
Gwiazda i mistrzowie 
7. Skrzyżowanie Kultur, namiot 
pod PKiN, pl. Defilad 1, bilety: 25 zł, 
rezerwacje: tel. 22 590 6915, 
piątek (30.09) - sobota (1.10), 
godz. 19 

O stopniowaniu napięcia organi
zatorzy Skrzyżowania Kultur wie
dzą dużo. Zaczęli, zgodnie z naka
zem Hitchcocka, od trzęsienia 
ziemi, za jakie uznać należy kon
certy Femi Kutiego i Mercedes 
Peón. Pamiętali przy tym o moc
nym finale. 

Gwiazdą piątku, a zarazem jed
nym z największych atutów całego 
festiwalu, jest wywodząca się 
z Zielonego Przylądka • Sara Ta -
vares. W sobotę imprezę pożegna
my, bawiąc się na koncercie mi
strzów warsztatów, godnych re
prezentantów różnych stron świa
ta. A to wcale nie wszystkie atrak

cje, jakie kryje rozbity pod PKiN 
namiot! 

Piątkową widownię rozgrzeje 
izraelski The Idan Raichel Project 
Wie, jak postępować z najtrudniej
szą publicznością - nim lider grupy 
poprowadził instrumentalistów ku 
błyskotliwej, świeżej syntezie mu
zyki żydowskiej z etiopską, zaba
wiał ludzi w obozach wojskowych. 
Potem zaś audytorium przejmie 
we władanie zjawiskowa Tava-
res - kapitalna wokalistka, uzdol
niona kompozytorka i wirtuozer-
ska gitarzystka. Należy się spodzie
wać naprawdę egzotycznego kok
tajlu dźwięków: funkowej linii ba
su, rozkołysanej reggae'owej 
wibracji, afropopowej energii i jaz
zowego wykończenia. Eklektycz
na artystka triumfowała w portu -
galskiej telewizjijuż jako szesna
stolatka, by później rozwijać się 
bardzo harmonijnie. Po łatwiej

szym, debiutanckim albumie „Ba-
lance" przyszedł nieco trudniejszy 
w odbiorze „Xiniti". O dobry kon
takt z Polakami w namiocie moż
na być jednak spokojnym. Sara Ta-
vares nie bez podstaw porówny
wana jest do Cesarii Evory i Manu 
Chao zarazem. Miesza nie tylko ga
tunki, ale również nastroje, co gwa
rantuje przyciągający uwagę show. 

Na takie określenie zasługuje 
z pewnością wspólny sobotni wy
stęp mistrzów warsztatów, okazja 
do zobaczenia na jednej scenie 
zaskakująco wielu znakomitości. 

Królować będzie rytm, bo to 
głównie nim zajmują się Kouame 
Sereba, Zohar Fresco czy David 
Cobo Amores. Taneczną pulsację 
łączącą Wybrzeże Kości Słonio
wej, Bliski Wschód i Karaiby okieł
znać pomoże m. in. szwedzka mi
strzyni smyczków Maria Bojlund. 

—Marcin Flint 
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