
Information 

Datum: 23 lipca 2019 

Korbmarkt 2019 

Jubileuszowy Korbmarkt: XL Korbmarkt w Lichtenfels 

Jeden z elementów „kultury plecionkarskiej” - Festiwal●Kultura●Plecionkarstwo 

40-lecie Korbmarktu – to świetna okazja do świętowania. A mianowicie z przyjaciółmi, którzy w 
ostatnich latach wytaczali drogę międzynarodowego Festiwalu Kultury Plecionkarskiej. To 
właśnie wszyscy oni są częścią tego szczególnego jubileuszowego święta. 
Program: 

Projekt plecionkarski wokół kościoła 

To jedna z większych atrakcji XL Korbmarktu dla miłośników pleci-
onkarstwa. Trzech znanych na świecie artystów plecionkarzy 
zgodziło się uświetnić jubileusz w ramach projektu artystycznego. 

Jette Mellgren und Jan Johannsen to duńska para artystów ple-
cionkarzy, którzy zapraszani byli już do wielu projektów artystycz-
nych. Stali bywalcy Korbmarktu z pewnością pamiętają ich wysta-
wę „Plecionkarstwo w Ugandzie” w dawnej synagodze (2015).  

Tim Johnson to brytyjski artysta, mieszkający na stałe w Katalo-
nii. Od 2013 roku regularnie odwiedza Lichtenfels podczas Festi-
walu Kultury Plecionkarskiej. Jego zeszłoroczna wystawa w Pała-
cu w Lichtenfels pt. „Linie i fragmenty” spotkała się z międzynar-
odowym uznaniem. W roku 2015 wraz z Lorą Wild, która będzie 
miała stoisko w ogrodzie kościoła, uświetnili Korbmarkt projektem 
„Shelters” (wiklinowe iglo). 

Carlos Fontales i Joan Farré Oliver to zespół artystów plecion-
karzy z Hiszpanii, którzy zrealizowali już mnóstwo projektów arty-
stycznych i plecionkarskich. Bardziej uważnym odwiedzającym 
Korbmarkt są oni z pewnością znani z projektu przed kościołem 
parafialnym pt. „Luftschlösser“ (Pałace w powietrzu), wykonanym 
w 2017 roku. 

Ten projekt jest szczególny o tyle, że 3 zespołom uczniów i ab-
solwentów Zawodowej Szkoły Projektowania Form Plecion-
karskich oferujemy możliwość bezpośredniej współpracy z uz-
nanymi artystami i zdobycia unikalnych doświadczeń w tak istot-
nym segmencie plecionkarstwa.
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Wystawy w Pałacu Miejskim 
Jak co roku, a tym bardziej w roku jubileuszowym, staraliśmy się 
pozyskać pouczające i interesujące wystawy z Europy, które będą 
prezentowane w Pałacu Miejskim. 

Andrea Magnolini (Włochy) z wystawą „Baskets in Frame” („Ko-
sze w ramach”).  
Pomysł kryjący się za wystawą jest genialny i pokazuje, że techniki 
plecionkarskie przekazywane były od stuleci (i dłużej!). Inspiracją 
artysty stały się obrazy 16 włoskich malarzy, na których widnieją 
kosze. Włoscy plecionkarze wypletli kosze, wzorując się na malo-
widłach. W ten sposób fragmenty obrazów wydają się być zupełnie 
plastyczne. 

Serfenta (Polska), to stowarzyszenie na rzecz promowania pleci-
onkarstwa w Polsce. Kierownik Paulina Adamska zaprezentuje 
wystawę „We Weave!” („Wyplatamy!”). 
Nowa wystawa przygotowana przez kreatywny zespół stowarzy-
szenia Serfenta wokół Pauliny Adamskiej opowiada historie dot. 
użycia materiałów plecionkarskich w Europie na konkretnych przy-
kładach. 
- 33 tablice wzbogacone zdjęciami i opisami 
- wiele produktów plecionkarskich – tradycyjnych & nowo zapro-

jektowanych, takich jak torby, maty, kosze itd. 
- 3 interaktywne stoiska, przy których można wypróbować swoich 

umiejętności 
- filmy na temat materiałów plecionkarkich i dotyczące stowarzy-

szenia Serfenta 
- 3 warsztaty plecionkarskie, aby stworzyć własne dzieło plecion-

karskie przy użyciu określonych materiałów  
(zob. flechtworkshops.de) 

Muzeum Plecionkarskie w Dahlhausen pod kierownictwem 
Hansgerta Butterwecka oraz Centrum Europejskiego Plecion-
karstwa Lichtenfels na czele z Manfredem Rauhem zaprezentu-
ją wystawę pt. „Ja i mój ulubiony koszyk”. 
Ta mała, lecz wyjątkowa wystawa zmienia swoje oblicze wraz z 
nowymi zdjęciami dołączanymi przez Internet. Jest to bowiem in-
teraktywny, artystyczny projekt fotograficzny, który powiększa się 
w zależności od ilości osób, biorących w nim udział. Informacje i 
udział: www.ichundmeinlieblingskorb.de 
Wskazówka: odwiedzający Korbmarkt 2019 mogą zrobić sobie 
zdjęcie ze swoim nowym koszem w pawilonie w ogrodzie kościoła 
parafialnego. Jest to możliwe dzięki nowoczesnym technologiom – 
po chwili zdjęcie staje się cześcią artystycznego projektu fotogra-
ficznego i jest do obejrzenia w Pałacu Miejskim. 

Dodatkowe informacje: www.cesteriainitalia.it, www.serfenta.pl, 
ichundmeinlieblingskorb.de, korbmacher-museum.de 

�  

�  

�  

�  

�  

Seite �  von �2 7

http://flechtworkshops.de
http://www.ichundmeinlieblingskorb.de
http://www.cesteriainitalia.it
http://www.serfenta.pl
http://ichundmeinlieblingskorb.de
http://korbmacher-museum.de


Drodzy goście świętują z nami: DUNDU 
Po świetnie przyjętych prezentacjach w latach 2013 i 2014 w Lich-
tenfels, gigantyczne wyplecione lalki wystartowały na całego. Po-
kojowo podbiły wszystkie kontynenty i są obecnie znane na całym 
świecie. 
Jako ambasadorzy „tworzenia wspólnoty” - czyli „ty i ty” – cały 
czas są w drodze, jak choćby ostatnio na Allianz Arena czy na 
światowym Sympozjum Kulturalnym w Weimarze. 
Choć lalki mają napięty program, to jednak nie chciały przegapić 
XL Korbmarktu i postanowiły świętować z nami. W związku jednak 
z napiętym grafikiem, zobaczyć je będzie można w Lichtenfels 
tylko w sobotę. 

Program na sobotę 
od godz.12.00 wezmą Państwo udział w uroczystym wkroczeniu 
wystawców na teren Korbmarktu 
od ok. godz.16.00 zwiedzą Państwo kiermasz w ramach kolejne-
go już „Walking Act” (teatr uliczny), a na koniec, wieczorem - jako 
główną atrakcję: 
zobaczą Państwo przedstawienie z oświetlonymi Dundusami 
przed ratuszem.  
My już jesteśmy bardzo podekscytowani i czekamy na naszych 
drogich przyjaciół ze Szwabii. 
Więcej informacji na temat pracy artystycznej i najbardziej emoc-
jonujących występów na stronie: www.dundu.de 

Teatr Dramaukles 
Obojętnie, czy występuje jako „Allfons – pilot balonu”, jako „Marie” 
czy w roli fotografa „Gustave” lub jak ostatnio jako „General de 
Fleur” – Sven Lange, wyszkolony aktor i człowiek teatru, oczaro-
wał nas wszystkich swoimi figurami na szczudłach. Figury te - 
zwłaszcza „Allfons” - nierozerwalnie łączą się z Korbmarktem, tak 
samo jak kosze.  
Ciekawe, czy Sven Lange znów wymyślił coś nowego. Plotka gło-
si, że tym razem pojawi się niejaka Elfriede Schlackenstein! 

Informacje: www.dramaukles.de

Koszykowa karuzela (Szwajcaria) 
Koszykowa karuzela Wernera Turtschi od wielu lat jest świetną 
zabawą dla dzieci! Werner Turtschi jest jednym z najbardziej 
znanych plecionkarzy w Szwajcarii, aktywnie działającym na rzecz 
zawodu plecionkarza w swoim kraju. Także i w tym roku jest z 
nami, a jego karuzela to już prawdziwa instytucja lub dokładniej 
mówiąc urokliwa tradycja bezpośrednio przy ratuszu. 
Weitere infos unter www.flechtereien.ch 
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Teatr Wiklinowy Alfreda Büttnera 

Swoją rocznicę obchodzi także i ten wyjątkowy Teatr Wiklinowy 
Afreda Büttnera: od 30 lat teatr lalek prezentuje się na scenie wy-
plecionej przez samego mistrza plecionkarza. Gratulacje! Ws-
zystko zaczęło się po raz pierwszy – i w ten sposób krąg się za-
myka – akurat na Korbmarkcie w Lichtenfels!! 
W tym roku dzięki wsparciu Urzędu Miasta Lichtenfels i Sparkasse 
Coburg-Lichtenfels program jest bezpłatny: 

sobota godz.14:30 i niedziela godz.16:00: 
„Mały kruk Socke - wszystko ekstra odlotowo” 
Przedstawienie jest nową wersją słynnego kruka. Mały kruk Socke 
występowałby najchętniej przez cały dzień. Często się nadyma i 
rozdziera szeroko dziób, dlatego chętnie odgrywa rolę króla. 
czas trwania 45 minut; dla dzieci 

niedziela o godz.16.30 i sobota o godz.14.00: 
Olga opowiada 
„Krowia opowieść o dużej ilości śmieci, których nie  
musiało wcale być …”; 
czas trwania 45 minut; dla dzieci 

Wszystkie przedstawienia odbywają się w dawnej synagodze. 

Więcej informacji na temat przedstawień: www.korbtheater.de

Międzynarodowy kiermasz wokół kościoła 

Centralnym punktem Festiwalu Kultury Plecionkarskiej w Lichten-
fels jest kiermasz wokół kościoła parafialnego. Jest to najważniejs-
zy kiermasz koszy i wyrobów wiklinowych wysokiej jakości w całej 
Europie. Dowodem na to jest zarówno liczba zgłoszeń, jak i poch-
odzenie wystawców w tym roku. 

Kiermasz składa się z dokładnie 41 stoisk wokół kościoła oraz w 
idyllicznym ogrodzie parafialnym – tyle, ile nigdy wcześniej. Kilka 
wystawców wprawdzie odwołało swój udział z powodu choroby, 
pojawiło się jednak wiele nowych zgłoszeń, tak więc stoisk nie 
wystarczyło dla wszystkich. Dla niektórych koszykarzy udało nam 
zorganizować miejsca na ulicy Coburger Straße. 

Wystawcy pochodzą z różnych części Europy, oprócz Niemiec z 
ośmiu innych krajów. Po raz pierwszy także z Norwegii. Ogółem 
wystawcy pokonają 26 016 km, aby przybyć do Lichtenfels.
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Nowa koncepcja rozmieszczenia stoisk 
Kolejną nowością z okazji 40-lecia Korbmarktu są pozyskane 
przez miasto Lichtenfels nowe stoiska wokół kościoła parafialnego. 
Decyzja ta uwarunkowana była wieloma aspektami i jest dużym 
krokiem naprzód, dzięki któremu międzynarodowy kiermasz będ-
zie miał opowiedni do swojego rozmachu wizerunek.  
To duże udogodnienie zwłaszcza dla wystawców z różnych części 
Europy, ponieważ nie muszą oni już zabierać ze sobą własnych 
stoisk, które zajmowały sporo cennego miejsca podczas transpor-
tu. Miejmy nadzieję, że czas na przygotowanie stoiska wpiątkowe 
popołudnie i związane z tym zamieszanie zdecydowanie się zm-
niejszą - stoiska będą bowiem już gotowe! 
41 nowych stoisk wokół kościoła parafialnego jest dostępnych w 
trzech różnych wielkościach, dzięki czemu możemy maksymalnie 
wykorzystać dostępną przestrzeń. 
Stoiska dofinansowane zostały z UE z programu  
LEADER – dotacja ta ułatwiła w znacznym stopniu podjęcie de-
cyzji o zakupie nowych stoisk. 

Wokół ratusza 
obok zakładów plecionkarskich Bawarskiego Cechu Rzemiosła 
Plecionkarskiego, prezentują się też ważne instytucje, takie jak 
Szkoła Zawodowa Projektowania Form Plecionkarskich w Lichten-
fels i niemieckie Muzeum Plecionkarstwa w Michelau. Już teraz z 
niecierpliwością czekamy na projekt szkoły zawodowej! Wprawd-
zie nie jest to jeszcze pewne, ale być może w bezpośrednim są-
siedztwie pojawi się stoisko informacyjne francuskiej szkoły part-
nerskiej z Fayl-Billot. 
Na stoiskach obowiązuje nowa koncepcja. Stoiska producentów 
koszy i twórców form wiklinowych znajdować się będą od teraz po 
bokach i z tył ratusza  - tym samym spełniamy prośby wystawców, 
aby stoiska były w mniej hałaśliwych miejscach (rozmowy z kli-
entami!). Z przodu przy obsłudze technicznej sceny znajdować się 
będzie punkt informacyjny miasta na temat Korbmarktu. 

Sprzedawcy koszy  
z wielu regionów Niemiec i spoza, np. z Litwy i Polski, pokażą swo-
je wyroby głównie wzdłuż ulic Laurenzistraße i Hirtenstraße. 

!  

!

�

�  

�

Seite �  von �5 7



Brama wejściowa na ul. Narodów 
Dzięki tegorocznemu jubileuszowi jest to możliwe: w uliczce Bad-
gasse pojawi się nowa brama wejściowa na „Ulicę Narodów”. 
Obecnie Urząd Miasta Lichtenfels wraz z Centrum Europejskiego 
Plecionkarstwa w Lichtenfels pracują nad urzeczywistnieniem pro-
jektu Hansa Petera Sturma. 
Hans Peter Sturm jest znany w środowisku plecionkarskim. Dla 
Lichtenfels zaprojektował i zrealizował „Mrówkę” oraz pawilon 
przed dworcem kolejowym.  
Kilka lat temu wyplótł sufit kościoła w Aalen, dzięki czemu między-
narodowe jury zaliczyło ten projekt do grona 50 nominowanych do 
nagrody FIBRA Award 2019, która wyróżnia architekturę w połąc-
zeniu z włóknami roślinnymi. To wielki zaszczyt!

Kursy / Warsztaty plecionkarskie 
Nie ma chyba nic bardziej oczywistego podczas udziału w Korbm-
arcie niż spróbowanie samemu, jak łatwo, a może trudno (?) jest 
wypleść coś z wikliny. Jeśli natomiast ktoś brał już kiedyś udział w 
tego typu warsztatach, to może zechce nauczyć się nowych tech-
nik? Dla wszystkich chętnych tradycyjnie już mamy przygotowane 
kursy i warsztaty plecionkarskie. 
Z okazji jubileuszu odważyliśmy się i w tym temacie zrobić krok do 
przodu i iść w kierunku większego umiędzynarodowienia ofero-
wanych przez nas warsztatów. Oprócz pięciorga regionalnych i 
krajowych prowadzących, w tym roku po raz pierwszy pojawią się 
także międzynarodowi instruktorzy, którzy w swojej ofercie mają 
kursy godne uwagi. Szczególnie ekscytujący może być dwudniowy 
kurs (czwartek i piątek), podczas którego wypleciony zostanie 
kosz, który w Polsce należydo niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. 
Kursy odbywają się w dwóch warsztatach w zabytkowym sklepie-
niu piwnicznym i na parterze Pałacu Miejskiego. 
Więcej informacji pod: flechtworkshops.de 

Konkurs fotograficzny „Fokus Korbmarkt´19“ 
To zachęta dla zwiedzających, którzy lubią robić zdjęcia, do prze-
syłania zarówno szybkich, jak i przemyślanych ujęć z jubileuszo-
wego Korbmarktu i wzięcia tym samym udziału w konkursie wraz z 
innymi miłośnikami fotografii. Fotografie oceni fachowe jury i 
przyzna nagrody pieniężne za miejsca od 1 do 10. Zwycięskie 
zdjęcia otrzymają 300/200/100 €. 
Obok widoczne jest zwycięskie zdjęcie z 2018 r., wykonane przez 
Helmuta Kobera na wystawie „Linie i fragmenty”. 
Informacje i warunki uczestnictwa (z którymi należy się zapoznać ) 
na stronie: www.korbmarkt.de 
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Bieżące informacje na temat Korbmarktu można śledzić na naszym fan-pagu na Facebooku: „Flechtkultur-
festival – Korbmarkt Lichtenfels”. Program stopniowo aktualizowany jest na oficjalnej stronie internetowej 
festiwalu: www.korbmarkt.de 

V.i.S.d.P.: Manfred Rauh (kierownik projektu) 

Zentrum europäischer Flechtkultur Lichtenfels, Ringgasse 4, 96215 Lichtenfels, rauh@flechtkultur.eu 

„Zespół Orga” … 
... chcielibyśmy w tym miejscu szczególnie wyróżnić. Młodzi i za-
angażowani mieszkańcy Lichtenfels, którzy w przyjazny sposób 
pomagają podczas Korbmarktu i  wspierają organizatorów, rozda-
jąc broszury z programem, pomagając w znalezieniu konkretnej 
atrakcji, służąc pomocą artystom i aktywnie działając za kulisami, 
gdy coś nie przebiega zgodnie z planem. Każda pomocna dłoń jest 
ważna na tak dużej imprezie. Jeśli chcesz się przyłączyć (pomoc-
nicy zawsze mile widziani!), to napisz na adres: rauh@flechtkul-
tur.eu lub skontaktuj się z menadżerem miasta Steffenem Hof-
mannem w ratuszu.
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