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Festival svetla
Motiváciou zorganizovať Festival svetla 2016 v Bratislave je vytvoriť trvalo udržateľný formát
podujatia zameraného na všeobecnú verejnosť, ktoré sprostredkuje dialóg pokročilých technológií,
vedy a súčasného umenia vo verejnom priestore zameraný na občanov a a návštevníkov hlavného
mesta. Počas festivalu budú v širšom centre Bratislavy umiestnené statické, dynamické a
interaktívne inštalácie, ktoré budú kombináciou vyspelých technológií využívajúcich svetlo,
moderných vedecko-technických riešení s vysokou pridanou hodnotou a súčasného umenia.
Okrem týchto inštalácií sa počas festivalu uskutoční viacero sprievodných podujatí (napr.
workshop o fotonike, verejné diskusie). Cieľom týchto aktivít je popularizovať úlohu kreatívneho
priemyslu a fotoniky - vedy a technológií pracujúcich so svetlom - pre život, prácu a zábavu v
modernom meste. Súčasťou zámeru je tiež 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.
Dvojdňové podujatie Festival svetla, Bratislava 2018 nadväzuje na úspešné podujatia: Art of Light Festival svetla 2015 (www.artoflight.eu), ktorý sa uskutočnil počas Medzinárodného roku svetla
(www.light2015.org) v dňoch 10-12.októbra 2015 a na Festival svetla, Bratislava 2016, ktorý
prebiehal v dňoch 22.9.-24.9.2016 (www.festivalsvetla.sk) v spolupráci s Magistrátom hl. mesta
Bratislava a s mestskou časťou Bratislava - Staré mesto.
Neoddeliteľnou súčasťou Festivalu svetla bude
pripomenutie si histórie a realít mesta Bratislavy.
Inštalácie budú preto predovšetkým na miestach
významných stavieb a objektov, pochádzajúcich z
dávnej minulosti či nedávnej histórie rozvoja mesta.
Festival tak priamo reaguje na špecifiká regiónu a
umožňuje
vytvoriť
platformu
pre
vznik
mnohoúrovňového podujatia, s ktorým sa mesto
Bratislava môže identifikovať.
Cieľ Festivalu svetla
Hlavné ciele podujatia Festival svetla sú:




Zvýšiť povedomie verejnosti o moderných technológiách založených na využití svetla (fotonika).
Poukázať na potenciál kreatívneho priemyslu v Bratislavskom regióne.
Rozvíjať vzťah k histórií, kultúre a realitám mesta Bratislavy u jej obyvateľov a návštevníkov.

Program podujatia Festival svetla, Bratislava 2018
Exteriérové inštalácie budú umiestnené v širšom centra Bratislavy. Miestom konania verejných
diskusií bude Berlinka, Gallery Café & Bistro. Ako centrum edukačných aktivít bude slúžiť
Petržalská strana Dunaja - Tyršovo nábrežie, Rivers Club a prenosné planetárium.
Exteriérové inštalácie
budú tvoriť okruh cez Bratislavu - Staré mesto a priľahlé brehy Dunaja. Inštalácie budú rôznej
povahy, ich leitmotívom je využitie svetla ako média na sprostredkovanie vnemu, interakcie alebo
zážitku. Inštalácie budú okrem umeleckého stvárnenia prostriedkom predstavenia inovatívnych
firiem zo Slovenska a zaujímavých technických riešení širokej verejnosti.
Verejná diskusia
Jedným z cieľov Festivalu svetla v roku 2018 je naštartovať aktívnu spoluprácu a dialóg medzi
reprezentantmi mesta Bratislava, kultúrnych a akademických inštitúcií (ako napr. MMB, SNG,
SNM) a predstaviteľmi technologickej sféry. Táto aktivita nadväzuje na verejnú diskusiu Festivalu
Svetla ročník 2015. Cieľom je sprostredkovať spoločenskú diskusiu na aktuálne témy ktorými
spoločnosť žije, a ktoré sú zároveň v priamej súvislosti s pojmom "svetlo" a jeho možnými
interpretáciami a aplikáciami. Našim zámerom je ponúknuť tzv. renesančný formát verejných
diskusí, ktoré bude koncepčne spájať a prepájať vedu, technológie a umenie, na zároveň budú
zahŕňať i ďalšie dôležité aspekty ktoré na nich priamo vplývajú – napríklad školstvo, historické
kontexty či spoločenské súvislosti. Cieľom spomínaných debát je o.i. ponúknúť ich dostupnosť čo
najširšiemu publiku.
Prvý večer podujatia prinesie verejnú diskusiu a interaktívnu prezentáciu nových prístupov práce
so svetlom (zamerané na nové technológie, vedu, umenie, start-upy). Hlavnou časťou programu
bude verejná debata s prezentujúcimi a špeciálnymi hosťami večera formou moderovanej diskusie.
Cieľom prvého večera je popularizácia vedy, súčasného umenia a kreatívneho priemyslu, kde
myslenie „out of box” a vzájomné prepájanie odborov dokáže posúvať hranice aplikácií nových
technológií a ich konkretne uplatnenie v spoločnosti. V rámci druhého večera pojde o debatu
zameranú na svetlo z pohľadu filozofie, sociólogie, umenia a histórie.
Workshop -- Ostrov vedomostí
Ďalším z podujatí Festivalu bude celodenná séria
workshopov pre základné a stredné školy s tematikou
svetla – jeho princípu a vplyvu na všetky javy okolo nás
(piatok 16.3) a pokračujúce workshopy pre širokú
verejnosť (sobota 17.3). Formát vyplýva z úspešných
podujatí
organizovaných
v
r.
2015-2017
Medzinárodným laserovým centrom v spolupráci s
CVTI SR. Cieľom je prehĺbiť vedomosti a vzbudiť väčší
záujem o fotoniku a prírodné vedy u študentov a
verejnosti. Workshop bude kombinovať praktické
aplikácie použitia svetla a experimentov so svetlom s prezentáciou vlastných projektov
zúčastnených študentov. Bude obsahovať tiež hodnotenie prác, diskusie a odporúčania o možnej
perspektíve profesionálneho rozvoja ako pre žiakov tak aj učiteľov.
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Tlačové správy z predchádzajúceho ročníka
http://www.bratislava.sk/tlacova-konferencia-k-festivalu-svetla-2016/gs-5011653
http://www.bratislava.sk/festival-svetla-bratislava-2016/d-11051979
http://bratislava.sk/festival-svetla-v-bratislave-zaplnil-ulice-mesta/d-11052040
http://www3.teraz.sk/fotodennik/festival-svetla-v-bratislave/182106-fotografia.html

Web: http://www.festivalsvetla.sk/
Fotogaléria: http://www.festivalsvetla.sk/galeria/
Fotodokumentácia z predchádzajúceho ročníka Festivalu
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Organizátor
SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu (Science and Education Agency) je občianske združenie, ktoré
od svojho založenia v roku 1993 pôsobí v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu. Účasťou na
zaujímavých popularizačných, verejnoprospešných a vedeckých projektoch sa snaží o popularizáciu
vedy a výskumu a ich prepájanie s praxou. Zároveň poskytuje podporu a pomoc školám pri rozvoji
moderného a inovatívneho vzdelávania pri získavaní finančných prostriedkov prostredníctvom
grantov, projektov a výziev. Našou víziou je moderná spoločnosť otvorená inováciám, novým
myšlienkam a nápadom - spoločnosť, ktorá vie oceniť prínos nových trendov a kreatívnych riešení,
a zároveň ich aj efektívne využiť v praktickom živote. Organizovaním rôznych súťaží pre deti a
mládež podporujeme rozvoj ich kreativity a osobnosti.
Poslaním agentúry SEA (www.avv.sk) je prinášať nové riešenia a podporovať:
• vzdelanie a aktivity spojené s celoživotným vzdelávaním
• vedu a techniku a ich prepájanie s praxou
• vedecko-výskumné projekty – tak prírodné, ako aj humanitné odbory
• umelecké aktivity a prezentáciu umelcov na verejnosti
• podujatia podporujúce zdravý spôsob života, športové aktivity a rozvoj osobnosti
Zviditeľňujeme a popularizujeme aj vedu, techniku a výskum a ich využitie v praxi. Naším cieľom je
podporovať aktivity, ktoré napomáhajú propagovať medzi mladými ľuďmi vedu – tak prírodné, ako
aj humanitné odbory. Združenie SEA sa v minulosti spolupodielalo na projektoch "Veda pre život"
(www.vedaprezivot.sk), "Moderná mikroskopia" (www.mikroskopia.sk), "Vedecké múzeum v
Košiciach“ a bolo hlavným organizátorom Festivalu svetla, Bratislava 2016.

Odborní a technickí garanti
Medzinárodné laserové centrum (MLC) je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky a slúži od r. 1997 ako excelentné vedeckovýskumné a
vzdelávacie centrum rezortu zamerané pre laserovú techniku a fotoniku.
www.ilc.sk
Kvant s.r.o. je spoločnosť ktorá počas svojej viac ako 20 ročnej exitencie zaznamenala výrazné
úspechy vo vývoji, výrobe a aplikácií vlastných riešení a produktov, ako aj v distribúcii technických
zariadení pre vedu, výskum, priemysel a služby. V oblasti vývoja a výroby laserových zobrazovacích
systémov patrí medzi špičkové firmy vo svetovom meradle.
www.kvantlasers.sk
Akasha Visualstation s.r.o. je kreatívne štúdio zaoberajúce sa počítačovu grafikou a videom, so
zameraním na 3D video-mappig, motion design, stage design a živé predstavenia (live
performance).
www.avst.sk

Kontaktné osoby
Beáta Zbiteková, SEA (tel. 0905-849274, zbitekova@avv.sk )
Dušan Chorvát, MLC (tel.: 0904-800049, dusan.chorvat@ilc.sk)
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