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Unikalne po#$czenie sztuki %wiat#a i tematyki astronomicznej
charakteryzuje Mi!dzynarodowy Festiwal "wiat#a Skyway,
organizowany od 2009 roku w Toruniu. Podczas wydarzenia
gotycka Starówka zmienia swoje oblicze i staje si!
przestrzeni$ twórczych dzia#a' artystów z ca#ej Europy.
Niezwyk#e instalacje %wietlne b!dzie mo&na ogl$da( w tym
roku od 21 do 25 sierpnia.

Mi!dzynarodowy Festiwal "wiat#a Skyway ma charakter interdyscyplinarny: #$czy nauk! i sztuk!. Jego ide$
jest zaciekawienie publiczno%ci pi!knem i tajemniczo%ci$ kosmosu. Podczas festiwalu sztuka prezentowana
jest w przestrzeni miasta, stwarzaj$c publiczno%ci szans! na bezpo%redni$ interakcj!. Instalacje %wietlne,
akcje specjalne i happeningi przygotowywane s$ dla konkretnych przestrzeni i miejsc w Toruniu. Festiwal ma
równie& charakter edukacyjny, wieczornym pokazom instalacji %wietlnych towarzysz$ wyk#ady, pokazy
specjalne oraz spotkania, których uczestnikami s$ naukowcy.
Motto tegorocznej edycji brzmi „Narodziny gwiazdy”. W roli g#ównej — Toru'! Za#o&enie jest proste:
festiwal to wielkie wydarzenie, z udzia#em go%ci i mieszka'ców. Po trzech udanych edycjach festiwalu nie
ulega w$tpliwo%ci, &e to widzowie tworz$ atmosfer! wydarzenia — mówi Mário Jorge da Câmara de Melo
Caeiro, dyrektor artystyczny festiwalu.
Ka&da edycja Skyway’a nawi$zuje do okre%lonego zestawu tematów zwi$zanych z astronomi$. W 2009 roku
motto przewodnie wydarzenia brzmia#o „Let’s share the sky!”. W 2010 roku gotycka Starówka, z jej
najpi!kniejszymi budynkami, zosta#a zamieniona w Uk#ad S#oneczny. W ubieg#ym roku Toruniem zaw#adn!#o
pi!( &ywio#ów: ziemia, ogie', woda, powietrze i kosmiczny eter. Tegoroczna edycja festiwalu dedykowana
jest jednemu z najbardziej elementarnych cia# niebieskich — gwie)dzie. W centrum miasta, j$drze gwiazdy,
powstanie g#ówna instalacja — mapping 3D zainspirowany tematem tegorocznej edycji Skyway’a.
Widowiskowe „Gwiazdy” zostan$ zaprezentowane na fasadzie Collegium Maximum UMK.
Przygotowujemy histori!, któr$ b!dzie podró& w ró&ne przestrzenie i wymiary — mówi Dávid István z grupy
Limelight, wspó#autor instalacji. Stworzyli%my j$ specjalnie dla mieszka'ców Torunia. To trójwymiarowa
historia o naszej wizji gwiazd, opowie%( o duchu tego pi!knego miasta, które zainspirowa#o nas do
stworzenia kolejnej projekcji.
Ubieg#oroczna praca artystów — „Helios” — by#a wydarzeniem trzeciej edycji festiwalu.
http://www.national-geographic.pl/drukuj-artykul/skyway-12-narodziny-gwiazdy-w-roli-glownej-torun/
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Bardzo interesuj$co zapowiada si! instalacja grupy Architects of Air — „Luminarium Exxopolis” na B#oniach
Nadwi%la'skich. Luminarium to efemeryczna rze)ba, monumentalna konstrukcja pneumatyczna, która
wykorzystuje osi$gni!cia in&ynierii XX wieku polegaj$ce na przenoszeniu obci$&e' przez spr!&one
powietrze. Konstrukcje pneumatyczne s$ lekkie i estetyczne.
Jak mówi$ arty%ci, „Luminarium Exxopolis” nawi$zuje do naturalnej geometrii i architektury islamu. Wznosi
si! na wysoko%( 3-pi!trowego domu i zbudowane jest z 3000 m2 tworzywa sztucznego.
Monumentalny pochód rze)b grupy Architects of Air oczarowa# publiczno%( na ca#ym %wiecie. Od 1992 roku
ponad 2 miliony zwiedzaj$cych w 38 krajach, na 5 kontynentach, podziwia#o urzekaj$ce pi!knem %wiat#a i
koloru luminaria stworzone przez artystów. „Luminarium Exxopolis” jest jedyn$ biletowan$ instalacj$
festiwalu. Koszt biletu wynosi 5 z#otych.
Warto podkre%li(, &e luminarium zostanie udost!pnione go%ciom festiwalu nie tylko w godzinach wieczornych
i nocnych. Pierwszego dnia festiwalu (21 sierpnia) b!dzie czynne od godziny 20.00 do pó#nocy, w kolejne dni
(22–24 sierpnia) od godziny 17.00 do 23.00, a w pi$ty, ostatni dzie' festiwalu (25 sierpnia) — od godziny
15.00 do 23.00.
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