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Sculptures Garden Unity HiGS teufelsberg berlin De aard van de rede; artistiek verbonden 
met de rede van de natuur. Ik nodig u van harte uit; Seconden, minuten of zelfs uren, 
geniet van uw kostbare tijd, ver weg van consumptie, hier in de HiGS Berlin High Garden 
van sculpturen. Ik ben een subject en behoor tot de menselijke familie, net als jij.





Foto: Mané Wunderlich Floor Sculpture Old Wood Island UnityBig Op een oppervlakte 
van het privéterrein van 50.000 m² kunnen bezoekers openluchtkunst en het radarstation 
Teufelsberg Berlin bewonderen. Hier vindt u een van de grootste street art galeries ter 
wereld; ontworpen door internationale kunstenaars uit de street art scene. Afbeeldingen 
bereiken afmetingen tot 270 m². Kunstwerken, installaties en sculpturen van Mané 



Wunderlich creëren een andere wereld op het terrein. Kunst is gratis. De natuurlijke 
oriëntatie van de Beeldentuin (HiGS) houdt rekening met de openheid en transparantie 
van de gebouwen en de omgeving. Te zien zijn sculpturen en installaties, zoals 
vloersculpturen "UnityBig", "Floor Sculptures 0 and 1", "In Germany Brodelts" "Wäldchen 
2021 – Ausgegrenzt"; «De Draak, »De Blauwe Bij, de installaties "Denk & Zeit", "Im 
Rahmen der Dauerwelle", "Ein offene Schrank – Wo führt das hin" en nog veel meer 
moeten worden onderzocht.


Je wordt uitgenodigd om voortdurend het perspectief van de kijker te veranderen om 
nieuwe dingen te ontdekken, om goed te kijken, om details te begrijpen, om altijd op de 
uitkijk en in beweging te blijven. Ik moedig je aan om te verkennen en je zult ongesorteerd 
zijn, dat is prima. Er is hier ook een, maar met een belangrijke betekenis die op gelijke 
voet met nul komt. De sculpturen zijn ingebed in de natuur, artistiek verbonden met de 
rede van de natuur. Ze waren artistiek verbonden met de natuur met de rede, veel heeft 
nu zijn plaats. Visuele assen zijn onbewust gemaakt; gevoelens en herinneringen worden 
gewekt. Krijg je individualiteit, gebruik je persoonlijke vrijheid, geniet later van het bosje 
2021 – Uitgesloten of G verder, hoe cool. In de Beeldentuin (HiGS) zijn suggesties gedaan 
die ontdekt moeten worden. Het gaat om de achterkant, voor, boven, onder of gewoon 
om weer een glimlach op te roepen; ver weg en toch zo dichtbij.







Foto: Mané Wunderlich DE DRAAK – scherp kijkend naar de ingang van de HiGS Laten 
we nu een beetje wandelen. De draak bij de ingang, de meester van alle elementen zoals 
vuur, water, lucht en aarde. Langs de weg naar de HiGS (High Garden of Sculptures), is 



het pad bekleed met sculpturen gemaakt van steen en gemengde materialen, vondsten 
van de site, nieuw gevormd. Het pad leidt rechtdoor naar HiGS Platz. Op het HiGS-plein 
is een installatie (ca. 15 m x. 3,50 x 3,50 m) met de titel "In de context van de permanent" 
gemaakt, verschillende onderwerpen zijn en zijn al gepresenteerd. Bijvoorbeeld: "Het 
verkiezingsbureau is gesloten of voor een langere periode open" in 2020 en momenteel 
"Menselijke waardigheid is onschendbaar, vogels vliegen" in 2021. Een monumentaal 
werk, een vloersculptuur van teruggewonnen hout, "UnityBig", het verschil dat ons 
verenigt, leunend op de heuvel.





Foto: Mané Wunderlich "UnityBig" Berlin Teufelsberg – Vogelvlucht Het bekende teken 
"Eenheid" vertegenwoordigt een vreedzame symbiose van de bezienswaardigheden van 
Berlijn: "Radio- en televisietoren, Brandenburger Tor en de Reichstag-koepel, als een 
verenigend teken in de wereld. Een ander universeel idee van eenheid. U wordt gevraagd 
om een vertakking toe te voegen, zodat deze langer blijft. De grote vloersculptuur staat 
voor de vereniging van tegenstellingen en luidt een nieuw begin in. Vis á vis biedt een 
zithoek, gemaakt in de vorm van een podium, uw optreden; bekleed met klokken, de 
installatie "DENK & ZEIT". In de koepel van de vloersculptuur "UnityBig" bevindt zich een 
zithoek. Op weg naar boven; een beer hurkt, wachtend, geplaatst naast de belettering 
EENHEID gemaakt van stenen. De beklimming is mogelijk vanaf het sprookjesplein.







Foto: Mané Wunderlich "UnityBig" Berlin Teufelsberg Als je naar het sprookjesachtige 
plein kijkt, zie je al het beeld "Yes & No", de weg ernaartoe is bekleed met stenen 
sculpturen, "The Duck" of "IT-The Man".







Mané Wunderlich Stenen Sculpturen: DE EEND en HET DE MENS Op de Märchen Platz 
staat de installatie "Award of the Storytellers Visiting? Nee. Het is uw thuis"; het project 
"Wäldchen 2021- Ausgegrenzt", de installaties "open kantoor" en boottocht, de 
vloersculptuur "Mann mit Hut", de sculpturen "Ja & Nein", "Vogelstrauß", "Pilzpaar", 
enz.m.







Foto: Mané Wunderlich – Sprookjesplein bij HiGS Hier kun je zelf nadenken en de citaten 
van anderen niet doorgeven. Maak je eigen ervaringen, dit is nadrukkelijk gewenst in 
naam van de kunst, maak een wandeling met een open oog. Gedachten zijn vrij. 
Ontdekken.







Foto: Mané Wunderlich – Sprookjesplein bij HiGS Ontdek de oude houten eilanden, 
vloersculptuur 0Wunderlich en 1Wunderlich. "0Wunderlich" een onderdeel van de HiGS 
op de teufelsberg Berlin. "Nul" is het verschil tussen twee identieke getallen, beschouwd 
als hetzelfde object dat verschillende compatibele eigenschappen combineert. 
Opgenomen in de HiGS als een neutraal element - het enige echte getal dat noch positief 
noch negatief is. Aangevuld met een paar handschoenen in het midden en een gebaar om 
digitalisering door te voeren. De natuurlijke installatie "1Wunderlich" kondigt het begin 
aan. Het getal "één" is het teken van eenheid en eenheid. Ver weg als het grootste cijfer 
van het duale systeem, werd een teruggewonnen houten eiland gecreëerd naast de 
"0Wunderlich". Het artefact is 1zig-achtig en waar – ingebed in de natuur – in de HiGS. 
Een kunstwerk in de context van digitaliteit, zonder 0 en 1 werkt niets.


Hier ben je niet op bezoek, je bent hier ook thuis. Een gedachte, denk vrij, denk zelf na. 
Cultuurwerkers, cultuurwerkers Nee! hier verberg je de buitenwereld. Rood-roodGroene 
roze... er is geen beperkte ruimte en geen frame, gewoon open voor IEDEREEN. De 
mensheid moet overleven. Heeft de meerderheid ongelijk? Reden en vooruitziendheid. 
Vind je mogelijkheden ontvouwen ze, leef, je bent mens. Begrijp dat je gewild bent, 
anders zou je hier niet zijn, je bent zelf een levend wezen. Wij zijn een menselijke familie.


Leuk dat je dit leest of gewoon hier bent. Welkom. Kijk hier helemaal uit op een van de 
hoogste plekken in Berlijn. Jaren geleden begonnen om een symbolisch begin te maken, 
voor een bedrijf "UnityBig 2032", om het leven van de mensheid binnen de vernietigde 
menselijke samenleving te organiseren en om in deze context een positieve toekomst te 
beginnen. De installatie "OfenWunderlich" in Duitsland brodelts, 2016, een open kantoor – 



let op, 2016, halve boot – "Boottocht" 2021, gestrand, "De blauwe bij" – de angel van de 
gedachte, "een open kast – waar leidt het toe".


Er gebeurt veel tegelijkertijd in afhankelijkheid - constructie en degradatie, beide. Omdat 
elk monument bestaat uit een levend deel, de voortdurend veranderende zijnde boom en 
een deel, d.w.z. een vorm, massa, grootte, gewicht. De menselijke waardencatalogus lijkt 
die van de dieren te benaderen waarmee we het overlevingsinstinct gemeen hebben. De 
bio-industrie, met name het houden van kooien, wordt afgeschaft, en nu de mens? 
Dieren, bomen, alles is rechteloos. Ik wil deze bomen, deze dieren en ook mensen weer 
juridisch capabel maken. Ze zijn rechteloos. U weet dit heel goed, dat u rechteloos bent. 
Ik beschouwde bomen als essentiële onderwerpen, zoals mensen die nu alleen nog maar 
worden gezien als objecten die geen rechten lijken te hebben of gewoon worden 
verwijderd.





Foto: Mané Wunderlich High Garden of Sculptures (HIGS) teufelsberg berlin De 
"Wäldchen 2021 – Ausgegrenzt" biedt zich aan om deze gedachten verder te denken of 
op zijn minst te verwerken. Kunst is de enige kracht die sociale verandering alleen bereikt 
door menselijke creativiteit, denk. Mijn wens, neem je eigen verantwoordelijkheid weer en 
denk mee, in het hier en nu. De ruimte voor deze dingen is open. Verbind hier, wat voor 
mij het echte en echte leven is. Je bent thuis, in de natuur. We blijven wezens die 
onderworpen zijn aan de natuur, de aard van de rede. Maar hoe meer kunstmatige 
intelligentie we creëren, hoe natuurlijker we lijken op te offeren. Bedenk waarom je een 



kledingstuk koopt als je een kunstwerk kunt bezitten. Misschien een gebruikt onderdeel 
herontwerpen en in omloop houden of weggeven... oh ja, ga wandelen; verlengt je leven.





"Wäldchen 2021 – Uitgesloten" HiGS







Foto: Mané Wunderlich, Installatie "Cognitive Dissonance", HiGS HIGH GARDEN OF 
SCULPTURES, Materialen: (textiel, steen, hout, wapeningsijzer (proefstaal), fijnmazige 
draadomheining, aarde, linnen, katoen en wol, paardenhaar, draad, delen van een 



paraplu), drie figuren en een vogel 2022... en er komt nog één ding in me op. We zullen de 
gelukkige verrassing ervaren. We ademen.


Ja, ook al spreekt het elkaar tegen. Er zijn twee overtuigingen. Het is een beeld, 
misschien een wereldbeeld; herkennen, controleren voor jezelf en je mooie foto maken. Je 
komt er weer uit, ik ben/ben/ben veilig... Langs het pad aan het einde van de HiGS langs 
de lus, de dubbele bosgeest met het vocabulaire – liefde, kunst en humor – de 
gewortelde vlinder op de stam; hahahaha, een krokodil bij de uitgang; rustend en stil – 
zonder effect.







Foto: Mané Wunderlich, "Das Krokodil", HiGS – HOGE BEELDENTUIN teufelsberg berlin, 
Materialen: (top aarde, zand, stenen, hout, marmer), 2022 Echter, klaarwakker en 
observeert alles wat er in zijn omgeving gebeurt. Tevreden met wat het leven te bieden 
heeft. Kalm en vol vertrouwen in de wetenschap dat het zal krijgen wat het nodig heeft. 



Onafhankelijk vertrouwend alleen op jezelf en je capaciteiten. Het aanvullen van fysieke 
en mentale energieën door inactiviteit voordat de reserves volledig zijn uitgeput. Nooit 
helemaal vermoeiend.


Om in balans en in harmonie met zichzelf te zijn; niet gestoord te worden door iets of 
iemand. Motto: "Leven en laten leven". Iedereen is een krokodil. Op!... naar de 
"bodemplaat"; Verwarring gewenst. Nog één rondje. Toegang vanaf Fairytale Square, 
voorbij de installatie "open kantoor" De heuvel af bij de bank 🙂  De ster ben jij, het leven 
is heilig. Het bestaande vormt een eenheid. Hier rustig, gelukkig en vrij.





Foto: Mané Wunderlich, "MISCHWESEN", HiGS – HOGE BEELDENTUIN teufelsberg 
berlin, Materialen: (top aarde, zand, stenen, hout, wijnstok, plastic kabelafdekkingen), 
2022 Misschien zijn het puzzelplaatjes? Ze tonen meerdere, meestal twee, verschillende 
beelden in één. Het zijn gemengde wezens. De soevereiniteit van interpretatie ligt bij jou. 
Het kan ook zijn: "Ik zie iets wat jij niet ziet." Hier zijn sculpturen gemaakt, waarvan de 
inhoud verandert met de veranderde positie van de kijker. Bewegen. Het verlangen naar 
ambiguïteit is altijd fascinerend, evenals de vervaging. Het is jouw dag, hier – teufelsberg 
berlin. Eenheid- Het verschil dat ons verenigt.


WKU (GRILLIGE KUNST TRAIL EENHEID) Na een bezoek aan het luisterstation kun je 
vervolgens vijf keer per week 30 minuten lang langs de WKU (WUNDERLICHE 
KUNSTPFAD UNITY) lopen of wandelen. 24/7 geopend. Buiten het terrein van het 
voormalige afluisterstation of spionagestation. De individuele sculpturen worden binnen 
de locatie geënsceneerd - het maakt een spel met het perspectief van de kijker mogelijk. 
De kunstenaar Mané Wunderlich heeft zijn vloersculpturen letterlijk ingebed in de natuur, 
zodat de structuur en structuur, aard en essentie van de respectieve sculpturen kunnen 
worden begrepen als een paradigma voor de oneindige feitelijke en idealistische ruimte. 
Natuur als waarde, interactie en de interacties van de verschillende elementen in het 
bosecosysteem, waarden waarmee de mens zorgvuldig moet omgaan. Hieronder staan 
een paar motivaties voor lichaamsbeweging




vermindert het risico op glaucoom, verscherpt de vooruitziende blik* 

* stimuleert de afgifte van endorfines* 

* Stress en vermoeidheid over na slechts tien minuten * 

* versterkt uw immuunsysteem* 

* halveert uw risico op alzheimer* 

* verbetert de gezondheid van uw hart en verlaagt hoge bloeddruk * 

* vermindert uw risico op diabetes* 

* versterkt je spieren, maakt je gewrichten veerkrachtiger, push-ups zijn ideaal* 

* Achteruit hardlopen verbetert de coördinatie en houding in korte tijd en kan dus ook 
bijdragen aan meer zelfvertrouwen * Achteruit rennen traint de loopmotoriek en de 
kuitspieren 

* verlicht gewrichts- en rugpijn* 

* vermindert botdichtheidsverlies en dus het risico op osteoporose* 

* traint je evenwichtsgevoel* 

* matigt eventuele verlangens naar chocolade * 

* vermindert depressie en angst * 

* vermindert het risico op vele soorten kanker* 

* verhoogt uw metabolisme en helpt u gewicht te verliezen Veel plezier langs het 
Wunderlichen Kunstpfad – Unity (WKU) Berlin Grunewald, ontwikkel waarden zichtbaar 
onafhankelijk – gebruik de natuur en breng de claim op de oorsprong over.





Foto: Mané Wunderlich Vloersculptuur "5Wunderlich" Berlin Grunewald onderdeel van de 
WKU Ervaar de Wonderful Art Trail - Unity, de hoogste beeldentuin van Berlijn HiGS, 
Europa's grootste graffitigalerij en een uniek uitzicht over de stad Berlijn van de radiotoren 
tot de tv-toren. Bezoek Berlijn ervaar betekenis door de zintuigen. Kom met of ga zoals G 



het bos in! Overzicht: http://manewunderlich.de/der-wunderliche-kunstpfad/unity/ Geniet 
van de zonsopgang, het begin van de dag; van het leven.


Gemiddeld heeft ieder van ons 80 jaar om de rede te koesteren en te cultiveren tegen 
afgunst, wrok, hebzucht, angst of gewoon luiheid om te denken, het onkruid dat zo snel 
groeit in hiGS. De wereld wordt niet vanzelf een betere plek, door historische dialectiek. 
We moeten er zelf voor zorgen. Het moet worden gehandhaafd. Anders kan het zich niet 
verder ontwikkelen. Ik ben al begonnen. Het samenspel tussen rede en gevoel in de 
esthetische waarneming, in de gerechtvaardigde noodzaak van het idee van vooruitgang 
en in de ethische beslissing om niet onder de indruk te zijn van het idee van de dood, 
wordt de aard van de rede preciezer herkenbaar. Geniet van de zonsopgang, het begin 
van de dag; van het leven.


De herfst luidt de vernieuwing in. We moeten voortleven als vrouwen en mannen, niet als 
hersenschimmen, of als hybride wezens tussen mens en machine. We moeten geen 
beheerders van onze aarde worden, maar een deel van onze aarde blijven. De natuur is 
geen vijandige wereld. Het moet niet geïdeologiseerd worden. De natuurwetenschappen 
kunnen niet worden omgevormd tot machines, ingrepen in het weer en 
elektromagnetische maatregelen moeten worden vermeden. Het mislukt, de boemerang 
is er al. We leven op de vriendelijkste planeet ter wereld, je kunt hier een deel vinden, 
kunst in de HiGS, gedachten van die tijd. Creëer je nieuwe mindset, hier in de buitenwijk 
die we verloren hebben, grijp dit moment. Leven en voedsel hebben altijd bestaan, 
vrouwen en boeren. De technologie is niet meer over het hoofd te zien.


Een open kast – "Waar leidt dit toe?"; maak een boottocht of beklim "UnityBig" als 
herinnering aan een foto op de achtergrond van het luisterstation.







Foto: Mané Wunderlich, installatie "Boat Tour 2021" – Luisterstation Berlijn Luister naar 
de vogels en geniet van je tijd, wees voorzichtig met het park; en liefdevoller met elkaar. 
Wees een vrij, zelfverzekerd, verantwoordelijk zelf. Hier kun je structuren van menselijke 



interactie herontdekken; hier is een eiland van de nieuwe tijd, voor iedereen – met de 
reden van de natuur. Een mooi moment straalt het hele leven. Eenheid – Het verschil dat 
ons verenigt.
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Tot ziens bij HiGS – teufelsberg berlin. Hoogachtend, Mané







QR-CODE HiGS teufelsberg berlijn





