Фестивала е предназначен от свободомислещи хора за други такива. Разкрива
и предизвиква за размисъл и комуникация между хора от различни раси и
възрасти, в локален и глобален контекст на жива връзка между участници и
зрители, извън възпритетото елитарно отчуждаващо възприятие за изкуството,
което само по себе си има функция в обществото и ние му делегираме тази
функция обратно в него.
Елате да ни видите да ни чуете и да се почуствате добре, че има грижа за
друго състояние на духа освен състояние на пълна апатия, завист и
епикурейство.
Не възприемаме повече ситуацията в която сме безмълвни в окото на
цензурата от хора който нямат отношение към изкуството в каквато и да е друга
форма освен ширещото се конформистко притъпяване на сетивата, създадено
и подкрепяно от медии и власт улесняващо покровителство и управляване.
WTAF is an initiative started only with a few people in Sofia encompassing ideas of
art, creativity, urban renewal and alternative art spaces. Gradually it became an
international event gathering artists form around the world that came together as
independent entities representing their individual style and search for mutual
understanding and cosmopolitanism in the face of widely spread apathy and
unwillingness to cooperate.
The motivation has been a major point to all of us - to communicate freely on the
basis of artistic expression within spaces that allow our imagination to run wild and at
the same time reflect upon history and architecture, social and other issues as well
as urban habitat– to find our own place within a particular city structure.
The places inspired us and gave direction to the format which the festival took shape
and form - through communication. We felt that by doing this we have the will power
to change our own surrounding where we live, how we communicate with space and
transcend the past and future in a way possible only through art with direct response
to the social environment, transcribing histories, memories, textures and functions
into art. It is an an injection of international creative thinking of alternative spaces in
Eastern Europe.
“We believe that art has a function in the society and we delegate that function back
to it.”

Quotes by Yurii Vulkovsky :\
“..за изминалите 5 години фестивалът се разви от локална
експериментална инициатива до стабилен международен фестивал със своя
физиономия и утвърдено международно име – както на Запад, така и на Изток.”
“В този смисъл може да се каже, че както в артистично отношение, така и по
отношение на нови пространства този фестивал отваря нови
възможности и създава нови перспективи за артистичния живот в столицата.”

