
Projektvorhaben 

WORTWEG AUF ASPHALTSTRASSE [Arbeitstitel]
für die Kunstgemeinde PAMPSEE

WAS :	 Beschriftung	der	Straße	Blankensee	 	 Pampow	mit	Zitaten	und	Textfragmenten	der	Bewohner	in	beide		
	 Richtungen	über	eine	Distanz	von	2	km.

WiE : 	 	 Die	Schrift	wird	in	unterschiedlichen	Schrifttypen	und	-größen	auf	die	Straße	schabloniert, 	sodass	der		
	 Chor	der	Worte	gleichzeitig	eine	visuelle	Darstellung	er fährt	und	sich	zu	einem	Bild	über	2000	m	fügt.

WEr: 	 	 Die	Erarbeitung	und	das	Aufbringen	der	Schrift	er folgt	gemeinsam	durch	die	Bewohner.	Verantwortlich		
	 für	Projektidee,	-entwicklung	und-umsetzung	ist	barbara	caveng.

WAnn : 	 	 Ab	sofort, 	geplante	Fertigstellung	bis	31.8.2013

WAruM 	 [Ausgangspunkt]:

Die	 Distanz	 zwischen	 Blankensee	 und	 Pampow	 beträgt	 von	 Ortsschild	
zu	Ortsschild	2	km.	Diese	Strecke	ist	messbar,	man	kann	sie	abschreiten.	
Die	innere	Distanz	der	beiden	Gemeindeteile	zueinander	scheint	größer.	
Die	Verbundenheit	mit	dem	jeweiligen	Ortsteil 	als	ehemals	eigenstän-
digem	 Dorf, 	 überwiegt	 noch	 die	 Ansätze	 und	 Bestrebungen,	 zu	 einer	
gemeinsame	Identität	zu	finden.

Wofür 	 [Zielsetzung]	:

Durch	die	Beschriftung	der	Straße	mit	Zitaten	und	Textfragmenten	der	BewohnerInnen,	
deren	Inhalte	gelebte	Geschichte	spiegeln,	wird	die	Verbindung	der	beiden	Ortsteile	
Pampow	und	Blankensee	sichtbar	und	lesbar	gemacht.

Die	verwendeten	Texte	werden	in	Absprache	den	Gesprächen	entnommen,	die	ich	seit	Beginn	meines	Aufenthaltes	
in	Pampsee	mit	Ihnen	führe.	Aber	auch	Auszüge	aus	Tagebüchern,	Briefen,	Postkarten	und	sonstigen	Dokumenten	
können	und	sollen	Verwendung	finden.	

Angestrebt	ist, 	eine	Zitatesammlung	aus	mindestens	500	Worten,	Gedanken,	Hoffnungen,	Träumen	zu	bilden.

DiE StrASSE Soll übEr ihrE gElEbtE gESchichtE in DiE gEMEinSAME ZuKunft führEn. 

	
Es ist jede bewohnerin und jeder bewohner  eingeladen und aufgefordert mit seinem beitrag das Wortband 
von ortsschild zu ortsschild fortzuschreiben.

DAS Wort gEhört Zur hälftE DEM, WElchEr SPricht, unD Zur hälftE DEM, WElchEr hört . 	 Montaigne

Die	 begeh-	 und	 befahrbare	 Erzählung	 auf	 der	 Straße	 richtet	 sich	 als	 Ergebnis	 des	 beschriebenen	 gemeinsamen	
Entstehungsprozesses	 wesentlich	 an	 die	 Besucher	 und	 Touristen	 des	 Dorfes,	 bzw.	 der	 Region.	 Die	 Texte	 sollen	
den	 Gast	 aufhalten,	 in	 zum	Verweilen	 einladen	 und	 ihm	 Eindrücke	 zu	 den	 Menschen,	 die	 hier	 leben	 und	 zu	 ihrer	
Geschichte	vermitteln.

Zur	Umsetzung	des	Projektes,	wozu	auch	ergänzend	die	Ausarbeitung	weiterer	touristisch	wirksamer	Handlungs-
strategien	gehört,	finden	unregelmäßig-regelmäßige	Treffen	statt.

Auch hierzu ist jede und jeder interessierte herzlich eingeladen.

nächster termin ist Mittwoch, 8.Mai, 19 uhr. Der genaue ort wird noch bekanntgegeben. 

Für	Rückfragen	stehe	ich	Ihnen	gerne	zur	Ver fügung.

Sie	erreichen	mich	per	Email	unter	pampsee@caveng.net	oder	mobil	über	0171	756	00	28.

Ich	freue	mich	sehr	auf	die	gemeinsame	Umsetzung	dieses	Projektes	mit	Ihnen.

barbara	caveng,	1.Gesamtkünstlerin	Pampsees

DörfEr für KunSt-KunSt fürS Dorf

WWW.DoErfEr-fuEr-KunSt.DE



Przedsięwzięcie 

SłOWA NA ASFALTOWEJ DRODZE  [tytuł roboczyl]
dla  projektu artystycznego PAMPSEE

co:	 Umieszczenie	napisów	na	drodze	Blankensee	 	 Pampow	w	formie	cytatów	i	 	fragmentów	tekstów		
	 mieszkańców,	w	obu	kierunkach	na	odcinku	2	km.

JAK: 	 	 Napisy	o	różnym	kroju	 i 	wielkości	 l iter	umieszczone	 	za	pomocą	szablonów	na	drodze	w	ten	sposób,	
aby		 chór	słów	tworzył	jednocześnie	wizualną	kreację	i 	układał	się	w	obraz	na	2000	metrów.

Kto: 	 	 Wytworzenie	i 	naniesienie	znaków	graficznych	będzie	wspólnym	dziełem	mieszkańców.	

	 Osoba	odpowiedzialna	za	pomysł, 	 jego	realizację	i 	wdrożenie:	barbara	caveng.

KiEDy 	 	 Od	zaraz.	Zakończenie	projektu	do	31.08.2013

DlAcZEgo (punkt	wyjścia):

Dystans	pomiędzy	Blankensee	i	Pampow	od	jednej	do	drugiej	tablicy	z	
nazwą	miejscowości	wynosi	2	km.	Odleglość	ta	jest	mierzalna,	można	ją	
przejść.	 Ale	 odległość	 dzieląca	 mieszkańców	 obu	 wsi	 wydaje	 się	 być	 o	
wiele	większa.			Związek	z	tym	miejscem,	które	kiedyś	było	samodzielną	
wioską	wciąż	przeważa		nad	próbami	i 	dążeniem	do	znalezienia	wspólnej	
tożsamości.

Po co(wyznaczenie	celu):

Poprzez	 opisanie	 drogi	 cytatami	 i 	 fragmentami	 tekstów	 mieszkańców,	 których	 treść	
odzwierciedli	 przeżytą	 historię,	 związek	 Pampow	 i	 Blankensee	 -	 dwu	 części	 jednej	
miejscowości	-	stanie	się	widoczny	i	czytelny.

Wykorzystane	 teksty,	 za	 zgodą	 ich	 autorów,	 będą	 pochodziły	 z	 rozmów,	 które	 z	
Państwem	prowadzę		od	początku	mojego	pobytu	w	Pampsee.	Ale	także	urywki	z	l istów,	dzienników,kart	pocz-
towych	oraz	innych	dokumentów	mogą	i	powinny	zostać	użyte.

Będziemy	się	starać	stworzyć	zbiór	cytatów	z	minimum	500	słów,	myśli , 	nadziei	i 	marzeń.

DrogA, nA KtórEJ ZnAJDZiE Się żyWA hiStoriA PoWinnA WiEść WE WSPółną PrZySZłość.

Wszyscy mieszkańcy są zaproszeni do tworzenia wstęgi słów, która powstanie między tablicami z na-
zwami miejscowości.

SłoWo nAlEży W PołoWiE Do tEgo, Który MóWi, i  W PołoWiE Do tEgo, Który SłuchA. 	 Montaigne

Ta	opowieść,	po	której	można	chodzić	i 	jeździć,	będąca	wynikiem	wspólnego	procesu	powstawania	skierowana	
jest	głównie	do	turystów	i	gości	wsi	oraz	regionu.	Teksty	mają	za	zadanie	zatrzymać,	zaprosić	do	odpoczynku	
i	przekazać	gościom	wrażenia	o	ludziach,	którzy	tu	żyją	i 	o	ich	historii .

W	zwiąku	z	realizacją	projektu,	do	którego	dodatkowo	należeć	będzie	także	wypracowanie	innych	turystycznie		
skutecznych	strategii	działania,	odbywają	się	nieregularnie-regulrane	spotkania.

Każdy zainteresowany jest na nie serdecznie zaproszony.

Kolejny termin to środa 8. maja, godz. 19:00. o miejscu spotkania poinformuję wkrótce.

Chętnie	udzielę	Państwu	wszelkich	informacji.

Mój	adres	mailowy:	pampsee@caveng.net,	oraz	telefon	komórkowy	0171	756	00	28.

Ogromnie	się	cieszę,	że	wraz	z	Państwem		będę	realizować	ten	projekt.

barbara	caveng,	Pierwszy	Ogólny	Artysta	Pampsee

SZtuKA DlA WSi- WiEś DlA SZtuKi

WWW.DoErfEr-fuEr-KunSt.DE












