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Z dużą radością wZięliśmy 
udZiał w wielu kulturalnych 

wydarZeniach towarZysZących 
Berlin art week, który odsłonił 

prZed nami intrygujące oBlicZe 
artystycZnego Berlina i pokaZał, że 

domeną nasZych sąsiadów oprócZ 
punktualności i sumienności jest 

także kreatywność. urZecZeni 
wielokulturowym duchem stolicy 
niemiec prZedstawiamy kilka miejsc 

i postaci, które wywarły na nas 
najwięksZe wrażenie.

taking part in cultural events 
accompanying the Berlin art week was 
for us a sheer delight. we discovered 
an intriguing, artistic character 
of the city and Became convinced 
that apart from Being tagged as 
punctual and conscientious our 
neighBors should also Be associated 
with creativity. Beguiled with a 
multicultural spirit of the capital of 
germany, we would like to reveal to 
you our favorite Berlin personas and 
venues.

Multi-Berlin
the city of

culture and
art

 M u l t i - B e r l i n
Miasto kultury i sztuki 

 PAWEŁ rafa
 MAgdAlEnA Świć
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	 do you read Me?! 

Miłośnikom prasy z pewnością nie trzeba przedstawiać 
księgarni Do you read me?!, która zapewnia swoim klien-
tom wyselekcjonowany zestaw tytułów książek i maga-
zynów poświęconych modzie, fotografii, architekturze, 
a także inżynierii. Na półkach można znaleźć najlepsze 
periodyki z całego świata – również magazyn „Label”. 

	www.doyoureadme.de

Magazine lovers are certainly no strangers to Do you read 
me?!–a bookstore which offers a selected assortment of 
magazines and books ranging from fashion and photo-
graphy, through architecture and engineering. One can 
find here the best periodicals from around the world, 
including LABEL magazine.

▲	 Mogg & Melzer delicatessen 

Niemal każda z dzielnic Berlina tętni życiem, a ulice wielu 
z nich to enklawy życia kulturalnego. Ważnymi punktami 
w krajobrazie miasta są także liczne restauracje. Jedna 
z nich, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę, to Mogg 
& Melzer Delicatessen, zlokalizowana przy Auguststrasse, 
jednej z głównych ulic dzielnicy Mitte. Miejsce to oferuje 
nowojorską sztukę kulinarną, przeszczepioną do stolicy 
Niemiec przez Oskara Melzera i Paula Mogga. Doznania 
smakowe uzupełniane są o wrażenia estetyczne, jakich do-
starcza wystrój restauracji. Elementy wyposażenia to ikony 
amerykańskiego wzornictwa lat 30. XX wieku, uzupełnione 
o współczesny dizajn.  

	www. moggandmelzer.com

Almost every Berlin district pulsates with life and many 
streets here are real cultural enclaves. The city landscape 
includes also numerous restaurants. Undoubtedly, one 
should not overlook Mogg & Melzer Delicatessen, located 
on Auguststrasse–one of the main streets of Mitte district. 
The place offers the specialties of New York cuisine 
transplanted to the capital of Germany by Oskar Melzer 
and Paul Mogg. Exquisite dishes are complemented with 
aesthetic impressions provided by the restaurant’s decor. 
The interior includes iconic examples of the 1930’s Ameri-
can design supplemented with modern furnishings. 

▼	 hotel Mani

W sercu stolicy Niemiec znajduje się jeden z reprezentantów sieci Amano Group – hotel Mani. 
W każdym z 63 pokoi znajdziemy wyposażenie oraz wyszukane detale wykonane z materiałów 
najwyższej jakości. Naturalne drewno egzotyczne i skóra to jedynie oprawa dla mebli i dodatków 
prezentujących najwyższy poziom światowego wzornictwa. Berliński hotel Mani jest trzecim 
obiektem grupy Amano w Niemczech. 

	www.amanogroup.de/en/hotels/mani/

Hotel Mani, a member of the Amano Group, is situated in the heart of the capital city of Germa-
ny. Every of the 63 rooms boasts top-quality furnishings and exquisite details. Genuine exotic 
wood and leather are the norm for a sophisticated, world-class furniture design. The Berlin Mani 
Hotel is a third Amano Group facility in Germany. 

▲	 Żydowska Żeńska szkoła w Berlinie 
a Jewish girls’ school in Berlin
Na łamach magazynu „Label” nieraz wspominaliśmy, że 
istotą architektury jest to, że jej przeznaczenie i funkcja 
nie muszą być stałe, mogą podlegać zmianom. Kolejnym 
dowodem na to jest dawna żydowska żeńska szkoła 
w Berlinie. Obecnie to przestrzeń wielofunkcyjna. Są tam 
muzeum, galerie (Michael Fuchs Galerie, CWC Gallery, 
EIGEN+ART Lab) oraz… restauracje. Kulinarne i kulturowe 
kontrasty zapewniane są przez Pauly Saal Bar oraz Mogg 
& Melzer Delicatessen. 

	www.maedchenschule.org

In our pages, once in a while we claimed that the essence 
of architecture lies in the fact that its purpose and 
function do not have to be permanent–they can undergo 
changes. A case in point is here a former Jewish girls’ 
school in Berlin. Currently, its building serves various 
purposes. It hosts a museum, galleries (Michael Fuchs 
Galerie, CWC Gallery, EIGEN+ART Lab), and… restaurants. 
Culture and culinary clashes provided by Pauly Saal Bar 
and Mogg & Melzer Delicatessen. 

▲	 diM – wzornictwo Bez Barier 
diM–design without Barriers
Głównym założeniem pracowni Die Imaginäre Manufaktur (DIM) jest zaangażowanie osób niepełno-
sprawnych do działań artystycznych, by uwolniły swój potencjał. W efekcie w pracowni wykonywane są 
piękne przedmioty z różnego rodzaju materiałów, poddawanych zarówno ręcznej, jak i mechanicznej 
obróbce. W DIM powstają drewniane zabawki dla dzieci, ceramika kuchenna oraz wyroby tekstylne. 
Wszystkie produkty można kupić np. na pchlich targach organizowanych w różnych częściach Berlina. 

	www.u-s-e.org

One of the main tenets of a workshop Die Imaginäre Manufaktur (DIM) is to encourage disabled 
persons to take up artistic activities and unlock their potential. As a result, in this workshop one can 
make beautiful handmade or mechanically processed items from various materials. DIM partici-
pants manufacture toys, kitchen ceramics, and textiles. All products can be purchased, for instance, 
at flea markets organized in various parts of Berlin. 
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	 c/o Berlin 

W pobliżu berlińskiej Wyspy Muzeów w zabytkowym bu-
dynku Cesarskiej Poczty swoją siedzibę znalazło Internatio-
nal Forum for Visual Dialogues. Powstałe w 2000 r. centrum 
kultury to efekt kooperacji fotografa Stephana Erfurta, 
projektanta Marca Naroski oraz architekta Ingo Potta. Pre-
zentowane są tam prace znanych fotografów, jak chociażby 
Sibylle Bergemann czy Robert Mapplethorpe. Gmach 
dawnej poczty gości także targi książki czy międzynarodowe 
fora fotografii. C/O Berlin to również placówka edukacyjna, 
w której młodzi ludzie mogą poznać świat kultury i mediów 
poprzez liczne warsztaty i szkolenia. 

	www.co-berlin.info

International Forum for Visual Dialogues has established 
itself in the vicinity of Berlin Museum Island, in the historic 
building of the former Royal Post Office. Founded in the 
year 2000, this cultural center is an effect of cooperation 
between a photographer Stephan Erfurt, designer Marc 
Naroska, and architect Ingo Pott. C/O Berlin has already 
presented works of such famous photographers as Sibylle 
Bergemann and Robert Mapplethorpe. The former post 
office edifice hosts also book fairs and international 
photography forums. Concurrently, C/O Berlin performs 
educational function–it is a place in which young people 
can discover the world of culture and media thanks to 
numerous workshops and training courses. 
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▲	 lavanderia vecchia 

Multikulturowy Berlin to nie tylko ścierające się prądy w sztuce, ale także doskonałe smaki 
z całego świata. Mocnym punktem na kulinarnej mapie stolicy Niemiec jest trattoria La-
vanderia Vecchia. Doskonałe smaki, będące esencją włoskiej kuchni, to jednak niejedyny 
powód, dla którego warto odwiedzić to miejsce. Wystrój trattorii to połączenie industrial-
nego minimalizmu z rustykalnym charakterem włoskiej posiadłości. Na tle bielonych 
ścian można zobaczyć pozornie przypadkowo dobrane kuchenne kredensy, pralkę czy 
stary drewniany fotelik dla dziecka. Charakteru domowego zacisza dopełniają dekoracje, 
chociażby w postaci prania rozwieszonego na sznurku.  

	www.lavanderiavecchia.de

Berlin’s multiculturalism does not consist only of clashing artistic movements but also 
exquisite flavors from around the world. One of the must-visit places on the culinary 
map of the capital city of Germany is a trattoria Lavanderia Vecchia. Unique, excellent 
Italian cuisine is not the only reason to visit this place. The interior of the trattoria is 
a combination of industrial minimalism and a rustic character of an Italian estate. Against 
a background of whitewashed walls, one can spot ostensibly haphazard kitchen dressers, 
a washing machine, and an old wooden high chair. Such decorations as wet clothes faste-
ned on a line to dry complement the atmosphere of the privacy of one’s home.

	 Prywatny Przewodnik 
your personal guide
zwiedzać i poznawać nowe miejsca można na wiele 
sposobów. Albo według z góry wyznaczonego planu, 
zgodnie z trasą wytyczoną na mapie, albo przypadkowo, 
wybór odwiedzanych miejsc oddając losowi. A gdyby tak 
zaufać mieszkańcowi Berlina? Henrik Tidefjärd to symbol 
zwiedzania niesztampowego i odkrywania miejsc nie-
oczywistych: zna wszystkie nowo powstałe galerie, urocze 
kawiarnie i miejsca, o istnieniu których nie dowiecie się 
z żadnego przewodnika. W zależności od tego, czego ocze-
kujecie, Henrik pokaże wam miasto od dowolnej strony 
– możecie odwiedzić liczne muzea, najlepsze berlińskie 
kluby muzyczne czy też przeżyć tour kulinarny.  

	www.berlinagenten.com

There is a number of ways in which one can explore and 
discover new places. One can follow a neatly designed 
plan, a route plotted on a map, or act haphazardly letting 
fate decide for them. And what if one decided to place 
confidence in an inhabitant of Berlin? Henrik Tidefjärd 
is a symbol of unconventional city touring and finding 
surprising venues: he knows all recently founded galleries, 
enchanting cafés, and other places which could hardly 
be featured in guidebooks. Depending on what you are 
interested in, Henrik will show you various parts of the 
city–you can either visit numerous museums or the best 
Berlin music clubs. You can also embark on a culinary 
adventure. 
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	 Berlin art  week 

Berlin Art Week to celebracja twórczości i kreatywności, która buduje 
krajobraz kulturowy Berlina i Niemiec. Przez tydzień liczne galerie i muzea 
udostępniają wszystkim zainteresowanym swoje zbiory. Przy czym nie jest 
to wyłącznie prezentacja stałych ekspozycji, lecz także organizacja eventów, 
niejednokrotnie we współpracy z artystami zagranicznymi. W programie 
Berlin Art Week znajdują się zarówno wystawy fotografii, malarstwa, jak i in-
stalacje czy nawet elementy sztuki ziemi, jak podczas ubiegłorocznej edycji. 
W tym roku Berliński Tydzień Sztuki odbędzie się w dniach 17–22 września. 

	www.berlinartweek.de

Berlin Art Week is a celebration of artistic work and creativity, which is 
foundational to the cultural landscape of Berlin and Germany. During 
a whole week, numerous galleries and museums open their collections 
to the public. Not only do they present permanent exhibitions but also 
organize accompanying events–oftentimes in cooperation with artists from 
abroad. The program of the Berlin Art Week features both photography and 
painting shows as well as installations and even, at the last year’s edition, 
the elements of land art. This year, the Berlin Art Week will take place on 
September 17-22.  

 
	Specjalne podziękowania: www.visitBerlin.de, PKP Intercity

Special thanks: www.visitBerlin.de, PKP Intercity

▲	 voo store 

Wśród metropolii wyznaczających modowe trendy lub ściśle utożsamianych 
z konkretnymi cechami Berlin zajmuje istotne miejsce. Ciekawym adresem 
na modowej mapie stolicy Niemiec jest Voo Store. W sercu dzielnicy Kreu-
zberg, uznawanej za centrum artystycznej bohemy, można zaopatrzyć się 
w odzież takich marek, jak Acne, Rascals, Cheap Monday czy Henrik Vibskov. 
Oferta sklepu to wynik przemyślanej selekcji, w której nacisk położony jest 
nie na dopasowanie się do aktualnie panujących trendów, ale na jakość 
i formę, której popularność trwa dłużej niż jeden sezon. Sklep mieści się 
w minimalistycznym wnętrzu o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Po 
zakupach można odpocząć przy kubku kawy w Café CK. 

	www.vooberlin.com

On the list of metropolises which set fashion trends or are closely associa-
ted with specific features, Berlin certainly ranks high. An intriguing place 
on the fashion map of the capital city of Germany is Voo Store. In the heart 
of Kreuzberg district, regarded as the home of the artistic bohemia, one 
can buy clothing items produced by such brands as Acne, Rascals, Cheap 
Monday, and Henrik Vibskov. The range of products is a result of a well-
-thought-out selection, in which an emphasis is put not on following the 
trend but quality and design which lasts more than one season. The store is 
located in a minimal interior with an area of 300 square meters. After doing 
the shopping, one can get some rest and have a cup of coffee in Café CK. 

▲	 soho house Berlin 

W sercu Berlina można odnaleźć architektoniczną perełkę, wybudowaną 
w roku 1928 w stylu czystego Bauhausu. Mieści się tam luksusowy hotel Soho 
House Berlin, który oferuje swoim gościom 65 sypialni i 20 apartamentów. Jest 
to elitarne miejsce – aby móc zamieszkać w jednym z wnętrz Soho House, trze-
ba zostać członkiem klubu. Do dyspozycji gości są tam spa, sala kinowa, a także 
basen na dachu budynku.  

	www.sohohouseberlin.com

In the heart of Berlin, one can discover a gem of genuine Bauhaus architecture 
built in 1928. A luxurious hotel Soho House Berlin offers 65 bedrooms and 20 
apartments. It is an exclusive facility–in order to book here a bedroom one has 
to apply for a private membership. At their disposal Soho’s guests have a spa, 
screening room, and rooftop pool. 

■	 Me collectors rooM – stiftung olBricht 

Berlińska galeria Me Collectors Room – Stiftung Olbricht to świątynia kolekcjo-
nerskich pasji. Od przeszło trzydziestu lat jej założyciel Thomas Olbricht pre-
zentuje zbiory dające przekrój przez sztukę, począwszy od XVI wieku do czasów 
współczesnych. Brak kryteriów, jeśli chodzi o dobór eksponatów, daje okazję 
do podziwiania chociażby takich zbiorów jak ekspozycja Art & Toys należąca 
do Selima Varola. Około 15  tysięcy elementów tej kolekcji stanowią zabawki 
i figurki, które są obrazem zmieniających się trendów w dizajnie. Wśród nich 
znajdują się prawdziwe białe kruki, jak chociażby słynny Bearbrick w malowa-
nej kreacji od Chanel. 

	www.me-berlin.com/ausblick-collection-selim-varol/

A Berlin gallery Me Collectors Room – Stiftung Olbricht is a collectors’ paradise. 
For over thirty years, its founder Thomas Olbricht has presented here broadly 
themed exhibits dating from the 16th century up to the present day. The lack 
of formalized criteria of the assortment of showpieces has provided a unique 
opportunity for exploring such collections as Selim Varol’s “Art and Toys,” 
which features about fifteen thousand toys and statuettes and is an embo-
diment of changing trends in design. The collection includes such genuine 
collector’s items as, for instance, an exceptional Chanel Bearbrick.


