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ВАС ЦІКАВИТЬ КУЛЬТУРА? ВИ МОЖЕТЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В
ОДНОМУ З ЧИСЛЕННИХ ЛОД ЗЬКИХ ФЕСТИВАЛІВ!
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 Лодзь - це м�сто з р�зними видами
культурної д�яльност�. Для тих, хто
любить брати участь у великих,

багатоденних заходах та веч�рках,

присвячених одн�й обран�й тем�,
орган�затори культури пропонують взяти
участь у фестивалях. Зазвичай це
к�лькаденн� заходи у р�зних формах:

зустр�ч�, шоу, виставки та концерти.

Лодзьк� фестивал� зац�кавлять любител�в
к�но, театру, л�тератури, фотограф�ї,
дизайну, музики та ком�кс�в.

Найвидовищн�ший фестиваль, на який
приїжджає багато людей, також з -за
кордону Лодз�, - це фестиваль Мистецтво
Св�тла Light Move. Протягом к�лькох дн�в в�н
перетворює фасади пам’яток Лодз�, церков
та багатоквартирних будинк�в у св�тл�
картини, наповнен� кольорами. Це
справжнє свято кольор�в та настрою.

Буд�вл�, парки, сквери осв�тлюються
барвистими проекц�ями та �люм�нац�ями,

3D -в�дображеннями, художн�ми
�нсталяц�ями, як� часто супроводжуються
живими музичними виступами. Це свято
для вс�єї родини та розваги для людей
р�зного в�ку.
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Фестиваль, який найсильн�ше
посилається на традиц�ю Лодз�,
збер�гаючи пам’ять про �сторичне
минуле м�ста, орган�зовує Центр Д�алогу
im. Маркa Едельманa, Фестиваль Лодз�
Чотирьох Культур. Його назва чудово
показує, що чотири культури за
десятил�ття внесли св�й внесок в �стор�ю
Лодз�: польська, н�мецька, єврейська та
рос�йська культури. FŁ4K - це
насамперед м�жнародн� театральн�
вистави, концерти, виставки та осв�тня
д�яльн�сть. Фестиваль допомагає
зрозум�ти р�зниц�, вчить толерантност�
та сп�впрац�, пропагує р�зноман�тн�сть -

безл�ч стил�в, поетики та культур.

Фотофестиваль - це процв�таючий
фестиваль мистецтва фотограф�ї. Одна з
перших фотопод�й у Польщ�, колись -

невелика, спонтанна �н�ц�атива студент�в
соц�олог�ї Лодзького ун�верситету,

сьогодн� - це м�жнародна под�я, яку
щороку в�дв�дують понад 20 000

глядач�в. В�н включає виставки, створен�
в багатьох м�сцях Лодз�, часто в
характерних пост�ндустр�альних
просторах. Фестивальний центр
розташований в Art_Inkubator на вулиц�
Тименецького, колишн�й склад бавовни,

перетворений на м�сце для п�дтримки
культури, � щороку в�дкриваються нов�
локац�ї спец�ально для проведення
фестивальних заход�в. В останньому
виданн� можна було побачити понад 30

виставок, орган�зованих у сп�впрац� з
м�сцевими галереями, по всьому м�сту.

Окр�м виставок, Fotofestiwal - це форум
для обм�ну досв�дом м�ж художниками,

лекц�й, майстер -  клас�в та дискус�йних
панелей.

Орган�затор Лодзького фестивалю
дизайну, одного з найб�льших
фестивал�в мистецтва дизайну в ц�й
частин� Європи, також знаходиться в
Art_Inkubator. Заснований у 2007 роц�,
фестиваль є оглядом останн�х тенденц�й
польського дизайну та орган�затором
�нновац�йних конкурс�в, таких як: „make 

me!” (Зроби мене!) - конкурс для

 початк�вц�в дизайнер�в або «must have»

(Повинен мати) - проект, що в�дбирає 

найкращ� польськ� реал�зац�ї. В�н також
пропонує "Edukreacja"(Осв�та), осв�тню зону
для д�тей. Сьогодн� Фестиваль дизайну
хоче охопити якомога ширшу аудитор�ю та
показати, що дизайн - це не лише естетика,

адже хороший дизайн може вир�шити
реальн� проблеми повсякденного життя -

п�дтримати еколог�ю, п�клуватися про
природу, зелень у м�стах або
використовувати в�дходи.
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Лодзь - м�сто, яке м�цно асоц�юється з к�но,

саме тут розташована знаменита
«Filmówka» - Нац�ональна Школа К�но,

Телебачення та Театру, а в Лодз� знято к�но,

нагороджене «Оскаром» (ан�мац�йн�
ф�льми «Танго» Зб�гнева Рибчинського,

"Петро � вовк" Сюз� Темплтон, художн�й
ф�льм "Іда" Павла Павл�ковського), тут
продюсери п�дтримують польське к�но.

Тому не дивно, що багато фестивал�в у
Лодз� пов’язан� з темою к�но.

Одним з найв�дом�ших, особливо
рекомендованих студентам, є Фестиваль
к�нокритик�в «Камера Акц�я». В�н був
створений як �н�ц�атива студент�в та
випускник�в лодзького к�нознавства,

адресований ус�м любителям к�но, в�н
присвячений д�яльност� к�нокритик�в,

вчить критично сприймати мистецтво
ф�льму. Орган�затори т�сно сп�впрацюють з
академ�чною сп�льнотою по вс�й Польщ�,
м�ж �ншим орган�зовуються покази
ф�льм�в. У к�ношкол� програма включає
огляди ф�льм�в, дискус�йн� панел�, конкурси
та майстер -класи. Це справжнє свято к�но.
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Музей К�нематограф�ї є   орган�затором
єдиного у своєму род� мед�афестивалю
"Людина п�д загрозою", який є показом а
водночас конкурсом рухомих польських
та європейських документальних
ф�льм�в, теле- та рад�орепортаж�в.

Ф�льми та репортаж�, як� беруть участь у
конкурс�, вир�зняються висв�тленими
темами - це некомерц�йн� роботи,

зосереджен� на загрозах сучасного св�ту,

як глобальних, так � �ндив�дуальних, та
шляхах їх подолання.

Люди, як� ц�нують сп�лкування з театром,

напевно зац�кавляться в�домим �
популярним М�жнародним Фестивалем
Приємних та Неприємних Мистецтв,

який орган�зовує театр «Повшехни » у
Лодз�. Це цикл�чна под�я, яка
в�дбувається щор�чно з 1999 року. Це
один �з найстар�ших театральних
фестивал�в у країн�, де представлен�
вибран�, найб�льш прим�тн� вистави
сезону, зроблен� в країн�, та важлив�
заяви європейських театр�в. Окр�м
вистав, в�н пропонує численн� супутн�
заходи, так� як: дискус�� за участю гостей з
Польщ� та з -за кордону, виставки та
концерти.

Люди, як� ц�кавляться музикою, можуть
взяти участь в ун�кальному,

ориг�нальному М�жнародному Фестивал�
Музичних Продюсер�в "Soundedit", м�сц�
зустр�ч� найвидатн�ших музичних
продюсер�в та звукорежисер�в св�ту. Це
ун�кальний фестиваль, адже в�н
присвячений д�ючим творцям музики,

але їх часто затьмарюють з�рки. На
фестивал� аматори можуть зустр�тися з
профес�оналами, тут можна зустр�ти
найб�льших експерт�в музичної �ндустр�ї
та взяти участь у концертах, майстер
-класах, зустр�чах (на цьому фестивал�
можна було зустр�ти таких творц�в, як
Лайбах, Морч�ба, Боб Гелдоф, Брайан
Ено). Основним м�сцем проведення
фестивалю є клуб "Wytwórnia" - одне з 

найважлив�ших концертних майданчик�в
у Лодз�, - але под�ї також в�дбувалися у
Лодзьк�й Ф�лармон�ї, на Рад�о Лодзь,

Фабриц� Мистецтв (Художня фабрика )чи
Мануфактур�.

Це не вс� фестивал� в Лодз�, до важливих
та великих под�й належать також Лодзьк�
Балетн� Зустр�ч�, Європейський
К�нофорум, Фестиваль Театральної
Школи, М�жнародний Фестиваль
Ан�мац�йного Мистецтва AnimArt,

Л�тературний Фестиваль Puls, Л�тня
Джазова Академ�я та М�жнародний
Гобелен Тр�єнале.

Щор�чний фестиваль у Лодз�, Н�ч Музеїв,

Н�ч Б�бл�отек також дуже популярн�,
приваблив� для �нтеграц�ї мешканц�в та
пов’язан� з �дентичн�стю та спадщиною
Лодз�.

Фестивал� збирають ентуз�аст�в,

любител�в певної галуз�, дозволяють
ближче познайомитися з даним
мистецтвом та активно брати в ньому
участь. Завдяки так�й р�зноман�тност�
фестивал�в у Лодз�, кожен громадянин -

ентуз�аст культури напевно зможе знайти
те, що йому найб�льше п�дходить.


