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LMF ART - instalacje

LMF MUSIC - muzyka

LMF ART - iluminacje

LMF FILM I EDU
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“Synthesis”
Pixel Shapes & Midile MoonYang
lokalizacja: park Staszica

„Nyx” / Gijs Van Bon
lokalizacja: park Sienkiewicza 
MECENAS PROJEKTU: 
DRUKARNIA PRASOWA

„Lustre” / TILT
lokalizacja: Manufaktura
MECENAS PROJEKTU: MANUFAKTURA

„Talk to me”
LNLO
lokalizacja: park Staszica

„Face” / Thomas Voillaume
lokalizacja: park Sienkiewicza

Iluminacja architektury
lokalizacja: ulica Piotrkowska,  
Pasaż Schillera, Plac Dąbrowskiego, EC1,
Kościół Św. Teresy

Studio Streamingu LMF
lokalizacja: Pasaż Schillera

“The jazz corner”
lokalizacja: Piotrkowska 54 
(balkon)

„Limfa”        DEBIUT
Kaneko Studio
lokalizacja: park Staszica

„Diva”
Thomas Voillaume
lokalizacja: park Staszica

“Refleksy” DEBIUT 
Beniamin Cierniak
lokalizacja: pasaż Rubinsteina

Iluminacje zieleni
lokalizacja: park Staszica, park Sienkiewicza, 
pasaż Rubinsteina

„Specularity”
Studio John Fish
lokalizacja: EC1 wejście od 
Kilińskiego

LMF FILM
lokalizacja: EC1 wejście od 
ul. Kilińskiego

LMF EDU
lokalizacja: EC1 wejście od 
ul. Kilińskiego

Drodzy Festiwalowicze!

Po dwóch latach możemy w końcu spotkać się na ulicach miasta  
Łodzi skąpanej światłem sztuk wizualnych. Program tegorocznej edycji  
jest bogaty i zróżnicowany; wierzę, że każdy z Was znajdzie coś bliskiego 
swojemu sercu. 
Tematem tegorocznej edycji są POŁĄCZENIA i punkty programowe 
konsekwentnie ten temat podejmują. Łączymy różne rodzaje sztuk, 
technologii, światopoglądów, opowiemy o więzach człowieka z naturą  
i z drugą osobą. Wiele z tegorocznych instalacji artystycznych daje pole  
do aktywnej interakcji i nietuzinkowych doświadczeń. 
Zapraszam do spaceru, dialogu, połączenia z otaczającym światem  
i wspólnego patrzenia w świetlistą przyszłość.

Beata Konieczniak, 
dyrektor artystyczna 

Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival.

MAPPINGI 2D/3D | PROJEKCJE

“Connect: Arte Naturae” / Camille Gross & Leslie Epsztein
“Hulanki” Art Color Ballet
lokalizacja: rondo Solidarności
Widowisko audiowizualne opowiadające o ponownym połącze-
niu człowieka z naturą. Magia koloru i światła zawładnie naszymi  
zmysłami.
W piątek i sobotę o godz. 20:00 i 21:00 mapping na kościele  
św. Teresy uświetni energetyczny spektakl taneczny.

“Kolor światła” / Chema Siscar Melero
lokalizacja: EC1 wejście od Kilińskiego
Narracja światła i koloru przekształca zabytkowy komin w żywą 
istotę, która komunikuje optymizm i nadzieję.

“Kultury” / Olga Balowska / lokalizacja: Traugutta 18, ŁDK
Barwne animacje pokazujące różnorodność wzorów, form i kolorów, 
którymi cechują się kultury całego świata.

ANIMACJE

“Open spaces” / Claudia Reh 
lokalizacja: Piotrkowska 27 i 34
Interaktywna animacja komponowana na żywo, oparta na tradycji 
projektorów analogowych, w której widz staje w roli twórcy.

“Hookup_Forms” / Madvisuals, Guillermo Bonnin / 
lokalizacja: Składowa / Narutowicza
Improwizowana na żywo projekcja połączona z muzyką, będąca  
podróżą przez świat cząsteczek, płynów i tekstur.

“Abstract figures” / Olga Balowska
Connecting Arts & Theatre Dance Company
lokalizacja: park Sienkiewicza
Animacja na drzewie inspirowana sztuką Kandinskiego połączona  
ze spektaklem tanecznym. Performance na żywo: 19:30 - 22:00  
co pół godziny.

INSTALACJE

„Pissenlit” / TILT  
lokalizacja: EC1 Hala Maszyn, wejście od Kilińskiego
Instalacja świetlna monumentalnych rzeźb inspirowanych kwiatem 
dmuchawca zapraszająca do spotkań i refleksji nad kruchością  
natury.

„(Off)lines” / Mad Rhizome, Pierre Ranzini
lokalizacja: Traugutta/Kilińskiego
Geometryczna konstrukcja modułowa łamiąca otaczającą prze-
strzeń za pomocą kształtów, kolorów i światła.

„Stellarium” / Matthieu Tercieux 
lokalizacja: park Staszica
Interaktywna projekcja na posadzce, oparta na systemie śledzenia 
podczerwieni - nowoczesne technologie w życiu człowieka.

“Synthesis” / Pixel Shapes & Midile MoonYang 
lokalizacja: EC1 Hala Maszyn, wejście od Kilińskiego
Performance na żywo wewnątrz struktury sześcianu oparty  
na synchronizacji projekcji wideo i muzyki elektronicznej.
LIVE: 20:00, 21:00, 22:00

„Talk to me” / LNLO 
lokalizacja: park Staszica
Świetlna instalacja interaktywna, służąca do dialogu między widzami. 
Czy technologia ingeruje w nasze przekazy werbalne?

„Diva” / Thomas Voillaume 
lokalizacja: park Staszica
Intrygująca, kilkumetrowa rzeźba kobiety, ożywiona dźwiękiem  
i projekcją wideo.

„Limfa”/ Kaneko Studio         DEBIUT
lokalizacja: park Staszica
Świetlne kolumny łączą ziemię z koroną drzewa pokazując  
niewidzialne połączenie między korzeniami a gałęziami.

„Pissenlit”
TILT
lokalizacja: plac Dąbrowskiego

„(Off)lines”
Mad Rhizome, Pierre Ranzini
lokalizacja:  
Traugutta/Kilińskiego

„Stellarium”
Matthieu Tercieux
lokalizacja: park Staszica

“Hookup_Forms”
Madvisuals, Guillermo Bonnin
lokalizacja: 
Składowa / Narutowicza
MECENAS PROJEKTU: SELGROS

“Abstract Figures”
Olga Balowska
Connecting Arts & Theatre 
Dance Company
lokalizacja: park Sienkiewicza

“Open spaces” Claudia Reh  
lokalizacja: Piotrkowska 27 i 34

“Connect: Arte Naturae”
Camille Gross & Leslie Epsztein
lokalizacja: rondo Solidarności

“Kolor światła”
Chema Siscar Melero
lokalizacja: EC1 wejście od 
Kilińskiego

“Kultury”
Olga Balowska
lokalizacja: Traugutta 18, ŁDK
MECENAS PROJEKTU: ROSSMANN

“Discovery& Movie”
P. Steczek, P. Steczek, 
P. Stankiewicz, K. Kalamarz, 
Ł. Kurek, K. Czubówna
lokalizacja: plac Dąbrowskiego, 
balkon Teatru Wielkiego

L.U.C & Rebel Babel Ensamble 
& goście Łukasz Rostkowski, 
Paulina Przybysz, Bisz
lokalizacja: plac Dąbrowskiego, 
balkon Teatru Wielkiego
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mapping 2D/3D | projekcje 
wielkoformatowe | instalacje świetlne 
w przestrzeni miasta | iluminacje 
architektury | występy mówców | 
kino festiwalowe | występy artystów 
na żywo | muzyka 

OrganizatorParner Główny

PATRONAT HONOROWY

PARTNER STOWARZYSZONY

Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Łodzi

 
„Specularity” / Studio John Fish
lokalizacja: EC1 wejście od Kilińskiego
Nowoczesna instalacja wzorowana na starożytnych obserwatoriach, 
symbolizująca życie człowieka podzielone na miesiące i godziny.
 
„Nyx” / Gijs Van Bon
lokalizacja: park Sienkiewicza
Maszyna Nyx (grecka bogini nocy) pisze wiersze na oczach widzów,  
a jej słowa świecą w ciemności.
 
„Face” / Thomas Voillaume
lokalizacja: park Sienkiewicza
Interaktywna instalacja, która niczym krzywe zwierciadło umożliwia 
widzowi wyświetlenie odbicia swojej twarzy na kilkumetrowej rzeźbie.

“Refleksy”/Beniamin Cierniak            DEBIUT 
lokalizacja: pasaż Rubinsteina
Abstrakcyjne formy, wyłaniające się z rzutników analogowych,  
okalające korony drzew.

„Światłoczuły”/ Alicja Sadowska            DEBIUT
lokalizacja: pasaż Rubinsteina
Instalacja świetlna skłaniająca do przemyśleń na temat połączeń,  
które występują w naturze.
 
„Lustre” / TILT
lokalizacja: Manufaktura
Monumentalne żyrandole nawiązujące do tradycji fabrykanckich  
salonów, tworzą urzekający taniec kolorów.

Studio streamingu LMF
lokalizacja: pasaż Schillera: 
Centrum dowodzenia relacjami online i miejsce wywiadów z artystami, 
które będą transmitowane w piątkowy i sobotni wieczór.

MUZYKA

PIĄTEK
“Discovery& Movie”
Paweł Steczek, Piotr Steczek, Paweł Stankiewicz, Kosma Kalamarz, 
Łukasz Kurek, Krystyna Czubówna
lokalizacja: plac Dąbrowskiego, balkon Teatru Wielkiego
Muzyczna podróż w głąb Morza Czerwonego. Losy zatopionych  
okrętów opowiedziane muzyką i narracją Krystyny Czubówny.
godz. 20:00 – 20:20 | godz. 20:40 – 21:00 | godz. 21:20 – 21:40

SOBOTA
L.U.C. & Rebel Babel Ensamble & goście
Łukasz Rostkowski, Paulina Przybysz, Bisz
lokalizacja: Plac Dąbrowskiego, balkon Teatru Wielkiego
Energetyczna muzyka Big Bandu Rebel Babel Ensemble pod przewod-
nictwem L.U.C, wraz z gościnnym udziałem polskich wokalistów.
godz. 20:00 - 20:20 | godz. 20:30 - 20:50 | godz. 21:00 - 21:20 |  
godz. 21:30 - 21:50

NIEDZIELA 
„Muzyczna Podróż” 
Rafał Songan - baryton 
lokalizacja: Teatr Wielki w Łodzi 
godz. 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30
 
“Brzmienia Gutenberga”
lokalizacja: Piotrkowska 86
Muzyka elektroniczna w świetlnej oprawie – iluminacja niezwykłej  
kamienicy pod Gutenbergiem sterowana dźwiękiem z konsoli DJa.
 
“Jazz nad siódemkami”
lokalizacja: Piotrkowska 77 (balkon)
Improwizacja, klasyka, utwory z filmów - wyobraźnia i umiejętności  
muzyków jazzowych nie mają granic i nie pozwalają słuchaczom na nudę!
 
“The jazz corner”
lokalizacja: Piotrkowska 54 (balkon)
Jazzowy przystanek muzyczny, który ożywi dźwiękami przestrzeń 
miejską.
 
„Dancing House”
lokalizacja: Piotrkowska 44 (balkon)
Nowoczesne brzmienia tanecznej muzyki elektronicznej płynące  
z balkonu zabytkowej kamienicy.

ILUMINACJE
 
Iluminacja architektury
Beata Konieczniak - Archi.Light, Przemysław Wronowski - SIGNIFY
lokalizacja: ul. Piotrkowska, Pasaż Schillera, Plac Dąbrowskiego, EC1.
Łódzkie kamienice w wielobarwnym świetle. Iluminacje dopełnia muzyka.

Iluminacje zieleni
Fundacja Lux Pro Monumentis
lokalizacja: park Staszica, park Sienkiewicza, pasaż Rubinsteina 
Nowoczesna, artystyczna i kreatywna aranżacja zieleni parkowej.
 

LMF EDU

lokalizacja: EC1 Hala Maszyn, wejście od Kilińskiego
Panel inspiracyjno–edukacyjny, z udziałem mówców i specjalistów 
z dziedziny architektury, urbanistyki, designu i nowych technologii.
Bilet: 30 zł/ blok tematyczny - do nabycia w aplikacji GOING, na portalu 
biletowym EMPIK oraz stacjonarnie w EC1 tuż przed wydarzeniem.
 
PIĄTEK: ARCH/URBAN godz. 11:00 – 14:00
Relacja miasta z człowiekiem, wpływ wydarzeń kulturalnych na życie  
metropolii, design w przestrzeniach miejskich.
Prelegenci:
Filip Springer
Pisarz i fotograf. Autor wielu cykli reporterskich oraz książek. Nomino-
wany do najważniejszych nagród literackich w Polsce.
Justyna Tarajko-Kowalska
Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Bada zagadnienia związane z kolorem w środowisku zabudowanym.
Marcin Nowicki/ Noviki
Bada alternatywne ramy projektowania, prowadząc studio kreatywne, 
praktykę kuratorską i wystawienniczą w post-artystycznym świecie. 

SOBOTA: DESIGN godz. 11:00 – 14:00
design na „nową normalność”, trendy we wzornictwie przemysłowym, 
projektowanie ekologiczne, połączenie sztuki i użyteczności.
Prelegenci:
Monika Wojnarowska/APP DRAFT
Założycielka pracowni architektonicznej DRAFT, skupia się na relacjach 
architektury, kontekstu urbanistycznego i ich wpływu na jakość życia.
Oskar OESU Podolski
Wszechstronny artysta, designer, typograf, nieszablonowy projektant 
identyfikacji wizualnych i audiowizualnych. Współwłaściciel 247studio.
 
NIEDZIELA: TECH godz. 11:00 – 14:00
projekty jutra, paradoks podstępu i techniki, miejsce jednostki w świecie 
nowych technologii, rola sztucznej inteligencji w życiu człowieka.
Prelegenci:
Radosław Zacheja
Manager i specjalista z zakresu oświetlenia efektowego i systemów mul-
timedialnych. Jego misją jest synergia techniki, sztuki i biznesu.
Prof. Aleksandra Przegalińska
Bada rozwój nowych technologii, postępy w zakresie humanoidalnej 
sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.
Kamila Staszczyszyn/MELT
Kreuje przestrzenie VR, interaktywne instalacje, projekcje 3D i doznania 
czasoprzestrzenne. Oswaja obcość równoległych wymiarów.

LMF FILM

lokalizacja: EC1 Hala Maszyn, wejście od Kilińskiego
Kino festiwalowe prezentujące filmy dokumentalne wyselekcjonowane 
we współpracy z Docs Against Gravity, poruszające temat nowych tech-
nologii, wizjonerstwa, ekologii, psychologii, socjologii.
Bilet: 15 zł/ seans - do nabycia w aplikacji GOING, na portalu biletowym 
EMPIK oraz stacjonarnie w EC1 tuż przed wydarzeniem.
 
PIĄTEK: CZŁOWIEK Z WIZJĄ ZMIAN
15:00 Analogowy wizjer, reż. Jens Meurer
W epoce cyfrowej Polaroid jest nie tylko rozrywką, ale też szansą  
na ponowne zaufanie naszym zmysłom.
17:00 Planeta 2.0, reż. Matt Wolf
Historia projektu “Biosfera 2”, który miał na celu odtworzenie  
w mikroskali stref klimatycznych na Ziemi.
19:00 (...) Ale piękne, reż. Erwin Wagenhofer 
Ludzka odwaga do zmian. Analfabetki mogą zostać inżynierami  
energii słonecznej, a początkujący rolnicy przekształcić nieużytki w raj.

SOBOTA: CZŁOWIEK POSZUKUJĄCY
15:00 Malarka i złodziej, reż. Benjamin 
Malarka nawiązuje przyjaźń z mężczyzną, który ukradł z galerii jej  
obrazy. Zafascynowana osobowością złodzieja postanawia namalo-
wać mu portret.
17:00 Jak Bóg Szukał Karela, reż. Vít Klusák, Filip Remunda
Czesi są zagorzałymi ateistami, Polacy - katolikami od urodzenia.  
Ekipa dokumentalna w pielgrzymce przez Polskę bada religijność  
sąsiadów.
19:00 PJ Harvey. A Dog Called Money, reż. Seamus Murphy
Wokalistka towarzyszy wielokrotnie nagradzanemu fotografowi  
Seamusowi Murphy w jego podróżach reporterskich do Afganistanu, 
Kosowa i Waszyngtonu. 

NIEDZIELA: CZŁOWIEK I TECHNOLOGIA
15:00 A To Mój Przyjaciel Robot, reż. Isa Willinger
Humanoidalne roboty coraz częściej wkraczają w nasze życie. Czy 
rzeczywiście dzięki technologii  przyszłość człowieka będzie lepsza?
17:00 iHuman, reż. Tonje Hessen Schei
„iHuman” podąża za pionierami w dziedzinie sztucznej inteligencji, 
pracującymi nad jej coraz bardziej wyrafinowaną formą.
19:00 Uzależnieni od ekranu, reż. John Hyatt
Filmowiec John Hyatt rozmawia z dziećmi, rodzicami i ekspertami  
o konsekwencjach ciągłego korzystania z ekranu smartfona.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

„Obrazy światła”
Michalina Chełmińska, Abigail Frączek, Ksawery Karczewski,  
Ewelina Ostrowska, Julia Pieczyńska, Piotr Podsiadły, Patryk  
Skoczylas, Ewelina Stalka, Karolina Ślusarska, Łukasz Żukowski
lokalizacja: Galeria ASP, Piotrkowska 68
Projekcja, generacja, interakcja - wystawa obrazów kinetycznych  
z Pracowni Obrazu Cyfrowego ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. 

„Podświatła”
Olga Podfilipska- Krysińska, Magdalena Soboń, Aleksander  
Dynarek, Rafal Szrajber, Włodzimierz Cygan.
lokalizacja: Galeria Monopolis
Wystawa 5 artystów-pedagogów ASP w Łodzi, na którą składają się 
różne formy sztuki i materiały, złączone przez jeden mianownik –  
inspirację światłem.

“Połączenia”, otwarte warsztaty z dziedziny sztuk wizualnych
Aleksandra Ignasiak
lokalizacja: Poleski Ośrodek Sztuki
Warsztaty plastyczne prowadzone przez artystkę Olę Ignasiak. 
Uczestnicy będą mogli za pomocą farb luminescencyjnych odnowić 
stare przedmioty codziennego użytku, nadając im tym samym drugie 
życie. Wstęp bezpłatny.
    
„Spirit of Lodz”
LAPIDARIUM DETALU
lokalizacja: Kościuszki 19, Biuro Architekta Miasta
Wystawa detalu łódzkich kamienic i fabryk oferująca wyjątkową  
podróż w świat historii, tajemnic i wielu kultur.
godz. 19:00 - 22:00
Codziennie: 19:00 - 22:00

„Przystanek Muzyka” / Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Wpizzdoindexu, Tejans, StansurovY, Jabax Society, Prawie  
Romantyczni, Signal Lost, Wojtek Pilichowski z zespołem, Kasia Stanek
lokalizacja: Północna 12
Festiwal muzyczny od architektów dla architektów, w myśl idei  
- „Architekci Po Godzinach”.
sobota godz. 15:50 

“Pełnia życia”
Fundacja „Dom w Łodzi”
lokalizacja: Sterlinga 9
Fundacja „Dom w Łodzi” we współpracy z twórcą Łukaszem  
Koniecznym zapraszają na wizualno – muzyczną opowieść o pełni  
życia, zwieńczoną powstaniem muralu. 
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