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ŁÓDŹ

ВАС ЦІКАВИТЬ КУЛЬТУРА ? ВИ МОЖЕТЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В
ОДНОМУ З ЧИСЛЕННИХ ЛОД ЗЬКИХ ФЕСТИВАЛІВ !
BEATA LISOWSKA

Лодзь - це місто з різними видами
культурної діяльності. Для тих, хто
любить брати участь у великих,
багатоденних заходах та вечірках,
присвячених одній обраній темі,
організатори культури пропонують взяти
участь у фестивалях. Зазвичай це
кількаденні заходи у різних формах:
зустрічі, шоу, виставки та концерти.
Лодзькі фестивалі зацікавлять любителів
кіно, театру, літератури, фотографії,
дизайну, музики та коміксів.

Найвидовищніший фестиваль, на який
приїжджає багато людей, також з -за
кордону Лодзі, - це фестиваль Мистецтво
Світла Light Move. Протягом кількох днів він
перетворює фасади пам’яток Лодзі, церков
та багатоквартирних будинків у світлі
картини, наповнені кольорами. Це
справжнє свято кольорів та настрою.
Будівлі, парки, сквери освітлюються
барвистими проекціями та ілюмінаціями,
3D -відображеннями, художніми
інсталяціями, які часто супроводжуються
живими музичними виступами. Це свято
для всієї родини та розваги для людей
різного віку.
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Фестиваль, який найсильніше
посилається на традицію Лодзі,
зберігаючи пам’ять про історичне
минуле міста, організовує Центр Діалогу
im. Маркa Едельманa, Фестиваль Лодзі
Чотирьох Культур. Його назва чудово
показує, що чотири культури за
десятиліття внесли свій внесок в історію
Лодзі: польська, німецька, єврейська та
російська культури. FŁ4K - це
насамперед міжнародні театральні
вистави, концерти, виставки та освітня
діяльність. Фестиваль допомагає
зрозуміти різниці, вчить толерантності
та співпраці, пропагує різноманітність безліч стилів, поетики та культур.

початківців дизайнерів або «must have»
(Повинен мати) - проект, що відбирає
найкращі польські реалізації. Він також
пропонує "Edukreacja"(Освіта), освітню зону
для дітей. Сьогодні Фестиваль дизайну
хоче охопити якомога ширшу аудиторію та
показати, що дизайн - це не лише естетика,
адже хороший дизайн може вирішити
реальні проблеми повсякденного життя підтримати екологію, піклуватися про
природу, зелень у містах або
використовувати відходи.

найкращі польські реалізації. Він також
пропонує "Edukreacja"(Освіта), освітню зону
для дітей. Сьогодні Фестиваль дизайну
хоче охопити якомога ширшу аудиторію та
Фотофестиваль - це процвітаючий
показати, що дизайн - це не лише естетика,
фестиваль мистецтва фотографії. Одна з адже хороший дизайн може вирішити
перших фотоподій у Польщі, колись реальні проблеми повсякденного життя невелика, спонтанна ініціатива студентів підтримати екологію, піклуватися про
соціології Лодзького університету,
природу, зелень у містах або
сьогодні - це міжнародна подія, яку
використовувати відходи.
щороку відвідують понад 20 000
глядачів. Він включає виставки, створені Лодзь - місто, яке міцно асоціюється з кіно,
в багатьох місцях Лодзі, часто в
саме тут розташована знаменита
характерних постіндустріальних
«Filmówka» - Національна Школа Кіно,
просторах. Фестивальний центр
Телебачення та Театру, а в Лодзі знято кіно,
розташований в Art_Inkubator на вулиці
нагороджене «Оскаром» (анімаційні
Тименецького, колишній склад бавовни, фільми «Танго» Збігнева Рибчинського,
перетворений на місце для підтримки
"Петро і вовк" Сюзі Темплтон, художній
культури, і щороку відкриваються нові
фільм "Іда" Павла Павліковського), тут
локації спеціально для проведення
продюсери підтримують польське кіно.
фестивальних заходів. В останньому
Тому не дивно, що багато фестивалів у
виданні можна було побачити понад 30
Лодзі пов’язані з темою кіно.
виставок, організованих у співпраці з
місцевими галереями, по всьому місту.
Одним з найвідоміших, особливо
Окрім виставок, Fotofestiwal - це форум
рекомендованих студентам, є Фестиваль
для обміну досвідом між художниками,
кінокритиків «Камера Акція». Він був
лекцій, майстер - класів та дискусійних
створений як ініціатива студентів та
панелей.
випускників лодзького кінознавства,
адресований усім любителям кіно, він
Організатор Лодзького фестивалю
присвячений діяльності кінокритиків,
дизайну, одного з найбільших
вчить критично сприймати мистецтво
фестивалів мистецтва дизайну в цій
фільму. Організатори тісно співпрацюють з
частині Європи, також знаходиться в
академічною спільнотою по всій Польщі,
Art_Inkubator. Заснований у 2007 році,
між іншим організовуються покази
фестиваль є оглядом останніх тенденцій фільмів. У кіношколі програма включає
польського дизайну та організатором
огляди фільмів, дискусійні панелі, конкурси
інноваційних конкурсів, таких як: „make
та майстер -класи. Це справжнє свято кіно.
me!” (Зроби мене!) - конкурс для
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Музей Кінематографії є організатором
єдиного у своєму роді медіафестивалю
"Людина під загрозою", який є показом а
водночас конкурсом рухомих польських
та європейських документальних
фільмів, теле- та радіорепортажів.
Фільми та репортажі, які беруть участь у
конкурсі, вирізняються висвітленими
темами - це некомерційні роботи,
зосереджені на загрозах сучасного світу,
як глобальних, так і індивідуальних, та
шляхах їх подолання.
Люди, які цінують спілкування з театром,
напевно зацікавляться відомим і
популярним Міжнародним Фестивалем
Приємних та Неприємних Мистецтв,
який організовує театр «Повшехни » у
Лодзі. Це циклічна подія, яка
відбувається щорічно з 1999 року. Це
один із найстаріших театральних
фестивалів у країні, де представлені
вибрані, найбільш примітні вистави
сезону, зроблені в країні, та важливі
заяви європейських театрів. Окрім
вистав, він пропонує численні супутні
заходи, такі як: дискусіі за участю гостей з
Польщі та з -за кордону, виставки та
концерти.
Люди, які цікавляться музикою, можуть
взяти участь в унікальному,
оригінальному Міжнародному Фестивалі
Музичних Продюсерів "Soundedit", місці
зустрічі найвидатніших музичних
продюсерів та звукорежисерів світу. Це
унікальний фестиваль, адже він
присвячений діючим творцям музики,
але їх часто затьмарюють зірки. На
фестивалі аматори можуть зустрітися з
професіоналами, тут можна зустріти
найбільших експертів музичної індустрії
та взяти участь у концертах, майстер
-класах, зустрічах (на цьому фестивалі
можна було зустріти таких творців, як
Лайбах, Морчіба, Боб Гелдоф, Брайан
Ено). Основним місцем проведення
фестивалю є клуб "Wytwórnia" - одне з

найважливіших концертних майданчиків
у Лодзі, - але події також відбувалися у
Лодзькій Філармонії, на Радіо Лодзь,
Фабриці Мистецтв (Художня фабрика )чи
Мануфактурі.
Це не всі фестивалі в Лодзі, до важливих
та великих подій належать також Лодзькі
Балетні Зустрічі, Європейський
Кінофорум, Фестиваль Театральної
Школи, Міжнародний Фестиваль
Анімаційного Мистецтва AnimArt,
Літературний Фестиваль Puls, Літня
Джазова Академія та Міжнародний
Гобелен Трієнале.
Щорічний фестиваль у Лодзі, Ніч Музеїв,
Ніч Бібліотек також дуже популярні,
привабливі для інтеграції мешканців та
пов’язані з ідентичністю та спадщиною
Лодзі.
Фестивалі збирають ентузіастів,
любителів певної галузі, дозволяють
ближче познайомитися з даним
мистецтвом та активно брати в ньому
участь. Завдяки такій різноманітності
фестивалів у Лодзі, кожен громадянин ентузіаст культури напевно зможе знайти
те, що йому найбільше підходить.

