Topmøde: kan den nationale kulturelle identitet overleve?
Der er lagt op til et kulturelt topmøde på internationalt plan, når den amerikanske ambassadør Rufus
Gifford, den britiske ambassadør Vivien Life og administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca
Matthews åbner Aarhus Kommunes event på folkemødet på Bornholm torsdag 11. juni kl. 18.
Med temaet ’Cultural Exchange in a Globalized World’ lægger Rufus Gifford, Vivien Life og Rebecca
Matthews op til debat af kulturens særlige status i en globaliseret verden.
For hvad sker der med den europæiske kultur, når slaget skal stå mellem de to store verdensøkonomier:
Asien og USA? Har vi råd til at være særlige? I Frankrig har regeringen valgt at investere millioner i at pleje
deres vision af den unikke franske kultur og sprog, men er den form for protektionisme vejen frem i et
moderne globaliseret fællesskab?
”Vi har talrige eksempler på, hvordan Danmark, England, Europa og USA gensidigt beriger og inspirerer
hinanden kulturelt. Tag bare en kultfigur som Sarah Lund – hun har åbnet vejen til mange britiske hjerter.
Og arkitekt Bjarke Ingels, som nu skal tegne det nye World Trade Center. Vi har masser af eksempler på,
hvordan noget vi betragter som et helt særligt dansk/nordisk udtryk rammer lige i hjertekulen på den anden
side af Nordsøen og Atlanterhavet,” siger administrerende direktør for Aarhus 2017 Rebecca Matthews.
Sammen med moderator, chefredaktør fra Kristeligt Dagblad Erik Bjerager, vil de tre internationale profiler
dele visioner og viden om, hvordan vi både fastholder og udvikler en national og europæisk kulturel
identitet i et globaliseret cyberspace.
”Med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 har vi lagt et højt ambitionsniveau, når det handler om at
invitere verdenskunst og kunstnere til Aarhus. Men Europæisk Kulturhovedstad handler i lige så høj grad
om, at vi skal åbne os ud mod Europa og verden. Vi skal slå portene op og træde ind i det store historiske og
kulturelle fællesskab, vi er en del af som europæere,” siger Rebecca Matthews.
Debatten mellem Rufus Gifford, Vivien Life og Rebecca Matthews er del af et 5-delt eventarrangement i
Brandstationens Mødetelt torsdag 11. juni klokken 18 i Allinge, arrangeret af Aarhus Kommune og Aarhus
2017. Her er plads til mere end 100 gæster, og aftenen byder på en række spændende debatter under
overskriften ’Rethink velfærd’.
Debatten kan følges via livestream her: http://player.zibra.dk/aarhus2017/
Folkemødet løber af stablen fra 11.-14. juni med over 750 arrangører og 2.600 events. Det er åbent for alle,
og som gæst er det gratis at deltage i samtlige debatter.
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