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Polska i Niemcy świętują w tym roku 25. rocznicę podpisania
traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
W Warszawie oficjalne obchody rozpoczęły się dwa tygodnie
temu i potrwają przez całe lato.
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Jednym z najciekawszych punktów
w programie obchodów jest „Zamiana miejsc”. Kto z kim zamieni się miejscami? Dyrektor Instytutu Goethego
w Warszawie Georg M. Blochmann
pojedzie do Berlina, gdzie przez tydzień będzie zastępował szefową tamtejszego Instytutu Polskiego Katarzynę Wielgę-Skolimowską, która z kolei
tymczasowo zajmie jego stanowisko
w ośrodku przy Chmielnej. To dosyć
nowatorski projekt, bo zwykle w takich wypadkach Niemcy prezentują
w Polsce niemiecką kulturę, a Polacy
w Niemczech polską.

Do Berlina dyrektor warszawskiej
placówki zabierze między innymi piosenkarkę Gabę Kulkę, promotorkę kultury Bognę Świątkowską i fotografa
Wojciecha Wieteskę.
W odwrotnym kierunku – czyli do
Warszawy – przyjadą między innymi
aktor z berlińskiego teatru Gorkiego
Ayham Majid Agha i twórca festiwalu
gier niezależnych Thorsten S. Wiedemann.
Agha, urodzony w Syrii, o korzeniach ormiańsko-czeczeńskich, jest
nie tylko aktorem, ale też kucharzem.
W Warszawie zaprezentuje show kulinarny Conflict Food, podczas którego będzie gotował dania kuchni ar-

meńskiej i poruszał kwestie polityczne na Kaukazie i Bliskim Wschodzie.
Wiedemann z kolei stoi za sukcesem festiwalu A MAZE., który odbywa się od 2008 roku w Berlinie, a od
czterech lat również w Johannesburgu w RPA. Spotykają się na nim twórcy niezależnych gier komputerowych,
którzy starają się dotrzeć do użytkowników spoza mainstreamu.
Wszyscy artyści, którzy wezmą
udział w „Zamianie miejsc”, są związani z Warszawą lub Berlinem, bo projekt będzie też również jednym z punktów programu innego jubileuszu
– 25. rocznicy podpisania umowy partnerskiej między tymi miastami. 8

