer’s image, puts him in front of reality: we all live with wounds, with trauma that 
contemporary modern Society tries to hide with psychoanalysis. It is the illusion of the myth of perfect. 
Foucault would say that the psychoanalyst is the new modern priest symptom has now to be paid for and 
compensates the penitence. This obsessive paradox is useless... As Bettelheim mentions: despite all sorts 
of attempts, some wounds cannot be healed; they will become symbolic. This mirror, oscillating between 
contemplation and the making of one’s self“, makes the wounds visible, reminding that, if in non-Western 
traditional Societies the “healer” plays the same role as the psychoanalyst, in certain tribes, scarifications 
become valued motives. Here the Repair is not shameful, quite the opposite: this is a distinctive sign, which 
marks an important step for the individual and collective recognition. The concrete Repair of the mirror 
reflects cultural and symbolic perceptions of the human body moving in his own Society.

1 Michel Foucault, Histoire de la folie à l âge classique, 
2nd ed. 1972 ; Les anormaux, 1974-19752 Bruno Bettelheim Les blessures symboliques, 
1971 / Symbolic Wounds [1954]

Foucault powiedziałby, że psychoanalityk to nowoczesna wersja duszpasterza, któremu trzeba płacić, ale 
który w zamian wynagradza skruchę. Tylko, że ta figura staje się bezużyteczna… Gdyż, jak zauważa Bettel-
heim: pomimo podejmowania wielu prób, niektórych ran nie da się uleczyć; gdyż w pewnym momencie stają 
się one symboliczne. 

1 Michel Foucault, Histoire de la folie à l âge classique, 2nd ed. 1972; Les anormaux, 1974-1975
2 Bruno Bettelheim, Les blessures symboliques, 1971; Symbolic Wounds, 1954



Marc Bijl
Burning Peace
2004 Copper peace sign, gas bottle
150 cm diameter
Courtesy of Upstream Gallery, Amsterdam

Marc Bijl
Born in Leerdam, The Netherlands
Lives and works in Berlin, Germany

www.studiomarcbijl.com

Solo Exhibitions
 

2014 
The Nightfall, 

Plaatsmaken, Arnhem, The Netherlands
 

2013 
Urban Gothic, 

Groninger Museum, The Netherlands

2012 
Light and Shadow, Upstream Gallery, 

Amsterdam, The Netherlands
Never Trust a Rebel, Gallerie Reinhard Hauff, 

Stuttgart, Germany
 

2009 
Simple complexity of it all, 

Fridericianum, Kassel, Germany

Marc Bijl deals with the daily structure of our lives and how we perceive its tension and paradoxes. In one 
of his works the artist burned a peace sign as a political gesture at the same time as referencing arte pove-
ra. In that sense the artist does not represent only counterculture ideologies, rather he tries to represent 
freethinkers and humanist ideologies. As an artist he is interested in those elements in life which represent 
social structure, whether it is through religion, subculture, counterculture or political conviction. They have 
their codes and icons. The artist searches for abstraction, for the universal and long existing struggle; Bijl 
adds a new personal perspective from a contemporary zeitgeist. 

Marc Bijl jako artysta zainteresowany jest motywami ilustrującymi strukturę społeczną – poczawszy od reli-
gii, po subkultury, kontrkulturę czy przekonania polityczne. Według Bijla wszystkie te sfery mają swoje kody 
i przedstawienia. Bijl tym zmaganiom nadaje wyrazu osobistego i naznacza współczesnym duchem czasu.



Thorsten Brinkmann
La Vie En RoseRock
2013
Installation with photographic prints
Variable dimensions
Courtesy of Mathias Güntner Gallery, Hamburg; Feldbuschwiesner Gallery, 
Berlin; Pablo’s Birthday Gallery, New York; HopStreet Gallery, Brussels
Thorsten Brinkmann & VG Bildkunst Bonn 2014

Thorsten Brinkmann  
Born in Herne, Germany
Lives and works in Berlin 
and Hamburg, Germany

www.thorstenbrinkmann.com

Solo Exhibitions
 

2014
Pose Poshly Positures, Palais für aktuelle Kunst, 

Glückstadt, Germany 
Warfare Canaries, Flanders Field Museum, 

Ypres, Belgium La Vie en RoseRock, 
JaLima Collection, Düsseldorf, Germany

 
2013

Kaffe dü Welt, Kunsthalle Bremerhaven, Germany
ViLLaRia, House Installation, Pittsburgh, USA

“The Hamburg artist Thorsten Brinkmann continues to deal in playful and ironic way with Richard  
Wagner’s cosmos and his nordic legendary figures. For the design of the mythical figures that he has deve-
loped, Brinkmann draws on an ever-growing collection of found objects. They include all kinds of discarded  
second-hand articles, remnants of bourgeois home decor and bulky waste, which Brinkmann composes 
in the context of performative self-portraits and collage.”

Dr. Margrit im Schlaa, Mythos Wagner, Klinger Forum, Leipzig, Germany, 2013.

Thorsten Brinkmann w ironiczny i zabawny sposób mierzy się z światem Richarda Wagnera i jego mitycz-
nymi, nordyckimi bohaterami. W swojej pracy wykorzystuje swoją nieustannie powiększającą się kolekcję 
„rzeczy znalezionych”. Obejmuje ona przedmioty wyrzucone/pozostawione/ używane – będące pozostało-
ścią po wystroju wnętrz burżuazyjnych domów oraz śmieci dużych gabarytów, które artysta wkomponowuje  
w performatywne autoportrety i kolaże.

Dr. Margrit im Schlaa, Mythos Wagner, Klinger Forum, Leipzig, Germany, 2013.



Nezaket Ekici
Lifting a Secret
2007
Performance and Installation, first performed in 2007
Variable dimensions

Nezaket Ekici
Born in Kirsehir, Turkey 

Lives and works in Stuttgart & Berlin, 
Germany and Istanbul, Turkey

www.ekici-art.de/

Exhibitions

2014
(After) Love as last sight, 

Pi ARTWORKS London, UK (solo)

2013 
Personal Map, to be Continued, De Bond, 

Cultuurcentrum Brugge, Belgium in Cooperation 
with Marta Herford,Herford, Germany (solo)

2012
Istanbul Modern Collection, presented 

at Museum Boijmans Van Beuningen, 
Rotterdam, The Netherlands

2011/2012 
Personal Map, to be Continued, 

Marta Herford Museum, Herford, Germany

2007
5th International Festival of Contemporary 

Dance Body & Eros (Curator Ismael Ivo), 
The Erotic Body, (IPG) Curated by Marina Abramovic, 

52nd Venice Biennale, Italy

The idea, the thought, the draft are the bases for the execution of my artwork. Ideas come from everyday 
life situations, social and cultural atmospheres. Then the idea expresses itself in the performances and art 
installations. As well as this, I use the body as a means of expression. The artistic idea is expressed using the 
body alone, as part of the installation and within the context of an audience. The subjects I deal with are 
time, movement, space, material, body, action / interaction. I try to create works of art that leave for the  
viewer, free space for associations and new possibilities. I take a special situation from everyday life and 
without illustrating this one for one; I place it into a new context. I aim to create art where all of the  
elements are connected together to form a whole work of art (Gesamtkunstwerk).

Staram się tworzyć sztukę, która stwarza widzowi przestrzeń dla nowych interpretacji i porusza jego wy-
obraźnię. A wybranym sytuacjom życia codziennego nadawać nowy kontekst i znaczenie.



Azin Feizabadi 
Drittwirkung von Grundrechten: Zwischen dem Rechtssubjekt ‚Ich’ (Natürliche Person) 
und dem Rechtssubjekt ‚Ich’ ( Juristische Person)
2013
Sound installation
24 hours loop 
Analysis and notation: Amen Feizabadi
Voice: Khodesh Kibud
Recording and sound design: Yavuz Akbulut
Commissioned and produced 
by Maxim Gorki Theater, Berlin

Azin Feizabadi
Born in Tehran, Iran

Lives and works in Berlin, Germany
www.azinfeizabadi.com

Exhibitions

2014
Cryptomnesia, Mid-Length Film, 

Museum Ostwall Dortmund, 
Commissioned by Kunststiftung NRW, Germany

A Collective Memory: Poetics, 
Politics, & Love Letters, Lecture-Performance, 

ICA London

2013
Physical Principles for the Choice of Red, 

Green & Blue, Exhibition Space Beirut, Cairo, Egypt
Berliner Herbstsalon, Maxim Gorki Theater, 

Berlin, Germany

2010
Felix, what will remain after all this?,  

Neue Berliner Kunstverein, Berlin, Germany

As part of I is A Collective Memory,
nothing of I is contemporary;
I, my love, I am I&I, not a political artist.
In the same manner as I do not speak your language!
I don’t speak any language!
But The Agent of Language, Love and Misunderstanding, I am.

In 2009 Azin launched his ongoing research and production framework entitled A Collective Memory. 
Swaying between fact and fiction, as well as poetics and immediate politics, the multidisciplinary works 
within A Collective Memory to create both political imagination and emancipatory participation. Azin’s  
films, installations, public interventions, writings and curatorial activities as part of A Collective Memory  
attempt to produce an alternative historiography based on notions of ‚projection’, ‚spectres’ and ‚time 
travel’, instead of merely foreseeing the past.

Filmy, instalacje, performance w przestrzeni publicznej, teksty i działalność kuratorska Azina realizowane 
są w ramach konceptu „Pamięć zbiorowa”.  Projekt ten jest próbą stworzenia alternatywnej historiografii 
opartej na wyobrażeniach „spektrum”, „projekcji” i „podróży w czasie”, która zaofiarować może więcej niż 
bierne przewidywanie przeszłości.



Thomas Florschuetz 
Enclosure (Brasilia) 05
2008/10
C-Print Diasec
180 x 225 cm
Courtesy of Galerie m Bochum

Thomas Florschuetz
Born in Zwickau, Germany

Lives and works in Berlin, Germany and Rio de Janeiro, Brazil
http://www.mbochum.de/artist_image_en.php?SID=gr-

934TQvyr7L&aid=61&aname=ThomasFlorschuetz

Exhibitions
  

2013 
Assembly, Museum Wiesbaden, Germany  (solo)

Extract, Vitra Design Museum Gallery, 
Weil am Rhein, Germany  (solo)

Ausweitung der Kampfzone – 
Die Sammlung 1968 - 2000, Nationalgalerie, 

Berlin, Germany

2011 
Architectonika, Hamburger Bahnhof, 

Berlin, Germany

2010 
Imperfect, Kunsthalle Tübingen, 

Germany (solo)

As with the (Le Corbusier) Ronchamp images, what one can say about Florschuetz’s architectural photo-
graphy is that it reveals the inner truth of things. Perhaps the most striking example of this is his view of 
Brasília. Ignoring thousands of picture books, advertising brochures and illustrated specialist publications, 
Florschuetz excludes the legendary axes and perspectives of this most famous modernist new city; he 
shows neither the ravishingly expressive cathedral of the capital, nor the two bipolar parliamentary palaces 
that have become a modernist myth, nor the severely ranked columns of tower blocks and gigantic offi-
ce buildings. What he doesn’t forgo is Brasília’s legendary spacious extend, but he registers it from within  
a glass corner space whose metal frames lies across the view like a passepartout. So the boundless prospect 
turns into a gripping atmosphere of helplessness; it shows Brasília as a place that causes individuals to see 
themselves as ants, as tiny particles of an endless space.

Dieter Bartetzko in The truth of detail in: Thomas Florschuetz Imperfect, Kunsthalle 
Tübingen and Verlag der Buchandlung Walter König, Köln, 2011

O fotografii architektury Florschuetza można powiedzieć, że ukazuje wewnętrzną prawdę rzeczy. Być może 
najlepszym tego przykładem jest jego spojrzenie na Brasílię. W jego zdjęciach nieograniczona perspekty-
wa miasta zaczyna kurczyć się w dławiącym poczuciu bezradności. Brasília Florschuetza to miejsce, w któ-
rym człowiek postrzegać zaczyna siebie jako malutką cząsteczkę uwięzioną w nieskończonej przestrzeni,  
mrówkę.

Dieter Bartetzko in The truth of detail in: Thomas Florschuetz Imperfect, Kunsthalle 
Tübingen and Verlag der Buchandlung Walter König, Köln, 2011



Simon Fujiwara
The personal Effects of Theo Grünberg
2010
Mixed media installation and performance documentation
Variable dimensions

Simon Fujiwara
Born in London, England

Lives and works in Berlin, Germany
http://www.andrearosengallery.com/artists/simon-fujiwara

Solo Exhibitions

2013 
Grand Tour, Kunstverein Braunschweig, 

Braunschweig, Germany
 

2012 
Rehearsal for a Reunion (with the Father of Pottery), 

Dvir Gallery, Tel Aviv, Israel
 

2011 
The Boy Who Cried Wolf: HAU 1, Berlin; Performa 11, 

New York; SFMOMA, San Francisco, USA
 

2010 
The Personal Effects of Theo Grünberg, 

Julia Stoschek Collection, Düsseldorf, Germany 

2009 
The Museum of Incest, Neue Alte Brücke, 

Frame, Frieze Art Fair, London, UK

When Theodor Grünberg; academic, explorer, Nazi prisoner and eroticist died in Berlin in the winter of 2008 
he was 136 years old. The personal effects he left behind included a library of almost 1000 books, poetry 
diaries, vinyl records, newspaper cuttings and postcards that Fujiwara inherited from Grünberg’s grandson. 
Shortly after, Fujiwara embarked on a journey to piece together the life of the impossibly ancient man thro-
ugh the story his library told, but was quickly led into a maze of mirrors, dead ends, and deception. 

Telling the personal story of his search, Fujiwara presents a performance set within the library of Theo Grün-
berg that details a quest that consumed him for almost two years and brought him some 10,000 kilometers 
around the world, from Berlin’s ‘Stasi’ headquarters to the deep Amazonian jungle in Brazil. As Grünberg’s 
life story becomes increasingly entwined with the history of modern Germany, Fujiwara in turn finds himself 
suffocatingly possessed by a man that he no longer recognises as his own invention – until the day he disco-
vers that Theodor Grünberg, the 20th Century Man, may not even be dead.

Gdy Theodor Grünberg, pracownik naukowy, podróżnik, więzień nazistowski i erotoman zmarł w Berlinie 
w zimie 2008 roku, miał 136 lat. W spadku pozostawił między innymi bibliotekę obejmującą prawie 1000 
pozycji: książek, zbiorów poezji, winylowych płyt, wycinków z gazet oraz kartek pocztowych. Fujiwara odzie-
dziczył ją po wnuku Grünberga. Niedługo potem artysta rozpoczął podróż, której celem było poskładanie 
fragmentów życia tego niezwykle wiekowego mężczyzny w jedną ciągłą narrację, za pośrednictwem „opo-
wieści” odnalezionych w jego bibliotece. Próba pochwycenia Grünberga w ramy historii bardzo szybko jed-
nak okazuje się niemożliwa i zaprowadza artystę w świat refleksów, miraży, ślepych uliczek i mistyfikacji.



Carla Guagliardi 
O lugar do ar (IV), versão aérea / 
The place of the air (IV), aerial version 
2014
Mixed media, iron bars, synthetic rubber bands and time
Variable dimensions
Courtesy of Galerie m Bochum

Carla Guagliardi
Born in Rio de Janeiro, Brazil

Lives and works in Berlin, Germany
www.carlaguagliardi.com

Solo Exhibitions

2014 
FUGA, Diehl CUBE, Berlin, Germany

 
2013 

Para quem voa descansar, Museu do Açude, 
Rio de Janeiro, Brazil

2012 
Os cantos do canto, Galeria Anita Schwartz, 

Rio de Janeiro, Brazil

2010 
O Lugar do Ar, Instituto Mariantonia (USP), 

São Paulo, Brazil
 

2009
Luogo d’aria, Castel dell’Ovo, Napoli, Italy 

“Is there a war in these works between the structural aspect, with its cerebral and rigid associations, and the 
more fluid and yielding components of the piece? Perhaps. Such a confrontation was neatly demonstra-
ted in an earlier work Guagliardi made (Untitled, 1994). Taking up an entire room, iron bars are suspended 
horizontally, supported one above another only by latex elastic bands of different widths, the weight of 
iron gradually pulling the structure out of regularity. An extremely complex process of stretching - since 
all the components are linked in a single interdependent structure but the linking bands are of different 
degrees of elasticity - alters the structure over time. It is a beautiful insinuation of the ‘body’ into the codes  
of minimalist art.”

Guy Brett, Time’s Arrow catalogue for the solo exhibition O lugar do ar-, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brazil 2009

W całym pokoju zawieszono horyzontalnie metalowe belki, podtrzymywane jedynie przez elastyczne szar-
fy o różnej szerokości. Waga belek sprawia, że cała konstrukcja stopniowo zmienia swój regularny kształt. 
Złożony proces rozciągania — jako, że wszystkie elementy stanowią jedną całość, ale szarfy charakteryzują 
się różnym stopniem elastyczności — zmienia strukturę pracy wraz z upływem czasu. Jest to piękna aluzja 
wpisująca „ciało” w kod sztuki minimalistycznej.

Guy Brett, Time’s Arrow catalogue for the solo exhibition O lugar do ar-, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brazil 2009



Johannes Kahrs
Untitled (angry girl)
2013
Oil on canvas (diptych)
 98.2 x 76.3 cm (x2)
Courtesy of Zeno X Gallery, Antwerp (BE)

Johannes Kahrs
Born in Bremen Germany

Lives and works in Berlin, Germany
www.zeno-x.com/artists/KJ/johannes_kahrs_bio.html

Solo Exhibitions

2014
Tropical Nights, Künsthalle Nürnberg, Germany

 
2012

Johannes Kahrs, Staatliche Kunstaammlungen, 
Dresden, GermanyJohannes Kahrs, 
CentrePasquArt, Biel, Switzerland

 
2007

Men with music, GAMeC, Bergamo, Italy
 

2006
Lonely long meaningless way home, 

Parasol unit foundation for contemporary art, 
London, UK 

The work of Johannes Kahrs confronts us with images that are difficult to place at first sight. In tactile-
ly translated fragments, we can find references to politics, religion, history, media and more personal  
(or private) subjects. By means of Kahrs’ specific pictorial treatment, the subject matter is infused with  
an intensified form of corporality, sensuality that threatens to break into fever. When Kahrs collects images 
he isn’t searching for specific content or for a real situation. A picture only becomes a reason to paint when 
it affects him emotionally and induces a creative sensation. As Ulrich Loock writes in Transcendence in Flesh 
and Blood the artist liberates the painting from its origins and models so it is irrelevant to compare them. 
Kahrs is much more interested in solving painterly problems and avoiding narration in figurative painting. 
Any possible interpretation of the painting is in the eye of its beholder and becomes a reason to question 
perception and experience. 

Zeno X Gallery, Antwerp; website and press text exhibition Tropical Nights 2014

Specyficzne podejście Kahrsa do twórczego procesu naznacza przedmiot pracy cielesnością i sensualnością 
tak intensywnie, iż grozi przekształceniem się w gorączkę. Poszukując inspiracji wizualnych Kahrs nie tropi 
jednak określonych treści ani faktów. Rzeczywistość wizualna staje się dla niego powodem twórczym tylko 
wtedy, gdy doświadcza go emocjonalnie 

Zeno X Gallery, Antwerp; website and press text exhibition Tropical Nights 2014



Jonathan Meese
DER EINSAME RITT DES „MARQUIS DE SCHLUMPF” INS 
BADEWANNENGESTÖPSEL
2013
Mixed media, acrylic modeling paste and acrylic
47 cm x 33 cm x 64 cm
Courtesy of Jonathan Meese

Jonathan Meese
Born in Tokyo, Japan

Lives and works in 
Berlin / Ahrensburg, Germany

www.jonathanmeese.com

Exhibitions

2014
PUMP UP THE VAMPIRE, PUMP UP THE VAMPIRE, PUMP 

UP THE VAMPIRE, SMELL!!! , 
Glue Factory, Glasgow, UK (solo)

2013
MALERMEESE. MEESERMALER, 

Museum der Moderne, Salzburg, Austria (solo)

2012 
Totalste Graphik, Akademie der Künste, 

Vienna, Austria (solo)

2011
TOTALZELBSTPORTRAIT, GEM 

Museum voor actuele kunst, The Hague, Netherlands 
(solo)

2010
Contemplating the Void: Interventions in the Guggenheim 

Museum, Guggenheim Museum, New York, USA 

Jonathan Meese’s work stretches across paintings, drawings, prints sculptures, performan-
ces but also extends to writing, stage design and directing within the theatre and the field of ope-
ra. Major exhibitions include Revolution, 2003 at Kestnergesellschaft, Hannover, Mama Johnny, 2006  
at Deichtorhallen, Hamburg, Jonathan Meese Sculpture, 2010 at the Museum of Contemporary Art in North 
Miami, and Totalste Graphik, 2012 at Akademie der Künste, Vienna. His work is part of several distinguished 
private and public collections including the Sammlung Falckenberg, Hamburg, Germany; Dela Cruz Collec-
tion, Miami, USA; Centre Pompidou, Paris, France; Museum of Contemporary Art in North Miami, USA; Art 
Gallery of Ontario, Toronto, Canada and Louisiana-Museum of Modern Art, Humlebæk, Denmark. In 2016 
for the 105th Bayreuther Festspiele, he will stage-manage, stage and costume design the opera “Parsifal” 
by Richard Wagner. 

Szerokie spektrum prac Jonathana Meese’a obejmuje: obrazy, rysunki, printy, rzeźby oraz performance, jak 
również dzieła pisane, projekty scenograficzne oraz reżyserowanie sztuk teatralnych i operowych. W 2016 
r., z okazji 105. Festiwalu w Bayreuth, Messe wyreżyseruje operę „Parsifal” Ryszarda Wagnera, do której 
zaprojektuje też kostiumy. 



Leila Pazooki
This is Not Green
2009
Neon glass
200 x 75 cm
Courtesy of the artist and Leila Heller Gallery

Leila Pazooki
Born in Tehran, Iran

Lives and works in Berlin, Germany
www.leilapazooki.net

Exhibitions

2013 
A bomb with a ribbon around it, 

Queens Museum, New York, USA

2012 
Magical Thoughts, Langgeng Art Foundation, 

Yogyakarta, Indonesia (solo)

2011 
Untitled, Hilger Contemporary, Vienna, Austria

Fair Trade, Gallery Christian Hosp, 
Berlin, Germany (solo)

2009 
Two Minute Photo, B21 Gallery, Dubai, UAE 

Surrealism, street art, commercialism, and Persian culture all converge in this smart neon work by Leila  
Pazooki. This is Not Green! most readily calls to mind René Magritte’s renowned 1929 painting, The  
Treachery of Images and Pazooki’s use of Persian in this instance is a calculated political move, demanding 
both canonical recognition and a rethinking of art history’s exclusivity.

“…… I used to paint. I studied painting and I had a dream of being a painter. A lot of the projects is my nostal-
gia for painting. My school was for painting, and somebody told me I could copy paintings to make money.  
I used to live in Tehran, and there was an American agency there that asked me to make copies. I tried.  
I made three and it was either too creative for them or it just wasn’t good enough. It was my first contact 
with the idea of the copy.”

http://magazine.saatchiart.com/articles/artnews/leila-pazooki-discusses-her-new-berlin-show

This is Not Green! najczęściej przywodzi na myśl słynną „Zdradliwość obrazów” René Magritte’a z 1929 r. Wy-
korzystanie w pracy Pazooki języka perskiego staje się świadomym ruchem politycznym, w którym artystka 
domaga się ponownego rozpatrzenia/zidentyfikowania kanonu sztuki, jak i ponownego przemyślenia idei 
wyłączności (w historii sztuki).

http://magazine.saatchiart.com/articles/artnews/leila-pazooki-discusses-her-new-berlin-show



Julian Rosefeldt 
My home is a dark and cloud-hung land
2011
Four-channel film installation, colour with sound. Shot on HD 16:9 converted 
to HD-SR and transferred onto four hard disc players 
29 min 23 sec loop
Courtesy of ARNDT Berlin and Barbara Gross Galerie, Munich

Julian Rosefeldt
Born in Munich, Germany

Lives and works in Berlin, Germany
http://www.arndtberlin.com/website/artist_1211

Exhibitions

2012
The Ship of Fools, Kunsthalle Wien Karlsplatz, 

Vienna, Austria (solo)
Julian Rosefeldt – World-Making. 

Film and Photo Works

2001-2011 
Taipei Fine Arts Museum, Taipei, Taiwan (solo)

2011
Julian Rosefeldt – Making Of. 

Film Installations and Photo Works
 

2004–2010 
DA2 – Domus Artium, Salamanca, Spain  (solo)

Gesamtkunstwerk: New Art from Germany, 
Saatchi Gallery, London, UK

2009
American Night, Kunstmuseum Bonn, 

Germany  (solo)

As an artist, Julian Rosefeldt belongs to the type of the aesthetic wanderer that travels between different 
worlds. A trained architect, he dealt mainly with issues of historical and media archaeology in his early 
work produced between 1994 and 1999 in equal partnership with Piero Steinle. Since the late 90s, instead  
of working with found footage or panoramic photos taken by himself, Rosefeldt now works with 16 or 35mm 
film footage, thus producing a very interesting interface between narrative film and complex film installa-
tion in his large-scale works. In terms of content, instead of a taxonomic processing of an architecture of 
repression and concealment, they reflect on the nature of deception and the fragility of what we call reality. 
The Enlightenment desire to reveal the hidden and so-called “real” reality behind the facade of staging, 
repression and media contention is substituted by the virtuoso play with the methods of media staging and 
especially cinematic staging itself. With clear allusions to the tradition of the baroque “theatrum mundi”, 
the works between 2002 and today are also very much about how cinema myths and images shape our 
everyday behaviour and our reality. In other words, in his more recent works, the artist is concerned not 
about the possible reality behind appearance, but about the conviction that there is always another staging 
behind every staging, and if in doubt – to paraphrase Oscar Wilde – after all, art does not imitate life, rather, 
it is life that imitates art.

Stephan Berg, Director of Kunstmuseum Bonn

Nawiązując wyraźnie do barokowej tradycji theatrum mundi, prace Rosefeldta począwszy od 2002 r. do naj-
nowszych stawiają pytania o to jak mity i obrazy kinowe kształtują nasze codzienne zachowania i rzeczy-
wistość. W ostatnich pracach artysta wydaje się być jednak zaniepokojony nie tyle możliwością istnienia 
innej rzeczywistości, skrywanej za fasadą, ale raczej przeczuciem, że za każdą z inscenizacji kryje się kolejna. 
Parafrazując Oskara Wilde’a: pamiętajmy, że w końcu to nie sztuka naśladuje życie, ale raczej życie naśladuje 
sztukę. 

Stephan Berg, Director of Kunstmuseum Bonn



Enis Rotthoff
I Am Real from the recent Stereo 
Film Soundtrack

2014
Stereo MP3-Files
2 mins 30 secs
Courtesy of Scoring Records 
and Stereo 

2014
Feature Film
Directed by Maximilian Erlenwein

Enis Rotthoff
Born in Berlin, Germany

Lives and works in Los Angeles, USA
http://www.enisrotthoff.com

Enis Rotthoff is a composer known for his innovative approach to film scoring. His close collaboration 
with filmmakers is the basis for a true cinematic concept and the inspiration for creating a unique musical  
language. By blending the orchestra with modern and sometimes rare instruments, and mixing with elec-
tronic elements, he produces an exclusive and captivating sound.

Enis’ recent compositions include the music to Wetlands (Feuchtgebiete), which was selected for the 2014 
Sundance Film Festival, and the film score for highly acclaimed film Measuring the World (Die Vermessung 
der Welt), which he recorded with the Radio Symphony Orchestra Vienna, and was nominated for the pre-
stigious Jerry Goldsmith Award. In addition Enis has composed the music for over 25 feature films in the 
United States and Europe, including Silver Tongues, Free Willy- Escape from Pirates Cove, B for Boy, A Quiet 
Love and Stereo.

After a scholarship for young composers in Berlin, Enis studied Film Scoring at the Film & Television Acade-
my Potsdam- Babelsberg, and Audiovisual Communication at the University of Arts Berlin.

In Los Angeles he had the honour to study with Academy Award-Winning Composer Jan A.P. Kaczmarek and 
later worked with him on Finding Neverland, Unfaithful and Evening.

Enis received a Sundance Institute Fellowship for the Sundance Composers Lab in 2007 and in 2008 was 
nominated for Germany as European Composer of the Year by the Federation of Film & Audio-visual  
Composers of Europe.

Enis Rotthoff jest kompozytorem znanym ze swojego innowacyjnego podejścia do muzyki filmowej. Pod-
stawą jego warsztatu jest bliska współpraca z twórcami kina, która stanowi inspirację pozwalającą stworzyć 
unikalny język muzyczny. Łącząc brzmienie orkiestry ze współczesnymi, często niecodziennymi instrumen-
tami, a następnie z elementami elektroniki, tworzy szczególne, urzekające dźwięki.



Esra Rotthoff
All One
2014
Wallpaper
10 x 6m
Courtesy of the artist 
and the Maxim Gorki Theatre, Berlin

Esra Rotthoff
Born in Berlin

Lives and works in Berlin, Germany
www.esrarotthoff.com

Exhibitions / Art fairs

2013 
The Unseen Photography Fair, 
Amsterdam, The Netherlands 

Muse / Fling, The Empire Project, 
Istanbul, Turkey  (solo)

CI The Contemporary Istanbul Art Fair, 
The Empire Project, Istanbul, Turkey

  
2012 

CI The contemporary Istanbul Art Fair, 
The Empire Project, Istanbul, Turkey  

Esra Rotthoff is known for her storytelling imagery spliced with surrealism, a joy for life and a trenchant eye 
on contemporary society. She photographs her subjects mostly on location, inspired by their own stories, 
allowing for the magic of the immediate locations she finds to improvise with flair akin to a veritable movie 
set. The net result is both spontaneous yet conceptually grounded.

She graduated from The University of the Arts in Berlin as Meisterschüler (master student) and has worked 
from the beginning with the city as her partner - yet she also flirts with other sites while traveling. 

She often collaborates with the arts and cultural scene of Berlin, a prime example is the Maxim Gorki  
Theatre in Berlin. In close contact with the intendants, she produced the overall visual aesthetics of the  
Gorki Theatre, a full image construction and creation for individual plays in poster form and the video tra-
ilers including the logo and visual concept, including portraits of the ensemble. 

Rotthoff ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie i w swojej twórczości od same-
go początku traktuje miasto jako partnera. Nie przeszkadza jej to jednak we wchodzeniu w bliższe relacje  
z innymi miejscami podczas podróży.

Fotografując swoich modeli na tle spontanicznie znalezionych plenerów, czerpie inspirację z ich historii, po-
zwalając wybrzmieć magii miejsca i przekształcić zastaną rzeczywistość w najprawdziwszy plan zdjęciowy. 
Rezultat końcowy jest wiec zarówno naturalny, jak i dobrze przemyślany.



Christoph Schlingensief
Menu Total
1986
Film
81 min
Original in German with Polish subtitles
Courtesy of filmgalerie 451, Berlin

Christoph Schlingensief 
Born in Oberhausen, Germany

Lived and worked in Berlin, Germany
Deceased on August 21, 2010 in Berlin, Germany

http://www.filmgalerie451.de/en/dvd/regisseure/schlingensief/

Schlingensief existed on the fringes of the film world in Germany; ignored by the mainstream. He toyed with 
the aesthetics of Nazi chic, exploitation and slasher films, Z-horror and art-house. Somehow he became  
a kind of trash auteur for the intelligentsia – a forerunner, in fact, to the now well-established style of the 
Volksbühne theatre in Berlin, known for its critical adaptations of typical late-capitalist creations such as 
reality TV or talent shows (he did his own, Freaks 3000 (2003), which included only people with disabilities. 
Always a ferociously hard-worker, he contracted cancer aged 48 – and after years of neglect was asked  
to represent Germany at the Venice Biennale, where he posthumously won the Golden Lion for best natio-
nal pavilion. A born exhibitionist, he documented his disease both on camera and via his blog.

Schlingensief’s films are a product specifically of family history and albums in which each has accumulated 
ballast, which can not be disposed of because no one wants to talk about it. That is why the figures are so 
busy trying to roar, to bleed and to puke. MENU TOTAL (1986) dispensed with conventional plot; again, 
it’s about blowing up narrative chains, damaged series and viewer perception, without succumbing to be-
ing perceived with the smug seriousness of a know-it-all-avant-garde artist bearing the arduous burden  
of theory.

Christoph Schlingensief był artystą awangardowym, tworzył na obrzeżach niemieckiego świata filmu, igno-
rowany przez przedstawicieli głównego nurtu. Bawił się estetyką tzw. Nazi chic i wykorzystywał szokującą 
tematykę horrorów klasy Z. Przez niektórych postrzegany jako autor „śmieciowych” filmów dla inteligen-
cji. Był też prekursorem dziś już ugruntowanego stylu teatru Volksbühne w Berlinie, słynącego z krytycz-
nych adaptacji programów powstałych w erze późnego kapitalizmu takich jak reality shows czy programy 
typu „Mam talent”. W 2003 roku Schlingensief stworzył nawet swój własny program zatytułowany „Freaks 
3000”, w którym udział brały tylko osoby niepełnosprawne.



Iris Schomaker
Rainy Mountain II
2013
Oil and watercolour on paper
240 x 210 cm
Courtesy of Galerie Thomas Schulte, 
Berlin

Iris Schomaker
Born in Stade, Germany

Lives and works in Berlin, Germany
http://www.irisschomaker.de

Solo Exhibitions

2014 
Iris Schomaker, Galeria Vilaseco Hauser, La Coruña, 

Spainone day soon, Galerie Thomas Schulte, 
Berlin, Germany

 
2012

Speak more Truth, galeria distrito 4, 
Madrid, Spain Doing real Things, 

Galerie Thomas Schulte, Berlin, Germany 

2009
Songs of love and hate, Schloss Salzau, 

Salzau, Germany

2006
Recent Paintings, Galerie Thomas Schulte, 

Berlin, Germany 

Iris Schomaker’s works are paintings exclusively done on paper, in which she plays within the boundaries  
of figurative representation and painterly abstraction. In doing so, the artist limits herself to the bare es-
sentials.  Her lone-standing figures are found in emptied, oblique rooms, with few reference points. In con-
trast to her earlier works, in which the traces of the painting process and graphic form-finding are present  
in the foreground of the paintings - simplified almost to shades of black and white, Schomaker’s new works 
have a stronger sense of graphic composition, along with an extended palette of bold colours. Abstract 
surfaces and rhythmic, crystalline forms combine to create spatial situations, where Schomaker’s charac-
ters develop an iconic presence, which far from any religious implications, relate to the formal qualities  
of representation.

W najnowszych pracach artystki dużo bardziej widoczna staje się kompozycja graficzna a barwy odważniej-
sze. Abstrakcyjne powierzchnie i rytmiczne, krystaliczne formy tworzą przestrzenie, gdzie postaci Schoma-
ker ujęte są w sposób wręcz ikoniczny, który jednak nie przywodzi na myśl skojarzeń religijnych, a jedynie 
ilustruje formalne właściwości reprezentacji.



Lars Teichmann 
Raider II
2014
Acrylic and varnish on canvas
230 x 200 cm
Courtesy of Galerie Feldbuschwiesner, Berlin

Lars Teichmann
Born in Burgstädt, Germany

Lives and works in Berlin, Germany
www.larsteichmann.com

Solo Exhibitions

2014 
Lars Teichmann / inbetween / new works, 

Feldbuschwiesner, Berlin, Germany
  

2013
Lars Teichmann, A Painter, Galerie Clara Maria Sels, 

Düsseldorf, Germany
 

2012 
Classics, Sparkassen-Kulturstifung Stormarn Marstall, 

Ahrensburg, Germany 
Lars Teichmann, Pulse, Dea Orh Art Gallery, 

Prague, Czech Republic 
Lars Teichmann, Arena, Feldbuschwiesner, 

Berlin, Germany 

“What hangs on the wall? ... And when it falls down, the colour has a crack? “

Lars Teichmann, 2014

Co wisi na ścianie?... A kiedy to spadnie, czy na kolorze pokaże się rysa?

Lars Teichmann, 2014



Mathilde ter Heijne
Woman to Go
2005-ongoing
Installation with postcards (to be taken by the audience) and
Stands, each 115 cm high
Variable dimensions

Mathilde ter Heijne
Born in Strasbourg, France

Lives and works in Berlin, Germany
www.terheijne.net

Solo Exhibitions

2014
Performing Change, Museum für Neue Kunst, 

Freiburg, Germany  
I Can’t Control Myself, 

Kunstverein Wolfsburg, Germany
 

2010
Any Day Now, Kunsthalle Nürnberg, Germany

Olacak!, DEPO, Istanbul, Turkey
 

2009
Long Live Matriarchy!, Stedelijk Museum Bureau, 

Amsterdam, The Netherlands 

„In my work I explore the social, cultural, political, and economic backgrounds of gender-specific phenome-
na within different cultures and cultural histories. Political, structural, and physical violence related to exi-
sting power structures in society are often the starting points for my work. At the moment I am researching 
the fashioning of rituals and oral traditions as a way to preserve and share knowledge for social minorities.

In these contexts, I explore alternatives to writing and symbol systems and consider the potential for  
matriarchal politics. Currently I am also focusing on collaboration and participation in my art production, 
in order to incorporate a collective focus on creating and defining knowledge. With this, subjects such as 
empowerment strategies, knowledge production, and networking become strong elements of my work.”

– Mathilde ter Heijne

Często punktem wyjściowym dla moich prac jest przemoc polityczna, strukturalna i fizyczna wynikająca z 
nadużywania władzy sprawowanej w społeczeństwie. Aktualnie zajmuję się badaniem procesu wpisywania 
w modę rytuałów i tradycji przekazów ustnych, jako sposobu na zachowanie i dystrybucję wiedzy pośród 
członków mniejszości społecznych.

Biorąc pod uwagę powyższe konteksty, badam alternatywy dla systemów piśmiennictwa i związanej z nim 
symboliki oraz rozpatruję ich potencjał dla polityki matriarchalnej.

– Mathilde ter Heijne



Ming Wong
Biji Diva!
2011 / 2014
Mixed media installation featuring a 2 channel video, colour with sound
33 mins12 sec 
Variable dimensions
In collaboration with the artist’s mother May Wong, in a live performance 
at “In Transit Festival” (2011), Haus der Kulturen der Welt, Berlin.
Courtesy of the artist, Vitamin Creative Space, Guangzhou 
and carlier I gebauer, Berlin

Ming Wong
Born in Singapore

Lives and works in Berlin, Germany
www.mingwong.org

Solo Exhibitions

2013
Me in Me, Shiseido Gallery, Tokyo, Japan

 
2012

Ming Wong: Making Chinatown, REDCAT, 
Los Angeles, USA

 
2011

Life of imitation, Hara Museum of Contemporary Art, 
Tokyo, Japan 

2010
Life of imitation, Singapore Art Museum, Singapore

 
2009

Life of imitation, Singapore Pavilion, 
53rd Venice Biennale, Venice, Italy, 

Dear Brothers and Sisters,
My name is Bülent Wongsoy. I am a Diva. But here in Berlin, nobody gives a shit. So today I want to tell you 
my story. About how far I had to go for the sake of my art, my music! I have travelled far and wide, singing for 
people who would listen to me, in places where I can find something worth singing about! 

People have tried to silence me before, but I will continue fighting for my voice to be heard! Even after I am 
dead, my songs will live on forever! I am a Diva, but in Berlin, nobody gives a shit.
That’s OK, coz this is where I have found my voice once more.
Come, listen. Let me sing for you. 
Kisses,

Bülent Wongsoy

Drodzy bracia i siostry!
Nazywam się Bülent Wongsoy. Jestem Divą. Ale tu, w Berlinie, nikogo to nie obchodzi. Dlatego pragnę dziś 
opowiedzieć Wam swoją historię. Opowiedzieć Wam, przez co musiałem przejść dla swojej sztuki, swojej 
muzyki! Przemierzyłem długie trasy wzdłuż i wszerz, śpiewając dla ludzi, którzy chcieli mnie słuchać, w miej-
scach, w których odnajdowałem coś, o czym warto było śpiewać!

Już wcześniej różni ludzie próbowali mnie uciszyć, ale ja się nie poddam i będę walczył o to, by mój głos był 
słyszany! Nawet gdy umrę, moje pieśni zostaną z Wami na zawsze! Jestem Divą, ale w Berlinie wszyscy mają 
to gdzieś.To nie szkodzi, ponieważ właśnie w tym mieście ponownie odnalazłem swój głos.
Chodźcie i posłuchajcie. Pozwólcie, że dla Was zaśpiewam. 
Całuję, 

Bülent Wongsoy



Michael Wutz
Pawtuxet 1
2013
Etching, collage, drawing with ink and acrylic
110 x 210 cm
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin

Michael Wutz
Born in Ichenhausen, Germany

Lives and works in Berlin and Günzburg, Germany
http://www.aurelscheibler.com/artists-represented/michael-wutz

Solo Exhibitions

2013
Michael Wutz, Galerie Klaus Gerrit Friese, 

Stuttgart, Germany
 

2011
Horst-Janssen Museum, Oldenburg, Germany

2010
Tales, Lies and Exaggerations, Aurel Scheibler, 

Berlin, Germany
Narcoleptica, Galerie Klaus Gerrit Friese, 

Stuttgart, Germany
 

2007
Silver flat lining, Volitant Gallery, Austin, TX, USA 

The works of Michael Wutz fluctuate between two poles:  his fascination for the traditions, cults and rites 
of primitive tribes or lost cultures and his everyday urban world. Wutz condenses his motifs aesthetically  
to form a new whole, thereby emphasising the head’s and skeleton’s significance as symbols. 

Large-scale etchings, another format of Michael Wutz’s work, aptly demonstrate his unique talent for 
combining history with the art of telling a tale. World concepts drawn from Christianity, German history,  
or literature of the fantastic are brought into play to reflect on his own reality. 

Depicting the borders between dream and reality as well as mixing the urban and the organic forms are 
crucial aspects in Wutz’s work. 

Wielkoformatowe ryciny, które Wutz wykorzystuje w swojej twórczości – doskonale pokazują jego niezwykły 
talent do łączenia wiedzy historycznej ze sztuką opowiadania historii. Na jego rycinach pojawiają się więc 
obrazy nawiązujące do ikonografii chrześcijańskiej, historii Niemiec czy literatury fantastycznej, wprowa-
dzane jednak jako elementy inspirujące do przemyśleń nad własną rzeczywistością.

Istotnym aspektem prac Wutza jest również próba zobrazowania granic istniejących pomiędzy snem a jawą 
oraz pomiędzy tym, co miejskie a tym, co organiczne.



Thomas Zipp
Task Dependence of the Effect of Standards on the Perception of a Series of 
Objects
2014
Mixed media
Variable dimensions
Courtesy of Galerie Guido W. Baudach, Berlin

Thomas Zipp
Born in Heppenheim, Germany

Lives and works in Berlin, Germany
http://www.guidowbaudach.com/artists/Thomas-Zipp/works

Exhibitions

2013
Comparative Investigation about the Disposition of the 

Width of a Circle, 55th International Art Exhibition, 
La Biennale di Venezia, Venice, Italy (solo)

2012
ENGLAND ATTACKED BY THE AMERICAS, 

Kunstverein Oldenburg, Oldenburg, Germany ( solo)

2011
The World’s most complete Congress of RITATIN 
Treatments, Kunstraum Innsbruck, Austria (solo)

2010
(WHITE REFORMATION CO-OP) MENS SANA 

IN CORPORE SANO, Kunsthalle Fridericianum,
 Kassel, Germany (solo)

2008
Sympathy for the Devil: Art and 

Rock and Roll Since 1967, 
Museum of Contemporary Art, Miami  

Museum of Contemporary Art, Montreal 

Thomas Zipp’s installations appropriate the language of museum and scientific display to convey a madman
-made, foreboding view of western civilisation’s achievements… In Zipp’s works, the free-association of the 
unconscious is an entry point into investigating collective guilt…

Asked about his practice, Zipp responds with a brief history of lysergic acid diethylamine, aka LSD, and its 
early transition from medical hope to potential CIA tool for mind-control and chemical warfare. Each of 
Zipp’s charismatic works aims to shed light on the quasi-fictional truths of post-Enlightenment so-called 
progress, conveying a sense of the real darkness lurking behind irrational, violent acts that are historically 
constructed as victories.

http://www.saatchigallery.com/artists/thomas_zipp.htm

 
Pytany o motywy swojej pracy twórczej, Zipp opowiada historię dietyloamidu kwasu D-lizergowego, czy-
li LSD i jego szybkiego przekształcenia z nadziei medycyny w broń chemiczną oraz narzędzie CIA służące 
do kontroli umysłów. Celem charyzmatycznych prac Zippa jest odsłonięcie quasi-fikcyjnej prawdy tzw. po-
stoświeceniowego postępu, w której historycznie ukonstytuowane zwycięstwa, okazują się być tylko zasło-
ną dla irracjonalnych i brutalnych aktów przemocy.

http://www.saatchigallery.com/artists/thomas_zipp.htm
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Berliners Low Riders (after the studio visits) 

The commitment to making studio visits, rather than gleaning infoaesthetics from various online platforms, provides a humanising aspect to research. The extremities 
and extremes of any city provide an exegesis for collaboration, help implement ideas and posit reframing of experience into selective images. The artist, Mathilde ter 
Hejne, described this as a ‘guerilla image strategy and an alternative portrait, from which many benefit from its codes’. 
There are many vantage points from which such strategies and stories were shared with us in the place of the artist’s studio. 

Many of these were conversations not necessarily important to inform the global perspective but rather as the tentative transmutations of artists view of its artworld 
- visibly translated by the artists’ experiences as observers continually trying to fix things. This life-science was consistently debated, using materials as a measure by 
which to construct their subject, whilst some accounted the passion with which the viewer could understand the notion of their enquiry. Constantly hesitating, they 
were willing to question the translation between life and knowledge as the making of art.

In German, the word for earth art is erde kunst (or better still erde in der kunst- earth in the art ) and erdkunde is geography, naturwissenschaft is science and fine art 
is schöne Kunst. Somewhere in between these terms the artists function to make art. It was becoming increasingly obvious that many of these studio conversations 
were more about the art system which Jonathan Meese described as a place where ‘not so much humour is left.’ He particularly went on to describe the Berlin artworld 
as ‘you want to be in it’ like a fortress or a religious order, mockingly describing it as ‘a certain church’. 

Artists see themselves as instruments (for generating charged moments to change the present) but also instrumentalised as Meese suggested ‘living in a cabaret….
to confirm to the good times.’ Simon Fujiwara suggested that the Berlin that he had lived in for the last seven years provided ‘a clear lack of visual information’ unlike 
his previous city, London, which ‘tried to solidify before it happens’. This lack leads to an ennui and maybe even a sense of isolation which decreases the speed of living 
thereby allowing processes conducive to studio practice. If the studio does become for artists a checkpoint, wherein thinking and making go hand in hand, it allows for 
a knowing or anticipating beyond the noise. Both Michael Wutz, and later on, Johannes Kahrs suggested that Berlin had changed to a place where there was ‘hardly  
a dialogue’. 
Maybe the boredom that Fujiwara gets excited about is in actuality a great deal more than ever before according to those who have lived and worked in Berlin most 
of their lives.

Since the beginning of this millennium, the Dutch artist, Marc Bijl, has been living and working in Berlin, where he suggests ‘art of our time’ might be happening. Altho-
ugh the city seems to be overflowing with artists and a bulging creative sector, the city he suggests does not hold a grip on it as a space ‘like (Templehof) Flughafen, 
which remains without a structure after it closed as an airport’. In many such conversations with the artists there was a sense of not having to defend themselves as 
artists, a belief that art was an unstoppable force now against the unmovable object of the commercial sector, that their private activities were not necessarily to re-

main as public property, that what emerged from their solitary hesitations to shared explorations were not necessarily even noticed deeply. Art, and maybe following 
on the commercial art, has become part of Berlin’s identity, its background that was sometimes, and not always successfully, combined into its urban identity which 
remains continuously under-construction.

We need light, food, heat and stories

What seemed important and attractive for many of the artists was the city’s ability to constantly emphasise space rather then images, Thorsten Brinkmann stated Ber-
lin provided a ‘ strategic place to hang out’ where old stratifications like the castle, Berliner Stadtschloss comes back to flaunt its Insel charms to the über postmodern 
Postdamer Platz. A palimpsest of decentred stories.
Berlin, for many of its artists, including Thomas Florschuetz and Carla Guagliardi ‘becomes a passage’, where bars become clubs, galleries become companies and 
artfairs become institutions and vice versa within a short decade. Lars Teichmann suggested here possibilities even exist to ‘integrate into the main classical’ traditions 
and frames.

Julian Rosefeldt proposed that Berlin is a ‘self fulfilling myth’, with a ‘field of the visual that recreates the myth’. This asymmetrical complex of the burden of history 
where the social hipster radicals and anarchists remain so finely tuned to become part of its remedial cabaret, becoming pronounced on the annual May Day Riots,  
a comatose dedication to Kreuzberg. This acquaintance with disappointments especially of the city administration and the propelled gentrification has led to select 
representatives of the neighbouring districts of Friedrichshain and Kreuzberg to annually and symbolically pelt each other with food and dirty diapers on the Ober-
baumbrücke bridge. This collective posture of radicalism is explored in the work of the collective, Artists Anonymous, who often talk about Berlin’s qualities that 
highlight an ‘intense individualism’

Kader Attia, who had spent his childhood between Algeria and France, now has relocated to Berlin for its attractive ‘growing economy of culture’.  He suggested that 
‘the evolution of the artist’ is to create ‘art as something else’ for contemporary culture and people beyond the illusionist powers and economy of the elite.  For Attia 
‘the artist has to be in constant doubt’. 

Like Attia, Iris Schomaker mentioned the residue of the infrastructure of the former east, that still allowed ‘affordable childcare’ for a woman and mother artist to work 
in the studio for prolonged periods. It was these mundane needs that were highlighted by a number of artists, the ease to be able to find time ‘to read and write, to de-
velop as an artist not necessarily to produce’ (Attia) combined with feelings including those of a ‘world where we sometimes we do not want to believe’ (Esra Rathoff).

In many ways Berlin is asymmetrical and this asymmetry ‘becomes blurred’ as Nezaket Ekici described in her practice both as a citizen of Germany and Turkey. Leila 
Pazooki recommended a ‘personal economy of ideas’ based on symbolic images that are affordably created by the technical facilities of Berlin’s underground and 
freelance economy of neon signmakers and antique restorers. 

In a globalisation era where we have come to be intimate acquaintances with disappointment and often silent witnesses, even its last exiles, Berlin, for Azin Feizaba-
di provides a ‘free mind space’ where overlaps happen and often one gets a feeling of ‘I could be anywhere’. Encouraging artists to be able to ‘reference over here’ 
wherever it is and ‘return it over there’ wherever ‘there’ might be. Ming Wong suggested that ‘Berlin is in transition, full of uncertainties’, allowing materials to be 
translated.

Cities as Destinies

The supposed democratisation of the art market has made a spectatorship sport of auctions and auction houses.  A second wound to art practice has been the lack 
of sustained performance by artists, due to the risks of proximity to the market. The idea of a prolonged practice and art as a lifelong project is no longer part of its 
contemporary fold. We grew up with the art history consommé of artists and art historians whose continuous efforts alluded to art as life’s ambition and expression. 



In the new millennium, the artworld’s key artists include a commodity broker (Koons) and an entrepreneur (Hirst) a twinning that provides a different narrative of its 
construction and  teleological analysis. If we are to take the overriding concepts of perpetual urbanisation into account, as the exhibition Berlin Heist suggests, then 
the city and the process of making allow the taking place of matching ideas. It is this physis, this nature that, as Heidegger suggests, allows something to rise from itself; 
to burst into bloom, erblühen in German. In the phenomenon of Berlin, this  artifice involves mythmaking, of youthfulness, of centres out of peripheries, from a bitter 
postwar generation to a drug techno centre for single, independent time without defining a goal. Berlin has come to represent these and many other stories which are 
now echoing around the world, wherein both brutal desires and the loneliness of interfaced technologies are transgressed with wild satisfaction of all things on the 
surface, the locals call it Oberflächengenauigkeit, the satisfaction with things on its surface. 

The artists also produce images which search in their surfaces the personal understanding of their desire. Their pursuit for answers and shared secrets in the authored 
pool of prekäriats, a syncretism that describes the precarity of artists lives, a global proletariat that forms the avant garde, overlooked by models of extremes in a 
compounded gentrification from Ostkreuz to Lichtenberg of major capitals of the world.
Shaheen Merali © 2014

Berlin Heist,
czyli dlaczego miasta naznaczone murami tak nas fascynują
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Berlińskie Low Riders (kilka refleksji z wnętrza pracowni) 

Zaangażowanie w wizyty studyjne, zamiast gromadzenia wrażeń estetycznych w oparciu o internet, zapewniło ludzki wymiar kuratorskiej pracy badawczej. Kategoria 
„doświadczenia” okazała się kluczowa o tyle, że umożliwiła ujęcie skrajności miasta w kategoriach egzegezy, ułatwiając tym samym interpretowanie ich znaczenia 
 i dostrzeganie odmiennej perspektywy doświadczeń w spotykanych obrazach. Artystka Mathilde ter Heijne określiła ten proces mianem „partyzanckiej strategii wize-
runku i alternatywnego portretu, z którego zakodowanych treści korzystać może wielu artystów”. Takimi i podobnymi historiami — strategiami postrzegania — dzieliło 
się zresztą w swoich pracowniach wielu odwiedzanych twórców.

Istotność wielu z tych rozmów wynikała jednak nie tyle z powodu wpisywania się w dyskurs, czy legitymizowania się dyskursem, lecz ze względu na cień niepewności 
towarzyszący indywidualnym wypowiedziom. A także z powodu przyjętej przez artystów perspektywy, w której ocena świata sztuki jest wyraźnie naznaczona ich do-
świadczeniem osobistym, bądź wiąże się przyjęciem roli wrażliwego obserwatora rzeczywistości, nieustannie próbującego coś w świecie naprawić. O tej właśnie szkole 
życia w pracowniach dyskutowali nieustająco, skupiając się na kwestii niezbędnego materiału, bądź też na pasji, jaka cechować musi odbiorcę, który ze sztuką chce się 
mierzyć świadomie. Artyści, choć nie bez wątpliwości, kwestionowali przy tym pojmowanie aktu twórczego, jako języka, który musi być komunikatywny ponad wszelką 
miarę

Po niemiecku „sztuka ziemi” to erde Kunst (albo też erde in der Kunst, czyli dokładnie „ziemia w sztuce”), Erdkunde to „geografia”, Naturwissenschaft to „nauka”,  
a schöne Kunst — „sztuki piękne”. I właśnie gdzieś pomiędzy tymi definicjami funkcjonują artyści tworzący sztukę współczesną. W trakcie terenowych badań kurator-
skich coraz bardziej oczywiste stawało się, że wiele ze studyjnych dyskusji rozpoczynanych od kwestii użytego materiału, rozwija się w kierunku refleksji nad sposobami 
działania współczesnego świata sztuki. Świata, który Jonathan Meese nazywa miejscem „gdzie nie zostało już zbyt wiele poczucia humoru”, a przyglądając się artystycz-
nemu światkowi Berlina żartobliwie dodaje: „to pewnego rodzaju kościół”, w którym „chcesz być środku”, tak jak w twierdzy lub religijnym zakonie.
 

We współczesnym świecie artyści widzą siebie jako instrumenty (naładowane i służące do generowania momentów, które choć na chwilę są w stanie zmienić zastaną 
rzeczywistość), ale też, jak sugeruje Meese, postrzegają się jako jednostki zinstrumentalizowane „żyjące w kabarecie… który potwierdzać ma tylko fakt, że żyjemy  
w dobrych czasach”. Simon Fujiwara zauważa z kolei, że Berlin — będący miejscem zamieszkania artysty od 7 lat — charakteryzuje się „wyraźnym brakiem informacji 
wizualnej” w przeciwieństwie do Londynu (poprzedniego miasta Fujiwara), „który poinformuje cię o każdym wydarzeniu, a zwłaszcza tym, które się jeszcze nie wyda-
rzyło”. W rozumieniu artysty berliński deficyt prowadzi do swoistego społecznego znużenia lub nawet poczucia izolacji, które w konsekwencji, spowalnia tempo życia, 
prowadząc do bezruchu. Ale też... paradoksalnie wyzwala impulsy sprzyjające pracy twórczej. Ośrodkiem dowodzenia (nad miastem) stać się bowiem musi dla artysty 
jego własna pracownia, w której myślenie i tworzenie idą ze sobą w parze i nie są zagłuszane, tylko wybrzmiewają wyraźnie ponad globalnym szumem. 

Pracownia pozwala na przewidywanie i wytwarzanie wizualnych komunikatów, które mogą zostać nie tylko głośno wypowiedziane, ale i odczytane przez innych. Jest 
to szczególnie istotne, gdyż jak zauważają Michael Wutz i Johannes Kahrs: „Berlin stał się miejscem gdzie >>rzadko kiedy odbywa się jakiś dialog<<”. Może więc zgodnie 
z tym, co twierdzą ci, którzy mieszkali i pracowali w Berlinie przez większość swojego życia, to właśnie globalny szum, znużenie i brak czytelnych komunikatów (tak 
ekscytujących dla Fujiwary), mają znacznie większe niż kiedykolwiek wcześniej.

Holenderski artysta Marc Bijl, który od 2000 roku mieszka i pracuje w Berlinie, stwierdza wprost: „Być może to tutaj właśnie tworzy się >>sztuka naszych czasów<<”.  
Bo choć miasto wydaje się być przepełnione artystami i nabrzmiałe sektorem kreatywnym, to jak zauważa Marc: nie zawsze pozostaje spójne, zupełnie „jak (Templehof) 
Flughafen, które od czasu zamknięcia lotniska, pozostaje poza jakąkolwiek strukturą”. Ale to oznacza też, że pozostawia przestrzeń. 

W trakcie spotkań dało się odczuć, że rozmówcy nie mają potrzeby bronienia się jako artyści, ale też, że sztuka jest przez nich postrzegana jako niezatrzymywalna siła, 
stająca w szranki z potężnym sektorem komercyjnym. Podkreślali też, że ich działania w życiu prywatnym powinny pozostawać niepubliczne, gdyż wystarczającą kon-
frontacją jest już ta zawodowa, odbywająca się w obszarze rynku sztuki, w którym tak wiele odkryć, idei, prac przechodziło boleśnie milcząco i niezauważenie. 

Sztuka, a co za tym idzie, sztuka komercyjna stały się częścią osobowości Berlina, jego tłem, które czasem, choć nie zawsze z sukcesem włączane jest do jego miejskiej 
tożsamości. Tożsamości pozostającej nieustannie w stanie budowy.

Potrzebujemy światła, jedzenia, ciepła i historii

Tym, co wydaje się istotne i atrakcyjne dla wielu artystów berlińskich, jest zdolność miasta do ciągłej adaptacji przestrzennej, która okazuje się ważniejsza niż jego  
walory wizualne. 

Dla Thorstena Brinkmanna Berlin znakomicie sprawdza się jako przestrzeń wędrówek (nawet tych bezcelowych), ponieważ to właśnie tutaj stare mury miasta,  
np. zamek miejski (Berliner Stadtschloss), dostają szansę na oczarowanie przechodnia swoim małomiasteczkowym urokiem über-postmodernistycznego Postdamer 
Platz; niczym w palimpseście. Dla Thomasa Florschuetz i Carla Guagliardi, Berlin to miasto-pasaż, w którym — nawet w ciągu dekady — bary przemieniają się w kluby, 
galerie w firmy, a targi sztuki w poważne instytucje (i vice versa). Z kolei Lars Teichmann zauważa, że Berlin daje nam możliwości wpisania się w jedne z najbardziej kla-
sycznych ram i tradycji.

Julian Rosefeldt nazywa Berlin „samospełniającym się mitem”, dostrzegając w nim „wizualną przestrzeń, zdolną mit odtwarzać”. Mitem na przykład jest asymetryczne 
połączenie ciężaru historii, w którym hipsterzy-radykałowie i anarchiści tak płynnie wpasowują się w pejzaż May Day Riots — corocznego kabaretu o charakterze tera-
peutycznym — będącym w rzeczywistości jednak tylko bezradnym, apatycznym gestem w stronę Kreuzbergu. 
Bliskie spotkania z rozczarowaniami, szczególnie często związanymi z poczynaniami władz miasta oraz przyspieszającą gentryfikacją, doprowadziły do tego, że co roku 
wybrani przedstawiciele sąsiadujących ze sobą dzielnic Friedrichshain i Kreuzberg symbolicznie obrzucają się jedzeniem i brudnymi pieluchami na moście Oberbaum-
brücke. Temat tego zbiorowego aktu radykalnych zachowań porusza w swoich pracach kolektyw Artists Anonymous, odnosząc się do tych cech Berlina, które można 
by określić zwrotem: „intensywny indywidualizm”.



Kader Attia, spędził dzieciństwo w Algierii i Francji, jednak niedawno przeprowadził się do Berlina, z powodu prężnie działającego rynku kultury. Jak twierdzi: ewolucja 
artysty polega na tworzeniu sztuki, jako „czegoś innego” wobec współczesnej kultury, a więc jest dla ludzi umiejących dostrzec coś więcej ponad iluzyjną władzę i go-
spodarkę elit. Żeby jednak tego dokonać artysta, według Attii, powinien „pracować w stanie nieustających wątpliwości”. 

Podobnie jak Attia, Iris Schomaker porusza w rozmowach temat polityki społecznej. Dla Iris użyteczne pozostałości polityki społecznej, to zwłaszcza te pochodzące  
z Europy Wschodniej, na przykład tania opieka przedszkolna, która umożliwia matce-artystce pracę w studio. Sposoby na życie, to zresztą często pojawiający się motyw 
w wypowiedziach artystów. I tak jak Attia walczy o łatwość w znalezieniu czasu na „czytanie i pisanie, rozwijanie się jako artysta, a niekoniecznie tylko produkowanie”, 
tak Esra Rotthoff dzieli się własnymi odczuciami przenikającymi ze świata, w którym przyznaje: „czasami nie chcemy wierzyć”.

Berlin jest asymetryczny, czy wręcz skrajny na wiele sposobów, ale bywa że asymetryczność ta — jak zauważa posiadająca obywatelstwo niemieckie i tureckie Nezaket 
Ekici — „rozmazuje się”. To dlatego Leila Pazooki wspomina o „indywidualnej ekonomii idei”, opartej na dostępności pewnych niezależnych działań (oddolnych akcji 
twórców neonów miejskich, czy samozwańczych konserwatorów miejskich antyków). 

Rozczarowanie, z którym stykamy się wręcz namacalnie i którego niemymi świadkami często jesteśmy, w zglobalizowanym świecie staje się przyczyną naszego wy-
gnania, to prawda. Ale pomimo to globalny, migracyjny Berlin jest dla Azina Feizabadi „przestrzenią wolności myśli”, gdyż w mieście, w którym przeróżne wydarzenia 
następują jedne po drugich, nachodząc na siebie, jak cienie, „ostatecznie masz wrażenie, że >>mógłbyś być gdziekolwiek<<”. Według Feizabadi przestrzeń ujawniająca 
się w Berlinie zachęca artystów do określania się poprzez „lokalne punkty odniesienia” gdziekolwiek by one nie były oraz „powracania tam”, gdziekolwiek „tam” się 
znajduje. Ming Wong twierdzi, że „Berlin jest miejscem w trakcie transformacji, pełnym nieoczywistości”, co pozwala na dowolne przekształcanie materii artystycznej.

Miasto zagęszczenie

Do lat 60. XX wieku dorastaliśmy w zamkniętym gronie artystów i akademików, którzy namiętnie starali się przedstawiać sztukę jako życiową ambicję i wewnętrzną 
potrzebę ekspresji. Później rzekoma demokratyzacja rynku sztuki sprawiła, że aukcje i działalność domów aukcyjnych stały się sportem publicznym i był to pierwszy cios 
dla sztuki współczesnej. Drugim ciosem był brak stabilnej, długodystansowej aktywności twórczej. Brak wynikający z poczucia zagrożenia stwarzanego właśnie przez 
okrutne prawa rynku. Idea długotrwałych konceptów artystycznych i sztuki rozumianej jako „projekt na życie” przestawała być zwyczajnie możliwa do realizacji. 

Dlatego obecnie wśród kluczowych artystów świata sztuki znajdziemy np. brokera surowców (Koons) oraz przedsiębiorcę (Hirst). Jest to zestawienie, które wskazuje na 
nieodwracalną zmianę narracji świata sztuki i wartości samego artysty. Jeśli jednak, zgodnie z założeniami wystawy Berlin Heist, za naczelną koncepcję rozwoju uznamy 
„potrzebę nieustającej urbanizacji”, wówczas tożsamość miasta i procesy twórcze z nim związane staną się kompatybilne. Ta cecha wrodzona, ta natura, która według 
Heideggera pozwala rzeczom wzrastać samym z siebie i eksplodować w stan rozkwitu — wydaje się tutaj najważniejsza. W przypadku Berlina fenomen „gwałtownego 
rozkwitu” obejmuje jednak nie tylko urbanizację, ale i tworzenie mitów, których sugestywność wynika z młodzieńczego charakteru miasta, a wyraża się poprzez śmiałą 
obecność licznych centrów boleśnie wykrojonych z peryferii i zgorzknienia powojennego pokolenia spychanego powoli ze sceny przez odurzony narkotykami techno
-tłum. Berlin stał się przedstawicielem historii, które odbijają się dziś echem na całym świecie i w których brutalne żądze, ale i samotność płynąca z dojmującej wszech-
obecności technologii, splątane są z konsumpcją i szczególnym rodzajem satysfakcji, który niesie za sobą wybór życia „na powierzchni”. Lokalni mieszkańcy mówią na 
to oberflächengenauigkeit. Powierzchowność i satysfakcja.

Ostatecznie artyści też tworzą obrazy, których „powierzchnia” jest próbą „przekazania ich osobistych pragnień”. Pogoń artystów za odpowiedziami, za wspólnymi  
sekretami, za własnym językiem, pogoń odbywająca się w przestrzeni prekariatu — globalnego proletariatu formującego awangardę — [ jest] naznaczona skrajnościa-
mi odgradzającej się gentryfikacji, która postępuje od Ostkreuzów do Lichtenbergów we wszystkich największych stolicach świata.

© Shaheen Merali 2014
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Drittwirkung von Grundrechten: Zwischen dem Rechtssubjekt ‚Ich’ (Natürliche Per-
son) und dem Rechtssubjekt ‚Ich’ ( Juristische Person)
2013
Sound installation
24 hours loop 
Analysis and notation: Amen Feizabadi
Voice: Khodesh Kibud
Recording and sound design: Yavuz Akbulut
Commissioned and produced by Maxim Gorki Theater, Berlin

Thomas Florschuetz 
Untitled (Palast) 24
2006/07
C-Print Diasec



180 x 147 cm
Courtesy of Galerie m Bochum

Thomas Florschuetz 
Untitled (Palast) 25
2006/07
C-Print Diasec
180 x 147 cm
Courtesy of Galerie m Bochum

Thomas Florschuetz 
Enclosure (Brasilia) 05
2008/10
C-Print Diasec
180 x 225 cm
Courtesy of Galerie m Bochum

Thomas Florschuetz 
Untitled (Individual) 03
2012/13
Inkjet on Fine Art Baryta paper
90 x 61 cm
Courtesy of Galerie m Bochum

Thomas Florschuetz 
Untitled (Individual) 04
2012/13
Inkjet on Fine Art Baryta paper
90 x 61 cm
Courtesy of Galerie m Bochum

Thomas Florschuetz 
Untitled (Individual) 05
2012/13
Inkjet on Fine Art Baryta paper
90 x 61 cm
Courtesy of Galerie m Bochum

Thomas Florschuetz 
Untitled (Individual) 06
2012/13
Inkjet on Fine Art Baryta paper
90 x 61 cm
Courtesy of Galerie m Bochum

Simon Fujiwara 
The personal Effects of Theo Grünberg
2010

Mixed media installation and performance documentation
Variable dimensions

Carla Guagliardi 
O lugar do ar (IV), versão aérea / 
The place of the air (IV), aerial version 
2014
Mixed media, iron bars, synthetic rubber bands and time
Variable dimensions
Courtesy of Galerie m Bochum 

Johannes Kahrs 
Untitled (curtain / cigarette bud)
2010
Oil on canvas 
127.5 x 247 cm
Courtesy of Zeno X Gallery, Antwerp (BE)

Johannes Kahrs
Untitled (trap)
2012
Oil on canvas
82.6 x 136.2 cm
Courtesy of Zeno X Gallery, Antwerp (BE)

Johannes Kahrs
Untitled (angry woman)
2011
Oil on canvas
44 x 34,6 cm
Courtesy of Zeno X Gallery, Antwerp (BE)

Johannes Kahrs
Untitled (angry girl)
2013
Oil on canvas (diptych)
 98.2 x 76.3 cm (x2)
Courtesy of Zeno X Gallery, Antwerp (BE)

Jonathan Meese
DR. ACHTUNGFREEZE: Temple of LOVECONSUMPTION is 
a little bit open (closet)
2004
Installation

FLESHMASTER PISS AND THE DIRTY HAIRRYS (CLODIA B.)
2014
Plaster, Styrofoam and wood figurine including two videoworks

290 x 140 x 200 cm 
Courtesy of Jonathan Meese

‘Ich grunz’, mein Schwein pfeift im Panamakanal mit Pferdedeo (Szechùan Art) 
2014
Film by Jan Bauer.net
Courtesy of Jonathan Meese

WAS SIND DAS FÜR LEUTE? (PFERDEA(R) SPRACH: FAUCH’ KULTUR WEG)
2014
Film by Jan Bauer.net
Courtesy of Jonathan Meese

PFERDIAPFEL MIT STAKKA’S BECHAMEL-HELM-PFLICHT MI ON
2013
Mixed media, acrylic modeling paste and acrylic
64.5 cm x 57 cm x 93 cm
Courtesy of Jonathan Meese 

DER EINSAME RITT DES „MARQUIS DE SCHLUMPF” INS BADEWANNENGESTÖPSEL
2013
Mixed media, acrylic modeling paste and acrylic
47 cm x 33 cm x 64 cm
Courtesy of Jonathan Meese

Leila Pazooki
This is Not Green
2009
Neon glass
200 x 75 cm
Courtesy of the artist and Leila Heller Gallery

Leila Pazooki
Untitled
2011
Neon glass and framed prints (17 parts)
340 x 700 cm  

Julian Rosefeldt 
Deep Gold
2013/14
Single channel film, black and white, sound. Shot on HD 16:9 converted to HD-SR 
and transferred onto a hard disc player
18 min 12 sec loop
Courtesy of ARNDT Berlin and Barbara Gross Galerie, Munich

Julian Rosefeldt 
My home is a dark and cloud-hung land
2011
Four-channel film installation, colour with sound. Shot on HD 16:9 converted to 
HD-SR and transferred onto four hard disc players 
29 min 23 sec loop
Courtesy of ARNDT Berlin and Barbara Gross Galerie, Munich

Julian Rosefeldt
The Ship of Fools (I) 
2007
Light-jet print
157.5 x 210 cm (unframed)
Courtesy of ARNDT Berlin

Julian Rosefeldt
The Ship of Fools (III)
2007
Light-jet print
120 x 210 cm (unframed)
Courtesy of ARNDT Berlin

Julian Rosefeldt 
My home is a dark and cloud-hung land (I)
2011
Light-jet print
80 x 140 cm (unframed)
Courtesy of ARNDT Berlin

Enis Rotthoff  
I Am Real from the recent Stereo Film Soundtrack
2014
Stereo MP3-Files
2 mins 30 secs
Courtesy of Scoring Records and
Stereo 
2014
Feature Film
Directed by Maximilian Erlenwein

Enis Rotthoff  
Hallway from the film soundtrack of Silver Tongues
2011
Stereo MP3-Files
1 min 30 secs
Courtesy of Scoring Records and 
Silver Tongues (Original Motion Picture Soundtrack)



2011
Feature Film
Directed by Simon Arthur

Esra Rotthoff
All One
2014
Wallpaper
10 x 6m
Courtesy of the artist and the Maxim Gorki Theatre, Berlin

Christoph Schlingensief 
Menu Total
1986
Film
81 min 
Original in German with Polish subtitles
Courtesy of filmgalerie 451, Berlin

Iris Schomaker
Man Reading/ Black Fox
2013
Oil and watercolour on paper
240 x 196 cm 
Courtesy of Galerie Thomas Schulte, Berlin

Iris Schomaker
J. (reading)
2013
Oil and watercolour on paper
269 x 162 cm 
Courtesy of a private collection, Switzerland and Galerie Thomas Schulte, Berlin

Iris Schomaker
Rainy Mountain II
2013
Oil and watercolour on paper
240 x 210 cm
Courtesy of Galerie Thomas Schulte, Berlin

Iris Schomaker
Untitled
2014
Oil and watercolour on paper
21 x 31 cm (x15)
Courtesy of Galerie Thomas Schulte, Berlin

Lars Teichmann  
Raider I
2014
Acrylic and varnish on canvas
230 x 200 cm
Courtesy of Galerie Feldbuschwiesner, Berlin

Lars Teichmann  
Raider II
2014
Acrylic and varnish on canvas
230 x 200 cm
Courtesy of Galerie Feldbuschwiesner, Berlin

Lars Teichmann  
Master
2011
Acrylic and varnish on canvas
200 x 230 cm
Courtesy of Galerie Feldbuschwiesner, Berlin

Lars Teichmann  
Rivera III
2014
Acrylic and varnish on canvas
90 x 230 cm
Courtesy of Galerie Feldbuschwiesner, Berlin

Lars Teichmann  
Untitled portrait 008
2012
Acrylic and varnish on canvas
200 x 140 cm
Courtesy of Galerie Feldbuschwiesner, Berlin

Mathilde ter Heijne
Woman to Go
2005-ongoing
Installation with postcards (to be taken by the audience) and
Stands, each 115 cm high
Variable dimensions 

Ming Wong
Biji Diva!
2011 / 2014
Mixed media installation featuring a 2 channel video, colour with sound
33 mins12 sec 
Variable dimensions

In collaboration with the artist’s mother May Wong, in a live performance at “In 
Transit Festival” (2011), Haus der Kulturen der Welt, Berlin.
Courtesy of the artist, Vitamin Creative Space, Guangzhou and carlier I gebauer, 
Berlin

Michael Wutz 
Untitled
2014
Etching, collage, drawing with ink and acrylic 
110 x 210 cm 
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin 

Michael Wutz 
Pawtuxet 1
2013
Etching, collage, drawing with ink and acrylic
110 x 210 cm
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin 

Michael Wutz 
Pawtuxet 2
2013
Etching, collage, drawing with ink and acrylic
110 x 210 cm
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin

Michael Wutz 
Pawtuxet 3
2014
Etching, collage, drawing with ink and acrylic
130 x 210 cm 
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin 
 
Michael Wutz 
Untitled
2013
Collage, etching, fineliner, ink, acrylic, coloured pencil
on paper on mdf
105 x 60 cm
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin 

Michael Wutz 
Untitled
2014
Collage and ink on paper
91 x 85 cm
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin 

Michael Wutz 
Untitled
2014
Collage and ink on paper
40 x 40 cm
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin 

Michael Wutz 
Untitled
2014
Collage, coloured pencil, drawing ink and pencil on paper
 82 x 91 cm
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin 

Michael Wutz 
Germania II
2008
Etching, Edition 1/3
300 x 200 cm
Courtesy of Auriel Scheibler, Berlin 

Thomas Zipp
Task Dependence of the Effect of Standards on the Perception of a Series 
of Objects
2014
Mixed media
Variable dimensions
Courtesy of Galerie Guido W. Baudach, Berlin

Thomas Zipp
M.E.T.H 
2007
Mixed media installation, porphyry, silver leaf, wood
(sculpture), acrystal, wood, light bulb (torch) 
Variable dimensions
Courtesy of Galerie Guido W. Baudach, Berlin
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