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Lausitz Festival 2022: »Przełom« 
 
Cottbus/Görlitz. 50 wydarzeń z udziałem 550 artystek i artystów w 25 lokalizacjach na 
Górnych i Dolnych Łużycach – tak zapowiada się tegoroczna edycja Lausitz Festival, który 
odbędzie się w dniach 25 sierpnia - 16 września. Festiwal gwarantuje niezwykłe 
doświadczenia kulturalne, łącząc w swoim programie różnorodne formaty i gatunki.  

 

Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu jest »Przełom«. To inspirujące słowo, nadane 
przez dyrektora artystycznego prof. Daniela Kühnela, kryje w sobie wiele znaczeń. Od 25 sierpnia 
do 16 września goście festiwalu będą mogli uczestniczyć w 50 wydarzeniach w 25 miejsach na 
obszarze saksońskich Łużyc oraz w Brandenburgii, doświadczając znaczenia tego słowa  
w różnych wymiarach. Ponad 550 artystek i artystów z regionu i całego świata zaprezentuje  
w samym sercu Europy - od Bad Liebenwerdy po Zgorzelec – różnorodne formy i gatunki 
artystyczne: od jazzu, koncertów klasycznych, występów chóralnych z muzyką barokową  
i współczesną, recitali piosenek, przez teatr plastyczny aż po dyskusje filozoficzne i spotkania 
literackie. Program tegorocznego Lausitz Festival zaprezentowany został przez dyrektora 
artystycznego Daniel Kühnela 9 czerwca w Dieselkraftwerk w Cottbus przed blisko 70 zaproszonymi 
gośćmi.  

Zespół kierowany przez Marię Schulz, dyrektor zarządzającą Görlitzer Kulturservicegesellschaft, 
cieszy się, że premierowie dr Dietmar Woidke i Michael Kretschmer już po raz trzeci objęli festiwal 
swoim patronatem, wyrażając tym samym zaufanie do jego pomysłu i koncepcji. »Cieszymy się, że 
festiwal został tak pozytywnie przyjęty zarówno lokalnie, jak i poza naszym regionem, także dzięki 
dużemu wsparciu ze strony polityki i społeczeństwa. Sieć kontaktów na Górnych i Dolnych 
Łużycach, która już istnieje i stale się rozwija pomaga zorganizować fantastyczną ofertę 
festiwalową na Łużycach.« - mówi Maria Schulz. 

Kathrin Schneider, ministerka i szefowa Urzędu Kanclerskiego Brandenburgii, podkreśliła: »Region 
energetyczny Łużyc to także region sztuki i kultury. Świadczy o tym popularność Lausitz Festival, 
którego trzecia edycja zbliża się wielkimi krokami. Cały czas aktywnie pracujemy nad utrzymaniem  
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nowoczesnych miejsc pracy w dziale przemysłu na Łużycach oraz nad otwarciem nowych sektorów 
gospodarki. To się może udać tylko wtedy, gdy równocześnie zatroszczymy się o atrakcyjne 
środowisko pracy i życia na Łużycach. Dotyczy to również sztuki i kultury. Nie powinny one 
stanowić jedynie dodatku, tylko stać się medium, dającym impuls do dyskusji nad procesami 
transformacji społecznej. Podczas trzeciej edycji Lausitz Festival wielkie artystki i artyści po raz 
kolejny zainspirują mieszkańców Łużyc i ich gości w nietypowych miejscach, skłonią do refleksji i - 
miejmy nadzieję - zachęcą do uczestnictwa - wszystko po to, aby wspólnie nadać Łużycom dobry 
kierunek na przyszłość.« 

Premier Saksonii Michael Kretschmer podkreśla: »Zmiany strukturalne stanowią dla Łużyc 
zarówno wyzwanie, jak i wielką szansą. Szczególnie w czasach przemian ważne jest 
wzmacnianie pozycji sztuki i kultury, które stanowią podstawę naszych wspólnych korzeni  
i kształtują tożsamość. Lausitz Festival łączy ludzi, generuje pozytywną energię i pobudza do 
kreatywności. Wielu Łużyczankom i Łużyczanom festiwal daje możliwość nowego spojrzenia na 
swój region oraz sprzyja poczuciu wspólnoty. Bardzo się cieszę, że te wyjątkowe przeżycia 
kulturalne na międzynarodowym poziomie w tym roku ponownie mogą się odbyć w wielu 
miejscach na Dolnych i Górnych Łużycach. Moje podziękowania kieruję do rządu federalnego 
za wspieranie tego szczególnego ponadregionalnego festiwalu w sercu Europy.« 
 
Lausitz Festival rozpocznie niezwykła premiera teatralna: Tragedia autorstwa Williama Szekspira 
»Juliusz Cezar« w reżyserii Stefana Puchera. Spektakl będzie można zobaczyć w dniach 25-28 
sierpnia 2022 roku w odbudowanej szklanej hali przemysłowej na terenie Telux w Weißwasser/O.L. 
W dziele Szekspira dyrektor artystyczny odnajduje teatralny, symboliczny wymiar tegorocznego 
motta »Przełom«: »Ile nie uszłyszanego może tak naprawdę zawierać w sobie przełom, jeśli ma się 
udać? A może przełom raczej zawsze pozostaje iluzją? Czy świat rzeczywiście kiedyś pęknie, a jeśli 
tak, to na jaką skalę? A może przełom zawsze odbywa się w nas i właśnie w tym odradzaniu się 
stale na nowo pokazuje swoją siłę?« W dziele Szekspira polityczne wstrząsy stanowią wyraz 
głębokich przemian kulturowych, nad którymi Lausitz Festival chciałby się głęboko zastanowić,  
a także czerpać z nich inspirację na przyszłość. Celem Lausitz Festival jest zatem »stworzenie 
silnego i znaczącego połączenia między miejscem a spektaklem, odzwierciedlając przy tym 
historyczny, duchowy, polityczny i mityczny wymiar miejsc w regionie, wzmacniając w ten sposób 
jego znaczenie« - podkreśla Kühnel. 
 

 

 

Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie www.lausitz-festival.eu . Bilety są dostępne od 10 czerwca 

zarówno w sprzedaży online oraz w znanych punktach stacjonarnych, oferujących przedsprzedaż biletów. 

 

Lausitz Festival wspierany jest przez Pełnomocniczkę Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów Claudię Roth oraz przez 

Federalną Fundację Kultury (Kulturstiftung des Bundes). Festiwal jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki, 

Badań i Kultury Brandenburgii oraz Saksońskiego Ministerstwa Nauki, Kultury i Turystyki. Organizatorem Lausitz 

Festival jest spółka Görlitzer Kulturservicegesellschaft mbH. 

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

