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TISKOVÁ ZPRÁVA FESTIVALU LAUSITZ 2022 

Festival Lausitz 2022: »aufBruch« 

Cottbus/Görlitz. 50 akcí s 550 umělci na 25 místech v Horní a Dolní Lužici. v Horní 

a Dolní Lužici vás zvou na letošní festival Lausitz, nabízející nevšední kulturní 

zážitky různých žánrů od 25. srpna do 16. září. 

Mnohovýznamovým inspirativním slovem »aufBruch« vystihuje umělecký ředitel Prof. Daniel 

Kühnel letošní festival. Návštěvníci 50 akcí se budou moci seznámit s různými významy 

tohoto pojmu od 25. srpna do 16. září na 50 akcích na 25 místech braniborské a saské Lužice. 

Více než 550 umělců z regionu i z celého světa představí jazz, vizuálně úchvatné divadlo, 

koncerty klasické hudby, filozofické diskuse, sborová vystoupení od baroka po modernu, 

recitály a čtení v srdci Evropy od Bad Liebenwerdy po Zgorzelec. Program letošního ročníku 

festivalu Lausitz představil umělecký ředitel Daniel Kühnel 9. června více než 70 pozvaným 

hostům v Dieselkraftwerk v Chotěbuzi/Cottbus. 

Tým pod vedením Marie Schulz, jednatelky společnosti Görlitzer Kulturservicegesellschaft, si 

váží toho, že patroni festivalu – braniborský ministerský předseda Dr. Dietmar Woidke a 

saský ministerský předseda Michael Kretschmer – i nadále důvěřují námětu a koncepci nyní 

již třetí festivalové sezóny. Maria Schulz říká: »Těší nás, že i díky podpoře ze strany politiky a 

společnosti je festival vnímán tak pozitivně na místní úrovni i mimo ni. Za fantastickou 

festivalovou nabídkou v Lužici stojí síť, která se v Horní a Dolní Lužici od jejího vzniku 

neustále rozrůstá.« 
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Ministryně a šéfka braniborského státního kancléřství, paní Kathrin Schneider, řekla: 

»Energetický region Lužice je také regionem umění a kultury. O tom svědčí i obliba Festivalu 

Lausitz, který letos zahajuje svou třetí sezónu. Aktivně se podílíme na zachování moderních 

průmyslových pracovních míst a vytvoření nových oblastí tvorby hospodářských hodnot v 

Lužici. To se podaří pouze tehdy, pokud současně budeme usilovat o atraktivní pracovní a 

životní prostředí. To se týká i umění a kultury – a to nejen jako dekorativních doplňků, ale 

jako místa a média pro zapojení do procesů sociální transformace. I na třetím ročníku 

festivalu Lausitz skvělí umělci na neobvyklých místech opět nadchnou obyvatele Lužice a 

jejich hosty, inspirují je k přemýšlení a snad i zapojení – to vše v duchu myšlenky v duchu 

společné cesty vstříc dobré budoucnosti Lužice.« 

Saský ministerský předseda Michael Kretschmer říká: »Strukturální transformace je pro Lužici 

výzvou a zároveň velkou příležitostí. Zejména v době v době změn je důležité posilovat 

umění a kulturu jako společné kořeny identity. Festival Lausitz spojuje lidi, symbolizuje 

pozitivní energii a kreativitu. Mnohým Lužičanům otvírá nový pohled na jejich vlast a 

podporuje pocit sounáležitosti a pospolitosti. Jsem velmi potěšen, že i letos můžeme být 

svědky mimořádných kulturních zážitků mezinárodní úrovně na mnoha místech Dolní a Horní 

Lužice. Děkuji spolkové vládě za podporu tohoto přeshraničního festivalu v naší vlasti 

uprostřed Evropy.« 

Festival Lausitz zahájí mimořádná divadelní premiéra: tragédie Williama Shakespeara 

»Caesar« v režii Stefana Puchera se odehraje od 25. do 28. srpna 2022ve znovu využitelné 

prosklené průmyslové hale areálu Telux ve Weißwasser/O.L. Zejména toto dílo považuje 

intendant za divadelní symbolické vyjádření letošního motta »aufBruch«: »Kolik 

neslýchaného může a smí obsahovat nový začátek, má-li uspět? Nebo zůstává jen iluzí? Vydá 

se svět skutečně na cestu, a pokud ano, tak kam? Nebo se tak děje mnohem více v našem 

nitru, a právě v tom se projevuje jeho síla nového uspořádání?« Neboť v Shakespearově hře 

jsou politické otřesy výrazem hlubokých kulturních posunů, které chce festival Lausitz 

smyslově reflektovat a pohlédnout také za jejich obzor, do budoucnosti. Cílem festivalu 

Lausitz je proto »vytvořit silné a smyslové spojení mezi místem a představením, které odráží 

historickou, duchovní, politickou a mýtickou dimenzi míst regionu a tím vytváří smysl«, 

zdůrazňuje Daniel Kühnel.  

Podrobný program festivalu najdete na www.lausitz-festival.eu. Vstupenky lze zakoupit od 10. června 

online i na známých předprodejních místech. 

Festival Lausitz podporuje Zmocněnkyně spolkové vlády pro kulturu a média Claudia Roth a Spolková 

kulturní nadace. Projekt je podpořen z prostředků Braniborského ministerstva pro vědu, výzkum a kulturu 

http://www.lausitz-festival.eu/


 

   
 
 
 

 

 
 

a Saského zemského ministerstva pro vědu, kulturu a cestovní ruch. Pořadatelem je společnost Görlitz 

Kulturservicegesellschaft mbH. 

 

 


