
wilno t eka.lt http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/wilno-i-warszawa-obchody-rocznicy-wspolpracy-miast

Wilno i Warszawa - obchody rocznicy współpracy miast

Herby Wilna i Warszawy, f ot. wilnoteka.lt

W ramach obchodów 15- lecia współpracy obu miast -
Wilna i Warszawy -  w stolicy Litwy będą obchodzone
Dni Warszawy. Zostanie prolongowana umowa o
współpracy obu miast partnerskich. 11 kwietnia br. w
Wilnie umowę podpiszą mer Arturas Zuokas i
prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanna
Gronkiewicz-Waltz. We środę (3 kwietnia) wileńscy
radni na kolejnym posiedzeniu rady samorządu wyrazili
zgodę na podpisanie takiej umowy.

"Było dobrze, będzie lepiej" -  krótko podsumował
decyzję prolongowania umowy o współpracy między
Wilnem a Warszawą Jarosław Kamiński, wicemer Wilna,
Polak, który pełni tę f unkcję z ramienia polskiej partii AWPL.

Poprzednia umowa z 1998 r. (Traktat o przyjaźni i współpracy na wyższym szczeblu) została
uszczegółowiona w kilku punktach. "Współpraca naszych miast dotyczy różnych dziedzin: kultury, turystyki,
oświaty, ochrony dziedzictwa historycznego, wymiany doświadczeń, więc pozytywnie wpływa na rozwój
polsko- litewskich stosunków w całości" -  dodał Jarosław Kamiński. "Będziemy zabiegali, by jeszcze bardziej
wzmacniać współpracę naszych dwóch stolic i tym samym wspierać rozwój stosunków między obydwoma
krajami" -  zapewniał wicemer Wilna.

Wilno podpisało umowy o współpracy z trzydziestoma miastami na świecie. Najwięcej jednak z miastami
Polski, bo aż z czterema. Poza Warszawą są to Kraków, Gdańsk i Łódź.

W ramach obchodów 15- lecia współpracy między Wilnem a Warszawą, 11 kwietnia, w Galerii "Vartai" w Wilnie
zostanie otwarta wystawa "Warszawa. Nazajutrz...". Wystawę otworzą mer miasta Wilna Artūras Zuokas i
prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wystawa "Warszawa. Nazajutrz..." pokazuje różne wizje
wielkiej metropolii. Z  jednej strony -  utopijne, konstruowane z nadzieją na radykalne przeobrażenie miasta.
Z drugiej -  dystopijne, dokumentujące zanikanie starego porządku. Główną bohaterką wystawy staje się
Warszawa. Jej najnowsza historia okazuje się świetnym pretekstem do rozmowy na temat związków sztuki
z architekturą, politycznego wymiaru przestrzeni publicznej, krachu (a także życia po śmierci) tradycji
modernistycznej. Tytuł nawiązuje do głośnego niegdyś f ilmu na temat ogólnoświatowej apokalipsy
atomowej. "Warszawa. Nazajutrz..." łączy dwa obrazy: miasta i katastrof y. (Można mieć nadzieję, że kiedyś
również wilnianie będą mogli obejrzeć najnowszą polską produkcję -  f ilm "Warszawa. 1935". Najlepiej jeśli w
zestawieniu z projekcją sześciominutowego f ilmu z 2010 r. "Miasto ruin"...).

Ponadto -  w ramach obchodów 15- lecia współpracy między Wilnem a Warszawą -  planowane są: wystawa
"Żyd Niemalowany w Ziemi Kanaan" w Centrum Tolerancji Żydowskiego Muzeum im. Gaona oraz
zwieńczający obchody koncert Litewskiej Orkiestry Narodowej pod batutą Moniki Wolińskiej.

Szczegółowy program obchodów 15- lecia współpracy między Wilnem a Warszawą  patrz tu.

Na podstawie: vilnius.lt, inf .wł.
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