
To już czwarta edycja Iluminacji Szczecin! 
Centrum miasta można podziwiać w czasie 
nocnego spaceru odnajdując świetlne niespo-
dzianki. W nietypowych miejscach Szczecina 
pojawią się wyjątkowe aranżacje i występy 
muzyczne. 

Iluminacje Szczecin 2022 odbędą się 14 sierpnia. 

Tego wieczoru Park Żeromskiego zmieni się w wielo-
barwną krainę, gdzie będą królowały światło i muzyka. 
Zostaną tam przygotowane specjalne strefy świa-
tła i muzyki oraz strefa gastronomiczna. Za 
sprawą palety barw aleje parku nabiorą nowego 
wyglądu. Ale Iluminacje to nie tylko Park Żerom-
skiego. W tym roku zaproszeni do współpracy zostali 
lokalni artyści i light designerzy, którzy w ramach 
konkursu mogli zgłosić swoje pomysły na instalacje 
świetlne, które pojawią się w różnych lokaliza-
cjach miasta.

Iluminacje w Parku Żeromskiego
Park Żeromskiego zamieni się w barwną, świetlną krainę. Wszystkie ścieżki będą schodziły się w jedno miejsce, 
tętniące kolorem, muzyką i pozytywnymi wibracjami. Na centralnym placu Parku wybrzmi muzyka, pojawią się: 
strefa chill out i piw kraftowych oraz food trucki. 

Szukajcie świetlnych instalacji wśród parkowych alejek:

1. Stefa Vintage
2. Wodny świat
3. Bajkowa polana
4. Płaczące drzewo
5. Plac zabaw

6. Disco
7. Pokaz laserowy
8. Strefa UV
9. Kolorowy zagajnik
10. Totemy



Szczecińskie Iluminacje otwierają się na widza, nie tylko dostarczając atrakcyjnych 
wizualnie prezentacji świateł, ale także dają mieszkańcom możliwość udziału w zdarze-
niach wcześniej, czy to w  tworzeniu własnych lampionów podczas warsztatów, czy to 
w sprawdzeniu swojego muzycznego talentu w noc 14 sierpnia.

Na konkurs tegorocznej edycji wpłynęło 8 wniosków. Jury konkursu, złożone z przedsta-
wicieli Żeglugi Szczecińskiej Turystyki Wydarzenia pod przewodnictwem Roberta Mlecz-
ko, operatora, light designera teatralnego oraz wykładowcy Akademii Sztuki w Szczeci-
nie, wybrało 5 propozycji. Komisja dokonując wyboru kierowała się następującymi kryte-
riami: 1. wartość artystyczna, świadomość doboru środków oraz ujęcie tematu światła 
w kontekście miasta; 2. społeczne uwrażliwienie (w tym zaangażowanie widza i zrozumia-
łość dla „zwykłego” przechodnia); 3. atrakcyjność lokalizacji (w tym zrozumienie adekwat-
ności tematu do pomysłu).

INSTALACJE KONKURSOWE 

1. „PIANINO SETKI KOLORÓW” 

Tuż za Pomnikiem Marynarza przy Alei Fontann zobaczymy i usłyszymy jeden z projek-
tów audio-wizualnych. „Pianino setki kolorów” to instrument, którego 88 klawiszy 
połączone z instalacją świetlną, umieszczoną w basenie pobliskiej fontanny, zareaguje 
kolorem na graną muzykę. Pianino dostępne będzie dla każdego. 
Autorem pomysłu jest Piotr Krężel - koproducent, autor oraz reżyser filmów reklamo-
wych, od 2008 roku związany ze sztukami audiowizualnymi, a od 2011 roku właściciel 
marki 24fps zajmującej się filmem, reklamą oraz realizacjami na żywo.

2. „PO LEŚNEJ STRONIE RZECZY. KOBIETA Z NATURY IDEALNA”

Szczecińska pracownia florystyczna Pod Żółtą Różą - Floral Concept Store, zajmująca się, 
nie po raz pierwszy, działaniami artystycznymi wychodzącymi poza drzwi kwiaciarni 
przygotowała instalację dźwiękowo-świetlną zapraszając naturę w sam środek głośnego 
miasta. Instalacja wyrośnie na pl. Żołnierza, u zbiegu alei Wyzwolenia i Papieża Jana 
Pawła II.
„Zawsze działamy kreatywnie zachęcając do interakcji uczestników danego wydarzenia. 
Jesteśmy bardzo wrażliwi estetycznie i kochamy to co robimy. Realizujemy swoje pomysły 
z pełnym zaangażowaniem”, Pod Żółtą Różą - Floral Concept Store.

3. „ŚWIETLNA SAMBA”

Barwne widowisko świetlno - muzyczne w wykonaniu porywającej do tańca sambowej 
grupy perkusyjnej Bloco Pomerania. Zespół zapaleńców brazylijskiej perkusji wykorzystu-
je sztuki performatywne, łączące system podświetlonych bębnów oraz wybranych części 
garderoby by jeszcze bardziej uatrakcyjnić swój występ. 
Projekt Świetlnej Samby przygotował Rafał Krzanowski. Gra na bębnach skierowana jest 
do zróżnicowanego grona odbiorców i z pewnością wywoła u wszystkich ekscytujące 
przeżycia. Będzie to zapewne najgłośniejsze wydarzenie Festiwalu. „Ekspresja i energia 
rytmu nie pozostawia nikogo obojętnym, wciągając w wir tańca i dobrej zabawy, pozwala 

poczuć mocny zbiorowy puls” – zapewniają muzycy. Grupę spotkamy przy Zegarze 
Słonecznym na końcu Alei Kwiatowej.
Godziny występów: 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 24:00

4. „MIASTO LAMPIONÓW”

Karolina Breguła to artystka i wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie, a od niedaw-
na szczecinianka. Przygotowała w ramach festiwalu Iluminacje 2 wydarzenia: Miasto 
Lampionów - to instalacja z wiszących lampionów wykonana z niewykorzystanych gazet. 
Część lampionów powstała podczas warsztatów z dziecięcymi mieszkańcami miasta. 
Instalacja zawiśnie wśród zieleni na jednym z dziedzińców przy ul. Mariackiej 25, na 
tyłach ZBiLKu. 

5. „KINO СВОБОДА” 

Drugie wydarzenie przygotowane przez Karolinę Bregułę to interaktywna instalacja 
z neonem napędzanym siłą mięśni: „Kino свобода”. Neon nawiązuje do świecących 
szyldów zawieszonych na fasadach budynków kin. To partycypacyjny projekt realizowany 
we współpracy z Grupą Filmową Kino Svoboda. Na przeciwko neonu stanie podłużny 
stół z rzędem krzeseł po jednej ze stron oraz kilkoma generatorami prądu na korbkę. 
Widzowie uruchamiają instalację kręcąc korbkami. Kiedy nikt nie wytwarza prądu neon 
Kino свобода nie świeci. Korbami można kręcić i podziwiać jego świecące litery na pasie 
zieleni trasy Zamkowej u wylotu ul. Farnej.

Aranżacje świetlne pozakonkursowe

 DEPTAK BOGUSŁAWA
„Deptak Bogusława – łączy nas kolor” to projekt realizowany od dwóch lat. W jego 
ramach pojawiają się w tej przestrzeni nowe atrakcje oraz cykliczne wydarzenia. Również 
na Iluminacje Deptak zaskoczy barwami i światłem. 
 
TEATR LETNI 
Nowa przestrzeń koncertowa w Szczecinie zaprasza na specjalny pokazy Iluminacji. 
O godz. 22:00 odbędzie się kilkuminutowy pokaz Iluminacji dachu teatru, który zabłyśnie 
kolorową aranżacją. Do Teatru Letniego zapraszamy także 12.08, na wydarzenie towarzy-
szące, zapowiadające Iluminacje, czyli wielkie multimedialne widowisko – „Odyssea” 
Henriego Seroki. Szczegóły na stronie teatrletni.pl.

ROZŚWIETLONY BIKE_S
Jedną z atrakcji imprezy będzie 10 rozświetlonych rowerów Bike_S. Będą one dostępne 
od godziny 21.00 na stacji Pomnik Mickiewicza – Szczerbcowa. Wypożycz je i rozpocznij 
wieczorną podróż przez rozświetlony Szczecin.
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