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MAPPING
„The awakening of a garden”/ 
Chema Siscar Melero MOMAP STUDIO
lokalizacja: Piotrkowska 147 i 149
Monumentalny mapping połączy ściany dwóch eklektycznych 
kamienic i zabierze nas w podróż po najsłynniejszych 
secesyjnych budynkach świata.

„Light Symphony” / Radu Ignat
lokalizacja: Piotrkowska 76
Zachwycający mapping przemieni fasadę kamienicy  
w klawiaturę fortepianu i wypełni przestrzeń poruszającą 
muzyką.

„Pełnia życia” / Fundacja „Dom w Łodzi”, Progressivo
lokalizacja: Piotrkowska 76
Wizualna opowieść o mieszkających w dziecięcej wyobraźni 
superbohaterach.

„Breath” / Camille Gross & Leslie Epsztein
lokalizacja: cerkiew A. Newskiego, Kilińskiego 56
Iście bizantyjska, bajecznie kolorowa cerkiew utonie  
w bujnej zieleni, snującej opowieść o powrocie do natury.

“Evolution of a dream” / Sławomir Fąfara 
lokalizacja: chłodnia kominowa EC1 
Mecenas Projektu: Porsche Centrum Łódź
Dynamiczna i porywająca opowieść o szybkości i rozwoju. 
Pęd maszyn, praca tłoków, prędkość – świetlny duch 
motoryzacji.

„Mikroświaty” / Olga Balowska, Robert Słowik
lokalizacja: kościół Podw. Św. Krzyża, Sienkiewicza 38
Widowiskowe spotkanie z naturą. Front budynku zmieni 
się w kwietną łąkę –  mikrokosmos dla świata pszczół  
i innych owadów.
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12. edycja LIGHT.MOVE.FESTIVAL. 
Drodzy Festiwalowicze!
Zachwyt nad łódzką architekturą był inspiracją do stworzenia festiwalu. 
Jesteśmy jej wierni i chcemy dzielić się z Wami pięknem Łodzi współgrającej 
ze sztuką światła. 
 Spotykamy się już po raz dwunasty. Zachwycające animacje, 
widowiskowe mappingi i poruszające instalacje stworzone zostały 
przez uznanych twórców oraz debiutantów w myśl tegorocznego hasła: 
Przebudzenie. Oprócz segmentu ART zapraszamy na LMF MUSIC – przystanki 
muzyczne w świetlnej oprawie, oraz LMF EDU – spotkania z mówcami  
i specjalistami.
 Za sprawą Light.Move.Festival. przebudzi się nie tylko ulica 
Piotrkowska, ale też inne wspaniałe łódzkie przestrzenie.
Zapraszam do wspólnego spaceru i rozmowy!

Beata Konieczniak, 
dyrektor artystyczna 

Festiwalu Kinetycznej 
Sztuki Światła 

Light.Move.Festival.
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DEBIUT/EKSPERYMENT 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZI
LOKALIZACJA: PARK SIENKIEWICZA

„Światła cienie” / Grzegorz Picz, Ryszard Chojnacki
Instalację tworzą metalowe płaszczyzny z wyciętymi sylwetkami, 
ukazujące świetlną postać w momencie podnoszenia się. 

„Pałki wodne” / Marcelina Matynia
Świecące rośliny poruszane własnym ciężarem. Przez swoje 
właściwości oczyszczające symbolizują przebudzenie. 

„Śniadanie na trawie” / Lidia Czub
Zespół rzeźb przedstawiających postaci ucinające sobie rozmowę  
o poranku. Delikatnie otulone pościelą i cieszące się naturą.

„Kwiaty” / Sara Jachimiak, Urszula Kusy 

Świetlne studium rozkwitu kwiatu, zdradzające tajemnice szyszek  
i pąków. 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
LOKALIZACJA: EC1 

„Niedopowiedzenia” / Karol Jaworowski 
Instalacja świetlna odnosząca się do kwestii relacji interpersonalnych, 
ich złożonego i wielowarstwowego charakteru.

„Patrzę jak się patrzysz” / Piotr Lewandowski, Karo Zacharski 
Projekcja ukazująca problem stałej inwigilacji i bycia obserwowanym 
przez innych. 

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
LOKALIZACJA: PARK MONIUSZKI

„Dawno nie miałam takiej podróży” / Maciej Kryński
Instalacja obejmuje wizualną reprezentację zależności słońca  
i księżyca.
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„Ul” / Olga Dyjak, Maks Amanowicz
Obiekt zainspirowany kształtem gniazda owadów, przedstawiające 
obrazy roślin i innych elementów natury.

“...-... .-- .. .- -.. --- -- --- ...-... -.-..” / Kamil Druk
Instalacja site specific uwrażliwiająca na codzienność i nadająca 
alfabetem Morse’a wiadomość o treści „Świadomość”.

„Misty reflection” / Julia Podborączyńska, Joanna Bury
Instalacja oparta o doświadczenie porannego przebudzenia, która jest 
miejscem wyciszenia i odetchnięcia.

„Like we still have to become someone” / Barbara Ciacek
Kompozycja przestrzenna i świetlna ukazująca złożoność  
i różnorodność naszego życia emocjonalnego.

„Przebudzenie” / Zuzanna Białecka
Film o samounicestwieniu i odrodzeniu prezentowany na formie 
symbolizującej łóżko.

„Rebirth” / Natalia Truszczyńska
Animacja przedstawiająca na co dzień niewidoczne dla człowieka 
procesy życiowe, wyświetlana na pniach drzew. 

INSTALACJA
„Ballerina” / Angelo Bonello
lokalizacja: EC1
czas ekspozycji: 19.09-4.10.2022
Imponująca, bo długa na 65 metrów, świetlna instalacja złożona  
z sylwetek balerin zachwycać będzie taneczną lekkością.

„Light a wish” / OGE Design Group
lokalizacja: Piotrkowska 116-142
Nad głowami spacerujących, jak w pięknym śnie, unosić się będą 
świetliste gigantyczne nasiona dmuchawców. 

„Flower Power” / Archi.Light
lokalizacja: Park Moniuszki
Projekt graficzny: Alicja Tranda
Niekończąca się historia przebudzenia do życia, symbolizująca 
różnorodność, zmienność i bogactwo natury. Świat roślin i owadów 
ożywi przestrzeń.

„Kogut na dachu” / Michał Matysiak
lokalizacja: Kilińskiego/Rodziny Poznańskich
Piejący kogut budzi przyrodę i ludzi, nawołując do wybudzenia z życia 
w biegu i symbiozy z naturą.

„W obłokach” / Archi.Light
lokalizacja: Szwaczek (wejście od Tuwima)
Efemeryczne chmury zawieszone ponad głowami. Wkrocz w magiczną 
krainę marzeń i wyobraźni, w której wszystko staje się możliwe.

„A light among many ” / Sebastian Gottheit & Julian Hayes
lokalizacja: Park Sienkiewicza
Za sprawą świetlnej aranżacji w oprawie muzyki, wieczorny spacer 
stanie się magiczną wyprawą i niesamowitą przygodą. 

„Świt/ DAWNup” / Hanna Michalak, współpraca: KN Illumination 
Politechniki Poznańskiej
lokalizacja: Park Sienkiewicza
Intrygująca instalacja sięga do liryczności wschodu słońca i skłania  
do refleksji nad codziennym nowym początkiem.  

„Lustro” / Marcin Molendowski
lokalizacja: Park Sienkiewicza
Refleksja  na temat próby ucieczki człowieka od natury, z którą jest 
nierozerwalnie połączony.

“Kropla” / Artur Grycuk
Lokalizacja: Park Moniuszki
Metafora życiodajnej wody, o którą musimy dbać jako jednostki by 
przetrwać jako ludzkość. Wezwanie do przebudzenia i zrozumienia 
istoty naszego miejsca na Ziemi.
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„Cosmic architecture” / Olga Balowska
lokalizacja: Piotrkowska 99
Animacja, odwołująca się do detalu neogotyckiej kamienicy, ożywi 
budynek obrazami i motywami inspirowanymi naturą.

„House of colour” / Olga Balowska
lokalizacja: Piotrkowska 90
Partner: O’la Voga 
Zabawa kolorem i światłem wydobędzie najdrobniejsze detale 
neobarokowej fasady zdobionej wspaniałym ornamentem.

„Pełnia życia” / Fundacja „Dom w Łodzi”, Progressivo
lokalizacja: Piotrkowska 90 
Bohaterowie dziecięcej wyobraźni wkraczają w przestrzeń miasta.

„Aura” / Sebastian Jachimowicz
lokalizacja: Piotrkowska 53
Mecenas projektu: Selgros Cash & Carry. 
Dekoracyjne formy neorenesansu francuskiego odmienione 
animacją w formie malowania światłem

„Fusion Layers”/„Gargoyles” / Fényszóró Visual
lokalizacja: Szwaczek (wejście od Tuwima)
Feeria barw, hipnotyzujące wzory i tajemnicze postaci, a wszystko 
to za sprawą analogowych projektorów.  
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PROJEKCJE
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LMF EDU

 
„Warsztaty fotografii nocnej”
Szkoła Fotografii
Warsztaty Fotografii Nocnej dla wszystkich pasjonatów  
i debiutantów, którzy chcą nauczyć się wykonywać urokliwe zdjęcia 
nocne.

Warsztaty „Świecące Żywioły”
Uczestnicy poznają istotę zjawiska fluorescencji, dowiedzą się, 
gdzie można je znaleźć w przyrodzie. Warsztaty odbędą się  
23 i 24.09.2022 r. w godz. 18:00-22:00 w podcieniach Ulicy 
Żywiołów przy chłodni kominowej od strony fontanny . Nie ma limitu 
wieku. Warsztaty są prowadzone w trybie ciągłym.
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„Divinum Lumen” / Włodzimierz Szymański, Klaudia 
Długołęcka, Andrzej Zwierzchowski, Instytut Sztuki Mediów  
im. Prof. Ryszarda Winiarskiego w ASP w Warszawie
lokalizacja: Dom Buta ul. Piotrkowska 98 
 Wystawa prac odnoszących się do tematu mistyki światła.
 
Game Worlds/Rafał Szrajber, ASP w Łodzi
lokalizacja: Galeria ASP, ul. Piotrkowska 68, Wólczańska 127
Wystawa projektów światów gier, w których zależność formy  
i światła tworzy strukturę przestrzeni i warstwę narracyjną.

„LMF 360”
fotobudka Selfie Art
lokalizacja: EC1, Park Sienkiewicza, Wólczańska 127
Wkrocz w magiczny świat fotografii, selfie i szalonych aranżacji.

Światło uskrzydlone
lokalizacja: Rynek Manufaktury
Jak co roku Manufaktura włącza się w trasę Light Move Festivalu 
– tym razem zapraszając gości do magicznego świata zwierząt. 
W przestrzeni zabytkowego rynku pojawią się urokliwe flamingi, 
tajemnicze sowy, a gości z pewnością zachwycą olśniewające 
instalacje uzupełniające widowisko świetlne. Całość dopełnią 
dyskretne odgłosy natury, które pomogą przenieść się gościom  
w romantyczny świat świetlnej fauny.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
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ILUMINACJE
Iluminacja architektury
lokalizacja: ul. Piotrkowska, Plac Dąbrowskiego, EC1
Łódzkie budynki w wielobarwnym świetle. Iluminacje dopełnia 
muzyka.

Iluminacje zieleni
Fundacja Lux Pro Monumentis
lokalizacja: park Moniuszki, park Sienkiewicza
 
Nowoczesna, artystyczna i kreatywna aranżacja zieleni parkowej.
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SOBOTA
L.U.C. Rebel Babel z solistami: Ania Karwan, Piotr Rogucki, KIWI, 
Magdalena Kumorek
Niezapomniane muzyczne widowisko, w którym scenografią stanie  
się monumentalna architektura łódzka. 
godz. 20:00 - 22:30 (cyklicznie)

NIEDZIELA
soliści Teatru Muzycznego w Łodzi
Audiowizualne połączenie tradycji z nowoczesnością. Niezapomniane 
arie poruszą serca nie tylko melomanów.
godz. 19:30 - 22:30 (cyklicznie)

STECHEK
lokalizacja: Piotrkowska 99
Muzyka klasyczna w świetlnej oprawie – magiczne dźwięki na tle  
odmienionej projekcją wielkoformatową zabytkowej kamienicy. 
sobota godz. 19:30 - 22:30 (cyklicznie)

,,Music House” / DJ Look, Iza Matuszewska (skrzypce), Krzysztof 
Śliwiński (saksofon)
lokalizacja: Piotrkowska
Magiczne dźwięki na tle projekcji wielkoformatowej. 
piątek, sobota godz. 19:00 - 23:00 

,,Szpaderski Days” / Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne „Ocalić 
od Zapomnienia”
lokalizacja: Piotrkowska 86
Przypominamy postać producenta instrumentów perkusyjnych  
– Zygmunta Szpaderskiego. Nie zabraknie spotkań perkusistów  
i niecodziennych wykonań przebojów.
sobota godz. 20:00 - 22:00
 
,,Patrz w górę” / DJ DoubleU,  Paweł Noszczyński (saksofon), 
Marek Sax (saksofon)
lokalizacja: Piotrkowska
Niezwykłe dźwięki w świetlnej aranżacji malujące muzyczny miejski 
krajobraz.
piątek, sobota godz. 19:00 - 23:00 

Sonic Trip
lokalizacja: EC1
Magiczne brzmienia i doskonała klubowa atmosfera. Kultowa 
łódzka grupa, legenda Parady Wolności, zaprasza do strefy muzyki 
elektronicznej.
piątek, sobota, niedziela, godz. 19:00-24:00
 

LMF MUSIC
W ŚWIETLE OKIEN
lokalizacja: plac Dąbrowskiego, balkon Teatru Wielkiego

PIĄTEK
The Bullseyes, Heima
Energiczne linie melodyjne, niebanalne teksty, radość z grania i dobra 
zabawa.
godz. 19:00 - 24:00 (cyklicznie)
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