


Motiváciou zorganizovať Festival svetla 2016 v Bratislave je vytvoriť trvalo udržateľný 
formát podujatia zameraného na všeobecnú verejnosť a mládež, kombinujúceho 
vyspelé technológie, súčasné umenie a moderné vedecko-technické riešenia 
s vysokou pridanou hodnotou.

Jeho cieľom je zvýraznenie úlohy fotoniky - vedy a technológií pracujúcich so 
svetlom - pre život, prácu a zábavu v modernom meste. Súčasťou zámeru je podpora 
inovatívnych a environmentálne priaznivých technológií svietidiel s využitím LED, 
laserových technológií a optovlákien, ako aj využitie najmodernejších zobrazovacích 
a komunikačných prostriedkov pre rozvoj kreatívneho priemyslu.

Neoddeliteľnou súčasťou Festivalu je pripomenutie si histórie mesta Bratislavy so 
skrytými súvislosťami a zaujímavými miestami, ktorými v uliciach Bratislavy 
dennodenne prechádzame. Svetelné a interaktívne inštalácie budú predovšetkým na 
miestach významných stavieb a objektov, pochádzajúcich z dávnej minulosti, či 
nedávnej histórie rozvoja mesta.

Festival svetla 2016 nadväzuje na spoločný projekt nadácie Art of Light – Festival 
svetla 2015 a umeleckého festivalu Biela Noc, ktoré sa v roku 2015 uskutočnili 
v Bratislave ako paralelné podujatie.

O festivale



4

9

3

2

1

87

15

16

14
17

18

11

12

5

Mapa inštalácií
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1.  Vesmírny maják ‐ Most SNP/UFO
2.  Kreslenie svetlom ‐ Rybné námes�e
3.  Prešporský duch ‐ hradby
4.   Kvet života ‐ Kapitulská
5.  Božie milosrdenstvo ‐ Kostol Klarisiek
6.  Cesta kráľov ‐ Michalská
7.   Srdce Bra�slavy ‐ Fran�škánska
8.   Červená čiapočka ‐ Stará tržnica
9.  Dunajská kráľovná ‐ Primaciálny palác
10. Svetelné sochy ‐ nádvorie Starej radnice
11. Radnica ožíva ‐ Hlavné námes�e 
12. Okno do vesmíru ‐ Hviezdoslavovo nám.
13. Dunajské kráľovstvo ‐ Rázusovo nábrežie
14. Brána do fantázie ‐ Starý most
15. Dunajský orol ‐ Pribinova
16. Hry so svetlom ‐ Eurovea
17. Čarovná harfa ‐ Nám. M.R.Štefánika
18. Dotkni sa hviezd ‐ Tyršovo nábrežie 
19. Alica v krajine zázrakov ‐ Tyršovo nábrežie 
20. Svetelné sochy ‐ nábrežie Dunaja
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Infostánok

Infostánok



Svetelná veža - Most UFO/SNP



Kvet života - Kapitulská 



Lúč svetla - Michalská



3D mapping - Stará tržnica



Svetelný mapping - Primaciálny palác



Laserový mapping - Stará radnica 



Interaktívne fraktály - Hviezdoslavovo nám.



Projekcia na vodu - Rázusovo nábrežie 



Interaktívna expozícia - Eurovea



Laserová harfa - Nám. M.R.Štefánika 



Multimediálna sféra - Tyršovo nábrežie



Alica v krajine zázrakov - Tyršovo náb.



Svetelné objekty
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