
Dlaczego cz´Êç imprez jest p∏at-

na, jakim kluczem si´ kierowano?

AM: W ramach dziewi´ciodniowej im-
prezy tylko dwa zdarzenia by∏y bile-
towane. By∏ to koncert Kiri Te Kana-
wa, Êwiatowej s∏awy sopranistki z No-
wej Zelandii oraz Michaela Nymana
i jego orkiestry, którzy przyjechali
z Wielkiej Brytanii. 
UznaliÊmy, ˝e te dwa najbardziej
kosztowne wydarzenia, choç w cz´Êci
powinny finansowaç si´ same.

Jak powsta∏ program? 

Dlaczego zaproszono te, a nie inne 

zespo∏y i artystów?

JG: Urzàd Miasta powierzy∏ mi rol´
dyrektora artystycznego Festiwalu.
Stworzy∏em Rad´ Programowà,
w sk∏ad której, poza mnà i dyrekto-
rem Estrady, wchodzili kuratorzy,
którzy poprzez swoje doÊwiadczenie,
osiàgni´cia i znajomoÊci gwarantowa-
li wysoki poziom merytoryczny i ar-
tystyczny.

Dlaczego stworzono takie modu∏y

(bloki) tematyczne? 

JG: Muzyka, teatr, film i literatura to
podstawowe dziedziny sztuki, dzia∏ajà
na nasze emocje, sà na tyle ró˝norod-
ne, by przemówiç do ka˝dego widza
i s∏uchacza. MyÊlimy o tym, by przy
nast´pnych edycjach Festiwalu wpro-
wadziç do programu wi´cej form ta-
necznych, byç mo˝e tak˝e plastyk´. 
W tej edycji staraliÊmy si´, by Festi-
wal da∏ publicznoÊci mo˝liwoÊç g∏´b-
szego poznania prezentowanych dzie-

dzin sztuki, by daç czas na refleksje
i rozmow´.

Kto by∏ najwi´kszà gwiazdà 

Festiwalu? 

JG: Gwiazdami Festiwalu byli: Kiri Te
Kanawa, Êwiatowej s∏awy sopranist-
ka, Michael Nyman, autor i wyko-
nawca wielu znanych utworów (m.in.
muzyki filmowej) oraz Tony Gatlif,
re˝yser filmowy, scenarzysta, kom-
pozytor urodzony w Algierii, a miesz-
kajàcy na sta∏e we Francji.

Kto jeszcze wystàpi∏ na Festiwalu? 

JG: Nie sposób wymieniç wszystkich,
trudno te˝ wybraç tylko kilku, pomi-
jajàc reszt´. Program zosta∏ tak
skomponowany, by sprostaç ró˝nym
gustom i oczekiwaniom widzów. Mo-
im zdaniem artystà, którego nie mo˝-
na przeoczyç, by∏ np. Joshua Nelson,
∏àczàcy gospel i muzyk´ ˝ydowskà.
Z pewnoÊcià interesujàcy by∏ wyst´p
Katsura Kan z Japonii, którego ta-
niec, a w∏aÊciwie antytaniec, ilustro-
wany by∏ muzykà zespo∏u antycznego
z Polski.

Dlaczego zdecydowano si´ na plac

przed PKiN, jako miejsce festiwalo-

wego miasteczka? 

AM: Sto∏eczna Estrada nie ma w∏a-
snej sali, wi´c postanowiliÊmy wybu-
dowaç Miasteczko Festiwalowe w naj-
bardziej centralnym miejscu Warsza-
wy. Przy okazji chcemy o˝ywiç ten
rejon miasta. Okolice Pa∏acu Kultury
i Nauki to smutna przestrzeƒ, która
we wrzeÊniu, za sprawà Festiwalu,
zmienia si´ nie do poznania. 
Poza miejscem, gdzie by∏o mo˝na zo-
baczyç spektakle dyskusje i panele,
chcieliÊmy stworzyç centrum wymia-
ny myÊli, wra˝eƒ. Zaprosiç warsza-
wiaków do uczestniczenia w ˝yciu Fe-
stiwalu. StworzyliÊmy wi´c kawiarni´
festiwalowà, gdzie by∏o mo˝na spo-

tkaç naszych artystów, zajrzeç na
prób´, porozmawiaç z innymi widza-
mi. 
Miasteczko Festiwalowe sk∏ada∏o si´
z czterech namiotów. Namiot z g∏ów-
nà scenà pomieÊci∏ 600 osób. Mniej-
szy namiot s∏u˝y∏ panelom literackim
i spotkaniom z artystami. W dwóch
kolejnych namiotach wystawiono
przedstawienia teatralne. 
Tam, gdzie by∏o to konieczne, wynaj´-
liÊmy sal´ – Filharmoni´ na wyst´p
Kiri Te Kanawa, Teatr Roma na kon-
cert Michaela Nymana i kino Mura-
nów na przeglàd filmów Tony’ego Ga-
tlifa. Sale warsztatowe mieÊci∏y si´
w Dziekance. 

Jak oceniacie Paƒ-

stwo tegorocznà edy-

cje Festiwalu?

Prosz´ o ma∏e podsu-

mowanie. 

MN: Festiwal War-
szawski Skrzy˝owanie
Kultur prezentowa∏ wy-
soki poziom artystycz-
ny. Mam nadziej´, ˝e
podobnie, albo jeszcze
lepiej, b´dzie w przy-
sz∏ym roku. Ciesz´ si´
te˝, ˝e dzi´ki Festiwalowi
uda∏o si´ warszawiakom
oswoiç teren wokó∏ Pa∏a-
cu Kultury i Nauki, który
przez tydzieƒ t´tni∏ ˝y-
ciem. 
AM: Zainteresowanie pu-
blicznoÊci i mediów Festiwalem prze-
sz∏o moje oczekiwania. Wiem, ˝e je-
steÊmy na dobrej drodze do stworze-
nia najciekawszej imprezy kultural-
nej Warszawy. Jestem przekonany,
˝e kolejny Festiwal to potwierdzi. 
JG: Festiwal dobieg∏ koƒca. Jest mi
troch´ smutno, ˝e nie spotykamy si´
ju˝ w festiwalowym namiocie, ale je-
stem jednoczeÊnie bardzo szcz´Êliwy,
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Rzeczpospolita /2006.09.08/

Festiwal: Koncerty, spektakle i warsz-
taty w centrum miasta
Kultury krzy˝ujà si´ pod Pa∏acem
Zaplanowano prawie czterdzieÊci wy-
darzeƒ. Trzon programu stanowià
imprezy muzyczne. Na inauguracj´
w Filharmonii Narodowej zaÊpiewa
jedna z najbardziej znanych sopranis-
tek Êwiata Kiri Te Kanawa. 

– Zaprezentujemy cechy charak-
terystyczne ró˝nych kultur i spróbu-
jemy udowodniç, ˝e cz´sto ∏àczà je
wspólne korzenie – mówi dyrektor
artystyczny festiwalu Jacek Gintowt. 

Polityka /2006.09.16/

Nyman na Skrzy˝owaniu

Podczas koncertu Michael Nyman
Band, mi∏oÊnicy muzyki folkowej b´dà
mieli w tym czasie darmowà atrakcj´
– wyst´p znakomitego zespo∏u ru-
muƒskich Romów Taraf De Haidouks. 

Warsaw Point /2006.09/

Michael Nyman Band

Jako twórca muzyki filmowej by∏ kilkakrotnie
nominowany do British Academy Award oraz do
Z∏otego Globu. W Warszawie poprowadzi koncert swojego
zespo∏u Michael Nyman Band, który powsta∏ w 1976 roku,
przy okazji wystawiania dla Teatru Narodowego
w Londynie „Il Campielo” Carlo Goldoniego. Z myÊlà
o aran˝acji pieÊni do spektaklu Nyman zebra∏ bardzo
ciekawe instrumentarium: obok Êredniowiecznych instru-
mentów, takich jak rebeka i sza∏amaja, pojawi∏y si´
bardziej nowoczesne, np. saksofon sopranowy i band˝o. 

Dziennik /2006.09.13/

Wielkie gwiazdy w Warszawie

Koncert „Most nad Uralem”, podczas
którego muzycy z trzech kontynentów
i oÊmiu krajów, poczynajàc od Mon-
golii, poprzez Syberi´, S∏owacj´, Stany
Zjednoczone, po Izrael, grajàcy na roz-
maitych instrumentach, takich jak
murinhoor, po raz pierwszy spotkajà
si´ w tym sk∏adzie, by zagraç jedyny,
niepowtarzalny koncert bez ˝adnych
prób i bez partytury.

Dziennik /2006.09.13/

Surrealistyczne przedstawienie

o poskramiaczu ognia

Zaproszony do Warszawy przez
Instytut Francuski Jerome Thomas,
twórca i zarazem jeden z g∏ównych
aktorów przedstawienia, to czo∏owa
postaç wspó∏czesnego cyrku. To on
zrewolucjonizowa∏ jarmarcznà rozryw-
k´, podnoszàc ja do rangi sztuki. 

Gazeta Wyborcza /2006.09.08/

– Teatro Tatro z Nitry poka˝e
„Proroka Ilj´”. To misteryjna sztuka,
nawiàzujàca do postaci Eliasza
Klimowicza, autentycznego proroka
prawos∏awnego, który dzia∏a∏ w la-
tach mi´dzywojennych na Bia∏ostoc-
czyênie i pozostawi∏ wielu wyznaw-
ców. 

„˚yciorys i zainteresowania Tony Gatlifa Êwietnie wpisa∏y si´ w klimat festiwalowego „skrzy˝owania kultur”, które wy-
daje si´ byç pasjà i przekleƒstwem re˝ysera. Jego obrazy sà efektem poszukiwania to˝samoÊci, swojego miejsca, poczu-
cia przynale˝noÊci.”                                                                                                            Gutek Film

„W g∏ównym namiocie Miasteczka Fe-
stiwalowego zosta∏a przygotowana
specjalna scenografia. Jednym z jej
g∏ównych elementów by∏o kilkadzie-
siàt bry∏ w kszta∏cie „s∏upów”, o ró˝-
nej wysokoÊci i gruboÊci. S∏up jest
symbolem pnia drzewa, które kojarzy
si´ z korzeniami – historià narodu.
Ca∏a scenografia by∏a dostosowywana
do poszczególnych koncertów.” 

Lena Szwed-Stru˝yƒska, autor projek-
tu i scenografii z Fabryki Nastrojów. 

„Panele dyskusyjne zach´ci∏y do przeglàdania si´ w innych kulturach, przynio-
s∏y odpowiedzi na nurtujàce pytania o to˝samoÊç narodowà, o wartoÊç w∏asnej
kultury i jej relacji do innych kultur Êwiata. Dyskusja uzmys∏owi∏a, jak bardzo
ró˝ne Êwiaty potrafià si´ przenikaç, jednoczeÊnie zachowujàc swojà odr´bnoÊç.”

Maja HadryÊ-Engelking, Sylwia Gàgol, kuratorki literatury i antropologii

„Warsztaty muzyczne by∏y szansà od-
powiedzi na pytania: czym my i nasza
kultura ró˝nimy si´ od tych, które
spotykamy? Co nas ∏àczy, a co dzieli,
tak˝e na poziomie emocji potrzeb
i oczekiwaƒ wzgl´dem muzyki.”

Maria Pomianowska, kurator  warsz-
tatów muzycznych

bo rzesze s∏uchaczy i widzów dowio-
d∏y, ˝e taki Festiwal jest warszawia-
kom potrzebny i ˝e obraliÊmy w∏aÊci-
wy kierunek, tworzàc jego formu∏´.
B´dziemy pracowaç, by kolejna edy-
cja by∏a jeszcze ciekawsza, barwniej-
sza i pe∏na znakomitych wykonaw-
ców. Do zobaczenia w przysz∏ym roku. 
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Tony Gatlif na spotkanie z czytelnikami przyprowadzi∏ ze sobà dwuosobowy zespó∏, który zachwyci∏ go swojà muzykà

kilka godzin wczeÊniej w jednej z praskich restauracji. Po oficjalnej dyskusji z widzami, przy akompaniamencie zespo-

∏u kontynuowano rozmowy, nie oby∏o si´ te˝ bez taƒców i wielogodzinnej zabawy.

Po przylocie Michaela Nymana i jego zespo∏u do Polski 

w dniu koncertu na lotnisku okaza∏o si´, ˝e zaginà∏ baga˝,

w którym by∏y nuty dla ca∏ej orkiestry, na nic zda∏y si´ 

poszukiwania. Na szcz´Êcie mamy XXI wiek. 

Partytury Êciàgni´to przez Internet, a ich druk na setkach

kartek dla wszystkich cz∏onków zespo∏u trwa∏ kilka godzin

i skoƒczy∏ si´ dopiero na pó∏ godziny przed koncertem. 

Kiri Te Kanawa by∏a zaskoczona menu, 

które przygotowane zosta∏o na uroczysty 

bankiet po jej koncercie. 

Ambasador Nowej Zelandii Êciàgnà∏ 

ze swojego kraju regionalne potrawy 

i smako∏yki – w tym unikalnà z∏otà odmian´ kiwi. 
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