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Architektura miasta
skąpana w milionie barw.
Light.Move.Festival.
zachwycił po raz siódmy
Na przełomie września i października tłumy łodzian, a także turystów z Polski
oraz zagranicy spacerowały 15-kilometrową trasą Light.Move.Festival. Nowoczesne
mappingi 2D/3D, kolorowe iluminacje kamienic i awangardowe rzeźby świetlne
obejrzało około 700 tysięcy osób. To rekordowa frekwencja w historii festiwalu światła.
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Łódzki festiwal światła wyróżnia się dużą ilością
iluminacji architektonicznych – nie ma drugiego
wydarzenia na świecie, podczas którego całe
przecznice mienią się milionami barw.
Fot. A. Chmielewski.

Po raz pierwszy architektoniczne
iluminacje połączone z muzyką
Oczekiwania zwiedzających wobec festiwalu rosną z roku na rok, podsycane przez
kolejne zaskakujące pomysły organizatora.
Nowością tegorocznej edycji były punkty

muzyczne oraz koncerty przy głównej ulicy
Łodzi – Piotrkowskiej. Łączyły one wrażenia
słuchowe z efektami wizualnymi i w rezultacie przyciągnęły ogromną liczbę odbiorców.
Ogromnym sukcesem zakończył się koncert
zespołu Kamp!, który był częścią trasy koncertowej ich trzeciej płyty. Beata Konieczniak,
kreator festiwalu, nie kryła zadowolenia z występu muzyków.
– Koncert zespołu Kamp! zgromadził
fanów muzyki elektronicznej, którzy bawili się w Pasażu Schillera. Tym bardziej cieszy, że to łódzki zespół mocno wybijający się
w Polsce - muzycznie odmienił smutne na
co dzień miejsce. Muzyka przypisana jest
takim wydarzeniom, jak festiwale światła,
i cieszę się, że w tym roku udało nam się
zrealizować chociaż kilka koncertów. Mam
nadzieję, że w kolejnych latach coraz więcej punktów muzycznych zagości na trasie
festiwalowej. Z opinii gości festiwalu wiemy,
że to była dobra decyzja.
Inną ważną nowością festiwalu było połączenie architektonicznej iluminacji świetlnej z muzyką. Spacerujący ulicą Piotrkowską
mogli zobaczyć 55 rozświetlonych na kolorowo kamienic. Padające na nie światło zmieniało się w zależności od muzyki. W repertuarze
znalazły się m.in. utwory Analekty, największej niezależnej wytwórni muzyki klasycznej
w Kanadzie.
– Połączenie iluminacji eklektycznych
łódzkich kamienic z muzyką klasyczną zrobiło wrażenie na odbiorcach. Spacer ulicą
Piotrkowską skąpaną w milionie barw i wypełnionej muzyką to naprawdę niecodzienne przeżycie – zapewnia kreator.

Centrum miasta
pod znakiem awangardy
Tematem przewodnim siódmej edycji
była awangarda. Program festiwalu obfitował
w prace kilkudziesięciu artystów.
– Festiwal światła współpracuje zarówno z artystami z Polski, jak i zagranicy
– przyznaje Beata Konieczniak – W siódmej
edycji gościliśmy artystów z Francji, Włoch,
Australii i Holandii. Dzięki nim mogliśmy
zobaczyć monumentalne instalacje świetlne
„Astery” francuskiej grupy TILT, czy mapping
„Techstura” włoskiej grupy Mammasonica
pod przewodnictwem Luci Pulvirentiego
oraz interaktywną instalację świetlną „Social
Sparkles” Holendrów z Toer Studio. Ich prace
dobrze wpisały się w przestrzeń festiwalową.
Zaskakiwały swoim rozmachem i gromadziły bardzo dużą ilość odbiorców. Widowisko
świetlno-muzyczne na cerkwi Aleksandra
Newskiego, stworzone przez Francuza Yanna
Nguemę, było ulubionym miejscem festiwalowiczów. Wiele osób zaskoczonych zostało
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Od 2011 roku wczesną jesienią centrum
Łodzi rozświetla największy festiwal światła
w Polsce i jeden z największych w Europie.
Light.Move.Festival. od siedmiu lat udowadnia, że jest wizytówką miasta i jedną z jego najważniejszych atrakcji. Każdego roku Fundacja
Lux Pro Monumentis – organizator festiwalu
– kieruje światło na architekturę miasta – kamienice, muzea czy kościoły – aby podkreślić ich piękno.
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możliwościami technologicznymi, jakie niesie
wielowymiarowe połączenie projekcji, iluminacji budynku i światła laserów. Wizja artysty zamieniła cerkiew i otaczającą ją przestrzeń w prawdziwe dzieło sztuki.
Cerkiew św. Aleksandra Newskiego była oświetlona przez organizatorów LMF po
raz pierwszy. Budynek nie był wybrany przypadkowo.
– Dyrektor [Beata Konieczniak – przyp.]
wysłała mi zdjęcia dwóch budynków. Pierwszy
był bardzo duży. To było kino. Ale nie ekscytował mnie. Na drugim zdjęciu była cerkiew
św. Aleksandra Newskiego. Ma ona wiele detali architektonicznych, które mi się bardzo
spodobały – tłumaczy Yann Nguema.

Rekordowa siódma edycja LMF
Siódmą edycję Light.Move.Festival. przez
trzy wieczory festiwalowe (29.09.–1.10.) odwiedziło około 700 tysięcy zwiedzających.
Wydarzenie odbywa się w godzinach wieczornych od godz. 19 do północy. W tegorocznej
odsłonie LMF spacerujący mieli do przebycia
aż 15 kilometrów. Po drodze zobaczyli 38 instalacji świetlnych, projekcji i animacji, 55 podświetlonych zabytkowych kamienic w centrum
Łodzi oraz posłuchali muzyki z pięciu przystanków muzycznych.
Sylwia Witkowska
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Artyści z całego świata przyjeżdżają
na Light.Move.Festival.,
by zaprezentować swoje instalacje
i rzeźby świetlne.
Fot. A. Chmielewski.
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Dynamiczne iluminacje
podkreślają wyjątkowe
detale architektoniczne,
niedostrzegane
w świetle dnia.
Fot. A. Chmielewski.

Festiwal z roku na rok powiększa swój
obszar, włączając w program kolejne
budynki. Nowością tegorocznej edycji
był spektakl multimedialny na cerkwii
św. Aleksandra Newskiego.
Fot. Yann Nguema.
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Ulica Piotrkowska w Łodzi
pełna jest eklektycznych
XIX-wiecznych kamienic.
Fot. A. Górski.
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