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SKYWAY’09 w TORUNIU 

Artyści z 9 krajów, kilkanaście instalacji, akcji i obiektów. Warsztaty, projekcje filmów i spotkania 

naukowców. 11 sierpnia  zaczyna się w Toruniu międzynarodowe spotkanie artystów używających 

w swej sztuce światła jako tworzywa – Skyway’09. Perła gotyku - toruńskie Stare Miasto stanie się 

scenografią dla sztuki światła. A wszystko to pod hasłem ”Artyści interpretują niebo”. 

Festiwal Skyway’09 to pierwsza tego typu impreza w północnej Polsce - po raz pierwszy artyści 

używający w różny sposób światła w swojej sztuce, spotkają się na toruńskiej Starówce. W ramach 

festiwalu, przez sześć dni i wieczorów – między 11 a 16 sierpnia – na toruńskim Starym Miescie 

pojawią się instalacje świetlne przygotowane przez kilkunastu uznanych artystów z dziewięciu krajów 

europejskich. Co ważne – większość z prac prezentowanych na festiwalu przygotowana została 

specjalnie dla konkretnych przestrzeni i miejsc w Toruniu i stanowić będzie polskie premiery tych 

prezentacji.  

Dzięki festiwalowi Skyway’09 Toruń pokazuje też swoje europejskie oblicze. Miasto stanowi 

inspirację dla europejskich artystów, którzy zafascynowani jego pięknem tworzą dzieła specjalnie doń 

dopasowane. Z kolei dla torunian festiwal otworzy nowe perspektywy, na nowo odsłonie miasto, 

które zobaczą w inny sposób – „pokolorowane sztuką” i widziane oczami twórców z Europy.  

Festiwal pokazuje Toruń jako miasto o współczesnych aspiracjach, poszukujące nowych inicjatyw w 

dziedzinie sztuki do wyrażenia idei rozwoju i innowacji, a także miasto, w którym kultura jest 

dostępna dla szerokiej publiczności. 

Trzeba jednak dodać, że Skyway’09 jest inicjatywą, która nie ograniczy się tylko do sztuki. Festiwal 

łączyć będzie w sobie wątki sztuki światła oraz tematykę astronomiczną. To właśnie w Toruniu urodził 

się przecież wielki astronom Mikołaj Kopernik, to w Toruniu zainaugurowane zostały w dniu jego 

urodzin polskie obchody Międzynarodowego Roku Astronomii’2009. 

Organizatorzy chcą nie tylko wpisać się w obchody Międzynarodowego Roku Astronomii, ale także 

ukazać historyczne związki Torunia z niebem i wzmocnić je za sprawą działań artystycznych 

odbywających się w przestrzeni miejskiej. Gotycki Toruń ma stać się wielką scenografią, dla dużych i 

maleńkich – „wirusowych”, działań za pomocą światła. 

Obok instalacji świetlnych, istotna dla festiwalu Skyway’09 będzie też część edukacyjna i seria 

wykładów oraz moderowanych spotkań, których uczestnikami będą naukowcy, teoretycy nauki, 

kuratorzy i artyści, miedzy innymi historyk nauki Arthur I. Miller, kosmolog Robert Priddey, 

matematyk i astronom Bernard Carr. 

 

Główne punkty programu 



Francuski artysta Bruno Peinado zaprezentuje na środku toruńskiej ulicy swoje dzieło Untitled, 

Globule Ubiquity Vibrations, czyli Księżyc. To po prostu trzeba zobaczyć! Rochus Aust – twórca z 

Niemiec – przedstawi Ristorante, dowcipną, futurystyczną prowokację w formie muzyczno-

świetlnego przedstawienia. Poza tymi dwoma dziełami wszystkie projekty zostały przygotowane 

specjalnie na festiwal SKYWAY ’09. 

Na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego zobaczycie niezwykłą instalację, autorstwa Nuno Maya & 

Carole Purnelle, Floating Stars (Dryfujące gwiazdy). To dynamiczny, interaktywny projekt, oferujący 

widzom i zaangażowanym uczestnikom wyjątkowe doświadczenia. Ci sami artyści są też autorami 

projekcji wideo, którą będziecie mogli oglądać na fasadzie kościoła św. Ducha. Grupa architektów i 

projektantów z Irlandii szturmem zdobędzie Toruń swoją walką o „dobre oświetlenie”: Guerrilla 

Lighting (Światła Partyzanckie) to projekt pokazujący znaczenie światła i będący przy tym okazją do 

dobrej zabawy dla widzów.  

W innych punktach miasta portugalscy architekci z grupy MOOV + Miguel Faro zainspirują Toruń 

nowym trendem świetlnego graffiti: LED Wrzutą! Jana Matejkova z Czech zaprosi Was na niezwykłą, 

intymną instalację, zainspirowaną zwyczajem wypowiadania życzeń, gdy widzi się spadające gwiazdy. 

Polka Agnieszka Gajewska w ciągu sześciu dni festiwalu stworzy wyjątkowe malowidło na murze. 

Bartosz-Szuwar-Gryczka (również z Polski) przejedzie przez miasto na swoim niesamowitym rowerze, 

zaś Portugalczyk João Ribeiro, zainspirowany starym wierzeniem, że spadające Perseidy to łzy 

świętego Wawrzyńca, przedstawi Wam niezwykłą metaforę cierpienia. 

Ale to jeszcze nie wszystko! W Centrum Sztuki Współczesnej będziecie mieli okazję spotkać się także 

z grupą ekspertów o międzynarodowej renomie, którzy będą mówili o świadomości, czym jest niebo, 

i o koncepcji nieba jako świadomości. Wśród zaproszonych gości będą między innymi: Arthur I. 

Miller, historyk nauki; Bernard Carr, profesor matematyki i astronomii; Robert Priddey, kosmolog 

obserwacyjny oraz artyści tacy jak Alice Williamson i Simeon Nelson. Ponadto instalacjom 

towarzyszyć będą koncerty, a na fasadzie słynnego teatru lalki i aktora „Baj Pomorski“ zobaczycie 

specjalny pokaz multimedialny w ramach obchodów Roku Astronomii w Toruniu. Będą też pokazy 

filmowe, wycieczki i oglądanie nieba wieczorami na brzegu Wisły.  

Chyba tylko w Toruniu niebo mogło stać się inspiracją dla tylu niezwykłych projektów i dzieł sztuki! 

Odwiedźcie SKYWAY i zobaczcie Sztukę wpatrzoną w niebo! 

*** 

SKYWAY ‘09 to 14 instalacji świetlnych i artystycznych happeningów, 3 imprezy specjalne, 4 

imprezy towarzyszące oraz program edukacyjny, uzupełniający część artystyczną festiwalu.  

Kuratorem festiwalu jest Mário Caeiro.  

*** 

Festiwal Skyway odbędzie się na terenie toruńskiej Starówki w dniach 11-16 sierpnia 2009. Imprezę 

organizuje instytucja Toruń 2016 koordynująca starania miasta o miano Europejskiej Stolicy Kultury. 

INFORMACJA o FESTIWALU: http://www.toruń2016.eu, http://www.skyway09.eu  

 


