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Półtora tysiąca młodych artystów z całej Europy, kilka scen na terenie całego 
Wrocławia, cała masa koncertów, przedstawień i pokazów, a do tego rzesze 
bawiących się wrocławian i gości z całej Europy – tak bawił się Wrocław 
podczas Europejskiego Festiwalu Młodzieży Artystycznej Euro Art Meeting. 
Trwająca przez tydzień od 16 do 22 lipca 2000 r. międzynarodowa impreza 
wpisana była w obchody millenium miasta. Jakie były jej główne atrakcje? 
Dlaczego na pl. Nowy Targ pojawiło się nagle pole kukurydzy ze sprężyn i gąbki? 
Co zagrano 17 lipca podczas niezwykłego koncertu „Symfonicy dla Wrocławia”?

17 liPCA 
Milenijny Euro Art Meeting

WROCŁAWSKiE HiSTORiE 

Wrocławski Rynek – choć całkiem duży – okazał  

się zbyt mały, by mógł pomieścić wszystkich 

uczestników milenijnego Euro Art Meetingu, 

dlatego sceny, na których równolegle występo-

wało blisko półtora tysiąca młodych artystów  

z całej Europy, zorganizowano w kilku miej-

scach w mieście, zaś Wyspa Słodowa aż na ty- 

dzień stała się „Muzyczną Wyspą Wrocław”, jak  

ją nazwano. W Rynku na wielkiej estradzie wy- 

stępowały rozmaite zespoły, a na ekranie pod  

gołym niebem wyświetlane były filmy w ramach  

równolegle odbywającego się Euro Art Film  

Festival z udziałem twórców filmów – aktorów, 

reżyserów i producentów. Siedzibą Impartu 

przy ul. Mazowieckiej oraz Wzgórzem Party-

zantów zawładnęli mimowie z kilku krajów, 
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którzy w ramach Euro Art Mim Festival dali kil-

kanaście występów. Na pl. Wolności zagościli 

grający niemal bez przerwy od rana do późnych 

godzin nocnych jazzmani, zaś na Wyspie Słodo- 

wej prym wiodła poezja śpiewana oraz muzyka 

folkowa, gdzie odbył się sześciodniowy wielki  

maraton koncertowy w klimacie krainy łagod-

ności, folk i etno.

Wydarzeniom muzyczny, teatralnym i filmowym  

towarzyszyły spektakularne działania artysty- 

czne oraz konkursy plastyczne „Rogatki miej-

skie” oraz „Plastyczne aranżacje przestrzenne”. 

Efekty tego drugiego ozdobiły nawet czasowo 

centrum Wrocławia – na Nowym Targu poja-

wiło się pole kukurydzy ze sprężyn i gąbki, zaś 

w Rynku stanęła wieża z monstrualnym nosem. 

Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie 

„Euro Art Meeting”, kierowane przez Marka He- 

inke – wówczas studenta wrocławskiej PWST, 

zaś wsparcie finansowe zapewniły władze mia- 

sta. 

16 lipca Festiwal zainaugurował koncert „Śpie-

wający Wrocław”, wyreżyserowany przez Je- 

rzego Biduna, a otwarty przez reżysera Krzysz-

tofa Zanussiego, który – jak sam się wówczas 

przedstawił – chciałby być pomostem między 

młodszym a starszym pokoleniem. „Śpiewający 

Wrocław” był koncertem z udziałem wielu mu- 

zycznych gwiazd, w tym Lady Pank, Voo Voo, 

Lecha Janerki, Muńka Staszczyka, zespołu Ma- 

teusza Pospieszalskiego oraz Kingi Preis. 

Głównym wydarzeniem drugiego dnia festi-

walu – 17 lipca – był występ Młodzieżowej 

Orkiestry Symfonicznej pod batutą Jerzego Ma- 

ksymiuka „Symfonicy dla Wrocławia”. Niestety, 

pogoda pokrzyżowała nieco plany i z powodu 

dotkliwego zimna koncert nie odbył się, jak 

wcześniej planowano, na estradzie w Rynku, 

lecz w Filharmonii. Zespół składał się z 84 

młodych artystów z Polski, Niemiec i Rosji. Na  

wstępie zagrano utwory zwycięzców konkur- 

su kompozytorskiego, rozpisanego z okazji fe- 

stiwalu: Aleksandry Gryt, Roberta Kurdybacha 

i Bartłomieja Kroka, zaś później utwory dedy-

kowane Wrocławiowi, m.in. kompozycje Hen-

ryka Mikołaja Góreckiego, a także „Uwerturę 

Akademicką” Johannesa Brahmsa – napisaną 

w 1879 r. z okazji przyznania kompozytoro- 

wi doktoratu honoris causa Uniwersytetu we 

Wrocławiu.

W czasie Euro Art Meetingu we Wrocławiu spo- 

tkali się artyści i goście niemal z całej Europy. 

Wrocław stał się wtedy prawdziwym miastem 

spotkań…
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