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Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art’n’Music Festival 2015
____________________________
Tegoroczna edycja Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art’n’Music Festival obędzie się w dniach 8-12
lipca. Przez 5 dni festiwalu w Lublinie zaprezentuje się dwadzieścia zespołów i projektów muzycznych,
pojawią się artyści z aż 13 krajów świata, a na jedynych koncertach w Polsce usłyszymy między innymi
Einsturzende Neubauten i Tonego Allena.
Wzorem lat ubiegłych zadbamy o specjalne festiwalowe produkcje. Pierwsza z nich to koncert pod
hasłem „Wojna to przeżytek”, którego kuratorem jest Tymon Tymański. Towarzyszyć mu będzie
Different Sounds Orchestra i goście: Ania Rusowicz, Natalia Pikuła, Olaf Deriglasoff oraz Daniel
Hertzov. Za drugi projekt odpowiadać będzie Olo Walicki ze składem Kaszebe oraz specjalnym
gościem – Zbigniewem Namysłowskim. Ich reinterpretacja i dekonstrukcja klasycznej, ale także tej
tradycyjnej, muzyki ormiańskiej będzie z całą pewnością jednym z kluczowych wydarzeń festiwalu.
Stałym modułem Innych Brzmień jest prezentacja nietuzinkowych wytwórni muzycznych. W tym roku
przybliżymy kultową czeską oficynę Guerilla Records. Usłyszymy na żywo dwie legendy czeskiej
alternatywy – Plastic People of the Universe i DG 307, a także zespoły Nevypar Kovatjezd i Kabaret dr
Caligariho – przedstawicieli młodszej generacji czeskiej alternatywy. W Lublinie wystąpią także:
Atomic Simao i Kasai (Ukraina), Trio Mandili i Asea Sool (Gruzja), Uneasthetic (Armenia). Usłyszymy
dwie międzynarodowe kooperacje: Variété + Neda Malūnavičiūtė + Jan Maksimovič (Polska/Litwa) oraz
Grzegorz Karnas Trio & Elchin Shirinoff (Polska/Azerbejdżan). Polskę reprezentować będą: Warsaw
Afrobeat Orchestra, Me Myself and I, Rimbaud (Trzaska/Budzyński/Jacaszek). Wschód Kultury – Inne
Brzmienia Art’n’Music Festiwal Inne Brzmienia to jednak nie tylko muzyka – poznamy ormiańskie kino i
sztukę współczesną. Najmłodsi będą mogli uczestniczyć w przygotowanych specjalnie z myślą o nich
Małych Innych Brzmieniach. W programie: Move East Movie - zobaczymy współczesne życie
mieszkańców krajów Partnerstwa Wschodniego oraz zainteresowania tamtejszych środowisk
filmowych. Drugi przystanek na filmowej mapie stanowić będzie Armenia, której poświęcony zostanie
pięć seansów plenerowych.
Opowieści Wschodniej Treści – podczas rodzinnych wieczorów, każdy będzie mógł zanurzyć się we
wschodniej wrażliwości i magicznych historiach charakterystycznych dla naszych sąsiadów. W tym roku
poznamy baśnie pochodzące ze zbioru autorstwa Iwony Tsanew, zatytułowanego „Baśnie narodów
Kaukazu”. Jest to wspaniała literatura nie tylko dla dzieci, ale także i osób dorosłych.
Wschodni Express Cykl Spotkań – w ramach Wschodniego Expressu staramy się przełamywać bariery
kulturowe. W tym roku podczas dyskusji chcemy szczególnie zaakcentować kontekst ormiański.
Będziemy rozmawiać o wyzwaniach stojących przed młodym pokoleniem pisarzy z Armenii, tabu,
kulturotwórczej roli nowych mediów, a także o obecności literatury ormiańskiej w świecie. Porównamy
także sytuację muzyki niezależnej w Polsce i w Czechach.
Eaststreet 3 – w tym roku nie tylko zobaczymy nową edycję największej na świecie prezentacji
fotografii ulicznej z Europy Wschodniej. Będziemy mogli także spróbować swoich sił na warsztatach
dokumentacji fotograficznej i poznać inspirujących ludzi podczas spotkań w ramach Eastreet 3.
Zastanowimy się m.in. jakim ludzie podlegają przemianom, jak człowiek kształtuje swoje otoczenie i jak
samo otoczenie wpływa na życie człowieka.
Ormiańska Arka – w roku 2015 przypada stulecie ludobójstwa Ormian, co nadaje szczególny kontekst
dyskusji na temat Armenii. W Ormiańskiej Arce dotkniemy niektórych aspektów współczesnej
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panoramy kultury i sztuki ormiańskiej oraz jej historyczno – społecznych uwarunkowaniach. Zobaczymy
prezentację Armenii w obliczu zmian jakie zachodzą aktualnie w tym kraju. Słowobranie – będziemy
mogli zajrzeć do Kluboksięgarni i czytelni wydawnictw z krajów Partnerstwa Wschodniego
poświęconych kulturze i sztuce współczesnej. Na fanów literatury czekać będą wydawnictwa m.in. z
Lwowa, Kijowa, Mińska, Moskwy czy Baku, a także z Polski specjalizujące się w ww. tematyce.
Zgromadzona literatura dostępna będzie do kupienia i/lub przeczytania na miejscu.
Małe Inne Brzmienia – najmłodsi będą mogli wziąć udział w cyklu warsztatów o różnorodnej tematyce
związanej z dźwiękiem. W atmosferze zabawy, podczas spotkań z muzykami m.in. z Me Myself And I,
odkryją swój potencjał twórczy i nauczą się kreatywnego myślenia.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny! Organizatorem imprezy są Warsztaty Kultury w Lublinie.
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