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11. Bella Skyway Festival
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Opis wydarzenia:
Kilkanaście instalacji i mappingów 3D, artyści z całego świata. W tym roku motywem przewodnim
jest „Różnorodność miejsca”. Idea zainspirowana 50. rocznicą lądowania człowieka na Księżycu,
mierzyć będzie się z nieustannym pragnieniem człowieka do poznawania tego co nowe,
doświadczania tego, co na pozór nieosiągalne.
Jedną z instalacji będzie „Chinatown”. Tradycyjne chińskie lampiony, świetliste kwiaty lotosu, ogród
Bonsai, brama z elementami mappingu 3D czy strefa gastronomiczna sprawią, że na kilka dni
widzowie festiwalu przeniosą się do prawdziwej chińskiej dzielnicy. Niezbadane zjawiska i obiekty
będą zagadnieniem wielu tegorocznych instalacji. Spacerując po obrębie staromiejskim, widzowie
napotkają na oryginalne „Geodrzewa” Michała Kardasa czy „Wrota” Kaspra Heina, które tajemniczo
zapraszać będą do wejścia. W zachwyt wprawi także litewska instalacja „Quietly Speaking Colors”
Kotryny Calkaite, a także złożona z upcyklingowanych materiałów instalacja „Rainbow Collecton”
autorstwa Yun z Singapuru. Ciekawie zapowiadają się przygotowane przez artystów mappingi. Wśród
nich pojawi się projekcja 3D przygotowana przez studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK,
interaktywny mapping w formie gry „Sąd Ostateczny” Tomasza Wlaźlaka czy muzyczny mapping na
fasadzie Urzędu Marszałkowskiego. Zagadnienie ruchu zbadają także niektórzy artyści z zagranicy.
Subtelnym, LEDowymi rzeźbami „Loopy Lou” czy „Les Footballeus” francuski artysta Remi Brun
pokaże piękno dynamiki. Portugalski duet Pedro & Chloe w instalacji „Loom” pokażą ciekawe
powiązania światła i muzyki na żywo. Nie zabraknie też instalacji, jakich na festiwalu jeszcze nie było.
Jedną z nich będzie niezwykła projekcja w formacie 360 stopni w nowoczesnym namiocie
sferycznym. Kolejną nowością będzie nietypowy mapping wykonany na autobusie z taboru
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
Wstęp wolny
Data: 20.08.2019 20:30 — 25.08.2019 23:45
Miejsce: starówka
Organizator: Toruńska Agenda Kulturalna [2]
Kategoria wydarzenia: Festiwal
Położenie: Javascript is required to view this map.
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Odnośniki:
[1] https://www.torun.pl/sites/default/files/skyway_fot_az_1.jpg
[2] https://www.torun.pl/pl/torunska-agenda-kulturalna
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