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„Od zako!czenia drugiej wojny "wiatowej festiwale namno#y y si$
w Europie podobnie jak klasztory i katedry w %redniowieczu.” Od tego
stwierdzenia rozpocz& artyku otwieraj&cy tom „Europa festiwali” Bernard
Foccroulle (2009: 11) – muzyk i dyrektor Aix-en-Provence International Festival. Festiwale po"wi$cone ró#nym dziedzinom sztuki, a ostatnio tak#e
rozmaitym innym zjawiskom (czasem bardzo od siebie odleg ym, jak np.
kulinaria, filozofia, dziedzictwo kulturowe, technika czy nauka) sta y si$
jednymi z najbardziej znacz&cych zdarze! kulturowych w historii powojennej Europy. Ich stale rosn&ca liczba i wywo ane ni& zjawisko „festiwalizacji” rozmaitych dziedzin #ycia sta y si$ przedmiotem bada! naukowców
z ró#nych dyscyplin wiedzy. Jednym z takich programów badawczych jest
dzia aj&cy od 2004 European Festival Research Project, którego celem jest
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badanie powodów ogromnej #ywotno"ci rozmaitych form festiwalowych,
ich rozwoju i dalszych perspektyw1. Mi$dzynarodowi badacze skupieni
wokó projektu dwa razy w roku spotykaj& si$ na seminariach po"wi$conych poszczególnym aspektom istnienia i funkcjonowania festiwali, np.
dynamiki #ycia festiwali, ró#nych modeli zarz&dzania i programowania,
rozmaitych rozwi&za! prawnych obowi&zuj&cych w krajach unijnych,
a dotycz&cych festiwali, zwi&zkom festiwali z rozwojem miast czy strategiom maj&cym zwi$kszy) liczb$ widzów lub te# wp yn&) na ich rozwój
(intelektualny, twórczy, obywatelski itp.). Pozna!skie spotkanie, które odby o si$ w 2010 roku w ramach konferencji „Celebrating Europe: how festivals streighten civil society” dotyczy o problematyki festiwali zawieraj&cych w sobie komponent intelektualny (intellectual agenda).
Sam termin „festiwal”, pochodz&cy z aciny, przywo uje dwie istotne
konotacje wa#ne dla rowa#a! nad wspó czesn& problematyk& festiwalow& –
z jednej strony jest to festum ("wi$to, uroczysto")), lecz tak#e manifestus (to,
co ma si$ sta) jawne, dotykalne). Przygl&daj&c si$ historii europejskich festiwali sztuki mo#na stwierdzi), i# po pierwsze oba te znaczenia s& przez
nie "wiadomie realizowane, a po drugie, #e samo powstanie nowo#ytnych
festiwali oraz one same jako wydarzenia artystyczne by y pewnymi projektami intelektualnymi, wykraczaj&cymi poza sam& ide$ prezentacji dzie
sztuki. Wspó czesne festiwale z jednej strony maj& by) "wi$tami (sztuki,
chwilowej wspólnotowo"ci), z drugiej natomiast coraz cz$"ciej ich rol& jest
w a"nie dotkni$cie, czy te# uczynienie jawnym konkretnych zjawisk wspó czesno"ci. Z tego w a"nie wynika a potrzeba przyjrzenia si$ festiwalom jako
projektom intelektualnym w kontek"cie wspólnej Europy i artyku owanej
ch$ci budowy spo ecze!stwa bardziej "wiadomie bior&cego udzia we
wspó czesnym "wiecie.
Dobrym punktem wyj"cia do dalszych rozwa#a! jest jeden z najstarszych europejskich festiwali – Salzburger Festspiele. Ten pierwszy z festiwali „wprost po"wi$conych Europie” (Autissier 2009: 27) narodzi si$
w roku 1920 jako reakcja na Wielk& Wojn$. Mia s u#y) nie tylko za forum
prezentacji sztuki, ale tak#e by) miejscem, gdzie – poprzez odwo anie do
dawnych tradycji kulturowych Salzburga – mo#e narodzi) si$ nowa austriacka to#samo"). Jeden z „ojców za o#ycieli” – Hugo von Hofmannsthal, którego
Jedermann w re#yserii Maxa Reinhardta zainaugurowa festiwal, tak wyja"nia
jego za o#enia: „Naszym g ównym przedmiotem zainteresowania zawsze by
Mozart i ka#da z jego oper”, ale dodawa tak#e, i# owo zainteresowanie s u#y) ma „klasycznemu dobrobytowi "wiata i wierze w Europ$, jako #e jest to
podstawa naszego intelektualnego istnienia” (Autissier 2009: 27).
________________
1

Wi$cej informacji na: http://www.efa-aef.eu/en/activities/efrp/.
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Owa „wiara w Europ$” realizowa a si$ m.in. poprzez zapraszanie do
wspó pracy artystów z zagranicy (najs ynniejszym z nich by Arturo Toscanini, który wyemigrowa z W och po tym, jak odmówi dyrygowania faszystowskiego hymnu na koncercie w Bolonii w roku 1928) oraz przyci&ganie
mi$dzynarodowej widowni. Festiwal mia by) miejscem spotkania narodów, które jeszcze nie tak dawno temu walczy y ze sob&, a jednocz&cym je
"rodkiem mia a by) sztuka. Równocze"nie, jak zauwa#y a Helga RablStadler, festiwal mia by) projektem przeciwko „kryzysowi znaczenia, utracie warto"ci, kryzysowi to#samo"ci pojedynczego cz owieka oraz ca ych
narodów” (Lasinger 2011). Festiwal, który przeszed tak#e faz$ wspierania
faszystowskiej wizji Europy, a nast$pnie zosta zamkni$ty (podobnie jak
wszystkie podobne mu imprezy gromadz&ce du#& ilo") osób w publicznym
miejscu) w reakcji na zamach na Hitlera w r. 1943, odrodzi si$ ju# w lecie
1945, dzi$ki dzia aniom okupuj&cych Salzburg wojsk ameryka!skich. Wtedy te#, jak pisze Robert Kriechbaumer (2010), odwo ano si$ do pocz&tkowej
idei – stworzenia miejsca, w którym mog yby si$ spotka) narody. „Otwarcie
festiwalu w 1945 by o nie tylko "wiadomym politycznym powrotem do
czasów sprzed 1938 roku, ale tak#e ch$ci& demonstrancji tego w a"nie za o#enia.”
Paradoksalnie to w a"nie "wie#o zako!czona druga wojna "wiatowa staa si$ wa#nym impulsem do powstania wielu festiwali w Europie, które
mia y by) nie tylko "wi$tami sztuki, ale tak#e prób& odbudowania poczucia
wspólnoty europejskiej oraz przezwyci$#enia wojennej traumy. Te pierwsze
powojenne festiwale narodzi y si$ z ducha atmosfery mi$dzynarodowego
pojednania, potrzeby potwierdzenia warto"ci kultury europejskiej oraz
wspó pracy i mi$dzynarodowego zbli#enia poprzez sztuk$. Ju# w 1947 roku powsta Mi$dzynarodowy Festiwal Muzyki i Dramatu w szkockim
Edynburgu, co mia o by) znakiem, #e w "wiecie um$czonym wojn&, nieszcz$"ciem i zniszczeniem kultura si$ nie podda a. Pozwala to formu owa)
niektórym badaczom tez$, #e festiwale jako zdarzenia znajduj& si$ w samym centrum „to#samo"ci europejskiej” i #e to w a"nie mi$dzynarodowe
festiwalowe spotkania poprzedzi y powstanie politycznego projektu
wspólnej Europy (Autissier 2010).
Prze om lat 40. i 50. XX w. to pierwszy europejski boom festiwali zainspirowany „mi o"ci& do pokoju” (Autissier 2010: 29): 1947 – Holland Festival, Avignon Festival, Bergen Festival; 1948 – Aix-en-Provence Festival;
1949 – Dubrovnik Festival; 1951 festiwal w Wiedniu; 1952 – festiwale
w Barcelonie, Santander i Schwetzingen. Drugi taki wysyp festiwali, szczególnie w krajach dawnego „bloku wschodniego”, nast&pi po upadku #elaznej kurtyny (1991 – Malta w Poznaniu, 1992 – w Lipsku i Moskwie, 1994
– w Brnie), cho), jak zaznacza Autissier (2010: 39) inaczej ni# dzia o si$ to po
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wojnie, zaledwie „kilka festiwali wprost odwo ywa o si$ do idei »ponownego po &czenia Europy poprzez kultur$«.”
Jak wi$c wida) festiwale, nawet te traktowane przede wszystkim jako
forum prezentacji rozmaitych dziedzin sztuki, mog y by) i by y realizacjami
pewnych do") konkretnych projektów intelektualnych. Poza tym intelektualne aspiracje festiwali, realizowane by y pocz&tkowo najcz$"ciej przez organizowanie sesji popularnonaukowych czy publikowanie wydawnictw
analizuj&cych b&d* prezentuj&cych dziedzin$ sztuki jakiej zadedykowany
by festiwal. W bli#szych nam czasach ich realizacja zosta a wzbogacona
przez dzia ania, które mo#na nazwa) bardziej bezpo"rednimi.
Obecnie „program intelektualny festiwali” realizuje si$ g ównie w odmienny sposób. Przede wszystkim, inaczej ni# dzieje si$ to we wspó czesnej
kulturze, a szczególnie tej jej cz$"ci kszta towanej przez telewizj$, organizatorzy festiwali coraz cz$"ciej odchodz& od idei konkursu i wspó zawodnictwa mi$dzy poszczególnymi dzie ami sztuki (konkurs taki odbywa) si$ za
to mo#e w czasie poprzedzaj&cym festiwal – chodzi) mo#e o wy onienie
artystów realizuj&cych zamawiane przez festiwal projekty). Zamiast tego
proponuj& coraz cz$"ciej problematyzacj$, czy te# tematyzacj$ poszczególnych edycji festiwali, tak by wszyscy zaproszeni arty"ci zaprezentowali
dzie a dotycz&ce konkretnego tematu, który najcz$"ciej jest prób& rozwa#a!
dotycz&cych jakiego" wspó czesnego kulturowego b&d* spo ecznego problemu2.
Skoro wielu twórców festiwali zrezygnowa o z pomys u tworzenia artystycznych rankingów wydaje si$, i# staraj& si$ kszta towa) zdarzenie artystyczne jako form$ spotkania b&d* okazj$ do zintegrowania jakiej" czasowej
(b&d* bardziej trwa ej) spo eczno"ci. Najcz$"ciej formu owana misja takich
dzia a! odwo uje si$ do wspierania tworzenia wspólnot nie tyle „konsumentów sztuki”, ile spo eczno"ci zdolnych kszta towa) swoje otoczenie,
pobudzaj&cych krytyczne my"lenie i aktywn& postaw$ wobec rzeczywisto"ci3.
________________

Dobrym przyk adem jest tu ewolucja jednego z nurtów pozna!skiego festiwalu Malta –
Nowych Sytuacji, który z konkursu dla m odych artystów zamieni si$ w projekt kuratorski
realizowany co roku przez inn& osob$, niekoniecznie artyst$. Kuratorka edycji zatytu owanej
„Wykluczeni” Joanna Erbel w trakcie dyskusji w Gazeta Cafe 27.05.2010 zaznaczy a np. #e nie
jest artystk&, tylko „socjolo#k& miasta” i jako taka zosta a przez organizatorów zaproszona do
wspó pracy.
3 Lokalnym przyk adem takiego podej"cia jest Idea Nowych Sytuacji, por.: http://maltanowesytuacje.pl/idea/. Pozwol$ sobie zacytowa) fragment: „Projekty odbywaj&ce si$ w
ramach Nowych Sytuacji s& z za o#enia bardziej publiczne, miejskie i mniej teatralne ni# inne
dzia ania kojarzone z Malta Festival. Ich motywem przewodnim b$dzie kwestia wykluczenia
spo ecznego. Nie b$d& jednak skupia y si$ na jednym konkretnym wymiarze wykluczenia
(np. wykluczeniu ekonomicznym lub ze wzgl$du na p e), chocia# i te b$d& obecne), ale b$d&
dotyka y ró#nych, przenikaj&cych si$ jego wymiarów. B$d& mia y na celu zarysowanie mapy
2
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Takie podej"cie, poza pojawieniem si$ niezwykle wp ywowej ostatnio
postaci kuratora projektów artystycznych, wytworzy o tak#e now& strategi$
artystyczn&, nazwan& w trakcie pozna!skiego spotkania przez Milen$ Dragi)evi)-Šeši), w kontek"cie prezentacji trzech serbskich festiwali odreagowuj&cych traum$ wojny domowej, strategi& artivist – niweluj&c& dylemat
czy „praktyczne” podej"cie do dzia a! artystycznych nie stawia ich twórców poza polem sztuki, przenosz&c ich wytwory w dziedzin$ „prawdziwego #ycia”.
S&dz&c po dotychczasowym stanie bada! „intelektualne” cele festiwali
sztuki da si$ zgrupowa) w trzech g ównych kategoriach:
• konstrukcji, b&d* re-konstrukcji to#samo"ci miejsca (takim celom s u#y y np. m.in. Miasto w Legnicy czy Festiwal Dialogu Czterech Kultur
w 'odzi, Belef w Belgradzie – Ostrowska 2010);
• prezentacji nieznanej, wypartej b&d* zapomnianej tradycji kulturowej
(m.in. Festiwal Kultury +ydowskiej w Krakowie, europejskie festiwale romskie, Brave we Wroc awiu, liczne europejskie festiwale zadedykowane
mniejszo"ciom etnicznym, prezentuj&ce nie tylko wytwory artystyczne, ale
tak#e np. kulinaria, r$kodzie o);
• blisk& pierwszej kategorii s& festiwale „miejskie”, które – jak zauwa#ya Katarina Pejovi) – s& specyficzne dla Europy i w których wybór miejsc
prezentacji, jest zawsze rodzajem zaj$cia stanowiska wobec zagadnie! miejsko"ci. „Przestrze! miejska jest eksplorowana, szczegó owo badana, krytykowana, czasem si$ domaga prawa do niej lub te# dostosowuje j&. Publiczne otoczenie staje si$ wi$c wa#nym przedmiotem estetycznej troski razem
z jej funkcjonalnym aspektem. Tak#e miejskie festiwale maj& tendencj$ do
przynoszenia sztuki i kultury tak zwanym masom, zmniejszaj&c tak bardzo
jak to tylko mo#liwe rozró#nienie mi$dzy sztuk& i #yciem.” (Pejovi) 2009)
Przyk adem takich festiwali s& Malta w Poznaniu, InnMotion w Barcelonie,
Urban Festival w Zagrzebiu.
Traktowanie artystycznych festiwali jako propozycji intelektualnych
prowokuje kilka istotnych pyta!, na które próbowali znale*) odpowiedzi
uczestnicy pozna!skiego spotkania. Czy mo#emy si$ czegokolwiek nauczy)/dowiedzie) poprzez sztuk$? Je"li tak, to czy festiwale posiadaj&ce
intellectual agenda s& w tym celu bardziej przydatne ni# „zwyk e” festiwale
prezentuj&ce wytwory artystyczne? Czy tworz&c takie festiwale nie sprawiamy, #e dzie a sztuki staj& si$ dodatkiem czy te# atrakcyjnym kostiumem
dla ca kiem innych zjawisk? Co wi$cej, czy tworz&c festiwale z komponentem intelektualnym próbujemy równocze"nie znale*) raison d’être dla samej
________________

zagadnie! i wskazanie mechanizmów selekcji, które s& obecne w dominuj&cym dyskursie
medialnym, tkance miejskiej, sposobie organizacji pracy czy programach s u#&cych walce
z wykluczeniem.”
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sztuki, usi uj&c udowodni) jej spo eczn& u#yteczno")? Poza tym, czy ich
ewentualne oddzia ywanie spo eczne (social impact) nie pozostaje jedynie
w sferze mitów wytwarzanych przez samych artystów, kuratorów i organizatorów festiwali?
Próbuj&c znale*) odpowiedzi na powy#sze pytania warto odwo a) si$
do dwojga badaczy analizuj&cych performanse kulturowe – Eriki FisherLichte i Jona McKenziego. Fisher-Lichte analizuj&c „estetyk$ performatywno"ci” odwo uje si$ do poj$cia cultural performances zaproponowanego
przez Miltona Singera, który nazywa performanse kulturowe autoportretem danej kultury i równocze"nie jej refleksj& nad sam& sob& – jest to „autoportret, który zostaje przedstawiony i wystawiony wobec jej w asnych
cz onków i innych osób” (2008: 323). Jak t umaczy to Fischer-Lichte (2008:
323): „rodzaje cultural performances s& w tym sensie »dramatyzacj&«: obramowuj& okre"lone sceny, odgraniczaj&c je od innych, nieobj$tych ram&,
a tak#e nadaj& wi$ksz& #ywotno") do"wiadczeniom i dzia aniom.” Europejskie festiwale, które chc& by) propozycjami intelektualnymi mo#emy obecnie traktowa) w a"nie jako performanse kulturowe – nadanie „ram” pewnym zdarzeniom (maj&cym swoje korzenie w ró#nych dziedzinach sztuki),
po to, by wyra*niej je zamanifestowa), ale nie tylko jako wyró#nione obramowaniem dzie a sztuki, lecz jako zdarzenia przywo uj&ce szerszy kontekst, powoduj&ce #e jawnymi i manifestowanymi staj& si$ zjawiska nie
zawsze i nie do ko!ca obecne w przestrzeni publicznej czy dominuj&cym
dyskursie.
Do owego subwersywnego, transformacyjnego potencja u performansów kulturowych najcz$"ciej staraj& si$ odwo ywa) arty"ci i twórcy festiwali, bo jak zauwa#y McKenzie „performowa) w sensie kulturowym” to
„wskazywa) dominuj&ce formy kontroli spo ecznej i przeciwstawia) si$ im”
(McKenzie 2012: 11-12). Warto jednak w tym miejscu pami$ta) o mniej do
tej pory obecnym w refleksji performatycznej, równowa#nym, normatywizuj&cym potencjale performansów, które w przypadku festiwali mog& czyni) dotykalnym i narzucaj&co jawnym tak#e dominuj&cy porz&dek. McKenzie w swoim uj$ciu performansu czyni go wspó czesnym odpowiednikiem
nowo#ytnej dyscypliny i narz$dziem podporz&dkowywania. Polskimi
przyk adami z dawniejszych lat na wykorzystywanie tego normatywizuj&cego potencja u festiwali jako performansów kulturowych mog& by) festiwale piosenki #o nierskiej w Ko obrzegu czy piosenki radzieckiej w Zielonej
Górze.
Samo poj$cie performatywno"ci przywo a am tu z jeszcze jednego powodu, a mianowicie pojawienia si$ mniej wi$cej trzydzie"ci lat temu,
w du#ej skali, wspomnianych ju# festiwali po"wi$conych rozmaitym pozaartystycznym przejawom ludzkiej aktywno"ci. Do tamtego czasu festiwale

Festiwale – wi!ta sztuki czy projekty intelektualne

185

artystyczne dotyczy y najcz$"ciej tych dziedzin sztuki, w których mamy do
czynienia ze zbiorow& form& ich odbioru (muzyka, teatr, film)4. Wyra*ne
ramy czasowe i przestrzenne oraz u#ywanie wobec nich nazwy „festiwal”
przywo uj& koncepcj$ od"wi$tno"ci zdarze! proponowanych przez twórców/organizatorów. Wspó cze"nie przenosz& dzi$ki temu, tak dalekie
i obce sporej cz$"ci populacji zjawiska, jak np. poezja, filozofia czy nauka,
w sfer$ kojarzon& z czym" znanym, dost$pnym i przyjemnym. Obecnie
mamy w coraz wi$kszym stopniu do czynienia z festiwalami literatury,
poezji, architektury, ksi&#ek, komiksów, czasem rzeczy tak nieuchwytnych
jak wyobra*nia; dodatkowo pojawi y si$ festiwale nauki, techniki, kulinariów, prezentuj&ce „kultur$” (najcz$"ciej uto#samian& z etniczno"ci&) czy
nawet konia.
Po to, by owe rozmaite zjawiska mo#na by o uczyni) przedmiotem
wspólnego odbioru oraz by uczyni) je demonstrowalnymi trzeba je „sperformatyzowa)” – nada) im form$ widzialnego dzia ania. Wgl&d w to, jak
mo#e realizowa) si$ to w praktyce daje relacja z „Architecture is Art Festival”. „Kiedy widzowie wchodz& do Teatru Wielkiego Hong Kong Cultural Centre, by uczestniczy) w Looking for Mies, jednej z centralnych produkcji Architecture is Art Festival (AIAF) 2009, ka#demu z nich wr$czany jest
w miejsce zwyk ego programu rysunek w skali 1:100 przedstawiaj&cy
boczn& elewacj$ i plan sceny. Po krótkiej mowie wst$pnej wyg oszonej
przez aktora, tak#e wydrukowanej na rysunku razem z innymi informacjami na temat przedstawienia, chronometr zaczyna odmierza) czas i na 10
minut widzowie s& pozostawieni samym sobie, po to, by mogli przechadza)
si$ – ka#dy z tekstem do czytania i planem w r$ku [...]” (Ferrari R. 2011: 97).
Zjawiska, które kiedy" nazywano cyklami spotka!, wystawami czy konferencjami, obecnie uzyskuj& miano festiwali – poprzez dramatyzacj$ przemienione zostaj& w cultural performances.
Fischer-Lichte (2008) zwraca tak#e uwag$ na to, i# to prze om performatywny w sztuce przyniós w a"nie, tak charakterystyczne dla wspó czesnych festiwali pragn&cych by) „propozycjami intelektualnymi”, zanegowanie rozró#nienia mi$dzy obszarami przynale#&cymi do dziedziny sztuki
i #ycia. Dzia alno") naukowa jako sfera przynale#&ca do #ycia mo#e zamanifestowa) si$ dzi$ki sztuce, a dok adniej jej performatywnemu aspektowi.
Ciekawym przypadkiem s& tu coraz bardziej popularne w Europie festiwale nauki, które z samej swej istoty wydaj& si$ by) najbardziej „intelektualn&”
z mo#liwych propozycj& i z których wi$kszo") posiada komponent arty________________
4 Mo#na w tym miejscu zaznaczy), #e najwi$ksze „jak-festiwale” zdarzenia prezentuj&ce
sztuki wizualne nie w &cza y do swojej nazwy terminu „festiwal”, np. Documenta w Kassel
czy Biennale w Wenecji, cho) niew&tpliwie recepcja sztuki w ich ramach te# mia a charakter
zbiorowy.
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styczny. One tak#e, by móc zademonstrowa) nauk$ z jej eksperymentami
i odkryciami musz& si$ga) po performatyzacj$. Czasem bywa ona rozumiana i realizowana do") topornie (pami$tam z odleg ych pocz&tków pozna!skiego festiwalu nauki pewnego fizyka na placu Mickiewicza usi uj&cego
#onglowa) pi eczkami, by wyt umaczy) jakie" zjawisko fizyczne), czasem
sztuka jest elementem uzupe niaj&cym – "rodkiem komunikacji, ma s u#y)
zabawie, sprawi) niespodziank$ i realizuje si$ poprzez tradycyjne formy:
filmy, wystawy, muzyk$, animacje. Zajmuj&cy si$ festiwalami nauki
w Wielkiej Brytanii Christopher Maughan zauwa#y w trakcie swojej prezentacji podczas pozna!skiej konferencji, i# ich podstawowym adresatem s&
m odzi ludzie oraz ca e rodziny, co sugerowa oby edukacyjny cel owych
festiwali. Zdecydowana wi$kszo") z nich ma element artystyczny wkomponowany w program jako jego integraln& cz$"), lecz najcz$"ciej zdarzenia
artystyczne s u#y) maj& za ilustracj$ teorii naukowych.
Aleksandra Jovi)evi) w swoim wyst&pieniu zwraca a jednak uwag$ na
niebezpiecze!stwa wynikaj&ce z „festiwalizacji” prezentacji osi&gni$)
naukowych, które okre"li a jako „masow& amatorszczyzn$”. Prezentacja
eksperymentów naukowych jako atrakcyjnych performansów powoduje
z jednej strony przekonanie, o które niew&tpliwie chodzi organizatorom, #e
nauka jest czym" atrakcyjnym, z drugiej jednak strony ca kowicie wypacza
to, czym tak naprawd$ jest badanie naukowe (tak#e w naukach do"wiadczalnych) i kreuje sytuacj$ "wiadcz&c& o tym, #e ka#dy mo#e si$ tak bawi).
Jovi)evi) jednak nie w trywializacji pracy naukowej upatrywa a najwi$ksze,
niebezpiecze!stwo festiwali naukowych, ale w tym, co je otacza. „Tak jakby
nie chodzi o ju# o edukowanie osób, ale o uwiedzenie klientów, by kupili
now& ksi&#k$, gr$ wideo lub przynajmniej T-shirt. Ka#dy jest postawiony
w sytuacji, w jakiej wydaje si$, i# badanie naukowe jest czym" atwym do
uchwycenia.” (Aleksandra Jovi)evi))
Festiwale zawieraj&ce w sobie komponent intelektualny s& coraz cz$"ciej
wytwórcami rozmaitego rodzaju performansów kulturowych. Przygl&daj&c
si$ festiwalom z tej perspektywy, coraz trudniej jest oddzieli) w nich to, co
jest „sztuk&”, a co przynale#y do odmiennego porz&dku „#ycia” wraz z jego
komponentem poznawczym, intelektualnym. Ow& zmian$ postrzegania roli
i formu y festiwali przyniós w a"nie prze om performatywny w sztuce –
performatyzuj&c zaczynamy (a przynajmniej próbujemy) „dzia a)” zdarzeniami festiwalowymi. Ów prze om, zdaniem Fischer-Lichte doprowadzi do
tego, i# „wydaje si$ niewarte trudu dalsze szukanie takich cech, które mog yby pos u#y) jako kryterium odró#niaj&ce przedstawienia artystyczne od
nie-artystycznych.” (2008: 323), czyli tak#e festiwale sztuki od tych, które
maj& by) przede wszystkim propozycj& intelektualn&. Dlatego te# zasuge-
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rowana w tytule opozycja w "wietle teorii performatywnej przestaje mie)
racj$ bytu.
Mo#e warto jedynie zastanowi) si$ chwil$ nad refleksj& jednego z „artystów miejskich”, który w trakcie przywo ywanej ju# dyskusji z 2010 roku na
temat zmiany formu y festiwalu Malta podzieli si$ refleksj&: „'awki
w mie"cie to wa#na rzecz, tylko czy trzeba a# robi) festiwal, by si$ pojawi y?”
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