SVETLO A TIEŇ V UMENÍ A VEDE
Multižánrový festival
Banská Bystrica, 11. – 12. december 2015
www.svetlo-tien.sk

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo rok 2015 za Medzinárodný rok
svetla a technológii založených na svetle. Cieľom tohto kroku je pripomenúť občanom celého
sveta výraznú úlohu svetla a optických technológii v ich každodennom živote a pri budúcom
rozvoji spoločnosti.
Občianske združenie „Kultúrne Slovensko“ v spolupráci s mestom Banská Bystrica
pripravuje v predvianočnom čase začiatkom decembra jedinečné multižánrové podujatie festival svetla pod názvom SVETLO A TIEŇ V UMENÍ A VEDE. Slovensko chce týmto
festivalom prispieť k celosvetovým podujatiam venovaným medzinárodnému roku svetla.
Festival je už zaradený do zoznamu celosvetových podujatí zverejnených na oficiálnej
internetovej stránke Medzinárodného roku svetla www.light2015.org ako aj na stránke
Medzinárodného laserového centra www.roksvetla.sk.
Festival v Banskej Bystrici bude spájať v sebe viaceré druhy umenia, dva pohľady na svetlo,
jeho krásu, využitie ale aj temnú stránku. Poskytne umelcom možnosť inšpirácie a verejnosti
netradičné zážitky - svetelnú galériu, laserovú a audiovizuálnu show, interaktívne hry,
videomappingy s príbehmi, workshopy a výstavy. Svetelnými graffitmi a laserovou technikou
budú rozsvietené historické objekty na námestí Štefana Moysesa, Múzeum SNP, hodinová
veža a Barbakan, dalej Europa SC, Europa BC, Ministry of Fun a budova svetelneho studia
SLOS. Výstavy fotografií, prezentáciu astronomickej techniky spojenú s worshopom na tému
Temná strana svetla a filmy s astronomickou tematikou uvidia návštevníci a hostia v Múzeu
SNP. Garantmi svetelnej časti festivalu sú mladí výtvarníci a grafici, študenti Akadémie
umení a členovia Asociácie kreatívcov. Program tieňa vo vede budú na festivale
reprezentovať celosvetové aktivity o udržanie tmavej oblohy, aktivity za ochranu pred
svetelným znečistením. Pripravia ho odborníci zo Slovenskej astronomickej spoločnosti pri
SAV a Slovenského zväzu astronómov. Workshop o základoch videomappingu je určený
mladým kreatívcom, študentom stredných a vysokých škôl. Nezabudneme ani na deti,
pripravujeme interaktívne svetelné projekcie, maľovanie svetlom. Rozprávanie o svetle bude
spojené s prezentáciou a autogramiádou kníh Astronomické oko a NEÓNa. Konať sa bude
v predvianočnom čase, v období sviatku Lucie, čo má svoje neopakovateľné čaro. Svätá Lucia
je v tradíciách považovaná za nositeľku svetla a rozdávajúcu dary. Sprievod Lucií nám
pripravia členky súboru Urpín.
Ambíciou organizátorov je vybudovať v Banskej Bystrici tradíciu nového medzinárodného
festivalu, kultúrnej akcie európskeho významu. Zároveň týmto festivalom chceme rozšíriť
ponuku podujatí v meste, pritiahnuť turistov a tým zviditeľniť mesto na mape Európske únie.

Organizátor festivalu:
Občianske združenie Kultúrne Slovensko
Spoluorganizátori:
Mesto Banská Bystrica, OZ Trakt, Akadémia umení v BB, Slovenská astronomická
spoločnosť pri SAV, Slovenský zväz astronómov.
Odborní garanti svetelnej techniky:
Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, katedra
elektroenergetiky
Ing Jozef Švantner, SLOS Svetelná technika a svetelné štúdio
Svetelno – technická podpora:
Europa business center, a.s., Peter Ostrica
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