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INTERESUJESZ SIĘ KULTURĄ? MOŻESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W
JEDNYM Z WIELU ŁÓDZKICH FESTIWALI!

PROJEKT: ZOSTAŃ Z NAMI ŁODZIANAMI

Łódź jest miastem wielu różnorodnych

aktywności kulturalnych. Dla tych osób, którzy

lubią uczestniczyć w dużych, kilkudniowych

wydarzeniach i imprezach skupionych wokół
jednej, wybranej tematyki, organizatorzy

kultury proponują udział w festiwalach. To

zazwyczaj kilkudniowe wydarzenia w

rozmaitych formach: spotkania, pokazy,

wystawy czy koncerty. Łódzkie festiwale

zainteresują miłośników filmu, teatru,

literatury, fotografii, designu, muzyki czy

komiksu.    

Najbardziej spektakularnym festiwalem, na

który przyjeżdża wiele osób, także spoza Łodzi

jest Festiwal Sztuki Światła Light Move Festival.

Na kilka dni zamienia fasady łódzkich zabytków,

kościołów i kamienic w pełne kolorów świetlne

obrazy. To prawdziwe święto barw i nastroju.

Budynki, parki, place rozświetlają kolorowe

projekcje i iluminacje, mappingi 3D, instalacje

artystyczne, którym często towarzyszą
muzyczne występy na żywo. To festiwal dla

całych rodzin i rozrywka dla osób w każdym

wieku.

BEATA LISOWSKA
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Festiwalem najmocniej odwołującym się do

łódzkiej tradycji, pielęgnującym pamięć o

historycznej przeszłości miasta jest

organizowany przez Centrum Dialogu im.

Marka Edelmana, Festiwal Łódź Czterech

Kultur. Jego nazwa doskonale pokazuje, że

cztery kultury przez dziesięciolecia

współtworzyły historię Łodzi: kultura polska,

niemiecka, żydowska i rosyjska. FŁ4K to

przede wszystkim międzynarodowe spektakle

teatralne, koncerty, wystawy, działania

edukacyjne. Festiwal pomaga zrozumieć
inność, uczy tolerancji i współdziałania,

promuje różnorodność - wielość stylów,

poetyk i kultur.

Fotofestiwal - to prężny festiwal sztuki

fotografii. Jedno z pierwszych wydarzeń
fotograficznych w Polsce, kiedyś - mała,

spontaniczna inicjatywa studentów socjologii

Uniwersytetu Łódzkiego, dziś -

międzynarodowe wydarzenie, które co roku

odwiedza ponad 20 tysięcy widzów. Obejmuje

wystawy tworzone w wielu miejscach Łodzi,

często w charakterystycznych pofabrycznych

przestrzeniach. Centrum festiwalowe mieści

się w Art_Inkubatorze na ulicy

Tymienieckiego, czyli dawnym magazynie

bawełny przerobionym na miejsce wsparcia

kultury a co roku nowe lokalizacje otwierane

są specjalnie na festiwalowe wydarzenia. W

ostatniej edycji, w całym mieście można było
zobaczyć ponad 30 wystaw, organizowanych

we współpracy z lokalnymi galeriami. Oprócz

wystaw, Fotofestiwal to forum wymiany

doświadczeń między artystami, wykłady,

warsztaty, panele dyskusyjne. 

Również w Art_Inkubatorze ma siedzibę
organizator Łódź Design Festiwal, czyli

jednego z największych w tej części Europy

festiwalu sztuki projektowania. Powstały w

2007 roku festiwal jest przeglądem

najnowszych trendów polskiego wzornictwa

oraz organizatorem nowatorskich konkursów,

jak: „make me!” – konkurs dla początkujących

projektantów czy „must have” – projekt

wyłaniający najlepsze polskie wdrożenia. 

Proponuje też „Edukreację”, czyli strefę
edukacyjną dla dzieci. Dziś Festiwal Designu

chce dotrzeć do jak najszerszej publiczności i

pokazać, że design to nie tylko estetyka, bo 

dobre wzornictwo może rozwiązywać
rzeczywiste problemy codziennego życia –

wspierać ekologię, dbać o naturę, zieleń w

miastach czy wykorzystanie odpadów.

Szczególnie do młodych odbiorców, miłośników

opowieści obrazkowych oraz mediów

interaktywnych, skierowany jest

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. To na

tym festiwalu (który istnieje już od 1991 roku!),

można spotkać najsłynniejszych twórców

komiksów, wziąć udział w warsztatach czy

turniejach gier. Program festiwalu jest bardzo

zróżnicowany, składa się ze stref komiksu

(spotkania ze słynnymi rysownikami), gier

(turnieje w gry „pecetowe” i konsolowe, ale i

granie w planszówki), targów (gdzie można kupić
stare i nowe komiksy z całego świata), wystaw.

Ekspozycje zlokalizowane są w różnych

punktach miasta, m.in. w „EC1 Łódź – Miasto

Kultury”, Domu Literatury w Łodzi, łódzkich

domach kultury, w miejskim plenerze. Dla

wielbicieli komiksu japońskiego istnieje Strefa

Manga Corner oraz cieszący się duża

popularnością cosplay (konkurs na najlepsze

przebranie za postać ze świata komiksu, mangi,

anime i gier).

Łódź jest miastem silnie związanym z filmem, to

tu siedzibę ma słynna „Filmówka” – Państwowa

Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna,

w Łodzi powstawały nagrodzone Oscarem

produkcje filmowe (filmy animowane „Tango”

Zbigniewa Rybczyńskiego, „Piotruś i wilk” Suzie

Templeton, film fabularny „Ida” Pawła
Pawlikowskiego), tu producenci wspierają
polską kinematografię. Dlatego nie dziwi fakt, iż
wiele łódzkich festiwali pozostaje związanych z

tematyką filmową.  

Do najsłynniejszych, szczególnie polecanych

studentom, należy Festiwal Krytyków Sztuki

Filmowej Kamera Akcja. Powstał jako inicjatywa

studentów i absolwentów łódzkiego

filmoznawstwa, skierowany do wszystkich

miłośników kina, poświęcony jest działalności

krytyków filmowych, uczy krytycznego odbioru

sztuki filmowej. Organizatorzy ściśle

współpracują ze środowiskiem akademickim w

całej Polsce, pokazy filmów organizowane są
min. w Szkole Filmowej, w programie przeglądy

filmów, panele dyskusyjne, konkursy, warsztaty.

To prawdziwe święto kina.
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Muzeum Kinematografii jest organizatorem

jedynego w swoim rodzaju Festiwalu Mediów

„Człowiek w Zagrożeniu”, który jest

prezentacją i konkursem poruszających

polskich i europejskich filmów

dokumentalnych, reportaży telewizyjnych i

radiowych. Filmy i reportaże biorące udział w
konkursie wyróżnia poruszana tematyka - to

twórczość niekomercyjna, koncentrująca się
na zagrożeniach współczesnego świata,

zarówno globalnych, jak i indywidualnych oraz

sposobach ich przezwyciężania.

Osoby ceniące sobie kontakt z teatrem, z

pewnością zainteresuje słynny i popularny

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych

i Nieprzyjemnych organizowany przez Teatr

Powszechny w Łodzi. To cykliczne wydarzenie

odbywające się corocznie od 1999 roku. Jest

jednym z najstarszych festiwali teatralnych w

kraju, prezentuje wybrane, najbardziej warte

uwagi spektakle sezonu zrealizowane w kraju

oraz ważne wypowiedzi teatrów europejskich.

Poza spektaklami oferuje liczne działania

towarzyszące, takie jak: panele dyskusyjne z

udziałem gości z kraju i zagranicy, wystawy,

koncerty. 

Osoby zainteresowane muzyką mogą wziąć
udział w unikatowym, oryginalnym

Międzynarodowym Festiwalu Producentów

Muzycznych „Soundedit”, miejscu spotkań
najwybitniejszych, światowych producentów

muzycznych i realizatorów dźwięku. To

wyjątkowy festiwal, bo dedykowany

kreatywnym twórcom muzycznym, ale

pozostającym często w cieniu gwiazd. Na

festiwalu mogą spotkać się amatorzy z

profesjonalistami, tu można poznać
największych fachowców branży muzycznej a

także wziąć udział w koncertach, warsztatach,

spotkaniach (to na tym festiwalu można było
spotkać takich twórców, jak Laibach,

Morcheeba, Bob Geldof, Brian Eno). Głównym

miejscem festiwalu jest klub „Wytwórnia” –

jedno z ważniejszych miejsc koncertowych w

Łodzi - ale wydarzenia odbywały się także w

łódzkiej Filharmonii, Radiu Łódź, Fabryce

Sztuki czy Manufakturze.

ЙTo nie wszystkie festiwale w Łodzi, do ważnych

i dużych wydarzeń zaliczyć można także Łódzkie

Spotkania Baletowe, Forum Kina Europejskiego,

Festiwal Szkół Teatralnych, Międzynarodowy

Festiwal Sztuki Animacji AnimArt, Festiwal Puls

Literatury, Letnią Akademię Jazzu,

Międzynarodowe Triennale Tkaniny. 

Bardzo popularne, atrakcyjne dla integracji

mieszkańców i związane z łódzką tożsamością i

dziedzictwem są także rokroczne: Święto Łodzi,

Noc Muzeów, Noc Bibliotek.  

Festiwale skupiają wokół siebie pasjonatów,

miłośników wybranej dziedziny, pozwalają
poznać z bliska daną sztukę i w niej aktywnie

uczestniczyć. Dzięki tak dużej różnorodności

festiwali w Łodzi, z pewnością każdy z

mieszkańców - wielbicieli kultury będzie mógł
znaleźć coś najbardziej odpowiedniego dla

siebie. 


