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Architekci Powietrza  - najważniejsze informacje

 � 10 dni wydarzenia
 � 69 godzin działania Luminarium Albesila
 � 1000 m2 powierzchni efemerycznej rzeźby wypełnionej światłem
 � 6.623 uczestników wydarzenia



Stopka logotypowa wydarzenia



Wybrane zdjęcia z wydarzenia
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Wybrane materiały promocyjne i informacyjne 

BILET
15zł



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne 

Witamy w Luminarium Albesila!
Od 1992 roku luminaria tworzone przez artystów z grupy Ar-
chitects of Air, inspirowane pięknem naturalnej geometrii i ar-
chitektury sakralnej, zachwycają miliony widzów na całym 
świecie.  

Albresila to swoisty labirynt składający się z 27 kolorowych, 
owalnych kopuł. Niektóre z nich ozdobione są symbolami 
zaczerpniętymi z kultury Bliskiego Wschodu, inne przypomina-
ją pnie ogromnych drzew. Główna kopuła luminarium Albesila 
inspirowana jest „Spiralą Życia” i przedstawia galaktykę 
złożoną z 288 wirujących gwiazd. Światło i kolory wewnątrz 
instalacji tworzone są wyłącznie dzięki światłu słonecznemu 
przeświecającemu przez poszycie luminarium. Wszystkie indy-
widualne elementy instalacji zostały ręcznie pocięte 
i złożone w całość w warsztacie grupy Architects of Air 
w Nottingham w Anglii.

Gdy znajdziecie się w środku prosimy o spokojne i niespieszne 
przemieszczanie się. Prosimy o poruszanie się po 
wyznaczonych trasach i chodzenie w miejscach, gdzie materiał 
dotyka podłoża. W instalacji znajdują się wyznaczone miejsca, 
w których można usiąść lub położyć się by wczuć się  w atmos-
ferę.

Życzymy przyjemnej podróży

Prosimy o szanowanie prywatności innych podczas robienia 
i udostępniania zdjęć.

Projekt luminarium - Alan Parkinson / Muzyka - David Bickley www.architects-of-air.com

     Architects od Air       Architectsofair_ #architectsofair #luminarium #albesila

Wejdź i daj się zaskoczyć...

by Alan Parkinson

- LUMINARIUM ALBESILA 

16-25 lipca 2021 r.
pon. - pt. 14:00-20:30

sob. - niedz. 13:00-20:30 

DO ZAKUPIENIA 
W KASIE

BILETY
15zł

PEŁNY REGULAMIN I WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE WWW.TAK.TORUN.PL

by Alan Parkinson
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Ważne informacje:

przed wejściem do luminarium  trzeba zdjąć buty,

dzieci i młodzież poniżej 16 lat muszą być pod opieką 
osoby dorosłej (1 dorosły = max 4 dzieci),

luminarium jest dostępne dla osób niepełnosprawnych 
na wózkach inwalidzkich,

osoby, których stan zdrowia może ulec pogorszeniu 
w związku z przebywaniem przez dłuższy czas 
wewnątrz instalacji wchodzą na teren instalacji 
na własną odpowiedzialność,

do środka nie wolno wnosić ostrych przedmiotów,
należy stosować się do poleceń obsługi.

PEŁNY REGULAMIN I WIĘCEJ INFORMACJI 
NA STRONIE WWW.TAK.TORUN.PL



Wybrane materiały promocyjne i informacyjne 

Więcej informacji na stronie: 
www.tak.torun.pl



Ekspozycja materiałów promocyjnych



Ekspozycja materiałów promocyjnych



Ekspozycja materiałów promocyjnych



Serwis internetowy TAK i informacje prasowe 
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Media społecznościowe TAK 



Media społecznościowe TAK 



Media społecznościowe TAK 



Wybrane relacje w mediach
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