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70.000 zwiedzających na półmetku działalności: Multimedialna instalacja
LUNETA łączy Berlin z Wrocławiem – Europejską Stolicą Kultury i jeszcze
do 3 lipca 2016 roku zaprasza na eventy dla dzieci i dorosłych.
Berlin, 7 czerwca 2016. Multimedialna instalacja LUNETA, do której można
wchodzić, w bardzo krótkim czasie stała się magnesem dla berlińczyków i tamtejszych
turystów, jak również dla wrocławian i gości Europejskiej Stolicy Kultury. Ekranmembrana oraz 60 monitorów pod niebieskim namiotem kopułowym o wysokości
sześciu metrów dają niepowtarzalną okazję zajrzenia do równoległej rzeczywistości
sąsiedniego kraju, przesłania pozdrowień za pomocą pulpitu airwriting desk albo
uczestniczenia w licznych wydarzeniach. W ramach inicjatywy Wrocław-Berlin 2016.
Europejskie Sąsiedztwo w różnorodny sposób i przy wsparciu licznych partnerów
kierują one uwagę społeczeństw na obydwa miasta i na relacje polsko-niemieckie.
Niezależnie od tego, czy są to koncerty muzyki klasycznej z udziałem młodzieży, czy
dyskusje na temat postępu technologicznego w procesach planowania miasta, czy
projekt przewodnika turystycznego tworzony przez studentów dla studentów, czy
prezentacje książek, czy też wspólne noce klubowe – LUNETA zawsze jest punktem
centralnym, w którym to wszystko się zbiega. Patronat honorowy nad projektem objęli
Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia oraz Michael Müller, burmistrz Berlina.

LUNETA wkracza w drugą fazę swojej działalności, oferując ponad 25 eventów
LUNETA czeka na zwiedzających jeszcze do 3 lipca. Dwa identyczne namioty
kopułowe stoją przy berlińskim dworcu Friedrichstraße oraz przed Dworcem Głównym
we Wrocławiu i są czynne codziennie w godzinach 10.00-22.00. Wstęp wolny.
Wybrane atrakcje w ofercie programowej to m.in.:
8 czerwca, godz. 15.00–16.00: Koncert z udziałem uczniów berlińskiego gimnazjum
muzycznego im. Carla Philippa Emanuela Bacha oraz wrocławskiego gimnazjum
muzycznego im. Karola Szymanowskiego
9 czerwca, godz.13.00–14.00: Interaktywne warsztaty językowe we współpracy z
Uniwersytetem Wrocławskim. Zaproszonymi gośćmi są osoby o różnych językach
ojczystych.
11 czerwca LUNETA uczestniczy w Długiej Nocy Nauki i od godz. 17.00 transmituje
audycję „Wissenschaftsshow“ („Naukowe show“).
Tydzień 13–19 czerwca stoi pod znakiem humoru i satyry: We współpracy z Klubem
Polskich Nieudaczników odbędą się wtedy performansy, prezentacje książek oraz
seanse filmowe.
29 czerwca w godzinach 18.00–20.00 na wspólnym koncercie spotkają się
KAGYUMA i Martin Haller. Kultura stanie się tu pomostem porozumienia w dialogu
pomiędzy obydwoma krajami. Koncert organizowany przez Niemieckie Towarzystwo
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Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu oraz Instytut Stosunków Zagranicznych stanowić
będzie połączenie niemieckojęzycznych utworów Hallera z pogranicza muzyki pop,
hip-hopu, elektro i soul z aranżacjami a capella wrocławskiej grupy Kagyuma.

Pełny program zamieszczono na stronach: www.breslau.berlin oraz
facebook.com/luneta2016.

Idea LUNETY wyszła od artysty multimedialnego i jej kierownika artystycznego
Volkmara Umlaufta. Inicjatywa Fundacji Zukunft Berlin, nakierowana na zbliżenie
obydwu miast, stała się dla niego inspiracją do stworzenia dwóch przestrzeni, które
zachęciłyby do wymiany audiowizualnej i bliższego wzajemnego poznania.
LUNETA oparta jest na nowej koncepcji technologicznej opracowanej przez Hewlett
Packard Enterprise we współpracy z firmą Intel. Rozwiązanie HPE to połączenie
standardowych komponentów IT, które zapewnia wysokojakościowe wrażenia
multimedialne bez konieczności ponoszenia większych nakładów.
Wrocław-Berlin 2016. Europejskie Sąsiedztwo
LUNETA jest jednym z kluczowych projektów w ramach inicjatywy Wrocław-Berlin
2016. Europejskie Sąsiedztwo. Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury 2016.
Jednocześnie obchodzimy 25-letni jubileusz podpisania polsko-niemieckiego
traktatu o dobrym sąsiedztwie oraz partnerstwa miast pomiędzy Berlinem a
Warszawą. Dla Fundacji Zukunft Berlin to okazja, by wspólnie z ESK Wrocław oraz
wieloma partnerami zwrócić uwagę społeczeństw na relację łączącą obydwa
miasta. Bogata oferta programowa obejmuje kursujący od niedawna Pociąg
Kultury, cykl imprez In Between Festivals, wystawy, noce klubowe, koncerty,
seanse filmowe oraz wiele innych wydarzeń.

Więcej informacji na stronach : www.breslau.berlin lub www.wroclaw.berlin
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