
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Magiczny Bella Skyway Festival 

Gigantyczna iluminacja obejmująca główny deptak toruńskiej starówki — ulicę Szero-

ką — będzie największą atrakcją tegorocznej edycji Bella Skyway Festival. Okazała 

konstrukcja o wysokości ponad 20 metrów będzie połyskiwać w rytm muzyki, imitując 

świetliste niebo nad głowami widzów. „Galaxy Gallery” przygotowana przez włoskich 

mistrzów sztuki światła — grupę Mariano Light — stanowić będzie artystyczne nawią-

zanie do odkryć Mikołaja Kopernika. 

Podczas tegorocznej edycji festiwalu, która trwać będzie od 26 do 30 sierpnia 2014 roku, toruńska 

starówka zmieni się w wielkie eksperymentalne laboratorium. Prezentowane instalacje staną się nie-

jako maszynami czasu, które zabiorą widzów w podróż, podczas której zostaną zawieszeni w czaso-

przestrzeni. Prezentowane instalacje będą odpowiedzią na zastany, urbanistyczny krajobraz. Program 

festiwal będzie bardzo różnorodny, nie zabraknie widowiskowych projekcji i subtelnych, artystycznych 

instalacji świetlnych — zapowiada Mário Jorge da Câmara de Melo Caeiro, dyrektor artystyczny fe-

stiwalu. 

Widowiskowe mappingi będzie można oglądać między innymi na Collegium Maximum, na fasadach 

Teatru im. Wilama Horzycy i Urzędu Marszałkowskiego. Festiwalowe instalacje zostaną zlokalizowa-

ne zarówno na ulicach toruńskiej starówki (ulica Szeroka, ulica Pod Krzywą Wieżą), jak i na Rynku 

Nowomiejskim, czy Parku przy Placu Rapackiego. 

Niezwykłą iluminację przygotuje dla widzów festiwalu włoska grupa Mariano Light, której luminaria 

są prezentowane podczas najważniejszych wydarzeń dedykowanych sztuce światła na świecie. Poza 

artystycznymi projektami, grupa opracowuje także oprawę oświetleniową dla działań komercyjnych, 

takich jak pokaz mody dla włoskiej marki Dolce & Gabbana — wyjaśnia Agnieszka Marecka, koor-

dynatorka festiwalu. 

Grupa Mariano Light została założona na początku XIX wieku. Od karbidówki do elektryczności, od 

lamy żarowej, białej lub kolorowej, do lamp LED, Mariano Light zamienia oprawę oświetleniową 

w architekturę oświetlenia, odpowiednią nie tylko dla wielkich uroczystości. Mariano Light, histo-

ryczne przedsiębiorstwo tworzone przez trzy pokolenia, przywołuje sztukę dawną, wykorzystując 

nowoczesne technologie. 



Przygotowana na potrzeby toruńskiego festiwalu „Galaxy Gallery” wpisuje się w astronomiczną te-

matykę festiwalu, duża biała rozeta umiejscowiona w centrum portalu będzie symbolizować Słońce, 

natomiast kolorowe rozety — planety. W tej okazałej konstrukcji zostanie wykorzystanych 50 000 mi-

krolamp LED, 1200 lamp imitujących gwieździste niebo oraz 150 lamp imitujących płatki śniegu — 

dodaje Agnieszka Marecka. Partnerem instalacji „Galaxy Gallery” jest Tauron Polska Energia, wy-

łączny partner energetyczny Bella Skyway Festival. 

Wszystkie świetlne instalacje i mappingi będzie można oglądać codziennie podczas trwania festiwalu 

(26–30 sierpnia 2014 roku) od godziny 20.30 do północy. 

* * * 

Organizatorami Bella Skyway Festival są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. 

Sponsorem tytularnym wydarzenia jest TZMO S.A. i Marka Bella. 

Partnerem Głównym Festiwalu jest Województwo-Kujawsko Pomorskie, zaś 
Wyłącznym Partnerem Energetycznym Tauron Polska Energia. 

 

Bella Skyway Festival jest częścią polsko-norweskiego projektu „ŚWIETLNY MOST TORUŃ–SLEMMESTAD”, w ramach którego powstaną dwie 

unikalne projekcje w formie mappingu 3D w Toruniu oraz w Slemmestad. Projekt łączy polskich i norweskich twórców dzięki programowi 

„Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG. 
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