
EXIT!
Festiwal EXIT  jest dla Serbii jedyną ucieczką od jej 
przeszłości. Mimo to, trzeba do niego podejść 
ostrożnie. 
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Nowe tendencje
Festiwal, oprócz ogromnego znaczenia dla całego regionu, przejmuje też rolę 
inicjatora społecznych wydarzeń, które będą miały miejsce w Serbii w 
kolejnej dekadzie. Wszyscy wiedzą o wysokich sumach pieniężnych, które się 
zarabia na mega festiwalach. EXIT nie jest wyjątkiem. To, co jest 
potrzebne, by zorganizować taki festiwal, to zaplecze potężnych „firm”. A 
tutaj są obecne trzy: B92 (TV, radio i wydawnictwo), Si & Si Company (jedna 
z najbardziej dochodowych serbskich firm, która zajmuje się produkcją soków 
i napojów alkoholowych) oraz sam EXIT.
Następnie możemy wymienić MTV, które zostało swego rodzaju strategicznym 
partnerem EXITu. Szef działu MTV Europe, Thomas Ehr, wyraził wielkie 
zadowolenie z powodu uczestnictwa MTV na festiwalu EXIT, co więcej 
zapowiedział, że jego sieć all mucic  także w następnym roku odwiedzi Nowy 
Sad by dalej wspierać EXIT.
Oświadczenie Thomasa Ehra nadało większe znaczenie partnerstwu między 
bardziej narodową MTV i EXITem. To partnerstwo może przyczynić się do 
światowej promocji festiwalu EXIT i Nowego Sadu (miasta, w którym odbywa 
się festiwal), jak i całej Serbii.
Po dziesięcioletnim okresie walk i reportaży, które często określano mianem 
czarno-białych, to jest opowieści, w których był jasny podział na dobrych i 
złych, MTV teraz umożliwia promocję drugiego obrazu Serbii, i to na całym 
świecie. Dużo bardziej pozytywny obraz. Nie pierwszy raz ten muzyczny 
przystanek promuje coś, co ma zdecydowanie "progresywny" smak pod napisem 
"made in Serbia". Pamiętamy "Free your mind award" przypisanego organizacji 
Otpor i RTV B92.
Na festiwalu EXIT jesteśmy świadkami odchodzenia tego kraju od planowanej 
ekonomii, skorumpowanej administracji, nacjonalistycznych ideologii, 
zmilitaryzowanych umysłów, i zmierzania do "raju" wolnego kapitalizmu, 
tolerancji, pacyfizmu, itd.
Może niepotrzebnie zatrzymujemy się na wiadomościach szerzonych przez MTV i 
innych twórców "zachodniego stylu życia". Ale kiedy mowa jest Serbii, ważne 
jest, by zrozumieć, że nie ma innej drogi: z fazy poniżej zera ten kraj 
może się wydostać tylko poprzez wyjście awaryjne otworzone na zerowym 
poziomie. Może już nie będzie się mówić o zbiorowych grobach i w końcu 
będzie można zacząć się zajmować innymi kwestiami, które męczą współczesne 
społeczeństwo. Czy chodzi tu o prawdziwy sukces? Mimo iż niektórym, którzy 
na własnej skórze doświadczają konsekwencji rozpasanego kapitalizmu może 
wydawać się paradoksalnym, dla nas ten zysk jest prawdziwy.

Witamy w wolnym kapitalizmie.
Widmo wolnego kapitalizmu wreszcie dotarłO i do Serbii. W nowosadzkiej 
twierdzy w całkowicie magicznej atmosferze wszystko działało zgodnie z 
logiką McDonalds. Oczywiście, wszystko przyprawione nieznośnie lokalnymi 
sosami i przyprawami. Już pierwszego dnia zrozumieliśmy, że w wypadku 



pragnienia, nie możemy pić wody z pompy, tylko musimy ją kupić w malutkich 
butelkach (pierwszy sponsor festiwalu, srogi Si&Si).
Podstawową ideą każdego festiwalu tych rozmiarów jest by był jak 
najbardziej różnorodny i by zadowolił jak najwięcej muzycznych gustów. Jak 
jakieś wielkie centrum handlowe czy restauracja McDonalds! Chcecie frytki 
(reggae)? Macie ochotę na Mcburger (Massive Attack)? A może jeden Mcfish 
(Drum'n'bass)? Wszystkiego po trochę. Mój przyjaciel wybrał Mcburger, czyli 
Massive Attack. Zupełnie nie poinformowany o tym, co nakazuje Biblia 
muzycznego przemysłu, innymi słowy o poszanowaniu praw autorskich, 
niewinnie włączył kamerę i zaczął filmować koncert. Po 45 sekundach 
wypadają dwaj chłopcy z ochrony, łapią go za rękę i zaprowadzają na back 
stage gdzie się znajdował wspaniały producent MTV. Na kasecie było 45 
sekund koncertu i 45 minut prywatnego nagrania.
Producent wyjaśnił mu, że MTV zatrzymuje wszystkie prawa do kręcenia i 
emitowania koncertów, i że schwytany in flagrante łamał prawa autorskie! 
Ponieważ nie było złych zamiarów, kamera została mu zwrócona, ale kasetę 
zniszczono! Został uwolniony bez obwieszczenia o śmiertelnej karze. Cóż za 
miłosierny akt ze strony producenta MTV.

Błędny wybór.
Internet Explorer czy Netscape? Coca Cola czy Pepsi? Milosevic czy NATO? 
MTV czy Guca (festiwal trębaczy w środkowej Serbii)? Mamy wrażenie, że 
pomylimy się, cokolwiek byśmy wybrali. Te kłamliwe alternatywy naprawdę są 
różnymi stronami tej samej monety. W czasie bombardowań NATO jedynym 
pytaniem było: "Jesteś za Miloseviciem czy za NATO?".  Podczas gdy jedyną 
polityczną opcją, której można było bronić rozumnymi argumentami była ta, 
która nakazywała by nie być ani za NATO ani za Miloseviciem. Chcę przez to 
powiedzieć: ani za MTV ani za Gucą. Ta opcja spotyka się z potępieniem 
osób, które są wierne tradycyjnym wartościom, ale i tych, którzy są 
entuzjastami raju- Matrixa w stylu UE & MTV. Ale, świadomy faktu, że jedyne 
"wyjście awaryjne" w tej sytuacji, to jedyne możliwe wyjście, z zatkanym 
nosem przechodzę przez ten próg, gdyż tam człowiek gubi się w bezmiarze 
przestrzeni. 
  


