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Das Pentateuch-Projekt  /  Projekt – Pięcioksiąg   
 Ein interreligiöses Kunstprojekt  /  międzyreligijny projekt artystyczny

Prof. Dr. Kathrin Kiss-Elder

Eröffnung der Ausstellung

O twarcie wystawy
„Wasser in der Wüste. Bilder zum Alten Testament“
im Rahmen der 14. Deutschen Kulturtage   im Oppelner Schlesien

„Woda na pustyni. Obrazy do Starego Testamentu“
w ramach XIV Dni Kultury Niemieckiej   na Śląsku Opolskim

13.10.2017 godz. 17.00 Uhr
Diözesanmuseum in Oppeln /
Muzeum Diecezjaln e  w Opolu
ul. Kardynała Kominka 1a



Das Projekt
Grundlegende These ist: Wir brauchen nicht weniger Beschäftigung mit Religion, sondern 
mehr, weil Religion Träger zentraler Werte ist, wie es ja auch das deutsche Grundgesetz 
festschreibt. Das Pentateuch-Projekt ist ein interreligiöser Dialog zwischen Menschen jü-
discher, christlicher wie muslimischer Glaubenswelten. Ziel des Pentateuch-Projekts ist es, 
Religion abseits politischer Instrumentalisierungen in seiner Tiefe neu erlebbar zu machen. 
Durch das Projekt wird ein genussvoller Dialog neu eröffnet, der zu gegenseitigem Verste-
hen und dem Abbau gegenseitiger Vorurteile. Menschen werden nicht als Individuen erkenn-
bar abgebildet. Ihre Fotografien lokalisieren sich nicht in konkreten Schauplätzen der Bibel. 
Sie nützen die Heiligen Schriften wesentlich  als kulturelle Erzählungen, normgebende und 
normfestigende Schriften. Die Bilder an sich sind keine moderne Bibelinterpretation, können 
aber durchaus eine Hilfe sein. Damit laden die Arbeiten  zum Dialog mit unterschiedlichen 
religiösen und atheistischen Sichtweisen ein.
Die Fotokompositionen greifen stets auf ein konkretes Kapitel aus dem Pentateuch (also 
den fünf Büchern Mose) zurück, meist auf einen bestimmten Vers des Kapitels, durch den 
sie inspiriert sind. Dazu werden Verbindungen zu Kapiteln aus dem Koran ähnlichen Inhalts 
gesucht. Kathrin Kiss-Elder studierte die Texte in verschiedenen legitimierten Übertragun-
gen in Deutsch, Englisch und Französisch, teilweise auch in Hebräisch.

O projekcie
Podstawowa teza, która  znajduje również odbicie w niemieckiej konstytucji brzmi: Religia jest 
nośnikiem wartości zasadniczych dlatego potrzebujemy częstszego kontaktu z nią. „Projekt – 
Pięcioksiąg” nawiązuje do międzyreligijnego dialogu ludzi wyznań judaistycznych, chrześcijań-
skich i muzułmańskich. Celem projektu jest sprawić, by religia uwolniona od politycznej mani-
pulacji została w swojej głębi na nowo doświadczona. Projekt wprowadza nową jakość dialogu 
międzyreligijnego, który prowadzi do wzajemnego zrozumienia  i zniesienia uprzedzeń. Ludzie 
nie są przedstawiani  jako indywidua, fotografie nie są zlokalizowane w konkretnych scenach 
biblijnych. Święte Księgi  wykorzystywane są jako  artystyczne opowiadania i teksty stano-
wiące i wzmacniające normy zachowań. Obrazy same w sobie nie są nową interpretacją Biblii, 
mogą jednak być pomocą w jej zrozumieniu. Prace zachęcają do dialogu z różnymi religijnymi 
i ateistycznymi sposobami postrzegania świata. Każda kompozycja fotograficzna  odwołuje 
się do konkretnego rozdziału Pięcioksięgu, najczęściej do konkretnego wersu, który był inspi-
racją. Podobieństwa poszukiwane są również w odpowiednich rozdziałach Koranu.
Autorka wystawy, prof. dr Kathrin Kiss-Elder analizowała zatwierdzone przekłady na język 
niemiecki, angielski i francuski, częściowo również w języku hebrajski.

Kurzbiografie
Prof. Dr. Kathrin Kiss-Elder, Jg. 1967, geb. in Münster / Deutsch-
land, arbeitete seit ihrer frühen Jugend künstlerisch, vor allem 
als Fotografin und Autorin. Sie kommt aus einer Familie leiden-
schaftlicher Geschichtenerzähler und Intellektueller. Prägend wa-
ren u. a. mehrere Jahre, die sie als Kind in Afrika, in Algerien und 
im Niger, verbrachte. Ihre sowohl wissenschaftlichen wie künst-
lerischen Arbeiten werden seit über 20 Jahren veröffentlicht und 
kontinuierlich in Ausstellungen präsentiert.
Kathrin Kiss-Elder studierte in Berlin und München Psychologie, 

Praktische Theologie,  Neuere Deutsche Literatur und promovierte 1997. Sie arbeitete ne-
ben ihrer künstlerischen Tätigkeit  u. a. in der Jugend- und Erwachsenenbildung, als Unter-
nehmensberaterin und als Lehrbeauftragte für Universitäten. Sie engagiert sich seit ihrer 
Jugend sozial in Projekten des Umweltschutzes, der Armutsbekämpfung und der Flücht-
lingshilfe. Sie ist Mitbegründerin von International Scientists and Academic Association in 
Cologne und des bekannten Monatsblattes Lyrik in Köln.
2017 wurde sie zur Dekanin für Psychologie an der Hochschule Diploma ernannt. 
Kathrin Kiss-Elder lebt mit ihrem Partner und drei Töchtern in Köln.

Biografia
Prof. Dr Kathrin Kiss-Elder, ur. w 1967 roku w Münster/Niemcy , od 
wczesnej młodości pracowała artystycznie, przede wszystkim jako 
fotograf i autorka. Pochodzi z rodziny zapalonych gawędziarzy i in-
telektualistów. Jej osobowość ukształtowały m. in. lata spędzone 
w Afryce, Algierii i Nigerii. Jej prace naukowe i artystyczne od po-
nad 20 lat prezentowane są na wystawach.
Kathrin Kiss-Elder studiowała w Berlinie i Monachium psychologię,  
teologię praktyczną i nowoczesną literaturę niemiecką, uzyskując 
w 1997 roku tytuł doktora. Obok działalności artystycznej zajmowa-

ła się również kształceniem młodzieży i dorosłych, pracowała jako doradca przedsiębiorstw  
i wykładowca na  uniwersytetach. Od lat angażuje się w projekty socjalne dotyczące ochrony 
środowiska, zwalczania ubóstwa i pomocy uchodźcom. Jest współzałożycielką  International 
Scientists and Academic Association in Cologne i miesięcznika Lyrik in Köln.
W 2017 roku została dziekanem psychologii  Wyższej Szkoły Diploma. 
Kathrin Kiss-Elder mieszka z partnerem i trzema córkami w Kolonii.


