La Casa Marianne
23847 Schiphorst
Franzdorfer Weg 32
in Herzogtum Lauenburg
/ Schleswig Holstein
La Casa Marriane була
домом і майстернею
покійної майстрині кераміки
Маріанни Преторіус.
Маріанна Преторіус була
творчою та харизматичною
жінкою з барвистим,
еклектичним та особливим
життям, як це було
сформульовано її власними
словами «Життя
тимчасове».
Зараз Її дім розвивається в
проект «La Casa Marianne
– Refugee Artists in
Residence».

The Project
La Casa Marianne– Refugee Artists in Residence

Будинок і майстерня Маріанни Преторіус є
тимчасовим притулком для митців, яким
довелося
покинути
батьківщину
через
конфлікт чи зміну клімату. Це простір, де
можна рости та розвивати нові можливості
та форми існування.

умови

Тимчасове проживання означає, що договір оренди зазвичай укладається на
встановлений термін від 6 до 12 місяців. Оренду та експлуатаційні витрати має
покривати служба соціального захисту, якщо є визнаний статус біженця та
виконуються вимоги для отримання соціальної допомоги. В окремих випадках
можуть бути передбачені інші заходи, якщо державне співфінансування
неможливе.
Крок за кроком будинок потребує модернізації та ремонту. Тому потрібні навички
та здібності для роботи в садівництві, розпису стін та вікон тощо.

БІЗНЕС
Ідея полягає в тому, щоб не лише надати місце для життя та роботи, а й
підтримати митців у розвитку нових мереж і можливостей продажу.
Близькість нерухомості до мультикультурних міст Гамбурга та Любека з їхніми
процвітаючими мистецькими сценами стане ресурсом у цьому відношенні.

БУДИНОК І МАЙНО
Житлова площа складається з вітальні, кухні відкритого планування, ванної кімнати
та виставкової кімнати на першому поверсі. На верхньому поверсі дві спальні.
Приміщення майстерні складається з трьох керамічних печей, великої робочої
кімнати та ванної кімнати.
Загалом тут може розміститися до двох мешканців.
На дорозі до Францдорфа, в кінці ряду інших будинків, усамітнено лежить Casa
Marrianne. У саду ростуть фруктові дерева, звідки відкривається чудовий вид на
поля, на захід і на захід сонця.

РОЗТАШУВАННЯ
Шипхорст — це громада з приблизно 700 жителями в сільській місцевості
Герцогтум Лауенбург у Шлезвіг-Гольштейні на схід від Гамбурга, Німеччина. Село
належить до муніципалітету Сандеснебен-Нуссе і лежить між Гамбургом і Любеком.
На жаль, до Схіпхорста важко дістатися громадським транспортом. Найближча
станція гамбурзького метро Großhansdorf, до якої можна дістатися за 20 хв.
автомобілем. Є також автобусне сполучення з Бад-Ольдесло, звідки можливі
подальші сполучення з Гамбургом і Любеком.

Contact: Christian Lombardt
E-Mail: chris.lombardt@diewohlfuehler.de
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