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Idea Festiwalu
Gazeta Festiwalowa:
Skàd wzi´∏a si´ idea Festiwalu?
Ma∏gorzata Naimska, dyrektor Biura
Kultury Urz´du Miasta Sto∏ecznego
Warszawy:
Warszaw´, podobnie jak inne stolice
europejskie, cechuje ró˝norodnoÊç
kulturowa. Miastem wielokulturowym by∏a nasza stolica od wieków.
Tutaj przecina∏y si´ szlaki handlowe
ze wschodu na zachód i z pó∏nocy na
po∏udnie, kwit∏a kultura, rozwija∏y si´
uczelnie. Ta ró˝norodnoÊç jest przez
w∏adze miasta zauwa˝ana. Stàd pomys∏ stworzenia Festiwalu. Ma on
wzmocniç otwartoÊç mieszkaƒców
stolicy na inne kultury, daç im mo˝liwoÊç obcowania ze sztukà i kulturà
z ró˝nych stron Êwiata, uÊwiadomiç
si∏´ i wartoÊç wynikajàcà z tej w∏aÊnie ró˝norodnoÊci.
Jak nale˝y rozumieç motto
Festiwalu?
Jacek Gintowt, dyrektor artystyczny
Festiwalu:
Misjà Festiwalu jest
zwi´kszenie otwartoÊci widzów i s∏uchaczy na innych, wzbudzenie refleksji dotyczàcej ró˝norodnoÊci, przenikalnoÊci kulturowych. Chcemy za poÊrednictwem sztuki pokazaç cechy
charakterystyczne dla poszczególnych kultur, ich ró˝norodnoÊç, a zarazem wspólnot´ wra˝liwoÊci, emocji
i Êrodków wyrazu. Dobór zaproszonych artystów jest tego gwarancjà.
Czym ma byç ten Festiwal
za 3 i 5 lat?
MN: Celem miasta przy tworzeniu
Festiwalu by∏o przede wszystkim zaoferowanie mieszkaƒcom Warszawy
mo˝liwoÊci uczestnictwa w niecodziennych spotkaniach z szeroko rozumianà kulturà ze wszystkich stron
Êwiata. Za∏o˝eniem jest, aby Festiwal
wpisa∏ si´ na sta∏e w krajobraz mia-

sta i serca warszawiaków, a docelowo
ambicjà autorów i organizatorów jest,
aby sta∏ si´ wizytówkà Warszawy na
Êwiecie. Festiwal zosta∏ zaprogramowany jako wydarzenie cykliczne.
Z ca∏à pewnoÊcià ma on szanse byç

2 0 0 6

„Muzyka to wymiar
on siebie chyba najin istnienia cz∏owieka, w którym wyra
t∏umaczy – most ∏àc tensywniej. Mowa, która nie potrzeb ˝a
zàcy ludzi.”
uje
Roman Rewakowicz
, kurator muzyczny
Festiwalu,
„Zespo∏y, które wystàpi∏y na trze i grajà
tea
w
hu
nale˝à do nowego ruc
lnych, poza
w przestrzeniach nieteatra roszenie nie
zap
to
t
scenà pude∏kowà. Jes
ego, autentylko do oglàdania, ale do ˝yw
.”
tycznego uczestnictwa
teatralny
Dariusz Jarosiƒski, kurator

z roku na rok czymÊ wi´kszym i wa˝niejszym, zarówno dla warszawiaków
jak i uczestników Festiwalu. Wierzymy, ˝e za pi´ç lat Festiwal b´dzie
mia∏ swojà renom´, stanie si´ wr´cz
markà, z której Warszawa b´dzie mog∏a byç dumna na Êwiecie.
Dlaczego wybrano taki termin na Festiwal?
Andrzej Matusiak, dyrektor Sto∏ecznej Estrady, cz∏onek Rady Programowej Festiwalu: Termin nie jest przypadkowy. Jest on wypadkowà kilku
kryteriów, wa˝ne by∏o, aby mogli
w nim wziàç udzia∏ mieszkaƒcy Warszawy, co spowodowa∏o, ˝e z za∏o˝enia wypad∏y wszelkie wakacyjne terminy. Program Festiwalu by∏ rozciàgni´ty w czasie, trwa∏ 9 dni, i w tym
okresie odby∏o si´ blisko 40 wydarzeƒ. Pogoda nie jest w tym wszystkim bez znaczenia, wi´c bioràc pod
uwag´ powy˝sze kryteria, poczàtek
wrzeÊnia jako koniec lata, wydaje si´
(dok. str.2)
byç optymalny.
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„Inne Êwiaty, inne kultury to sà zwierciad∏a,
w których przeglàdamy si´ my i nasza kultura”

R. KapuÊciƒski, „Podró˝e z Herodotem”

usimy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e kulturowoÊç Êwiata jest nieskoƒczona
w swoim ogromie, w swoim bogactwie. Europa jest otoczona przez
niezmiernà i wcià˝ wzmagajàcà
si´ ró˝norodnoÊç kultur, spo∏eczeƒstw, religii
i cywilizacji. ˚ycie na planecie, na której jest coraz wi´cej wzajemnych powiàzaƒ, wymaga tej
ÊwiadomoÊci i dostosowania si´ do radykalnie
nowych warunków globalnych.
Tylko spo∏eczeƒstwo, w którym jest wzajemne
zaufanie, mo˝e si´ rozwijaç. Wszystkie kultury
sà jednakowe, choç w swojej z∏o˝onoÊci ró˝ne.

M
Ryszard KapuÊciƒski, pisarz, dziennikarz

Moim zdaniem, ksenofobia to choroba ludzi wystraszonych, cierpiàcych na kompleks ni˝szoÊci, przera˝onych myÊlà, ˝e przyjdzie im przeglàdnàç si´ w zwierciadle kultury innych. Na
szcz´Êcie jestem optymistà. Wystarczy sobie
uÊwiadomiç, ˝e grupa szeÊciu miliardów ludzi,
którzy mówià tyloma j´zykami, wyznajà tyle
ró˝nych religii, ró˝nych tradycji, tyle kultur –
potrafi wspó∏istnieç na Êwiecie. Pomimo konfliktów lokalnych, to jednak w 99% ludzkoÊç ˝yje w warunkach pokoju i to jest bardzo pozytywna cecha, bardzo humanistyczny rys naszej
spo∏ecznoÊci.

