
Miejsce  
powiązania

Zaproszenie  
do udziału

Drodzy bliscy, na terenie Miejsca Pamięci KZ-Neuengam-
me powstaje partycypatywny, rosnący monument. Tutaj 
możecie wspominać waszych członków rodzin, byłych 
więźniów KZ-Neuengamme . Poprzez indywidualny pro-
jekt plakatu możecie aktywnnie wyrazić historię waszych 
bliskich i pamięć o nich. Wasz projekt laserowo drukowany 
będzie na płytę drukową. Tak powstałe płyty prezentowa-
ne będą na terytorium Miejsca Pamięci KZ-Neuengamme, 
tym samym dostępne też dla wszystkich zwiedzających.  
W przyległej drukarni,  wszystkie motywy będą reprodu-
kowane i powielane. Powstałe plakaty mogą prezentowa-
ne być na ściankach plakatowych obozu, bądź zabrane 
ze sobą i rozpowszechniane poza obszarem Miejsca Pa-
mięci. W ten sposób wspomnienia i historia pozostaną wi-
doczne i żywe w pamięci. 

Zapraszamy do projektowania plakatów,  z tekstami, 
rysunkami i zdjęciami. Przemyślcie w jaki sposób chcecie 
upamiętnić waszych bliskich. Kompozycja ta może za-
wierać szczegóły życiorysu, wspólne przeżycia, własne 
myśli i życzenia. Im bardziej osobiste będą te plakaty, tym 
bardziej widoczna będzie historia waszych bliskich.



Projekty wyko-
nywane ręcznie

Albo kreowane 
komputerowo 

Do projektu użyj białego papieru, pionowo w for-
macie - DIN  A4 . Stronę możecie kreować tekstami, 
grafiką i zdjęciami.  Tutaj możecie użyć zarówno prac 
wykonywanych ręcznie jak i wklejać uprzednio wy-
drukowane teksty i ilustracje. Ułóżcie poszczególne 
elementy tak, aby układ graficzny był interesujący. 
W jak sposób pojedyncze elementy będą zestawione 
ze sobą,  zależy tylko od was. Możecie wypróbować 
kilka możliwości; w spokoju wybieżcie wariant który 
najbardziej wam się podoba i najlepiej reprezentuje 
waszych bliskich. Gotowy motyw prześlijcie w dużej, 
sztywnej kopercie na nasz adres.(Adres znajduje się  
na następnej stronie).

Tekst Piszcie, proszę tylko 
krótkie teksty, maksym-
alnie 150 słów- chętnie 
w języku ojczystym. 
W tekstach pisanych 
ręcznie,  linijka powin-
na mierzyć co najmniej 
jeden centymetr. Dla 
dobrej czytelności pow-
inniście użyć względnie 
grubego i ciemnego pi-
saka. Proszę nie używać 
ołówka ani kredek. W 
opracowaniu cyfrowym 
wybieżcie do pisania 
tekstu czcionkę conajm-
niej o wielkości 14.

Ilustracja Krótka strona zdjęć i 
rysunków nie powinna 
być krótsza niż 10 cm. 
Zdjęcia grupowe po-
winne być większe niż 
zdjęcie portretowe.

Kolory Używajcie proszę tylko 
czarnej i białej farby. 
Czarne elementy,  będą 
później drukowane kolo-
rowo.

Do opracowania swojej koncepcji użyj dobrowolnie 
wybranego programu komputerowego (np. Word, 
Paint i inne). W wybranym  programie otwórz stronę w 
formie DIN A4 w pozycji pionowej. Stronę tą możecie 
wypełnić tekstami , grafiką i zdjęciami.  Materiał ana-
logowy(np. stare zdjęcia), który chcielibyście wstawić 
do pliku, możecie zeskenować. Do pisania wybieżcie 
pismo, które wam się podoba i jest dobrze czytelne. 
Dowolnie ułóżcie zdjęcia i teksty, tak aby efekt był cie-
kawy i urozmaicony. Chętnie wypróbujcie kilka możli-
wości aby znaleźć najciekawszy wariant. Gotowy plik 
prześlijcie na naszą pocztę elektroniczną jako PDF 
albo w formacie jpg. (adres na następnej stronie)
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Imię i nazwisko byłego 
więzionego:

Proszę wypełnić

Proszę wypełnić

Dane personalne byłego 
więzionego: 

Tutaj będzi 
umieszczony 
twój motyw 

Twoje imię i nazwisko (w 
celu koordynacji)

Dane kontaktowe np. 
adres elektroniczny ( w 
celu  koordynacji)

Proszę wypełnić

Proszę wypełnić

Przesyłki
Gotowy pracę prześlijcie jako plik PDF albo w forma-
cie jpg. W przypadku prac analogowych można je 
zeskenować i również jako plik PDF albo jpg, lub pr-
zesłać drogą pocztową na adres uczelni.
Email-Adresse: ort_der_verbundenheit@gmx.de
Adres pocztowy: Jesko Fezer
Studio Experimentelles Design 
Hochschule für bildende Künste Hamburg 
Lerchenfeld 2, 22081 Hamburg 

Inicjatorzy
Idea projektu „ Miejsca Powiązania „ powstała w krę-
gu członków rodzin byłych więźniów KZ-Neuengam-
me i ich zwolenników. Z życzeniem znalezienia mie-
jsca upamiętniającego byłych więzionych krewnych, 
organizatorzy zwrócili się do Studia Experimentelles 
Design Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Hamburgu. 
W ramach intensywnej wymiany powstała idea ros-
nącego warsztatu pamięci,  którego myślą przewod-
nią jest przyszłość bliskich krewnych. 

Archiwum cyfrowe
Miejsce Powiązania (O.d V) na terenie Miejsca Pamięci 
KZ-Neuengamme będzie rozszerzone poprzez pows-
tałą stronę intrenetową. Ze wzlędu na mnogość na-
rodowości byłych więzionych osób,  dokumentacja 
internetowa jest dla tego miejsca bardzo ważna. W 
trybie on-line zawsze dostępne będzie archiwum cy-
frowe, gdzie drukowane motywy plakatów będą stały 
do dyspozycji na skalę światową.




