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Sztuka Światła odmienia Łódź
Mappingi, interaktywne projekcje, ale przede wszystkim światło podkreślające 
wyjątkową architekturę – co roku, na trzy dni Łódź zamienia się w miasto z innej 
rzeczywistości.

Identyfikacja wizualna – 
grafika Łukasz Stawiński. 
Fot. Adrian Chmielewski

Iluminacje zabytkowych 
kamienic na ulicy 
Piotrkowskiej podczas 
Light.Move.Festival.2016. 
Fot. Robert Zapędowski, 
Dark Frame

Ulica Piotrkowska 76 ożywiona mappingiem 
podczas Light.Move.Festival. Fot. Patryk Grądys

W dniach 28–30 września 2018 roku odbę-
dzie się ósma już edycja Festiwalu Kinetycznej 
Sztuki Światła Light.Move.Festival. Trasa festi-
walu, corocznie przebiegająca przez centrum 
Łodzi, rozświetli kolejne obszary poprzemy-
słowego miasta.

Na wschód od Piotrkowskiej

Pamiętam pierwszą edycję Festiwalu, 
kiedy nasze działania ograniczały się do 
dwóch Pasaży i kilku iluminacji kamienic 
na ulicy Piotrkowskiej. W 2011 roku wypro-
dukowaliśmy mapping i niewielką projekcję 
– wspomina Beata Konieczniak, pomysłodaw-
ca oraz Kreator Festiwalu Kinetycznej Sztuki 
Światła w Łodzi.

Wzdłuż dziesięciu kilometrów trasy 
zobaczyć będzie można 4 mappingi na ścia-
nach budynków i 3 animacje, 55 iluminacji 

wielkomiejskich kamienic oraz ponad dwa-
dzieścia przestrzennych instalacji świetlnych.

Jedną z nowości będą iluminacje architek-
toniczne przy ulicy Narutowicza. Podświetlony 
zostanie zabytkowy Pałac Miejski – neorene-
sansowa kamienica zaprojektowana przez 
Edwarda Kreutzburga, czy wyjątkowa kamie-
nica braci Auerbachów łącząca w sobie cechy 
architektury neoromańskiej, neorenesanso-
wej, a nawet bizantyjskiej. Mam nadzieję, że 
iluminacja nie tylko podkreśli piękno tych 
wyjątkowych, lecz jednak często zapomina-
nych zabytków, ale także przypomni historię 
ich powstania i oryginalność – dodaje Beata 
Konieczniak. 

100 filmów na Stulecie 
Niepodległości

Ośmiokątny, wytyczony w 1823 roku Nowy 
Rynek miejski został przemianowany na plac 
Wolności w 1918 dla uczczenia odzyskania 
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Rozświetlony Plac 
Wolności wraz 

z kościołem pw. Zesłania 
Ducha Świętego podczas 
Light.Move.Festival 2017. 

Fot. Adrian Górski

Roztańczona fasada 
kościoła pw. Ducha 
Świętego podczas 
edycji festiwalu. 
Fot. Łukasz Klimczak

Najstarsza Cerkiew 
Aleksandra Newskiego 
podczas  
Light.Move.Festival.  
Fot. Paweł Lewandowski

przez Polskę Niepodległości. Nazwa ta pozo-
staje do dziś. To właśnie przy placu Wolności 
stoi kościół pw. Zesłania Ducha Świętego wybu-
dowany na planie krzyża greckiego. W trakcie 
trwania LMF kościół obrasta pnączem, rozbły-
skuje tysiącem gwiazd lub jest deptany przez 
gigantycznego kameleona. 

Podczas VIII edycji festiwalu na jego 
fasadzie wyświetlony zostanie mapping, któ-
ry będzie niezwykłym połączeniem obrazu 
i dźwięku, a motywem przewodnim staną się 
kultowe sceny z polskich filmów. Muzykę do 
pokazu tworzy Łukasz L.U.C. Rostkowski, pol-
ski kompozytor i wokalista. To będzie zupeł-
nie inna odsłona projekcji wielkoformatowych.

„Uwolnienie z gorsetów”

Fundacja „Lux Pro Monumentis” – produ-
cent Festiwalu Światła, pragnie wydobyć pięk-
no i w nietuzinkowy sposób podkreślić nie tyl-
ko XIX-wieczną eklektyczną architekturę, ale 
także budynki powstałe po 1945 roku. Dlatego 
po raz pierwszy w historii fundacja zorgani-
zuje mapping na fasadzie Teatru Wielkiego, 
jednej ze sztandarowych łódzkich realizacji 
okresu socrealizmu. Bohaterkami widowiska 
będą kobiety. Scenariusz dedykowany mappin-
gowi opracowała Barbara Szewczyk – absol-
wentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz New 
York Film Academy w Nowym Jorku.

Obrazem i muzyką twórcy pragną poka-
zać, jak zmieniała się garderoba oraz postrze-
ganie roli kobiet w Polsce. W 1918 roku kobie-
ty w naszym kraju, jako jedne z pierwszych na 
świecie, uzyskały dekretem Józefa Piłsudskiego 
prawa wyborcze. Spektakl na fasadzie Teatru 
Wielkiego w Łodzi przez pryzmat przemian 
w damskiej garderobie opowie historię wyzwo-
lenia kobiet nie tylko z gorsetów, ale także 
z ograniczeń, jakie na nie nakładano.

Trasa pełna światła

Na budynku najstarszej łódzkiej Cerkwi 
pw. Aleksandra Newskiego powstanie map-
ping stworzony przez parę francuskich arty-
stów. Pokaz podkreśli najmniejsze elementy 
architektury świątyni, ożywiając je za pomo-
cą dźwięku i światła.

Piotrkowską 76 odmieni mapping wykonany 
przez nowojorskich lightdesignerów, natomiast 
nowoczesny budynek Dworca Fabrycznego roz-
świetli projekcja paryskiego artysty o polskich 
korzeniach – Milosha Luczynskiego.

Light.Move.Festival to doskonały powód, 
aby pod koniec września odwiedzić Łódź 
i w towarzystwie muzyki oraz światła obejrzeć 
jej dynamicznie zmieniającą się tkankę miejską. 

Ada Adamkiewicz
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