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Rozmowa z prof. Rafa?em Wi?niewskim, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury, które po raz
kolejny jest wspó?organizatorem Victor Young Jazz Festival M?awa.
Od pocz?tku Miasto M?awa i jego partnerzy podczas organizacji Victor Young Jazz Festiwalu
M?awa mog? liczy? na wsparcie Narodowego Centrum Kultury. Co zdecydowa?o o tym, ?e
przy??czyli?cie si? Pa?stwo do tego wydarzenia i nadal z nami jeste?cie?
Narodowe Centrum Kultury (NCK) jest jedn? z najwi?kszych instytucji kultury w Polsce, która od lat w
ró?nej formie anga?uje si? w warto?ciowe przedsi?wzi?cia i projekty w obszarze kultury, wspiera
polskich twórców i artystów na wielu polach. Zgodnie z nasz? misj?: Wychodz?c poza tera?niejszo??,
piel?gnujemy przesz?o??, wiele robimy na rzecz promocji kultury i zachowania polskiego dziedzictwa.
My?l? tu zarówno o naszych dotacjach i grantach na projekty realizowane przez inne podmioty, jak te?
rozmaite dzia?ania w?asne NCK, od koncertów, festiwali, wystaw, poprzez filmy, p?yty, wydawnictwa
ksi??kowe, projekty edukacyjne, popularyzatorskie, szkoleniowe.
Anga?ujemy si? w przedsi?wzi?cia, gdzie zarówno tre??, jak i jako?? artystycznego przekazu s? na
wysokim poziomie. Tak jest w przypadku festiwalu, który przywraca pami?? Victora Younga oraz innych
hollywoodzkich kompozytorów polskiego pochodzenia, a który ju? po raz czwarty odbywa si? w
go?cinnej M?awie.
Czy zgodzi si? Pan ze stwierdzeniem, ?e w ma?ych miastach, wbrew pozorom, jest du?y
potencja? je?li chodzi o promocj? kultury wy?szej i mniej powszechnej? Jazz w M?awie to chyba
?wietny przyk?ad.
Warto spojrze? na to zagadnienie z szerszej perspektywy. W naszych ma?ych ojczyznach dost?p do
kultury jest warunkiem rozwoju cywilizacyjnego oraz budowania lokalnej wspólnoty i jej to?samo?ci.
Kultura stwarza cz?onkom lokalnych spo?eczno?ci okazj? do spotka?, które wzbogacaj? ?ycie
spo?eczne i wzmacniaj? wi?zi. Wspieraj?c poszerzanie oferty kulturalnej w ma?ych miejscowo?ciach,
zmniejszamy dysproporcje i przy aktywnym udziale mieszka?ców podnosimy jako?? ?ycia.
To wyzwanie dla w?adz samorz?dowych, które cz?sto maj? inne priorytety i troski na g?owie, jednak –
my?l?c strategicznie – nie powinny traci? z oczu tej perspektywy.
Mam równie? ugruntowane przekonanie, ?e na kultur? warto patrze? nie tylko jak na czynnik
wzmacniaj?cy kapita? ludzki, ale tak?e rozwój ekonomiczny. Inwestycje w kultur? to inwestycje zarówno
w promocj? regionu lub miejscowo?ci, jak te? gospodark?. Jej o?ywienie mo?e pobudza? turystyka
kulturalna, która jest motorem wzrostu wielu miast i regionów w Europie.
Wiem, co mówi?, poniewa? Narodowe Centrum Kultury jest jednym z najwi?kszych instytucjonalnych
?róde? dotacji i grantów dla lokalnych przedsi?wzi?? kulturalnych w Polsce. Festiwal jazzowy w M?awie,
imienia Victora Younga, odwo?uje si? do lokalnej historii i ma potencja? ogólnokrajowy. Jednak
zbudowanie jego marki, rozpoznawalno?ci wymaga czasu, cierpliwo?ci, konsekwencji i pozyskiwania
partnerów. Tak jest zreszt? w przypadku ka?dej d?ugofalowej inwestycji, nie tylko w kulturze. Ciesz? si?,
?e w?adze M?awy to rozumiej?. M?dry i zaanga?owany lokalny partner to klucz do sukcesu
przedsi?wzi?cia.
Czym przekona?by Pan naszych Czytelników, je?li jeszcze si? wahaj?, ?e warto przyjecha? do
M?awy na Victor Young Jazz Festival?

To nie tylko ?wi?to muzyki – okazja do pos?uchania doskona?ych instrumentalistów w ?wietnym
repertuarze, ale bardzo interesuj?ce wydarzenie, na które sk?adaj? si? tak?e konferencje, debaty,
wystawa, aukcja, spotkania z artystami. Massimo Cavalli, Ricardo Pinheiro, Eric Ineke oraz
Jan Ptaszyn Wróblewski, Wojciech Niedziela, Andrzej ?wi?s, Marcin Jahr, Maciej Grzywacz, czy
Mateusz Q-rek to nazwiska z najwy?szej pó?ki. Do tego przyjazna atmosfera i go?cinno?? gospodarzy
miasta. A niezawodn? gwarancj? jako?ci jest zarówno nazwisko patrona Victora Younga –
autora ?cie?ek d?wi?kowych do ponad 300 filmów zrealizowanych w Hollywood, jak te? osoba inicjatora
i g?ównego organizatora tego wydarzenia, Pana Kuby Stankiewicza – znakomitego pianisty jazzowego,
kompozytora i aran?era.
Dzi?kujemy za rozmow?.
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