Dom W spółpracy Polsko-Ni emi eckiej
Wystawa
Słowa, moje spadochrony. Horst Bienek 1930-1990

W dniach od 30 listopada do 3 grudnia 2005 roku odbyła się w Gliwicach trzydniowa „bienekiada”, ku
pamięci zmarłego w 1990 roku pisarza Horsta Bienka, będąca szeregiem spotkań autorskich,
dyskusji panelowych, prezentacji filmów czy też wędrówek po mieście śladami wątków powieści
pisarza. Ważny element uroczystości stanowiło otwarcie w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy
Polsko-Niemieckiej wystawy poświęconej gliwickiemu pisarzowi, która zaprezentowana została już w
różnych zakątkach Górnego Śląska, spełniając tym samym
zadanie przybliżenia zainteresowanej publiczności postaci i twórczości Horsta Bienka.
Bienek - poeta, prozaik, eseista, a także reżyser filmowy - urodził się 7 maja 1930 roku w Gliwicach.
W 1945 podjął decyzję o opuszczeniu Gliwic, ponieważ zakazano używania języka niemieckiego.
Znalazł się w radzieckiej strefie okupacyjnej i tam pobierał nauki u Bertolda Brechta w Berlinie
Wschodnim. W 1951 został aresztowany przez NKWD. Po czterech latach został zwolniony dzięki
amnestii i zamieszkał w RFN. Gliwice odwiedził dopiero po czterdziestu dwóch latach, w 1987 roku,
podczas realizacji filmu biograficznego. Uważał się za niemieckojęzycznego Ślązaka. W swoich
pierwszych pracach opisywał doświadczenia okresu łagrowego. Później swoją literacką twórczość
związał z Gliwicami i Śląskiem. Zmarł 7 grudnia 1990 roku w Monachium.
Wystawę przygotowała Bawarska Akademia Sztuk Pięknych w Monachium, w której Horst Bienek
przez wiele lat był dyrektorem sekcji literackiej. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przetłumaczył
ją na język polski i zaprezentował górnośląskiej publiczności. Ma ona charakter objazdowy i
zaprezentowano ją już w wielu miejscowościach. Głównym zamiarem wystawy "Słowa, moje
spadochrony. Horst Bienek 1930-1990" jest nie tylko przybliżenie postaci słynnego gliwickiego
pisarza, ale również szerzenie porozumienia miedzy Polską a Niemcami. Prezentowana wystawa
była pierwszym tego typu przedsięwzięciem dotyczącym życia i twórczości Horsta Bienka.
Polskojęzycznej wystawie towarzyszy polsko-niemiecka broszura.
Wystawa składa się z:
29 banerów:
szerokość: 50 cm
wysokość: 200 cm
Banery są czarno-białe, na górze i na dole wzmocnione metalowymi prętami. Przy górnych prętach
znajduję się linka ułatwiająca zamocowanie banerów.
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