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Transgraniczny Festiwal Przestrzeni Publicznej

Jelenia Góra –  2013
 

25 stycznia 2013 r. rozpocznie się Transgraniczny Festiwal Przestrzeni Publicznej 
Jelenia Góra 2013.

Festiwal, organizowany przez Miasto Jelenia Góra przy współpracy z niemiecką gminą 
Boxberg/O.L. w ramach projektu „MOVI – CITIES” współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 -2013, odbędzie się 
w dniach 25 – 26 stycznia 2013 r. w zabytkowym centrum Jeleniej Góry.

 
Polsko – niemiecka konferencja naukowa związana z innowacyjnymi technikami 

i technologiami tworzenia przestrzeni miejskiej oraz zastosowaniem światła jako działania 
artystycznego i użytkowego, wystawy i ekspozycje zdjęć, mapping architektoniczny na budynku 
jeleniogórskiego Ratusza, iluminacje świetlne budynków i przestrzeni miejskiej, pokazy laserowe, 
pirotechniczne oraz spektakl multimedialny „Przestrzeń i Ogień” -  to tylko niektóre z atrakcji 
Transgranicznego Festiwalu Przestrzeni Publicznej Jelenia Góra 2013.

 
W ostatni weekend stycznia przestrzeń miejska obejmująca Plac Ratuszowy oraz ulice : M. 

Konopnickiej, Bankową, 1 Maja i Długą zostanie oświetlona różnymi kolorami światła. Ciąg tych ulic 
podczas Festiwalu stworzy wyznaczoną światłem trasę spacerową, która podkreśli ciekawą 
architekturę tej części miasta oraz wydobędzie z ciemności ciekawe detale architektoniczne 
dotychczas niezauważalne nocą.
 

Wybrane wieże budynków i kościołów, w tym wieża Zamkowa i wieża Ratusza, zostaną 
ziluminowane i będą stanowiły formę latarni świetlno - reklamowych widocznych 
z obwodnicy Jeleniej Góry.

Transgraniczny Festiwal Przestrzeni Publicznej Jelenia Góra 2013 będzie również miejscem 
wielu wydarzeń kulturalnych, a także pokazów z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii 
świetlnych, laserowych, graficznych i audiowizualnych 
w wykonaniu artystów i performerów. Swoje dzieła podczas Festiwalu zaprezentują znani artyści: 
Jan Kanty Pawluśkiewicz oraz Paul Skawinski, którego interaktywny mapping będzie pierwszą 
takiego rodzaju projekcją w Polsce.
 

Historię Miasta Jelenia Góra oraz zmiany, jakie w nim zaszły na przełomie stulecia, będzie 
można obejrzeć w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica 
Karkonoska”, przy ul. Bankowej 27, w ramach wystawy zatytułowanej ,,Architektura Jeleniej Góry 
kulturowa tożsamość dwóch narodów”.

 
„Książnica Karkonoska” będzie również miejscem wystawy fotografii dokumentującej 

festiwale światła i dźwięku „transNATURALE”, organizowane corocznie przez niemieckiego 
partnera projektu w celu  zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań kreowania atrakcyjnej 
przestrzeni miejskiej wykorzystujących światło do tworzenia obrazów  krajobrazów miejskich na 
zdegradowanych terenach pokopalnianych.
 

Transgraniczny Festiwal Przestrzeni Publicznej Jelenia Góra 2013 jest kolejnym 
z działań projektu pn. „MOVI – CITIES”, mającego na celu wypracowanie modelowych rozwiązań w 
tworzeniu atrakcyjnej przestrzeni publicznej w Polsce i w Niemczech oraz opracowanie materiałów 
planistycznych w zakresie porządkowania ładu przestrzennego Miasta Jeleniej Góry. Projekt 
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realizowany jest  z niemieckim partnerem – Gminą Boxberg/O.L. 

 


