Výzva na investovanie do budúcnosti všetkých našich
tvorivých povolaní
Európska kultúra je uprostred krízy. To, ako budú rozhodujúci činitelia dnes reagovať,
nastaví prostredie pre ďalšie desaťročie kultúrneho a tvorivého života v našej únii.
Od začiatku pandémie COVID-19 zostávajú divadlá, kiná, hudba, múzeá a iné miesta
kultúrneho prejavu a aktivít uzavreté. Mnohé z týchto miest sa jednoducho znova neotvoria.
Výsledkom je potlačenie života v mnohých kultúrnych a tvorivých odvetviach, čím sa zhoršila
už zúfalo nebezpečná situácia, v ktorej sa nachádza kultúra, umenie a všetky tvorivé
odvetvia. Kultúrne a kreatívne odvetvia sú tretím najväčším zamestnávateľom v Európe.
Dopad ekonomických dôsledkov stagnujúceho odvetvia siaha ďaleko za hranice kultúry.
Napriek tejto zmenšenej kultúrnej scéne, je to práve kultúra, ku ktorej sme sa všetci uchýlili
počas tejto obrovskej osobnej a spoločenskej nepriazne.
Je to hudba, ktorá nás spojila na balkónoch, filmy a televízne seriály, ktoré nás bavili,
dokumentárne filmy, knihy, vystúpenia a umelecké diela, ktoré nás všetkých utešili v našej
samote a pomohli nám intelektuálne a tvorivo uniknúť.
Najcennejšou devízou Európy je naša kultúra. Je to kultúra zjednotená vo svojej
rozmanitosti, kultúra, ktorá každý mesiac priťahuje záujem miliónov ľudí z celého sveta.
Kultúrne vyjadrenie v celej jeho rozmanitosti je jadrom toho, čo znamená byť európskym.
Napriek silným odkazom vedúcich predstaviteľov Európskej únie, že naše odvetvia budú
pevne podporované, súčasné návrhy plánu obnovy a európskeho rozpočtu nezohľadňujú
potreby sektorov kultúry a tvorivej činnosti.
My, ako tvorcovia a odborníci z tohto odvetvia vyzývame vedúcich predstaviteľov EÚ, aby
boli odvážni a aby investovali do kultúry a umenia, aby investovali do všetkých našich
tvorivých budúcnosti.
Potrebujeme plán, ktorý oživí náš kultúrny ekosystém a inšpiruje novú generáciu Európanov.
To znamená poskytnúť finančné zdroje na úrovni, ktorá umožní umeniu, kultúre, umeleckým,
kultúrnym a tvorivým spoločnostiam, tvorcom a tvorivým pracovníkom pokračovať v ich práci,
prežiť a prosperovať do budúcnosti.
Je to príležitosť pre Európsku úniu, aby dostatočne preukázala, že dokáže ctiť svoje hodnoty.
Teraz je čas, aby bola Európa ambiciózna a investovala do svojej tvorivej budúcnosti.
Kultúra je úrodná pôda v ktorej sa zjednocuje a prekvitá budúca generácia Európy. Ukážme
budúcim generáciám Európy, akú budúcnosť im chceme ponúknuť!

Zoznam signatárov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Aga Zaryan, jazz vocalist (PL)
Agnieszka Holland, filmmaker (PL)
Agustín Almodóvar, producer (ES)
Alberto Guijarro, director of Primavera Sound and Sala Apolo (ES)
Alberto Iglesias, film music composer (ES)
Anne Teresa De Keersmaeker, contemporary dance choreographer (BE)
Benny Andersson, musician, composer (SE)
Bernie Sherlock, conductor (IE)
Björk, singer-songwriter (IS)
Charles Sturridge, filmmaker (UK)
Dame Evelyn Glennie, percussionist and composer (UK)
Daniel Buren, visual artist (FR)
Isabel Coixet, filmmaker (ES)
István Szabó, filmmaker (HU)
Ivo van Hove, theatre director (NL/BE)
Jaco Van Dormael, filmmaker (BE)
Jean-Michel Jarre, electronic music pioneer, musician (FR)
Jean-Pierre and Luc Dardenne, filmmakers (BE)
Jean-Xavier de Lestrade, filmmaker (FR)
Joan Fontcuberta, conceptual artist and photographer (ES)
Lisa Kaindé Diaz Zayas and Naomi Diaz Zayas - IBEYI, singers, songwriters, and music
composers (FR)
Marian Urban, Scriptwriter and Film Producer (SK)
Marina Abramović, performance artist (US/SRB)
Martin Šulík, Film Director and Film Producer (SK)
Maryla Rodowicz, singer (PL)
Michał Urbaniak, musician and composer (PL)
Milo Rau, theatre director (BE/CH)
Mirga Grazinyte, conductor (LT/UK)
MØ, singer, songwriter, and record producer (DK)
Moritz Eggert, composer (DE)
Nele Neuhaus, writer (DE)
Nicola Campogrande, composer (IT)
Nina Bouraoui, writer (FR)
Nina George, writer (DE)
Olga Neuwirth, composer (AT)
Olivier Guez, writer (FR)
Paul Dujardin, CEO & artistic director of BOZAR (BE)
Phil Manzanera, composer, guitarist (UK)
Salvador Sobral, musician (PT)
Sebastian Fitzek, writer (DE)
Stijn Coninx, film director (BE)
Thomas Anargyros, producer (FR)
Tiago Rodrigues, writer, director, artistic director Teatro Nacional D. Maria II (PT)
Tim Etchells, artistic director, artist, writer (UK)
Yuval Weinberg, conductor (IL/DE)

