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„ComputerLand World Cup 2004”
ZGODNIE Z TEGOROCZNYM HASŁEM UE:
PRZEZ SPORT, KULTURĘ I EDUKACJĘ DO PEŁNEJ INTEGRACJI 



„ComputerLand World Cup 2004” to nie tylko ważne wydarzenie sportowe. To także przedsięwzięcie mające wprowadzić w życie tegoroczne hasło Unii Europejskiej: „Przez sport, kulturę i edukację do pełnej integracji”. 
To inicjatywa tym bardziej ważna, że zawody odbywają się niemalże 
w przeddzień przystąpienia Polski do Zjednoczonej Europy.

Konie od zawsze były inspiracją artystów. Znamy dzikie konie na ścianach jaskini 
w Lascaux, dumne pomniki średniowiecznych rycerzy i renesansowych kondotierów, portrety triumfujących władców na budzących zachwyt rumakach, konie Delacroix, Michałowskiego, Kossaków. Tym razem tradycja zostanie ożywiona w realizacjach wybitnych polskich artystów współczesnych. Zawody na Torwarze uświetni wystawa dzieł – papierowych koni naturalnej wielkości malowanych przez DWURNIKA, STAROWIEYSKIEGO, STASYSA, TARASEWICZA, ORACZEWSKIEGO i WINIARSKIEGO. Wystawę zorganizowała Galeria IRSA Fine Art, Hôtel de Saxe.

Józef Krzysztof Oraczewski, malarz instalator, urodził się w Warszawie. Jest jednym z najbardziej cenionych w świecie współczesnych malarzy polskich. Artysta wszechstronny, uprawia malarstwo sztalugowe, malarstwo wielkoformatowe, rysunek i grafikę oraz jazdę konną. Dotychczasowy dorobek Józefa Krzysztofa Oraczewskiego to ponad 40 wystaw indywidualnych oraz udział w licznych ekspozycjach zbiorowych na całym świecie. Podczas zawodów ComputerLand World Cup 2004 będzie można zobaczyć jego najnowszy obraz „Pegazy”, a specjalnie przygotowane dzieło – Malowany Koń – będzie przedmiotem licytacji, z której dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”, z przeznaczeniem na hipoterapię dzieci niepełnosprawnych. 


Konkurs Gwiazd z udziałem znanych osobistości świata kultury, sztuki, mediów 
i biznesu stał się tradycyjnym elementem organizowanych w Warszawie międzynarodowych zawodów jeździeckich. Także i tym razem na Torwarze rywalizować będą Gwiazdy. Zwycięzca otrzyma puchar od sponsora zawodów oraz czek na kwotę 10 tysięcy złotych. Nagroda pieniężna zostanie przekazana fundacji PEGASUS. 

Fundacja PEGASUS powstała, aby potwierdzić, że poszanowanie zwierząt przynosi największe korzyści nam samym. Ratuje konie, których prawo do życia zostało zagrożone, zapewnia im fachową opiekę i spokojną przyszłość. Po rehabilitacji zwierzęta pomagają dzieciom w lepszym poznawaniu środowiska naturalnego poprzez hipoterapię i rekreację. Od czasu utworzenia w 2002 roku Fundacja PEGASUS ufundowała nowy dom 15 koniom w ośrodku na Mazurach, współpracuje też z renomowanymi klinikami weterynaryjnymi w całym kraju, a w Warszawie tworzy obecnie „Nasze Centrum Rehabilitacji Koni i Edukacji Dzieci”.

Organizatorzy przygotowali również liczne pokazy dodatkowe łączące elementy sportowe i wielokulturowe nawiązujące do tematyki jeździeckiej, w tym pokaz oryginalnej „sztuki” Buskaszi. Wśród ludów Azji Centralnej do dziś z zapałem uprawiane są tradycyjne sporty konne, prawdopodobnie mające korzenie w tak mocno związanej z jeździectwem kulturze Scytów. Bardzo widowiskowa gra konna Buskashi, którą zademonstrują kaskaderzy konni z Wilczeńca polega na tym,  
że każdy z jeźdźców gra osobno i musi ze skórą baranią okrążyć plac i rzucić nią 
w wyznaczony okrąg.

Nie zabraknie oczywiście aspektów polskich. Najsłynniejsza polska jazda husaria 
to popisowy występ jeźdźców z klubu Wilczeniec. Scena ukazuje poczet husarii 
w manewrach i ćwiczeniach wojskowych na koniach w ozdobnych kropieżach, prezentując różnorodne zmiany szyków bojowych oraz typowe ćwiczenia polskiej jazdy, jak zbieranie kopią pierścieni oraz cięcia szablą.

Aspekt polski widoczny będzie również na parkurze – specjalnie na zawody przygotowany zostanie unikalny polski parkur - przeszkody i dekoracje stylizowane na tradycyjne polskie budowle, a wśród nich kilkumetrowa Kolumna Zygmunta, stary kościółek, baszta zamku, studnia z żurawiem i polska chata.  

Publiczność będzie mogła także podziwiać pokazy woltyżerki. Akrobatyczne ćwiczenia na galopującym koniu były już  uprawiane w starożytności. Nazwa tej dyscypliny sportowej pochodzi z francuskiego słowa „la voltige”, które utrwaliło się w czasach renesansu. Była ona jednym z elementów musztry jeździeckiej, a także ćwiczeniem zwinności dla rycerstwa i szlachty. W 1986 roku Międzynarodowa Federacja Jeździecka uznała woltyżerkę za dyscyplinę oficjalną. Od wielu lat polskie zespoły zdobywają medale Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Na zawodach ComputerLand World Cup 2004 będziemy mieli okazję podziwiać Zespół Klubu Jeździeckiego Aromer z podwarszawskiego Józefina, wielokrotnego Mistrza Polski 
i brązowego medalistę ostatnich Mistrzostw Europy – Francja 2003 oraz 
A. Susłowskiego w pokazach indywidualnych.

Na Torwarze nie zabraknie też sztuki estradowej. Teatr Biuro Podróży przedstawi teatralną przypowieść „Wyścig”. W dorocznym wyścigu biorą udział niezwykle egzotyczni goście przybyli z odległych kontynentów. Na starcie jeździeckich wyścigów staną struś, słoń i  żółw... kto będzie zwycięzcą? Rytuały społeczne naszej współczesności są kanwą do opowiedzenia historii o wyścigu zwierząt. Dosiadający ogromnych zwierząt-lalek aktorzy na szczudłach przedstawiają współczesną wersję znanej historii będącej pełnym humoru spojrzeniem na rzeczywistość. Triumf wytrwałości i pokory nad pychą i szukaniem poklasku jest finałem teatralnej etiudy.

W przerwach między konkursami będzie można posłuchać fragmentów znanych utworów literackich związanych z jeździectwem i końmi. 20 sekundowe fragmenty utworów ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego czytać będą aktorzy Marek Siudym i Krzysztof Kołbasiuk. 

W czasie zawodów będzie funkcjonował punkt informacyjny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Znaleźć tu będzie można m.in. informacje dotyczące programów pomocowych i edukacyjnych oraz ordynacji europejskiej. W kuluarach hali Torwar powstanie Aleja Europejska, w której zaprezentowane będą dzieła współczesnych artystów krajów wchodzących w skład przyszłej, poszerzonej Unii Europejskiej.  W loży VIP zasiądzie Rada Ambasadorów krajów UE pod patronatem Wicepremiera Józefa Oleksego. 
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