Ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia społeczności sprawiły, że proponujemy
podkreślenie charakteru festiwalu światłem wzbijającym się ponad budynki miasta Łodzi.
„Światło PRZYSZŁOŚCI” to wyjątkowy projekt, mimo że nie ma możliwości stworzenia
ogólnodostępnego wydarzenia w przestrzeniach miasta, światło wirujące i czarujące nas
nad miastem nie pozwoli zapomnieć o tradycji sztuki światła na Light.Move.Festival.
Na X edycję LMF proponujemy 10 świetlnych miejsc w 10 różnych lokalizacjach na mapie Łodzi.
„Światło Przyszłości” zostanie stworzone z wykorzystaniem lamp wiązkowych, umiejscowionych
na specjalnie wytypowanych wysokich budynkach miasta. Dzięki umieszczeniu światła
na obiektach będących dominantami stworzymy siatkę drogowskazów wyznaczających nowe
kierunki działań artystycznych, społecznych i kulturalnych.
Naszym celem jest, aby z każdej strony Łodzi można było dostrzec „Światło Przyszłości” unoszące
się nad miastem i niosące nadzieję na lepsze i radosne jutro.
Rozmieszczone w różnych lokalizacjach drogowskazy świetlne umożliwią wykonanie wyjątkowych
zdjęć świetlnej Łodzi, z których galeria popłynie kanałami komunikacji na cały świat.
Projekt będzie symbolem Łodzi otwartej na wyzwania i pokonującej trudności, które stawia
przed nami Przyszłość.

ŚWIATŁO NADZIEI (Festiwal w Twoim domu)
Akcja społeczna rozpoczynająca tradycję, która każdego roku podczas LMF przypominała będzie,
jak ważne jest życie, zdrowie i solidarność społeczna. To jednocześnie gest podziękowania i wyraz
wdzięczności dla wszystkich będących na pierwszej linii frontu zmagań z pandemią COVID-19.
Akcja ta będzie jednocześnie wspólną, jednoczącą społeczeństwo oraz radosną zabawą.
„Światełko nadziei” to wydarzenie obywatelskie, do którego zaprosimy wszystkich łodzian
i przyjaciół festiwalu światła – mieszkańców, artystów, twórców, współpracowników, gości
z całego świata.
Zaprosimy rodziny wielopokoleniowe, starszych i młodszych, żeby wspólnie stworzyli światło
nadziei LMF jako symbol życia i most łączący nasze serca. Jako społeczność całego świata
wykonamy solidarny gest – podczas festiwalu wystawimy w oknach, na balkonach źródła światła:
świeczki, świeczniki, lampki nocne, ozdoby, małe lampki i lampiony.
Na realizowanych przez fundację warsztatach online będziemy wspólnie przygotowywać
lampiony, wykorzystane w domach jako część festiwalu przy tworzeniu „Światełka nadziei”.

Powyżej: Lyońska tradycja wystawiania świateł w oknach, zapoczątkowana jako gest
wdzięczności mieszkańców dla św. Maryi za ocalenie przed zarazą w 1643 roku (referencje)

WSPÓLNOTA TWORZENIA (Light for unity)
Projekt zakłada stworzenie wspólnej animacji wielkoformatowej dla uczczenia walczących
z pandemią COVID-19.
Do projektu zostali zaproszeni artyści z całego świata. Każdy z artystów stworzył
kilkunastosekundowe animacje, które połączone zostały w jedno wspólne dzieło. Wspólna praca
wielu twórców przypomina, jak ważne są wzajemna inspiracja, pomoc, życzliwość i solidarność.
Animacja powstała w wyniku projektu jest symbolem zjednoczenia środowisk twórczych, którego
bardzo potrzebujemy w tych trudnych czasach.
Finałem animacji stanie się kolaż z twarzy twórców, przekazujących pozdrowienia dla całego
świata. Premiera animacji nastąpi podczas festiwalu i zostanie wyświetlona w kanałach social
media festiwalu.
Artyści, którzy weszli do projektu:
1. Pani Pavlosky
2. Spectaculaires Allumeurs d'Images
3. Yann Nguema
4. Ryan Uzilevsky
5. (LNLO) Helen Eastwood, Laurent Brun
6. Mr. Beam
7. Pedro Narvaez
8. Ari Dykier
9. Atomy Studio / Sławek Fąfara
10. AD LIB CREATIONS
11. Camille Gross
12. Clockwork
13. Haselbusch
14. JEREMY OURY
15. MotionLab
16. Pixel Shapes Collective
17. Radu Ignat
Za całościowy montaż odpowiada Pedro Narvaez, autor mappingu z poprzednich edycji
festiwalu: Symfonia koloru (LMF 2019).

GALERIA ŚWIATŁA (PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ)
Projekt zakłada stworzenie Galerii obrazów i filmów będących wirtualnym albumem po dziewięciu
edycjach Light.Move.Festival. Przedstawimy ulubione przez widzów mappingi, instalacje świetlne
i najbardziej fotogeniczne projekty jako najpiękniejsze wspomnienia z realizacji festiwalu.
Festiwal światła to wydarzenie, które od 10 lat maluje nocny obraz jesiennej Łodzi. Przez ten czas
zaangażowaliśmy tysiące osób: artystów, inżynierów, techników, mieszkańców, służby miejskie,
w tworzenie projektu, który za bohatera uznał właśnie miasto.
Spójrzmy na historię LMF. Przeżyjmy to jeszcze raz.

Powyżej: Wirtualny album stworzą fotografie i filmy przedstawiające ulubione przez widzów
mappingi i instalacje poprzednich edycji festiwalu

LMF 360 (WIRTUALNA
ŚWIETLNYCH)

GALERIA

INSTALACJI

Multimedialna galeria instalacji przestrzennych, zrealizowana w formie animacji 360 stopni.
Cyfrowa kolekcja projektów festiwalowych, dzięki której każdy, bez wychodzenia z domu, pozna
magię sztuki światła.

W animacji przedstawione zostaną projekty około 30 artystów z Polski i ze świata, zarówno tych
uczestniczących w poprzednich edycjach festiwalu, jak i autorów projektów wyselekcjonowanych
w ramach tegorocznego naboru prac.
Twórca animacji: Studio Minimore

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
Unikatowe wydarzenia artystyczne nadawane online. Ekspresyjne, spontaniczne, zakładające
głęboki kontakt z publicznością. Artyści prezentować będą sztukę performatywną: koncerty, teatr,
taniec, występy interdyscyplinarne.
Artyści wydarzeń online:

L.U.C. feat. REBEL BABEL:
Łukasz L.U.C. Rostkowski to polski raper, beatbokser, producent muzyczny, a także reżyser
teledysków, który związany jest z Wrocławiem. Założyciel i współproducent projektu muzycznego
Kanał Audytywny. Członek Akademii Fonograficznej ZPAV oraz autor wielu konceptualnych
albumów i projektów.
REBEL BABEL to eksperymentalny, nowatorski zespół, który angażuje i zaprasza do orkiestry
muzyków z różnych sfer poruszając ważne problemy społecznie. Łączymy muzykę współczesną
z lokalną muzyką tradycyjną, kulturę wysoką z kulturą ulicy oraz muzyków, wokalistów i
kompozytorów z różnych regionów krzyżując ich kultury, języki zarówno w rozumieniu muzycznym
jak i lingwistycznym. Kolektyw złożony z zawodowców przemierza Świat organizując surrealne
performensy oraz mikro i makrokoncerty, tworząc nowe oddziały w kolejnych regionach.

L.U.C. wraz z Rebel Babel zagra na festiwalu LMF 2020 koncert streamowany live, w piątkowy
wieczór 25 września.

OLA IGNASIAK
absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie uzyskała dwa dyplomy z wyróżnieniem – w
2007 roku na Wydziale Grafiki i Malarstwa i w 2011 na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Jest laureatką
XXIII i XXIV edycji konkursu im. Władysława Strzemińskiego. Dwukrotnie zdobyła również
stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest autorką wystaw indywidualnych oraz
zbiorowych w kraju i za granicą. Od roku 2009 roku jest zatrudniona na stanowisku asystenta w
Pracowni Malarstwa pod kier. prof. Mikołaja Dawidziuka na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w
Łodzi.
Zajmuje się malarstwem i instalacją, projektuje również biżuterię. Specyficzną dla każdej z tych
dziedzin wrażliwość artystyczną Ola Ignasiak łączy w akcjach „Un-gray the city” wykonywanych
od 2011 roku. Un-gray the city (Odszarzanie miasta - malarstwo przyziemne), zyskało uznanie
kuratorów konkursu YICCA (Young International Contest of Contemporary Art 2012) a także
kuratora Lumen Festival 2012 w Nowym Jorku - Christophera Eamona.
Akcje „Un-gray the city” to interwencje w przestrzeń miejską. Artystka wprowadza intensywny
kolor w szarość ulic, nasyca nim miejsca zdegradowane, wpuszcza w szpary w spękanym asfalcie,
w kratę wytłoczoną na studzienkach chodnikowych. Pierwsze „odszarzanie” miało miejsce w
Łodzi, na ulicy Targowej. Tam za sprawą artystki pojawiły się po raz pierwszy barwne kałuże. Po
tej interwencji artystka odszarzyła jeszcze m.in. ulice i obiekty w Szczecinie, Warszawie, Nowym
Jorku czy Pradze.

Akcje Aleksandry Ignasiak wywodzą się z działań awangardowych, konceptualnych. Artystka
tworzy sztukę do konkretnej przestrzeni, mimo iż koncept akcji odszarzania jest wspólny, to za
każdym razem akcja przebiega inaczej – zależnie od kontekstu i atmosfery miejsca. Ważną rolę
pełni tu dokumentacja. Artystka umiejętnie używa obu konceptualnych strategii – dokumentacji
i instalacji. Poza tym działanie proste i bezpretensjonalne w formie może tak naprawdę wykonać
każdy. Wystarczy, jak pokazała artystka, wlać trochę pigmentu do kałuży. Choć jak widać nie
każdy jest w stanie to wymyślić. A więc liczy się idea, a nie manualne zdolności, choć tych
oczywiście artystce nie brakuje.

Działania Aleksandry Ignasiak łączą w sobie także dwa pozornie obce elementy – myślenie
społeczne, oparte na działaniu w konkretnym miejscu i czasie, angażujące lokalną społeczność
oraz myślenie symboliczne. Artystka nie przypadkowo używa wody. Woda to jeden z czterech
żywiołów. To symbol chaosu, zmienności, ale także przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha,
oczyszczenia i magii. W pracach Oli ma być narzędziem transformacji i przemiany. Aby jednak
coś miało się zmienić musimy na to spojrzeć inaczej. Prace Oli Ignasiak umożliwiają nam
niekonwencjonalne spojrzenie na rzeczywistość.

W ramach LMF 2020 Ola Ignasiak zaprezentuje performance świetlny wpisujący się w jej
wieloletnie akcje „odszarzania miasta”

CONNECTING ARTS & Theatre Dance Company
Connecting Arts & Theatre Dance Company to coś więcej niż tylko teatr tańca. To
performatywna przestrzeń warsztatowo-sceniczna, skupiająca wszechstronnych, artystów
pragnący zderzyć się w procesie twórczym w kreatywny produkcjach artystycznych.
Jest to IDEA ŁĄCZENIA I TWORZENIA różnorodności i umiejętnośći w jedną spójną całość.
Bazą jest ruch - taniec, a w szczególności technika tańca współczesnego, tańca modern,
underground oraz jazz.
ConnectingArtsTheatre nieustannie poszerza zakres swoich doświadczeń w działaniach
performatywnych, spektaklach, filmach, warsztatach, festiwalach i innych.

MAGDALENA DOLATA, KRZYSZTOF WASYLKOWSKI
Magda Dolata
Szuka w ruchu drogi do mówienia o tym co porusza serce i umysł. Podróżuje w poszukiwaniu
inspiracji do działania. Rozmasowywuje ludzkie napięcie i wysłuchuje z ucha do ducha.
Absolwentka choreografii na Akademii Muzycznej.
Krzysztof Wasylkowski
zajmuje się kolorowaniem świata. Dekoruje psychodeliczne festiwale, barwi ubrania oraz
przebiera się za smoka. Ostatnio zajął się malowaniem światłem, uwieczniając dusze i aurę.

Podczas LMF 2020 razem z Inez Borys zaprezentują pokaz Fraktalnej Serafiny przygotowany we
współpracy z grupą Dimension Hexa.

WARSZTATY ONLINE
Ta część programu festiwalowego realizować będzie cele edukacyjne wydarzenia i odpowiadać
na coraz większą wśród widzów festiwalowych potrzebę poznawania tajników pracy twórców
i kreatorów sztuki światła.
Zajęcia online przybliżą uczestnikom proces tworzenia projektów artystycznych,
w tym przygotowania przestrzennych instalacji świetlnych. Zaplanowana inicjatywa pozwoli na
aktywne zaangażowanie odbiorców w proces twórczy.
Po zakończeniu warsztatów na stronie internetowej, z przesłanych przez uczestników zdjęć,
powstanie wirtualna galeria stworzonych prac. Fotografie opublikowane zostaną również
na profilu festiwalu w serwisie Facebook i Instagram.

Prowadzący warsztatów:
Agnieszka Szeflińska – artysta plastyk, pedagog
Ola Ignasiak – artystka, performerka

