
Sztuka a prawo karne
Kunst und Strafrecht

Pomysł i wykonanie: pracownicy Katedry Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii Uniwersytetu Europejskiego Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą: 
prof. dr dr Uwe Scheffler (odpowiedzialny w rozumieniu prawa prasowego), dr Dela-Madeleine Halecker, Alice Anna Bielecki, Yvonne Biesenthal, 
Robert Franke, Christian Lüdorf, Joanna Melz, Christin Toepler, Lisa Weyhrich, Claudia Zielinska oraz Max Ullrich i Julian Miculcy (oprawa techniczna)

Marcel Duchamp 
(1887-1968)
Fountain, 1917
zaginione
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Andres Serrano (ur. 1950)
Dog Shit, 2008

fot. http://www.artnet.de/usernet/awc/awc_workdetail.asp?aid=424202
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Barnett Newman  (1905-1970)
Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue III, 1966 / 67
Stedelijk Museum, Amsterdam
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Banksy (ur. ok. 1974)
Early Man Goes to Market, 2005
British Museum, London 

fot. http://www.twixel.de/banksy/s/museum.html

Martin Kippenberger (1953-1997) 
Najpierw stopy, 1990
kolekcja Lothara Tirali, Innsbruck

fot. picture-alliance/dpa, http://www.ilgiornale.it/news/rana-crocifissa-
museo-infiamma-polemica-bolzano.html

„Falsyfikat tym się 
różni od oryginału, 
że wygląda 
autentyczniej.”
Ernst Bloch (1885-1977)
niemiecki filozof

Peter Paul Rubens (1577-1640)
Leda z łabędziem (wg. Michała Anioła), 1598 / 1600
Państwowe Zbiory Sztuki, Drezno

fot. http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/
show?id=399518

„I know it 
when I see it.”
Potter Stewart (1915-1985)
sędzia United States Supreme Court
(o różnicy między sztuką a pornografią) 

„Ateistyczna sztuka 
nie istnieje. Nawet jeśli 
nie kochasz Stwórcy, 
potwierdzasz jego 
istnienie, tworząc na 
jego podobieństwo.”
Gabriela Mistral (1889-1957) 
chilijska poetka i laureatka literackiej Nagrody Nobla

„Sztuka wywodzi się z kunsztu.”
Johann Gottfried von Herder (1744-1803) 
niemiecki poeta i filozof

„Sztuka nie ma nic 
wspólnego ze sma-
kiem. Sztuka nie 
jest po to, żeby ją 
smakować.”
Max Ernst (1891-1976)
niemiecki artysta malarz, grafik i rzeźbiarz

„Jeśli ja to 
robię, to jest 
to sztuka!”
Tracey Emin (ur. 1963)
brytyjska artystka

Więcej informacji w języku niemieckim do 
każdej z tablic na stronie

www.kunstundstrafrecht.de

Na 12 tablicach wystawy słowem i obrazem 
prezentujemy przypadki kazuistyczne, 
na przykładzie których przedstawione są 
w szczególności punkty styczności pomiędzy 
sztuką a dobrami prawnymi chronionymi 
przez prawo karne. Celem wystawy jest 
przede wszystkim przekazanie informacji 
o gwarancjach oraz ograniczeniach wolności 
sztuki zawartych w konstytucji oraz o ochronie 
dzieł sztuki przez ustawy zwykłe, przede 
wszystkim przez prawo karne. Podstawę 
rozważań stanowią głównie przykłady 
z orzecznictwa sądów różnych krajów, jak 
również wydarzenia, które miały miejsce 
w przeszłości. Sztuka może bowiem stać 
się zarówno bierną „ofiarą“, jak i aktywnym 
„sprawcą“ czynów zabronionych. 

Auf den 12 Ausstellungstafeln werden in 
Wort und Bild Fälle dargestellt, mit denen 
insbesondere Berührungspunkte zwischen 
der Freiheit der Kunst und strafrechtlich 
geschützten Rechtsgütern veranschaulicht 
werden. Dabei soll insbesondere über die 
verfassungsrechtliche Garantie und die 
Schranken der Kunstfreiheit sowie über den 
Schutz des Kunstwerks durch einfaches Recht 
(insbesondere Strafrecht) informiert werden. 
Als Grundlage für die Erörterung wurden 
zumeist Beispiele aus der einschlägigen 
Rechtsprechung verschiedener Staaten und 
auch aus vergangener Zeit herangezogen. 
Kunst kann nämlich, so könnte man sagen, 
sowohl passiv „Opfer“ als auch aktiv „Täter“ 
von Straftaten sein.

Dane kontaktowe / Kontaktdaten

Prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
Juristische Fakultät
Lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie 
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail: scheffler@europa-uni.de 
Telefon: +49 335 5534 2463
Web: www.jura.europa-uni.de/krimirecht

Wystawa wędrowna
Wanderausstellung



 

Wystawa „Sztuka a prawo karne“ powstała  
w 2013 r.  na Uniwersytecie Europejskim  
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Inicjatorką 
projektu jest dr Dela-Madeleine Halecker.  
Wystawa została przygotowana przez zespół  
Katedry Prawa Karnego, Prawa Karnego 
Procesowego i Kryminologii Prof. Dr. Dr. Uwe 
Schefflera w języku polskim i niemieckim.

Od 2013 r. wystawa odwiedziła ponad 30 uni-
wersytetów i instytucji kulturalnych w Polsce, 
Niemczech, Austrii oraz w Turcji. 

Wspólną cechą tekstów jest to, że w przystępnej 
i przyjaznej dla czytelnika formie w centrum 
uwagi stawiają konkretny „przypadek”, który 
niekoniecznie musiał zapisać się w historii 
prawa lub stać się przedmiotem procesów 
sądowych.

Mamy nadzieję, że teksty będą stanowić 
zachętę do zapoznania się z nimi nie tylko 
dla (przyszłych) prawników, lecz również 
dla kulturoznawców oraz wszystkich osób 
zainteresowanych nauką i sztuką.

Dane techniczne / technische Angaben: 

Wymiary tablic / Größe: 1,50 m x 0,90 m

Grubość / Stärke: 2 mm

Materiał:   płyta kompozytowa  
   typu dibond z aluminium 

Material:   Aluminium-Dilite-  
   Verbund platten mit Alu- 
   beschichtung

Do transportu wystawy służy specjalna skrzynia 
transportowa (wymiary skrzyni: 160 x 100 x 25 cm, 
waga z zawartością: ok. 80 kg).

Die Ausstellungstafeln werden in einer Holzkiste 
transportiert (Größe: 160 x 100 x 25 cm, 
Gesamtgewicht mit Inhalt: ca. 80 kg).

Wystawę udostępniamy nieodpłatnie. Instytucja 
przyjmująca pokrywa wyłącznie koszty transportu 
z miejsca, w którym wystawa była wcześniej 
prezentowana.

Die Ausstellung wird unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt. Der Ausstellungsempfänger trägt 
ausschließlich die Transportkosten vom letzten 
Ausstellungsort.

Die Ausstellung „Kunst und Strafrecht“ wurde 
im Jahre 2013 an der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) konzipiert. Sie beruht 
auf einer Initiative von Dr. Dela-Madeleine 
Halecker und wurde gemeinsam vom gesam-
ten Team des Lehrstuhls für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie von 
Prof.  Dr. Dr. Uwe Scheffler sowohl in deutscher 
wie auch in polnischer Sprache erstellt. 

Seit 2013 wurde die Ausstellung an über 
30  Universitäten und kulturellen Institutionen 
in Polen, Deutschland, Österreich und in der 
Türkei gezeigt.

Den Texten ist  gemeinsam, dass sie in möglichst 
anschaulich dargestellter, leserfreundlicher 
Form jeweils einen „Fall“, der nicht unbedingt 
Rechtsgeschichte geschrieben haben muss, 
vielleicht nicht einmal die Gerichte beschäftigt 
hat, in den Mittelpunkt stellen.

Kurzum: Die Texte sprechen hoffentlich nicht 
nur (angehende) Juristen an, sondern auch 
Kulturwissenschaftler – und überhaupt alle 
wissenschaftlich und kulturell Interessierten.


