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Informacja prasowa                           

 

German.Local.Culture.  

Segment tematyczny „Atmosfera”  

Od muru pruskiego po sztukę uliczną: atmosfera niemieckich miast 
 

Pomimo znaczącego regresu spowodowanego pandemią wywołaną przez koronawirusa kierunki 

miejskie utrzymały w 2020 roku pozycję zdecydowanego lidera w sektorze przyjazdów z Europy do 

Niemiec z wynikiem 5,2 mln podróży, za nimi uplasowały się wycieczki objazdowe z wynikiem 1,6 

mln podróży. Pod względem planów wyjazdowych na rok 2021, miasta są również najsilniejszym 

magnesem przyciągającym turystów. Segment kampanii „Atmosfera” jest odpowiedzią na 

pragnienie życia w mieście w ścisłym związku z regionalnymi korzeniami, historią i współczesnymi 

wydarzeniami kulturalnymi. „Atmosfera” oddaje wrażenia, jakich turyści mogą doświadczyć także w 

warunkach koronapandemii, i inspiruje do przyszłych podróży.  

Niemieckie krajobrazy mają swój niepowtarzalny charakter dzięki położeniu geograficznemu, 

wydarzeniom historycznym i wpływom kulturowym. Od dachów krytych strzechą na północy kraju po 

tzw. „Lüftl-Malerei” - tradycyjną metodę malowania na ścianach domów w Górnej Bawarii, od gotyku 

ceglanego po nowoczesność – charakter miast jest nierozerwalnie związany z regionami, w których 

wyrosły.  

Jak u siebie w domu: sztuka operowa 

Artystycznie wyszkolone głosy i wypełniająca przestrzeń muzyka orkiestrowa, wyszukane kostiumy 

i wymyślne scenografie: sztuka operowa przemawia do wielu zmysłów. Szczególnie w Niemczech, 

prawdziwym Eldorado dla miłośników opery: około jedna trzecia wszystkich przedstawień 

operowych na świecie jest wystawianych w ponad 80 niemieckich teatrach operowych. Wspaniałe 

zabytkowe teatry z pluszem, marmurem i stiukami oraz nowoczesne, skromniej urządzone sceny 

oferują ogromny wybór dzieł od baroku do współczesności. 

Wiele teatrów operowych i filharmonii opracowało już koncepcje umożliwiające wznowienie spektakli 

nawet w warunkach pandemii. Harmonogramy są elastycznie dostosowywane do bieżącej sytuacji. 
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Sztuka na luzie: street art w niemieckich miastach  

Pojawiają się niespodziewanie, mogą być oglądane przez każdego w każdej chwili  rozpalając 

wyobraźnię: dzieła sztuki ulicznej w niemieckich miastach nakładają się barwnymi plamami na szare 

fasady i nierzadko stanowią pomost między średniowieczem i współczesnością. Oprócz 

spontanicznych kreacji grafficiarzy wiele niemieckich miast regularnie organizuje festiwale sztuki 

ulicznej, na których spotykają się uznani artyści z puszkami w rękach, którzy kreują sprayem galerie 

sztuki pod gołym niebem. 

Szachulcowy zawrót głowy 

To one nadają centrom niemieckich miast i wiejskim ulicom szczególny urok: budynki z muru 

pruskiego, które przetrwały minione stulecia, a w niektórych miejscach są nawet wpisane na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. W Niemczech można podziwiać około 2,5 miliona domów 

szachulcowych, a nawet kościoły wzniesione tą dawną techniką budowlaną – na przykład na 

Niemieckim Szlaku Muru Pruskiego. 

Wybór propozycji turystycznych opracowany we współpracy z regionalnymi 

organizacjami marketingowymi 16 niemieckich krajów związkowych:  

 

Badenia-Wirtembergia Perełki małych miast – szczególną uwagę należy zwrócić na domy z muru 
pruskiego, np. w Bretten lub Schwäbisch Hall. 
https://www.tourismus-bw.de/regionen-und-staedte/kleinstadtperlen  
 

Bawaria Liczne stare ogrody, w tym ogród Sebastiana Niedermaiera, są obecnie 
częścią miasta-ogrodu Bamberg, wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
https://www.bavaria.by/creative/sebastian-niedermaier-garden-city-
bamberg/  
 

Berlin Bogate dzieła sztuki na kilkumetrowych ścianach skupione w jednym 
miejscu i namalowane przez międzynarodową sławę sztuki ulicznej: to 
właśnie Artpark Tegel. Osiem murali góruje nad jeziorem Tegeler See, które 
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie „umalowanych” wieżowców. 
www.visitberlin.de/en/about-berlin-app     
 

Brandenburgia Pośród brandenburskiego krajobrazu na turystów spragnionych kultury 
czeka kolejny zabytek Bauhausu wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO w postaci dawnej Szkoły Federalnego Związku Zawodowego w 
Bernau. 
https://www.bauhaus-denkmal-bernau.de/index.html#!/cal-d/2020-12-
03/cw/f2da169099ca7332c8aa3656a57a1e02  
 

Brema Schnoor to staromiejska dzielnica z małymi, kolorowymi domkami 
i sklepikami wyglądającymi jak perły na sznurku, stąd nazwa „Schnoor”. 
https://www.bremen-schnoor.de/  
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Hamburg Oprócz sali koncertowej Elbphilharmonie i dzielnicy spichlerzy Speicherstadt 
nadłabska metropolia oferuje imponujące „zielone” tereny willowe, na 
przykład nad jeziorem Außenalster lub w Blankenese. 
https://www.hamburg-tourism.de/das-ist-hamburg/stadtteile  
 

Hesja Hessenpark gromadzi domy i zagrody z różnych regionów Hesji oraz 
historyczne style architektoniczne w jedynym w swoim rodzaju skansenie.  
www.hessen-tourismus.de/de/100-lieblingsorte/freilichtmuseum-
hessenpark/  
 

Meklemburgia-Pomorze 
Przednie 

Schwerin, jako miasto 7 jezior, jest rajem dla miłośników wędrówek wodnych 
i żeglarstwa. Bajkowy zamek i teatr państwowy sprawiają, że stolica kraju 
związkowego jest też magnesem przyciągającym miłośników kultury. 
http://www.off-to-mv.com/en/schwerin  
 

Dolna Saksonia Wioska artystów Worpswede jest aktywną kolonią, w której przebywa około 
140 artystów i rzemieślników. 
https://www.reiseland-
niedersachsen.de/erleben/kultur/sehenswertes/worpswede  
 

Nadrenia Północna-
Westfalia 

Na festiwalu pod gołym niebem nad Dolnym Renem wystąpią wykonawcy 
muzyki hinduskiej, wokaliści-autorzy piosenek oraz grupy nurtów folk-rock i 
pop, jak również zespoły znane w kraju i za granicą. 
http://haldernpop.com/  
 

Nadrenia-Palatynat 20 niezwykłych miejsc od Luksemburga po Koblencję oraz najwyższej klasy 
artyści i zespoły gwarantują wspaniałe chwile w towarzystwie muzyki w 
jednym z najpiękniejszych winiarskich krajobrazów kulturowych Europy. 
https://www.moselmusikfestival.de/  
 

Saarland Huta w Völklingen to unikalny zabytek przemysłowy z przełomu XIX i XX 
wieku, od 1994 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a 
dziś będący miejscem ciekawych wystaw i imprez. 
https://www.voelklinger-huette.org/willkommen/  
 

Saksonia Jako „Görliwood” niezniszczona, zabytkowa architektura miasta Görlitz 
prezentująca style od gotyku po secesję gra dziś rolę planu filmowego. 
www.visit-goerlitz.com/Tourismus.html  
 

Saksonia-Anhalt Od ponad 500 lat Wittenberga jest symbolem początków ruchu 
reformacyjnego i jego duchowego ojca Marcina Lutra. Zwiedzający mogą 
odczuć to na własnej skórze. https://lutherstadtwittenberg.de/en/events-and-
conferences/highlights/reformation-festival/  
 

Szlezwik-Holsztyn Mölln, miasto z pochyłymi domami z muru pruskiego, jest siedzibą błazna 
Tilla Eulenspiegla, na którego od czasu do czasu można się tu natknąć. 
https://www.sh-tourismus.de/en/holiday-worlds/cities/moelln  
 

Turyngia Festiwal GENIUS LOCI WEIMAR to jedyna w swoim rodzaju koncepcja na 
świecie w tej formie, która łączy technologię cyfrową z ekspresją artystyczną 
i dziedzictwem historycznym. https://www.genius-loci-weimar.org/en/  
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