Toruń, dnia 16 sierpnia 2012 roku

Sztuka w przestrzeni miasta
Unikalne połączenie sztuki światła i tematyki astronomicznej charakteryzuje Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway, organizowany nieprzerwanie od 2009 roku
w Toruniu. Podczas wydarzenia, gotycka Starówka zmienia swoje oblicze i staje się
przestrzenią twórczych działań artystów z całej Europy. Niezwykłe
świetlne każdego festiwalowego wieczoru podziwiają tysiące widzów.

instalacje

Międzynarodowy Festiwal Światła Skyway ma charakter interdyscyplinarny: łączy naukę i sztukę. Jego
ideą jest zaciekawienie publiczności pięknem i tajemniczością kosmosu. Podczas festiwalu sztuka prezentowana jest w przestrzeni miasta, stwarzając publiczności szansę na bezpośrednią interakcję. Instalacje świetlne, akcje specjalne, happeningi przygotowywane są dla konkretnych przestrzeni i miejsc
w Toruniu. Festiwal ma również charakter edukacyjny, wieczornym pokazom instalacji świetlnych
towarzyszą wykłady, pokazy specjalne, spotkania, których uczestnikami są naukowcy.
Skyway ukazuje nowe oblicze Torunia – innowacyjne sposoby przedstawiania sztuki, przejawiające się
w licznych projekcjach wkomponowanych w przestrzeń miejską, łączą w unikalny sposób tradycję
i współczesność. Architektura Torunia i jego związki z astronomią stanowią źródło inspiracji dla europejskich twórców. Podczas festiwalu swoje prace prezentują zarówno artyści rangi światowej, których prace
uświetniają setki wydarzeń międzynarodowych, jak i lokalni artyści, którzy zaskakują pomysłowością
i innowacyjnym podejściem do sztuki światła. Publiczność Skyway’a ma szansę zapoznania się z nowymi
sposobami przedstawiania sztuki audiowizualnej, które czynią z festiwalu wydarzenie unikatowe.
Nawiązujące do astronomii i innych nauk ścisłych projekcje, w sposób niecodzienny a zarazem przystępny zachęcają widzów do dalszych naukowych poszukiwań. Instalacje świetlne, prezentowane każdego festiwalowego wieczoru stanowią nie tylko przyjemność dla zmysłów, mają także walor edukacyjny. Wydarzenie ma charakter plenerowy, otwarty, niekomercyjny. Skyway w nowatorski sposób
odwołuje się do wartości humanizmu, podkreśla wartość sztuki i nauki w życiu zbiorowości.

Każda edycja festiwalu nawiązuje do określonego zestawu tematów związanych z astronomią. W 2009
roku motto przewodnie wydarzenia brzmiało: „Let’s share the sky”, w 2010 roku gotycka Starówka, z jej
najpiękniejszymi budynkami została zamieniona w Układ Słoneczny, w ubiegłym roku Toruniem zawładnęło pięć żywiołów: ziemia, ogień, woda, powietrze i kosmiczny eter. Tegoroczna edycja festiwalu
dedykowana jest jednemu z najbardziej elementarnych ciał niebieskich – gwieździe. Jej początek, jej
struktura, jej astronomiczne i poetyckie znaczenie stanie się źródłem inspiracji dla instalacji, preformensów i akcji specjalnych, które będą stanowić o wyjątkowości czwartej edycji festiwalu. W centrum miasta
– jądrze gwiazdy – zostanie zaprezentowana główna instalacja – mapping 3D zainspirowany głównym
tematem tegorocznej edycji Skyway’a. Strefę konwektywną – Wagę Materii – wyznaczą wielkoformatowe
instalacje i projekcje. Fotosfera: Widzialne Piękno – obejmie przestrzeń dla delikatnych, wizualnych
i konceptualnych interwencji. Chromosfera i korona: Cząstki graniczne to pole ekspresji dla sztuki alternatywnej, akcji specjalnych i interwencji, które będą uzupełniać główny program festiwalu.

Festiwalowe centrum konferencyjno-prasowe będzie miało swoją siedzibę w toruńskim Hotelu Bulwar.
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