Light Move Festival, 10-12 października
Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła ''Light Move Festival'' to zdaniem czytelników ''Wyborczej''
i widzów telewizji Toya najważniejsze wydarzenie kulturalne ubiegłego roku. Tylko ostatni festiwal
podczas trzech dni odwiedziło ponad 200 tysięcy gości z Łodzi, Polski i zagranicy.
Festiwal obejmie ul. Piotrkowską od skrzyżowania z ul. Tuwima do pl. Wolności włącznie,
ul. Nowomiejską, park Staromiejski i rynek Starego Miasta. Przygotowano 12 wielkoformatowych
projekcji, 15 akustycznych instalacji świetlnych i 45 iluminacji fasad. Oprócz tego koncerty, pokazy
laserowe oraz konferencja ''Światło i kolor w architekturze i przestrzeniach publicznych.
O światowym kreowaniu wizerunku miasta''.
Impreza zostanie otwarta 10 października na placu Wolności o godz. 18.45. Wstęp wolny.

Festiwal Urban Forms, do 15 października
Trwa czwarta edycja Festiwalu Urban Forms. W tym roku łódzkie budynki ozdobi pięć nowych
malowideł. Pierwszy mural powstanie na Zarzewie na ścianach dwóch 10-piętrowych wieżowców.
Namaluje go czterech artystów z Polski: Proembrion, Tone, Sepe, Cekas oraz Chazme.
Kolejne murale stworzą: przy ul. Łąkowej 10 Daleast z Chin, a przy Sienkiewicza 30 Nunca z Brazylii.
Oprócz nich w Łodzi pojawi się jeszcze Portugalczyk Vhils, który przy ul. Kopernika 28 wyrzeźbi obraz
w tynku młotkiem, dłutem i piłami.
Dwa tegoroczne murale można podziwiać już u zbiegu ul. Traugutta i Sienkiewicza oraz na
skrzyżowaniu ul. Zachodniej z Więckowskiego.
Fundacja Urban Forms zaprasza na wycieczki szlakiem murali, kolejne zaplanowano na 11 i 18
października. Uczestnicy wyruszą sprzed ściany Proembriona przy Orlej o godz. 15. Wstęp wolny.

Łódź Design Festival, 9-19 października
Dwa centra festiwalowe zorganizowane zostaną w Art_Inkubatorze (ul. Tymienieckiego 3) oraz
w dawnej tkalni Marcusa Silbersteina (ul. Piotrkowska 250). W pierwszym staną wystawy z programu
głównego. Zaplanowano tam też wykłady i spotkania. W drugim zobaczymy wystawę ''Must Have''.
Wystawy będzie można zwiedzać: 9 października w godz. 18-21 oraz w dniach kolejnych od godz. 10
do godz. 19. Karnety kosztują: 50 zł z rejestracją internetową i 100 bez. Bilety jednorazowe ulgowe to
odpowiednio 10 i 20 zł, zaś normalne 15 i 30 zł. Na wystawy w Centrach Festiwalowych będzie można
wejść za darmo w dzień otwarcia festiwalu, w poniedziałek 13 października oraz codziennie
w przypadku dzieci do lat 12.

