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10. októbra rozžiari ulice nočnej Bratislavy päťdesiat unikátnych umeleckých diel. Biela noc, najväčší a
najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, prichádza po prvýkrát do hlavného mesta.
Zajace na Hlavnom námestí
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti,“ vymenúva len pár hlavných diel od svetových aj domácich špičiek umenia riaditeľka
festivalu Zuzana Pacáková.
Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na päťdesiatich bodoch v centre Bratislavy. Trasa
Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Novému mostu, až po
námestie Eurovea. Diváci sa stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných
miestach ako sú parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne atraktívne
inštalácie, digitálne umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len počas jednej noci, od 19. do
2. hodiny ráno.
Vznikol v Paríži
Prestížny medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002 a len minulý rok ju videli skoro 3 milióny
ľudí. Biela noc sa rýchlo rozšírila do Európy a celého sveta, aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago,
Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv, Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
Na Slovensko – najprv do Košíc (3. 10. 2015) a tento rok prvýkrát do Bratislavy, ho priniesla Zuzana Pacáková,
ktorú festival očaril počas štúdia na parížskej Sorbonne. Netradičná umelecká prechádzka ulicami nočnej
Bratislavy je lákadlom pre milovníkov umenia i rodiny s deťmi.
„Aj keď pri popularizácií umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že existuje
výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom pomere,“
hodnotí festival riaditeľka SNG Alexandra Kusá.
Popri predstavení súčasného umenia širokej verejnosti si Biela noc kladie za cieľ podporiť tvorbu domácich a
zahraničných umelcov, rozvíjať kultúrny turizmus a vytvoriť vzťah obyvateľov k svojmu mestu a verejnému
priestoru.
Zora Jaurová, prezidentka Fóra kreatívneho priemyslu, ktorá sa podieľala na vzniku Bielej noci na Slovensku,
vidí jej zmysel v tom, že dokáže prepájať kvalitné súčasné umenie a relatívne široké masy potenciálneho
publika. „Umožňuje ľuďom, ktorí nezvyknú chodiť do galérií, zažiť dotyk s umením a možno ho trocha lepšie
pochopiť, na druhej strane je výzvou pre umelcov vytvárať diela, ktoré s verejnosťou komunikujú,“ hovorí.
Riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková sľubuje: „Garantujeme, že počas Bielej noci nezaspíte. ”
http://www.ta3.com/clanok/1069338/do-bratislavy-pride-najnavstevovanejsi-festival-sucasneho-umenia.html
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TA3.com: Fotogaléria: Do Bratislavy prichádza Biela noc, pozrite si ukážky
inštalácií
9.10.2015 22:04 | zdroj: SITA | zdroj foto: SITA/www.bielanoc.sk
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc, ktorá vznikla v roku 2002 v Paríži, rozširuje do hlavného
mesta Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 150-tisíc pixelov či 250 blikajúcich
neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného
umenia po prvý raz predstaví v sobotu 10. októbra v hlavnom meste Slovenska.
http://www.ta3.com/clanok/1070454/fotogaleria-do-bratislavy-prichadza-biela-noc-pozrite-si-ukazkyinstalacii.html
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Refresher.sk: Dajte si rande so svojím mestom počas Bielej noci už túto
sobotu. Neóny budú výnimočné!
7. október 2015, 18:57 / Refresher - Podujatia
Videli ste už nočnú Bratislavu v bielom? Ani ste nemohli, lebo najväčší medzinárodný festival súčasného
umenia Biela noc prichádza do hlavného mesta po prvýkrát. A bude to veľké! 49 kilometrov laserových lúčov,
150 000 pixelov, 250 blikajúcich neónov, 4 sci-fi výťahy či 5 000 svietiacich lyžičiek na cintoríne.
Viac než 150 slovenských i zahraničných umelcov predstaví 50 projektov v sobotu 10. októbra v čase od 19.00
do 2.00 rána. Tešiť sa môžete na Narušiteľov - piatich gigantických svietiacich zajacov od austrálskej umelkyne
Amandy Parer na Hlavnom námestí, intergalakticky rozžiarený Ondrejský cintorín, nadrozmerný neónový trávnik
v Medickej záhrade. Poteší vás aj umenie na fasáde Bratislavského hradu, ktorý po zotmení ožije príbehmi
ľudových rozprávok a hudby Gábora Pribéka.
Medzi topy bude patriť Erdödyho palác, ktorý sa počas Bielej noci roztancuje spolu s ľuďmi. A nebude sám, čo
bude v pohybe. Na Rázusovom nábreží vás bude počas nočnej prechádzky sprevádzať 50 osvetlených bežcov.
Umenie, prevažne vizuálne, oživí nielen ulice, ale aj podzemie DPOH, Starú tržnicu, SNG a iné galérie či
obrátenú pyramídu. Nebude chýbať UFO na Novom moste a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB
banky na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Chcete zažiť výbuch sopky? Skratka na Fuji vedie cez Sodagallery. Máte chuť na Jukebox? Vyberte si svoj
repertoár na Námestí Slobody. Biela noc zároveň ponúkne umelecké presahy. Napríklad aj koncertné
predstavenie Opera pod mostom - Plasticman, ktorú predvedú o 19.45 hudobníci z VŠMU.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta, až po námestie Eurovea a Štrkovecké
jazero, kde je nádherný plávajúci dom Walden Raft. Môžete sa chvíľu plaviť v ňom.
Pri toľkých zastávkach je náročné stihnúť všetko, i keď po meste bude zdarma premávať turistický
vláčik. Organizátori Bielej noci preto pripravili tri tematické trasy: We Are Family, na ktorej sa zabavia rodiny
s deťmi, True Lovers of Contemporary Art pre náročnejšieho diváka a hravú kreatívnu trasu Play! K dispozícii
budú vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už teraz dajú stiahnuť na stránke
www.bielanoc.sk a vziať v kníhkupectvách PantaRhei. V troch infopointoch nájdete aj limitovanú edíciu
festivalových tričiek od známej dizajnérky Michaely Chmelíčkovej.
Čekujte web bielanoc.sk a facebook. Dozviete sa o fotosúťaži počas Bielej noci, ktorá vás odpáli na festival
svetiel do Amsterdamu.
Vidíme sa na Bielej noci! Garantujeme, že nezaspíte.
http://refresher.sk/28987-Dajte-si-rande-so-svojim-mestom-pocas-Bielej-noci-uz-tuto-sobotu-Neony-buduvynimocne
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Doba magazín.sk: Biela noc prichádza konečne do Bratislavy. Rozsvieti aj
hrad!
Pred 6 dňami
Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 150 000 pixelov, 250 blikajúcich
neónov, či 5000 svietiacich lyžičiek rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Medzinárodný festival
súčasného umenia Biela noc prinesie počas sobotnej noci 10. októbra do Bratislavy päťdesiatku atraktívnych
umeleckých objektov, ale aj presahy v podobe svetelných performance, divadla, a dokonca opery.
Top umelci
V čase od 19.00 do 2.00 rána zažijú návštevníci akciu, aká tu ešte nebola. Súčasní svetoví aj domáci umelci
pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty
oživia nábrežie, podzemie DPOH, Starú tržnicu, SNG a iné galérie či obrátenú pyramídu. Nebude chýbať UFO
na Novom moste a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských nivách, zo strechy
ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patria
Narušitelia – 5 metrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na Hlavnom námestí, alebo
domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho budú
môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12:00 – 17:00 sa k nemu doplaviť loďkou.
Divácke trasy
Biela noc sprístupňuje súčasné umenie širokej verejnosti zrozumiteľnou a hravou formou, takže divák si domov
odnesie nevšedný zážitok. Kultúrne vyžitie si nájdu ľudia všetkých vekových kategórií, deti, rodičia, znalci
umenia, mladí a kreatívni ľudia aj náhodní návštevníci mesta.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta, až po námestie Eurovea a Štrkovecké
jazero. Pri toľkých zastávkach je náročné stihnúť všetko. Organizátori Bielej noci preto pripravili tri tematické
trasy: We Are Family, na ktorej sa zabavia rodiny s deťmi, True Lovers of Contemporary Art pre náročnejšieho
diváka a hravú kreatívnu trasu Play! K dispozícii budú vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok, ktoré
sa už teraz dajú stiahnuť na stránke bielanoc.sk a od dnes aj v kníhkupectvách Panta Rhei. V troch infopointoch
nájdu návštevníci okrem mapiek aj limitovanú edíciu festivalových tričiek od známej dizajnérky Michaely
Chmelíčkovej.
Rozvoj turizmu a sprístupnenie umenia je dôvodom, pre ktorý sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol
spoluorganizovať festival. Viac ako dvesto kultúrnych mediátorov zo stredných škôl Bratislavského
samosprávneho kraja bude priamo na stanoviskách podávať návštevníkom informácie k umeleckým dielam. Pre
študentov bratislavských stredných škôl sa po ukončení podujatia zorganizuje evaluačný workshop s umelcami
festivalu Biela noc. Pre Bratislavskú župu bolo prioritné, aby sa Biela noc rozšírila aj za hranice metropoly. Preto
sa inštalácie umiestnia aj do miest Malacky, Senec a Stupava.
Rady pre návštevníkov
Najväčší a najnavštevovanejší festival vizuálneho umenia v Európe prichádza do hlavného mesta po prvýkrát.
Prestížne medzinárodné podujatie vzniklo v Paríži v roku 2002 a minulý rok malo v rodnom meste návštevnosť
3 milióny ľudí. Biela noc dnes žiari v európskych mestách aj vo svete. Na Slovensko ho pred piatimi rokmi
priniesla do Košíc a teraz do Bratislavy umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková.
Na októbrovú noc v uliciach sa podľa slov Pacákovej treba riadne pripraviť, naštudovať si program a teplo sa
obliecť. Fotogenické objekty ponúkajú kulisu nevšedným fotografiám, treba si preto nabiť smartfóny a vziať
fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotky z akcie získa od organizátorov festivalu a generálneho partnera VÚB banky
cestu do Amsterdamu na prestížny festival svetla.
Oficiálne otvorenie je o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia.
facebook.com/bielanoc
bielanoc.sk
zdroj: Dynamic Relations 2000, foto: Biela noc Košice
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Pravda.sk: Biela noc odhalí miesta skryté v tme
30.9.2015

pravda.sk str. 00 Kultúra - Galéria
Roberta Tóthová, Pravda

V seriáli Pravdy s názvom Ako sa robí... postupne nazeráme do zákulisia sveta umenia a kultúry. Pozrite sa,
ako sa robí umenie vo verejnom priestore.
V roku 2002 sa v Paríži rozhodli „vytiahnuť“ umenie z galérií priamo do nočného mesta a vznikol tak festival
Biela noc. „Ľudia sa umenia často boja, zostáva nepochopené. Chceme ukázať, že vie byť príťažlivé a
zážitkové,“ vysvetľuje Zuzana Pacáková, kurátorka medzinárodného multižánrového festivalu zameraného na
6

umenie vo verejnom priestore Biela noc. Noc bude v Košiciach biela už túto sobotu, v Bratislave bude festival po
prvý raz 10. októbra.
Galériou je mesto
Pacáková upozorňuje, že Biela noc nie je festivalom svetla. „Ľudia tu nájdu live performance, divadlo, tanec,
hudbu, literatúru, ale zameriavame sa najmä na vizuálne umenie, a keďže sa to celé odohráva v noci, vynikne
svetelný a digitálny dizajn.“
Podmienkou konceptu je, aby festival prebiehal v mestskom prostredí počas noci. „Zvyšuje to atraktivitu, ide o
akúsi ,nočnú hru' v meste. Prostredníctvom mapy objavujú ľudia zaujímavé zákutia. Počas Bielej noci majú
možnosť spoznať miesta, ktoré sú obvykle skryté v tme, a navštíviť ich navyše v netradičnom čase.“
Okrem diel sú veľmi dôležité priestory, kde je umenie situované. „Ich výber nám zaberie najviac času,“ približuje
Zuzana Pacáková. Niekedy vytvorí umelec pre vybraný priestor inštaláciu na mieru, inokedy hľadajú vhodné
miesto, ktoré bude v súlade s už vybratým dielom. „Umelci majú často ,šialené' požiadavky. Chcú od nás
osemmetrový strop, miestnosť bez okien alebo guľatú fasádu, často také priestory ani nenájdeme.“
Kurátorka často ponúkne vybrané miesto konkrétnemu umelcovi a nechá ho realizovať sa. V Bratislave takto
vznikne svetelno-zvuková inštalácia na budove rozhlasu. Horolezci ju budú inštalovať tri dni a dvojicu belgických
umelcov si pre túto unikátnu stavbu, ktorú Pacáková považuje za jednu z ikonických budov Bratislavy, sama
vybrala.
„Po piatich rokoch existencie festivalu sa nám v centre Košíc stále ťažšie hľadajú nové miesta, aj preto sme sa
rozhodli jednu z inštalácií umiestniť na košické sídlisko Nad jazerom.“ V budúcnosti by chceli zapojiť viac sídlisk.
Bratislava je podľa nej „urbánnym chaosom“. „Je to vizuálny mišung, kde stoja historické ikony vedľa
funkcionalistickej architektúry a moderny. Na druhej strane to má svoje čaro a môžeme ukázať viacero
architektonických období, ktoré formovali tvar mesta. Na mape Bielej noci je napríklad historické Hlavné
námestie, radnica aj socialistická stavba rozhlasu, moderné UFO či mini mrakodrap VÚB banky. "Je skvelé, že
miesta sú odlišné, vznikne tak zaujímavý dialóg.“
Podujatie sa snaží sprístupniť netradičné miesta. Svetlami ožije Ondrejský cintorín, v Medickej záhrade
„vyrastie“ nadrozmerná tráva a v podchode na Hodžovom námestí bude mať performance hudobník Stroon.
Výber miest i umelcov závisí od konkrétnych okolností. Zuzana Pacáková vysvetľuje, že všetky diela vznikajú za
iných podmienok. „Niektorých sama oslovím, pretože sa mi ich práca páči, iní prídu za mnou, pretože sa im
zase páči náš festival. Slovenskí umelci majú často konkrétnu predstavu o mieste. " Biela noc je podľa kurátorky
"mašinou na výrobu“. „Za veľmi krátky čas musíme postaviť v meste päťdesiat inštalácií a stanovíšť, ktorými ho
na jednu noc celkom zmeníme. Niektoré síce stačí položiť na chodník, no predsa je tam mnoho komplikovaných
"veľkých vecí“. Inštalovanie pohyblivej priestorovej sochy z nitiek v budove Filozofickej fakulty UK zaberie
organizátorom takmer celý týždeň. Na Ondrejskom cintoríne bude tridsať ľudí umiestňovať svetielka medzi
hrobmi a čata ľudí bude v Medickej záhrade sedem dní šraubovať do zeme nadrozmernú trávu. Tieto diela budú
mať dočasné trvanie," vysvetľuje Pacáková a dodáva, že rovnako náročné je jednotlivé diela odinštalovať.
Rady čakajúce na umenie
Súčasné umenie pre masy je pomerne abstraktný pojem. Biela noc ho však čiastočne napĺňa. Najťažšie je
podľa Zuzany Pacákovej nájsť balans medzi kvalitným a masovým umením. „Nechceme, aby sa z toho stal
Disneyland. Niektorí by boli najradšej, keby všetko svietilo, blikalo, tancovalo a hralo, čo samozrejme nemôže.
Snažíme sa vyvážiť vizuálne atraktívne diela s vizuálne skromnejšími, intímnejšími dielami s hlbšou
myšlienkou.“
V Košiciach prerástla Biela noc do najnavštevovanejšej udalosti roka. Do mesta nepríde toľko ľudí na žiadnu inú
akciu. „Mesto je počas podujatia plné, na niektoré atrakcie sa čaká v rade aj hodinu. Tak je to aj v iných
mestách.“ A počet návštevníkov z roka na rok pribúda. „Mesto im začína byť malé, preto sa snažíme rozširovať
trasy a ku Košiciam sme pridali Bratislavu. Trasu v hlavnom meste sme zámerne navrhli tak, aby ľudia nestihli
všetko. V Paríži je to dokonca v niekoľkých štvrtiach naraz a návštevníci si musia vybrať jednu. Dôvodom je, že
ide o masový festival. Veď ani na väčšom hudobnom festivale sa nedajú vidieť všetky koncerty.“ Ľudia by si mali
podľa kurátorky projektu preštudovať program a naplánovať vlastnú cestu.
Návštevník Bielej noci nebude bezcieľne blúdiť mestom. „Navrhli sme odporúčané trasy, napríklad pre rodiny s
deťmi, interaktívne trasy pre mladých, trošku ťažšie koncepty pre vytrvalých milovníkov súčasného umenia.
Snažíme sa ľudí inšpirovať, nechceme im predpisovať trasu. Naším zámerom je, aby sa masa ľudí od Šancovej
až po Dunaj rozptýlila,“ vysvetľuje Pacáková.
Mesto sa nás (do)týka
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„Slováci chcú mať pekne doma, ale to, čo je na ulici, sa ich často netýka. Umenie vo verejnom priestore im má
spríjemniť pobyt vonku. Často je i funkčné, umelci navrhujú lavičky, detské ihriská, má mnoho podôb. Do galérie
sa viacerí ,boja' vkročiť, pretože je tam príliš ,bielo', čisto alebo tomu jednoducho nerozumejú. Na ulici si sochu
všimnú, prejdú okolo nej, odfotia si ju alebo im aspoň zavadzia.“ Podľa Pacákovej je dôležité, aby si ľudia
uvedomili, že umenie je súčasťou ich života.
Tvrdí, že mesto vnímame inak ako na Západe. „V postkomunistických krajinách bol verejný priestor chápaný
ako miesto, kde nemôžeme byť sami sebou, kde sa musíme pretvarovať a skrývať. Stále dávam za príklad
Paríž, kde ľudia žijú vonku na ulici, v kaviarni, v parku, pri Seine. V bytoch len prespávajú. Pre nich je piknik
pravidelná súčasť víkendu, na Slovensku je to udalosť“. Verejný priestor si podľa nej nevieme dostatočne užiť.
„Počas prvej košickej Bielej noci sme mali už o desiatej večer mnoho inštalácií zničených a rozkradnutých.
Postupne som zistila, že ľudí za to nemôžem odsudzovať, pretože s umením neprichádzajú do styku. Zdalo sa
im prirodzené, že keď je niečo na ulici a páči sa im to, môžu si to jednoducho vziať alebo sa chcú diela aspoň
dotknúť. Začali sme robiť osvetu o tom, ako sa správať k umeleckým dielam. V Košiciach si ich už vážia,
pretože vedia, čo všetko im umenie vo verejnom priestore prináša a koľko je za tým práce,“ uzatvára kurátorka
festivalu Biela noc.
URL| http://r2.pravda.sk/r.ashx?r=newton&url=http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/369101-biela-noc-odhalimiesta-skryte-v-tme/
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Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc, ktorá vznikla v roku 2002 v Paríži, rozširuje do hlavného
mesta Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
BRATISLAVA. Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 150-tisíc pixelov či
250 blikajúcich neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival
súčasného umenia po prvý raz predstaví už túto sobotu, 10. októbra od 19:00 do 02:00 i v hlavnom meste
Slovenska. “Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo
verejných priestoroch mesta,“ povedala na dnešnej tlačovej besede iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej
umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková.
V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5 000
svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Prvú bratislavskú Bielu noc
oficiálne otvoria v sobotu o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia, nadrozmernej inštalácii
päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny environmentálny problém
Austrálie, na premnoženie zajacov.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu.
Nebude chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských
nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu
po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho
umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patrí aj domček Walden Raft na hladine
Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho budú môcť vychutnať až do 25.
októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť loďkou.
Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred
mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru. Pozrieť si v jednu noc čo najviac
umožnia podľa Zuzany Pacákovej tri typy trás pre divákov. Trasa “We Are Family“ je určená rodinám s deťmi,
“True Lovers of Contemporary Art“ zaujme náročnejšieho diváka a hravosť sľubuje trasa “Play!“. Zorientovať sa
pomôžu vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už dajú stiahnuť i z webstrány podujatia http://www.bielanoc.sk. Na jednotlivých zástavkách predstavia divákom diela študenti stredných škôl
Bratislavského kraja. Na októbrovú noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre vopred pripraviť, naštudovať si
program a teplo sa obliecť. Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej
fotografie z Bielej noci totiž získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
“Hlavná myšlienka Bielej noci je šíriť súčasné umenie medzi ľudí, istým spôsobom ho popularizovať a snažiť sa
o to, aby sa stalo bežnou súčasťou života ľudí, ako aj samotného mesta a verejného priestoru. Napríklad v
Košiciach máme za sebou aj viacero trvalých zásahov do verejného priestoru, čiže diela, ktoré tam ostali
niekoľko mesiacov až dodnes, dá sa povedať niekoľko rokov,“ povedala po dnešnej tlačovej besede pre médiá
umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková. Doplnila, že organizátori Bielej noci na Slovensku sa snažia
túto koncepciu rozvíjať a budovať tak vzťah ľudí k umeniu, ale aj k mestu a verejnému priestoru.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
URL| http://s.sme.sk/r-rss/8027132/bratislava.sme.sk/biela-noc-po-prvykrat-rozziari-bratislavu.html
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Obyvatelia a návštevníci Bratislavy si môžu vyskladať vlastnú prechádzku mestom.
Bielu noc – najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz užijú obyvatelia a návštevníci
Bratislavy. “Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta – cez vizuálne umenie,
intermediálne a interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa,”
uviedla pre TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok
mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné umenie objavila
šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 – 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Štart o 18.30
Symbolický štart festivalu bude o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú “okupovať” Narušitelia – obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživia príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom môže byť
tiež najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude
vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda – vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil
slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne. “Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje
do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia, možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko
10

rozsvieti,” upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú záhradu,
kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybuje 200 neónov – na
mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK! “To je dielo, ktoré vzniká na mieru
architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je to európska premiéra, čiže my
sme tiež v očakávaní,” dodala.
Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy – pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
URL| http://www.konzervativnyvyber.sk/bratislavu-caka-biela-noc-obratenu-pyramidu-rozpohybuje-200neonov/19774/

Denník N.sk: Keď v Košiciach začínala, väčšinu diel hneď zničili, dnes na
Bielu noc chodia davy
24.9.2015

dennikn.sk str. 00
Jana Németh

Shooty

Biela noc vznikla v Paríži, no dnes tento festival súčasného umenia funguje v New Yorku, Chicagu a vďaka...
Pamätá si to celkom presne. Do Paríža sa presťahovala v auguste, na jeseň sa jej začínala škola. Koncom
septembra už nikto v meste nehovoril o ničom inom, len o Bielej noci. Až sa hanbila spýtať, čo to vlastne, každý
o nej rozprával s absolútnou samozrejmosťou. Keď potom v prvú októbrovú sobotu vyšla z domu, už sa nič
nemusela pýtať. Aj na kraji mesta bolo jasné, že v Paríži sa deje čosi výnimočné. Do centra smerovali masy
ľudí.
„Zdalo sa mi to ako sci-fi. Bolo to neuveriteľné. Veď v košickej galérii bolo zvláštne už to, ak som tam nebola
úplne sama. Nerozumela som, ako je možné, že tu išla za umením taká ohromná masa ľudí,“ hovorí Zuzana
Pacáková.
Fungovalo by to aj v Košiciach? Vyšiel by niekto do ulíc, keby sme tam priniesli súčasné umenie? Rozmýšľala
nad tým, ale zdalo sa jej to rovnako nepredstaviteľné ako to, čo pred sebou videla.
V Paríži napokon žila sedem rokov. Na Sorbonne získala dva tituly. Pred piatimi rokmi urobila prvú Bielu noc v
Košiciach. Do dvadsiatej druhej hodiny bola väčšina diel zničená. Ľudia na to neboli zvyknutí. Dnes ich chodí do
ulíc viac než na oslavy Nového roka. A 10. októbra zažije prvú Bielu noc aj Bratislava.
Na Hlavnom námestí v Bratislave bude 10. októbra svetelná inštalácia Amandy Parer / Narušitelia / AU. V
Košiciach ich zažijete na Hlavnej ulici.
Jedno dielo bude trochu ďalej od centra – drevený objekt Elise Morin a Florent Albinet / Walden Raft / FR,
lokáciou by malo byť Štrkovecké jazero. Dielo tu zostane ako jediné dlhšie než na jednu noc. V Košiciach ho
uvidíte na sídlisku Nad Jazerom.
Toto je umenie, zážitok
Biela noc je festival súčasného umenia, ale nevymysleli ju kurátori, ani umelci, ani galérie, ale mesto. Oddeleniu
kultúry na parížskej radnici sa zdalo, že imidž Paríža by nemusel stáť iba na historickom centre a pamiatkach.
Chceli vytvoriť čosi, čo by bolo zamerané na súčasné umenie, no zároveň by to vyzdvihovalo aj mesto, jeho
urbanizmus a netvárilo sa pritom príliš elitársky a nedostupne.
„Bariéra medzi súčasným umením a divákmi nie je len na Slovensku, ale všade. Tu ju chceli zrušiť a vyzývali
ľudí, aby sa prišli pozrieť – nie do galérie, ale do ulíc, kam umiestnili umenie, ktoré je založené na vnemovom
zážitku, estetike a vizuálnej stránke. Chceli docieliť, aby z neho diváci mali zážitok, aby sa stretli v meste s
priateľmi, aby sa o ňom rozprávali, prišli mu na chuť a túžili ho viac spoznať aj v iné dni,“ hovorí Zuzana.
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Fungovalo to. A nielen na ňu. S festivalovou mapou v rukách brázdia Paríž v prvú októbrovú sobotu aj tri milióny
divákov. Z Paríža sa nápad presunul do Los Angeles, Madridu, Bukurešti či Petrohradu a pred piatimi rokmi
vďaka nej aj do Košíc.
Dielo Waste Landscape od Elise Morin v košickej Kunsthalle. Foto - David Hanko.
Dielo Cloud, Caitlind r.c. Brown & Wayne Garrett pre košickú Bielu noc 2014.
Dielo Cloud, Caitlind r.c. Brown & Wayne Garrett pre košickú Bielu noc 2014. Foto Michaela Demočková
Skúsme to doma
V čase, keď ohúrená stála na prvej parížskej Bielej noci, jej nenapadlo reálne uvažovať nad tým, že by čosi
podobné mohlo byť aj u nás. Jej rodné Košice však získali titul Európskeho hlavného mesta kultúry a to menilo
celú situáciu. „Prečítala som si, že hľadajú nové projekty, tak som si povedala, že to skúsim s Bielou nocou,“
hovorí Zuzana. Stretla sa so Zorou Jaurovou, ktorá v tom čase viedla umelecký program projektu, a tej sa
nápad páčil.
„Pustila som sa do toho s absolútnou začiatočníckou nevedomosťou. Mala som však veľmi výhodné podmienky
– mala som rozpočet, síce ohromne nízky, ale predsa – a mala som aj administratívny a produkčný tím EHMK,
ktorý mi so všetkým pomáhal. A mala som plnú dôveru od Zory. Nepoznala ma, bola som študentka, ale ona mi
dala šancu,“ hovorí Zuzana.
Samozrejme, pôsobenie v tíme EHMK nebolo vždy bezproblémové. „Každý, kto v ňom bol, si prešiel sínusoidou
odhodlania ostať a vydržať alebo sa zbaliť a odísť. Bol to kolos a je prirodzené, že sa vyskytli aj chyby – veď
sme to všetko robili prvý raz. Biela noc sa síce od začiatku profilovala samostatne, ale bez EHMK by zrejme
neexistovala,“ hovorí Zuzana.
Priznáva, že ani dnes v Košiciach veci nefungujú úplne ideálne, ale myslí si, že titul mal pre mesto zmysel a
najdôležitejšia zmena naozaj nastala. „Keď som odchádzala do Francúzska pred desiatimi rokmi, pojem
súčasné umenie bol úplne mimo uvažovania obyčajných ľudí. Keď sme robili prvú Bielu noc, k mape prislúchal
slovník pojmov, ktorý vysvetľoval, čo je inštalácia, čo je súčasné umenie – ľudia tomu nerozumeli. Dnes je to
úplne inde. Kultúra sa stala súčasťou života mesta a ľudia sú schopní rozprávať sa o nej na rôznych úrovniach,
a to je obrovský posun,“ hovorí.
Biela noc sa medzičasom od organizácie Košice 2013 osamostatnila ako občianske združenie, stále však úzko
spolupracujú. Nielen s ňou, ale aj rôznymi inými košickými organizáciami a inštitúciami. „Biela noc je vlastne asi
jediná akcia, kde sa vedľa seba na jednej mape ocitnú Tabačka, Kasárne aj Štátne divadlo alebo iné subjekty,
ktoré bežne spolu nespolupracujú, a o to ide – sprístupniť súčasné umenie všetkým a najlepšie, ako to spolu
dokážeme.“
Dielo Fuji od Joanie Lemercier na košickej Bielej noci 2014. Uvidíte ho tento rok v bratislavskej SODA Gallery.
Foto – David Hanko.
Elise Morin: Golden Age v Košiciach. Foto – David Hanko
Braňo Bernár: Kvapky, košická Biela noc. Foto - Peter Uhrín
Jedna noc a dosť
V Košiciach festival zostáva, opäť bude v prvú októbrovú sobotu. Druhá sobota v mesiaci bude patriť Bratislave.
Dve tretiny programu sú odlišné, iba headlineri ostávajú. Ich diela sa však v Košiciach a Bratislave budú
čiastočne líšiť.
Na Bielej noci je totiž výnimočné aj to, že viaceré z diel vznikajú priamo pre konkrétne miesto. Na jeden večer sa
zažnú a ostanú už iba v spomienkach a na fotkách. V Bratislave to bude napríklad dielo od belgických
„digitálnych virtuózov“ ATK!, ktorí špeciálne osvetlia a ozvučia budovu rozhlasu na Mýtnej ulici. Diela však budú
prakticky všade v rámci okruhu centra hlavného mesta medzi Ufom, Medickou záhradou, A4-kou, Photoportom
a Bratislavským hradom.
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Diváci dostanú na trase Bielej noci zadarmo mapu s inštrukciami, jednou z najdôležitejších je však podľa
Zuzany Pacákovej tá, že človek by si z nej mal vybrať. „Je to ako veľký hudobný festival. Nemôžete stihnúť
všetko, a ak sa o to budete pokúšať, môže to stratiť zmysel, lebo si diela poriadne nevychutnáte.“
Klaus Obermaier / Tancujúci dom / AT, interatkívny mapping a zvuková inštalácia. Fasáda Erdodyho paláca,
Ventúrska 1
Vincent Leroy / Mechanické pole / FR, priestorová svetelná inštalácia, Medická záhrada, Blumentálska 10 v
Bratislave, Mestský park v Košiciach.
fuse* / Ljós / IT. digitálna projekcia/tanec/akrobacia, Stará tržnica, Námestie SNP 25 v Bratislave, Kunsthalle
Košice.
Dobré publikum
Miesta, kde diela v Košiciach či Bratislave nájdete, nie sú vybrané náhodou. Za každým dielom a miestom je iný
príbeh. Fakt je ten, že dosť ich vzniká na mieru, ako spomínané dielo ATK!
„Páči sa mi byť pri vzniku diela. Poznala som tvorbu ATK! Ukázala som im pyramídu a začali sa mesiace práce,
ktorú naživo uvidíme až deň pred festivalom, čo je síce riskantné, ale vzrušujúce. V Košiciach budú zasa
pracovať so starou opustenou synagógou. Nebaví ma robiť obyčajné výstavy, keď mi umelec donesie obrazy a
ja si ich zavesím v galérii,“ hovorí Zuzana.
Dnes sú už bežnou súčasťou programu aj svetoví umelci, ktorých diela zažili aj diváci parížskej Bielej noci.
Zuzana však vraví, že na slovenské podmienky sa nesťažujú, naopak, zdá sa im, že naše publikum je akési
spontánnejšie a reaguje intenzívnejšie než Parížania. „Ale to je možno tým, že ohúriť niekoho v Paríži je ťažké.
Už sú zvyknutí na monumentálne diela za hromadu peňazí.“
Okrem prvej Bielej noci sa totiž veľmi dobre pamätá aj na to, že jej spolužiaci poznali Louvre asi tak dobre ako
my Tesco. Keď im dnes hovorí, že robí Bielu noc na Slovensku, iba neveriacky krútia hlavami. „Robia si zo mňa
žarty, že som iste musela podplatiť minimálne prezidenta. V Paríži by vás k takému čomusi nepustili, kým
nemáte aspoň štyridsať rokov,“ hovorí so smiechom. V tomto prípade je asi dobre, že u nás to predsa len občas
funguje inak.
Zuzana Pacáková.
Zuzana Pacáková (1986) – pochádza z Košíc, na parížskej Sorbonne získala dva tituly – z koncepcie a riadenia
kultúrnych projektov a z vedy a techniky vystavovania a kurátorských štúdií súčasného umenia. Pred piatimi
rokmi založila Bielu noc v Košiciach, kde neskôr pôsobila ako dramaturgička vizuálneho umenia v mestskej
organizácii Košice 2013. Dnes riadi občianske združenie Biela noc. Festival prinesie tento rok 150 umelcov z
rôznych krajín. Program v Košiciach aj Bratislave nájdete na stránke bielanoc.sk.
URL| https://dennikn.sk/249228/namiesto-spanku-umenie/
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Pravda.sk: Unikátna Biela noc po prvýkrát rozžiari aj Bratislavu
6.10.2015
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Cestovanie - Mestá

Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 150-tisíc pixlov či 250 blikajúcich
neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného
umenia po prvý raz predstaví už túto sobotu, 10. októbra od 19:00 do 02:00 i v hlavnom meste Slovenska.
“Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných
priestoroch mesta,“ povedala na dnešnej tlačovej besede iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká
riaditeľka Zuzana Pacáková.
V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5 000
svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci.
Prvú bratislavskú Bielu noc oficiálne otvoria v sobotu o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia,
nadrozmernej inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny
environmentálny problém Austrálie, na premnoženie zajacov.
Biela noc v Bratislave bude očarujúca
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Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu.
Ukážka inštalácie na budove obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu počas pripravovaného podujatia Biela
noc. Autorom inštalácie s názvom ARC – Architektonické Centrum Rehabilitácie je ATK!
Nebude chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských
nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu
po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho
umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi.
K lákadlám festivalu patrí aj domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta
Albineta. Návštevníci si ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu
doplaviť loďkou.
Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred
mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru.
Pozrieť si v jednu noc čo najviac umožnia podľa Zuzany Pacákovej tri typy trás pre divákov. Trasa “We Are
Family“ je určená rodinám s deťmi, “True Lovers of Contemporary Art“ zaujme náročnejšieho diváka a hravosť
sľubuje trasa “Play!“.
Zorientovať sa pomôžu vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už dajú stiahnuť i z
webstrány podujatia – www.bielanoc.sk. Na jednotlivých zástavkách predstavia divákom diela študenti
stredných škôl Bratislavského kraja.
Na októbrovú noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre vopred pripraviť, naštudovať si program a teplo sa obliecť.
Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotografie z Bielej noci totiž
získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
Ukážka inštalácie na Ondrejskom cintoríne počas pripravovaného podujatia Biela noc. Autorom inštalácie s
názvom Souls (Dušičky) je Peter Vrabeľ.
Autor: SITA, www.bielanoc.sk
“Hlavná myšlienka Bielej noci je šíriť súčasné umenie medzi ľudí, istým spôsobom ho popularizovať a snažiť sa
o to, aby sa stalo bežnou súčasťou života ľudí, ako aj samotného mesta a verejného priestoru. Napríklad v
Košiciach máme za sebou aj viacero trvalých zásahov do verejného priestoru, čiže diela, ktoré tam ostali
niekoľko mesiacov až dodnes, dá sa povedať niekoľko rokov,“ povedala umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana
Pacáková. Doplnila, že organizátori Bielej noci na Slovensku sa snažia túto koncepciu rozvíjať a budovať tak
vzťah ľudí k umeniu, ale aj k mestu a verejnému priestoru.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Neapol, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
URL| http://r2.pravda.sk/r.ashx?r=newton&url=http://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/369865-unikatna-bielanoc-po-prvykrat-rozziari-aj-bratislavu/
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HN online.sk: Bratislavu dnes čaká Biela noc, vyskladajte si vlastnú
prechádzku mestom
10.10.2015

hnonline.sk

str. 00

HNstyle, Kultúra

Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz užijú obyvatelia a návštevníci
Bratislavy. "Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne umenie,
intermediálne a interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa,"
uviedla Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v
rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné umenie objavila šéfka
jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60-tisíc, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
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plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Symbolický štart festivalu bude o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú "okupovať" Narušitelia obrovské svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa
oživia príbehy ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho
umelca Klausa Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie.
Lákadlom môže byť tiež najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy
ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000
svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne. "Je to prvýkrát v histórii, keď
súčasné umenie vstupuje do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia, možno niekomu môže pripomínať
Dušičky, keď sa to všetko rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla ďalšie dve zaujímavé umelecké
zastávky.
Medickú záhradu, kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú
rozpohybuje 200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK! "To je dielo,
ktoré vzniká na mieru architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je to európska
premiéra, čiže my sme tiež v očakávaní," dodala.
Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom
centre Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
URL| http://style.hnonline.sk/kultura-135/bratislavu-dnes-caka-biela-noc-vyskladajte-si-vlastnu-prechadzkumestom-935601
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Pravda.sk: Sobotná noc bude v Bratislave Biela
10.10.2015

pravda.sk

str. 00
SITA

Správy - Regióny

Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 50-tisíc pixelov či 250 blikajúcich
neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného
umenia po prvý raz predstaví už v sobotu, od 19:00 do 02:00 v hlavnom meste Slovenska.
Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných
priestoroch mesta, objasňuje poslanie akcie iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka
Zuzana Pacáková.
V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5 000
svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Prvú bratislavskú Bielu noc
oficiálne otvoria o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia, nadrozmernej inštalácii päťmetrových
svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny environmentálny problém Austrálie, na
premnoženie zajacov.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu.
Nebude chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských
nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu
po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho
umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patrí aj domček Walden Raft na hladine
Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta.
Návštevníci si ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť
loďkou. Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred
mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru.
Pozrieť si v jednu noc čo najviac umožnia tri typy trás pre divákov. Trasa “We Are Family“ je určená rodinám s
deťmi, “True Lovers of Contemporary Art“ zaujme náročnejšieho diváka a hravosť sľubuje trasa “Play!“. Jedným
z organizátorov festivalu je i Bratislavský samosprávny kraj. Vďaka tejto spolupráci bude vyše 200 „kultúrnych
mediátorov“, študentov stredných škôl kraja priamo na stanoviskách informovať o vystavených umeleckých
dielach.
Študentov po skončení Bielej noci čaká odmena, tvorivé dielne s umelcami z Bielej noci. Festival sa zároveň
rozšíri za hranice hlavného mesta a niektoré inštalácie sa neskôr umiestnia v mestách Malacky, Senec a
Stupava. Na noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre pripraviť, naštudovať si program a teplo sa obliecť.
Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotografie z Bielej noci totiž
získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
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URL| http://r2.pravda.sk/r.ashx?r=newton&url=http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/370329-sobotna-nocbude-v-bratislave-biela/

Pluska.sk/Šarm: Bratislava vám počas Bielej noci ukáže inú tvár: Čo
navštíviť tento víkend?
9.10.2015 pluska.sk str. 00
ŠARM/ Ingrid JARUNKOVÁ
Ak sa už dlho chystáte na návštevu hlavného mesta, tento víkend je na to ako stvorený. Bratislava vám počas
Bielej noci ukáže celkom inú tvár.
Inštalácie svetiel, zvukov a performance v parkoch, na hradbách, na moste, na cintoríne či na jazere ju totiž
zmenia na nepoznanie. Postarajú sa o to stopäťdesiati umelci na trase od Šancovej ulice cez Medickú záhradu
a historické jadro mesta k Novému mostu až po námestie pred Euroveou.
Ak teraz namietate, že vás moderné umenie nebaví, garantujeme vám, že už najbližšiu sobotnú noc názor
prehodnotíte. Toto umenie nemusíte len pasívne obdivovať ako v diétnej galérii, môžete cezeň prechádzať,
dotýkať sa ho aj ho roztancovať. Napríklad Erdődyho palác sa zmení na Tancujúci dom. Na Námestí SNP v
budove ministerstva kultúry sa môžete vystaviť pixelovej smršti alebo pred galériou Nedbalka kresliť svetelným
perom na fosforové plátno.
Takto spoznávať Bratislavu budete mať priestor od siedmej večer do druhej ráno. Nebojte sa, že sa stratíte,
dostanete mapku a na nej aj trasy pre rodiny s deťmi či pre mladých. Alebo si naplánujete vlastnú trasu. A verte,
váš pohľad na hlavné mesto to navždy zmení.

19

Hlavné námestie
Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie. Austrálska umelkyňa Amanda Parerová ich volá
Narušitelia. Popremýšľajte pri pohľade na ne nad problémami, pred ktorými zatvárame oči, až narastú do
obrovských rozmerov.
Štrkovecké jazero
Bude na ňom plávajúci priehľadný dom. Walden Raft tvorcov Florenta Albineta a Elise Morinovej poskytuje únik
pred realitou, v dome je dokonca kormidlo, ktoré môže ktokoľvek ovládať. Dom si môžete pozrieť aj v
nasledujúcich dňoch za svetla.
Erdődyho palác
Deti bude určite baviť Tancujúci dom Klausa Obermaiera, ktorý kopíruje vaše pohyby a vydáva pri tom aj
magické zvuky. V Bratislave sa naň premení Erdődyho palác.
Bratislavský hrad
Špeciálna panoramatická animácia vytvorí na fasáde hradu pomocou 3D technológií abstraktnú ľudovú
rozprávku.
Ondrejský cintorín
Vesmírna inštalácia piatich tisícok svetielok oživí Ondrejský cintorín. Dušičky Slováka Petra Vrábeľa. Preniesol
nebo na zem a vy uveríte, že všetko vo vesmíre je navzájom prepojené.
Medická záhrada
Medická záhrada bude na jednu noc posiata stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa budete môcť
pohybovať. Svetelná inštalácia Vincenta Leroya s názvom Mechanické pole vás spomalí v čase.
Slovenský rozhlas
Dvesto neónov rozhýbe obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu. Skupina ATK! nazvala svoje dielo
Architektonické centrum rehabilitácie. Aj vy túto ikonu socializmu vezmete po výbuchu svetiel a zvukov na
milosť.
Rodiskom je Paríž
Biela noc je najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe. Vznikol v roku 2002 v Paríži a
len minulý rok ho videli takmer tri milióny ľudí. Košičania poznajú Bielu noc už päť rokov, do Bratislavy zavíta 10.
októbra po prvý raz.
URL| http://www.pluska.sk/zena/volny-cas/pojdeme-spolu/bratislava-vam-pocas-bielej-noci-ukaze-inu-tvar-conavstivit-tento-vikend.html
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Pluska.sk: V Bratislave to bude v sobotu žiť: Navštívte festival Biela noc!
10.10.2015

pluska.sk

str. 00

Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc, ktorá vznikla v roku 2002 v Paríži, rozširuje do hlavného
mesta Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 50-tisíc pixelov či 250 blikajúcich
neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci.
Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstaví už v piatok, od 19:00 do
02:00 v hlavnom meste Slovenska .
Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných
priestoroch mesta, objasňuje poslanie akcie iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka
Zuzana Pacáková.
Zaujímavé projekty
V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5 000
svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci.
Prvú bratislavskú Bielu noc oficiálne otvoria o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia, nadrozmernej
inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny environmentálny
problém Austrálie, na premnoženie zajacov.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava doteraz nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa
odohráva vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná - spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Ušité na mieru Bratislave
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu.
Nebude chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských
nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patrí
aj domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta.
Návštevníci si ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť
loďkou. Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND
až k Štrkoveckému jazeru. Pozrieť si v jednu noc čo najviac umožnia tri typy trás pre divákov.
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Trasa “We Are Family“ je určená rodinám s deťmi, “True Lovers of Contemporary Art“ zaujme náročnejšieho
diváka a hravosť sľubuje trasa “Play!“. Zorientovať sa pomôžu vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok,
ktoré sa už dajú stiahnuť i z webstrány podujatia - http://www.bielanoc.sk.
Organizátor festivalu
Jedným z organizátorov festivalu je i Bratislavský samosprávny kraj. Vďaka tejto spolupráci bude vyše 200
"kultúrnych mediátorov", študentov stredných škôl kraja priamo na stanoviskách informovať o vystavených
umeleckých dielach.
Študentov po skončení Bielej noci čaká odmena, tvorivé dielne s umelcami z Bielej noci. Festival sa zároveň
rozšíri za hranice hlavného mesta a niektoré inštalácie sa neskôr umiestnia v mestách Malacky, Senec a
Stupava.
Na piatkovú noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre pripraviť, naštudovať si program a teplo sa obliecť.
Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotografie z Bielej noci totiž
získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
Autor: SITA
URL| http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/v-bratislave-bude-sobotu-zit-navstivte-festival-biela-noc.html
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Na snímke šiesty ročník festivalu súčasného umenia Biela noc v Košiciach 3. októbra 2015.
TASR/František Iván

Foto:

Bratislava 6. októbra (TASR) - Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe Biela noc
prichádza po prvý raz do Bratislavy. Počas sobotnej noci 10. októbra predstaví 50 unikátnych umeleckých diel.
Ulice hlavného mesta rozžiari vyše 150 umelcov, 49 km laserových lúčov, 150.000 pixelov, 250 blikajúcich
neónov či 5000 svietiacich lyžičiek.
"Je to event, ktorý popularizuje súčasné umenie pre masu, práve preto je podujatie bezplatné a odohráva sa vo
verejnom priestore, ako aj v atypických priestoroch mesta," uviedla dnes na stretnutí s médiami umelecká
riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, ktorú Biela noc očarila počas štúdia na parížskej Sorbonne. Jej nápad
priniesť festival na Slovensko prijali v Košiciach, kde má Biela noc za sebou 6. ročník, na ktorom sa zúčastnilo
vyše 60.000 ľudí.
V Bratislave si počas festivalu prídu na svoje deti, rodičia, znalci umenia aj náhodní návštevníci mesta. Od
19.00 do 2.00 h ráno budú môcť obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili
inštalácie na mieru historickému centru i jeho menej známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia
nábrežie, podzemie Divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Nebude chýbať najvyššia
rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna
dráha od Braňa Bernára.
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdődyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patria
i Narušitelia - päťmetrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na Hlavnom námestí, ktorá
festival otvorí o 18.30 h, alebo plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a
Florenta Albineta.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea a Štrkovecké jazero. "Je vhodné vyskladať si vlastnú trasu, pretože je takmer nemožné stihnúť všetko
v jeden večer. Je to skôr o tom, aby sa ľudia rozpŕchli mestom a hľadali si diela, ktoré ich zaujímajú," povedala
pre TASR Zuzana Pacáková s tým, že pre návštevníkov sú pripravené tri tematické trasy - pre rodiny s deťmi,
pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravá kreatívna trasa Play! K dispozícii budú vytlačené mapky s
popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už teraz dajú stiahnuť na www.bielanoc.sk.
Ako uviedol Valerián Potičný z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa rozhodol spoluorganizovať festival
nielen z dôvodu sprístupnenie umenia, ale aj rozvoja turizmu, do Bielej noci sa zapoja študenti z deviatich
bratislavských škôl. Tí budú kultúrnymi mediátormi projektu, priamo na stanoviskách budú podávať
návštevníkom informácie k dielam.
V rámci festivalu pozýva Bratislavčanov do Starého Mesta, "aby ho zažili trochu inak", aj jeho starosta Radoslav
Števčík, ktorý zvlášť upozornil na priestorovú inštaláciu Vincenta Leroya v Medickej záhrade. "Nemožno ju zažiť
v noci, keďže je zatvorená pre verejnosť po desiatej hodine, tentoraz bude výnimočné otvorená do 2.00 hodiny."
Zaujímavou umeleckou zastávkou bude určite aj budova Slovenského rozhlasu, obrátenú pyramídu rozpohybuje
200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgickej dvojice ATK! Ondrejský cintorín zasa oživí
Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri
milióny ľudí. Rozšíril sa aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv,
Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
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Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave, 26. marca
2015. Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 10. októbra (TASR) - Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz
užijú obyvatelia a návštevníci Bratislavy. "Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta
- cez vizuálne umenie, intermediálne a interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec,
literatúra, je toho naozaj veľa," uviedla pre TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol
v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival
popularizujúci súčasné umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Štart o 18.30
Symbolický štart festivalu bude o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú "okupovať" Narušitelia - obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživia príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
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Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom môže byť
tiež najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude
vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil
slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne. "Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje
do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia, možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko
rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú záhradu,
kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybuje 200 neónov - na
mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK! "To je dielo, ktoré vzniká na mieru
architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je to európska premiéra, čiže my
sme tiež v očakávaní," dodala.
Biela noc: Z.Pacáková: Na Ondrejský cintorín bude nainštalovaných 5000 svetielok
Trasa Bielej noci
Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
Video: Biela noc v Košiciach z 3.10.2015
URL| http://www.24hod.sk/bratislavu-caka-biela-noc-obratenu-pyramidu-rozpohybuje-200-neonov-cl391422.html
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Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz užijú obyvatelia a návštevníci
Bratislavy.
„Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne umenie, intermediálne a
interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa," uviedla pre
TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002.
Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné
umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Pokračovanie článku pod reklamou videoreklama
Symbolický štart festivalu bude o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú „okupovať" Narušitelia - obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživia príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom môže byť
tiež najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude
vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil
slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne.
„Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia,
možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla
ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky.
Medickú záhradu, kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybuje
200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK!
„To je dielo, ktoré vzniká na mieru architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je
to európska premiéra, čiže my sme tiež v očakávaní," dodala.
Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
URL| http://www.aktuality.sk/clanok/305853/biela-noc-v-bratislave-potesi-obyvatelov-ako-aj-navstevnikov/
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Medická záhrada, ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 13. septembra (TASR) - Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, Biela
noc, zavíta 10. októbra po prvý raz aj do hlavného mesta. V uliciach nočnej Bratislavy tak vystavia desiatky
unikátnych umeleckých diel. Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na 50 bodoch v centre.
Diváci sa tak stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných miestach, ako sú
parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne atraktívne inštalácie, digitálne
umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len jednu noc, od 19.00 do 02.00 h. Trasa povedie od
Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Mostu SNP, až po námestie Eurovea.
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti," priblížila riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži, rýchlo sa rozšíril do Európy a celého sveta. Na Slovensko –
najprv do Košíc (3.10.2015), ho priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival očaril počas štúdia na parížskej
Sorbonne. "Aj keď pri popularizácii umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že
existuje výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom
pomere," hovorí riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.
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Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
URL| http://www.24hod.sk/festival-sucasneho-umenia-biela-noc-bude-po-prvy-raz-aj-v-bratislave-cl385518.html

KONZERVATÍVNY DENNÍK POSTOJ: Bratislava dnes zažije podujatie Biela
noc
10. 10. 2015 • 10:02
Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe - si dnes po prvý raz užijú obyvatelia a návštevníci
Bratislavy
"Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne umenie, intermediálne a
interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa," uviedla pre
TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002.
Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné
umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60-tisíc ľudí, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Symbolický štart festivalu bude o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú "okupovať" Narušitelia - obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživia príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera.
Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom môže byť tiež najvyššia
rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna
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dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský
umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne.
"Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia,
možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla
ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú záhradu, kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu
Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybuje 200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických
umelcov ATK!
"To je dielo, ktoré vzniká na mieru architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je
to európska premiéra, čiže my sme tiež v očakávaní," dodala.
Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok a vyskladať si
vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre rodiny s deťmi, pre náročnejšieho
diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na stanoviskách budú záujemcov o dielach
informovať kultúrni mediátori.
https://www.postoj.sk/6326/bratislava-dnes-zazije-podujatie-biela-noc

Dnes.sk: Bratislava bude v noci svietiť. Rozžiarený hrad, rozhlas aj ulice
lákajú tisíce ľudí
10.10.2015
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Red Kult
BRATISLAVA - Biele, rozžiarené objekty, interaktívne inštalácie, úchvatné, veľavravné skulptúry po
prvýkrát v rámci medzinárodného projektu dynamicky presvietia bratislavskú noc. Na bezplatnú akciu sa podľa
Facebookovej udalosti chystá až 23-tisíc ľudí. Svetlá budú lákať z Bratislavského hradu, Slovenského rozhlasu,
centrály VÚB banky či Medickej záhrady. V sobotu 10. októbra od 19-tej do 2-hej si môžete v hlavnom meste
pozrieť 50 unikátnych umeleckých diel.
Biela noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, prichádza po prvýkrát do
hlavného mesta. Pozrite si prehľad hlavných inštalácií.
Gábor Pribék (SK, HU): KDE BOLO, TAM BOLO
panoramatická projekcia na fasáde Bratislavského hradu
Prvá Biela noc v Bratislave rozžiari aj Bratislavský hrad. Špeciálna panoramatická animácia vytvorí na fasáde
dominanty hlavného mesta pomocou technológií 3D animácií abstraktnú ľudovú rozprávku.
Autor týmto projektom sleduje spoločnosť, ktorá čoraz viac zabúda a necháva nepovšimnuté svoje tradičné
symboly a príbehy.
Inštalácia pod názvom „Kde bolo tam bolo“ prináša meditatívny zážitok, pod ktorého vplyvom apeluje na jav
zmiešania tradícii s aktuálnymi trendmi v čase globalizácie. Dôležitou súčasťou tohto projektu je zvuk.
Umelec spolupracuje s profesionálnym sound designerom, harfa muzikantom a využíva zozbierané inšpirácie
od ľudí z rôznych krajín.
Zdroj: Bielanoc.sk
ATK! (BG): ARC (Architektonické Centrum Rehabilitácie)
svetelná architektúra a hudba na budove Slovenského rozhlasu - pyramíde
“Tak, ako rástli mestá a v nich symbolické budovy minulého režimu, ktoré časom vybledli, tak rástli i sny o
pokroku, ktoré sa časom zmenili. Postupne sme sa stali čoraz viac ľahostajnými a nepriateľskými voči
majestátnym ikonickým budovám pripomínajúcim neľahkú minulosť.
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Práve to je cieľom diela ARC – Architektonického centra rehabilitácie. Rehabilitovať stavbu minulosti
prostredníctvom zásahu súčasného umenia.
Toto dielo je vyrobené na mieru budovy Slovenského rozhlasu. Ide o najrozsiahlejší projekt, aký doposiaľ
skupina ATK urobila. Ide o európsku premiéru.
Zdroj: Bielanoc.sk
Vincent Leroy (FR): Mechanické pole
priestorová svetelná inštalácia v Medickej záhrade
Inštalácia Mechanické pole sa pohybuje medzi poéziou, technológiou a slobodou ducha. Najsilnejšie elementy,
o ktoré sa opiera, sú pohyb, vzduch a svetlo. Dôraz je kladený práve na pohyb, lebo ten pre umelca znamená
život, blúdenie a neustálu zmenu v perspektíve. Mechanické pole evokuje vizuálnu ľahkosť, jemnosť pohybu a
vzdušnosť.
Dielo má určitý rytmus, pulz, jemné prirodzené kývanie, je zasadený do prostredia, ktoré podčiarkuje unikátnu
atmosféru. Medická záhrada bude na jednu noc posiata stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa
budete môcť slobodne pohybovať a užívať si výnimočnosť okamihu.
Vincent Leroy rád 'spomaľuje obrátky’. Od diváka vyžaduje určitý čas, chvíľu, ktorú venuje výhradne jeho dielu.
Zdroj: Bielanoc.sk
Peter Vrabeľ: Souls (Dušičky)
svetelná inštalácia na Ondrejskom cintoríne
Žijeme vo vesmíre, ktorý vo svojej nekonečnosti a zdanlivom chaose tvorí práve jednota. Od galaxie, cez
planétu, hviezdu až po najmenšiu entitu atómu, je všetko navzájom prepojené. Spojenie tela a duše, toho čo je
fyzické, dokázateľné a toho, čo projektuje ľudská myseľ ako abstrakciu, niečo transcendentné, je sám človek.
Zjednotené ľudské vedomie sa projektuje ako vy, ako váš priateľ, strom oproti či spriaznená duša. Peter Vrábeľ
túto jednotu vesmíru a jeho harmónie ako celku predstavuje v rozsiahlej svetelnej inštalácii.
Niekoľko tisíc svetielok pripomínajúcich žiaru mesiaca, umelec kladie vedľa seba zdanlivo bez pravidiel, bez
symetrie a vytvára tak dojem hviezdneho koberca.
Zdroj: Bielanoc.sk
Amanda Parer (AU): Narušitelia
svetelná monumentálna inštalácia na Hlavnom námestí
Na Slovensko prichádzajú Narušitelia z Tasmánie! Monumentálne svetelné zajace - Narušitelia, stoja
odhodlane, a zároveň pokojne. Vyzerajú byť až príliš spokojní vo svojom novom mestskom prostredí. Amanda
Parer vo svojom diele zámerne navodzuje „milučký“ obraz so silným vizuálnym humorom, aby poukázala na
oveľa vážnejší, environmentálny problém.
Veľkosť zajacov odkazuje na anglickú frázu „Elephant in the room“ (Slon v izbe). Dielo reflektuje aktuálny
enviromentálny problém v Austrálii – rozsiahle premnoženie zajacov, ktoré nemajú svojho prirodzeného
predátora a narušujú ekosystém krajiny.
Zároveň je dielo akousi hyperpolickou metaforou na problémy, pred ktorými si zatvárame oči, ktoré nevidíme,
alebo vidieť nechceme a nechávame ich narásť do neuchopiteľných rozmerov.
Zdroj: Bielanoc.sk
Joanie Lemercier (FR): Fuji
kresba, projekcia a zvuk v galérii SODA gallery
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Veľkolepé dielo Fuji je kombináciou rozsiahlych digitálnych kresieb krajiny zobrazujúcich Fujiyamu. Abstraktné
príbehy v projekcii sú inšpirované legendou Kaguya Himu, ľudovou rozprávkou z desiateho storočia, ktorá tvorí
jeden z kľúčových prvkov japonskej kultúry.
Dielo bolo po prvýkrát zverejnené v Takamatsu, oblasti japonských súostroví zasvätených umeniu a zožalo
veľký úspech.
Zdroj: Bielanoc.sk
Klaus Obermaier (AT): Tancujúci dom
interaktívny mapping na fasáde Erdodyho paláca, Ventúrska ul.
V dobe sociálnych médií ako je Facebook či Google+ sa očakávania mladej generácie voči umeniu zmenili.
Interaktívne inštalácie presahujú pasívny prístup, vzbudzujú v nás údiv, nadväzuje sa komunikácia, vytvára sa
skúsenosť. Aktívna účasť divákov a hravosť prebúdzajú umelecké diela k životu.
Prostredníctvom nových technológií sa z pasívnych divákov stávajú tvoriví hráči. V Tancujúcom dome sú
účastníci vyzývaní k pohybu, aby roztancovali nielen samých seba, ale aj monumentálnu fasádu.
Zdroj: Elise Morin
Elise Morin, Florent Albinet: Walden Raft
plávajúca chalupa na Štrkoveckom jazere
Na Slovensko prichádza netradičná plávajúca chalupa, Walden Raft, ktorá bude niekoľko týždňov súčasťou
jazera na Štrkovci. Plávajúci dom reaguje na chalupu amerického filozofa, básnika a prírodopisca Henryho
Davida Thoreaua, postavenú v lese Walden Pond v roku 1845.
Cieľom autorov bolo vytvoriť čo „najčistejšiu“ architektúru v kontakte s okolitým prostredím. Florent Albinet a
Elise Morin vytvorili plávajúcu chalupu ako útočisko, ktoré poskytuje priestor na myšlienky a únik pred realitou.
Zdroj: Bielanoc.sk
Braňo Bernár (SK): Mliečna dráha
svetelná site-specific inštalácia na VÚB BANKE, Mlynské nivy 1
Počkaj si na svoju hviezdu a želaj si tajné prianie.
Svetelná site-specific inštalácia Milky Way je navrhnutá špeciálne pre budovu VÚB Banky, jednu z najvyšších
budov v centre hlavného mesta. Veža vysoká vyše 100 metrov sa na pár hodín stane podstavcom pre najvyššiu
svetelnú architektúru v meste. Z Mliečnej dráhy budú počas Bielej noci padať hviezdy.
Zdroj: vsvu.sk
Ján Šicko (SK): Jamky
svetelno-zvuková site-specific inštalácia, priestory nad Urban House, Laurinská 14
Jamky sú interaktívny post digitálny objekt, ktorý zároveň slúži ako netradičný hudobný nástroj. Umiestňovaním
kameňov do jamiek vznikajú rôzne zvukové kompozície. Pomocou jednoduchého ovládania s použitím riečnych
kameňov, tak môže hudbu komponovať prakticky každý.
Pre Bielu noc boli Jamky rozšírené o interaktívny svetelný dizajn. Svetlo v priestore reaguje na vytvárané
zvukové plochy a rozširuje tak zážitok z komponovania o ďalšie zmysly.
Objekt bol vytvorený nielen pre malé, ale aj pre veľké deti, pre ktoré sa hravosť a tvorivosť vzájomne prelínajú.
Informovali o tom zástupkyne festivalu.
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http://aktualne.atlas.sk/bratislava-v-noci-zaziari-do-dialky-biela-noc-vysvieti-hrad-rozhlas-ajulice/showbizz/vystavy/

24hod.sk: V podzemnom bunkri vzniká Galéria pod divadlom
16.9.2015

24hod.sk

str. 00

Z domova

...“Výstava v Galérii pod divadlom na Laurinskej ulici bude verejnosti prístupná do 31. októbra. Organizátorom je
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Inštalácie budú 10. októbra zároveň súčasťou projektu
Biela noc (Nuit Blanche). Súčasťou projektu sú hudobní hostia rbnx & Obiwan.“
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
http://www.24hod.sk/v-podzemnom-bunkri-vznika-galeria-pod-divadlom-cl385982.html
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Dobré noviny.sk: Bratislavský hrad neostane počas Bielej noci iba biely
Po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka
TASR, 09.10.2015 o 14:02
Bratislava 9. októbra (TASR) - Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po
zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí
jedinečnú atmosféru festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
"Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá," vyzdvihol
prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini. Bratislavský hrad, ako národná kultúrna pamiatka, je
podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže sa tu ročne koná viacero kultúrnych akcií, od
koncertov, divadelných podujatí až po výstavy.
"Je teda prirodzené a žiaduce, aby sme podporovali a ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na
takomto festivale moderného umenia," povedal šéf NR SR. Bratislava sa tak prvýkrát pripojí k svetovým
metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.
TASR informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
http://www.dobrenoviny.sk/c/56394/bratislavsky-hrad-neostane-pocas-bielej-noci-ibabiely?utm_content=bufferc9532&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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V kocke.sk: Umenie rozsvieti Bratislavu počas Bielej noci.
Posted on 14. september 2015 by redakcia vkocke.sk
Biela noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, prichádza po prvýkrát do
hlavného mesta. 10. októbra rozžiari ulice nočnej Bratislavy päťdesiat unikátnych umeleckých diel.
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti,“ vymenúva len pár hlavných diel od svetových aj domácich špičiek umenia riaditeľka
festivalu Zuzana Pacáková.
Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na päťdesiatich bodoch v centre Bratislavy. Trasa
Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Novému mostu, až po
námestie Eurovea. Diváci sa stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných
miestach ako sú parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne atraktívne
inštalácie, digitálne umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len počas jednej noci, od 19. do
2. hodiny ráno.
Prestížny medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002 a len minulý rok ju videlo skoro 3 milióny
ľudí. Biela noc sa rýchlo rozšírila do Európy a celého sveta, aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago,
Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv, Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad. Na Slovensko – najprv
do Košíc (3. 10. 2015) a tento rok prvýkrát do Bratislavy, ho priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival očaril
počas štúdia na parížskej Sorbonne.
Netradičná umelecká prechádzka ulicami nočnej Bratislavy je lákadlom pre milovníkov umenia i rodiny s deťmi.
„Aj keď pri popularizácií umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že existuje
výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom pomere,“
hodnotí festival riaditeľka SNG Alexandra Kusá.
Popri predstavení súčasného umenia širokej verejnosti si Biela noc kladie za cieľ podporiť tvorbu domácich a
zahraničných umelcov, rozvíjať kultúrny turizmus a vytvoriť vzťah obyvateľov k svojmu mestu a verejnému
priestoru.
Zora Jaurová, prezidentka Fóra kreatívneho priemyslu, ktorá sa podieľala na vzniku Bielej noci na Slovensku,
vidí jej zmysel v tom, že dokáže prepájať kvalitné súčasné umenie a relatívne široké masy potenciálneho
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publika. „Umožňuje ľuďom, ktorí nezvyknú chodiť do galérií, zažiť dotyk s umením a možno ho trocha lepšie
pochopiť, na druhej strane je výzvou pre umelcov vytvárať diela, ktoré s verejnosťou komunikujú,“ hovorí.
Biela noc Bratislava: sobota 10. 10. 2015, 19:00 – 02:00 hod. Vstup voľný.
Posted in TOP, Voľný čas
http://www.vkocke.sk/2015/09/umenie-rozsvieti-bratislavu-pocas-bielej-noci/

Citlylife.sk: Biela noc Bratislava 2015
festival
1. ročník Bielej noci v Bratislave. Najväčší a najnavštevovanejší medzinárodný festival súčasného umenia
prichádza do hlavného mesta.
odporúčame!
Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových
vnemov. Počas druhej októbrovej soboty sa noc stáva dňom a ulice nočného mesta sa zaplnia ľuďmi a
umením. Každý návštevník dostane umeleckú mapku, ktorá ho sprevádza rôznymi umeleckými zastávkami:
vizuálne atraktívnymi inštaláciami, koncertami, filmami, rozličnými divadelnými predstaveniami, tancom,
literatúrou, živou performance…
Pestrá ponuka rozličných umeleckých žánrov zaručí každému spoznať najnovšie trendy v rozličných
umeleckých disciplínach. Popri umení návštevníci objavia zaujímavé a netradičné priestory, ktoré
výnimočne prichýlia súčasné formy umenia ako napríklad nádvoria, parky, stanice, mosty, nábrežia, plavárne,
nákupné centrá, parkoviská, súkromné priestory a rôzne ľuďom bežne neprístupné miesta.
Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na päťdesiatich bodoch v centre Bratislavy.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Novému
mostu, až po námestie Eurovea. Diváci sa stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na
netradičných miestach ako sú parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne
atraktívne inštalácie, digitálne umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len počas jednej noci,
od 19. do 2. hodiny ráno.
Ešte viac o projekte Biela noc sa dočítate v našom blogu
http://www.citylife.sk/festival/biela-noc-bratislava
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Citylife.sk/BLOG: Umenie rozsvieti Bratislavu počas Bielej noci
11.09.2015
O mesiac, 10. októbra rozžiari ulice nočnej Bratislavy päťdesiat unikátnych umeleckých diel. Biela noc, najväčší
a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, prichádza po prvýkrát do hlavného mesta.
blog
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti,“ vymenúva len pár hlavných diel od svetových aj domácich špičiek umenia riaditeľka
festivalu Zuzana Pacáková.
Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na päťdesiatich bodoch v centre Bratislavy. Trasa
Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Novému mostu, až po
námestie Eurovea. Diváci sa stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných
miestach ako sú parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne atraktívne
inštalácie, digitálne umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len počas jednej noci, od 19. do
2. hodiny ráno.
Prestížny medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002 a len minulý rok ju videlo skoro 3 milióny
ľudí. Biela noc sa rýchlo rozšírila do Európy a celého sveta, aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago,
Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv, Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad. Na Slovensko – najprv
do Košíc (3. 10. 2015) a tento rok prvýkrát do Bratislavy, ho priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival očaril
počas štúdia na parížskej Sorbonne.
Netradičná umelecká prechádzka ulicami nočnej Bratislavy je lákadlom pre milovníkov umenia i rodiny s deťmi.
„Aj keď pri popularizácií umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že existuje
výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom
pomere,“ hodnotí festival riaditeľka SNG Alexandra Kusá.
Popri predstavení súčasného umenia širokej verejnosti si Biela noc kladie za cieľ podporiť tvorbu domácich a
zahraničných umelcov, rozvíjať kultúrny turizmus a vytvoriť vzťah obyvateľov k svojmu mestu a verejnému
priestoru.
Zora Jaurová, prezidentka Fóra kreatívneho priemyslu, ktorá sa podieľala na vzniku Bielej noci na Slovensku,
vidí jej zmysel v tom, že dokáže prepájať kvalitné súčasné umenie a relatívne široké masy potenciálneho
36

publika. „Umožňuje ľuďom, ktorí nezvyknú chodiť do galérií, zažiť dotyk s umením a možno ho trocha lepšie
pochopiť, na druhej strane je výzvou pre umelcov vytvárať diela, ktoré s verejnosťou komunikujú,“ hovorí.
Riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková sľubuje: „Garantujeme, že počas Bielej noci nezaspíte.”
http://www.citylife.sk/blog/umenie-rozsvieti-bratislavu-pocas-bielej-noci

Bratislavské noviny.sk: Festival súčasného umenia Biela noc bude aj v
Bratislave
13.9.2015

bratislavskenoviny.sk

str. 00

Festival súčasného umenia Biela noc bude aj v Bratislave (DNES, 16:52)
Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, Biela noc, zavíta 10. októbra po prvý raz aj
do hlavného mesta. V uliciach nočnej Bratislavy tak vystavia desiatky unikátnych umeleckých diel. Vyše 150
umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na 50 bodoch v centre.
Diváci sa tak stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných miestach, ako sú
parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne atraktívne inštalácie, digitálne
umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len jednu noc, od 19.00 do 02.00 h. Trasa povedie od
Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Mostu SNP, až po námestie Eurovea.
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti," priblížila riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži, rýchlo sa rozšíril do Európy a celého sveta. Na Slovensko –
najprv do Košíc (3.10.2015), ho priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival očaril počas štúdia na parížskej
Sorbonne. "Aj keď pri popularizácii umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že
existuje výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom
pomere," hovorí riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.
(TASR)
URL| http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/festival-sucasnehoumenia-biela-noc-bude-aj-v-bratislave.html?page_id=332370
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TASR BRATISLAVA - Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz užijú
obyvatelia a návštevníci Bratislavy.
"Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne umenie, intermediálne a
interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa," uviedla Zuzana
Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002.
Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné
umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60-tisíc ľudí, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Symbolický štart festivalu bude o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú "okupovať" Narušitelia - obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživia príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera.
Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom môže byť tiež najvyššia
rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna
dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5-tisíc svetielok, ktorú pripravil slovenský
umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne.
"Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia,
možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla
ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú záhradu, kde vyrastie 2-tisíc nadrozmerných tráv, a budovu
Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybuje 200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických
umelcov ATK!
Čudné úkazy v Bratislave. Biela noc už onedlho rozžiari mesto
"To je dielo, ktoré vzniká na mieru architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je
to európska premiéra, čiže my sme tiež v očakávaní," dodala.
Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom.
Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a
hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
URL| http://aktualne.atlas.sk/bratislavu-rozziari-biela-noc-zostavte-si-vlastny-festivalovyprogram/showbizz/festivaly/
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Bratislava 10. októbra (TASR) - Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz
užijú obyvatelia a návštevníci Bratislavy. Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta
- cez vizuálne umenie, intermediálne a interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec,
literatúra, je toho naozaj veľa, uviedla pre TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v
Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival
popularizujúci súčasné umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Štart o 18.30
Symbolický štart festivalu bude o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú okupovať Narušitelia - obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživia príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom môže byť
tiež najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude
vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil
slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne. Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje
do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia, možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko
rozsvieti, upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú záhradu,
kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybuje 200 neónov - na
mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK! To je dielo, ktoré vzniká na mieru
architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je to európska premiéra, čiže my
sme tiež v očakávaní, dodala.
Biela noc: Z.Pacáková: Na Ondrejský cintorín bude nainštalovaných 5000 svetielok
Trasa Bielej noci
Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
Video: Biela noc v Košiciach z 3.10.2015
URL| http://spravy.pozri.sk/clanok/Bratislavu-caka-Biela-noc.-Obratenu-pyramidu-rozpohybuje-200-neonov/370397
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Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 150-tisíc pixelov či 250 blikajúcich
neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci.
Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstaví už túto sobotu, 10. októbra
od 19:00 do 02:00 i v hlavnom meste Slovenska. “Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto
je bezplatné a odohráva sa vo verejných priestoroch mesta,“ povedala na dnešnej tlačovej besede iniciátorka
Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková. V Bratislave sa predstavia aj niektoré
projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5 000 svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa,
ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Prvú bratislavskú Bielu noc oficiálne otvoria v sobotu o 18:30
na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia, nadrozmernej inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich
autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny environmentálny problém Austrálie, na premnoženie zajacov.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru ajeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu. Nebude
chýbať UFO na Moste SNP anajvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských nivách, zo
strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu po zotmení
ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác bude vréžii rakúskeho umelca
Klausa Obermaiera tancovať sľuďmi. Klákadlám festivalu patrí aj domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého
jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý
víkend od 12:00 do 17:00 sa knemu doplaviť loďkou. Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostáva na
neobyčajné miesto, na jeden z najstarších bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci
povedie od Šancovej ulice cez historický stred mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až
kŠtrkoveckému jazeru. Pozrieť si v jednu noc čo najviac umožnia podľa Zuzany Pacákovej tri typy trás pre
divákov. Trasa “We Are Family“ je určená rodinám sdeťmi, “True Lovers of Contemporary Art“ zaujme
náročnejšieho diváka a hravosť sľubuje trasa “Play!“. Zorientovať sa pomôžu vytlačené mapky s popismi
jednotlivých zastávok, ktoré sa už dajú stiahnuť i z webstrány podujatia - http://www.bielanoc.sk. Na jednotlivých
zástavkách predstavia divákom diela študenti stredných škôl Bratislavského kraja. Na októbrovú noc v uliciach
Bratislavy sa treba dobre vopred pripraviť, naštudovať si program a teplo sa obliecť. Podstatné je tiež dobre si
nabiť smartfóny avziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotografie z Bielej noci totiž získa od organizátorov cestu
do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
“Hlavná myšlienka Bielej noci je šíriť súčasné umenie medzi ľudí, istým spôsobom ho popularizovať a snažiť sa
o to, aby sa stalo bežnou súčasťou života ľudí, ako aj samotného mesta a verejného priestoru. Napríklad v
Košiciach máme za sebou aj viacero trvalých zásahov do verejného priestoru, čiže diela, ktoré tam ostali
niekoľko mesiacov až dodnes, dá sa povedať niekoľko rokov,“ povedala po dnešnej tlačovej besede pre médiá
umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková. Doplnila, že organizátoriBielej noci na Slovensku sa snažia
túto koncepciu rozvíjať a budovať tak vzťah ľudí k umeniu, ale aj k mestu a verejnému priestoru.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
(SITA)
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URL| http://www.bakurier.sk/courier/view/umenie-biela-noc-po-prvykrat-rozziari-bratislavu
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Biela noc rozžiari Medickú záhradu i Ondrejský cintorín (DNES, 15:50)
Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe Biela noc prichádza po prvý raz do
Bratislavy. Počas sobotnej noci 10. októbra predstaví 50 unikátnych umeleckých diel. Ulice hlavného mesta
rozžiari vyše 150 umelcov, 49 km laserových lúčov, 150.000 pixelov, 250 blikajúcich neónov či 5000 svietiacich
lyžičiek.
"Je to event, ktorý popularizuje súčasné umenie pre masu, práve preto je podujatie bezplatné a odohráva sa vo
verejnom priestore, ako aj v atypických priestoroch mesta," uviedla dnes na stretnutí s médiami umelecká
riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, ktorú Biela noc očarila počas štúdia na parížskej Sorbonne. Jej nápad
priniesť festival na Slovensko prijali v Košiciach, kde má Biela noc za sebou 6. ročník, na ktorom sa zúčastnilo
vyše 60.000 ľudí.
V Bratislave si počas festivalu prídu na svoje deti, rodičia, znalci umenia aj náhodní návštevníci mesta. Od
19.00 do 2.00 h ráno budú môcť obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili
inštalácie na mieru historickému centru i jeho menej známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia
nábrežie, podzemie Divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Nebude chýbať najvyššia
rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna
dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca
Gábora Pribéka a Erdődyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K
lákadlám festivalu patria i Narušitelia - päťmetrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na
Hlavnom námestí, ktorá festival otvorí o 18.30 h, alebo plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého
jazera od Elise Morin a Florenta Albineta.
41

Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea a Štrkovecké jazero. "Je vhodné vyskladať si vlastnú trasu, pretože je takmer nemožné stihnúť všetko
v jeden večer. Je to skôr o tom, aby sa ľudia rozpŕchli mestom a hľadali si diela, ktoré ich zaujímajú," povedala
pre TASR Zuzana Pacáková s tým, že pre návštevníkov sú pripravené tri tematické trasy - pre rodiny s deťmi,
pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravá kreatívna trasa Play! K dispozícii budú vytlačené mapky s
popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už teraz dajú stiahnuť na www.bielanoc.sk.
Ako uviedol Valerián Potičný z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa rozhodol spoluorganizovať festival
nielen z dôvodu sprístupnenie umenia, ale aj rozvoja turizmu, do Bielej noci sa zapoja študenti z deviatich
bratislavských škôl. Tí budú kultúrnymi mediátormi projektu, priamo na stanoviskách budú podávať
návštevníkom informácie k dielam.
V rámci festivalu pozýva Bratislavčanov do Starého Mesta, "aby ho zažili trochu inak", aj jeho starosta Radoslav
Števčík, ktorý zvlášť upozornil na priestorovú inštaláciu Vincenta Leroya v Medickej záhrade. "Nemožno ju zažiť
v noci, keďže je zatvorená pre verejnosť po desiatej hodine, tentoraz bude výnimočné otvorená do 2.00 hodiny."
Zaujímavou umeleckou zastávkou bude určite aj budova Slovenského rozhlasu, obrátenú pyramídu rozpohybuje
200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgickej dvojice ATK! Ondrejský cintorín zasa oživí
Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri
milióny ľudí. Rozšíril sa aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv,
Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
(TASR)
URL| http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/biela-noc-rozziari-medickuzahradu-i-ondrejsky-cintorin.html?page_id=332785
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Bratislava 6. októbra (TASR) - Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe Biela noc
prichádza po prvý raz do Bratislavy. Počas sobotnej noci 10. októbra predstaví 50 unikátnych umeleckých diel.
Ulice hlavného mesta rozžiari vyše 150 umelcov, 49 km laserových lúčov, 150.000 pixelov, 250 blikajúcich
neónov či 5000 svietiacich lyžičiek.
Je to event, ktorý popularizuje súčasné umenie pre masu, práve preto je podujatie bezplatné a odohráva sa vo
verejnom priestore, ako aj v atypických priestoroch mesta, uviedla dnes na stretnutí s médiami umelecká
riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, ktorú Biela noc očarila počas štúdia na parížskej Sorbonne. Jej nápad
priniesť festival na Slovensko prijali v Košiciach, kde má Biela noc za sebou 6. ročník, na ktorom sa zúčastnilo
vyše 60.000 ľudí.
V Bratislave si počas festivalu prídu na svoje deti, rodičia, znalci umenia aj náhodní návštevníci mesta. Od
19.00 do 2.00 h ráno budú môcť obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili
inštalácie na mieru historickému centru i jeho menej známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia
nábrežie, podzemie Divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Nebude chýbať najvyššia
rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna
dráha od Braňa Bernára.
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdődyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patria
i Narušitelia - päťmetrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na Hlavnom námestí, ktorá
festival otvorí o 18.30 h, alebo plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a
Florenta Albineta.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea a Štrkovecké jazero. Je vhodné vyskladať si vlastnú trasu, pretože je takmer nemožné stihnúť všetko v
jeden večer. Je to skôr o tom, aby sa ľudia rozpŕchli mestom a hľadali si diela, ktoré ich zaujímajú, povedala pre
TASR Zuzana Pacáková s tým, že pre návštevníkov sú pripravené tri tematické trasy - pre rodiny s deťmi, pre
náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravá kreatívna trasa Play! K dispozícii budú vytlačené mapky s
popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už teraz dajú stiahnuť na www.bielanoc.sk.
Ako uviedol Valerián Potičný z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa rozhodol spoluorganizovať festival
nielen z dôvodu sprístupnenie umenia, ale aj rozvoja turizmu, do Bielej noci sa zapoja študenti z deviatich
bratislavských škôl. Tí budú kultúrnymi mediátormi projektu, priamo na stanoviskách budú podávať
návštevníkom informácie k dielam.
V rámci festivalu pozýva Bratislavčanov do Starého Mesta, aby ho zažili trochu inak, aj jeho starosta Radoslav
Števčík, ktorý zvlášť upozornil na priestorovú inštaláciu Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Nemožno ju zažiť
v noci, keďže je zatvorená pre verejnosť po desiatej hodine, tentoraz bude výnimočné otvorená do 2.00 hodiny.
Zaujímavou umeleckou zastávkou bude určite aj budova Slovenského rozhlasu, obrátenú pyramídu rozpohybuje
200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgickej dvojice ATK! Ondrejský cintorín zasa oživí
Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri
milióny ľudí. Rozšíril sa aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv,
Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.

URL| http://spravy.pozri.sk/clanok/Bratislavska-Biela-noc-rozziari-Medicku-zahradu-i-Ondrejsky-cintorin/369484
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Na snímke šiesty ročník festivalu súčasného umenia Biela noc v Košiciach 3. októbra 2015. Foto:
TASR/František Iván
Bratislava 6. októbra (TASR) - Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe Biela noc
prichádza po prvý raz do Bratislavy. Počas sobotnej noci 10. októbra predstaví 50 unikátnych umeleckých diel.
Ulice hlavného mesta rozžiari vyše 150 umelcov, 49 km laserových lúčov, 150.000 pixelov, 250 blikajúcich
neónov či 5000 svietiacich lyžičiek.
"Je to event, ktorý popularizuje súčasné umenie pre masu, práve preto je podujatie bezplatné a odohráva sa vo
verejnom priestore, ako aj v atypických priestoroch mesta," uviedla dnes na stretnutí s médiami umelecká
riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, ktorú Biela noc očarila počas štúdia na parížskej Sorbonne. Jej nápad
priniesť festival na Slovensko prijali v Košiciach, kde má Biela noc za sebou 6. ročník, na ktorom sa zúčastnilo
vyše 60.000 ľudí.
V Bratislave si počas festivalu prídu na svoje deti, rodičia, znalci umenia aj náhodní návštevníci mesta. Od
19.00 do 2.00 h ráno budú môcť obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili
inštalácie na mieru historickému centru i jeho menej známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia
nábrežie, podzemie Divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Nebude chýbať najvyššia
rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna
dráha od Braňa Bernára.
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdődyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patria
i Narušitelia - päťmetrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na Hlavnom námestí, ktorá
festival otvorí o 18.30 h, alebo plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a
Florenta Albineta.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea a Štrkovecké jazero. "Je vhodné vyskladať si vlastnú trasu, pretože je takmer nemožné stihnúť všetko
v jeden večer. Je to skôr o tom, aby sa ľudia rozpŕchli mestom a hľadali si diela, ktoré ich zaujímajú," povedala
pre TASR Zuzana Pacáková s tým, že pre návštevníkov sú pripravené tri tematické trasy - pre rodiny s deťmi,
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pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravá kreatívna trasa Play! K dispozícii budú vytlačené mapky s
popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už teraz dajú stiahnuť na www.bielanoc.sk.
Ako uviedol Valerián Potičný z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa rozhodol spoluorganizovať festival
nielen z dôvodu sprístupnenie umenia, ale aj rozvoja turizmu, do Bielej noci sa zapoja študenti z deviatich
bratislavských škôl. Tí budú kultúrnymi mediátormi projektu, priamo na stanoviskách budú podávať
návštevníkom informácie k dielam.
V rámci festivalu pozýva Bratislavčanov do Starého Mesta, "aby ho zažili trochu inak", aj jeho starosta Radoslav
Števčík, ktorý zvlášť upozornil na priestorovú inštaláciu Vincenta Leroya v Medickej záhrade. "Nemožno ju zažiť
v noci, keďže je zatvorená pre verejnosť po desiatej hodine, tentoraz bude výnimočné otvorená do 2.00 hodiny."
Zaujímavou umeleckou zastávkou bude určite aj budova Slovenského rozhlasu, obrátenú pyramídu rozpohybuje
200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgickej dvojice ATK! Ondrejský cintorín zasa oživí
Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri
milióny ľudí. Rozšíril sa aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv,
Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
URL| http://www.teraz.sk/kultura/bratislavska-biela-noc-rozziari-medick/159328-clanok.html
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Red Kult BRATISLAVA - V sobotu 10. októbra od 19-tej do 2-hej hodiny v noci rozžiari ulice nočnej Bratislavy
50 unikátnych umeleckých diel. Biela noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe,
prichádza po prvýkrát do hlavného mesta.
Ožiarení nocou. Tisíce Plzenčanov putovali v mraze za svetlom
"Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti," vymenúva diela riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, ktorú koncepcia očarila počas
štúdia na parížskej Sorbonne, preto ju priniesla na Slovensko.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Novému mostu, až
po námestie Eurovea.
Inštalácie oživia parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady.
Prestížny medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002 a len minulý rok ho videlo skoro 3 milióny
ľudí.
Rýchlo sa rozšíril do Európy a celého sveta, aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto,
Rím, Tel Aviv, Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
Zora Jaurová, prezidentka Fóra kreatívneho priemyslu, ktorá sa podieľala na vzniku Bielej noci na Slovensku,
vidí jej zmysel v tom, že dokáže prepájať kvalitné súčasné umenie a relatívne široké masy potenciálneho
publika. „Umožňuje ľuďom, ktorí nezvyknú chodiť do galérií, zažiť dotyk s umením a možno ho trocha lepšie
pochopiť, na druhej strane je výzvou pre umelcov vytvárať diela, ktoré s verejnosťou komunikujú,“ hovorí.
Riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková sľubuje: "Garantujeme, že počas Bielej noci nezaspíte."
Informovala o tom Denisa Vološčuková z agentúry Dynamic. Viac na Bielanoc.sk .
URL| http://aktualne.atlas.sk/cudne-ukazy-v-bratislave-uz-onedlho-mesto-rozziari-biela-noc/showbizz/vystavy/
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Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na 50 bodoch v centre.
Klaus Obermaier Dancing House Foto:
Bratislava 14. septembra (TASR) - Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, Biela
noc, zavíta 10. októbra po prvý raz aj do hlavného mesta. V uliciach nočnej Bratislavy tak vystavia desiatky
unikátnych umeleckých diel. Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na 50 bodoch v centre.
Diváci sa tak stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných miestach, ako sú
parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne atraktívne inštalácie, digitálne
umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len jednu noc, od 19.00 do 02.00 h. Trasa povedie od
Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Mostu SNP, až po námestie Eurovea.
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti," priblížila riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži, rýchlo sa rozšíril do Európy a celého sveta. Na Slovensko –
najprv do Košíc (3.10.2015), ho priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival očaril počas štúdia na parížskej
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Sorbonne. "Aj keď pri popularizácii umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že
existuje výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom
pomere," hovorí riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.
URL| http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/biela-noc-v-bratislave/21370-clanok.html
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Bratislava 13. septembra (TASR) - Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, Biela
noc, zavíta 10. októbra po prvý raz aj do hlavného mesta. V uliciach nočnej Bratislavy tak vystavia desiatky
unikátnych umeleckých diel. Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na 50 bodoch v centre.
Diváci sa tak stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných miestach, ako sú
parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne atraktívne inštalácie, digitálne
umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len jednu noc, od 19.00 do 02.00 h. Trasa povedie od
Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Mostu SNP, až po námestie Eurovea.
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti, priblížila riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži, rýchlo sa rozšíril do Európy a celého sveta. Na Slovensko –
najprv do Košíc (3.10.2015), ho priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival očaril počas štúdia na parížskej
Sorbonne. Aj keď pri popularizácii umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že
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existuje výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom
pomere, hovorí riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.

URL| http://spravy.pozri.sk/clanok/Festival-sucasneho-umenia-Biela-noc-bude-po-prvy-raz-aj-vBratislave/364431
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Medická záhrada, ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš
Bratislava 13. septembra (TASR) - Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, Biela
noc, zavíta 10. októbra po prvý raz aj do hlavného mesta. V uliciach nočnej Bratislavy tak vystavia desiatky
unikátnych umeleckých diel. Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na 50 bodoch v centre.
Diváci sa tak stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných miestach, ako sú
parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady. Vizuálne atraktívne inštalácie, digitálne
umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len jednu noc, od 19.00 do 02.00 h. Trasa povedie od
Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Mostu SNP, až po námestie Eurovea.
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti," priblížila riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži, rýchlo sa rozšíril do Európy a celého sveta. Na Slovensko –
najprv do Košíc (3.10.2015), ho priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival očaril počas štúdia na parížskej
Sorbonne. "Aj keď pri popularizácii umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že
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existuje výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom
pomere," hovorí riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
URL| http://www.teraz.sk/kultura/festival-sucasneho-umenia-biela-noc/155413-clanok.html
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BRATISLAVA - Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz užijú obyvatelia a
návštevníci Bratislavy.
"Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne umenie, intermediálne a
interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa," uviedla pre
TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v
rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné umenie objavila šéfka
jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
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Symbolický štart festivalu bude o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú "okupovať" Narušitelia - obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživia príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom môže byť
tiež najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude
vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil
slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne. "Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje
do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia, možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko
rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú záhradu,
kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybuje 200 neónov - na
mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK! "To je dielo, ktoré vzniká na mieru
architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je to európska premiéra, čiže my
sme tiež v očakávaní," dodala.
Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
Zdroj: TASR
Foto: SITA
URL| http://www.netky.sk/clanok/biela-noc-ma-svoju-moc-obratenu-pyramidu-rozpohybuje-200-neonov

Teraz.sk: V Bratislave je Biela noc. Obrátenú pyramídu rozpohybuje 200
neónov
10.10.2015

teraz.sk

str. 00
Tasr

Regióny - Biela noc

Na archívnej snímke osvetlená budova Slovenského rozhlasu RTVS na Mýtnej ulici v Bratislave, 26. marca
2015. Foto: TASR/Michal Svítok
Bratislava 10. októbra (TASR) - Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz
užívajú obyvatelia a návštevníci Bratislavy. "Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre
mesta - cez vizuálne umenie, intermediálne a interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec,
literatúra, je toho naozaj veľa," uviedla pre TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol
v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival
popularizujúci súčasné umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa dnes
rozžiaria aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Štart o 18.30
Symbolický štart festivalu bol o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú "okupovať" Narušitelia - obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživili príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancovali ľudia v réžii rakúskeho umelca
Klausa Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlili nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom
bola tiež najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba
bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú
pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne. "Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie
vstupuje do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia, možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa
to všetko rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú
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záhradu, kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybuje 200
neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK! "To je dielo, ktoré vzniká na
mieru architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je to európska premiéra, čiže
my sme tiež v očakávaní," dodala.
Biela noc: Z.Pacáková: Na Ondrejský cintorín bude nainštalovaných 5000 svetielok
Trasa Bielej noci
Trasa Bielej noci viedla od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
Video: Biela noc v Košiciach z 3.10.2015
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
URL| http://www.teraz.sk/regiony/bratislava-biela-noc-festival/160060-clanok.html

Dnes24.sk: Biela noc: Na Štrkoveckom jazere bude plávať chalúpka s
kormidlom
8.10.2015 dnes24.sk str. 00
Alexandra Húsková
Festival moderného umenia Biela noc sa prvýkrát bude konať aj v Ružinove. Netradičná plávajúca chalupa,
Walden Raft, bude niekoľko týždňov súčasťou Štrkoveckého jazera. Do plávajúceho domčeka môžu nastúpiť aj
návštevníci.
8. október 2015 Alexandra Húsková
Zdroj: Dnes24.sk
Už počas nasledujúcej soboty 10. októbra budeme môcť v Bratislave zažiť po prvýkrát festival súčasného
umenia s názvom Biela noc.
Návštevníci Bratislavy sa zoznámia s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných
miestach, ako sú parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, výklady, či jazero.
Plávajúci dom na jazere
Plávajúci dom reaguje na chalupu amerického filozofa, básnika a prírodopisca Henryho Davida Thoreaua,
postavenú v lese Walden Pond v roku 1845.
Cieľom autorov bolo vytvoriť čo „najčistejšiu" architektúru v kontakte s okolitým prostredím. Florent Albinet a
Elise Morin vytvorili plávajúcu chalupu ako útočisko, ktoré poskytuje priestor na myšlienky a únik pred realitou.
Polopriehľadný Walden Raft je medzipriestorom permanentnej interakcie medzi exteriérom a interiérom. Objekt
je v pohybe, obklopený nestálou tekutinou. Je to „ne-priestor" v neustálej dynamike, ktorý nám vďaka čiastočnej
priesvitnosti dovoľuje byť súčasťou prírody a nie v jej opozícii.
Diváci sa môžu stať účastníkmi a zažiť si pocity „odhalenia" a splynutia s okolím, vidieť priestor z inej
perspektívy.
V chalupe je kormidlo, ktoré môže ovládať ktokoľvek a stať sa súčasťou umeleckého diela, kolektívneho zážitku.
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Zapojenie návštevníka len umocňuje základný odkaz Thoreauovej práce: „neľudské prostredie vystupuje ako
samostatný prvok, nie len ako rámec pre ľudský zážitok".
Prečítajte si aj: Biela noc rozžiari Medickú záhradu aj Ondrejský cintorín. Na svoje si prídu všetky vekové
kategórie
Florent Albinet (1983), francúzsky umelec sa vo svojej práci venuje najmä scénografii, mikroarchitektúre,
urbanizmu a objektom.
Morský či vodný element vníma ako nové pole skúmania vo svojej tvorbe, je súčasťou terra incognita –
neznámeho, ktoré spytuje, pohlcuje a nakoniec odhaľuje divákovi prostredie, ktoré sa môže skúmať
prostredníctvom rôznych zážitkov. Jeho práca tak spája pocit zo zážitku cestovania a dobrodružstiev
umocnených prítomnosťou operujúcej mechaniky.
Elise Morin (1978) oslnila návštevníkov Bielej noci 2014 v Košiciach monumentálnou inštaláciou Waste
Landscape a tohto roku sa na Slovensko vracia opäť.
Vo svojej práci vytvára videá a inštalácie, v ktorých reaguje na vyvíjajúcu sa formu súčasnej krajiny. Vzťah
medzi miestom a spôsobom kreovania je prirodzenou súčasťou jej tvorby. Prináša so sebou reflexiu nad
vzťahom medzi umením pre umelecky nevzdelaných divákov a rolou estetiky pri porozumení a vyhodnotení
praktík a priestorov. Širší poetický rozmer je založený na práci so vzorom, časom a svetlom.
Zdroj:ruzinov.sk
URL| http://bratislava.dnes24.sk/biela-noc-na-strkoveckom-jazere-bude-plavat-chalupka-s-kormidlom-218300
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Dnes24.sk: Biela noc rozžiari Medickú záhradu aj Ondrejský cintorín. Na
svoje si prídu všetky vekové kategórie
6.10.2015 dnes24.sk str. 00
Alexandra Húsková
Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe Biela noc prichádza po prvý raz do
Bratislavy. Počas sobotnej noci 10. októbra predstaví 50 unikátnych umeleckých diel.
6. október 2015 Alexandra Húsková
Zdroj: TASR
Ulice hlavného mesta rozžiari vyše 150 umelcov, 49 km laserových lúčov, 150.000 pixelov, 250 blikajúcich
neónov či 5000 svietiacich lyžičiek.
„Je to event, ktorý popularizuje súčasné umenie pre masu, práve preto je podujatie bezplatné a odohráva sa vo
verejnom priestore, ako aj v atypických priestoroch mesta,“ uviedla na stretnutí s médiami umelecká riaditeľka
festivalu Zuzana Pacáková, ktorú Biela noc očarila počas štúdia na parížskej Sorbonne.
Jej nápad priniesť festival na Slovensko prijali v Košiciach, kde má Biela noc za sebou 6. ročník, na ktorom sa
zúčastnilo vyše 60.000 ľudí.
V Bratislave si počas festivalu prídu na svoje deti, rodičia, znalci umenia aj náhodní návštevníci mesta. Od
19.00 do 2.00 hodiny ráno budú môcť obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili
inštalácie na mieru historickému centru i jeho menej známym zákutiam.
Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, SNG a iné
galérie. Nebude chýbať najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy
ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdődyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patria
i Narušitelia – päťmetrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na Hlavnom námestí, ktorá
festival otvorí o 18.30 h, alebo plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a
Florenta Albineta.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea a Štrkovecké jazero.
„Je vhodné vyskladať si vlastnú trasu, pretože je takmer nemožné stihnúť všetko v jeden večer. Je to skôr o
tom, aby sa ľudia rozpŕchli mestom a hľadali si diela, ktoré ich zaujímajú,“ povedala Zuzana Pacáková s tým, že
pre návštevníkov sú pripravené tri tematické trasy – pre rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú
verejnosť a hravá kreatívna trasa Play! K dispozícii budú vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok,
ktoré sa už teraz dajú stiahnuť na www.bielanoc.sk .
Ako uviedol Valerián Potičný z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa rozhodol spoluorganizovať festival
nielen z dôvodu sprístupnenie umenia, ale aj rozvoja turizmu, do Bielej noci sa zapoja študenti z deviatich
bratislavských škôl. Tí budú kultúrnymi mediátormi projektu, priamo na stanoviskách budú podávať
návštevníkom informácie k dielam.
V rámci festivalu pozýva Bratislavčanov do Starého Mesta, „aby ho zažili trochu inak“, aj jeho starosta Radoslav
Števčík, ktorý zvlášť upozornil na priestorovú inštaláciu Vincenta Leroya v Medickej záhrade.
„Nemožno ju zažiť v noci, keďže je zatvorená pre verejnosť po desiatej hodine, tentoraz bude výnimočné
otvorená do 2.00 hodiny.“
Zaujímavou umeleckou zastávkou bude určite aj budova Slovenského rozhlasu, obrátenú pyramídu rozpohybuje
200 neónov – na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgickej dvojice ATK! Ondrejský cintorín zasa oživí
Andromeda – vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ.
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Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri
milióny ľudí. Rozšíril sa aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv,
Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
Prečítajte si aj: Dvesto neónov na budove rozhlasu, metrová tráva v Medickej záhrade – a omnoho viac nám
prinesie BIELA NOC
URL| http://bratislava.dnes24.sk/biela-noc-rozziari-medicku-zahradu-aj-ondrejsky-cintorin-na-svoje-si-priduvsetky-vekove-kategorie-218126

Dnes.sk: Čudné úkazy v Bratislave. Biela noc už onedlho rozžiari mesto
1.10.2015

dnes.sk
Red Kult

str. 00

Red Kult BRATISLAVA - V sobotu 10. októbra od 19-tej do 2-hej hodiny v noci rozžiari ulice nočnej Bratislavy
50 unikátnych umeleckých diel. Biela noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe,
prichádza po prvýkrát do hlavného mesta.
"Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti," vymenúva diela riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, ktorú koncepcia očarila počas
štúdia na parížskej Sorbonne, preto ju priniesla na Slovensko.
Zdroj: Fuse Ljos
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Novému mostu, až
po námestie Eurovea.
Inštalácie oživia parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady.
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Zdroj: Klaus Obermaier
Prestížny medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002 a len minulý rok ho videlo skoro 3 milióny
ľudí.
Rýchlo sa rozšíril do Európy a celého sveta, aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto,
Rím, Tel Aviv, Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
Zdroj: Elise Morin
Zora Jaurová, prezidentka Fóra kreatívneho priemyslu, ktorá sa podieľala na vzniku Bielej noci na Slovensku,
vidí jej zmysel v tom, že dokáže prepájať kvalitné súčasné umenie a relatívne široké masy potenciálneho
publika. „Umožňuje ľuďom, ktorí nezvyknú chodiť do galérií, zažiť dotyk s umením a možno ho trocha lepšie
pochopiť, na druhej strane je výzvou pre umelcov vytvárať diela, ktoré s verejnosťou komunikujú,“ hovorí.
Riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková sľubuje: "Garantujeme, že počas Bielej noci nezaspíte."
Informovala o tom Denisa Vološčuková z agentúry Dynamic. Viac na Bielanoc.sk .
URL| http://aktualne.atlas.sk/cudne-ukazy-v-bratislave-uz-onedlho-mesto-rozziari-biela-noc/showbizz/vystavy/

Bratislavskenoviny.sk: Súčasné umenie sa predstaví počas Bielej noci
2.10.2015

bratislavskenoviny.sk

str. 00

Súčasné umenie sa predstaví počas Bielej noci (DNES, 15:59)
Staré Mesto zažije v sobotu 10. októbra medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc. Verejnosti chce
priblížiť súčasné formy umenia, ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. Odtiaľ sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril do miest ako New York,
Los Angeles, Montreal, Rím... Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným
mestom plnú zážitkov a nových vnemov. Návštevník dostane mapku, ktorá ho bude sprevádzať rôznymi
umeleckými zastávkami: vizuálne atraktívnymi inštaláciami, koncertmi, filmami, divadelnými predstaveniami,
tancom, literatúrou, performance…
Bratislavská Biela noc sa začne o 19.00 h a potrvá do 2.00 h, vstup na všetky podujatia festivalu bude voľný.
(brn)
URL| http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/sucasne-umenie-sapredstavi-pocas-bielej-noci.html?page_id=332706
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24hod.sk: Bratislavský hrad neostane počas Bielej noci iba biely
9.10.2015

24hod.sk

str. 00

Kultúra

Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po zotmení ožije príbehmi ľudových
rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného ...
Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa
Bratislava 9. októbra (TASR) - Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po
zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí
jedinečnú atmosféru festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
"Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá," vyzdvihol
prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini. Bratislavský hrad, ako národná kultúrna pamiatka, je
podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže sa tu ročne koná viacero kultúrnych akcií, od
koncertov, divadelných podujatí až po výstavy.
"Je teda prirodzené a žiaduce, aby sme podporovali a ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na
takomto festivale moderného umenia," povedal šéf NR SR. Bratislava sa tak prvýkrát pripojí k svetovým
metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.
TASR informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
URL| http://www.24hod.sk/bratislavsky-hrad-neostane-pocas-bielej-noci-iba-biely-cl391202.html
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Netky.sk: Bratislavský hrad neostane počas Bielej noci iba biely
9.10.2015

netky.sk

str. 00

BRATISLAVA - Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po zotmení ožije
príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí jedinečnú
atmosféru festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
"Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá," vyzdvihol
prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini. Bratislavský hrad, ako národná kultúrna pamiatka, je
podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže sa tu ročne koná viacero kultúrnych akcií, od
koncertov, divadelných podujatí až po výstavy.
"Je teda prirodzené a žiaduce, aby sme podporovali a ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na
takomto festivale moderného umenia," povedal šéf NR SR. Bratislava sa tak prvýkrát pripojí k svetovým
metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.
Zdroj: TASR
Foto: SITA
URL| http://www.netky.sk/clanok/bratislavsky-hrad-neostane-pocas-bielej-noci-iba-biely

SME.sk: Bratislavský hrad neostane počas Bielej noci iba biely
9.10.2015

sme.sk
tasr

str. 00

Po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka.
BRATISLAVA. Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po zotmení ožije
príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí jedinečnú
atmosféru festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
"Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá," vyzdvihol
prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini. Bratislavský hrad, ako národná kultúrna pamiatka, je
podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže sa tu ročne koná viacero kultúrnych akcií, od
koncertov, divadelných podujatí až po výstavy.
"Je teda prirodzené a žiaduce, aby sme podporovali a ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na
takomto festivale moderného umenia," povedal šéf NR SR. Bratislava sa tak prvýkrát pripojí k svetovým
metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.
TASR informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
URL| http://s.sme.sk/r-rss/8030814/bratislava.sme.sk/bratislavsky-hrad-neostane-pocas-bielej-noci-ibabiely.html
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Pozri.sk: Bratislavský hrad neostane počas Bielej noci iba biely
9.10.2015

spravy.pozri.sk

str. 00

Bratislava 9. októbra (TASR) - Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po
zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí
jedinečnú atmosféru festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá, vyzdvihol
prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini. Bratislavský hrad, ako národná kultúrna pamiatka, je
podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže sa tu ročne koná viacero kultúrnych akcií, od
koncertov, divadelných podujatí až po výstavy.
Je teda prirodzené a žiaduce, aby sme podporovali a ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na
takomto festivale moderného umenia, povedal šéf NR SR. Bratislava sa tak prvýkrát pripojí k svetovým
metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.
TASR informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
URL| http://spravy.pozri.sk/clanok/Bratislavsky-hrad-neostane-pocas-Bielej-noci-iba-biely/370171

Teraz.sk: Bratislavský hrad neostane počas Bielej noci iba biely
9.10.2015

teraz.sk

str. 00
Tasr

Kultúra - Bratislava

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa
Bratislava 9. októbra (TASR) - Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po
zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí
jedinečnú atmosféru festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
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"Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá," vyzdvihol
prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini. Bratislavský hrad, ako národná kultúrna pamiatka, je
podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže sa tu ročne koná viacero kultúrnych akcií, od
koncertov, divadelných podujatí až po výstavy.
"Je teda prirodzené a žiaduce, aby sme podporovali a ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na
takomto festivale moderného umenia," povedal šéf NR SR. Bratislava sa tak prvýkrát pripojí k svetovým
metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.
TASR informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
URL| http://www.teraz.sk/kultura/bratislavsky-hrad-neostane-pocas-bielej/159880-clanok.html

Trnavadnes.sk: Bratislavský hrad neostane počas Bielej noci iba biely
9.10.2015

trnavadnes.com

str. 00

Po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka.
Bratislava - Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po zotmení ožije príbehmi
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí jedinečnú atmosféru
festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
"Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá," vyzdvihol
prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini. Bratislavský hrad, ako národná kultúrna pamiatka, je
podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže sa tu ročne koná viacero kultúrnych akcií, od
koncertov, divadelných podujatí až po výstavy.
"Je teda prirodzené a žiaduce, aby sme podporovali a ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na
takomto festivale moderného umenia," povedal šéf NR SR. Bratislava sa tak prvýkrát pripojí k svetovým
metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.
TASR informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
URL| http://www.trnavadnes.com/sprava/24620/bratislavsky-hrad-neostane-pocas-bielej-noci-iba-biely-
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Aktuality.sk: Poďte sa rozpŕchnuť po Bratislave a zažite neopakovateľnú
Bielu noc
9.10.2015

aktuality.sk

str. 00

Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe Biela noc prichádza po prvý raz do
Bratislavy. Počas sobotnej noci 10. októbra predstaví 50 unikátnych umeleckých diel.
Biela noc v Košiciach , Zdroj: TASR
Ulice hlavného mesta rozžiari vyše 150 umelcov, 49 km laserových lúčov, 150 000 pixelov, 250 blikajúcich
neónov či 5000 svietiacich lyžičiek.
V Košiciach videlo Bielu noc 60-tisíc ľudí
„Je to event, ktorý popularizuje súčasné umenie pre masu, práve preto je podujatie bezplatné a odohráva sa vo
verejnom priestore, ako aj v atypických priestoroch mesta,“ uviedla dnes na stretnutí s médiami umelecká
riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, ktorú Biela noc očarila počas štúdia na parížskej Sorbonne.
Jej nápad priniesť festival na Slovensko prijali v Košiciach, kde má Biela noc za sebou 6. ročník, na ktorom sa
zúčastnilo vyše 60 000 ľudí.
V Bratislave si počas festivalu prídu na svoje deti, rodičia, znalci umenia aj náhodní návštevníci mesta. Od
19.00 do 2.00 h ráno budú môcť obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili
inštalácie na mieru historickému centru i jeho menej známym zákutiam.
Trasa Bielej noci v Bratislave
Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, SNG a iné
galérie. Nebude chýbať najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy
ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdődyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi.
K lákadlám festivalu patria i Narušitelia - päťmetrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na
Hlavnom námestí, ktorá festival otvorí o 18.30 h, alebo plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého
jazera od Elise Morin a Florenta Albineta.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea a Štrkovecké jazero.
Všetko v jeden večer nestihnete
„Je vhodné vyskladať si vlastnú trasu, pretože je takmer nemožné stihnúť všetko v jeden večer. Je to skôr o
tom, aby sa ľudia rozpŕchli mestom a hľadali si diela, ktoré ich zaujímajú,“ povedala pre TASR Zuzana
Pacáková s tým, že pre návštevníkov sú pripravené tri tematické trasy - pre rodiny s deťmi, pre náročnejšieho
diváka a odbornú verejnosť a hravá kreatívna trasa Play!
K dispozícii budú vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už teraz dajú stiahnuť na
www.bielanoc.sk .
Informovať o dielach budú študenti
Ako uviedol Valerián Potičný z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa rozhodol spoluorganizovať festival
nielen z dôvodu sprístupnenie umenia, ale aj rozvoja turizmu, do Bielej noci sa zapoja študenti z deviatich
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bratislavských škôl. Tí budú kultúrnymi mediátormi projektu, priamo na stanoviskách budú podávať
návštevníkom informácie k dielam.
V rámci festivalu pozýva Bratislavčanov do Starého Mesta, "aby ho zažili trochu inak", aj jeho starosta Radoslav
Števčík, ktorý zvlášť upozornil na priestorovú inštaláciu Vincenta Leroya v Medickej záhrade.
„Nemožno ju zažiť v noci, keďže je zatvorená pre verejnosť po desiatej hodine, tentoraz bude výnimočné
otvorená do 2.00 hodiny.“
Nevynechajte budovu rozhlasu
Zaujímavou umeleckou zastávkou bude určite aj budova Slovenského rozhlasu, obrátenú pyramídu rozpohybuje
200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgickej dvojice ATK! Ondrejský cintorín zasa oživí
Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri
milióny ľudí. Rozšíril sa aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv,
Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
URL| http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/9505/podte-sa-rozprchnut-po-bratislave-a-zazite-neopakovatelnubielu-noc
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Dnes24.sk: Počas Bielej noci sa zmení aj Bratislavský hrad
9.10.2015 dnes24.sk str. 00
Tomáš Stupavský
Fasáda Bratislavského hradu túto sobotu (10.10.) neostane iba biela, ale po zotmení ožije príbehmi ľudových
rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí jedinečnú atmosféru festivalu
moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
9. október 2015 Tomáš Stupavský
Zdroj: TASR
„Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá,“ vyzdvihol
prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini.
Bratislavský hrad, ako národná kultúrna pamiatka, je podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže
sa tu ročne koná viacero kultúrnych akcií, od koncertov, divadelných podujatí až po výstavy.
„Je teda prirodzené a žiaduce, aby sme podporovali a ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na
takomto festivale moderného umenia,“ povedal šéf NR SR. Bratislava sa tak prvýkrát pripojí k svetovým
metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.
Informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
URL| http://bratislava.dnes24.sk/pocas-bielej-noci-sa-zmeni-aj-bratislavsky-hrad-218458

Webnoviny.sk: Foto: Bratislava zažije Bielu noc, rozsvieti Hrad i cintorín
7.10.2015

webnoviny.sk
SITA

str. 00

Biela noc konečne rozsvieti aj Bratislavu. Svetoví a domáci umelci svetelnými objektmi oživia nábrežie,
podzemie divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, Slovenskú národnú galériu, obrátenú pyramídu
Slovenského rozhlasu. Vizuálne umenie sa dostane aj na neobyčajné miesto - Ondrejský cintorín.
Hlavné námestie obsadia svietiace zajace. Autorkou inštalácie s názvom Narušitelia je Amanda Parer (AU).
Foto: SITA/www.bielanoc.sk
BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov
laserových lúčov, 150-tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci.
Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstaví už túto sobotu, 10. októbra
od 19:00 do 02:00 i v hlavnom meste Slovenska.
"Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných
priestoroch mesta," povedala na tlačovej besede iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka
Zuzana Pacáková. V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech,
ako napríklad 5000 svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci.
Obrazom: Inštalácie Bielej noci v Bratislave
Svetelné objekty oživia nábrežie
Prvú bratislavskú Bielu noc oficiálne otvoria v sobotu o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia,
nadrozmernej inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny
environmentálny problém Austrálie, na premnoženie zajacov.
Po šiestich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
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Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu. Nebude
chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských nivách, zo
strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Ukážka inštalácie na Ondrejskom cintoríne počas pripravovaného podujatia Biela noc. Autorom inštalácie s
názvom Souls (Dušičky) je Peter Vrabeľ. Foto: SITA/www.bielanoc.sk
Umenie sa dostane aj na Ondrejský cintorín
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patrí
aj domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho
budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť loďkou.
Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred
mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru. Pozrieť si v jednu noc čo najviac
umožnia podľa Zuzany Pacákovej tri typy trás pre divákov.
Trasa "We Are Family" je určená rodinám s deťmi, "True Lovers of Contemporary Art" zaujme náročnejšieho
diváka a hravosť sľubuje trasa "Play!". Zorientovať sa pomôžu vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok,
ktoré sa už dajú stiahnuť i z webstrány podujatia - http://www.bielanoc.sk. Na jednotlivých zástavkách
predstavia divákom diela študenti stredných škôl Bratislavského kraja.
Ukážka inštalácie na budove tzv. obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu počas pripravovaného podujatia
Biela noc. Autorom inštalácie s názvom ARC – Architektonické Centrum Rehabilitácie je ATK! (BE). Foto:
SITA/www.bielanoc.sk
Najkrajšiu fotku ocenia cestou do Amsterdamu
Na októbrovú noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre vopred pripraviť, naštudovať si program a teplo sa obliecť.
Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotografie z Bielej noci totiž
získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
"Hlavná myšlienka Bielej noci je šíriť súčasné umenie medzi ľudí, istým spôsobom ho popularizovať a snažiť sa
o to, aby sa stalo bežnou súčasťou života ľudí, ako aj samotného mesta a verejného priestoru. Napríklad v
Košiciach máme za sebou aj viacero trvalých zásahov do verejného priestoru, čiže diela, ktoré tam ostali
niekoľko mesiacov až dodnes, dá sa povedať niekoľko rokov," povedala po dnešnej tlačovej besede pre médiá
umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková. Doplnila, že organizátori Bielej noci na Slovensku sa snažia
túto koncepciu rozvíjať a budovať tak vzťah ľudí k umeniu, ale aj k mestu a verejnému priestoru.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
Ukážka inštalácie - plávajúca chalupa na Štrkoveckom jazere počas pripravovaného podujatia Biela noc.
Autormi inštalácie s názvom Walden Raft je Elise Morin a Florent Albinet. Foto: SITA/www.bielanoc.sk
Ukážka inštalácie na budove VÚB Banky na Mlynských Nivách počas pripravovaného podujatia Biela noc.
Autorom inštalácie s názvom Mliečna dráha je Braňo Bernár (SK). Foto: SITA/www.bielanoc.sk
URL| http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/999677-foto-bratislava-zazije-bielu-noc-rozsvieti-hrad-i-cintorin/

64

Dnes24.sk: Dvesto neónov na budove rozhlasu, metrová tráva v Medickej
záhrade - a omnoho viac nám prinesie BIELA NOC
13.9.2015 dnes24.sk str. 00
Alexandra Húsková
Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, Biela noc, zavíta 10. októbra po prvý raz aj
do hlavného mesta. V uliciach nočnej Bratislavy tak vystavia desiatky unikátnych umeleckých diel.
Zdroj: TASR
Vyše 150 umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela na 50 bodoch v centre.
Diváci sa tak stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného umenia na netradičných miestach, ako sú
parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady.
Vizuálne atraktívne inštalácie, digitálne umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len jednu noc,
od 19.00 do 02.00 h. Trasa povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta k Mostu
SNP, až po námestie Eurovea.
„Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok oživí Ondrejský
cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, v Medickej záhrade vyrastie vyše
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metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom môžete roztancovať dom v centre alebo sa
vystaviť pixelovej smršti," priblížila riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži, rýchlo sa rozšíril do Európy a celého sveta. Na Slovensko –
najprv do Košíc (3.10.2015), ho priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival očaril počas štúdia na parížskej
Sorbonne.
„Aj keď pri popularizácii umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že existuje
výnimka – Biela noc je naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom pomere,“
hovorí riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá.
URL| http://bratislava.dnes24.sk/dvesto-neonov-na-budove-rozhlasu-metrova-trava-v-medickej-zahrade-aomnoho-viac-nam-prinesie-biela-noc-216192

Extraslovensko.sk: Bratislavská Biela noc rozžiari Medickú záhradu i
Ondrejský cintorín
Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe Biela noc prichádza po prvý raz do
Bratislavy. Počas sobotnej noci 10. októbra predstaví 50 unikátnych umeleckých diel. Ulice hlavného mesta
rozžiari vyše 150 umelcov, 49 km laserových lúčov, 150.000 pixelov, 250 blikajúcich neónov či 5000 svietiacich
lyžičiek. "Je to event, ktorý popularizuje súčasné umenie pre masu, práve preto je podujatie bezplatné a
odohráva sa vo verejnom priestore, ako aj v atypických priestoroch mesta," uviedla na stretnutí s médiami
umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková, ktorú Biela noc očarila počas štúdia na parížskej Sorbonne. Jej
nápad priniesť festival na Slovensko prijali v Košiciach, kde má Biela noc za sebou 6. ročník, na ktorom sa
zúčastnilo vyše 60.000 ľudí.
V Bratislave si počas festivalu prídu na svoje deti, rodičia, znalci umenia aj náhodní návštevníci mesta. Od
19.00 do 2.00 h ráno budú môcť obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili
inštalácie na mieru historickému centru i jeho menej známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia
nábrežie, podzemie Divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Nebude chýbať najvyššia
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rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna
dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca
Gábora Pribéka a Erdődyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K
lákadlám festivalu patria i Narušitelia - päťmetrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na
Hlavnom námestí, ktorá festival otvorí o 18.30 h, alebo plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého
jazera od Elise Morin a Florenta Albineta.
Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea a Štrkovecké jazero. "Je vhodné vyskladať si vlastnú trasu, pretože je takmer nemožné stihnúť všetko
v jeden večer. Je to skôr o tom, aby sa ľudia rozpŕchli mestom a hľadali si diela, ktoré ich zaujímajú," povedala
Zuzana Pacáková s tým, že pre návštevníkov sú pripravené tri tematické trasy - pre rodiny s deťmi, pre
náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravá kreatívna trasa Play! K dispozícii budú vytlačené mapky s
popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už teraz dajú stiahnuť na www.bielanoc.sk.
Ako uviedol Valerián Potičný z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa rozhodol spoluorganizovať festival
nielen z dôvodu sprístupnenie umenia, ale aj rozvoja turizmu, do Bielej noci sa zapoja študenti z deviatich
bratislavských škôl. Tí budú kultúrnymi mediátormi projektu, priamo na stanoviskách budú podávať
návštevníkom informácie k dielam.
V rámci festivalu pozýva Bratislavčanov do Starého Mesta, "aby ho zažili trochu inak", aj jeho starosta Radoslav
Števčík, ktorý zvlášť upozornil na priestorovú inštaláciu Vincenta Leroya v Medickej záhrade. "Nemožno ju zažiť
v noci, keďže je zatvorená pre verejnosť po desiatej hodine, tentoraz bude výnimočné otvorená do 2.00 hodiny."
Zaujímavou umeleckou zastávkou bude určite aj budova Slovenského rozhlasu, obrátenú pyramídu rozpohybuje
200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgickej dvojice ATK! Ondrejský cintorín zasa oživí
Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ.
Medzinárodný festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri
milióny ľudí. Rozšíril sa aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto, Rím, Tel Aviv,
Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
(Zdroj: TASR/extraslovensko.sk)
http://extraslovensko.sk/novinka/bratislavska-biela-noc-rozziari-medicku-zahradu-i-ondrejsky-cintorin
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Denník Relax.sk: Foto: Bratislava zažije Bielu noc, rozsvieti Hrad i cintorín
07.10.2015 | Slovensko
Biela noc konečne rozsvieti aj Bratislavu. Svetoví a domáci umelci svetelnými objektmi oživia nábrežie,
podzemie divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, Slovenskú národnú galériu, obrátenú pyramídu
Slovenského rozhlasu. Vizuálne umenie sa dostane aj na neobyčajné miesto - Ondrejský cintorín.BRATISLAVA
6. októbra (WebNoviny.sk) – Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 150tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6.
ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstaví už túto sobotu, 10. októbra od 19:00 do 02:00 i v
hlavnom meste Slovenska.
"Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných
priestoroch mesta," povedala na tlačovej besede iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka
Zuzana Pacáková. V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech,
ako napríklad 5000 svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci.
Svetelné objekty oživia nábrežie
Prvú bratislavskú Bielu noc oficiálne otvoria v sobotu o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia,
nadrozmernej inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny
environmentálny problém Austrálie, na premnoženie zajacov.
Po šiestich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu. Nebude
chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských nivách, zo
strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Umenie sa dostane aj na Ondrejský cintorín
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patrí
aj domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho
budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť loďkou.
Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred
mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru. Pozrieť si v jednu noc čo najviac
umožnia podľa Zuzany Pacákovej tri typy trás pre divákov.
Trasa "We Are Family" je určená rodinám s deťmi, "True Lovers of Contemporary Art" zaujme náročnejšieho
diváka a hravosť sľubuje trasa "Play!". Zorientovať sa pomôžu vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok,
ktoré sa už dajú stiahnuť i z webstrány podujatia - http://www.bielanoc.sk. Na jednotlivých zástavkách
predstavia divákom diela študenti stredných škôl Bratislavského kraja.
Najkrajšiu fotku ocenia cestou do Amsterdamu
Na októbrovú noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre vopred pripraviť, naštudovať si program a teplo sa obliecť.
Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotografie z Bielej noci totiž
získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
"Hlavná myšlienka Bielej noci je šíriť súčasné umenie medzi ľudí, istým spôsobom ho popularizovať a snažiť sa
o to, aby sa stalo bežnou súčasťou života ľudí, ako aj samotného mesta a verejného priestoru. Napríklad v
Košiciach máme za sebou aj viacero trvalých zásahov do verejného priestoru, čiže diela, ktoré tam ostali
niekoľko mesiacov až dodnes, dá sa povedať niekoľko rokov," povedala po dnešnej tlačovej besede pre médiá
umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková. Doplnila, že organizátori Bielej noci na Slovensku sa snažia
túto koncepciu rozvíjať a budovať tak vzťah ľudí k umeniu, ale aj k mestu a verejnému priestoru.
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Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
http://www.dennikrelax.sk/Aktualne-dnes/Slovensko/Foto-Bratislava-zaije-Bielu-noc-rozsvieti-Hrad-i-cintorn/

Titulka.com: Foto: Bratislava zažije Bielu noc, rozsvieti Hrad i cintorín
7. Október 2015 Slovak Aid
Biela noc konečne rozsvieti aj Bratislavu. Svetoví a domáci umelci svetelnými objektmi oživia nábrežie,
podzemie divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, Slovenskú národnú galériu, obrátenú pyramídu
Slovenského rozhlasu. Vizuálne umenie sa dostane aj na neobyčajné miesto – Ondrejský cintorín.BRATISLAVA
6. októbra (WebNoviny.sk) – Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 150tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov rozžiaricentrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6.
ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstaví už túto sobotu, 10. októbra od 19:00 do 02:00 i v
hlavnom meste Slovenska.
“Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných
priestoroch mesta,” povedala na tlačovej besede iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka
Zuzana Pacáková. V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech,
ako napríklad 5000 svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci.
Obrazom: Inštalácie Bielej noci v Bratislave
Svetelné objekty oživia nábrežie
Prvú bratislavskú Bielu noc oficiálne otvoria v sobotu o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia,
nadrozmernej inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny
environmentálny problém Austrálie, na premnoženie zajacov.
Po šiestich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
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tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu. Nebude
chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských nivách, zo
strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Umenie sa dostane aj na Ondrejský cintorín
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a
Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patrí
aj domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho
budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť loďkou.
Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred
mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru. Pozrieť si v jednu noc čo najviac
umožnia podľa Zuzany Pacákovej tri typy trás pre divákov.
Trasa “We Are Family” je určená rodinám s deťmi, “True Lovers of Contemporary Art” zaujme náročnejšieho
diváka a hravosť sľubuje trasa “Play!”. Zorientovať sa pomôžu vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok,
ktoré sa už dajú stiahnuť i z webstrány podujatia – http://www.bielanoc.sk. Na jednotlivých zástavkách
predstavia divákom diela študenti stredných škôl Bratislavského kraja.
Najkrajšiu fotku ocenia cestou do Amsterdamu
Na októbrovú noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre vopred pripraviť, naštudovať si program a teplo sa obliecť.
Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotografie z Bielej noci totiž
získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
“Hlavná myšlienka Bielej noci je šíriť súčasné umenie medzi ľudí, istým spôsobom ho popularizovať a snažiť sa
o to, aby sa stalo bežnou súčasťou života ľudí, ako aj samotného mesta a verejného priestoru. Napríklad v
Košiciach máme za sebou aj viacero trvalých zásahov do verejného priestoru, čiže diela, ktoré tam ostali
niekoľko mesiacov až dodnes, dá sa povedať niekoľko rokov,” povedala po dnešnej tlačovej besede pre médiá
umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková. Doplnila, že organizátori Bielej noci na Slovensku sa snažia
túto koncepciu rozvíjať a budovať tak vzťah ľudí k umeniu, ale aj k mestu a verejnému priestoru.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
Neexistujú podobné správy.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk.
http://www.titulka.com/2015/10/07/foto-bratislava-zazije-bielu-noc-rozsvieti-hrad-i-cintorin/
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Bratislavské noviny.sk: Mesiac plný farieb, svetla, hudby, tanca
3.10.2015

bratislavskenoviny.sk

str. 00

Mesiac plný farieb, svetla, hudby, tanca (DNES, 17:48)
Mestská časť Staré Mesto sa po prvýkrát v histórii stane spoluorganizátorom úspešných medzinárodných
projektov, ktoré do srdca Bratislavy prinesú zábavu, šport, tanec a umenie.
Sobota 10. októbra 2015 bude dňom plným farieb, zábavy a športu a noc plná svetla a umenia. Pôjde o spojenie
dvoch veľkolepých projektov, ktoré budú mať v Bratislave premiéru. Pôjde o charitatívny 5-kilometrový beh s
bohatým sprievodným programom Farbám neujdeš a prestížny medzinárodný festival súčasného umenia Biela
noc, ktorý oživí noc umeleckou hrou svetla a hudby a priblíži súčasné umenie.
Projekt Biela noc bude dopĺňať ďalší medzinárodný projekt Festival svetla, cieľom ktorého je prepojenie a rozvoj
umenia, vedy a nových technológií v oblasti svetla. Festival svetla potrvá do 12. októbra.
(brn)
URL| http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/mesiac-plny-farieb-svetlahudby-tanca.html?page_id=332723

NR SR: Fasáda Bratislavského hradu ožije príbehmi ľudových rozprávok
10.10.2015

Spravodajstvo SITA
ta;gm

str. 00

Domáci

Dominanta hlavného mesta tak dotvorí jedinečnú atmosféru festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po
prvý raz predstaví už túto sobotu, 10. októbra v Bratislave.
BRATISLAVA 10. októbra (SITA) - Fasáda Bratislavského hradu dnes po zotmení ožije príbehmi ľudových
rozprávok umelca Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta tak dotvorí jedinečnú atmosféru festivalu
moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave.
„Je to výnimočné podujatie, ktoré originálnym spôsobom sprístupňuje súčasné moderné umenie širokej
verejnosti, a to tak, že ho umiestňuje mimo uzavreté priestory galérií priamo na verejné priestranstvá, “
vyzdvihol prínos projektu predseda parlamentu Peter Pellegrini. Bratislavský hrad ako národná kultúrna
pamiatka je podľa jeho slov dlhodobo miestom umenia a kultúry, keďže sa tu ročne koná viacero kultúrnych
akcií, od koncertov, divadelných podujatí až po výstavy. „Je teda prirodzené a žiadúce, aby sme podporovali a
ďalej rozvíjali túto ideu, a to aj aktívnou účasťou na takomto festivale moderného umenia,“ uzavrel Pellegrini.
Bratislava sa tak po prvý krát pripojí k svetovým metropolám ako Rím, Paríž, Madrid, New York alebo
Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku Biela.

Bratislava deň.sk: Bratislavský hrad sa počas Bielej noci rozžiari
viacerými farbami
Fasáda hradu dnes po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok Gábora Pribéka. Dominanta hlavného mesta
sa stane súčasťou Bielej noci a doplní jej jedinečnú atmosféru.
Umenie sa v túto noc dostane z priestorov galérií a bude umiestnené na verejných priestranstvách. Keďže
Bratislavský hrad je dlhodobo miestom umenia a kultúry, nemôže byť z tejto akcie vynechaný.
Je priam žiadúce, aby sa idea festivalu moderného umenia rozvíjala, preto je aktívna účasť na ňom nevyhnutná,
povedal šéf NR SR Peter Pellegrini pre TASR.
10. október 2015
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VÚB BANKA: Najväčší festival súčasného umenia prichádza do Bratislavy.
VÚB sa zmení na Milky Way
8.10.2015 ohlas.sk str. 00
Redakcia Ohlas
Bratislava, 6. novembra 2015 – Prestížny medzinárodný projekt Biela noc, ktorý už roky prezentuje netradičné
formy umenia vo významných svetových metropolách, prichádza 10. októbra po prvýkrát do Bratislavy.
Generálnym partnerom projektu je VÚB banka, ktorá sa zapojí aj viacerými inštaláciami. Otvorí brány galérie
Nedbalka, predstaví 10 rokov Maľby na Hrade, ponúkne najvyššie položenú rozhľadňu v meste a jej centrála sa
na pár hodín zmení na svetelnú Milky Way.
Mliečnu dráhu – svetelnú inštaláciu Milky Way navrhol Braňo Bednár špeciálne pre budovu VÚB banky. Jedna z
najvýraznejších budov v centre Bratislavy sa tak stane podstavcom pre najvyššiu svetelnú architektúru. Nad
Mlynskými nivami sa v sobotu večer rozžiari Mliečna dráha, z ktorej budú padať hviezdy. Už si stačí len niečo
želať. Podobný lúč mohli ľudia vidieť napríklad aj v Dubaji či v Montreali. Ten bratislavský bude dobre viditeľný
napríklad z hradného nádvoria. Tamojšia rozhľadňa ponúkne návštevníkom jedinečnú perspektívu na inštaláciu
pri pohári teplého čaju.
„Sme poctení, že môžeme byť súčasťou tejto mimoriadnej udalosti. Verím, že súčasné umenie, ktoré do
bratislavských ulíc prinesie Biela noc, nadchne Bratislavčanov rovnako, ako sa jej to už po niekoľko rokov darí v
iných svetových metropolách,“ povedal generálny riaditeľ VÚB banky, Alexander Resch.
Pripravte sa na noc otvorených dverí
Okrem impozantnej inštalácie na streche, sprístupní banka festivalovým nadšencom aj svoje najvyššie
poschodie. V čase od 19.00 do 2.00 v noci si budú môcť vychutnať exkluzívny výhľad
z 23. poschodia na umením rozsvietenú Bratislavu. Všetky exponáty Bielej noci tak budú mať ako na dlani.
Vstup bude voľný a odvíjať sa bude od aktuálneho záujmu návštevníkov.
Súčasťou Bielej noci aj diela mladých umelcov podporených Nadáciou VÚB
Konkrétne mladých maliarov a fotografov. Súťaže Foto roka a Maľba vyhlasované Nadáciou VÚB majú už
niekoľkoročnú tradíciu. V rámci päťdesiatky umeleckých inštalácií si návštevníci nájdu okrem výstav diel autorov
aktuálnych ročníkov súťaží aj jubilejnú Výstavu desaťročia – prehliadku mladej maliarskej tvorby poslednej
dekády na Bratislavskom hrade.
„Teším sa, že generálnym partnerom podujatia je práve VÚB, ktorá sa podpore kultúry na Slovensku venuje
systematicky už viac ako desať rokov. Lepšieho partnera sme si ani nemohli želať,“ povedala Zuzana
Pacáková, organizátorka projektu.
Súťaž o najkrajšiu fotku Bielej noci
Návštevníci podujatia sa budú môcť zapojiť do súťaže o najkrajšiu fotku Bielej noci. Podmienky súťaže nájdete
na www.bielanoc.sk . Jej víťaz sa zúčastní prestížneho festivalu svetla v Amsterdame, ktorý sa bude konať na
prelome rokov.
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Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril ďalej. Obdivovať ho mohli napríklad obyvatelia
a návštevníci New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Miami, Montrealu, Toronta, Ríma, Tel Avivu, Jeruzalema,
Madridu, Bruselu, Rigy, Bukurešti, Amsterdamu, Turína, Petrohradu aj Košíc. Po piatich úspešných ročníkoch
na východe Slovenska sa pridáva aj Bratislava. Východ a západ krajiny tak ožijú súčasným umením.
www.vub.sk
URL| http://ohlas.sk/2015/10/08/vub-banka-najvacsi-festival-sucasneho-umenia-prichadza-do-bratislavy-vub-sazmeni-na-milky-way/

Hlas ľudu.sk: Biela noc – jedinečný festival moderného umenia
Autor Monika Koptová - 30. september 2015
Na Slovensko prichádza jedinečná noc, počas ktorej nebudete spať. Noc, ktorá vdýchne život našim nočným
mestám a očarí každého krásou umenia. Nebude chýbať kreativita, nezabudnuteľná atmosféra a päťdesiat
umeleckých diel súčasného umenia. Biela noc rozsvieti Bratislavu a Košice už v októbri.
Pochádza z Paríža
Prestížny festival Biela noc vznikol v Paríži v roku 2002, kde ju minulý rok videlo cez tri milióny ľudí. Odtiaľ sa
rýchlo rozšírila do Európy a celého sveta, aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Toronto,
Rím, Tel Aviv, Madrid, Brusel, Amsterdam, Brighton, Turín či Petrohrad.
U nás sa festival odprezentuje najprv v Košiciach (3.10.2015), kde bude prebiehať už šiesty ročník a tento rok
bude premiérovo aj v Bratislave (10.10.2015). Bielu noc na Slovensko priniesla Zuzana Pacáková, ktorú festival
očaril počas štúdia na parížskej Sorbonne. O Nuit Blanche Paris nám prezradila, že prebieha podobne, ako na
Slovensku. Ide o nočnú prehliadku za kvalitným súčasným umením. Rozdiel je iba v tom, že trasa je dlhšia a
návštevnici sa musia rozhodnúť, do akej štvrte sa vyberú.
Na čo sa môžeme tešiť
„Hlavné námestie v Bratislave obsadia obrovské zajace z Tasmánie, vesmírna inštalácia 5000 svetielok
oživí Ondrejský cintorín, 200 neónov rozpohybuje obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu,
v Medickej záhrade vyrastie vyše metrová tráva, na jazere bude plávajúci priehľadný dom. Pohybom
môžete roztancovať dom v centre alebo sa vystaviť pixelovej smršti,“ vymenúva len pár hlavných diel
od svetových aj domácich špičiek umenia riaditeľka festivalu, Zuzana Pacáková. A to je len malá ochutnávka z
toho, čo podujatie prinesie.
Viac ako 150 umelcov z rôznych kútov sveta nainštaluje svoje práce na päťdesiatich miestach v centre
Bratislavy. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro mesta
k Novému mostu, až po námestie Eurovea.
Diváci si vychutnajú súčasné umenie v podobe interesantných inštalácií, digitálneho umenia, koncertov, tanca a
performance v netradičných priestoroch. Biela noc potrvá od 19. do 2. hodiny rána.
V Košiciach tohtoročná trasa Bielej noci sľubuje 36 umeleckých zastávok a 7 zahraničných headlinerov. “Hlavnú
ulicu pri Dolnej bráne obsadia austrálski Narušitelia – päť monumentálnych zajacov z Tasmánie, v Mestskom
parku narastie tráva do výšky 120 cm, interiér synagógy na Zvonárskej ulici pokryjú desiatky špeciálne
naprogramovaných neónov, na stene fotoštúdia Woont prekvapí multimediálny 3D objekt, na jazere budete
môct vstúpiť do polopriehľadnej plávajúcej chalúpky, v Kasárňach si vychutnáte čiernobielu japonskú krajinu a
zažijete množstvo ďalších prekvapivých okamihov, ktoré budú trvať len niekoľko hodín,” povedala o programe v
Košiciach Z. Pacáková.
Kúsok japonského umenia
Festival Biela noc privíta aj umelca svetového formátu, Onishi Yasuakiho. Pre priestor v Košickej galérií vytvorí
jedinečné dvojdielo, v ktorom sa doslova budete môcť dotknúť ‘prázdnoty’. Vejúce valcovité sáčky či ‘stopy’ po
levitujúcich horách návštevníkov vtiahnu do čierno-bielej krajiny. “Som neuveriteľne hrdá, že nám Onishi vytvorí
špeciálnu priestorovú inštaláciu site-specific. Je to veľká česť pre náš festival ako aj pre samotné mesto.
Inštaláciu bude vytvárať priamo na mieste počas dvoch týždňov, ide o veľmi pracnú a náročnú techniku. Bude
to jeho výstavná premiéra v strednej Európe a pre mňa splnený sen,” podotkla s úsmevom kurátorka, Zuzana
Pacáková. Vernisáž bude prebiehať v predvečer Bielej noci a potrvá až do novembra.
Slovenskí umelci sa odprezentujú tiež
Biela noc už niekoľko rokov podporuje kultúrny rozvoj a jej cieľom je propagácia umenia širokej verejnosti,
podpora domácich i zahraničných umelcov, zviditeľniť mesto Košice i Bratislavu, podporiť kultúrny turizmus
mesta, šíriť interpretáciu umenia pre detského diváka a poukázať na netradičné formy umenia. „Aj keď pri
popularizácií umenia v uliciach som po všetkých skúsenostiach opatrná, som rada, že existuje výnimka – Biela
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noc. Je to naozaj podujatie, kde je zábava, odbornosť a poučenie namiešané v dobrom pomere,“ hodnotí
festival riaditeľka SNG, Alexandra Kusá.
V spolupráci s Creative Industry Košice vznikne dlhodobá interaktívna inštalácia od slovensko-maďarského
umelca Gábora Pribéka s názvom Transtrument na atypickom mieste – Železničnej stanici. Budete sa s ňou
môcť zahrať nielen počas Bielej noci, ale aj pri opakovaných cestovných návštevách novozrekonštruovanej
stanice. Košičan Róbert Farkaš počas niekoľkých mesiacoch usilovne pracoval na svetelnej inštalácii “Za Mier!”,
ktorá znázorňuje päťdesiat svetelných bežcov – dynamický svetelný beh, ktorý uvidíte pri jazierku v
Mestskom parku. Po minuloročnom úspechu sa predstaví aj Miška Chmelíčková, ktorá vytvorí priestorovú
kresbu. Zo zvučných slovenských a českých mien uvidíme aj týchto umelcov: Viktor Frešo, Ľubo Mikle, Barbora
Berezňáková, Zuzana Sabová, Boris Sirka, Na peróne, Debris Company, Kluster Ensemble, Quasars
Ensemble, Richard Kitta, Peter Vrábeľ, Braňo Bernár, študenti VŠVU A VŠMU, Krištof Kinter, Jakub Hošek a iní.
Festival Biela noc prinesie umenie na profesionálnej úrovni a zasvätí nás do tajov súčasného umenia.
Na záver môžeme dodať len slová organizátorky Zuzany Pacákovej: „Garantujeme, že počas Bielej noci
nezaspíte. ”
http://www.hlasludu.sk/biela-noc-jedinecny-festival-moderneho-umenia/
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S deťmi.com: Biela Noc 2015
06.10.2015 | Autor: MPS, Foto: bielanoc.sk
Termín: 10.10.2015
Mesto:Bratislava
Biela noc prichádza konečne do Bratislavy! Rozsvieti aj Bratislavský hrad!
Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné
formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a Bratislava.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc prinesie počas sobotnej noci 10. októbra do Bratislavy
päťdesiatku atraktívnych umeleckých objektov, ale aj presahy v podobe svetelných performance, divadla, a
dokonca opery.
Top umelci
V čase od 19.00 do 2.00 rána zažijú návštevníci akciu, aká tu ešte nebola. Súčasní svetoví aj domáci umelci
pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty
oživia nábrežie, podzemie DPOH, Starú tržnicu, SNG a iné galérie či obrátenú pyramídu. Nebude chýbať UFO
na Novom moste a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských nivách, zo strechy
ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára.
Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka
a Erdödyho palác bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu
patria Narušitelia – 5 metrové svietiace zajace austrálskej umelkyne Amandy Parer na Hlavnom námestí, alebo
domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho budú
môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12:00 - 17:00 sa k nemu doplaviť
Oficiálne otvorenie je o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia a je bezplatné.
Mapy. Festivalová mapa je bezplatná. K dispozícii bude na stiahnutie v pdf formáte na oficiálnej stránke Bielej
noci (http://bielanoc.sk/mapa?c=ba&l=sk), printová podoba ako príloha .Týždňa a Denníka N, v bratislavských
kníhkupectvách Panta Rhei, na otvorení Bielej noci (číslo 1), v infopointoch (i) a na trase Bielej noci
distrubuovaná dobrovoľníkmi.
TRASY : - WE ARE FAMILY- pre rodiny s deťmi
03 – Joanie Lemercier: FUJI, kresba/projekcia/zvuk, SODA gallery, Školská 9
04 – Vincent Leroy: MECHANICKÉ POLE, priestorová inštalácia, Medická záhrada
05 – Peter Vrábeľ: ANDROMEDA, svetelná inštalácia, Ondrejský cintorín
14 – Braňo Bernár: MLIEČNA DRÁHA, svetelná inštalácia site-specific, VÚB BANKA
48 – Dušan Chorvát: RESONATOR, interaktívna zvuková a laserová inštalácia, Eurovea
39 – Robo Farkaš: ZA MIER!, svetelná inštalácia, Rázusovo nábrežie
38 – Daniela Krajčová a Oto Hudec: PROJEKT KARAVAN, komunitný projekt pre deti, pred Bibianou
08 – Klaus Obermaier: TANCUJÚCI DOM, interaktívna projekcia, Erdodyho palác, Ventúrska
50 – EXPO Miláno 2015, virtuálna prehliadka svetovej výstavy, Zichyho palác
07 – Amanda Parer: NARUŠITELIA, svetelná inštalácia, Hlavné námestie
28 – Ján Šicko: JAMKY, svetelno-zvuková site-specific inštalácia, adm. priestory nad Gorila.sk Urban House
26 – Jakub Beňačka: LIGHT PAINTING, interaktívna svetelná inštalácia, pred galériou Nedbalka
19 – Barbora Berezňáková: UN-REAL-TIME, interaktívna projekcia, Nedbalova ulica (hradba)
16 – Richard Kitta & DIG gallery: PIXEL STORM, audiovizuálny enviroment, MK SR, Nám SNP 33
Odporúčame navštíviť:
04- Vincent Leroy / Mechanické pole / FR priestorová svetelná inštalácia Medická záhrada, Blumentálska 10
http://www.sdetmi.com/podujatia/detail/22920/biela-noc-2015/
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Modrý koník.sk: Biela noc v Bratislave
9. októbra 2015
Fórum > Kam s deťmi
horana: Keby este nahodou niekto nezaregitroval, zajtra 10.10. bude od 19-21 Biela noc Bratislava, taketo a
podobne svetlene instalacie budu po celom meste:
https://instagram.com/bielanoc/
Podla mapky:
http://bielanoc.sk/mapa?c=ba&l=sk
sa da naplanovat ktore stanovistia s detmi chcete navstivit.
9. okt o 09:30 • Odpovedz • Páči sa mi to
https://www.modrykonik.sk/forum/kam-s-detmi/biela-noc-v-bratislave/
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Francúzsky inštitút: Biela noc v Bratislave (10. októbra 2015)
5. 10. 2015 20:49 | aktualizované 7. 10. 2015 11:00
Biela noc je najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku.
Ide je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy
umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
Bratislava, 10. október 2015, 19.00 — 02.00
bielanoc.sk
mapa podujatia: na webe | na stiahnutie v pdf : strana 1 strana 2
Medzi takmer 50-kou inštalácií, ktoré budú prezentované na tomto ročníku, 4 sú realizované umelcami z
Francúzska:
Joanie Lemercier / Fuji (不死) / FR
kresba/projekcia/zvuk
SODA gallery, Školská 9
Vincent Leroy / Mechanické pole / FR
priestorová svetelná inštalácia
Medická záhrada, Blumentálska 10
Elise Morin, Florent Albinet / Walden Raft / FR
objekt
Štrkovecké jazero
Laurent Chalnel/A.R.N. / ECTOPLASME(S) / FR
performatívna socha
Filozofická fakulta Univerzity Komenského (átrium), Gondova 2 (vstup z Fajnorovho nábrežia)
https://institutfrancais.sk/aktuality/309/biela-noc-v-bratislave/
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Panorama.sk: Biela noc v Bratislave
Bratislavský hrad bude v noci zo soboty na nedeľu vyzerať ináč. Do Bratislavy prichádza z Košíc Biela noc. Jej
organizátori nás v sobotu desiateho októbra pozývajú na netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom
plnú zážitkov a nových vnemov. Bielu noc otvoria o pol siedmej večer a projekcie i vystúpenia sa budú
uskutočňovať do druhej hodiny v noci.
Pre návštevníkov je pripravená mapka s miestami umeleckých zastávok: vizuálnymi inštaláciami, koncertmi,
filmami, divadelnými a tanečnými predstaveniami, s performance...
Jedna z takýchto inštalácií bude na stenách bratislavského hradu. Jej autorom je maďarský umelec nových
médií Gábor Pribék. Video (nižšie) zobrazuje inú panoramatickú projekciu G. Pribéka pomenovanú Unce upon
in time (Raz v čase).
Program, zoznam jednotlivých umelcov a mapka s miestami vystúpení sú dostupné na stránke Biela noc.
Biela noc je medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia
ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Montreal, Toronto, Rím, Tel
Aviv, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Petrohrad... V Košicich usporiadali v roku 2015 už piaty
ročník Bielej noci.

http://www.panorama.sk/sk/sprievodca/biela-noc-bratislava-2015/2893
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DENNÍKY
Denník N: Namiesto spánku umenie
24.9.2015

Denník N str. 13
JANA NÉMETH

Kultura

Biela noc vznikla v Paríži, no dnes tento festival súčasného umenia funguje v New Yorku, Chicagu a vďaka
Zuzane Pacákovej už päť rokov aj v Košiciach. V októbri sa k nim pridá Bratislava
Pamätá si to celkom presne. Do Paríža sa presťahovala v auguste, na jeseň jej začínala škola. Koncom
septembra už nikto nehovoril o ničom inom, len o Bielej noci. Až sa hanbila spýtať, čo to vlastne je, každý o nej
rozprával s absolútnou samozrejmosťou. Keď potom v prvú októbrovú sobotu vyšla z domu, už sa nič pýtať
nemusela. Aj na kraji mesta bolo jasné, že v Paríži sa deje čosi výnimočné. Do centra smerovali masy ľudí.
„Zdalo sa mi to ako sci-fi. Bolo to neuveriteľné. Veď v košickej galérii bolo zvláštne už to, ak som tam
nebola úplne sama. Nerozumela som, ako je možné, že tu išla za umením taká ohromná masa ľudí,“ hovorí
Zuzana Pacáková.
Fungovalo by to aj v Košiciach? Vyšiel by niekto do ulíc, keby sme tam priniesli súčasné umenie?
Rozmýšľala nad tým, ale zdalo sa jej to rovnako nepredstaviteľné ako to, čo pred sebou videla.
V Paríži napokon žila sedem rokov. Na Sorbonne získala dva tituly. Pred piatimi rokmi urobila prvú Bielu
noc v Košiciach. Do dvadsiatej druhej hodiny bola väčšina diel zničená alebo rozkradnutá. Ľudia na to neboli
zvyknutí. Dnes ich chodí do ulíc viac než na oslavy Nového roka. A 10. októbra zažije prvú Bielu noc aj
Bratislava.
TOTO JE UMENIE, ZÁŽITOK
Biela noc je festival súčasného umenia, no nevymysleli ju kurátori ani galérie, ale mesto. Oddeleniu kultúry na
parížskej radnici sa zdalo, že imidž Paríža by nemusel stáť iba na historickom centre, známych múzeách a
pamiatkach. Chceli vytvoriť čosi, čo by bolo zamerané na súčasné umenie, zároveň by to vyzdvihovalo aj mesto
a netvárilo sa príliš elitársky a nedostupne.
„Bariéra medzi súčasným umením a divákmi nie je len na Slovensku, ale všade. Tu ju chceli zrušiť a
vyzývali ľudí, aby sa prišli pozrieť – nie do galérie, ale do ulíc, kam umiestnili umenie, ktoré je založené na
vnemovom zážitku, estetike a vizuálnej stránke. Chceli docieliť, aby z neho diváci mali zážitok, aby sa stretli v
meste s priateľmi, aby sa o ňom rozprávali, prišli mu na chuť a túžili ho viac spoznať aj v iné dni,“ hovorí
Zuzana.
Fungovalo to. A nielen na ňu. S festivalovou mapou v rukách brázdia Paríž v prvú októbrovú sobotu aj
tri milióny divákov. Z Paríža sa nápad presunul do Los Angeles, Madridu, Bukurešti, New Yorku, Petrohradu a
pred piatimi rokmi aj do Košíc.
SKÚSME TO DOMA
V čase, keď ohúrená stála na prvej parížskej Bielej noci, jej nenapadlo reálne uvažovať nad tým, že by čosi
podobné mohlo byť aj u nás. Jej rodné Košice však získali titul Európskeho hlavného mesta kultúry a to menilo
celú situáciu.
„Prečítala som si, že hľadajú nové projekty, tak som si povedala, že to skúsim s Bielou nocou,“ hovorí
Zuzana. Stretla sa so Zorou Jaurovou, ktorá v tom čase viedla umelecký program projektu, a tej sa nápad páčil.
„Pustila som sa do toho s absolútnou začiatočníckou nevedomosťou. Mala som však veľmi výhodné podmienky
– mala som rozpočet, síce ohromne nízky, ale predsa – a mala som aj administratívny a produkčný tím EHMK,
ktorý mi so všetkým pomáhal. A mala som plnú dôveru od Zory. Nepoznala ma, bola som študentka, ale ona mi
dala šancu,“ hovorí Zuzana.
Samozrejme, pôsobenie v tíme EHMK nebolo vždy bezproblémové a priznáva, že ani dnes v Košiciach
veci nefungujú úplne ideálne. Myslí si však, že titul mal pre mesto zmysel a čosi sa tu naozaj zmenilo.
„Keď som odchádzala do Francúzska pred desiatimi rokmi, pojem súčasné umenie bol úplne mimo
uvažovania obyčajných ľudí. Keď sme robili prvú Bielu noc, k mape prislúchal slovník pojmov, ktorý vysvetľoval,
čo je inštalácia, čo je súčasné umenie – ľudia tomu nerozumeli. Dnes je to inak. Kultúra sa stala súčasťou života
mesta a ľudia sú schopní rozprávať sa o nej na rôznych úrovniach, a to je obrovský posun,“ hovorí.
Biela noc sa medzičasom od organizácie Košice 2013 osamostatnila ako občianske združenie, stále
však úzko spolupracujú. Nielen s ňou, ale aj rôznymi inými košickými organizáciami a inštitúciami. „Biela noc je
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vlastne asi jediná akcia, kde sa vedľa seba na jednej mape ocitnú Tabačka, Kasárne aj Štátne divadlo alebo iné
subjekty, ktoré bežne spolu nespolupracujú, a o to ide – sprístupniť súčasné umenie všetkým a najlepšie, ako to
spolu dokážeme.“
JEDNA NOC A DOSŤ
Podobný princíp chce Zuzana Pacáková zachovať aj v Bratislave. Zapojiť čo najviac ľudí z lokálnej scény.
Upriamiť pozornosť na mesto a miesta, ktoré v ňom stoja za pozornosť.
V Košiciach festival zostáva, aj tento rok tu bude v prvú októbrovú sobotu. Druhá sobota v mesiaci bude
patriť Bratislave. Dve tretiny programu sú odlišné, iba headlineri ostávajú. Ich diela sa však v Košiciach a
Bratislave budú čiastočne líšiť.
Na Bielej noci je totiž výnimočné aj to, že viaceré z diel vznikajú priamo pre konkrétne miesto. Na jeden
večer sa zažnú a ostanú už iba v spomienkach a na fotkách. V Bratislave to bude napríklad dielo od belgických
„digitálnych virtuózov“ ATK!, ktorí špeciálne osvetlia a ozvučia budovu rozhlasu na Mýtnej ulici.
Diela 150 umelcov však budú prakticky všade v rámci okruhu centra hlavného mesta medzi Ufom,
Medickou záhradou, A4kou, Photoportom a Bratislavským hradom.
Diváci dostanú na trase Bielej noci zadarmo mapu s inštrukciami, jednou z najdôležitejších je však
podľa Zuzany Pacákovej tá, že človek by si z neho mal vybrať. „Je to ako veľký hudobný festival. Nemôžete
stihnúť všetko a ak sa o to budete pokúšať, môže to stratiť zmysel, lebo si diela poriadne nevychutnáte.“
DOBRÉ PUBLIKUM
Miesta, kde diela v Košiciach či Bratislave nájdete, nie sú vybrané náhodou. Za každým dielom a miestom je iný
príbeh. Fakt je ten, že dosť ich vzniká na mieru, ako spomínané dielo ATK!
„Páči sa mi byť pri vzniku diela. Poznala som tvorbu ATK! Ukázala som im pyramídu a začali mesiace
práce, ktorú naživo uvidíme až deň pred festivalom, čo je síce ohromne riskantné, ale vzrušujúce. V Košiciach
budú zasa pracovať so starou opustenou synagógou. Nebaví ma robiť obyčajné výstavy, keď mi umelec
donesie obrazy a ja si ich zavesím v galérii,“ hovorí Zuzana.
Dnes sú už bežnou súčasťou programu aj svetoví umelci, ktorých diela zažili aj diváci parížskej Bielej
noci. Zuzana však vraví, že na slovenské podmienky si nesťažujú, naopak, zdá sa im, že naše publikum je akési
spontánnejšie a reaguje intenzívnejšie než Parížania. „Ale to je možno tým, že ohúriť niekoho v Paríži je ťažké.
Sú zvyknutí na monumentálne diela za hromadu peňazí.“
Okrem prvej Bielej noci si totiž veľmi dobre pamätá aj na to, že jej spolužiaci poznali Louvre tak dobre
ako my Tesco. Keď im dnes hovorí, že robí Bielu noc na Slovensku, iba neveriacky krútia hlavami. „Robia si zo
mňa žarty, že som iste musela podplatiť minimálne prezidenta. V Paríži by vás k takému čomusi nepustili, kým
nemáte aspoň štyridsať rokov,“ hovorí so smiechom. V tomto prípade je dobre, že u nás to občas funguje inak.
***
Zuzana Pacáková (1986) pochádza z Košíc, na parížskej Sorbonne získala dva tituly – z koncepcie a riadenia
kultúrnych projektov a z vedy a techniky vystavovania a kurátorských štúdií súčasného umenia. Pred piatimi
rokmi založila Bielu noc v Košiciach, kde neskôr pôsobila ako dramaturgička pre vizuálne umenie v mestskej
organizácii Košice 2013. Dnes riadi občianske združenie Biela noc. Festival uvedie tento rok 150 umelcov z
rôznych krajín.
O autorovi| JANA NÉMETH, redaktorka kultúry
Foto autor| FOTO - BIELA NOC, ATK!
Foto popis| Jedným z najväčších lákadiel bratislavskej Bielej noci bude špeciálna zvukovo-svetelná inštalácia na
budove Slovenského rozhlasu.
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Košice Dnes: La Nuit Blanche zažijú aj Bratislavčania
5.10.2015

košice:dnes str. 02
(HUN)

Téma dňa

Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pol milióna ľudí.
Z Paríža sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest, ako New York, Los Angeles, Chicago,
Miami, Santa Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť,
Amsterdam, Brighton, Turín, Naples, Petrohrad a Košice.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej
republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Milovníci moderného umenia ju môžu zažiť v
sobotu 10. októbra.
PO PIATICH ROKOCH SA FESTIVAL PRESÚVA POD HRAD
Foto autor| foto: Veronika Janušková
Foto popis| Les zelených stebiel trávy z plastu návštevníci Mestského parku v krátkom čase takmer zničili.
Organizátori museli priestor ohradiť páskou.
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Večerník: Biela noc, rozsvietené mesto
14. 9. 2015, strana 5 kultúra
http://www.vecernik.sk/wp-content/themes/vecernik/viewer.php?file=http://www.vecernik.sk/wpcontent/uploads/2015/09/kniha-14.9.pdf

Nový čas: Bratislavu rozžiaria tisícky neónov
10.10.2015

Nový Čas str. 06
Natália Labudová

Bratislava

V hlavnom meste nezaspíte, ovládne ho Biela noc
BRATISLAVA - Vyše 150 umelcov z rôznych krajín, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov a
200 neónov. To všetko a ešte oveľa viac vás v sobotu vecer čaká v uliciach Bratislavy pocas prvého ročníka
festivalu Biela noc. Ten sa sem presúva z Košíc a ponúka netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom
plnú zážitkov. Na svoje si prídu umeleckí fajnšmekri i celé rodiny a co je najlepšie, na festivale nebudete
potrebovať penaženku! Celé toto pôsobivé nočné divadlo vypukne o 19. hodine a potrvá až do 2. hodiny ráno.
Nový Cas pre svojich čitateľov vybral top miesta, ktoré určite nemožno vynechat.
Aj toto sa oplatí vidieť
Budova Slovenského rozhlasu: ARC architektonické centrum rehabilitácie - ATK! Pyramída bude svietit a blikat
podla hudby. Na konštrukcii je pripevnených 200 neónov. Medická záhrada: Vincent Leroy -Mechanické pole V
záhrade uvidíte 2 000 zväčšených svietiacich tráv autora z Francúzska. Hlavné námestie: Amanda Parer Narušitelia Autorka pripravila 5 nadrozmerných zajacov z Tasmánie. Ondrejský cintorín: Peter Vrábel Andromeda Na zemi bude žiarit 5 000 svietiacich lyžičiek. Stará tržnica: Fuse - LJÓS Priestor tržnice ponúkne
25minútové akrobatické vystúpenie. Erdödyho palác: Tancujúci dom Na stenu budovy sa bude premietať
animácia podla tanca okoloidúcich ludí. VÚB Banka: Brano Bernár, Showmedia - Mliečna dráha Banka ponúkne
vyhliadku na najvyššom poschodí a svetelný mrakodrap. Rázusovo nábrežie: Robo Farkaš - Za mier! Na
nábreží Dunaja uvidíte svietiace sochy 50 dvojmetrových bežcov. Galéria Nedbalka: Jakub Benacka - Light
painting Pred galériou pripravili kreslenie svetlom.

83

Foto autor| Foto: Maroš Herc, archív Zuzana Pacáková
Foto popis| Štrkovecké jazero: Elise Morin, Florent Albinet - Walden Ra Na hladine bude plávajúci dom, ku
ktorému sa dá dostat jedine clnom.
Foto popis| Bratislavský hrad: Gábor Príbek - Kde bolo, tam bolo Na fasádu Bratislavského hradu bude autor
premietať abstraktnú rozprávku.
Foto popis| UFO, Most SNP: Tower of light Pripravte sa na velkolepú laserovú šou.

SME: Zajace v meste? To bude problém
6.10.2015 SME str. 15 Kultúra
Monika Grešová, ea
V Košiciach mali už šiestu Bielu noc. Obľúbený festival ide do Bratislavy.
„Chcela som, aby vyzerali, že len pred chvíľkou prišli a hneď si urobili pohodlie.“ Takto približuje svoje dielo pre
SME austrálska umelkyňa Amanda Parer. V sobotu jej obrovské vysvietené zajace „obsadili“ košický park a stali
sa tak jedným z najväčších lákadiel obľúbenej Bielej noci.
Najväčší festival súčasného umenia vdýchol Košiciam postmodernosť, nevídanosť a mnohých prinútil
bdieť v sobotu o čosi dlhšie. Rôzne kúty mesta zaplnili diela domácich aj zahraničných umelcov. Na chvíľu síce
zahalili mesto do žiarivého umeleckého šatu, zároveň však prinútili k zamysleniu a vyprovokovali v ľuďoch
emócie.
Prechádzku Bielou nocou netvorilo len sledovanie bláznivej hry svetiel a tieňov, zvukov či pohybu,
vnímavý divák sa mohol na chvíľu stať súčasťou umenia a intimity nočného mesta.
A stretnúť aj povestné obrovské zajace. Po svete cestujú už niekoľko rokov a autorka ich vystavuje v
rôznych exteriéroch – raz v obklopení zelene, inokedy s panorámou mesta za chrbtami. „Všade reprezentujú to
isté,“ hovorí. Nie prostredie, ale práve nadrozmerná veľkosť má vraj upozorňovať na to, akým problémom je ich
dominancia v životnom prostredí jej rodnej krajiny.
Už túto sobotu pricestujú aj do Bratislavy, kde bude Biela noc po prvýkrát v histórii. Popri zajacoch
ponúknu svoje diela mnohí ďalší umelci. Ako únik pred realitou vymysleli prechádzku pomedzi obrovské žiarivé
steblá trávy či plavbu po jazere v polopriehľadnej drevenej chalúpke. Tak ako v Košiciach, aj v Bratislave sa
bude tancovať vo vzduchu a i keď sa nebude bežať maratón, zjavia sa aj svetelní bežci, popri nich ožijú kresby
a zmysly poblúznia optické ilúzie.
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„Sme v nervóznom očakávaní, ako to dopadne,“ hovorí šéfka festivalu Zuzana Pacáková. Zatiaľ nevie,
na aký nápor návštevníkov sa v hlavnom meste pripraviť. V Košiciach ich vraj bolo toľko, že museli niektoré
diela ratovať.
©SME
Inštinkt ma vedie preč od malieb a sôch k pohlcujúcim inštaláciám. Amanda Parer, výtvarníčka
Foto autor| FOTO SME – JOZEF JAKUBČO
Foto popis| Amanda Parer diváka láka zajačou roztomilosťou, zároveň upozorňuje na environmentálne
problémy.

SME: Aj my sme zvieratá, len na to často zabúdame
9.10.2015

SME str. 14 Kultúra
Monika Grešová

Keď sa roztomilé zajace rozmnožia, stanú sa angažovaným umením
AMANDA PARER je umelkyňa z Tasmánie, ktorá svojím vizuálnym humorom odkazuje na environmentálne
problémy. Jej obrie zajace obsadia v sobotu Hlavné námestie v Bratislave.
* Zajace z inštalácie Narušitelia sú zatiaľ vaším najúspešnejším dielom. Aký príbeh sa skrýva v pozadí?
„Obrovské zajace sú akousi paralelou k rozprávkovým zvieratkám nášho detstva -chlpaté nevinné
stvorenia, ktoré šantia na poliach. Zámerne som nimi chcela evokovať tento roztomilý obraz, aby som k nim
prilákala ľudí a oboznámila ich aj s iným posolstvom, ktoré toto dielo nesie. Do Austrálie boli zajace dovezené.
Zdivočeli, premnožili sa a teraz značne ničia životné prostredie. Práve ich nadrozmernosťou poukazujem na
problém, ktorý je síce veľký, no ľahko sa ignoruje.“
* Ako si vyberáte miesto, kam ich umiestnite? Záleží vám na tom, či sú obklopené zeleňou, alebo ich posadíte
hoci aj do úplného centra mesta?
„Práve tým, že sú také obrovské, zvýrazňujú svoje dominantné postavenie voči životnému prostrediu.
Preto je jedno, či sú umiestnené v parku, alebo s panorámou mesta za chrbtom. Ich podstata a zmysel ostávajú
rovnaké, kdekoľvek sú.“
* Predstavte nám trochu svoje dielo, ako vlastne funguje?
„Je to päť obrovských zajacov. Merajú až sedem metrov a sú v rôznych pózach, niektoré sedia, iné ležia
alebo stoja. Sú vyrobené z nylonovej tkaniny a každý z nich má v sebe štyri led reflektory. Sústavne do nich
prúdi vzduch, aby držali formu. Pre udržanie stability má každý zajac v sebe desať vriec dokopy s 250
kilogramami piesku. Tie najvyššie králiky sú dokonca istené aj lankami okolo krku.“
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* Prvýkrát ste Narušiteľov predstavili vlani na svetoznámom VIVID festivale v Sydney. Odvtedy už precestovali
mnohé mestá vo svete. Stalo sa, že sa inštalácia niekedy nepodarila?
„V Sydney som ju skladala za veľmi zlých poveternostných podmienok, vietor bol taký silný, že som sa
zrazu musela pasovať s obrími lietajúcimi plachtami. Nakoniec sa mi s pomocou viacerých ľudí podarilo ukotviť
ich. Jednotlivé dielce látky sem-tam vyžadujú prešitie, raz za pár mesiacov ich treba vyčistiť. Ale inak je dielo
samo osebe pevné.“
* Ako naň reagujú ľudia?
„Myslím, že reakcie sú podobné - väčšinou na ne pozerajú s úžasom, niektorí ich dokonca považujú za
provokatívne. Skôr je rozdiel v tom, ako si ľudia inštaláciu vychutnávajú - kým v Bostone si diváci držali úctivý
odstup, v New Yorku ich doslova obkľúčili z každej strany.“
* Aj iné vaše diela prezrádzajú, že svet vnímate najmä cez zvieratá. Napríklad kreslíte ľudí s vlčou alebo líščou
hlavou. Čo sú to za bytosti?
„Zvieratá sú mojou formou metafory. Práve nimi sa dá poukázať na to, ako človek nadmerne využíva
prírodu. Portrét líščej hlavy s telom v obleku je zároveň aj obrazom negatívnych ekonomických dôsledkov postava stojí v popredí, za ňou je len zdevastovaná a vyprahnutá krajina, ktorú kedysi vlastnila. Podobné
dramatické obrazy pustej krajiny a antropomorfných zvierat využívam vo svojich dielach často. Práve vďaka
zvieracím príbehom zisťujem, že my ľudia sme nimi tiež.“
* Ako to myslíte?
„Tvorím preto, aby som rozvinula diskusiu o vzťahu ľudstva a prírody. Snažím sa do svojich diel
zakomponovať krásu, hrôzu aj humor a vytvárať umenie, ktoré by bolo balansom medzi týmto všetkým a
zároveň oplývalo komplexným zmyslom. Najnovšie som práve podľahla čaru obrovských inštalácií.“
* Takže, aké plány máte do budúcna?
„Momentálne ma dosť vyčerpáva cestovanie s Narušiteľmi po celom svete - najbližšie ich predstavím v
Turecku, Škótsku a Číne. No práve úspech s nimi mi umožnil podieľať sa na nových inštaláciách pre rôzne
festivaly. Na novom projekte spolupracujem aj so študentmi v Bostone.“
Kým v Bostone si diváci držali od zajacov úctivý odstup, vNewYorku vážne hrozilo, že ich ľudia ušliapu.
Foto autor| FOTO-ARCHÍVA. P.
Foto popis| Obrie zajaceAmandyParerovej uvidíme naživo v Bratislave len túto sobotu ako súčasť festivalu Biela
noc.
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Új szó: Először lesz Pozsonyban Fehér éjszaka
9.10.2015

Új szó str. 08
TALLÓSI BÉLA

Kultúra

Európa legnagyobb kortárs művészeti fesztiválja, a Fehér éjszaka első alkalommal Pozsonyban is otthonra lel.
Szombaton 19 órától hajnali kettőig 50 művészeti projekt lesz látható a városban.
Pozsony. A projekt lényege, hogy a kortárs művészetet egy éjszakára kihozzák az utcákra, terekre, a
szabad természetbe, a parkokba. A sötétben leginkább érvényesülő fényhang installációkkal új köntöst kapnak
Pozsony jellegzetes épületei, mint a vár, a Szlovák Rádió piramisa, a régi vásárcsarnok, a VÚB székháza,
amely Braňo Bernár site-specific fényinstallációjának eredményeként erre az alkalomra a Tejút részévé válik. A
látványos alkotás csillaghullást is produkál. A bank székházának 23. emelete kilátóként működik majd; ebből a
magasságból a Fehér éjszaka szinte összes eseménye láthatóvá válik. Közülük csak néhányat említünk
ízelítőül.
A Medikus-kertben Vincent Leroy francia művész Mechanikus mező című installációja a fűszálak finom
mozgását igyekszik bemutatni fényhatásokkal. Különös helyszínre is elviszik a fényművészetet: az Andrástemetőben a mindenszentek előünnepét teremti meg Peter Vrabeľ Souls című, misztikus fénylő installációja.
Sydneyben már láthatták Amanda Parer ausztrál művész Betolakodók című munkáját, ezúttal a Hviezdoslav
téren installálja fénylő nyulait, amelyek valóban „betolakodóknak” tűnhetnek a városi környezetben. Elise Morin
és Florent Albinet műve egy úszó házikó. A štrkoveci tóból nő majd ki úgy, hogy az építmény kivilágításával és
színeivel a természet részévé, egyben meditálásra, a világtól való elvonulásra alkalmas menedékhellyé válik.
Aki szeretne elindulni a pozsonyi Fehér éjszaka útvonalán, a térképet és minden hasznos információt
megtalál a www.bielanoc.sk honlapon.
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Foto autor| (Fotó: Biela noc)
Foto popis| Pribék Gábor népmesei motívumokra épülő Hol volt, hol nem című zenei-fényművészeti munkájával
környezeti animációt fest a pozsonyi vár falaira, 3D-s vizuális eljárással

Večerník: Kam v meste
Sobota 10. 10. 2015 Biela noc 19.00 h / Bratislava
Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za
úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia. Svetoví aj
domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a
jeho menej známym zákutiam. Súčasťou Bielej noci bude aj objekt hard
s DEAD-C autora Luba Mikleho pred Mestským divadlom P. O.
Hviezdoslava Návštevníci si takisto môžu prezrieť aj celú výstavu The
Mental Underground, ktorá sa nachádza v Galérii pod divadlom
(bývalom CO
kryte pod MDPOH).
http://www.vecernik.sk/wpcontent/themes/vecernik/viewer.php?file=http://www.vecernik.sk/wpcontent/uploads/2015/10/kniha-9.10.pdf

Plus jeden deň: Biela noc má moc
7.10.2015

Plus jeden deň
nr

str. 06

Slovensko

V Bratislave počas sobotňajšej noci nespite, vychutnajte si umenie
BRATISLAVA
Z východu na západ sa nesťahujú len ľudia, ale i festival súčasného umenia. Biela noc po piatich košických
ročníkoch zavládne tento víkend v hlavnom meste. Centrum Bratislavy bude patriť netradičnému umeniu.
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Nádheru Bielej noci si môžu prvý raz vychutnať Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta. „Festival
posúva kultúru a umelecké diela z múzeí do ulíc. Ľudia u nás nie sú zvyknutí na podobné akcie, preto
povolávame mediátorov, ktorí budú ľuďom vysvetľovať, čo diela predstavujú, ale dozrú aj na poriadok,“
zdôraznila organizátorka projektu Zuzana Pacáková. „Nie všetko, čo príde z východu, je zlé. Festival môže
ukázať, že rivalita medzi dvoma najväčšími mestami je nezmysel,“ prízvukuje starosta bratislavského Starého
Mesta Radoslav Števčík.
Teší sa aj z toho, že centrum mesta, kde bude väčšina akcií, nebude konečne patriť iba zábave a
bujarým párty, ale aj umeniu.
Festival bude fungovať na 50 miestach naraz.
Oficiálne sa začne o 18.30 na Hlavnom námestí. „Je nemožné, aby návštevníci stihli všetko, preto odporúčame
dopredu si naštudovať, čo ich zaujíma,“ upozornila organizátorka.
Foto autor| FOTO: archív
Foto popis| Maxizajace obsadia Hlavné námestie.
Foto popis| Rozžiari sa aj Medická záhrada.

Pravda: Biela noc odhalí miesta skryté v tme
29.9.2015

Pravda

str. 33 Seriál denníka Pravda
Roberta Tóthová

V seriáli Pravdy s názvom Ako sa robí... postupne nazeráme do zákulisia sveta umenia a kultúry. Dnes sa
pozrieme, ako sa robí umenie vo verejnom priestore.
V roku 2002 sa v Paríži rozhodli „vytiahnuť“ umenie z galérií priamo do nočného mesta a vznikol tak festival
Biela noc. „Ľudia sa umenia často boja, zostáva nepochopené. Chceme ukázať, že vie byť príťažlivé a
zážitkové,“ vysvetľuje Zuzana Pacáková, kurátorka medzinárodného multižánrového festivalu zameraného na
umenie vo verejnom priestore Biela noc. Noc bude v Košiciach biela už túto sobotu, v Bratislave bude festival po
prvý raz 10. októbra.
Galériou je mesto
Pacáková upozorňuje, že Biela noc nie je festivalom svetla. „Ľudia tu nájdu live performance, divadlo, tanec,
hudbu, literatúru, ale zameriavame sa najmä na vizuálne umenie, a keďže sa to celé odohráva v noci, vynikne
svetelný a digitálny dizajn.“ Podmienkou konceptu je, aby festival prebiehal v mestskom prostredí počas noci.
„Zvyšuje to atraktivitu, ide o akúsi ,nočnú hrú v meste. Prostredníctvom mapy objavujú ľudia zaujímavé zákutia.
Počas Bielej noci majú možnosť spoznať miesta, ktoré sú obvykle skryté v tme, a navštíviť ich navyše v
netradičnom čase.“
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Okrem diel sú veľmi dôležité priestory, kde je umenie situované. „Ich výber nám zaberie najviac času,“
približuje Zuzana Pacáková. Niekedy vytvorí umelec pre vybraný priestor inštaláciu na mieru, inokedy hľadajú
vhodné miesto, ktoré bude v súlade s už vybratým dielom. „Umelci majú často ,šialen‘ požiadavky. Chcú od nás
osemmetrový strop, miestnosť bez okien alebo guľatú fasádu, často také priestory ani nenájdeme.“
Kurátorka často ponúkne vybrané miesto konkrétnemu umelcovi a nechá ho realizovať sa. V Bratislave
takto vznikne svetelno–zvuková inštalácia na budove rozhlasu. Horolezci ju budú inštalovať tri dni a dvojicu
belgických umelcov si pre túto unikátnu stavbu, ktorú Pacáková považuje za jednu z ikonických budov
Bratislavy, sama vybrala.
„Po piatich rokoch existencie festivalu sa nám v centre Košíc stále ťažšie hľadajú nové miesta, aj preto
sme sa rozhodli jednu z inštalácií umiestniť na košické sídlisko Nad jazerom.“ V budúcnosti by chceli zapojiť
viac sídlisk.
Bratislava je podľa nej „urbánnym chaosom“. „Je to vizuálny mišung, kde stoja historické ikony vedľa
funkcionalistickej architektúry a moderny. Na druhej strane to má svoje čaro a môžeme ukázať viacero
architektonických období, ktoré formovali tvar mesta. Na mape Bielej noci je napríklad historické Hlavné
námestie, radnica aj socialistická stavba rozhlasu, moderné UFO či mini mrakodrap VÚB banky. „Je skvelé, že
miesta sú odlišné, vznikne tak zaujímavý dialóg.“
Podujatie sa snaží sprístupniť netradičné miesta. Svetlami ožije Ondrejský cintorín, v Medickej záhrade
„vyrastie“ nadrozmerná tráva a v podchode na Hodžovom námestí bude mať performance hudobník Stroon.
Výber miest i umelcov závisí od konkrétnych okolností. Zuzana Pacáková vysvetľuje, že všetky diela vznikajú za
iných podmienok. „Niektorých sama oslovím, pretože sa mi ich práca páči, iní prídu za mnou, pretože sa im
zase páči náš festival. Slovenskí umelci majú často konkrétnu predstavu o mieste. „
Biela noc je podľa kurátorky „mašinou na výrobu“. „Za veľmi krátky čas musíme postaviť v meste
päťdesiat inštalácií a stanovíšť, ktorými ho na jednu noc celkom zmeníme. Niektoré síce stačí položiť na
chodník, no predsa je tam mnoho komplikovaných „veľkých vecí“. Inštalovanie pohyblivej priestorovej sochy z
nitiek v budove Filozofickej fakulty UK zaberie organizátorom takmer celý týždeň. Na Ondrejskom cintoríne bude
tridsať ľudí umiestňovať svetielka medzi hrobmi a čata ľudí bude v Medickej záhrade sedem dní šraubovať do
zeme nadrozmernú trávu. Tieto diela budú mať dočasné trvanie,“ vysvetľuje Pacáková a dodáva, že rovnako
náročné je jednotlivé diela odinštalovať.
Rady čakajúce na umenie
Súčasné umenie pre masy je pomerne abstraktný pojem. Biela noc ho však čiastočne napĺňa. Najťažšie je
podľa Zuzany Pacákovej nájsť balans medzi kvalitným a masovým umením. „Nechceme, aby sa z toho stal
Disneyland. Niektorí by boli najradšej, keby všetko svietilo, blikalo, tancovalo a hralo, čo samozrejme nemôže.
Snažíme sa vyvážiť vizuálne atraktívne diela s vizuálne skromnejšími, intímnejšími dielami s hlbšou
myšlienkou.“
V Košiciach prerástla Biela noc do najnavštevovanejšej udalosti roka. Do mesta nepríde toľko ľudí na
žiadnu inú akciu. „Mesto je počas podujatia plné, na niektoré atrakcie sa čaká v rade aj hodinu. Tak je to aj v
iných mestách.“ A počet návštevníkov z roka na rok pribúda. „Mesto im začína byť malé, preto sa snažíme
rozširovať trasy a ku Košiciam sme pridali Bratislavu. Trasu v hlavnom meste sme zámerne navrhli tak, aby
ľudia nestihli všetko. V Paríži je to dokonca v niekoľkých štvrtiach naraz a návštevníci si musia vybrať jednu.
Dôvodom je, že ide o masový festival. Veď ani na väčšom hudobnom festivale sa nedajú vidieť všetky koncerty.“
Ľudia by si mali podľa kurátorky projektu preštudovať program a naplánovať vlastnú cestu.
Návštevník Bielej noci nebude bezcieľne blúdiť mestom. „Navrhli sme odporúčané trasy, napríklad pre
rodiny s deťmi, interaktívne trasy pre mladých, trošku ťažšie koncepty pre vytrvalých milovníkov súčasného
umenia. Snažíme sa ľudí inšpirovať, nechceme im predpisovať trasu. Naším zámerom je, aby sa masa ľudí od
Šancovej až po Dunaj rozptýlila,“ vysvetľuje Pacáková.
Mesto sa nás (do)týka
„Slováci chcú mať pekne doma, ale to, čo je na ulici, sa ich často netýka. Umenie vo verejnom priestore im má
spríjemniť pobyt vonku. Často je i funkčné, umelci navrhujú lavičky, detské ihriská, má mnoho podôb. Do galérie
sa viacerí ,bojá vkročiť, pretože je tam príliš ,bieló, čisto alebo tomu jednoducho nerozumejú. Na ulici si sochu
všimnú, prejdú okolo nej, odfotia si ju alebo im aspoň zavadzia.“ Podľa Pacákovej je dôležité, aby si ľudia
uvedomili, že umenie je súčasťou ich života.
Tvrdí, že mesto vnímame inak ako na Západe. „V postkomunistických krajinách bol verejný priestor
chápaný ako miesto, kde nemôžeme byť sami sebou, kde sa musíme pretvarovať. Stále dávam za príklad
Paríž, kde ľudia žijú vonku na ulici, v kaviarni, v parku, pri Seine. V bytoch len prespávajú. Pre nich je piknik
pravidelná súčasť víkendu, u nás je to udalosť“. Verejný priestor si podľa nej nevieme dostatočne užiť.
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„Počas prvej košickej Bielej noci sme mali už o desiatej večer mnoho inštalácií zničených a
rozkradnutých. Postupne som zistila, že ľudí za to nemôžem odsudzovať, pretože s umením neprichádzajú do
styku. Zdalo sa im prirodzené, že keď je niečo na ulici a páči sa im to, môžu si to jednoducho vziať alebo sa
chcú diela aspoň dotknúť. Začali sme robiť osvetu o tom, ako sa správať k umeleckým dielam. V Košiciach si ich
už vážia, pretože vedia, čo všetko im umenie vo verejnom priestore prináša a koľko je za tým práce,“ uzatvára
kurátorka festivalu Biela noc. © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
” Umelci majú často ,šialené‘ požiadavky. Chcú od nás osemmetrový strop, miestnosť bez okien alebo guľatú
fasádu, často také priestory ani nenájdeme. Zuzana Pacáková kurátorka.
Foto autor| FOTO: BIELA NOC
Foto popis| Bratislavské Hlavné námestie obsadia nadrozmerní zajačí Narušitelia austrálskej umelkyne Amandy
Parerovej.

SME: Biela noc pokúša už aj Bratislavu
9.10.2015

SME str. 14 Kultúra
Eva Andrejčáková

Túto sobotu opäť nebude tma. Po Košiciach zažiari aj hlavné mesto.
Mohlo vám ísť srdce puknúť, keď ste videli ľudí, ako v košickom mestskom parku
skáču v meter dvadsať vysokej umelej tráve. Impozantná svetelná inštalácia priam lákala,
aby ste sa zasnene rozbehli krížom cez ňu. To síce nebol cieľ francúzskeho umelca
Vincenta Leroya, ale musel s tým počítať, masy robia svoje. Aj takto potvrdili, že jeho dielo
Mechanické pole bolo jedným z najzaujímavejších na tohtoročnej košickej Bielej noci.
Napriek podobným problémom sa šiesty ročník obľúbeného festivalu súčasného
umenia v Košiciach mimoriadne vydaril, tvrdí jeho šéfka Zuzana Pacáková. „Diela sú
vzácne, platíme za ne vysoké poistky. Leroyovu trávu ručne upevňovalo desať ľudí celé
štyri dni klincami do zeme. Museli sme ju napokon ohradiť,“ spomína a dúfa, že sa to
nezopakuje. V sobotu totiž Mechanické pole spolu s ďalšími dielami z košickej Bielej noci
zasvieti po prvýkrát aj v Bratislave.
Zuzanu Pacákovú očaril tento festival v Paríži, kde niekoľko rokov žila. „Bolo
neuveriteľné vidieť toľko ľudí, ktorí prídu do mesta za umením a rozprávajú sa o ňom,“
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hovorí. Ako budúcu kultúrnu manažérku ju zaujala myšlienka, ako dobré umenie predstavovať širšej verejnosti,
ako ho spopularizovať a pracovať pritom s verejným priestorom, búrajúc predsudky, že súčasnému umeniu sa
nedá porozumieť. Po piatich úspešných rokoch sa rozhodla skúsiť to s tímom v hlavnom meste, ktorému takýto
rozmer podľa nej chýba. „Nevieme vopred odhadnúť, ako sa to vyvinie, sme v nervóznom očakávaní,“ priznáva.
Na bratislavskej mape Bielej noci nájdu návštevníci 52 bodov v širšom centre mesta - od Mosta SNP a
Ufa až po Štrkovecké jazero s osvetleným plávajúcim domom. Už niekoľko dní sa na inštaláciách pracuje, v
prevádzke sú kamióny, žeriavy, vysokozdvižné vozíky aj potápači. V sobotu večer zažiaria Bratislavský hrad,
budova Slovenského rozhlasu aj Ondrejský cintorín či budova VÚB, kde návštevníci budú môcť biele mesto
sledovať z výhľadu na najvyššom poschodí. Očakávané sú aj projekty talianskej akrobatky v Starej tržnici,
domácich Jána Šicka, mobilná performancia Petra Kalmusa či svietiaci bežci Róberta Farkaša a mnoho ďalších.
Koľko elektriny sa minie v jednu takúto noc, sa Zuzana Pacáková len pokúša vyčísliť. Možno by bolo
zato dobré ju aj trochu šetriť. Nemožno k Bielej noci primyslieť aj Čiernu? „Dobrý nápad,“ vraví Pacáková.
„Budeme o tom rozmýšľať.“
V prevádzke musia byť kamióny, žeriavy, vysokozdvižné vozíky aj potápači.
Foto autor| FOTOSME- JOZEFJAKUBČO,BIELANOC
Foto popis| Bratislavské prípravy a vizualizácie - Medická záhrada, Slovenský rozhlas a Hrad.

Pravda: Prespať Bielu noc by bol hriech
9.10.2015

Pravda

str. 56

Kultúra

rt
Festival súčasného umenia Biela noc sa po úspešnej minulotýždňovej „tutovke“ v Košiciach po prvý raz vkradne
aj do hlavného mesta. Bratislava sa v sobotu 10. októbra zmení na nepoznanie vďaka päťdesiatim umeleckým
projektom situovaným nielen do užšieho centra.
Na Štrkoveckom jazere bude plávať chalúpka Walden Raft. Autori Florent Albinet a Elise Morinová sa
usilovali o to, aby architektúra domu čo najväčšmi kontrastovala s okolitým prostredím. Chceli, aby každý, kto v
nej prevezme kormidlo, na okamih „unikol“ a zahĺbil sa do seba. Dielo bude prístupné do 25. októbra každý
víkend od 12. do 17. h a návštevníkov k nemu dopraví loďka.
Bratislavský hrad poslúži ako plátno panoramatickej animácie s názvom Kde bolo, tam bolo mediálneho
dizajnéra Gábora Pribéka. Z folklórnych príbehov zozbieraných po celom svete zostavil abstraktnú, meditatívnu
rozprávku doplnenú špeciálnym zvukovým dizajnom, aby nám pripomenul, že v čase globalizácie je obzvlášť
dôležité ochraňovať folklór a ľudové tradície.
Aby si prechádzku Mechanickým poľom Vincenta LeRoya návštevník užil, má si vyhradiť viac času a
ponoriť sa do tejto výnimočnej chvíle. Jeho inštalácia nadrozmerných tráv vyrastie v Medickej záhrade a hneď
vedľa, na Ondrejskom cintoríne, sa zem rozžiari tisíckami svetielok tvoriacich súhvezdie Andromeda
slovenského výtvarníka Petra Vrabeľa. Najvyššiu svetelnú inštaláciu, Mliečnu dráhu Braňa Bernára bude
„podopierať“ budova VUB banky. Okrem toho si zo strechy „minimrakodrapu“ budeme môcť pozrieť celé
bielonočné hlavné mesto.
Hlavné námestie privíta gigantických zajačích Narušiteľov z Austrálie a o 22. h slovenský hudobník
Stroon v podchode na Hodžovom námestí predvedie, ako asi chutí vzduchoprázdno exosféry. Slovenský
rozhlas bude „zrehabilitovaný“ svetlom tancujúcim v rytme elektronickej hudby bruselských experimentátorov
ATK! a fasáda Erdődyho paláca na Ventúrskej ulici sa vyzvŕta v rytme každého, kto si pred ňou zatancuje.
Ktokoľvek sa tak môže stať súčasťou Tancujúceho domu uznávaného a obľúbeného všeumelca Klausa
Obermaiera.
Popri svetelných a hravých inštaláciách majú zastúpenie aj komornejšie umelecké projekty. Nadbytok a
znečistenie sveta akcentuje performance Smetisko–Súlad sochára Martina Dzureka. Na skládke vystaval objekt
z odpadov, aby ukázal dosah nadvýroby. Dzurek sa zároveň pýta, či má umenie vplyv na zmenu vnímania tohto
globálneho problému. Pred Umelkou bude vystavená autorova socha a od 21. h sa bude premietať
videozáznam z jeho performance.
Každý, kto v sobotu od 19. do 2. h vyjde do ulíc, rozhodne zastihne Bratislavu v podobe, akú nikdy
predtým nemala. Program je na stránke bielanoc. sk a vstup na podujatie je voľný. © AUTORSKÉ PRÁVA
VYHRADENÉ
Foto autor| FOTO:BIELA NOC
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Foto popis| Na Ondrejský cintorín sa počas Bielej noci „vyleje“ súhvezdie Andromeda slovenského výtvarníka
Petra Vrabeľa.

Večerník: Biela noc rozsvieti naše nočné mesto
6. 10. 2015 kultúra 5. strana
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TÝŽDENNÍKY
Šarm: Bratislava inak
6.10.2015

Šarm str. 40 Balíme si kufre
INGRID JARUNKOVÁ

Ak sa už dlho chystáte na návštevu hlavného mesta, tento víkend je na to ako stvorený.
Bratislava vám počas Bielej noci ukáže celkom inú tvár.
Inštalácie svetiel, zvukov a performance v parkoch, na hradbách, na moste, na cintoríne či na jazere ju totiž
zmenia na nepoznanie. Postarajú sa o to stopäťdesiati umelci na trase od Šancovej ulice cez Medickú záhradu
a historické jadro mesta k Novému mostu až po námestie pred Euroveou.
Ak teraz namietate, že vás moderné umenie nebaví, garantujeme vám, že už najbližšiu sobotnú noc
názor prehodnotíte. Toto umenie nemusíte len pasívne obdivovať ako v diétnej galérii, môžete cezeň
prechádzať, dotýkať sa ho aj ho roztancovať. Napríklad Erdődyho palác sa zmení na Tancujúci dom. Na
Námestí SNP v budove ministerstva kultúry sa môžete vystaviť pixelovej smršti alebo pred galériou Nedbalka
kresliť svetelným perom na fosforové plátno. Takto spoznávať Bratislavu budete mať priestor od siedmej večer
do druhej ráno.
Nebojte sa, že sa stratíte, dostanete mapku a na nej aj trasy pre rodiny s deťmi či pre mladých. Alebo si
naplánujete vlastnú trasu. A verte, váš pohľad na hlavné mesto to navždy zmení.
Rodiskom je Paríž
Biela noc je najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe. Vznikol v roku 2002 v Paríži a
len minulý rok ho videli takmer tri milióny ľudí. Košičania poznajú Bielu noc už päť rokov, do Bratislavy zavíta 10.
októbra po prvý raz.
Foto autor| FOTO: MICHAL SMRČOK, MATEJ KALINA, MARTIN DOMOK, profimedia.sk, ARCHÍV BIELA NOC
Foto popis| HLAVNÉ NÁMESTIE Hlavné námestie obsadia obrovské zajace z Tasmánie. Austrálska umelkyňa
Amanda Parerová ich volá Narušitelia. Popremýšľajte pri pohľade na ne nad problémami, pred ktorými
zatvárame oči, až narastú do obrovských rozmerov.
Foto popis| ŠTRKOVECKÉ JAZERO Bude na ňom plávajúci priehľadný dom. Walden Raft tvorcov Florenta
Albineta a Elise Morinovej poskytuje únik pred realitou, v dome je dokonca kormidlo, ktoré môže ktokoľvek
ovládať. Dom si môžete pozrieť aj v nasledujúcich dňoch za svetla.
Foto popis| ERDOgDYHO PALÁC Deti bude určite baviť Tancujúci dom Klausa Obermaiera, ktorý kopíruje vaše
pohyby a vydáva pri tom aj magické zvuky. V Bratislave sa naň premení Erdogdyho palác.
Foto popis| ONDREJSKÝ CINTORÍN Vesmírna inštalácia piatich tisícok svetielok oživí Ondrejský cintorín.
Dušičky Slováka Petra Vrábeľa. Preniesol nebo na zem a vy uveríte, že všetko vo vesmíre je navzájom
prepojené.
Foto popis| SLOVENSKÝ ROZHLAS Dvesto neónov rozhýbe obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu.
Skupina ATK! nazvala svoje dielo Architektonické centrum rehabilitácie. Aj vy túto ikonu socializmu vezmete po
výbuchu svetiel a zvukov na milosť.
Foto popis| BRATISLAVSKÝ HRAD Špeciálna panoramatická animácia vytvorí na fasáde hradu pomocou 3D
technológií abstraktnú ľudovú rozprávku.
Foto popis| MEDICKÁ ZÁHRADA Medická záhrada bude na jednu noc posiata stovkami vysokých stebiel trávy,
medzi ktorými sa budete môcť pohybovať. Svetelná inštalácia Vincenta Leroya s názvom Mechanické pole vás
spomalí v čase.
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Inspire magazine: JESEŇ V SLOVENSKEJ NÁRODNEJ GALÉRII
28.9.2015

Inspire magazine

str. 44

Art

…“Druhý októbrový víkend sa zúčastníme festivalu vizuálneho umenia BLAF a tiež podujatia Biela noc, kde sa
návštevníci môžu tešiť na nevšedné svetelné inštalácie. Viac informácii nájdete na webe www.sng.sk“
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Rytmus života: Biela noc v Bratislave
29.9.2015

Rytmus života - SK

str. 14

Navždy mladí

V sobotu 10. októbra naše hlavné mesto rozžiari 49 kilometrov laserových lúčov. Do Bratislavy totiž prichádza
Biela noc plná zážitkov, umenia a dobrej nálady. Od 19. hodiny do druhej hodiny v noci si budete môcť pozrieť
50 fantastických diel od slovenských aj zahraničných umelcov. Hlavné námestie bude patriť piatim gigantickým
zajacom, hrad rozsvieti abstraktná rozprávka, v centre nájdete tancujúci dom, sci-fi výťahy, nadrozmernú trávu.
Na Ondrejskom cintoríne zažiari 5 000 svetielok a pod Novým mostom si budete môcť vypočuť operu naživo.
„Garantujeme, že nezaspíte,“ sľubuje riaditeľka festivalu Biela noc Zuzana Pacáková. Viac informácií nájdete na
www.bielanoc.sk.
Foto popis|

Bratislavské noviny: Súčasné umenie sa predstaví počas
Bielej noci
24.9.2015

Bratislavské noviny
(brn)

str. 08

STARÉ MESTO - Staré Mesto zažije v sobotu 10. októbra medzinárodný festival
súčasného umenia Biela noc. Verejnosti chce priblížiť súčasné formy umenia, ako aj
netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. Odtiaľ sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril
do miest ako New York, Los Angeles, Montreal, Rím... Biela noc ponúka návštevníkom
netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov.
Návštevník dostane mapku, ktorá ho bude sprevádzať rôznymi umeleckými zastávkami:
vizuálne atraktívnymi inštaláciami, koncertmi, filmami, divadelnými predstaveniami,
tancom, literatúrou, performance… Bratislavská Biela noc sa začne o 19.00 h a potrvá
do 2.00 h, vstup na všetky podujatia festivalu bude voľný.
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La Femme: NOC BUDE BIELA.
5.10.2015

La Femme

str. 104

Bedeker

10. októbra rozžiari ulice nočnej Bratislavy päťdesiat unikátnych umeleckých diel od viac ako 150 umelcov z
celého sveta. Biela noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe, prinesie atrakcie
ako obrovské zajace z Tasmánie na Hlavnom námestí, vesmírnu inštaláciu 5 000 svetielok na Ondrejskom
cintoríne, 200 neónov, ktoré rozhýbu obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu, metrová tráva v Medickej
záhrade či plávajúci priehľadný dom na jazere. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú
záhradu a historické jadro mesta k Novému mostu, až po námestie Eurovea. Vstup je voľný.
Kde? Bratislava Kedy? 10. októbra 2015, 19:00 - 02:00 hod.
Foto autor| foto: archív, internet

SME ženy: Festival
9.10.2015

SME ženy

str. 04

Novinky

Biela noc
V noci z 10. na 11. októbra sa neoplatí spať.
Do centra Bratislavy zavíta najväčší festival súčasného umenia v Európe pod názvom Biela noc. Vyše 150
umelcov z rôznych krajín nainštaluje svoje diela v parkoch, na mostoch, nábrežiach, fasádach domov, vo
výkladoch -jednoducho všade tam, kde by ste to bežne nečakali. Vizuálne atraktívne inštalácie, digitálne
umenie, mapping, performancie, koncerty a tanec potrvajú od 19. hodiny večer do 2. hodiny ráno.
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Bratislavské noviny: Mesiac plný farieb, svetla, hudby,
tanca
24.9.2015

Bratislavské noviny
(brn)

str. 08

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto sa po prvýkrát v histórii stane spoluorganizátorom úspešných
medzinárodných projektov, ktoré do srdca Bratislavy prinesú zábavu, šport, tanec a
umenie.
Sobota 10. októbra 2015 bude dňom plným farieb, zábavy a športu a noc plná svetla a
umenia. Pôjde o spojenie dvoch veľkolepých projektov, ktoré budú mať v Bratislave
premiéru. Pôjde o charitatívny 5-kilometrový beh s bohatým sprievodným programom
Farbám neujdeš a prestížny medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc, ktorý
oživí noc umeleckou hrou svetla a hudby a priblíži súčasné umenie.
Projekt Biela noc bude dopĺňať ďalší medzinárodný projekt Festival svetla, cieľom
ktorého je prepojenie a rozvoj umenia, vedy a nových technológií v oblasti svetla. Festival
svetla potrvá do 12. októbra.

Nový čas pre ženy: BIELA NOC
41. číslo
Biela noc je medzinárodný projekt, ktorý má za úlohu priblížiť verejnosti súčasné formy uenia ako aj netradičné,
nepoznané a významné miesta európskych metropol. V Bratislave sa bude konať 10. Októbra. Každý
návštevník dostane mapku so zastávkami, vďaka ktorej zažije nevšednú prechádzku nočným mestom od
západu do východu slnka. Viac na www.bielanoc.sk.

98

MESAČNÍKY
EMMA: BIELA NOC
november 2015, Cestovanie mix

Gold man: Slováci sú mäsožrúti
9.10.2015

Gold man str. 88
Tatiana Kubišová

Dinner

Nathan Himi, rodený Izraelčan, v našich končinách býva už dvadsať rokov. Je majiteľom vychýrených
bratislavských reštaurácií El Gaucho a Surf'N'Turf, no svojim hosťom nemá problém navariť hoc aj kapustnicu.
…
* GM Vyzerá to tak, že máte rád nielen jedlo, ale aj Bratislavu.
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Mám ju rád. Je to pokojné mesto, len o čosi väčšie ako Netania, odkiaľ pochádzam. Keďže leží na
hraniciach, dá sa odtiaľto skvele cestovať, čo nie je napríklad doménou Prahy. Mám tu svoju rodinu a chcem,
aby sme sa tu všetci cítili dobre. Preto sa zapájam aj do rôznych mestských akcií.
Najbližšie to bude festival vizuálneho umenia Biela noc v sobotu 10. októbra, kde budú mať všetci hostia od
siedmej večera do druhej rána, kým sa nevypnú svetelné inštalácie, zľavu na jedlá vo výške 10%. Na
Rázusovom nábreží budú nainštalovaní žiariaci bežci, tak dúfam, že k nám zavítate.
Foto autor| foto Jozef Barinka
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TV, RÁDIO
TA3: Biela noc už zajtra
9.10.2015

TA3

str. 15

12:00 Hlavné správy o 12

Katrin LENGYELOVÁ, moderátorka
-------------------Zajtra večer sa Bratislavčania, ale aj všetci návštevníci môžu tešiť na noc plnú zážitkov. Do hlavného mesta
prichádza najväčší festival súčasného umenia, Biela noc. Pripravených je 51 zastávok, kde môžu ľudia spoznať
najnovšie trendy v rozličných umeleckých disciplínach.
Simona FRANTOVÁ, redaktorka
-------------------Multižánrový festival Biela noc vznikol v Paríži pred 13 rokmi. Netrvalo dlho a rozšíril sa do ďalších viac ako 20
miest, medzi ktorými nechýbajú Košice a tento rok už ani Bratislava. Počas jednej noci sa ľudia môžu tešiť na
vizuálne inštalácie, živé perfomance, divadelné predstavenia, tanec, hudbu či literatúru.
Zuzana PACÁKOVÁ, riaditeľka festivalu Biela noc
-------------------Do Bratislavy priletí napríklad Amanda Parer, prestížna umelkyňa z Tasmánie, viacero francúzskych umelcov,
Jean /nezrozumiteľne/, Elise Morin, rôzni slovenskí umelci, Ján Šicko, Boris Sirka, Viktor Frešo, DIG gallery,
Divadlo na peróne. Naozaj je toho veľa. Dokopy 150 umelcov z Európy a Slovenska.
Boris SIRKA, autor inštalácie
-------------------Predstavím návštevníkom dielo pod názvom Leviatan. Ide o statický obraz, ktorý je rozpohybovaný na základe
digitálnej technológie. Predlohou tohto diela bola maľba, ktorú som namaľoval cca 2 roky dozadu.
Simona FRANTOVÁ, redaktorka
-------------------Prípravy na Bielu noc už pomaly vrcholia. Napríklad v Medickej záhrade prebieha už niekoľko dní stavanie 1,5metrovej trávy.
Ondrej MAKŠI, koordinátor inštalácie
-------------------Dielo je vlastne Vincenta Leroya. Je to svetoznámy umelec, pôvodom z Paríža, ktorý vystavuje toto dielo po
celom svete. V sobotu budú tieto trávy nasvietené LED svetlami a budú v noci poskytovať prechádzku ambiente
svietiacou trávou.
Simona FRANTOVÁ, redaktorka
-------------------Prestížny medzinárodný projekt sa konal minulú sobotu v Košiciach kde má za sebou 6 úspešných ročníkov. V
hlavnom meste prekvapí návštevníkov už túto sobotu večer. Simona Frantová, TA3.
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TV Ružinov
Relax, 2. október 2015 - 17:00
http://www.tvr.sk/tvprogram/relax/relax/2015-10-02-150000
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FUN Rádio: Biela noc - Správy
9.10.2015 o 17:00
https://drive.google.com/file/d/0Bz4O2E18B9f8VFB2WGFRc0NXOFU/view?usp=sharing

Rozhlas.sk: Rozhlas sa opäť rozsvieti
9.10.2015

rozhlas.sk

str. 00

Spoločnosť
Rozhlas sa opäť rozsvieti
09. 10. 2015 16:19
Medzinárodný festival Biela Noc je opäť na Slovensku. Košičanom je dobre známy, no tento rok sa k Bielej noci
prvýkrát pripojí aj hlavné mesto a v ňom aj naša rozhlasová pyramída. Rozžiari sa vďaka svetelnej inštalácii,
ktorú navrhla belgická umelecká dvojica ATK. A ako vyzerali prípravy na podujatie, vám priblíži Lenka Dzobová.
Rozhlas sa opäť rozsvieti
Stiahnuť audio súbor
Podujatie sa začne v sobotu od 19. hod. - program je naozaj pestrý - počas Bielej noci môžete vidieť až 50
umeleckých diel.
Autorka: Lenka Dzobová foto: Ľuboš Houška
URL| http://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/90829/rozhlas-sa-opat-rozsvieti
Audio: http://cdn.srv.rtvs.sk/a520/audio/00/0007/000721/00072153-1-qbJk.mp3
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Rádio Slovensko: Biela noc
10.10.2015

Rádio Slovensko

str. 09

18:00 Rádiožurnál

Peter KOLÁRIK, redaktor
-------------------Bratislavu dnes čaká Biela noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe prichádza
do hlavného mesta po prvý raz a ulice rozžiari unikátnymi dielami vyše 150 umelcov. Umelecká riaditeľka
festivalu Zuzana Pacáková.
Zuzana PACÁKOVÁ, umelecká riaditeľka festivalu Biela noc
-------------------Sa veľmi teším na Ondrejský cintorín, pretože je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje do tohto
priestoru. Čiže a je to magická inštalácia a taktiež na Medickú záhradu, kde vyrastie 2 tisíc nadrozmerných tráv
vlastne na priestranstve Medickej a samozrejme na budovu Rozhlasu, pretože to je dielo, ktoré vzniká na mieru
architektúre. Na tom pracujeme už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné, čiže ja dúfam, že všetko dobre
dopadne.

Rádio Patria: Biela noc v Bratislave
9. 10. 2015, 20:00 Slovakia Today, RTVS
http://en.rsi.rtvs.sk/articles/culture/90905/white-night-in-bratislava

Rádio Regina: Biela noc v Bratislave
10.10.2015

Rádio Regina

str. 06

17:00 Správy RTVS

Peter KOLLÁRIK, redaktor
-------------------Fasáda Bratislavského hradu dnes po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka. Hrad
tak dotvorí atmosféru festivalu moderného umenia Biela noc, ktorý sa po prvý raz predstaví v Bratislave. Naše
hlavné mesto sa tak po prvý raz pripojí k svetovým metropolám, ako Rím, Paríž, Madrid, New York, alebo
Petrohrad, v ktorých je každoročne jedna noc v roku biela.

Rádio Regina: Biela noc v Bratislave
10.10.2015

Rádio Regina

str. 05

12:00 Žurnál Rádia Regina

Martina GABČOVÁ, moderátorka
-------------------Bratislavu dnes čaká Biela noc, najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia prichádza do
hlavného mesta po prvý raz a ulice rozžiari unikátnymi dielami vyše 150 umelcov, umelecká riaditeľka festivalu
Zuzana Pacáková.
Zuzana PACÁKOVÁ, umelecká riaditeľka festivalu
-------------------Sa veľmi teším na Ondrejský cintorín, pretože je to prvý raz, keď súčasné umenie vstupuje do tohto priestoru,
čiže a je to úplne magická inštalácia. A tiež na Medickú záhradu, kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv vlastne
na priestranstve Medickej. A samozrejme na budovu rozhlasu, pretože to je dielo, ktoré vzniká na mieru
architektúre, na ktorom pracujeme trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Čiže ja dúfam, že všetko dobre
dopadne.
Martina GABČOVÁ, moderátorka
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-------------------Diela súčasných domácich a svetových umelcov bude možné obdivovať dnes od 19-tej do 2.hodiny ráno. V
Košiciach má Biela noc za sebou 6.ročník, zúčastnilo sa na ňom okolo 60 000 ľudí.

Rádio Slovensko: Biela noc v Bratislave
10.10.2015

Rádio Slovensko

str. 04

22:00 Radiožurnál

Peter KOLLÁRIK, moderátor
-------------------V Košiciach bol už 6-krát, v Bratislave je po prvý raz medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc.
Návštevníci si v uliciach hlavného mesta môžu počas dnešnej noci vychutnať nevšedný zážitok, hru svetiel a
zvuku v rôznych podobách. Autormi sú slovenskí, aj zahraniční umelci.
Lenka DZOBOVÁ, redaktorka
-------------------Program Bielej noci priamo v uliciach hlavného mesta je pestrý. Hovorí riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Zuzana PACÁKOVÁ, riaditeľka festivalu Biela noc
-------------------10. októbra sa Bratislava stala oficiálne súčasťou medzinárodnej siete Bielych nocí. Je to multižánrový festival
súčasného umenia, čiže cez vizuálne umenie, digitálne umenie, interaktívne inštalácie, priestorové diela,
svetelný dizajn, je toho naozaj veľa, myslím, že dokopy máme nejakých 17 žánrov umeleckých. Sme veľmi
šťastní, že po ročnej príprave sa nám to podarilo. Dúfame, že sa teda všetci spolu stretneme takto o rok.
Lenka DZOBOVÁ, redaktorka
-------------------Počas Bielej noci sa každoročne rozsvietia mnohé svetové metropoly. Cieľom podujatia je podnietiť záujem
verejnosti o súčasné formy umenia.
/ Anketa /
osoba
-------------------Myslím si, že je to veľmi kreatívny nápad, hlavne na tom Ondrejskom cintoríne sa mi páčilo, že tie LED-ky bol
uložené v plastových lyžičkách. To som nečakal, to bolo veľmi zaujímavé.
osoba
-------------------Tak je to také niečo nové, tak si to človek rád pozrie.
osoba
-------------------Každá snaha, ktorá prináša do Bratislavy niečo nové, niečo, čo v podstate tým ľuďom niečo prinesie, tak je fakt
super.
Lenka DZOBOVÁ, redaktorka
-------------------Aj ste si z programu vybrali niečo také, čo určite chcete vidieť?
osoba
-------------------Áno. Rozhlas, pyramídu.
/ Koniec ankety /
Lenka DZOBOVÁ, redaktorka
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Počas Bielej noci svieti aj budova Slovenského rozhlasu. Autorom zvukovo-svetelného projektu je umelecká
dvojica ATK, pôvodom z Belgicka. Lenka Dzobová, RTVS.
Peter KOLLÁRIK, moderátor
-------------------Organizátori pripravili v širšom centre Bratislavy 51 umeleckých zastávok. Prístupné sú do 2. hodiny v noci.
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Oto GÖRNER, moderátor
-------------------Z Paríža cez Košice prichádza do Bratislavy Biela noc. Medzinárodný festival súčasného umenia prepojil viac
ako 150 umelcov a na päťdesiatke miest Starého Mesta budú v sobotu od 19. do 2. hodiny ráno rôzne svetelné
objekt,y či projekty súčasného umenia. Biela noc rozžiari aj obrátenú rozhlasovú pyramídu.
Katarína OTTOVÁ, redaktorka
-------------------Festival sa snaží priblížiť ľuďom súčasné umenie, jeho rôzne podoby a zaujať aj tých, ktorí do galérie a múzeí
nechodia. Zahraniční i domáci umelci pripravili prevažne svetelné inštalácie na rôznych, aj netradičných
miestach. Umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková hovorí že chceli urobiť festival tak, aby zaujal čo
najviac ľudí.
Zuzana PACÁKOVÁ, umelecká riaditeľka Bielej noci
-------------------Máme tam také odporúčané trasy pre rodiny s deťmi, potom mladých ľudí, ktorí majú radi zábavu a interaktivitu
a potom pre náročnejšieho diváka taký hlbší koncept.
Katarína OTTOVÁ, redaktorka
-------------------Na Ondrejskom cintoríne bude svietiť 5000 lyžičiek, v Medickej záhrade vyrastie 2000 nadrozmerných tráv a na
obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu bude svetelno-akustický projekt belgického zoskupenia ATK.
Projektová manažérka RTVS Ľubica Hamarová hovorí, že bez horolezcov by sa projekt ani nedal urobiť.
Ľubica HAMAROVÁ, projektová manažérka RTVS
-------------------Nasvietené budú dve strany rozhlasu, každé jedno poschodie. Inštalácia je veľmi komplikovaná a je jedinečná.
Museli sme najprv vymyslieť spôsob, akým neóny na budovu inštalovať.
Katarína OTTOVÁ, redaktorka
-------------------Nie všetky projekty sú v exteriéroch. Napríklad výtvarník Ján Šicko bude mať v objekte Urban House na
Laurinskej ulici interaktívnu hudobno-svetelnú inštaláciu Jamky.
Ján ŠICKO, výtvarník
-------------------Je to 64 jamiek, do ktorých človek môže položiť kamienky a tie kamienky v určitom čase zahrajú. Okrem toho,
že človek počuje zvuky, tak môže rovnako sledovať aj svetlo, ktoré sa mení.
Katarína OTTOVÁ, redaktorka
-------------------Niektoré inštalácie či objekty sú urobené tak, aby si ich mohli ľudia prezerať po celú Bielu noc. Iné sa zopakujú
iba niekoľkokrát a čast zostane v meste aj po skončení festivalu. Pre lepšiu orientáciu pripravili organizátori
festivalu mapky s popismi zastávok a o umeleckých dielach budú návštevníkov informovať študenti stredných
škôl. Katarína Ottová, RTVS.
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Veda, poznanie, umenie
Biela noc v Bratislave
09. 10. 2015 11:49
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa festival Biela noc rozšíri aj do nášho hlavného mesta. Vyše 150
umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov rozžiari Bratislavu. Už túto sobotu od 19:00
do 02:00 bude na programe podujatie Biela noc. Mária Babinská oslovila umeleckú riaditeľku festivalu Zuzanu
Pacákovú.
Biela noc v Bratislave
Stiahnuť audio súbor
Festival oficiálne otvoria v sobotu o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia. Ide o nadrozmernú
inštaláciu piatich metrových svetelných zajacov, symbolizujúci environmentálny problém Austrálie, a to
premnožené zajace. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred mesta, popri novej budove
SND až k Štrkoveckému jazeru. A práve na jeho hladine bude atraktívny domček Walden Raft, ktorý si budeme
môcť pozrieť až do 25. októbra.
Autorka: Mária Babinská foto: TASR – František Iván
URL| http://ba.regina.rtvs.sk/clanky/veda-poznanie-umenie/90809/biela-noc-v-bratislave
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Rado TOMEŠ, moderátor
-------------------V sobotu od 19.00 do 2.00 hodiny ráno bude v bratislavskom Starom Meste Biela noc. Medzinárodný festival
súčasného umenia prepojil viac ako 150 umelcov a na päťdesiatke miest Starého Mesta budú rôzne svetelné
inštalácie, objekty, performance, teda projekty súčasného umenia. Biela noc rozžiari aj obrátenú pyramídu.
Projektová manažérka RTVS Ľubica Hamarová hovorí, že ide o náročný svetelno-akustický projekt belgických
umelcov.
Ľubica HAMAROVÁ, projektová manažérka RTVS
-------------------Nasvietené budú dve strany rozhlasu, každé jedno poschodie, jadro budovy, ktoré je na desiatom poschodí až
po úplný vrch. Inštalácia je veľmi komplikovaná, je jedinečná. Museli sme najprv vymyslieť spôsob, akým sa
budú neóny na budovu inštalovať. Je nevyhnutné použiť na toto horolezcov, ktorí budú chodiť po budove a na
budovu umiestnia 180 neónových trubíc. Urobili si zlepšovák, namontovali na ne magnety, ktoré im pomôžu pri
tej samotnej inštalácii.
Rado TOMEŠ, moderátor
-------------------Počas Bielej noci budú otvorené aj záhrady pod pyramídou, na ktoré si už Bratislavčania cez leto zvykli.
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Rado TOMEŠ, moderátor
-------------------Bratislavu dnes čaká Biela noc. Najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia v Európe prichádza
do hlavného mesta po prvý raz a ulice rozžiari unikátnymi dielami vyše 150 umelcov. Umelecká riaditeľka
festivalu Zuzana Pacáková.
Zuzana PACÁKOVÁ, umelecká riaditeľka festivalu
-------------------Sa veľmi teším na Ondrejský cintorín, pretože je to prvýkrát v histórii, kde súčasné umenie vstupuje do tohto
priestoru. Čiže, a je to úplne magická inštalácia, a taktiež na Medickú záhradu, kde vyrastie dve tisíc
nadrozmerných tráv vlastne na priestranstve Medickej a samozrejme na budovu rozhlasu, pretože to je dielo,
ktoré vzniká na mieru architektúre, na ktorom pracujeme trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Čiže ja dúfam,
že všetko dobre dopadne.
redaktor
-------------------Diela súčasných svetových i domácich umelcov bude možné obdivovať v hlavnom meste dnes od devätnástej
do druhej hodiny ráno. V Košiciach má Biela noc za sebou šiesty ročník, zúčastnilo sa na ňom asi 60 tisíc ľudí.
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Rádio_FM: ATK! rozsvietia budovu rozhlasu
9.10.2015

Rádio FM Show Baláž a Hubinák, 20:30

https://www.mixcloud.com/radiofm/balaz-a-hubinak_fm-9102015/
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TLAČOVÉ AGENTÚRY
SITA: Rozšírený prehľad udalostí očakávaných 10. a 11. októbra
10.10.2015

Spravodajstvo SITA
ta;kp

str. 00

Domáci

BRATISLAVA 10. októbra (SITA)
Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 150-tisíc pixelov či 250 blikajúcich
neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného
umenia po prvý raz predstaví túto sobotu (od 19:00 do 2:00) i v hlavnom meste Slovenska. Prvú bratislavskú
Bielu noc oficiálne otvoria (o 18:30) na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia - nadrozmernej inštalácii
päťmetrových svetelných zajacov. Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002, odkiaľ sa projekt rozšíril napríklad aj
do miest New York, Los Angeles, Chicago, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť,
Amsterdam, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
(Bratislava)

SITA: Prehľad udalostí očakávaných v sobotu 10. a nedeľu 11. októbra
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Domáci

ta;sa
Biela noc 2015 - otvorenie na Hl. námestí
19:00 - 02:00 - trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez Medickú záhradu a historické jadro
mesta k Mostu SNP až po námestie Eurovea. Diváci sa stretnú s najnovšími svetovými trendmi súčasného
umenia na netradičných miestach, ako sú parky, mosty, nábrežie, fasády, hradby, cintorín, jazero či výklady.
Vizuálne inštalácie, digitálne umenie, mapping, performance, koncerty a tanec potrvajú len počas jednej noci
18:30

SITA: UMENIE: Biela noc po prvýkrát rozžiari Bratislavu
6.10.2015
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str. 00

Domáci

Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc, ktorá vznikla v roku 2002 v Paríži, rozširuje do hlavného
mesta Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením
BRATISLAVA 6. októbra (SITA) – Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov,
150-tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6.
ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstaví už túto sobotu, 10. októbra od 19:00 do 02:00 i v
hlavnom meste Slovenska. “Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a
odohráva sa vo verejných priestoroch mesta,“ povedala na dnešnej tlačovej besede iniciátorka Bielej noci na
Slovensku a jej umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková. V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali
v Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5 000 svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom
prvej košickej Bielej noci. Prvú bratislavskú Bielu noc oficiálne otvoria v sobotu o 18:30 na Hlavnom námestí pri
objekte Narušitelia, nadrozmernej inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi
odkazuje na vážny environmentálny problém Austrálie, na premnoženie zajacov.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej
republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava
doteraz nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila
Pacáková. Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná –
spájajú ju zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma
rôznymi dielami.
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej
známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O.
Hviezdoslava, Starú tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského
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rozhlasu. Nebude chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na
Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda
Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác
bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patrí aj domček
Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho budú môcť
vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť loďkou. Vďaka Bielej noci sa
súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších bratislavských cintorínov,
Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred mesta, po námestie pri
Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru. Pozrieť si v jednu noc čo najviac umožnia podľa Zuzany
Pacákovej tri typy trás pre divákov. Trasa “We Are Family“ je určená rodinám s deťmi, “True Lovers of
Contemporary Art“ zaujme náročnejšieho diváka a hravosť sľubuje trasa “Play!“. Zorientovať sa pomôžu
vytlačené mapky s popismi jednotlivých zastávok, ktoré sa už dajú stiahnuť i z webstrány podujatia http://www.bielanoc.sk. Na jednotlivých zástavkách predstavia divákom diela študenti stredných škôl
Bratislavského kraja. Na októbrovú noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre vopred pripraviť, naštudovať si
program a teplo sa obliecť. Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej
fotografie z Bielej noci totiž získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
“Hlavná myšlienka Bielej noci je šíriť súčasné umenie medzi ľudí, istým spôsobom ho popularizovať a
snažiť sa o to, aby sa stalo bežnou súčasťou života ľudí, ako aj samotného mesta a verejného priestoru.
Napríklad v Košiciach máme za sebou aj viacero trvalých zásahov do verejného priestoru, čiže diela, ktoré tam
ostali niekoľko mesiacov až dodnes, dá sa povedať niekoľko rokov,“ povedala po dnešnej tlačovej besede pre
médiá umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková. Doplnila, že organizátori Bielej noci na Slovensku sa
snažia túto koncepciu rozvíjať a budovať tak vzťah ľudí k umeniu, ale aj k mestu a verejnému priestoru.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža
sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa
Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam,
Brighton, Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov
najväčším a najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu na http://audio.sita.sk

SITA: UMENIE: Dnešná noc bude v Bratislave Biela
10.10.2015 Spravodajstvo SITA str. 00 Domáci
ta;tm
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc, ktorá vznikla v roku 2002 v Paríži, rozširuje do hlavného
mesta Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením
BRATISLAVA 10. októbra (SITA) - Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov,
50-tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov rozžiari centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6.
ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstaví už dnes, od 19:00 do 02:00 v hlavnom meste
Slovenska. Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo
verejných priestoroch mesta, objasňuje poslanie akcie iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká
riaditeľka Zuzana Pacáková.
V Bratislave sa predstavia aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech, ako
napríklad 5 000 svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Prvú
bratislavskú Bielu noc oficiálne otvoria o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia, nadrozmernej
inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny environmentálny
problém Austrálie, na premnoženie zajacov.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej
republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň prináša niečo nové, keďže Bratislava
doteraz nemá takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohráva vo verejnom priestore, doplnila
Pacáková. Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná spájajú ju zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma
rôznymi dielami.
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru a jeho menej
známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživia nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O.
Hviezdoslava, Starú tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského
rozhlasu. Nebude chýbať UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na
Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda
Bratislavského hradu po zotmení ožije príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác
bude v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patrí aj domček
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Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho budú môcť
vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť loďkou. Vďaka Bielej noci sa
súčasné vizuálne umenie dostáva na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších bratislavských cintorínov,
Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci povedie od Šancovej ulice cez historický stred mesta, po námestie pri
Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru. Pozrieť si v jednu noc čo najviac umožnia tri typy trás pre
divákov. Trasa “We Are Family“ je určená rodinám s deťmi, “True Lovers of Contemporary Art“ zaujme
náročnejšieho diváka a hravosť sľubuje trasa “Play!“. Zorientovať sa pomôžu vytlačené mapky s popismi
jednotlivých zastávok, ktoré sa už dajú stiahnuť i z webstrány podujatia - http://www.bielanoc.sk.
Jedným z organizátorov festivalu je i Bratislavský samosprávny kraj. Vďaka tejto spolupráci bude vyše
200 "kultúrnych mediátorov", študentov stredných škôl kraja priamo na stanoviskách informovať o vystavených
umeleckých dielach. Študentov po skončení Bielej noci čaká odmena, tvorivé dielne s umelcami z Bielej noci.
Festival sa zároveň rozšíri za hranice hlavného mesta a niektoré inštalácie sa neskôr umiestnia v mestách
Malacky, Senec a Stupava.
Na dnešnú noc v uliciach Bratislavy sa treba dobre pripraviť, naštudovať si program a teplo sa obliecť.
Podstatné je tiež dobre si nabiť smartfóny a vziať fotoaparáty. Tvorca najkrajšej fotografie z Bielej noci totiž
získa od organizátorov cestu do Amsterdamu na svetoznámy festival svetla.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža
sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa
Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam,
Brighton, Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov
najväčším a najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu na http://audio.sita.sk.
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Prvá októbrová sobotná noc v Košiciach bude opäť patriť súčasnému umeniu. Ako po minulé roky, tak aj tento,
dramaturgia skĺbila citlivý výber domácich i zahraničných umelcov. Tohtoročná trasa Bielej noci sľubuje 36
umeleckých zastávok, 7 zahraničných headlinerov a nespočetné množstvo nových zážitkov. Biela noc príde v
roku 2015 s novým formátom mapy a odporúčanými tématickými trasami. Zostáva i naďalej bezplatná.
Na Slovensko priletia Narušitelia z Tasmánie
Umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková „namixovala“ pestrý program zo 17-tich umeleckých žánrov,
do ktorého zapojila medzinárodné špičky súčasného umenia rovnako ako aj kvalitných domácich umelcov.
Podľa toho čo prezradila, je sa naozaj na čo tešiť:
"Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne obsadia austrálski Narušitelia – päť monumentálnych zajacov z Tasmánie, v
Mestskom parku narastie tráva do výšky 120 cm, interiér synagógy na Zvonárskej ulici pokryjú desiatky
špeciálne naprogramovaných neónov, na stene fotoštúdia Woont prekvapí multimediálny 3D objekt, na jazere
budete môct vstúpiť do polopriehľadnej plávajúcej chalúpky, v Kasárňach si vychutnáte čiernobielu japonskú
krajinu a zažijete množstvo ďalších prekvapivých okamihov, ktoré budú trvať len niekoľko hodín.”
Opäť v Mestskom parku a prvýkrát i na sídlisku
Po dvojročnej ‘prestávke' sa Biela noc vracia do obľúbeného Mestského parku. Jeho trávnatú plochu porkyje
veľkolepá svetelná inštalácia Mechanické pole od renomovaného francúzskeho umelca Vincenta Leroya. Na
jednu noc bude Mestský park posiaty stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa budú môcť návštevníci
prechádzať a užívať si výnimočnosť okamihu. Francúzska umelkyňa Elise Morin, už ’stálica košickej Bielej noci’
sa spojila s Florentom Albinetom a tento rok príde so svojím novým projektom, opäť silne zážitkovým. Desiatky
lepiacich pások, stovky skúmaviek, či tisíce ‘cédečiek' vymení za plávajúcu chalúpku. Samozrejme, nie len tak
obyčajnú chalúpku, ale za polopriesvitný domček umiestnený na jazere, do ktorého budú môcť návštevníci
priplávať na loďke a stať sa tak súčasťou umeleckého diela, kolektívneho zážitku. Walden Raft, zostane pár dní
na sídlisku Nad jazerom a následne poputuje do hlavného mesta.
Kúsok z japonskej krajiny
Do Košíc príde aj japonský umelec svetového formátu Onishi Yasuaki. Pre košický priestor galérie Alfa v
Kasárňach/Kulturparku vytvorí špeciálne dvojdielo, v ktorom sa budete môcť doslova dotknúť ‘prázdnoty’.
Vejúce valcovité sáčky či ‘stopy' po levitujúcich horách, návštevníkov vtiahnu do čierno-bielej krajiny. “Som
neuveriteľne hrdá, že nám Onishi vytvorí špeciálnu priestorovú inštaláciu site-specific. Je to veľká česť pre náš
festival ako aj pre samotné mesto. Inštaláciu bude vytvárať priamo na mieste počas dvoch týždňov, ide o veľmi
pracnú a náročnú techniku. Bude to jeho výstavná premiéra v strednej Európe a pre mňa splnený sen,”podotkla
s úsmevom kurátorka, Zuzana Pacáková. Vernisáž výstavy bude v predvečer Bielej noci, 2. októbra o 18:00
hod. v Kasárňach/Kulturpark za prítomnosti japonského umelca. Výstava potrvá do 8. novembra 2015.
Priestor dostali aj mladí slovenskí umelci – pre Košice vytvoria dlhodobé umelecké diela
Biela noc už niekoľko rokov podporuje vznik nových diel a dlhodobé zásahy do verejného priestoru. V spolupráci
s Creative Industry Košice vznikne dlhodobá interaktívna inštalácia od slovensko-maďarského umelca Gábora
Pribéka s názvomTranstrument na atypickom mieste – na Železničnej stanici. Budete sa s ňou môcť zahrať
nielen počas Bielej noci, ale aj pri opakovaných cestovných návštevách našej novozrekonštruovanej stanice.
Košičan Róbert Farkaš počas niekoľkých mesiacoch usilovne pracoval na svetelnej inštalácii Za Mier!, ktorá
znázorňuje päťdesiat svetelných bežcov - dynamický svetelný beh, ktorý uvidíte pri jazierku v Mestskom parku.
Následne si pobežia až do Bratislavy, aby sa mohli opäť vrátiť a usadiť na jednom z košických miest v meste.
Po minuloročnom veľkom úspechu sa do Košíc vráti aj kresba páskou od Mišky Chmelíčkovej, ktorá vytvorí
priestorovú kresbu v Kasárňach/Kulturpark. Autorka "má na svedomí” aj tohtoročný vizuál festivalu plný
originálnych kresieb.
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Biela noc poprvýkrát poputuje do hlavného mesta
Po piatich úspešných rokoch v Košiciach, Biela noc po prvýkrát rozžiari aj Bratislavu. Týždeň po košickej
premiére sa festival predstaví aj v centre hlavného mesta. Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je
rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste
predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi dielami. V Bratislave sa odprezentujú aj niektoré
projekty, ktoré v Košiciach zažili veľký divácky úspech, ako napríklad tisíce svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa,
ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Každé z miest však ponúknu návštevníkom množstvo
odlišných inštalácií. “Osobne som veľmi šťastná, že sa po piatich rokoch opäť posúvame o krok ďalej, že Biela
noc expanduje. Tešíme sa na nové lokácie, nové publikum. Myslím, že bude veľmi zaujímavé sledovať rovnaké
diela umiestnené v rôznych prostrediach a naopak, je skvelé že každé mesto si uchová svoju autenticitu a
originalitu dramaturgie, keďže väčšina programu je odlišná. Zarytí nadšenci Bielej noci si tak môžu vychutnať v
jednom týždni dva unikátne festivaly. Biela noc tak zvýši svoju medzinárodnú vizibilitu, atraktivitu pre
zahraničných umelcov a rozšíri si tak svoje publikum. Vidíme sa teda 3. októbra v Košiciach a 10. októbra v
Bratislave, priatelia”, pozýva s nadšením Zuzana Pacákova.
Podujatie je spolufinancované z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
URL| http://www.cassovia.sk/news/19810
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KOŠICE - Prvá októbrová sobotná noc v Košiciach bude opäť patriť súčasnému umeniu. Ako po minulé roky,
tak aj tento, dramaturgia skĺbila citlivý výber domácich i zahraničných umelcov. Tohtoročná trasa Bielej noci
sľubuje 36 umeleckých zastávok, 7 zahraničných headlinerov a nespočetné množstvo nových zážitkov. Biela
noc príde v roku 2015 s novým formátom mapy a odporúčanými tématickými trasami. Zostáva i naďalej
bezplatná.
Na Slovensko priletia Narušitelia z Tasmánie
Umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková „namixovala“ pestrý program zo 17-tich umeleckých žánrov,
do ktorého zapojila medzinárodné špičky súčasného umenia rovnako ako aj kvalitných domácich umelcov.
Podľa toho čo prezradila, je sa naozaj na čo tešiť: "Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne obsadia austrálski Narušitelia –
päť monumentálnych zajacov z Tasmánie, v Mestskom parku narastie tráva do výšky 120 cm, interiér synagógy
na Zvonárskej ulici pokryjú desiatky špeciálne naprogramovaných neónov, na stene fotoštúdia Woont prekvapí
multimediálny 3D objekt, na jazere budete môct vstúpiť do polopriehľadnej plávajúcej chalúpky, v Kasárňach si
vychutnáte čiernobielu japonskú krajinu a zažijete množstvo ďalších prekvapivých okamihov, ktoré budú trvať
len niekoľko hodín.”
Opäť v Mestskom parku a prvýkrát i na sídlisku
Po dvojročnej ‘prestávke' sa Biela noc vracia do obľúbeného Mestského parku. Jeho trávnatú plochu porkyje
veľkolepá svetelná inštalácia Mechanické pole od renomovaného francúzskeho umelca Vincenta Leroya. Na
jednu noc bude Mestský park posiaty stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa budú môcť návštevníci
prechádzať a užívať si výnimočnosť okamihu. Francúzska umelkyňa Elise Morin, už ’stálica košickej Bielej noci’
sa spojila s Florentom Albinetom a tento rok príde so svojím novým projektom, opäť silne zážitkovým. Desiatky
lepiacich pások, stovky skúmaviek, či tisíce ‘cédečiek' vymení za plávajúcu chalúpku. Samozrejme, nie len tak
obyčajnú chalúpku, ale za polopriesvitný domček umiestnený na jazere, do ktorého budú môcť návštevníci
priplávať na loďke a stať sa tak súčasťou umeleckého diela, kolektívneho zážitku. Walden Raft, zostane pár dní
na sídlisku Nad jazerom a následne poputuje do hlavného mesta.
Kúsok z japonskej krajiny
Do Košíc príde aj japonský umelec svetového formátu Onishi Yasuaki. Pre košický priestor galérie Alfa v
Kasárňach/Kulturparku vytvorí špeciálne dvojdielo, v ktorom sa budete môcť doslova dotknúť ‘prázdnoty’.
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Vejúce valcovité sáčky či ‘stopy' po levitujúcich horách, návštevníkov vtiahnu do čierno-bielej krajiny. “Som
neuveriteľne hrdá, že nám Onishi vytvorí špeciálnu priestorovú inštaláciu site-specific. Je to veľká česť pre náš
festival ako aj pre samotné mesto. Inštaláciu bude vytvárať priamo na mieste počas dvoch týždňov, ide o veľmi
pracnú a náročnú techniku. Bude to jeho výstavná premiéra v strednej Európe a pre mňa splnený sen,” podotkla
s úsmevom kurátorka, Zuzana Pacáková. Vernisáž výstavy bude v predvečer Bielej noci, 2. októbra o 18:00
hod. v Kasárňach/Kulturpark za prítomnosti japonského umelca. Výstava potrvá do 8. novembra 2015.
Priestor dostali aj mladí slovenskí umelci
Biela noc už niekoľko rokov podporuje vznik nových diel a dlhodobé zásahy do verejného priestoru. V spolupráci
s Creative Industry Košice vznikne dlhodobá interaktívna inštalácia od slovensko-maďarského umelca Gábora
Pribéka s názvom Transtrument na atypickom mieste – na Železničnej stanici. Budete sa s ňou môcť zahrať
nielen počas Bielej noci, ale aj pri opakovaných cestovných návštevách našej novozrekonštruovanej stanice.
Košičan Róbert Farkaš počas niekoľkých mesiacoch usilovne pracoval na svetelnej inštalácii Za Mier!, ktorá
znázorňuje päťdesiat svetelných bežcov - dynamický svetelný beh, ktorý uvidíte pri jazierku v Mestskom parku.
Následne si pobežia až do Bratislavy, aby sa mohli opäť vrátiť a usadiť na jednom z košických miest v meste.
Po minuloročnom veľkom úspechu sa do Košíc vráti aj kresba páskou od Mišky Chmelíčkovej, ktorá vytvorí
priestorovú kresbu v Kasárňach/Kulturpark. Autorka "má na svedomí” aj tohtoročný vizuál festivalu plný
originálnych kresieb.
Biela noc poprvýkrát poputuje do hlavného mesta
Po piatich úspešných rokoch v Košiciach, Biela noc po prvýkrát rozžiari aj Bratislavu. Týždeň po košickej
premiére sa festival predstaví aj v centre hlavného mesta. Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je
rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste
predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi dielami. V Bratislave sa odprezentujú aj niektoré
projekty, ktoré v Košiciach zažili veľký divácky úspech, ako napríklad tisíce svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa,
ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Každé z miest však ponúknu návštevníkom množstvo
odlišných inštalácií. “Osobne som veľmi šťastná, že sa po piatich rokoch opäť posúvame o krok ďalej, že Biela
noc expanduje. Tešíme sa na nové lokácie, nové publikum. Myslím, že bude veľmi zaujímavé sledovať rovnaké
diela umiestnené v rôznych prostrediach a naopak, je skvelé že každé mesto si uchová svoju autenticitu a
originalitu dramaturgie, keďže väčšina programu je odlišná. Zarytí nadšenci Bielej noci si tak môžu vychutnať v
jednom týždni dva unikátne festivaly. Biela noc tak zvýši svoju medzinárodnú vizibilitu, atraktivitu pre
zahraničných umelcov a rozšíri si tak svoje publikum. Vidíme sa teda 3. októbra v Košiciach a 10. októbra v
Bratislave, priatelia”, pozýva s nadšením Zuzana Pacákova.
(em, K13)
URL| http://www.kosickespravy.sk/biela-noc-rozziari-kosice
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Monumentálne zajace, vysoká svietiaca tráva či plávajúca chalúpka na jazere. Aj také zážitky ponúka festival.
Monumentálne zajace, vysoká svietiaca tráva či plávajúca chalúpka na jazere. Aj také zážitky ponúka 6. ročník
festivalu súčasného umenia.
KOŠICE. Prvá októbrová sobotná noc bude opäť patriť Bielej noci. Jej tohtoročná trasa sľubuje 36 umeleckých
zastávok, sedem zahraničných headlinerov a množstvo zážitkov.
V tomto roku prichádza festival s novým formátom mapy a odporúčanými tematickými trasami. Zostáva i naďalej
bezplatná.
„Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne obsadia austrálski Narušitelia – päť monumentálnych zajacov z Tasmánie, v
Mestskom parku narastie tráva do výšky 120 cm, interiér synagógy na Zvonárskej ulici pokryjú desiatky
špeciálne naprogramovaných neónov,“ hovorí o programe umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková
Repríza v Mestskom parku a premiéra na sídlisku
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Po dvojročnej prestávke sa Biela noc vracia do Mestského parku. Jeho trávnatú plochu pokryje svetelná
inštalácia Mechanické pole od francúzskeho umelca Vincenta Leroya.
Na jednu noc bude park posiaty stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa budú môcť návštevníci
prechádzať.
Francúzska umelkyňa Elise Morin príde so svojím novým projektom. Pôjde o plávajúcu chalúpku na jazere, do
ktorej budú môcť návštevníci priplávať na loďke a stať sa tak súčasťou umeleckého diela. Dotknúť sa prázdnoty
Do Košíc príde aj japonský umelec Onishi Yasuaki. Pre košický priestor galérie Alfa v Kasárňach/Kulturparku
vytvorí špeciálne dvojdielo, v ktorom sa budete môcť doslova dotknúť „prázdnoty“.
„Som hrdá, že nám Onishi vytvorí špeciálnu priestorovú inštaláciu site-specific. Je to veľká česť pre náš festival
ako aj pre samotné mesto. Inštaláciu bude vytvárať priamo na mieste počas dvoch týždňov, ide o veľmi náročnú
techniku. Bude to jeho výstavná premiéra v strednej Európe,” vysvetľuje Pacáková.
Košičan Róbert Farkaš počas niekoľkých mesiacov pracoval na svetelnej inštalácii Za mier!, ktorá znázorňuje
päťdesiat svetelných bežcov - dynamický svetelný beh, ktorý uvidíte pri jazierku v Mestskom parku.
Biela noc po prvýkrát rozžiari aj Bratislavu, týždeň po košickej premiére sa festival predstaví aj v centre
hlavného mesta.
Amanda Parer. Nadrozmerné zajace. Svietiť budú na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne. Foto: biela noc
URL| http://kosice.korzar.sme.sk/clanok.asp?cl=7998243
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18:00 Rádiožurnál

Jaroslav BARBORÁK, moderátor
-------------------Festival umenia Biela noc v Košiciach aj tento rok prilákal v predvečer maratónu mieru do ulíc tisícky divákov.
34 inštalácií pre malých aj veľkých chcelo priblížiť súčasné formy umenia. Vystavovať v Košiciach as rozhodli
umelci z Austrálie, Francúzska, či Maďarska, ale nechýbali ani Slováci.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Na vodnej ploche nad jazerom mohli obyvatelia sledovať zaujímavý úkaz. Plávajúcu chalupu. Vytvorila ju
dvojica /nezrozumiteľné/ z Francúzska. Váži viac ako tonu a na vode pláva vďaka plastovému plaváku.
umelec
-------------------Našim cieľom bolo vytvoriť čo najčistejšiu architektúru. Tradičnú, ktorá tu bola už veľmi dávno. A je vlastne
kontrastom k moderným panelákom, ktoré vidíte v pozadí.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Návštevníci sa k plávajúcej chalupe museli prepraviť na loďke.
anketa
-------------------Neviem, je to také akože späté s prírodou, že proste aj na sídlisku v meste, keď chce človek nájsť také kľudné
miesto v strede jazera a tam proste bývať.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
--------------------
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Najmonumentálnejšou bola inštalácia svetelných zajacov Amandy /nezrozumiteľné/ z Tasmánie, ktorá sa
rozhodla aj takto upozorniť celý svet na ekologický problém, ktorý trápi Austráliu.
umelkyňa
-------------------Sa volá Narušitelia, lebo vlastne narúšajú Austráliu a ničia tam ekosystém, aj napriek tomu, že zajace má každý
rád a sú pekné a milé.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Najmenší si zasa mohli na hlavnej ulici zahrať na laserovej harfe, ktorú vytvoril slovenský umelec Dušan
Chorvát.
Dušan CHORVÁT, slovenský umelec
-------------------Sprístupniť ľuďom vlny vo všetkých podobách, je medzinárodný rok svetla, takže prinášame z projektu Golfoton
túto inštaláciu ako pripomenutie, že svetlo môže byť krásne aj užitočné.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Bielu noc si po prvýkrát budú môcť o týždeň pozrieť aj návštevníci v Bratislave. Zdeno Zubák, RTVS.
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19:00 Správy RTVS

Viliam STANKAY, moderátor
-------------------Festival umenia Biela noc v Košiciach aj tento rok prilákala v predvečer maratónu mieru do ulíc tisícky divákov.
34 inštalácií pre malých aj veľkých priblížilo súčasné formy umenia. V Košiciach vystavujú umelci z Austrálie,
Francúzska, Maďarska a nechýbajú ani Slováci.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Na vodnej ploche nad jazerom mohli obyvatelia sledovať zaujímavý úkaz, plávajúcu chalupu. Vytvorila ju dvojica
Alise Morale a Florent Albinet z Francúzska. Váži viac ako tonu a na vode pláva vďaka plastovému plaváku.
Florent ALBINET, architekt
-------------------Naším cieľom bolo vytvoriť čo najčistejšiu architektúru. Tradičnú, ktorá tu bola už veľmi dávno a je vlastne
kontrastom k moderným panelákom, ktoré vidíte v pozadí.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Návštevníci sa k plávajúcej chalupe museli prepraviť na loďke.
návštevník Bielej noci 2015
-------------------Je to také akože späté s prírodou, že proste aj na sídlisku v meste vie si človek nájsť také kľudné miesto v
strede jazera a tam proste bývať.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Najmonumentálnejšou bola inštalácia svetelných zajacov Amandy Pare z Tasmánie, ktorá sa rozhodla aj takto
upozorniť celý svet na ekologický problém, ktorý trápi Austráliu.
Zuzana PACÁKOVÁ, umelecká riaditeľka, Biela noc 2015
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-------------------Sa volá Narušitelia, lebo vlastne narúšajú Austráliu a niečia tam ekosystém. Aj napriek tomu, že zajace má
každý rád a sú pekné a milé.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Najmenší si zasa mohli na Hlavnej ulici zahrať na laserovej harfe, ktorú vytvoril slovenský umelec Dušan
Chorvát.
Dušan CHORVÁT, umelec
-------------------Sprístupniť ľuďom vlny vo všetkých podobách. Je medzinárodný rok svetla, takže prinášame z projektov potom
túto inštaláciu ako pripomenutie, že svetlo môže byť krásne aj užitočné.
Zdeno ZUBÁK, redaktor
-------------------Bielu noc si po prvýkrát budú môcť už o týždeň vychutnať aj návštevníci v Bratislave. Časť z košických inštalácií
sa presunie práve do Bratislavy. Zdeno Zubák, RTVS.

Rádio Regina: Biela noc v Košiciach
3.10.2015

Rádio Regina

str. 08

12:00 Žurnál Rádia Regina

Matej BARÁNEK, moderátor
-------------------Sobotňajšiu noc v Košiciach opäť rozžiari Biela noc. 6.ročník festivalu súčasného umenie prináša umelecké
projekty z 9 krajín a napríklad aj 53 kíl tekutého lepidla či plávajúcu chalúpku na jazere. Prvý ročník videlo okolo
30 000 ľudí.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------120-centimetrová tráva v mestskom parku či zajace z Tasmánie na Hlavnej ulici, aj takto bude vyzerať prvá
októbrová noc v Košiciach. Svoju inštaláciu v galérii Alfa v Kultur parku niekoľko dní pripravoval aj japonský
umelec svetového formátu Onishiya Suaki. Dielo, ktoré pripomína biele oblaky vzniklo z jednoduchých
materiálov ako sú škatule, igelit a lepidlo. Biela noc bola jedným z najvýraznejších projektov Európskeho
hlavného mesta kultúry 2013. Po 2 rokoch sa festival opäť vracia do mestského parku a prvýkrát prichádza na
košické sídlisko Nad jazerom. Podľa Michala Hladkého z Creative industry Košice je to veľmi populárna forma
ako priblížiť súčasné umenie aj bežnému divákovi.
Michal HLADKÝ, Creative industry Košice
-------------------Teda nielen nazvime to umelecky zdatným fajnšmekrom v galériách. Jeho čaro je v tom, že trvá iba jednu noc tá
príležitosť to vidieť láka ľudí vonku.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------Po 5 rokoch v metropole východu Biela noc rozžiari 10.októbra aj centrum Bratislavy. Umelecká riaditeľka
festivalu Zuzana Pacáková hovorí, že v každom meste ponúkne iný zážitok.
Zuzana PACÁKOVÁ, Umelecká riaditeľka festivalu Biela noc
-------------------Napríklad aktérka, ktorá bude pracovať u nás v interiéri synagógy bude pracovať na úplne inom projekte v
Bratislave a to je fasáda Slovenského rozhlasu.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------Trasa Bielej noci sa tiahne od Kulturparku až po Tabačku a prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok. Ivana
Fedorová, RTVS.
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Rádio Slovensko: Biela noc rozžiari Košice
3.10.2015

Rádio Slovensko

str. 05

12:00 Rádiožurnál

Marián KUKELKA, moderátor
-------------------Sobotňajšiu noc v Košiciach opäť rozžiari Biela noc. Šiesty ročník festivalu súčasného umenia prinesie
umelecké projekty z deviatich krajín a napríklad aj 53 kilogramov tekutého lepidla či plávajúcu chalúpku na
jazere. Prvý ročník videlo okolo 30 tisíc ľudí.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------120-centimetrová tráva v Mestskom parku či zajace z Tasmánie na Hlavnej ulici, aj takto bude vyzerať prvá
októbrová sobotňajšia noc v Košiciach. Svoju inštaláciu v galérii Alfa v Kulturparku niekoľko dní pripravoval aj
japonský umelec svetového formátu Onishi Yasuaki. Dielo, ktoré pripomína biele oblaky, vzniklo pomocou
jednoduchých materiálov, ako sú škatule, igelit a lepidlo. Biela noc bola jedným z najvýraznejších projektov
Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Po dvoch rokoch sa festival opäť vracia do Mestského parku a
prvýkrát prichádza na košické sídlisko Nad jazerom. Podľa Michala Hladkého z Creative Industry Košice je to
veľmi populárna forma ako priblížiť súčasné umenie aj bežnému divákovi.
Michal HLADKÝ, riaditeľ Creative Industry Košice
-------------------Teda nielen, nazvime to umelecky zdatným fajnšmekrom v galériách, jeho čaro je v tom, že to trvá iba jednu
noc. Tá príležitosť to vidieť, láka ľudí vonku.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------Po piatich rokoch v metropole východu Biela noc rozžiari 10. októbra aj centrum Bratislavy. Umelecká riaditeľka
festivalu Zuzana Pacáková hovorí, že v každom meste ponúkne iný zážitok.
Zuzana PACÁKOVÁ, umelecká riaditeľka festivalu
-------------------Napríklad Ateka, ktorá bude pracovať u nás v interiéri synagógy, bude pracovať na úplne inom projekte v
Bratislave a to je fáza Slovenského rozhlasu.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------Trasa Bielej noci sa tiahne od Kulturparku až po Tabačku a prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok. Ivana
Fedorová, RTVS.

Rozhlas.sk: Festival umenia Biela noc
5.10.2015

rozhlas.sk

str. 00

Téma dňa
Festival umenia Biela noc
05. 10. 2015 13:26
Biela noc - najväčší festival súčasného umenia bol cez víkend v Košiciach. V poradí už 6. ročník podujatia
rozžiaril mesto na celú noc a návštevníkom ponúkol opäť netradičnú umeleckú prechádzku plnú zážitkov a
nových vnemov. Vystavovať sa tohto roku rozhodli umelci z Austrálie, Francúzka či Maďarska, ale nechýbali ani
Slováci. Neopakovateľná atmosféra festivalu Biela noc sa po prvý raz z Košíc prenesie aj do Bratislavy
.Podrobnosti má pripravené Zdeno Zubák.
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RSI_151005_TD_Biela noc.mp3
Stiahnuť audio súbor
Zdeno Zubák, RTVS Foto: TASR
URL| http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/tema-dna/90399/festival-umenia-biela-noc

SME: Biela noc 2015
3.10.2015

SME

str. 12
(kul)

Kultúrné tipy

FESTIVAL Sobota / Košice – centrum mesta 19.00
Monumentálne svietiace zajace z Tasmánie, koncert neónových bleskov, japonská čiernobiela krajina či vysoké
steblá trávy akoby z Alice v krajine zázrakov. Dych berúce projekty zahraničných aj domácich umelcov
šiestykrát rozžiaria októbrovú prechádzku nočným mestom v rámci festivalu súčasného umenia Biela noc.
Vyberať sa dá až z takmer štyridsiatky umeleckých zastávok, niektoré sa hrajú so svetlom a tieňom, iné s
pohybom a zvukmi. Spoločne však útočia na ľudskú fantáziu a emócie, zviditeľňujú nevšednú kreativitu v
súčasnom umení. Mapka s odporúčanými trasami zavedie napríklad do Mestského parku, do synagógy,
Kasární/Kulturparku, Kunsthalle alebo za netradičnou plávajúcou chalúpkou na sídlisko Nad jazerom. O týždeň
bude Biela noc aj v Bratislave.
Foto autor| Foto - BiElA Noc
Foto popis| Amanda Parer - Narušitela.

Rozhlas.sk: Košická Biela noc
2.10.2015

rozhlas.sk

str. 00

Radio Slovensko

Chcete stretnúť priateľov a známych, ktorých ste už roky nevideli? Vyberte sa v Košiciach na Bielu noc. Aj keď
jej hlavným cieľom je možnosť vidieť súčasné umenie v mestskom priestore, nadšenie Košičanov robí z tejto
akcie masovú nočnú návštevu mesta. Davy ľudí prechádzajú jednotlivé stanoviská, tlačia sa v úzkych uličkách a
s mapou v ruke hľadajú, čo ktorý umelec vytvoril. Na čo sa najviac tešia návštevníci počas už šiestejkošickej
Bielej noci?
Košická Biela noc
Stiahnuť audio súbor
Slávnostné otvorenie Bielej noci a Medzinárodného maratónu mieru je v sobotu o 18.30 pri soche maratónca v
Košiciach. O týždeň 10. októbra si podobnú atmosféru budú môcť vychutnať aj Bratislavčania.
Autorka: Jana Pataráková foto: TASR – František Iván
URL| http://slovensko.rtvs.sk/clanky/kultura/90257/kosicka-biela-noc

STV2: Biela noc v Košiciach
2.10.2015

STV2

str. 07

17:44 Správy RTVS z regiónov

Stanislav LAŽO, moderátor
-------------------Sobotňajšiu noc v Košiciach opäť rozžiari Biela noc. Šiesty ročník festivalu súčasného umenia prinesie
umelecké projekty z deviatich krajín a napríklad aj 53 kilogramov tekutého lepidla, či plávajúcu chalúpku na
jazere. Prvý ročník videlo okolo 30 000 ľudí.
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Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------120-centimetrová tráva v mestskom parku či zajace z Tasmánie na Hlavnej ulici. Aj takto bude vyzerať prvá
októbrová sobotňajšia noc v Košiciach. Svoju inštaláciu v galérii Alfa v Kulturparku už niekoľko dní pripravuje aj
japonský umelec svetového formátu Onishi Yasuaki.
Onishi YASUAKI, japonský umelec
-------------------Celé je to abstrakcia. Nejde o špecifické hory či oblaky, ľudia tu môžu vidieť čokoľvek. Má to podnietiť
predstavivosť publika. Dielo vzniklo pomocou jednoduchých materiálov, ako sú škatule, igelit a lepidlo.
Návštevníka chce vtiahnuť do čierno-bielej krajiny.
Zuzana PACÁKOVÁ, umelecká riaditeľka Bielej noci
-------------------Zenová čistá minimalistická vec, ktorá vždy sa v nejakom priestore nainštaluje a po výstave vlastne mizne,
pretože sa nedá nijak uchytiť ani uchovať.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------Biela noc bola jedným z najvýraznejších projektov Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Po dvoch rokoch
sa festival opäť vracia do mestského parku a prvýkrát prichádza na košické sídlisko Nad jazerom.
Michal HLADKÝ, Creative Industry Košice
-------------------Veľmi populárna forma, ako priblížiť súčasné umenie aj bežnému divákovi, teda nielen, nazvime to, umelecky
zdatným alebo fajnšmekrom v galériách. Jeho čaro je v tom, že to trvá iba jednu noc, tá príležitosť to vidieť láka
ľudí vonku.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------Po piatich rokoch v metropole východu Biela noc rozžiari 10. októbra aj centrum Bratislavy. V každom meste
však ponúkne iný zážitok. Napríklad /nezrozumiteľné/, ktorá bude pracovať u nás v interiéri synagógy, bude
pracovať na úplne inom projekte v Bratislave, a to je fasáda Slovenského rozhlasu.
Ivana FEDOROVÁ, redaktorka
-------------------Trasa Bielej noci sa tiahne od Kulturparku až po Tabačku a prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok. Ivana
Fedorová, RTVS.

Košice dnes.sk: Ako vyzerala tohtoročná Biela noc?
5.10.2015

kosicednes.sk

str. 00

V predvečer Medzinárodného maratónu mieru ulice mesta zaplnili davy obdivovateľov moderného umenia.
Tradičnú Bielu noc navštívili tisícky Košičanov i návštevníkov mesta. Umelecké inštalácie obdivovali na 36
zastávkach.
Pozornosť divákov na Hlavnej pútali monumentálne zajace v parku pri Dolnej bráne. Svetelná inštalácia
austrálskej výtvarníčky Amandy Parer zaujala predovšetkým detského diváka. Jeden z návštevníkov by si takéto
zajace vedel predstaviť u seba doma. „Mať takého zajaca na záhrade, nebolo by treba kosiť,“ zamyslel sa.
Nekonečné rady záujemcov stáli pred synagógou na Zvonárskej, kde čakali na zážitok zo svetelno-zvukovej
inštalácie umeleckej skupiny ATK. Nie každý túto zastávku hodnotil pozitívne. „Bola to hlúposť. Párkrát to bliklo,
zahučalo, a to je všetko. Je to sklamanie,“ sťažovali sa dve návštevníčky.
Bežci v parku
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Spojenie Bielej noci s témou maratónu priniesli svetelní bežci na brehu jazierka v Mestskom parku. Stovky
obdivovateľov zaplnili okolie jazierka a nadšene sledovali striedanie chôdze a rýchleho behu. Žiarivé postavy
bežca lákali hlavne k foteniu a pózovaniu.
Druhá inštalácia v Mestskom parku toľko nadšenia nevzbudila a ani nestihla. Unikátne dielo francúzskeho
umelca Vincenta Leroya, plastové steblá vysokej trávy, medzi ktorými sa mohli ľudia prechádzať, nevydržalo
nával návštevníkov. Organizátori nechceli, aby sa inštalácia zničila, a tak po pár hodinách priestor ohraničili
páskou a ľudí do vnútra už nepúšťali. Tí si ju mohli obzrieť a pozorovať len z diaľky. „Mali to lepšie zorganizovať.
Napríklad vytvoriť len niekoľko vstupov a púšťať ľudí po malých skupinách,“ myslí si jedna zo sklamaných
obdivovateliek umenia.
V Kulturparku to žilo
Už po príchode do Kasární/Kulturparku človeka upútali zvuky a hudba vychádzajúca z Jukeboxu. Na výber bolo
viac ako 100 rôznych zvukových stôp, od zvukov zvierat a strojov, barokovej hudby až po metal či hovorené
slovo. Každý svojím výberom mohol na chvíľu vytvoriť špecifickú atmosféru.
V Kulturparku si zvedavci mohli zahrať aj na netradičnom hudobnom nástroji. Umiestňovaním kameňov do
jamiek deti aj dospelí vytvárali rôzne zvukové kompozície. Na vytvorené zvuky reagovalo aj svetlo v priestore,
čo umocňovalo zmyslový zážitok. Na ďalšej umeleckej zastávke zase podlahu v miestnosti vďaka visiacim
kaleidoskopom pokrylo farebné svetlo a geometrické tvary.
Nuž – aká bola košická Biela noc? Nie každý kráčal nocou s pocitom hlbokého umeleckého zážitku. Dokonca aj
headlineri vyvolávali svojimi dielami rozporuplné reakcie. Uvidíme, čo bude o rok.
La Nuit Blanche zažijú aj Bratislavčania
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pol milióna ľudí.
Z Paríža sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest, ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami,
Santa Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam,
Brighton, Turín, Naples, Petrohrad a Košice.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozširuje do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Milovníci moderného umenia ju môžu zažiť v sobotu 10.
októbra.
Umenie či veselica? Máloktoré podujatie dokáže vylákať do ulíc nášho mesta po zotmení toľko ľudí ako košická
Biela noc. Hlavná i bočné ulice zaplavili nekonečné prúdy Košičanov i cudzincov, ktorí akoby stratili prehľad o
čase. Ten, kto skúsil v rámci nočnej potulky za súčasným umením predrať sa k dielam výtvarníkov označených
organizátormi za hviezdy večera, mal smolu. Prebiť sa v oboch smeroch cez Zvonársku ulicu k synagóge bolo
takmer nemožné, dostať sa do Kunsthalle so živou intermediálnou performance si vyžadovalo značnú dávku
trpezlivosti.Faktom je, že najspokojnejší mohli byť majitelia reštaurácií, pizzérií, rôznych kebabární, bagetérií,
kaviarní, pivární, barov... Toľko rozveselených mladých ľudí unesených skôr alkoholom ako umením v Košiciach
nenájdete ani počas silvestrovskej noci. Nuž - umenie je predovšetkým o emóciách. Zažiť sa toho dalo na jednej
strane veľa, na druhej strašne málo. Záleží na uhle pohľadu. (SEN)
Veronika Hunyadiová
Foto: Veronika Janušková
URL| http://www.kosicednes.sk/ako-vyzerala-tohtorocna-biela-noc/
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Pravda.sk: Biela noc opäť zaplnila centrum Košíc
5.10.2015 pravda.sk str. 00 Kultúra - Galéria
Boris Macko, spolupracovník Pravdy
Biela noc sa už stala každoročnou súčasťou diania v Košiciach. Najväčší festival súčasného umenia na
Slovensku aj počas svojho šiesteho ročníka prilákal v sobotu v noci do košických ulíc desaťtisíce ľudí.
Inštalácia Amandy Parer z Tasmánie v parku pri Dolnej bráne dostala názov Narušitelia. Obrovské biele
nafukovacie zajace vyvolali pozitívne emócie hlavne u detí. Podobne aj Mechanické pole Vincenta Leroya v
Mestskom parku, ktoré pripomínalo akúsi gigantickú umelú trávu. Na neďalekej železničnej stanici sa cestujúci
udivene pristavili pri interaktívnej svetelnej inštalácii Transtrument. Jej autor Gábor Pribék to vymyslel dobre,
hlavne deti a tínedžeri sa chceli pobaviť ovládaním čiar, pomocou ktorých mohli vytvoriť rôzne geometrické
tvary.Priaznivci kreslenia si prišli na svoje na Hlavnej 48 v Regionálnom informačnom bode. Tu už na nich
čakala arteterapická omaľovánka pre dospelých od Lindy Van Dalen.
Po Košiciach obsadia nadrozmerní zajačí Narušitelia austrálskej umelkyne Amandy Parerovej aj bratislavské
Hlavné námestie.
Autor: FOTO: BIELA NOC
Biela noc sa počas tohto ročníka presula z centra a širšieho centra Košíc aj do ostatných častí. Presnejšie na
sídlisko Nad jazerom. Práve na tunajšom jazere čakal na zvedavcov plávajúci domček. Francúzska umelkyňa
Élise Morin si ani tentoraz nenechala ujsť možnosť inštalácia na košickej Bielej noci. Svoje sily spojila s
Florentom Albinetom a tak vznikol nápad umiestniť plávajúci domček na vodnú plochu. Ten, kto chcel, si ho
mohol pozrieť aj zvnútra, návštevníkov tam vozila loďka v určených časových intervaloch. To samozrejme
nebolo všetko, no nemožno vymenovať všetky atrakcie a inštalácie.
Biela noc sa stretla aj tentoraz s veľkou odozvou. "Podľa mňa je to vydarené podujatie. Možno nie každý
rozumie modernému umeniu, ale aj tak prídu do centra mesta tisíce ľudí. Navyše sa mi páči nápad urobiť z
mesta a verejných priestranstiev miesta na prezentáciu umenia,“ myslí si Ján Lacko.
„Som rada, že každý rok si nájdu cestu desaťtisíce ľudí. Je to o to vzácnejšie, že v zahraničí sa Biela noc
väčšinou koná len v hlavných mestách. Nám pomohol titul Európskeho hlavného mesta kultúry,“ uviedla
umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková. Tento rok však bude mať Biela noc premiéru aj v Bratislave.
"Už dlhší čas sme rozmýšľali nad tým, že by sme Bielu noc rozšírili aj do iného mesta. V hre bola Praha, či
Budapešť, no nakoniec sme sa rozhodli pre Bratislavu. Ostaneme tak na Slovensku a Bratislava je naším
najväčším a aj hlavným mestom. Ďalším dôvodom je aj kultúrny dialóg medzi dvoma najväčšími mestami na
Slovensku,“ vysvetlila Pacáková.
Hoci košickí organizátori nemajú ani zďaleka také možnosti a rozpočet ako v zahraničných metropolách, predsa
sa im darí osloviť množstvo renomovaných umelcov. Napríklad Élise Morin, ktorá je "účastníčkou“ viacerých
ročníkov. "Tentoraz nemohla sem do Košíc prísť, lebo vystavuje v Moskve, inokedy zase v New Yorku a jej
inštalácie majú státisícovú hodnotu. U nás si to obľúbila kvôli atmosfére a navyše nielen jej, ale aj iným
umelcom ponúkame možnosť menej komerčných inštalácií,“ upresnila umelecká riaditeľka.
Élise Morin sa však zúčastní na prvom ročníku Bielej noci v Bratislave. Väčšina inštalácií a umelcov ale bude
iná ako v Košiciach. Výnimkou je napríklad Amanda Parer s bielymi zajacmi. Organizátori chceli Bratislavčanom
ponúknuť jedinečný zážitok z inštalácie kanadských umelcov nazvanú Cloud – svetelné mraky, ktorá bola
minulý rok v Košiciach. "Tento rok to bohužiaľ nevyšlo, záujem o túto inštaláciu je vo svete enormný. Kanadskí
umelci sú zabookovaní roky dopredu. Ale v Bratsilave sa na nich môžu tešiť na budúci rok,“ prezradila na záver
Zuzana Pacáková.
URL| http://r2.pravda.sk/r.ashx?r=newton&url=http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/369727-biela-noc-opatzaplnila-centrum-kosic/
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Tohtoročná trasa Bielej noci v Košiciach sľubuje 36 umeleckých zastávok, sedem zahraničných headlinerov a
nespočetné množstvo nových zážitkov. Príde s novým formátom mapy a odporúčanými tematickými trasami
KOŠICE 13. septembra (SITA) – Prvá októbrová sobotná noc v Košiciach bude opäť patriť súčasnému umeniu
– podujatiu Biela noc. Ako uviedla riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková, tohtoročná trasa sľubuje 36
umeleckých zastávok, sedem zahraničných headlinerov a nespočetné množstvo nových zážitkov. Ako po
minulé roky, tak aj tento rok skĺbila dramaturgia výber domácich i zahraničných umelcov. Biela noc príde s
novým formátom mapy a odporúčanými tematickými trasami. Zostáva i naďalej bezplatná.
Umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková namixovala pestrý program zo 17 umeleckých žánrov,
do ktorého zapojila medzinárodné špičky súčasného umenia, rovnako ako aj kvalitných domácich umelcov.
„Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne obsadia austrálski Narušitelia – päť monumentálnych zajacov z Tasmánie, v
Mestskom parku narastie tráva do výšky 120 cm, interiér synagógy na Zvonárskej ulici pokryjú desiatky
špeciálne naprogramovaných neónov, na stene fotoštúdia Woont prekvapí multimediálny 3D objekt, na jazere
budú môcť návštevníci vstúpiť do polopriehľadnej plávajúcej chalúpky, v Kasárňach si pozrú čiernobielu
japonskú krajinu a zažijú množstvo ďalších prekvapivých okamihov, ktoré budú trvať niekoľko hodín,” prezradila
Pacáková z ponuky.
Biela noc zavíta opäť do Mestského parku a prvýkrát bude i na sídlisku. Po dvojročnej prestávke sa
Biela noc vracia do obľúbeného Mestského parku. Jeho trávnatú plochu pokryje veľkolepá svetelná inštalácia
Mechanické pole od renomovaného francúzskeho umelca Vincenta Leroya. Na jednu noc bude Mestský park
posiaty stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa budú môcť návštevníci prechádzať a užívať si
výnimočnosť okamihu. Francúzska umelkyňa Elise Morin, stálica košickej Bielej noci, sa spojila s Florentom
Albinetom a tento rok príde so svojím novým projektom, opäť zážitkovým. Desiatky lepiacich pások, stovky
skúmaviek či tisíce cédečiek vymení za plávajúcu chalúpku, polopriesvitný domček Walden Raft, umiestnený na
jazere, do ktorého budú môcť návštevníci priplávať na loďke a stať sa tak súčasťou umeleckého diela. Walden
Raft zostane pár dní na sídlisku Nad jazerom a následne poputuje do hlavného mesta.
Košičania zažijú aj kúsok z japonskej krajiny. Do Košíc príde japonský umelec svetového formátu Onishi
Yasuaki. Pre košický priestor galérie Alfa v Kasárňach/Kulturparku vytvorí špeciálne dvojdielo, v ktorom sa ľudia
budú môcť doslova dotknúť prázdnoty. Vejúce valcovité vrecká či stopy po levitujúcich horách návštevníkov
vtiahnu do čierno-bielej krajiny. „Som neuveriteľne hrdá, že nám Onishi vytvorí špeciálnu priestorovú inštaláciu
site-specific. Je to veľká česť pre náš festival, ako aj pre samotné mesto. Inštaláciu bude vytvárať priamo na
mieste počas dvoch týždňov. Ide o veľmi prácnu a náročnú techniku. Bude to jeho výstavná premiéra v strednej
Európe a pre mňa splnený sen,” podotkla kurátorka Pacáková. Vernisáž bude v predvečer Bielej noci 2. októbra
o 18:00 v Kasárňach/Kulturpark za prítomnosti japonského umelca. Výstava potrvá do 8. novembra.
Na košickej Bielej noci dostali priestor aj mladí slovenskí umelci – pre Košice vytvoria dlhodobé
umelecké diela. V spolupráci s Creative Industry Košice vznikne dlhodobá interaktívna inštalácia od slovenskomaďarského umelca Gábora Pribéka s názvom Transtrument na atypickom mieste – na košickej železničnej
stanici. Návštevníci sa s ňou budú môcť zahrať nielen počas Bielej noci, ale aj pri opakovaných návštevách
zrekonštruovanej stanice. Košičan Róbert Farkaš počas niekoľkých mesiacov pracoval na svetelnej inštalácii Za
Mier!, ktorá znázorňuje päťdesiat svetelných bežcov - dynamický svetelný beh, pričom dielo bude inštalované
pri jazierku v Mestskom parku. Následne poputuje do Bratislavy, aby sa bežci mohli opäť vrátiť a usadiť v
niektorej lokalite v meste. Po minuloročnom veľkom úspechu sa do Košíc vráti aj kresba páskou od Mišky
Chmelíčkovej, ktorá vytvorí priestorovú kresbu v Kasárňach/Kulturpark. Autorka má na svedomí aj tohtoročný
vizuál festivalu plný originálnych kresieb.
Biela noc po prvýkrát rozžiari aj Bratislavu. Ako informovala Pacáková, týždeň po košickej premiére sa
festival predstaví aj v hlavnom meste. Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je
však z väčšej časti odlišná – spájajú ju zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom
prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi dielami. V Bratislave sa prezentujú aj niektoré projekty, ktoré v
Košiciach zažili veľký divácky úspech, ako napríklad tisíce svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali
symbolom prvej košickej Bielej noci. Každé z miest však ponúkne návštevníkom množstvo odlišných inštalácií.
„Osobne som veľmi šťastná, že sa po piatich rokoch opäť posúvame o krok ďalej, že Biela noc
expanduje. Tešíme sa na nové alokácie, nové publikum. Myslím, že bude veľmi zaujímavé sledovať rovnaké
diela umiestnené v rôznych prostrediach. Je skvelé že každé mesto si uchová svoju autenticitu a originalitu
dramaturgie, keďže väčšina programu je odlišná. Nadšenci Bielej noci si tak môžu vychutnať v jednom týždni
dva unikátne festivaly. Biela noc tak zvýši svoju medzinárodnú vizibilitu, atraktivitu pre zahraničných umelcov a
rozšíri si svoje publikum," povedala Pacáková.
Podujatie Biela noc sa uskutoční 3. októbra v Košiciach a 10. októbra v Bratislave.
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Monumentálne zajace, vysoká svietiaca tráva či plávajúca chalúpka na jazere. Aj také zážitky ponúka 6. ročník
festivalu súčasného umenia. KOŠICE. Prvá októbrová sobotná noc bude opäť patriť Bielej noci. Jej tohtoročná
trasa sľubuje 36 umeleckých zastávok, sedem zahraničných headlinerov a množstvo zážitkov.
V tomto roku prichádza festival s novým formátom mapy a odporúčanými tematickými trasami. Zostáva i
naďalej bezplatná.
„Hlavnúulicu pri Dolnej bráne obsadia austrálski Narušitelia – päť monumentálnych zajacov z Tasmánie,
v Mestskom parku narastie tráva do výšky 120 cm, interiér synagógy na Zvonárskej ulici pokryjú desiatky
špeciálne naprogramovaných neónov,“ hovorí o programe umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková.
Repríza v Mestskomparku a premiéra na sídlisku
Po dvojročnej prestávke sa Biela noc vracia do Mestského parku. Jeho trávnatú plochu pokryje svetelná
inštalácia Mechanické pole od francúzskeho umelca Vincenta Leroya.
Na jednu noc bude park posiaty stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa budú môcť
návštevníci prechádzať.
Francúzska umelkyňa Elise Morin príde so svojím novým projektom. Pôjde o plávajúcu chalúpku na
jazere, do ktorej budú môcť návštevníci priplávať na loďke a stať sa tak súčasťou umeleckého diela.
Dotknúť sa prázdnoty
Do Košíc príde aj japonský umelec Onishi Yasuaki. Pre košický priestor galérie Alfa v
Kasárňach/Kulturparkuvytvorí špeciálne dvojdielo, v ktorom sa budete môcť doslova dotknúť „prázdnoty“.
„Somhrdá, že nám Onishi vytvorí špeciálnu priestorovú inštaláciu site-specific. Je to veľká česť pre náš
festival ako aj pre samotné mesto. Inštaláciu bude vytvárať priamo na mieste počas dvoch týždňov, ide o veľmi
náročnú techniku. Bude to jeho výstavná premiéra v strednej Európe,” vysvetľuje Pacáková.
Košičan Róbert Farkaš počas niekoľkých mesiacov pracoval na svetelnej inštalácii Za mier!, ktorá
znázorňuje päťdesiat svetelných bežcov - dynamický svetelný beh, ktorý uvidíte pri jazierku v Mestskom parku.
Biela noc po prvýkrát rozžiari aj Bratislavu, týždeň po košickej premiére sa festival predstaví aj v centre
hlavného mesta.
Foto autor| FOTO: Biela noc
Foto popis| Nadrozmerné zajace Svietiť budú na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne.

Biela noc opäť v Košiciach: Metropolu východu rozžiaria unikátne diela,
niektoré nastálo! FOTO
10.9.2015 dnes24.sk str. 00
Alexandra Kolínská
Prvá októbrová sobotná noc v Košiciach bude opäť patriť súčasnému umeniu. Ako po minulé roky, tak aj tento,
dramaturgia skĺbila citlivý výber domácich i zahraničných umelcov.
Metropola východu zažije už 6. ročník obľúbeného festivalu súčasného umenia. Tohtoročná trasa Bielej noci
sľubuje 36 umeleckých zastávok, 7 zahraničných headlinerov a nespočetné množstvo nových zážitkov. Biela
noc príde v roku 2015 s novým formátom mapy a odporúčanými tématickými trasami. Zostáva i naďalej
bezplatná.
Na Slovensko priletia Narušitelia z Tasmánie
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Umelecká riaditeľka Bielej noci Zuzana Pacáková namixovala pestrý program zo 17-tich umeleckých žánrov, do
ktorého zapojila medzinárodné špičky súčasného umenia rovnako ako aj kvalitných domácich umelcov. Podľa
toho čo prezradila, je sa naozaj na čo tešiť.
"Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne obsadia austrálski Narušitelia – päť monumentálnych zajacov z Tasmánie, v
Mestskom parku narastie tráva do výšky 120 cm, interiér synagógy na Zvonárskej ulici pokryjú desiatky
špeciálne naprogramovaných neónov, na stene fotoštúdia Woont prekvapí multimediálny 3D objekt, na jazere
budete môct vstúpiť do polopriehľadnej plávajúcej chalúpky, v Kasárňach si vychutnáte čiernobielu japonskú
krajinu a zažijete množstvo ďalších prekvapivých okamihov, ktoré budú trvať len niekoľko hodín,” povedala.
Opäť v Mestskom parku a prvýkrát i na sídlisku
Po dvojročnej ‘prestávke' sa Biela noc vracia do obľúbeného Mestského parku. Jeho trávnatú plochu porkyje
veľkolepá svetelná inštalácia Mechanické pole od renomovaného francúzskeho umelca Vincenta Leroya. Na
jednu noc bude Mestský park posiaty stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa budú môcť návštevníci
prechádzať a užívať si výnimočnosť okamihu.
Francúzska umelkyňa Elise Morin, už ’stálica košickej Bielej noci’ sa spojila s Florentom Albinetom a tento rok
príde so svojím novým projektom, opäť silne zážitkovým. Desiatky lepiacich pások, stovky skúmaviek, či tisíce
‘cédečiek' vymení za plávajúcu chalúpku. Samozrejme, nie len tak obyčajnú chalúpku, ale za polopriesvitný
domček umiestnený na jazere, do ktorého budú môcť návštevníci priplávať na loďke a stať sa tak súčasťou
umeleckého diela, kolektívneho zážitku. Walden Raft, zostane pár dní na sídlisku Nad jazerom a následne
poputuje do hlavného mesta.
Kúsok z japonskej krajiny
Do Košíc príde aj japonský umelec svetového formátu Onishi Yasuaki. Pre košický priestor galérie Alfa v
Kasárňach/Kulturparku vytvorí špeciálne dvojdielo, v ktorom sa budete môcť doslova dotknúť ‘prázdnoty’.
Vejúce valcovité sáčky či ‘stopy' po levitujúcich horách, návštevníkov vtiahnu do čierno-bielej krajiny.
“Som neuveriteľne hrdá, že nám Onishi vytvorí špeciálnu priestorovú inštaláciu site-specific. Je to veľká česť pre
náš festival ako aj pre samotné mesto. Inštaláciu bude vytvárať priamo na mieste počas dvoch týždňov, ide o
veľmi pracnú a náročnú techniku. Bude to jeho výstavná premiéra v strednej Európe a pre mňa splnený sen,”
podotkla s úsmevom kurátorka, Zuzana Pacáková. Vernisáž výstavy bude v predvečer Bielej noci, 2. októbra o
18:00 hod. v Kasárňach/Kulturpark za prítomnosti japonského umelca. Výstava potrvá do 8. novembra 2015.
Pre Košice dlhodobé umelecké diela
Biela noc už niekoľko rokov podporuje vznik nových diel a dlhodobé zásahy do verejného priestoru. V spolupráci
s Creative Industry Košice vznikne dlhodobá interaktívna inštalácia od slovensko-maďarského umelca Gábora
Pribéka s názvom Transtrument na atypickom mieste – na Železničnej stanici. Budete sa s ňou môcť zahrať
nielen počas Bielej noci, ale aj pri opakovaných cestovných návštevách novozrekonštruovanej stanice.
Košičan Róbert Farkaš počas niekoľkých mesiacoch usilovne pracoval na svetelnej inštalácii Za Mier!, ktorá
znázorňuje päťdesiat svetelných bežcov – dynamický svetelný beh, ktorý uvidíte pri jazierku v Mestskom parku.
Následne si pobežia až do Bratislavy, aby sa mohli opäť vrátiť a usadiť na jednom z košických miest v meste.
Po minuloročnom veľkom úspechu sa do Košíc vráti aj kresba páskou od Mišky Chmelíčkovej, ktorá vytvorí
priestorovú kresbu v Kasárňach/Kulturpark. Autorka má na svedomí aj tohtoročný vizuál festivalu plný
originálnych kresieb.
Biela noc poprvýkrát poputuje do hlavného mesta
Po piatich úspešných rokoch v Košiciach, Biela noc po prvýkrát rozžiari aj Bratislavu. Týždeň po košickej
premiére sa festival predstaví aj v centre hlavného mesta. Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je
rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste
predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi dielami. V Bratislave sa odprezentujú aj niektoré
projekty, ktoré v Košiciach zažili veľký divácky úspech, ako napríklad tisíce svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa,
ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Každé z miest však ponúknu návštevníkom množstvo
odlišných inštalácií.
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“Osobne som veľmi šťastná, že sa po piatich rokoch opäť posúvame o krok ďalej, že Biela noc expanduje.
Tešíme sa na nové lokácie, nové publikum. Myslím, že bude veľmi zaujímavé sledovať rovnaké diela
umiestnené v rôznych prostrediach a naopak, je skvelé že každé mesto si uchová svoju autenticitu a originalitu
dramaturgie, keďže väčšina programu je odlišná. Zarytí nadšenci Bielej noci si tak môžu vychutnať v jednom
týždni dva unikátne festivaly. Biela noc tak zvýši svoju medzinárodnú vizibilitu, atraktivitu pre zahraničných
umelcov a rozšíri si tak svoje publikum," pozýva Zuzana Pacákova.
URL| http://kosice.dnes24.sk/biela-noc-opat-v-kosiciach-metropolu-vychodu-rozziaria-unikatne-diela-niektorenastalo-foto-215952
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Prvá októbrová sobotná noc (3.10.) v Košiciach bude opäť patriť súčasnému umeniu. Mesto rozžiari podujatie
Biela noc. Už po šiesty raz budú môcť návštevníci vidieť 36 umeleckých zastávok, sedem zahraničných
headlinerov a získať množstvo nových zážitkov. Vstup na podujatie bude voľný.
Pestrý program “namixovala” umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková. Zapojila nielen domáce, ale aj zahraničné
osobnosti súčasného umenia.
Monumentálne zajace z Tasmánie
“Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne obsadia austrálski Narušitelia – päť monumentálnych zajacov z Tasmánie, v
Mestskom parku narastie tráva do výšky 120 cm, interiér synagógy na Zvonárskej ulici pokryjú desiatky
špeciálne naprogramovaných neónov, na stene fotoštúdia Woont prekvapí multimediálny 3D objekt, na jazere
budú môcť ľudia vstúpiť do polopriehľadnej plávajúcej chalúpky, v Kasárňach si vychutnajú čiernobielu japonskú
krajinu a zažijú množstvo ďalších prekvapivých okamihov, ktoré budú trvať len niekoľko hodín,” vymenovala
umelecká šéfka.
Po dvojročnej prestávke sa Biela noc vracia do Mestského parku. Tam bude nachystaná veľkolepá svetelná
inštalácia Mechanické pole od renomovaného francúzskeho umelca Vincenta Leroya. “Na jednu noc bude
Mestský park posiaty stovkami vysokých stebiel trávy, medzi ktorými sa budú môcť návštevníci prechádzať a
užívať si výnimočnosť okamihu. Francúzska umelkyňa Elise Morin, už stálica košickej Bielej noci, sa spojila s
Florentom Albinetom a tento rok príde so svojím novým projektom, opäť silne zážitkovým. Desiatky lepiacich
pások, stovky skúmaviek či tisíce cédečiek vymení za plávajúcu chalúpku,” priblížila Pacáková.
Dotknite sa prázdnoty
Do Košíc zavíta aj japonský umelec svetového formátu Onishi Yasuaki. Pre košický priestor galérie Alfa v
Kasárňach/Kulturparku vytvorí špeciálne dvojdielo, v ktorom sa diváci budú môcť doslova dotknúť prázdnoty.
“Som neuveriteľne hrdá, že nám Onishi vytvorí špeciálnu priestorovú inštaláciu site-specific. Inštaláciu bude
vytvárať priamo na mieste počas dvoch týždňov, ide o veľmi prácnu a náročnú techniku. Bude to jeho výstavná
premiéra v strednej Európe a pre mňa splnený sen,” opísala Pacáková, zároveň kurátorka tejto výstavy.
Vernisáž bude v predvečer Bielej noci, 2. októbra o 18.00 h v Kasárňach/Kulturparku za prítomnosti japonského
umelca.
Biela noc už niekoľko rokov podporuje vznik nových diel a dlhodobé zásahy do verejného priestoru. V spolupráci
s Creative Industry Košice vznikne dlhodobá interaktívna inštalácia od slovensko-maďarského umelca Gábora
Pribéka s názvom Transtrument na atypickom mieste – na Železničnej stanici. Košičan Róbert Farkaš počas
niekoľkých mesiacov pracoval na svetelnej inštalácii Za Mier!, ktorá znázorňuje 50 svetelných bežcov –
dynamický svetelný beh.
Biela noc rozžiari aj Bratislavu
Po piatich úspešných rokoch v Košiciach Biela noc prvýkrát rozžiari aj Bratislavu. Týždeň po košickej premiére
sa festival predstaví 10. októbra v centre hlavného mesta. “Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je
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rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste
predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi dielami,” vysvetlila Pacáková.
V Bratislave sa odprezentujú aj niektoré projekty, ktoré v Košiciach zažili veľký divácky úspech, ako napríklad
tisíce svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Každé z miest však
ponúkne návštevníkom množstvo odlišných inštalácií. “Osobne som veľmi šťastná, že sa po piatich rokoch opäť
posúvame o krok ďalej, že Biela noc expanduje. Tešíme sa na nové lokácie, nové publikum. Zarytí nadšenci
Bielej noci si tak môžu vychutnať v jednom týždni dva unikátne festivaly,” zhrnula umelecká riaditeľka.
(TASR)
URL| http://www.kosicednes.sk/toto-vsetko-zazijeme-pocas-bielej-noci-pripravte-sa-na-monumentalne-zajace-ztasmanie-i-dotyk-prazdnoty/

Nový čas: Ľudia blúdili v gigantických steblách trávy!
5.10.2015

Nový Čas str. 08
Robo Hakl

Východ

Biela noc vylákala do centra mesta tisíce Košičanov
KOŠICE - Vysvietené Košice! Prvá októbrová sobotná noc už po 6-krát patrila festivalu súčasného umenia Biela
noc. Návštevníci si mohli pozrieť až 37 umeleckých zastávok na netradičných miestach v meste. Ožila Ulička
remesiel i Mestský park. Netradičné nočné divadlo si prišli vychutnať tisíce Košičanov, ale i návštevníkov mesta,
medzi ktorými nechýbali ani maratónci.
BIELA NOC
Je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť verejnosti súčasné formy umenia, ako
aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol. Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002 a
postupne sa okrem Európy rozšírila aj do USA či Kanady. Po piatich úspešných košických ročníkoch Bielu noc
zažije 10. októbra aj Bratislava.
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Nový čas – inzercia Biela noc
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Denník N: Biela noc bola krásna
12.10.2015

Denník N str. 12
JANA NÉMETH

kultúra

Nevyšlo počasie, kolabovala doprava a aj niektoré inštalácie prišli o to najdôležitejšie – o svetlo, ale napriek
tomu všetkému vyšla prvá bratislavská Biela noc nad očakávania
Je to už viac než desať rokov, čo Roman Ondák pred kolínske múzeum postavil rad ľudí. Vyzerali ako bežní
návštevníci galérie, ale boli to komparzisti. Kto však len náhodne prechádzal okolo, ľahko mohol nadobudnúť
pocit, že vo vnútri sa iste deje čosi špeciálne, keď na to ľudia čakajú v rade.
Vo vnútri sa, samozrejme, čosi dialo, ale dôležitým dielom bol už tento rad. Ondák ho nazval
jednoducho – Good Feelings in Good Times (Dobré pocity v dobrých časoch), no možno v ňom nájsť odkazy na
všeličo, dokonca aj na nie práve príjemné pocity počas čakania v radoch na prakticky čokoľvek za socializmu.
On si ich ešte pamätá, ale dnešní dvadsiatnici ich už nezažili. Tí, naopak, poznajú skôr skutočné rady pred
galériami. Stačí totiž zájsť do Viedne alebo do Londýna a pred každou trochu vychytenejšou výstavou si bežne
postojíte v dlhom rade už pred dverami do galérie.
A z času na čas si niekto nahlas povzdychne, či sa toho raz dočkáme aj u nás. Festival Blaf, ktorý sa
konal v uplynulých dňoch v Bratislave, dal túžobne fotografiu Ondákovho „radu na umenie“ na svoje plagáty už
pred troma rokmi. A vlani bola hlavnou témou tohto festivalu otázka, či je umenie pre masy, alebo iba pre úzku
komunitu zasvätených nadšencov.
Už si nespomínam, či sa na ňu niekomu podarilo odpovedať. Ale ak aj náhodou áno, dnes je to už
všetko jedno. Sobotňajšia Biela noc v Bratislave ukázala, že za umením vedia vyjsť naozaj masy. Stotisíc ľudí v
uliciach, ako oficiálne hlásia organizátori, nie je náhoda. Biela noc pritom mala najhoršie podmienky, aké si pri
svojej bratislavskej premiére mohla predstaviť – hustú hmlu a dážď, ktoré všetko od začiatku komplikovali. Aj tak
to bol skvelý zážitok a dobrá správa pre Bratislavu.
POČASIE SA NEDÁ OBJEDNAŤ
„Mali sme veľké obavy z počasia, krátko pred začiatkom sme sa ešte báli, či vôbec niekto príde,“ hovorí Zuzana
Pacáková, riaditeľka festivalu. Už za prvú hodinu sa však rozdalo štyridsaťtisíc festivalových máp.
Fakt je ten, že počasie ubralo na celkovom dojme aj konkrétnym inštaláciám. Najvyšší svetelný lúč v
histórii, ktorý svietil z centrály VÚB banky, sa strácal v hmle. Domček na Štrkoveckom jazere sa podarilo osvetliť
až po niekoľkých hodinách, „tráve“ v Medickej záhrade vypadol generátor, a kým sa v zápchach podarilo
priniesť nový, polovica inštalácie ostala na istý čas v tme. Hmla kazila aj výhľad na Bratislavský hrad, ešteže
zvuku nič nebránilo a Jukebox Krištofa Kinteru doliehal spod Ufa až na opačnú stranu rieky.
Lepší zvuk by pristal budove rozhlasu a lepšia organizácia pri Starej tržnici alebo v Medickej, ale nad tým
všetkým už tím Bielej noci uvažuje. Doteraz robili festival v Košiciach a tam je situácia do veľkej miery odlišná.
„Tam pracujeme s oveľa menšou plochou, najmä v okolí pešej zóny, kde nie je problém s dopravou. V
Bratislave je na ploche festivalu niekoľko vyťažených križovatiek, kde musela zasahovať polícia. Všetko to
berieme do úvahy a budeme sa snažiť to na budúci rok zlepšiť,“ hovorí Zuzana Pacáková. Komunikovať chcú aj
s mestom o posilnení hromadnej dopravy, ideál však vidí v rozšírení festivalu na dva dni, počas ktorých by si
diváci mohli diela vychutnať bez tlačenia.
ZAŽIŤ MESTO
Základom festivalu je jednoduché pravidlo – nedá sa vidieť všetko, tak ako si nemôžete vypočuť všetky kapely
na hudobnom festivale. Navyše, v prípade Bielej noci nejde iba o samotné diela, ale aj o miesta, na ktorých sa
nachádzajú. Keď festival vznikal v Paríži, práve toto bolo dôležitou súčasťou jeho koncepcie – ukázať domácim
a turistom Paríž trochu iným spôsobom, než na aký sú zvyknutí. O umenie svetového formátu tam predsa núdzu
nemajú.
My potrebujeme oboje. A zúfalo. Aj súčasné umenie zo sveta, aj pozornosť o naše hlavné mesto. O
jeho budovy a parky, o chodníky aj križovatky. Ak sa nájde čo i len zopár ľudí, ktorých skúsenosť Bielej noci
privedie do galérií za súčasným umením aj v iné dni, to už bude len vítaný bonus. Dôležitejšie je čosi iné.
V sobotu večer sa ukázalo, že ľudia, ktorí v Bratislave bývajú, v nej chcú aj žiť. Sú ochotní vyjsť v daždi
von a postaviť sa do radu na umenie. Nevyšli z dáždnikmi a v pršiplášťoch preto, aby proti niekomu protestovali,
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ale aby sa stretli s priateľmi a prešli miesta, na ktorých možno už dlho neboli, lebo im na to nikto nedal
príležitosť.
Navyše, Biela noc ukázala, že ľudia v tomto meste ešte dokážu spolupracovať – od tých v banke až po
správcov cintorína. Mesto by tieto rady na umenie, ktoré vytvorila Biela noc, malo „kúpiť“ tak, ako prestížna
britská galéria Tate napokon kúpila tie Ondákove. O rok by už nemuseli byť problémy s dopravou a možno by
príležitosť urobiť niečo pre život v meste mohli dostať aj ďalší šikovní ľudia s dobrými nápadmi. Zuzana
Pacáková nás v sobotu nielenže nenechala zaspať, ale otvorila nám doširoka oči.
O autorovi| JANA NÉMETH, redaktorka kultúry
Foto autor| FOTO - BN
Foto popis| ATK! / ARC: zvukovo-svetelná inštalácia na budove Slovenského rozhlasu.
Foto popis| Fuse: intermediálna performance Ljós v Starej tržnici.
Foto popis| Peter Vrabeľ: Andromeda na Ondrejskom cintoríne.
Foto popis| Amanda Parer: Narušitelia na Hlavnom námestí.
Foto popis| Vincent Leroy: Mechanické pole v Medickej záhrade.
Foto popis| Laserová inštalácia ILC na Ufe.
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Denník N: Stotisíc ľudí išlo za svetlom
12.10.2015

Denník N

str. 01

Titulná strana

V Bratislave bola prvý raz Biela noc. V meste boli desiatky svetelných inštalácií. Napriek dažďu a hmle bolo
mesto plné
Foto autor| FOTO - BIELA NOC

Hospodárske noviny: Biela noc zažiarila v Bratislave
12.10.2015

Hospodárske noviny

str. 04

spravodajstvo

Bratislava – Po Košiciach prišla na rad Bratislava. Obyvatelia aj návštevníci hlavného mesta sa vďaka festivalu
súčasného umenia s názvom Biela noc, ktorý sa prvýkrát konal aj v Bratislave, mohli v uliciach metropoly
pokochať najrôznejšími umeleckými výtvormi domácich aj zahraničných autorov. Tí v rámci festivalu rozmiestnili
svoje inštalácie a práce na 51 miestach Bratislavy. Desiatky umeleckých zastávok prilákali do ulíc toľko ľudí, že
sa v centre mesta na chvíľu tvorili zápchy.
Foto autor| SNÍMKA: TASR/J. KOTIAN
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SME: Biela noc prilákala stotisíc záujemcov
12.10.2015

SME

str. 02
(zm)

Spravodajstvo

Popiatich úspešných ročníkoch v Košiciach sa festival súčasného umenia poprvýkrát presunul do Bratislavy.
BRATISLAVA. Cintorín, bývalý CO kryt, hladina jazera, fasády budov či strecha banky. Sobotňajšia Biela noc
ukázala, že súčasné umenie nepatrí len do galérií, ale môže osloviť masy.
Do bratislavských ulíc nainštalovali viac ako 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných
predstavení domácich aj zahraničných autorov.
Zaujala napríklad svetelná inštalácia belgického dua ATK! na budove Slovenského rozhlasu či obrovské
zajace na Hlavnom námestí od Austrálčanky Amandy Parer.
„Galérie nenavštevujem, takže moderné umenie spoznávam až teraz,“ povedala päťdesiatnička Kristína
Galachová. Z troch odporúčaných trás si vybrala tú pre náročného diváka.
Stotisícová účasť prekonala očakávania organizátorov. „Napriek dažďu som videla množstvo zvedavých
a natešených ľudí,“ hodnotí organizátorka Zuzana Pacáková.
Vybrané inštalácie budú môcť vidieť záujemcovia aj v ďalších mestách - v Malackách, Senci a Stupave.
Foto autor| FOTOSME- JOZEFJAKUBČO
Foto popis| Moderné umenie neraz svieti, preto mu pristane noc.

Pravda: Biela noc spojila umenie s masami
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12.10.2015

Pravda str. 29
Roberta Tóthová

Kultúra

Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc spôsobil v sobotu v centre Starého Mesta v Bratislave malú
davovú hystériu. Organizátori odhadujú, že prišlo takmer stotisíc ľudí. Pri nočnej prechádzke daždivým mestom
sa zdalo, že jedinečnú udalosť plnú umenia a pulzujúceho davu si nikto nedal ujsť. Viac ako päťdesiat diel vo
verejnom priestore dalo mestu celkom nový rozmer. V sobotu svietilo všetko, čo mohlo, a nebo nad Bratislavou
sa sfarbilo doružova.
Hviezdny koberec
Na Ondrejský cintorín sa „vylialo” nebo v podobe tisícky svetielok nepravidelne rozmiestnených na trávnatej
ploche. Medzi temnými stromami a chladnými náhrobnými kameňmi sa usalašilo súhvezdie Andromeda
slovenského umelca Petra Vrábeľa. Do zeme zapichol tisícku plastových lyžičiek a pomocou svetla dosiahol na
unikátnom mieste magickú atmosféru. Rady ľudí čakali pred vstupnou bránou, aby sa postupne vlievali do
priestorov cintorína a narúšali intimitu okamihu, ktorú si táto „krehká” inštalácia pýtala. Aj napriek tomu bolo
Vrábeľovo dielo pre mnohých neopakovateľným zážitkom.
V neďalekej Medickej záhrade sa ľudia nadšene prechádzali po „trávniku” francúzskeho umelca
Vincenta Leroya. Jeho nadrozmerné trsy tráv vyrástli do Mechanického poľa, ktoré pulzovalo „intergalaktickou”
energiou. Leroy premenil Medickú záhradu na mimozemský priestor. Najlepšie si okamih vychutnali tí, ktorí
zamierili rovno do „vnútra” inštalácie a dobrovoľne „zablúdili” v zelenom priestore, ako vystrihnutom zo sci–
fifantázie.
Rozhovory medzi planétami
Ikonické Ufo týčiace sa nad mostom SNP vysielalo vesmírne odkazy končiace v tme ružového neba a mliečna
dráha Braňa Bernára vyvierajúca zo strechy výškovej budovy VUB banky strážila mesto hmlistým lúčom.
Slovenský rozhlas zas dostal svetelno–hudobnú architektúru a stal sa absolútnou dominantou okolia.
Interaktívnu inštaláciu belgického dua ATK! si takmer nik nedal ujsť.
Austrálska výtvarníčka Amanda Parer otvorila 1. ročník Bielej noci v Bratislave a jej Narušitelia prilákali
na Hlavné námestie toľko ľudí, že sa medzi nich nezmestil ani špendlík. Na jej gigantické zajace bol zvedavý
jednoducho každý vrátane detských návštevníkov. Rovnakú radosť urobil ľuďom Tancujúci dom na Ventúrskej
ulici aj rozprávková poéma premietaná na fasáde Bratislavského hradu.
Má umenie silu niečo zmeniť?
Túto otázku si položil sochár Martin Dzurek a v galérii Umelka predstavil video s názvom Smetisko–Súlad.
Záznam z performancie, počas ktorej nainštaloval nadrozmernú sochu na skládke odpadov, je doplnený textom
Petra Pavlaca a otvára rad naliehavých spoločenských tém. Jeho socha mužskej a ženskej (polo)tváre zdobila
vchod do galérie Umelka.
Aj komornejšie diela sa tešili masovej návštevnosti. Ľudia neboli leniví prejsť sa za zážitkovými
atrakciami či premýšľať nad intelektuálnejšími témami. Nielen umelecké inštalácie, ale aj pouličné osvetlenie a
svietiace reklamy vybielili noc a zmenili ulice na nepoznanie. Žiariace neóny, blikajúce balóniky a zábavou
rozjarení ľudia vytvorili z Bratislavy akúsi východoeurópsku verziu Tokia, mesta, kde sa nikdy nespí.
Foto autor| FOTO PRAVDA: ROBERT HÜTTNER (2)
Foto popis| Nadrozmerná tráva francúzskeho umelca Vincenta Leroya vyrástla v Medickej záhrade.
Foto popis| Sochár Martin Dzurek ozdobil svojím dielom vchod do galérie Umelka.
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Šport: BIELA NOC
12.10.2015

Šport

str. 25

Z domova

Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov či 49 kilometrov laserových lúčov zo soboty na nedeľu rozžiarilo
centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného umenia prvý raz
konal v Bratislave. Na snímke z Rázusovho nábrežia je svetelná inštalácia Za mier!, ktorej autorom je Slovák
Robo Farkaš.
Foto autor| FOTO SITA/ ROBERT TAPPERT

Plus jeden deň: Ale Biela noc aj tak stála za to!
12.10.2015

Plus jeden deň
nr

str. 08

Slovensko

Netradičné podujatie preplnilo ulice Bratislavy +++ Nával zvedavcov spôsobil chaos
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Bratislava - Prvá Biela noc v hlavnom meste prilákala davy ľudí. Užili si ju napriek chybám krásy, ktoré toto
veľké svetelné divadlo sprevádzali. Veď nabudúce to už bude určite lepšie a možno ešte aj o niečo krajšie! Biela
noc zavítala do hlavného mesta po päťročnom účinkovaní v Košiciach. Až 50 miest v Bratislave sa podľa sľubov
organizátorov malo zmeniť na nevídanú svetelnú šou.
Žiaľ, niektoré sa pre technické problémy nerozžiarili. Navyše, keďže o podujatie bol obrovský záujem,
miestami vládol chaos, zápchy a hromadná doprava bola preplnená. Nevľúdne počasie prinútilo ľudí vytiahnuť
dáždniky, takže pohľad na efekty bol občas obmedzený. Napriek tomu svetelné projekcie na Hrade a fasádach
historických budov nadchli, unikátne osvetlenie známych objektov zaujalo. Veď sa na ne, podľa odhadu
organizátorov, prišlo pozrieť okolo 100 000 ľudí. Podľa všetkého sa im najviac páčil svetielkujúci trávnatý
koberec na Ondrejskom cintoríne. Prezradíme, že pre lepší efekt boli diódy uložené v plastových lyžičkách,
ktoré ešte umocňovali nevídaný ligot.
Foto autor| FOTO: Vlado Benko jr., tasr
Foto popis| Zelený laser na Moste SNP pôsobil, akoby do Bratislavy prišli mimozemšťania.
Foto popis| K zajacom na Hlavnom námestí sa bolo treba predierať davom.
Foto popis| Súčasťou bola aj tanečná svetelná šou.
Foto popis| Podujatím boli nadšené aj Mária
(16) s Veronikou (16).
Foto popis| Svietiace postavičky v centre
mesta.
Foto popis| Neónová šou na budove
Slovenského rozhlasu.
Foto popis| Organizátori zapojili do projektu aj
Bratislavský hrad.

Nový čas: Najkrajšie zábery Bielej noci
12.10.2015

Nový Čas str. 06
Marta Ostricová

Bratislava

Festival svetiel vytiahol do ulíc 100-tisíc návštevníkov
BRATISLAVA - Po Košiciach prišla na rad metropola! V sobotu večer a počas noci upchali bratislavské ulice
tisícky zvedavcov napriek chladnému počasiu a dažďu. Festival súčasného umenia Biela noc sa v hlavnom
meste Slovenska konal po prvý raz. Tí, ktorí si ho prišli pozrieť, určite neoľutovali, navyše bol zadarmo. Verejné
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priestranstvá sa zmenili na jedno obrovské divadlo. Veľkej pozornosti sa tešila pyramída Slovenského rozhlasu,
Hrad, Ondrejský cintorín, obrovské zajace na Hlavnom námestí či svietiace sochy na nábreží Dunaja. Rozpočet
organizátori neprezradili.
Biela noc v číslach 50 umeleckých projektov v centre Bratislavy 7 európskych premiér 1 720 kusov zväčšenej
trávy 5 000 svietiacich lyžičiek 1 tancujúci dom 5 monumentálnych zajacov 49 kilometrov laserových lúčov 1
výbuch sopky 250 blikajúcich neónov 4 sci-fi výťahy 50 svetelných bežcov 150 000 pixlov 100-tisíc návštevníkov
Foto autor| Foto: Martin Hanzel, tasr
Foto popis| Na svietiacu Bratislavu bol nádherný pohľad.
Foto popis| Bratislavský hrad sa na chvíľu stal premietacím plátnom.
Foto popis| Na Ondrejskom cintoríne svietilo 5-tisíc lyžičiek.
Foto popis| Hlavné námestie spestrili gigantické zajace.
Foto popis| Na budovu VÚB banky vás vyviezol sci-fi výťah.
Foto popis| Mládež sa zabávala pri svetelných bežcoch

.týždeň: Treba
18.10.2015

tyzden.sk

str. 00

Časopis

TREBA RÝCHLO VIDIEŤ Biela noc ešte neskončila
Po veľmi pozitívnych ohlasoch na podujatie Biela noc sa mnohí, čo to v Bratislave nestihli, pýtajú, ktoré z diel sa
ešte dajú niekde vidieť. A tak organizátori pozývajú: Joanie Lemercier – Fuji do piatku v Soda Gallery, Élise
Morin a Florent Albinet – Walden Raft cez víkend na Štrkoveckom jazere, Lubo Mikle – THE MENTAL
UNDERGROUND Galéria pod divadlom do 31.10. Taktiež stále trvá výstava finalistov VÚB Maľby v Galérii
Nedbalka do 8.11., ako aj výstava Maľba 2006 – 2015 v historickom Múzeu na Bratislavskom hrade do 22.11.
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Rovnako pokračujú jednotlivé výstavy partnerského festivalu BLAF/Bratislava Art Festival v bratislavských

galériách. Viac na bielanoc.sk a blaf.sk.
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TELEVÍZIE
TV Markíza: Biela noc rozžiarila Bratislavu
11.10.2015

TV Markíza

str. 18

19:00 Televízne noviny

Zlatica PUŠKÁROVÁ, moderátorka
-------------------Biele svetielka na cintorínoch, svetelné projekcie na hrade, nadrozmerné zajace na Hlavnom námestí.
Patrik ŠVAJDA, moderátor
-------------------Bratislava sa v noci stala súčasťou festivalu súčasného umenia, ktorý každoročne organizujú napríklad v New
Yorku, Paríži alebo Amsterdame.
Henrieta HAJTOVÁ, redaktorka
-------------------Medzinárodný umelecký projekt s názvom Biela noc vznikol v Paríži pred 13 rokmi. Odtiaľ sa rozšíril do
európskych aj svetových metropol. A po 5 košických ročníkoch sa dostal aj do Bratislavy. Chce priniesť umenie
medzi masy, preto návštevníkov prehliadka svetelných projekcií napríklad na Bratislavskom hrade, Hlavnom
námestí, Slovenskom rozhlase, či historickom cintoríne nestála ani cent. Podujatie odštartovali na Hlavnom
námestí v Bratislave pri 5-metrových svetelných zajacoch, objektom s názvom Narušitelia, chce jeho autorka
poukázať na vážny environmentálny problém v Austrálii na premnoženie zajacov.
osoba
-------------------No, je to tu krásne, teda podľa mňa je to super, že to takto mesto organizuje.
osoba
-------------------My ideme tak podľa mapy a pozeráme, že čo bude zaujímavé.
osoba
-------------------Sme tu, sme radi, že sme tu a ideme sa pozrieť do centra, že čo všetko tu je pripravené.
osoba
-------------------A mrzí ma, mrzí nás, že počasie nevyšlo úplne také ideálne.
Henrieta HAJTOVÁ, redaktorka
-------------------Netradičná prechádzka nočnou Bratislavou zviditeľnila aj netradičné a možno nepoznané miesta hlavného
mesta. Organizátori sú s 1. ročníkom spokojní a už sa pripravujú na budúci.
Zuzana PACÁKOVÁ, umelecká riaditeľka festivalu
-------------------Napriek zlému počasiu tam boli naozaj tisíce, desaťtisíce ľudí na celom tom veľkom priestranstve, ktoré obsadilo
umenie.
Henrieta HAJTOVÁ, redaktorka
-------------------Henrieta Hajtová, Televízia Markíza.

URL: http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/36823_televizne-noviny
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STV1: Biela noci prilákala tisíce ľudí
11.10.2015

STV1

str. 13

19:00 Správy RTVS

Ľubomír BAJANÍK, moderátor
-------------------Až 100 000 vyšlo do ulíc hlavného mesta na prvú bratislavskú Bielu noc. Neodradilo ich ani sychravé počasie.
Festival súčasného umenia ponúklo 50 umeleckých diel. Zahraniční a domáci umelci rozžiarili Bratislavský hrad,
Medickú záhradu, cintorín či obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu.
Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka
-------------------Budovu Slovenského rozhlasu rozsvecovalo 200 neónov. Belgickí umelci si vyberajú staré budovy, ktorým
dodávajú svetlom a zvukom zašlú slávu a lesk.
Ofer SMIlANSKY, belgická skupina ATK
-------------------Rozhodli sme sa pre túto budovu, pretože na nás silno zapôsobila. Chceli sme jej dať nové svetlo, atmosféru,
takpovediac obliecť ju do novej kože.
Isjtar FANG, belgická skupina ATK
-------------------Cieľom je vytvoriť pre ľudí jedinečný audiovizuálnu zážitok.
Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka
-------------------V centre mesta si návštevníci festivalu nenechali ujsť tancujúci dom.
Stefano D´ALESSIO, spoluautor interaktívnej inštalácie
-------------------Máme tu špeciálnu kameru, ktorá zachytáva pohyby ľudí a obraz na budove sa podľa toho mení. Je to dom,
ktorý tancuje, ale zároveň nabáda ľudí, aby sa hýbali a tancovali, nielen sa pasívne pozerali.
Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka
-------------------Nočná prehliadka ulicami, námestiami a netradičnými priestormi ponúkala rôzne formy súčasného moderného
umenia.
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Zuzana PACÁKOVÁ, riaditeľka festivalu
-------------------Fokusy na to vizuálne umenie a keďže je to v noci, tak to svetlo je veľmi dôležité aj keď my nie sme primárne
festival svetla, sme festival súčasného umenia, kde ale ten light dizajn a digital art sú veľmi teda prítomné, ale
taktiež máme aj rôzne hudobné predstavenia, tanečné divadlo, literatúru, čiže je to naozaj taký širší záber.
Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka
-------------------Polovica zo 150 účinkujúcich umelcov prišla zo zahraničia. Pred Starou tržnicou čakali davy, aby si mohli
pozrieť taliansku digitálnu projekciu s akrobaciou.
návštevníčka festivalu
-------------------Bolo to veľmi dobré ako sa to vlastne, tá súhra tých svetiel a vlastne s jej pohybom.
Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka
-------------------Slovenskí výtvarníci zas predstavili interaktívnu svetelno-zvukovú inštaláciu.
Ján ŠICKO, výtvarník
-------------------Jednoduchým spôsobom človek môže komponovať vlastné zvukové kompozície a je vlastne o spôsobe,
netradičnom spôsobe, ako sa to dá robiť a docieliť.
Roman MACKOVIČ, výtvarník
-------------------Podujatie Biela noc je veľmi dobrá pre všetkých vlastne ľudí, ktorí sa zaujímajú o niečo nové, čo sa týka umenia
výtvarného alebo dizajnu.
Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka
-------------------Bielu noc zažívajú mestá po celom svete. Zatiaľ čo v Košiciach je už tradíciou, v Bratislave bola prvýkrát.
návštevníčka festivalu
-------------------Podľa počtu ľudí teda, že je to jasné, že je veľký záujem, takže ja si myslím, že by bolo super, keby to bolo
častejšie.
Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka
-------------------Atmosféru festivalu dotvárala aj panoramatická animácia na fasáde Bratislavského hradu, inštalácia 5000
svetielok na Ondrejskom cintoríne, Svetelná tráva v Medickej záhrade, či svetelní bežci na nábreží Dunaja.
Patrícia Pružinská, RTVS.
URL: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/77166
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TA3: Spomienka na Ivana Mistríka / Biela noc / Koncert Alexandra Gindina
/ Krst knihy Dementi / Nová kniha Henryho Cunya / Cyber Cyrano /
Paralelné galaxie
18.10.2015

ta3.com

Týždeň v kultúre

Spomienka na Ivana Mistríka / Biela noc / Koncert Alexandra Gindina / Krst knihy Dementi / Nová kniha
Henryho Cunya / Cyber Cyrano / Paralelné galaxie v Soge / Alexandrovci v Bratislave / Úspech filmu
URL:
http://www.ta3.com/clanok/1071191/spomienka-na-ivana-mistrika-biela-noc-koncert-alexandra-gindinakrst-knihy-dementi-nova-kniha-henryho-cunya-cyber-cyrano-paralelne-galaxie-v-soge-alexandrovci-v-bratislaveuspech-filmu.html

TV Bratislava: Biela noc rozžiarila sychravú Bratislavu
14.10.2015 18:00| METRO DNES TV Bratislava
Bratislava cez víkend zažila poprvýkrát Bielu noc, najväčší festival súčasného umenia v Európe. Obrátenú
pyramídu v Bratislave rozpohybovalo 200 neónov, na Ondrejskom cintoríne ľudia obdivovali vesmírnu inštaláciu
5 000 svetielok a to zďaleka nebolo všetko. Do ulíc vyšlo 100 000 návštevníkov.
Michal Vasko - TV BRATISLAVA
URL: http://www.tvba.sk/relacie/korzo/biela-noc-rozziarila-sychravu-bratislavu/

Západoslovenská televízia: Biela noc v Bratislave
14. 10. 2015 Západoslovenská televízia
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Pozrite si najkrajšie momenty z Bielej noci, ktorá sa prvýkrát konala v Bratislave.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=MUGy6opY_AM
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RÁDIÁ

Rádio Slovensko: Naši a svetoví – Zuzana Pacáková
11.10.2015

rozhlas.sk

str. 00

Rádio Slovensko

Ľudia
11. 10. 2015 14:55
Prvý októbrový víkend po šiesty raz Košice a predchádzajúcu noc po prvý raz rozžiarila aj Bratislavu unikátna
Biela noc - festival moderného umenia. Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých diel po celom meste, 49 kilometrov
laserových lúčov, 250 blikajúcich neónov rozžiarili nielen našu rozhlasovú obrátenú pyramídu, aj celé mesto.
Bolo úžasné stretnúť nadšencov moderného umenia, ale aj zvedavcov, ako s mapou v ruke hľadajú v zákutiach
Bratislavy ďalšie diela. Nápad, ktorý sa osvedčil už v mnohých nielen európskych mestách, priniesla na
Slovensko rovno z Francúzska Zuzana Pacáková. Keď organizovala prvý ročník v Košiciach, nemala ešte ani
25 rokov a užívala si atmosféru Paríža. Porozprávala o tom Ľubici Hargašovej:
Naši a svetoví – Zuzana Pacáková - 1. časť
Stiahnuť audio súbor
Absolventka parížskej Sorbony so zameraním na manažment kultúry a kurátorstvo, umelecká riaditeľka festivalu
Biela noc Zuzana Pacáková, dnešná hostka Ľubice Hargašovej, presvedčila Košice už pred šiestimi rokmi a
včera aj Bratislavu, že aj Slováci vedia prísť na chuť modernému umeniu. Len musí byť kvalitné.
Naši a svetoví – Zuzana Pacáková - 2. časť
Stiahnuť audio súbor
Ak ste nestihli v noci, ešte je tu šanca vyjsť do ulíc hlavného mesta a zamyslieť sa na výpovednou hodnotou
niektorých diel, ktoré tu ešte zostali.
Autorka: Ľubica Hargašová foto: TASR – František Iván
URL: http://slovensko.rtvs.sk/clanky/ludia/90893/nasi-a-svetovi-zuzana-pacakova

Rádio Regina: Festival Biela noc spôsobil v Bratislave dopravné zápchy
12.10.2015

Rádio Regina

str. 07

17:00 Žurnál Rádia Regina

Martin URAM, redaktor
-------------------Festival súčasného umenia Biela noc spôsobil v sobotu v Bratislave dopravné zápchy. Návštevníci sa sťažovali
na meškanie spojov a preplnené autobusy. Hovorkyňa dopravného podniku hlavného mesta Adriana Volfová
tvrdí, že cestujúcich na situáciu upozornili na webovej stránke.
Adriana VOLFOVÁ, hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava
-------------------Organizátor Bielej noci Dopravný podnik Bratislava nekontaktoval. Pokiaľ by tak urobil, mohli sme zabezpečiť
posilovú dopravu.
Martin URAM, redaktor
--------------------
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Dodáva, že posilnené spoje by zlú situáciu nevyriešili. V Bratislave totiž chýbajú osobitné pruhy pre autobusy a
cesty boli preplnené osobnými autami. V kolónach tak stáli a meškali aj riadne spoje. Riaditeľka festivalu Andrea
Pacáková priznáva, že situáciu podcenili a s takou vysokou účasťou nerátali.
Andrea PACÁKOVÁ, riaditeľka festivalu Biela noc
-------------------Mňa samozrejme mrzí ten dopravný kolaps. My sme kontaktovali krajskú políciu a poprosili sme o súčinnosť, ale
je pravda, že tú mestskú hromadnú dopravu, vynechali sme žiadosť o posilnenie.
Martin URAM, redaktor
-------------------Riaditeľka festivalu zároveň potvrdila, že pri ďalších ročníkoch sa zo vzniknutej situácie poučia a poprosia o
spoluprácu aj dopravný podnik.

Rádio Slovensko: Kolaps počas Bielej noci
12.10.2015

Rádio Slovensko

str. 12

18:00 Rádiožurnál

Juraj JEDINÁK, moderátor
-------------------Festival súčasného umenia Biela noc v sobotu večer spôsobil dopravný kolaps v Bratislave. Návštevníci sa
sťažovali na meškanie spojov, dopravné zápchy a preplnené autobusy, organizátori nepožiadali o posilnenie
spojov. Dopravný podnik vyriešil situáciu oznamom na internetovej stránke.
Laura KÖHLOVÁ, redaktorka
-------------------1.ročník bratislavskej Bielej noci pritiahol do hlavného mesta približne 100 000 návštevníkov. Okrem svetelných
inštalácií si však mnohí z nich užili aj dopravné zápchy a meškajúce spoje. Aj Miroslave z Bratislavy dojmy z
Bielej noci pokazil návrat domov mestskou hromadnou dopravou.
Miroslava, účastníčka festivalu
-------------------Kamkoľvek sa chcel človek dostať, tak to trvalo dlhšie, čakala som na zastávke Mlynské nivy na nočný spoj,
ktorý prišiel preplnený a meškal 20 minút.
Laura KÖHLOVÁ, redaktorka
-------------------Hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava Adriana Volfová tvrdí, že cestujúcich na situáciu upozornili na
webovej stránke odkazom, že do niektorých spojov sa počas Bielej noci nedostanú.
Adriana VOLFOVÁ, Hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava
-------------------Organizátor Bielej noci Dopravný podnik Bratislava nekontaktoval, pokiaľ by tak urobil mohli sme zabezpečiť
posilovú dopravu.
Laura KÖHLOVÁ, redaktorka
-------------------Dodáva však, že posilnené spoje by situáciu aj tak neriešili, cesty boli totiž preplnené osobnými autami a v
Bratislave chýbajú osobitné pruhy pre autobusy. V kolónach tak podľa nej stáli a meškali aj riadne nočné spoje.
Riaditeľka festivalu Andrea Pacáková priznáva, že počet návštevníkov 1.ročníka Bielej noci v Bratislave ich
zaskočil.
Andrea PACÁKOVÁ, riaditeľka festivalu
-------------------Nás samozrejme mrzí dopravný kolaps, my sme kontaktovali krajskú políciu a poprosili sme o súčinnosť. Ale je
pravda, že tú mestskú hromadnú dopravu neposlali sme žiadosť o posilnenie.
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Laura KÖHLOVÁ, redaktorka
-------------------Hlavné mesto potvrdilo, že organizátori festivalu sa mohli obrátiť na magistrát ten vie riešiť situáciu aj
operatívne. Festival Biela noc bol posledných 5 rokov v Košiciach, tamojší dopravný podnik pre RTVS potvrdil,
že doteraz žiadne dopravné kolapsy nezaznamenali. Počas festivalu využívajú totiž veľkokapacitné vozidlá a
tento rok mali v zálohe aj ďalšie tri autobusy. Laura Köhlová, RTVS.

Rádio RSI: Tisícky ľudí na Bielej Noci
12.10.2015

rozhlas.sk

str. 00

Rádio Slovakia International - Slovensky

Téma dňa 12. 10. 2015 14:30
100-tisíc ľudí vyšlo do ulíc hlavného mesta Slovenska na prvú bratislavskú Bielu Noc. Festival súčasného
umenia ponúkol 50 umeleckých diel. Zahraniční a domáci umelci rozžiarili bratislavské dominanty.
Biela_Noc_v_BA.mp3
Stiahnuť audio súbor
Zdroj: RTVS
Patrícia Pružinská/Martin Haraj, RSI, RTVS Foto: TASR
URL: http://sk.rsi.rtvs.sk/clanky/tema-dna/90988/tisicky-ludi-na-bielej-noci

RSI RTVS: "Weiße Nacht" in Bratislava
12.10.2015

rozhlas.sk

str. 00

Rádio Slovakia International - Deutsch

Tagesthema
12. 10. 2015 12:51
Rund hunderttausend Menschen bevölkerten am Wochenende das Stadtzentrum von Bratislava. Die Innenstadt
stand von Samstagabend bis in die Sonntagmorgenstunden im Zeichen der "Weißen Nacht" - slowakisch: Biela
noc. Das größte Festival der zeitgenössischen Kunst verwandelte nach mehreren Jahren in Kosice (Kaschau)
erstmals auch die Hauptstadt in ein kunstvolles Lichtermeer. Eine ganze Reihe öffentlicher Gebäude - unter
ihnen auch die Rundfunkpyramide - erstrahlten in einer von ausgewählten Künstlern entworfenen Beleuchtung.
Die Organisatoren waren vom großen Publikumsinteresse angenehm überrascht. Trotz Regens ließen es sich
die Menschenmassen nicht entgehen, von einer Attraktion zur anderen zu pilgern. Die Besucher sollten sich
selbst ihren Weg durch die Innenstadt wählen, um sich auszusuchen, in welcher Reihenfolge sie die einzelnen
Lichtspiele ansahen. So hatte es sich die künstlerische Direktorin des Festivals, Zuzana Pacáková, auch
vorgestellt, wie sie schon im Voraus erklärte:
„Wir haben keine großspurige Festivaleröffnung, den das Ziel ist nicht, dass sich alle Besucher an einem Punkt
sammeln. Stattdessen sollte sich die Massen - es ist ja ein ausgesprochenes Massenfestival - über die Stadt bei
den einzelnen Installationen verteilen. Alle sollen aus einer jeweils anderen Ecke hereinkommen und sich zu
jeweils unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Orten sammeln. Die Menschen sollen sich also nicht nach
den Nummerierungen auf dem Stadtplan richten, den sie bekommen, sondern sie sollen wirklich kreativ sein
und sich ihren eigenen, individuellen Spaziergang durch die Stadt zusammenstellen."
Sogar bis aus Australien waren Künstler mit ihren Ideen gekommen. Vom so genannten Ufo, der runden
Aussichtsplattform oberhalb der SNP-Brücke über die Donau simulierten Laserstrahlen eine fiktive
Kontaktaufnahme mit dem unendlichen Weltall. Lichteffekte verzauberten die weit über das Stadtzentrum
sichtbare Burg in ein Märchenschloss und erhellten neben dem Rundfunkgebäude auch die Burg, Straßen,
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Galerien, die Dächer von Bankgebäuden, die Markthalle und sogar einen Friedhof, auf dem unzählige
Lichtpunkte wie herumirrende Seelen wirkten.
Nicht einmal ein vorübergehender Stromausfall, den das nasskalte Wetter an manchen Teilen der Installationen
verursacht hatte, konnte den positiven Gesamteindruck beeinträchtigen. Jede der insgesamt 50 Installationen,
Lichtobjekte, Theater- und Tanzvorführungen bis hin zu Bücherlesungen fand ihre Bewunderer. Ausgewählte
künstlerische Installationen sollen später auch noch in anderen Städten wie Malacky, Senec und Stupava
gezeigt werden. Außer Zweifel steht, dass zeitgenössische Kunst in der Slowakei noch selten zuvor so grandios
die Chance nützen konnte, eine so große Menschenmasse für sich zu begeistern wie mit diesem auch von
anderen Großstädten der Welt bereits in ähnlicher Form genützten Event der Extraklasse.
Quelle: TASR
Christoph Thanei, Foto: TASR
URL: http://de.rsi.rtvs.sk/clanky/tagesthema/90956/weise-nacht-in-bratislava
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ONLINE
24hod.sk: Biela noc nadchla Bratislavčanov
12.10.2015

24hod.sk

Tlačové správy

Prvý ročník Bielej noci v Bratislave sa stretol s veľkým úspechom. Festival súčasného umenia prilákal do ulíc
mesta vyše 100 000 návštevníkov. Do budovy VÚB prúdili davy ľudí, ktorí si chceli ...
BRATISLAVA 12. októbra (WBN/PR) - Prvý ročník Bielej noci v Bratislave sa stretol s veľkým úspechom.
Festival súčasného umenia prilákal do ulíc mesta vyše 100 000 návštevníkov. Do budovy VÚB prúdili davy ľudí,
ktorí si chceli toto jedinečné svetelné divadlo vychutnať z výšky 23. poschodia centrály banky na Mlynských
Nivách.
Davy nadšencov v uliciach, na streche banky i v galériách. Taká je štatistika prvej Bielej noci v našej metropole.
Svojich divákov si našli svetelné objekty, divadelné a tanečné predstavenia, ale i knižné čítačky. "Prvý ročník
bratislavskej Bielej noci naplnil naše najsmelšie očakávania. Ľudia ho prijali s nadšením. Sme veľmi radi, že
sme boli súčasťou tohto projektu," povedala Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej
komunikácie vo VÚB, ktorá bola generálnym partnerom podujatia.
Počas Bielej noci boli až do 2.00 v noci prístupné aj projekty, ktoré pre Bratislavčanov aktuálne pripravila
Nadácia VÚB. Svetelná inštalácia Milky way, na ktorú sa zmenila centrála banky, výstava súťaže mladej
fotografie Foto roka na Hviezdoslavovom námestí, výstava súťaže výtvarníkov Maľba v Galérii Nedbalka a
Výstava desaťročia v priestoroch Bratislavského hradu.
Práve svetelná Milky Way a vyhliadka na rozžiarené mesto patrili k dominantám večera. Prekážkou nebola ani
silná hmla. Vyhliadka z 23. poschodia budovy banky prilákala viac ako 1500 ľudí, medzi nimi aj turistov z USA,
Veľkej Británie či Španielska.
Záujemcovia o pohľad na rozžiarenú Bratislavu si museli na vstup počkať aj niekoľko desiatok minút. Čakanie
ľuďom spríjemňovali hostesky s čajom vo foajé banky. Medzi VÚB bankou a terasou Hradnej reštaurácie, odkiaľ
bol skvelý výhľad na Milky way, premával špeciálny vláčik. Za večer previezol okolo atrakcií Bielej noci viac ako
700 ľudí.
Biela noc pokračuje
Plávajúci domček Walden Raft na Štrkoveckom jazere od francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
budú môcť ľudia obdivovať až do 25. októbra. Ďalšie umelecké inštalácie poputujú vďaka spolupráci s
Bratislavským samosprávnym krajom do Malaciek, Senca a Stupavy.

URL: http://www.24hod.sk/biela-noc-nadchla-bratislavcanov-cl391787.html
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Finance.sk: Biela noc nadchla Bratislavčanov
12.10.2015 finance.sk
WebNoviny
Prvý ročník Bielej noci v Bratislave sa stretol s veľkým úspechom. Festival súčasného umenia prilákal do ulíc
mesta vyše 100 000...
...návštevníkov. Do budovy VÚB prúdili davy ľudí, ktorí si chceli toto jedinečné svetelné divadlo vychutnať z
výšky 23. poschodia centrály banky na Mlynských Nivách.
Davy nadšencov v uliciach, na streche banky i v galériách. Taká je štatistika prvej Bielej noci v našej metropole.
Svojich divákov si našli svetelné objekty, divadelné a tanečné predstavenia, ale i knižné čítačky. Prvý ročník
bratislavskej Bielej noci naplnil naše najsmelšie očakávania. Ľudia ho prijali s nadšením. Sme veľmi radi, že
sme boli súčasťou tohto projektu, povedala Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej
komunikácie vo VÚB, ktorá bola generálnym partnerom podujatia.
Počas Bielej noci boli až do 2.00 v noci prístupné aj projekty, ktoré pre Bratislavčanov aktuálne pripravila
Nadácia VÚB. Svetelná inštalácia Milky way, na ktorú sa zmenila centrála banky, výstava súťaže mladej
fotografie Foto roka na Hviezdoslavovom námestí, výstava súťaže výtvarníkov Maľba v Galérii Nedbalka a
Výstava desaťročia v priestoroch Bratislavského hradu.
Práve svetelná Milky Way a vyhliadka na rozžiarené mesto patrili k dominantám večera. Prekážkou nebola ani
silná hmla. Vyhliadka z 23. poschodia budovy banky prilákala viac ako 1500 ľudí, medzi nimi aj turistov z USA,
Veľkej Británie či Španielska.
Záujemcovia o pohľad na rozžiarenú Bratislavu si museli na vstup počkať aj niekoľko desiatok minút. Čakanie
ľuďom spríjemňovali hostesky s čajom vo foajé banky. Medzi VÚB bankou a terasou Hradnej reštaurácie, odkiaľ
bol skvelý výhľad na Milky way, premával špeciálny vláčik. Za večer previezol okolo atrakcií Bielej noci viac ako
700 ľudí.
Biela noc pokračuje
Plávajúci domček Walden Raft na Štrkoveckom jazere od francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
budú môcť ľudia obdivovať až do 25. októbra. Ďalšie umelecké inštalácie poputujú vďaka spolupráci s
Bratislavským samosprávnym krajom do Malaciek, Senca a Stupavy.
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URL: http://www.finance.sk/spravy/finance/169133/

Webnoviny.sk: Biela noc nadchla Bratislavčanov
12.10.2015 webnoviny.sk
WBN/PR
Foto: SITA/Robert Tappert
BRATISLAVA 12. októbra (WBN/PR) - Prvý ročník Bielej noci v Bratislave sa stretol s veľkým úspechom.
Festival súčasného umenia prilákal do ulíc mesta vyše 100 000 návštevníkov. Do budovy VÚB prúdili davy ľudí,
ktorí si chceli toto jedinečné svetelné divadlo vychutnať z výšky 23. poschodia centrály banky na Mlynských
Nivách.
Davy nadšencov v uliciach, na streche banky i v galériách. Taká je štatistika prvej Bielej noci v našej metropole.
Svojich divákov si našli svetelné objekty, divadelné a tanečné predstavenia, ale i knižné čítačky. "Prvý ročník
bratislavskej Bielej noci naplnil naše najsmelšie očakávania. Ľudia ho prijali s nadšením. Sme veľmi radi, že
sme boli súčasťou tohto projektu," povedala Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej
komunikácie vo VÚB, ktorá bola generálnym partnerom podujatia.
Počas Bielej noci boli až do 2.00 v noci prístupné aj projekty, ktoré pre Bratislavčanov aktuálne pripravila
Nadácia VÚB. Svetelná inštalácia Milky way, na ktorú sa zmenila centrála banky, výstava súťaže mladej
fotografie Foto roka na Hviezdoslavovom námestí, výstava súťaže výtvarníkov Maľba v Galérii Nedbalka a
Výstava desaťročia v priestoroch Bratislavského hradu.
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Práve svetelná Milky Way a vyhliadka na rozžiarené mesto patrili k dominantám večera. Prekážkou nebola ani
silná hmla. Vyhliadka z 23. poschodia budovy banky prilákala viac ako 1500 ľudí, medzi nimi aj turistov z USA,
Veľkej Británie či Španielska.
Záujemcovia o pohľad na rozžiarenú Bratislavu si museli na vstup počkať aj niekoľko desiatok minút. Čakanie
ľuďom spríjemňovali hostesky s čajom vo foajé banky. Medzi VÚB bankou a terasou Hradnej reštaurácie, odkiaľ
bol skvelý výhľad na Milky way, premával špeciálny vláčik. Za večer previezol okolo atrakcií Bielej noci viac ako
700 ľudí.
Biela noc pokračuje
Plávajúci domček Walden Raft na Štrkoveckom jazere od francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
budú môcť ľudia obdivovať až do 25. októbra. Ďalšie umelecké inštalácie poputujú vďaka spolupráci s
Bratislavským samosprávnym krajom do Malaciek, Senca a Stupavy.

URL: http://www.webnoviny.sk/kultura/clanok/1001577-biela-noc-nadchla-bratislavcanov/

Webnoviny.sk: Obrazom: Biela noc po prvý raz rozžiarila Bratislavu
12.10.2015

webnoviny.sk
SITA
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Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
Atmosféra na Hlavnom námestí počas projektu Biela noc 2015 - vizuálne atraktívne inštalácie a digitálne
umenie v bratislavskom Starom meste. Na snímke: Svetelná inštalácia Narušitelia, ktorej autorkou je Amanda
Parer (AU). Bratislava, 10. október 2015. Foto: SITA/Robert Tappert
BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) - Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov
laserových lúčov, 50-tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov rozžiarilo centrum Bratislavy počas Bielej noci.
Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstavil v sobotu, od 19:00 do 02:00
v hlavnom meste Slovenska.
Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných
priestoroch mesta, objasňuje poslanie akcie iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka
Zuzana Pacáková.
Bielu noc otvorili svetelné zajace
V Bratislave sa predstavili aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5000
svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Prvú bratislavskú Bielu noc
oficiálne otvorili o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia, nadrozmernej inštalácii päťmetrových
svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny environmentálny problém Austrálie, na
premnoženie zajacov.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň priniesla niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemala takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohrával vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná - spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Hrad ožil príbehmi ľudových rozprávok
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru ajeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživili nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu.
Nechýbalo UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských
nivách, zo strechy ktorej sa do neba vinula Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu po
zotmení ožila príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác bol v réžii rakúskeho
umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patril aj domček Walden Raft na hladine
Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta.
Návštevníci si ho mohli vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť
loďkou. Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostalo na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci poviedla od Šancovej ulice cez historický stred
mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru.
Atmosféra v Medickej záhrade počas projektu Biela noc 2015 - Vizuálne atraktívne inštalácie a digitálne umenie
v bratislavskom Starom meste. Na snímke: Mechanické pole, ktorého autorom je Vincent Leroy (FR). Bratislava,
10. október 2015 Foto: SITA/Robert Tappert
Festival sa rozšíril za hranice Bratislavy
Jedným z organizátorov festivalu je i Bratislavský samosprávny kraj. Vďaka tejto spolupráci bude vyše 200
"kultúrnych mediátorov", študentov stredných škôl kraja priamo na stanoviskách informovať o vystavených
umeleckých dielach. Študentov po skončení Bielej noci čakala odmena, tvorivé dielne s umelcami z Bielej noci.
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Festival sa zároveň rozšíril za hranice hlavného mesta a niektoré inštalácie sa neskôr umiestnili v mestách
Malacky, Senec a Stupava.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
Atmosféra v Medickej záhrade počas projektu Biela noc 2015 - Vizuálne atraktívne inštalácie a digitálne umenie
v bratislavskom Starom meste. Na snímke: Mechanické pole, ktorého autorom je Vincent Leroy (FR). Bratislava,
10. október 2015 Foto: SITA/Robert Tappert
Pohľad na nasvietený Bratislavský hrad počas projektu Biela noc 2015 - Vizuálne atraktívne inštalácie a
digitálne umenie v bratislavskom Starom meste. Na snímke: Panoramatická projekcia Kde bolo, tam bolo, ktorej
autorom je Gábor Pribék (SK). Bratislava, 10. október 2015. Foto: SITA/Robert Tappert
Atmosféra na Rázusovom nábreží počas projektu Biela noc 2015 - Vizuálne atraktívne inštalácie a digitálne
umenie v bratislavskom Starom meste. Na snímke: Svetelná inštalácia Za mier!, ktorej autorom je Robo Farkaš
(SK). Bratislava, 10. október 2015. Foto: SITA/Robert Tappert

URL| http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1001377-obrazom-biela-noc-po-prvy-raz-rozziarila-bratislavu/

Dnes.sk: OBRAZOM: Biela noc ožiarila Bratislavu
11.10.2015

dnes.sk

BRATISLAVA- Najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku - Biela noc je medzinárodný
umelecký projekt, ktorý približuje verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné
miesta európskych metropol.
Po piatich košických ročníkoch zavítala Biela noc v sobotu aj do hlavného mesta Slovenskej republiky spájajúc
tak východ a západ krajiny súčasným umením.
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URL: http://aktualne.atlas.sk/obrazom-biela-noc-oziarila-bratislavu/slovensko/spolocnost/

Dnes.sk: "Presúvanie národov" po Bratislave. Biela noc vytiahla do ulíc
100-tisíc ľudí
12.10.2015 dnes.sk
TASR
BRATISLAVA - Festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa konal v Bratislave v sobotu, vytiahol do ulíc
hlavného mesta stotisíc ľudí. "Prvý ročník bratislavskej Bielej noci dopadol nad naše najtajnejšie očakávania.
Napriek dažďu som v uliciach videla množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na súčasné
umenie," povedala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Na festivale sa objavila aj austrálska umelkyňa Amanda Parer, autorka obrích zajacov Narušiteľov. Tisícky
divákov v uliciach, galériách, na hrade, cintoríne, na streche banky, v tržnici alebo v podzemí divadla podľa
organizátorov dokázali, že súčasné umenie vie komunikovať s ľuďmi.
Veľký záujem vzbudila svetelná interaktívna inštalácia belgického dua ATK! na budove Slovenského rozhlasu,
ale aj Bratislavský hrad, ktorý menil svoju podobu v réžii abstraktných rozprávok Gábora Pribéka.
"Ľudia ocenili aj jedinečný výhľad z budovy VÚB banky, ktorá počas noci sprístupnila verejnosti 23. poschodie.
Aj napriek silnej hmle svetelná inštalácia Mliečna dráha od Braňa Bernára urobila z tejto budovy impozantnú
dominantu mesta," uviedli organizátori podujatia.
Festival sa nezaobišiel bez drobných problémov. "Vytrvalé mrholenie spôsobilo kratší výpadok elektriny na
inštalácii Mechanické pole Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Na dlhší čas vypadol prúd aj v plávajúcom
domčeku Walden Raft na Štrkoveckom jazere. Toto dielo francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
si však návštevníci budú môcť užiť až do 25. októbra," vymenovali organizátori.
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Každá z 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných predstavení a knižných čítačiek si podľa
nich našla svojich divákov. Vybrané umelecké inštalácie poputujú aj do Malaciek, Senca a Stupavy.

URL:http://aktualne.atlas.sk/biela-noc-vytiahla-do-ulic-bratislavy-100-tisic-navstevnikov/showbizz/vystavy/

24hod.sk: Biela noc vytiahla do ulíc Bratislavy 100.000 návštevníkov
11.10.2015

24hod.sk

Kultúra

Najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku - Biela noc je medzinárodný umelecký projekt,
ktorý približuje verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych
metropol. Po ...
Najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku - Biela noc je medzinárodný umelecký projekt,
ktorý približuje verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych
metropol. Po piatich košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila 10. októbra 2015 do hlavného mesta Slovenskej
republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Na snímke priestorová svetelná inštalácia s
názvom Mechanické pole od Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Foto: TASR/Jakub Kotian
Bratislava 11. októbra (TASR) - Festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa konal v Bratislave v
sobotu (10.10.), vytiahol do ulíc hlavného mesta stotisíc ľudí. "Prvý ročník bratislavskej Bielej noci dopadol
nadNapriek dažďu som v uliciach videla množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na
súčasné umenie naše najtajnejšie očakávania. ," povedala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Na festivale sa objavila aj austrálska umelkyňa Amanda Parer, autorka obrích zajacov Narušiteľov.
Tisícky divákov v uliciach, galériách, na hrade, cintoríne, na streche banky, v tržnici alebo v podzemí divadla
podľa organizátorov dokázali, že súčasné umenie vie komunikovať s ľuďmi.
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Veľký záujem vzbudila svetelná interaktívna inštalácia belgického dua ATK! na budove Slovenského
rozhlasu, ale aj Bratislavský hrad, ktorý menil svoju podobu v réžii abstraktných rozprávok Gábora Pribéka.
"Ľudia ocenili aj jedinečný výhľad z budovy VÚB banky, ktorá počas noci sprístupnila verejnosti 23. poschodie.
Aj napriek silnej hmle svetelná inštalácia Mliečna dráha od Braňa Bernára urobila z tejto budovy impozantnú
dominantu mesta," uviedli organizátori podujatia.
Na snímke dielo ARC - Architektonické centrum rehabilitácie od ATK! na budove Slovenského
rozhlasu. Foto: TASR/Jakub Kotian
Festival sa nezaobišiel bez drobných problémov. "Vytrvalé mrholenie spôsobilo kratší výpadok elektriny
na inštalácii Mechanické pole Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Na dlhší čas vypadol prúd aj v plávajúcom
domčeku Walden Raft na Štrkoveckom jazere. Toto dielo francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
si však návštevníci budú môcť užiť až do 25. októbra," vymenovali organizátori.
Každá z 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných predstavení a knižných čítačiek si
podľa nich našla svojich divákov. Vybrané umelecké inštalácie poputujú aj do Malaciek, Senca a Stupavy.
Najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku - Biela noc je medzinárodný umelecký projekt,
ktorý približuje verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych
metropol. Po piatich košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila 10. októbra 2015 do hlavného mesta Slovenskej
republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Na snímke svetelná monumentálna inštalácia
s názvom Narušitelia, ktorú si pripravila austrálska umelkyňa Amanda Parer na Hlavnom námestí. Foto:
TASR/Jakub Kotia

Na snímke dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter
Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne.

Na snímke laserová inštalácia na Moste SNP a reštaurácie UFO od Medzinárodného laserového centra
(MLC).
URL: http://www.24hod.sk/biela-noc-vytiahla-do-ulic-bratislavy-100-000-navstevnikov-cl391556.html
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Bratislavskenoviny.sk: Biela noc vytiahla do ulíc Bratislavy 100 000
návštevníkov
11.10.2015

bratislavskenoviny.sk

Biela noc vytiahla do ulíc Bratislavy 100 000 návštevníkov (DNES, 18:46)
Festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa konal v Bratislave v sobotu (10.10.), vytiahol do ulíc hlavného
mesta stotisíc ľudí. "Prvý ročník bratislavskej Bielej noci dopadol nad naše najtajnejšie očakávania. Napriek
dažďu som v uliciach videla množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na súčasné umenie,"
povedala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Na festivale sa objavila aj austrálska umelkyňa Amanda Parer, autorka obrích zajacov Narušiteľov. Tisícky
divákov v uliciach, galériách, na hrade, cintoríne, na streche banky, v tržnici alebo v podzemí divadla podľa
organizátorov dokázali, že súčasné umenie vie komunikovať s ľuďmi.
Veľký záujem vzbudila svetelná interaktívna inštalácia belgického dua ATK! na budove Slovenského rozhlasu,
ale aj Bratislavský hrad, ktorý menil svoju podobu v réžii abstraktných rozprávok Gábora Pribéka. "Ľudia ocenili
aj jedinečný výhľad z budovy VÚB banky, ktorá počas noci sprístupnila verejnosti 23. poschodie. Aj napriek
silnej hmle svetelná inštalácia Mliečna dráha od Braňa Bernára urobila z tejto budovy impozantnú dominantu
mesta," uviedli organizátori podujatia.
Festival sa nezaobišiel bez drobných problémov. "Vytrvalé mrholenie spôsobilo kratší výpadok elektriny na
inštalácii Mechanické pole Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Na dlhší čas vypadol prúd aj v plávajúcom
domčeku Walden Raft na Štrkoveckom jazere. Toto dielo francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
si však návštevníci budú môcť užiť až do 25. októbra," vymenovali organizátori.
Každá z 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných predstavení a knižných čítačiek si podľa
nich našla svojich divákov. Vybrané umelecké inštalácie poputujú aj do Malaciek, Senca a Stupavy.
(TASR)
URL: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/biela-noc-vytiahla-do-ulicbratislavy-100-000-navstevnikov.html?page_id=332826
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Pravda.sk: Biela noc v Bratislave spojila umenie s masami ľudí
11.10.2015

pravda.sk Kultúra - Galéria
Roberta Tóthová

Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc spôsobil v sobotu v centre Starého Mesta v Bratislave malú
davovú hystériu. Organizátori odhadujú, že prišlo takmer stotisíc ľudí. Pri nočnej prechádzke daždivým mestom
sa zdalo, že jedinečnú udalosť plnú umenia a pulzujúceho davu si nikto nedal ujsť. Viac ako päťdesiat diel vo
verejnom priestore dalo mestu celkom nový rozmer. V sobotu svietilo všetko, čo mohlo, a nebo nad Bratislavou
sa sfarbilo doružova.
Hviezdny koberec
Na Ondrejský cintorín sa "vylialo” nebo v podobe tisícky svetielok nepravidelne rozmiestnených na trávnatej
ploche. Medzi temnými stromami a chladnými náhrobnými kameňmi sa usalašilo súhvezdie Andromeda
slovenského umelca Petra Vrábeľa. Do zeme zapichol tisícku plastových lyžičiek a pomocou svetla dosiahol na
unikátnom mieste magickú atmosféru. Rady ľudí čakali pred vstupnou bránou, aby sa postupne vlievali do
priestorov cintorína a narúšali intimitu okamihu, ktorú si táto "krehká” inštalácia pýtala. Aj napriek tomu bolo
Vrábeľovo dielo pre mnohých neopakovateľným zážitkom.
V neďalekej Medickej záhrade sa ľudia nadšene prechádzali po "trávniku” francúzskeho umelca Vincenta
Leroya. Jeho nadrozmerné trsy tráv vyrástli do Mechanického poľa, ktoré pulzovalo "intergalaktickou” energiou.
Leroy premenil Medickú záhradu na mimozemský priestor. Najlepšie si okamih vychutnali tí, ktorí zamierili rovno
do "vnútra” inštalácie a dobrovoľne "zablúdili” v zelenom priestore, ako vystrihnutom zo sci-fi fantázie.
Ikonické Ufo týčiace sa nad mostom SNP vysielalo vesmírne odkazy končiace v tme ružového neba a mliečna
dráha Braňa Bernára vyvierajúca zo strechy výškovej budovy VUB banky strážila mesto hmlistým lúčom.
Slovenský rozhlas zas dostal svetelno-hudobnú architektúru a stal sa absolútnou dominantou okolia.
Interaktívnu inštaláciu belgického dua ATK! si takmer nik nedal ujsť.
Austrálska výtvarníčka Amanda Parer otvorila 1.¤ročník Bielej noci v Bratislave a jej Narušitelia prilákali na
Hlavné námestie toľko ľudí, že sa medzi nich nezmestil ani špendlík. Na jej gigantické zajace bol zvedavý
jednoducho každý vrátane detských návštevníkov. Rovnakú radosť urobil ľuďom Tancujúci dom na Ventúrskej
ulici aj rozprávková poéma premietaná na fasáde Bratislavského hradu.
Má umenie silu niečo zmeniť?
Túto otázku si položil slovenský sochár Martin Dzurek a v galérii Umelka predstavil video s názvom SmetiskoSúlad. Záznam z performancie, počas ktorej nainštaloval svoju nadrozmernú sochu na skládke odpadov, je
doplnený poetickým textom Petra Pavlaca a otvára rad naliehavých spoločenských tém. Jeho socha mužskej a
ženskej (polo)tváre zdobila vchod do galérie Umelka.
Aj komornejšie diela sa tešili masovej návštevnosti. Ľudia neboli leniví prejsť sa za zážitkovými atrakciami či
premýšľať nad intelektuálnejšími témami. Nielen umelecké inštalácie, ale aj mestské pouličné osvetlenie a
svietiace reklamy vybielili noc a zmenili ulice na nepoznanie. Žiariace neóny, blikajúce balóniky a zábavou
rozjarení ľudia vytvorili z Bratislavy akúsi východoeurópsku verziu Tokia, mesta, kde sa nikdy nespí.
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URL: http://r2.pravda.sk/r.ashx?r=newton&url=http://kultura.pravda.sk/galeria/clanok/370377-biela-noc-vbratislave-spojila-umenie-s-masami-ludi

Sme.sk: Biela noc v Bratislave zaujala. Ľudia upchali mesto
11.10.2015 sme.sk
Tomáš Rybár
Najväčší festival súčasného umenia v Európe si počas víkendu po prvý raz užili obyvatelia a návštevníci
Bratislavy.

URL: http://tv.sme.sk/v/32517/biela-noc-v-bratislave-zaujala-ludia-upchali-mesto.html
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Teraz.sk: Biela noc vytiahla do ulíc Bratislavy 100.000 návštevníkov
11.10.2015

teraz.sk Kultúra - účasť
Tasr

Na snímke priestorová svetelná inštalácia s názvom Mechanické pole od Vincenta Leroya v Medickej záhrade.
Foto: TASR/Jakub Kotian
Bratislava 11. októbra (TASR) - Festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa konal v Bratislave v sobotu
(10.10.), vytiahol do ulíc hlavného mesta stotisíc ľudí. "Prvý ročník bratislavskej Bielej noci dopadol nad naše
najtajnejšie očakávania. Napriek dažďu som v uliciach videla množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa
prišli pozrieť na súčasné umenie," povedala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Na festivale sa objavila aj austrálska umelkyňa Amanda Parer, autorka obrích zajacov Narušiteľov. Tisícky
divákov v uliciach, galériách, na hrade, cintoríne, na streche banky, v tržnici alebo v podzemí divadla podľa
organizátorov dokázali, že súčasné umenie vie komunikovať s ľuďmi.
Veľký záujem vzbudila svetelná interaktívna inštalácia belgického dua ATK! na budove Slovenského rozhlasu,
ale aj Bratislavský hrad, ktorý menil svoju podobu v réžii abstraktných rozprávok Gábora Pribéka. "Ľudia ocenili
aj jedinečný výhľad z budovy VÚB banky, ktorá počas noci sprístupnila verejnosti 23. poschodie. Aj napriek
silnej hmle svetelná inštalácia Mliečna dráha od Braňa Bernára urobila z tejto budovy impozantnú dominantu
mesta," uviedli organizátori podujatia.
Na snímke dielo ARC – Architektonické centrum rehabilitácie od ATK! na budove Slovenského rozhlasu. Foto:
TASR/Jakub Kotian
Festival sa nezaobišiel bez drobných problémov. "Vytrvalé mrholenie spôsobilo kratší výpadok elektriny na
inštalácii Mechanické pole Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Na dlhší čas vypadol prúd aj v plávajúcom
domčeku Walden Raft na Štrkoveckom jazere. Toto dielo francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
si však návštevníci budú môcť užiť až do 25. októbra," vymenovali organizátori.
Každá z 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných predstavení a knižných čítačiek si podľa
nich našla svojich divákov. Vybrané umelecké inštalácie poputujú aj do Malaciek, Senca a Stupavy.
Najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku - Biela noc je medzinárodný umelecký projekt,
ktorý približuje verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych
metropol. Po piatich košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila 10. októbra 2015 do hlavného mesta Slovenskej
republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Na snímke svetelná monumentálna inštalácia
s názvom Narušitelia, ktorú si pripravila austrálska umelkyňa Amanda Parer na Hlavnom námestí. Foto:
TASR/Jakub Kotian
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
URL| http://www.teraz.sk/kultura/kultura-biela-noc-bratislava-ucast/160172-clanok.html
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Cas.sk: Festival svetiel vytiahol do ulíc množstvo ľudí: Bratislavská Biela
noc v číslach
12.10.2015 cas.sk
Marta Ostricová, Nový Čas
Takto vyzerala Biela noc v Bratislave. Autor: mh, Nový Čas
dnes, 09:47 / Po Košiciach prišla na rad metropola! V sobotu večer a počas noci upchali bratislavské ulice
tisícky zvedavcov, a to aj napriek chladnému počasiu a občasnému dažďu.
Festival súčastného umenia Biela noc sa v hlavnom meste Slovenska konal po prvý raz. Tí, ktorí si ho prišli
pozrieť určite neoľutovali, navyše bol zadarmo. Verejné priestranstvá sa zmenili na jedno obrovské divadlo.
Veľkej pozornosti sa tešila pyramída Slovenského rozhlasu, hrad, Ondrejský cintorín, obrovské zajace na
Hlavnom námestí, či svietiace sochy na nábreží Dunaja... Rozpočet organizátori nechcú komentovať, ale podľa
zistení ho najviac zaťažil transport umeleckých diel zo zahraničia, ich inštalácia, poistenie, prenájom
špecializovanej techniky, materiál na výrobu umeleckých diel a honoráre pre umelcov.
Takto vyzerala Biela noc v Bratislave. Autor: mh, Nový Čas
Biela noc v číslach
50 umeleckých projektov v centre Bratislavy
7 európskych premiér
1 720 kusov zväčšenej trávy
5 000 svietiacich lyžičiek
1 tancujúci dom
5 monumentálnych zajacov
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49 kilometrov laserových lúčov
1 výbuch sopky
250 blikajúcich neónov
4 sci-fi výťahy
50 svetelných bežcov
150 000 pixelov
100 tisíc návštevníkov
Marta Ostricová, Nový Čas
URL:
http://www.cas.sk/clanok/333035/festival-svetiel-vytiahol-do-ulic-mnozstvo-ludi-bratislavska-biela-noc-vcislach.html

Pravda.sk: Foto týždňa (41): Biela noc, futbal, superhrdinovia, ovce
12.10.2015

pravda.sk Žurnál - Reportáž
Pravda.sk

URL: http://r2.pravda.sk/r.ashx?r=newton&url=http://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/370412-foto-tyzdna-41biela-noc-futbal-superhrdinovia-ovce/
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Cas.sk: Biela noc vytiahla do ulíc Bratislavy 100 000 návštevníkov:
Impozantné fotografie z centra diania
11.10.2015

cas.sk
TASR

str. 00

Dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ na
Ondrejskom cintoríne. Autor: TASR
Ďalších 9 fotografií v galérii
dnes, 16:52 / Festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa konal v Bratislave v sobotu (10.10.), vytiahol do ulíc
hlavného mesta stotisíc ľudí.
"Prvý ročník bratislavskej Bielej noci dopadol nad naše najtajnejšie očakávania. Napriek dažďu som v uliciach
videla množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na súčasné umenie," povedala umelecká
riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Priestorová svetelná inštalácia s názvom Mechanické pole od Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Autor:
TASR
Na festivale sa objavila aj austrálska umelkyňa Amanda Parer, autorka obrích zajacov Narušiteľov. Tisícky
divákov v uliciach, galériách, na hrade, cintoríne, na streche banky, v tržnici alebo v podzemí divadla podľa
organizátorov dokázali, že súčasné umenie vie komunikovať s ľuďmi.
Na snímke dielo ARC – Architektonické centrum rehabilitácie od ATK! na budove Slovenského rozhlasu. Autor:
TASR
Veľký záujem vzbudila svetelná interaktívna inštalácia belgického dua ATK! na budove Slovenského rozhlasu,
ale aj Bratislavský hrad, ktorý menil svoju podobu v réžii abstraktných rozprávok Gábora Pribéka. "Ľudia ocenili
aj jedinečný výhľad z budovy VÚB banky, ktorá počas noci sprístupnila verejnosti 23. poschodie. Aj napriek
silnej hmle svetelná inštalácia Mliečna dráha od Braňa Bernára urobila z tejto budovy impozantnú dominantu
mesta," uviedli organizátori podujatia.
Festival sa nezaobišiel bez drobných problémov. "Vytrvalé mrholenie spôsobilo kratší výpadok elektriny na
inštalácii Mechanické pole Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Na dlhší čas vypadol prúd aj v plávajúcom
domčeku Walden Raft na Štrkoveckom jazere. Toto dielo francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
si však návštevníci budú môcť užiť až do 25. októbra," vymenovali organizátori.
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Svetelná monumentálna inštalácia s názvom Narušitelia, ktorú si pripravila austrálska umelkyňa Amanda Parer
na Hlavnom námestí. Autor: TASR
Každá z 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných predstavení a knižných čítačiek si podľa
nich našla svojich divákov. Vybrané umelecké inštalácie poputujú aj do Malaciek, Senca a Stupavy.
Priestorová svetelná inštalácia s názvom Mechanické pole od Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Autor:
TASR
URL: http://www.cas.sk/clanok/332970/biela-noc-vytiahla-do-ulic-bratislavy-100-000-navstevnikov-impozantnefotografie-z-centra-diania.html

Dnes24.sk: Biela noc rozžiarila nie len mesto, ale aj úsmevy na tvárach
11.10.2015 dnes24.sk str. 00
Adriana Banásová
Bratislavská premiéra multižánrového festivalu Biela noc dopadla aj napriek sychravému a daždivému počasiu
viac ako dobre. Po východoslovenskej metropole si tak kolónku „prestížny umelecký medzinárodný projekt vo
verejnom priestore“ môže odškrtnúť aj naše hlavné mesto.
Hoci bol povinnou výbavu každého návštevníka dáždnik či minimálne kapucňa, ľudí to neodradilo a v
dobrodružnej prechádzke mestom vytrvali.
Do rúk ste dostali mapku s popisom jednotlivých zastávok. Trasa festivalu viedla od Šancovej ulice cez
historické centrum, nábrežie či Ružinov, účastníci Bielej noci si však cestu so stanovišťami mohli vyskladať
sami- rovnako, ako my. Ponúkame vám malú ochutnávku toho, čo sme počas Bielej noci navštívili.
Ako sme mestom putovali
Naša redakcia si zvolila trasu so začiatkom na dominante mesta- hrade. Tam nás vítali príbehy ľudových
rozprávok umelca Gábora Pribéka, premietané na fasáde. Z nádvoria bol výborný výhľad na laserovú inštaláciu
umiestnenú na UFE, ktorej svetlá prepájali významné miesta a budovy v Bratislave.
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Z hradu sme sa pomaly, uličkami plnými ľudí no aj napriek tomu tichými, presúvali smerom k Hlavnému
námestiu, kde sa začal symbolický štart festivalu. Okolie Rolandovej fontány zabrali Narušitelia – obrovské
svetelné zajace z Tasmánie.
Pokračujeme smer Stará tržnica. Tu sa však zarazíme, zostávame stáť vonku na daždi. Priestor, kde má svoju
performance multimediálny kolektív fuse* je „vypredaný“, hoci vstupenky ste počas festivalu nepotrebovali.
Digitálna projekcia spojená s tancom a akrobaciou stála určite za to – svedčal o tom enormný záujem ľudí
čakajúcich v rade vonku…
Naša ďalšia zastávka je „Medická“, kde vyrástlo 2000 obrovských nasvietených tráv. Autor tohto Mechanického
pola – Vincent Leroy zasadil dielo do unikátneho prostredia, kde bolo možné sa slobodne poprechádzať či
odfotiť.
Tráva, Andromeda či „Milky Way“
Z Medickej záhrady, pohľadom smerom k Autobusovej stanici, na budove VUB Banky žiarila Mliečna dráha
Braňa Bernára. Pre svoje umiestnenie – 23. poschodie budovy – bola táto svetelná inštalácia neprehliadnuteľná.
Dielo ste si mohli prísť pozrieť aj z bližšia a to priamo na spomínanom 23. poschodí, odkiaľ bol okrem iného
krásny výhľad na „svetielkujúce“ mesto.
Posledné stanovište pre nás predstavoval Ondrejský cintorín s „vesmírnou“ inštaláciou Andromeda Petra
Vrabeľa. Tu sa pred vami rozprestrel koberec doslova posiaty svetluškami. V niektorých návštevníkoch
evokovali však svetlá skôr Dušičky.
Celá akcia s 50 svetelnými umeleckými dielami trvala do 2-hej hodiny ráno. Na projekt bolo použitých 49 km
laserových lúčov, 150.000 pixelov, 250 blikajúcich neónov či 5000 svietiacich lyžičiek. Avšak ako všetky
umelecké diela- aj tie počas Bielej noci niesli v sebe zakódovanú omnoho hlbšiu pointu, ako len rozžiariť mesto
a potešiť návštevníkov…
Prečítajte si tiež: Biela noc rozžiari Medickú záhradu aj Ondrejský cintorín. Na svoje si prídu všetky vekové
kategórie
Prečítajte si tiež: Počas Bielej noci sa zmení aj Bratislavský hrad
Prečítajte si tiež: Dvesto neónov na budove rozhlasu, metrová tráva v Medickej záhrade – a omnoho viac nám
prinesie BIELA NOC
URL: http://bratislava.dnes24.sk/biela-noc-rozziarila-nie-len-mesto-ale-aj-usmevy-na-tvarach-218521
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Bratislavskenoviny.sk: Bratislavčania v sobotu zažili daždivú Bielu noc
11.10.2015

bratislavskenoviny.sk

str. 00

Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si počas víkendu po prvý raz užili obyvatelia a
návštevníci Bratislavy. Napriek daždivému počasiu prišli do centra mesta tisíce návštevníkov.
"Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne umenie, intermediálne a
interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa," uviedla pre
TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002. Minulý rok mal v
rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné umenie objavila šéfka
jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa v sobotu
rozžiarili aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno bolo možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapil aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Symbolický štart festivalu bol o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré "okupovali" Narušitelia - obrovské svietiace
zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživili príbehy ľudových
rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancovali ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlili nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom bola tiež
najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba vinuli
Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil
slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne. "Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje
do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia, možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko
rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú záhradu,
kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybovalo 200 neónov - na
mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK! "To je dielo, ktoré vzniká na mieru
architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je to európska premiéra, čiže my
sme tiež v očakávaní," dodala.
Trasa Bielej noci viedla od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčali preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
(TASR)
URL|
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/bratislavcania-v-sobotuzazili-dazdivu-bielu-noc.html?page_id=332818
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Sme.sk: Pozrite si, ako to vyzeralo počas Bielej noci
11.10.2015

sme.sk SME Online / Z domova
Zuzana Matkovská

Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si v sobotu po prvýkrát mohli užiť obyvatelia a
návštevníci Bratislavy.
Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si v sobotu po prvýkrát mohli užiť obyvatelia a
návštevníci Bratislavy.
BRATISLAVA. Cintorín, bývalý CO kryt, hladina jazera, fasády budov či strecha banky. Sobotňajšia Biela noc
ukázala, že súčasné umenie nepatrí len do galérií, ale môže osloviť masy.
Do bratislavských ulíc nainštalovali viac ako 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných
predstavení domácich aj zahraničných autorov.
Zaujala napríklad svetelná inštalácia belgického dua ATK! na budove Slovenského rozhlasu či obrovské zajace
na Hlavnom námestí od Austrálčanky Amandy Parer.
„Galérie nenavštevujem, takže moderné umenie spoznávam až teraz,“ povedala päťdesiatnička Kristína
Galachová. Z troch odporúčaných trás si vybrala tú pre náročného diváka.
Stotisícová účasť prekonala očakávania organizátorov. „Napriek dažďu som videla množstvo zvedavých a
natešených ľudí,“ hodnotí organizátorka Zuzana Pacáková.
Vybrané inštalácie budú môcť vidieť záujemcovia aj v ďalších mestách v Malackách, Senci a Stupave.
URL: http://www.sme.sk/clanok.asp?cl=8032660
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Topky.sk: FOTOREPORTÁŽ Magická biela noc v Bratislave: Do ulíc vyšlo
stotisíc ľudí!
12.10.2015

topky.sk

BRATISLAVA - V Bratislave bolo cez víkend poriadne rušno. Festival súčasného umenia Biela noc vytiahol v
sobotu do ulíc stotisíc ľudí. Podľa organizátorov dopadol prvý ročník bratislavskej Bielej noci nad najtajnejšie
očakávania. Napriek dažďu a mrholeniu bolo v uliciach vidieť množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa
prišli pozrieť na súčasné umenie, skonštatovala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
V Bratislave bolo cez víkend poriadne rušno. Festival súčasného umenia Biela noc vytiahol v sobotu do ulíc
stotisíc ľudí. Podľa organizátorov dopadol prvý ročník bratislavskej Bielej noci nad najtajnejšie očakávania.
Napriek dažďu a mrholeniu bolo v uliciach vidieť množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa prišli pozrieť
na súčasné umenie, skonštatovala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Na festivale sa objavila aj austrálska umelkyňa Amanda Parer, autorka
obrích zajacov Narušiteľov. Tisícky divákov v uliciach, galériách, na hrade,
cintoríne, na streche banky, v tržnici alebo v podzemí divadla podľa
organizátorov dokázali, že súčasné umenie vie komunikovať s ľuďmi.
Veľký záujem vzbudila svetelná interaktívna inštalácia belgického dua
ATK! na budove Slovenského rozhlasu, ale aj Bratislavský hrad, ktorý
menil svoju podobu v réžii abstraktných rozprávok Gábora Pribéka. "Ľudia
ocenili aj jedinečný výhľad z budovy VÚB banky, ktorá počas noci
sprístupnila verejnosti 23. poschodie. Aj napriek silnej hmle svetelná
inštalácia Mliečna dráha od Braňa Bernára urobila z tejto budovy
impozantnú dominantu mesta," uviedli organizátori podujatia.
Festival sa nezaobišiel bez drobných problémov. "Vytrvalé mrholenie
spôsobilo kratší výpadok elektriny na inštalácii Mechanické pole Vincenta
Leroya v Medickej záhrade. Na dlhší čas vypadol prúd aj v plávajúcom
domčeku Walden Raft na Štrkoveckom jazere. Toto dielo francúzskych
autorov Elise Morin a Florenta Albineta si však návštevníci budú môcť užiť
až do 25. októbra," vymenovali organizátori.
Každá z 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných
predstavení a knižných čítačiek si podľa nich našla svojich divákov.
Vybrané umelecké inštalácie poputujú aj do Malaciek, Senca a Stupavy.
URL: http://www.topky.sk/cl/1000125/1503447/FOTOREPORTAZMagicka-biela-noc-v-Bratislave--Do-ulic-vyslo-stotisic-ludi-

Aktuality.sk: FOTO: Bratislava v noci žiarila, ľudia obdivovali Bielu noc
11.10.2015

aktuality.sk

Hlavné námestie v hlavnom meste okupovali svietiaci „narušitelia", nad bankou sa objavila Mliečna dráha a v
Medickej záhrade vyrástla nadrozmerná tráva.
Obyvatelia a návštevníci Bratislavy si po prvý raz užili najväčší festival súčasného umenia v Európe - Bielu noc.
„Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne umenie, intermediálne a
interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa," uviedla pre
TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002.
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Z Paríža do sveta
Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné
umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60-tisíc ľudí, sa v noci
rozžiarili aj ulice hlavného mesta.
Od 19.00 do 2.00 h ráno bolo možné bezplatne obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí
pripravili inštalácie na mieru ušité historickému centru.
Určite prekvapil aj plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta
Albineta. Návštevníci si ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 až 17.00 sa k
nemu doplaviť loďkou.
Na snímke svetelná monumentálna inštalácia s názvom Narušitelia, ktorú si pripravila austrálska umelkyňa
Amanda Parer na Hlavnom námestí.
Zdroj: TASR
Námestie okupovali „narušitelia"
Symbolický štart festivalu bol na Hlavnom námestí, ktoré „okupovali" Narušitelia - obrovské svietiace zajace z
dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživili príbehy ľudových
rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancovali ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera.
Svetelné objekty okrášlili nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom bola tiež najvyššia rozhľadňa na
23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba vinula Mliečna dráha od Braňa
Bernára. Ľudia obdivovali aj dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský
umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne.
Na snímke dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ
na Ondrejskom cintoríne.
Zdroj: TASR
Magická atmosféra ako na Dušičky
„Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia,
možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla
ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky.
Medickú záhradu, kde vyrástlo 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybovalo
200 neónov - na mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK!.
„To je dielo, ktoré vzniká na mieru architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je
to európska premiéra, čiže my sme tiež v očakávaní," dodala.
Trasa Bielej noci viedla od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea.
Na snímke dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ
na Ondrejskom cintoríne.
Zdroj: TASR
Na snímke budova VÚB banky, zo strechy ktorej sa do neba vinie Mliečna dráha.
Zdroj: TASR
Na snímke svetelná monumentálna inštalácia s názvom Narušitelia, ktorú si pripravila austrálska umelkyňa
Amanda Parer na Hlavnom námestí.
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Zdroj: TASR
Na snímke ľudia stoja pred svetelnou monumentálnou inštaláciou s názvom Narušitelia, ktorú si pripravila
austrálska umelkyňa Amanda Parer na Hlavnom námestí.
Zdroj: TASR
Na snímke priestorová svetelná inštalácia s názvom Mechanické pole od Vincenta Leroya v Medickej záhrade.
Zdroj: TASR
Na snímke dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ
na Ondrejskom cintoríne.
Zdroj: TASR
Na snímke priestorová svetelná inštalácia s názvom Mechanické pole od Vincenta Leroya v Medickej záhrade.
Zdroj: TASR
Na snímke svetelná inštalácia Za mier! od Róberta Farkaša/sedemminut na Rázusovom nábreží.
Zdroj: TASR
Na snímke dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ
na Ondrejskom cintoríne.
Zdroj: TASR
URL: http://www.aktuality.sk/clanok/305890/foto-bratislava-v-noci-ziarila-ludia-obdivovali-bielu-noc/

Tvnoviny.sk: Bratislava zažila prvú Bielu noc. Tu je to najkrajšie, čo ste
mohli vidieť
11.10.2015 tvnoviny.sk
BRATISLAVA/TASR
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Od 19.00 do 2.00 h ráno bolo možné bezplatne obdivovať diela súčasných svetových i domácich umelcov.
Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si včera po prvý raz užijú obyvatelia a návštevníci
Bratislavy. "Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne umenie,
intermediálne a interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho naozaj veľa,"
uviedla ešte pred začiatkom Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku 2002.
Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné
umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa uplynulú
noc rozžiarili aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno bolo možné bezplatne obdivovať diela
súčasných svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite
prekvapil aj plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta.
Návštevníci si ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu
doplaviť loďkou.
Andromeda na Ondrejskom cintoríne. Foto: TASR
Mliečna dráha - VÚB banka. Foto: TASR
Narušitelia na Hlavnom námestí. Foto: TASR
Mechanické pole v Medickej záhrade. Foto: TASR
Laserové inaštalácie - reštautácia UFO.. Foto: TASR
URL: http://www.tvnoviny.sk/a/1807537

Pluska.sk: Magické FOTO: Takto sa Bratislava ponorila do „Bielej noci“
11.10.2015 pluska.sk
Pluska.sk/rd
Aj napriek nie príliš prívetivému počasiu sa v Bratislave konal festival umenia Biela noc. Akcie mnoho
výtvarných umelcov, ktorí metropole vdýchli neobyčajnú atmosféru.
Bratislavské Hlavné námestie
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Autor: Vlado Benko Jr./Plus JEDEN DEŇ
Bratislava sa vďaka vyše 150 umelcom v noci na nedeľu rozžiarila. Desiatky projektov s 49 kilometrami
laserových lúčov a s 250 neónovými svetlami urobili z metropoly rozprávkové miesto.
Úlohou podujatia bola popularizácia súčasného umenia medzi bežnými ľuďmi. Umeleckou riaditeľkou festivalu
bola Zuzana Pacáková. Predošlé ročníky tohto podujatia sa konali v Košiciach.
Pozrite si zábery z festivalu a ponorte sa do neobyčajnej atmosféry, ktorá podujatie sprevádzala.
V Bratislave to bude v sobotu žiť: Navštívte festival Biela noc!
Foto: Vlado Benko Jr./Plus JEDEN DEŇ
Pluska.sk/rd
URL: http://ww.plusden.sk/regiony/bratislava/magicke-foto-takto-bratislava-ponorila-do-bielej-noci.html

Dnes.sk: OBRAZOM: Biela mágia v Bratislave. Cez víkend uriekla 10-tisíce
pohľadov
12.10.2015

dnes.sk

str. 00

BRATISLAVA- Najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku - Biela noc je medzinárodný
umelecký projekt, ktorý približuje verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné
miesta európskych metropol.
Po piatich košických ročníkoch zavítala Biela noc v sobotu aj do hlavného mesta Slovenskej republiky spájajúc
tak východ a západ krajiny súčasným umením.

URL: http://aktualne.atlas.sk/obrazom-biela-noc-oziarila-bratislavu/showbizz/vystavy/
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Touchit.sk: Na TechMatch Slovakia 2015 sa registrovalo už takmer 600
účastníkov
11.10.2015

touchit.sk

By redakcia
on 11. október 2015 Tlačové správy
Prvých amerických hostí TechMatch Slovakia 2015 fascinovala bratislavská Biela noc a desiatky tisíc
návštevníkov večernej a nočnej Bratislavy
Na program podujatia TechMatch Slovakia 2015 bolo včera pred 17.00 hod. registrovaných 595 účastníkov
(právnické a fyzické osoby) zo Slovenska aj zo zahraničia. Prvých amerických hostí, ktorí dorazili do Bratislavy
už včera večer, navyše privítala perfektná atmosféra prvej bratislavskej Bielej noci.
„Hovorí sa tomu náhoda, alebo česky kouzlo nechtěného, ale včerajšia prechádzka nočnou Bratislavou s
Ruevenom Cohenom (Chief Technology Advocate – Citrix) a Billom Reichertom (Manage Director Garage
Technology Ventures) bola super. Krajšie privítanie na Slovensku sa ani nemohlo podariť“, povedal generálny
riaditeľ SBA Branislav Šafárik, ktorý včera podvečer prvých hostí TechMatch Slovakia 2015 osobne vítal.
Ďalší špičkoví hostia prichádzajú dnes večer a príchod hlavného spíkra Guya Kawasakiho sa očakáva v utorok
večer. Dnes sa začne bratislavská Stará tržnica premieňať na bootcamp, kde sa budú startupy v pondelok a
utorok pod dohľadom mentorov zo Silicon Valley pripravovať na vystúpenia pred investormi.
URL: https://touchit.sk/na-techmatch-slovakia-2015-sa-registrovalo-uz-takmer-600-ucastnikov/26630
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Webmagazin.sk: Highlighty týždňa: Lennona si pripomenuli znakom mieru
z 2000 ľudí
12.10.2015

webmagazin.sk

Webmagazin.sk/TASR , dnes 13:00
Biela noc vytiahla do ulíc Bratislavy 100.000 návštevníkov
Na snímke dielo ARC – Architektonické centrum rehabilitácie od ATK! na budove Slovenského rozhlasu. Foto:
TASR/Jakub Kotian
Festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa konal v Bratislave v sobotu (10.10.), vytiahol do ulíc hlavného
mesta stotisíc ľudí. Na festivale sa objavila aj austrálska umelkyňa Amanda Parer, autorka obrích zajacov
Narušiteľov. Tisícky divákov v uliciach, galériách, na hrade, cintoríne, na streche banky, v tržnici alebo v
podzemí divadla podľa organizátorov dokázali, že súčasné umenie vie komunikovať s ľuďmi. Vybrané umelecké
inštalácie poputujú aj do Malaciek, Senca a Stupavy.
URL: http://webmagazin.teraz.sk/zivot/highlighty-tyzdna-lennona-si-pripomenuli/4880-clanok.html
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Dennikn.sk: Nevyšlo počasie, kolabovala doprava, no za svetlom prišlo v
Bratislave 100-tisíc ľudí
11.10.2015 dennikn.sk
Jana Németh
Niektoré inštalácie prišli o to najdôležitejšie – o svetlo, ale napriek tomu všetkému vyšla prvá bratislavská
Biela...
Je to už viac než desať rokov, čo Roman Ondák pred kolínske múzeum postavil rad ľudí. Vyzerali ako bežní
návštevníci galérie, ale boli to komparzisti. Kto však len náhodne prechádzal okolo, ľahko mohol nadobudnúť
pocit, že vo vnútri sa iste deje čosi špeciálne, keď na to ľudia čakajú v rade.
Vo vnútri sa, samozrejme, čosi dialo, ale dôležitým dielom bol už tento rad. Ondák ho nazval jednoducho –
Good Feelings in Good Times (Dobré pocity v dobrých časoch), no možno v ňom nájsť odkazy na všeličo,
dokonca aj na nie práve príjemné pocity počas čakania v radoch na prakticky čokoľvek za socializmu. On si ich
ešte pamätá, ale dnešní dvadsiatnici ich už nezažili. Tí, naopak, poznajú skôr skutočné rady pred galériami.
Stačí totiž zájsť do Viedne alebo do Londýna a pred každou trochu vychytenejšou výstavou si bežne postojíte v
dlhom rade už pred dverami do galérie.
A z času na čas si niekto nahlas povzdychne, či sa toho raz dočkáme aj u nás. Festival Blaf, ktorý sa konal v
uplynulých dňoch v bratislavských galériách, dal túžobne fotografiu Ondákovho „radu na umenie“ na svoje
plagáty už pred troma rokmi. A vlani bola hlavnou témou tohto festivalu otázka, či je umenie pre masy, alebo iba
pre úzku skupinu zasvätených nadšencov.
Už si nespomínam, či sa na ňu niekomu podarilo odpovedať. Ale ak aj náhodou áno, dnes je to už všetko aj tak
jedno. Sobotňajšia Biela noc v Bratislave ukázala, že za umením vedia vyjsť naozaj masy. Stotisíc ľudí v
uliciach, ako oficiálne hlásia organizátori, nie je žiadna náhoda. Biela noc pritom mala azda najhoršie
podmienky, aké si pri svojej bratislavskej premiére mohla predstaviť – hustú hmlu a dážď, ktoré všetko od
začiatku komplikovali. A aj napriek tomu to bol skvelý zážitok a dobrá správa pre Bratislavu.
Vincent Leroy / Mechanické pole / FR, priestorová svetelná inštalácia v Medickej záhrade. Foto - Petra
Rjabininová
ATK! / ARC – Architektonické Centrum Rehabilitácie / BE, svetelná architektúra a hudba na budove
Slovenského rozhlasu. Foto - BN
fuse* / Ljós / IT, digitálna projekcia/tanec/akrobacia, Stará tržnica. Foto - BN
Počasie sa nedá objednať
„Mali sme veľké obavy z počasia, krátko pred začiatkom sme sa ešte báli, či vôbec niekto príde,“ hovorí Zuzana
Pacáková, riaditeľka festivalu. Už za prvú hodinu sa však rozdalo štyridsaťtisíc festivalových máp.
Fakt je ten, že počasie ubralo na celkovom dojme aj konkrétnym inštaláciám. Najvyšší svetelný lúč v histórii,
ktorý svietil z centrály VÚB banky, sa strácal v hmle. Domček na Štrkoveckom jazere sa podarilo osvetliť až po
niekoľkých hodinách, „tráve“ v Medickej záhrade vypadol generátor, a kým sa v zápchach podarilo priniesť nový,
polovica inštalácie ostala na istý čas v tme. Hmla kazila aj výhľad na Bratislavský hrad, ešteže zvuku nič
nebránilo a Jukebox Krištofa Kinteru doliehal spod Ufa až na opačnú stranu rieky.
Lepší zvuk by pristal budove rozhlasu a lepšia organizácia pri Starej tržnici alebo v Medickej, ale nad tým
všetkým už tím Bielej noci uvažuje. Doteraz robili festival v Košiciach a tam je situácia do veľkej miery odlišná.
„Tam pracujeme s oveľa menšou plochou, najmä v okolí pešej zóny, kde nie je problém s dopravou. V
Bratislave je na ploche festivalu niekoľko vyťažených križovatiek, kde musela zasahovať polícia. Všetko to
berieme do úvahy a budeme sa snažiť to na budúci rok zlepšiť,“ hovorí Zuzana Pacáková. Komunikovať chcú aj
s mestom o posilnení hromadnej dopravy, ideál však vidí v rozšírení festivalu na dva dni, počas ktorých by si
diváci mohli diela vychutnať v dlhšom čase a bez tlačenia.
Ján Šicko / JAMKY / SK, svetelno-zvuková site-specific inštalácia nad Gorila Urban House.
Róbert Farkaš/sedemminut / ZA MIER! / SK, svetelná inštalácia, Rázusovo nábrežie.
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Peter Vrabeľ / Andromeda / SK, svetelná inštalácia, Ondrejský cintorín
Joanie Lemercier / Fuji (??) / FR, kresba/projekcia/zvuk, SODA gallery. Foto - David Hanko
Zažiť mesto
Základom festivalu je jednoduché pravidlo – nedá sa vidieť všetko, tak ako si nemôžete vypočuť všetky kapely
na hudobnom festivale. Navyše, v prípade Bielej noci nejde iba o samotné diela, ale aj o miesta, na ktorých sa
nachádzajú. Keď festival vznikal v Paríži, práve toto bolo dôležitou súčasťou jeho koncepcie - ukázať domácim
a turistom Paríž trochu iným spôsobom, než na aký sú zvyknutí. O umenie svetového formátu tam predsa núdzu
nemajú.
My potrebujeme oboje. A zúfalo. Aj súčasné umenie zo sveta, aj pozornosť o naše hlavné mesto. O jeho budovy
a parky, o chodníky aj križovatky. Ak sa nájde čo i len zopár ľudí, ktorých skúsenosť Bielej noci privedie do
galérií za súčasným umením aj v iné dni, to už bude len vítaný bonus. Dôležitejšie je čosi iné.
V sobotu večer sa ukázalo, že ľudia, ktorí v Bratislave bývajú, v nej chcú aj žiť. Sú ochotní vyjsť v daždi von a
postaviť sa dobrovoľne do radu na umenie. Nevyšli z dáždnikmi a v pršiplášťoch preto, aby proti niekomu
protestovali, ale aby sa stretli s priateľmi a prešli miesta, na ktorých možno už dlho neboli, lebo im na to nikto
nedal príležitosť.
Navyše, Biela noc ukázala, že ľudia v tomto meste ešte dokážu spolupracovať – od tých v banke až po
správcov cintorína. Mesto by tieto rady na umenie, ktoré vytvorila Biela noc, malo „kúpiť“ tak, ako prestížna
britská galéria Tate napokon kúpila tie Ondákove do svojej zbierky.
O rok by už nemuseli byť problémy s dopravou a možno by príležitosť urobiť niečo pre život v meste mohli
dostať aj ďalší šikovní ľudia s dobrými nápadmi. Zuzana Pacáková nás v sobotu nielenže nenechala zaspať, ale
otvorila nám oči doširoka.
URL: https://dennikn.sk/265710/stotisic-ludi-islo-za-svetlom/

Sme.sk: Aj zo Slovenska sa vo svete vtipkuje. Správy, ktoré zaujali
cudzincov
16.10.2015

sme.sk
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5. Ako vyzerala Biela noc v Bratislave? Pozrite si galériu a krátke video: White night drew tens of thousands to
Bratislava streets
piatok 16. 10. 2015 16:06 sme.sk
URL: http://s.sme.sk/r-rss/8039163/www.sme.sk/aj-zo-slovenska-sa-vo-svete-vtipkuje-spravy-ktore-zaujalicudzincov.html

Hnonline.sk: Bratislavu zaplavili biele svetlá. Takto ste ju ešte nevideli
11.10.2015

hnonline.sk

HNstyle, Kultúra

Bielu noc - najväčší festival súčasného umenia v Európe si počas víkendu po prvý raz užili obyvatelia a
návštevníci Bratislavy. "Pripravili sme pre nich 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta - cez vizuálne
umenie, intermediálne a interaktívne veci, digitálne umenie, performance, divadlo, tanec, literatúra, je toho
naozaj veľa," uviedla pre TASR Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu, ktorý vznikol v Paríži v roku
2002. Minulý rok mal v rodnom meste návštevnosť tri milióny ľudí. Práve v Paríži festival popularizujúci súčasné
umenie objavila šéfka jeho slovenskej verzie, ktorá Bielu noc priniesla najprv do Košíc.
Snímka: TASR/Jakub Kotian
Po východoslovenskej metropole, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60.000 ľudí, sa v sobotu
rozžiarili aj ulice hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno bolo možné bezplatne obdivovať diela súčasných
svetových i domácich umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapil aj
plávajúci domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si
ho budú môcť vychutnať až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 - 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Snímka: TASR/Jakub Kotian
Štart o 18.30
Symbolický štart festivalu bol o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré "okupovali" Narušitelia - obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživili príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancovali ľudia v réžii rakúskeho umelca
Klausa Obermaiera. Prevažne svetelné objekty okrášlili nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom
bola tiež najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba
vinuli Mliečna dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda - vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil
slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne. "Je to prvýkrát v histórii, keď súčasné umenie vstupuje
do tohto priestoru, a je to úplne magická inštalácia, možno niekomu môže pripomínať Dušičky, keď sa to všetko
rozsvieti," upozornila Zuzana Pacáková a vyzdvihla ďalšie dve zaujímavé umelecké zastávky. Medickú záhradu,
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kde vyrastie 2000 nadrozmerných tráv, a budovu Slovenského rozhlasu, ktorú rozpohybovalo 200 neónov - na
mieru ušitá zvukovo-svetelná architektúra belgických umelcov ATK! "To je dielo, ktoré vzniká na mieru
architektúre, pracujeme na ňom už trištvrte roka a je neuveriteľne náročné. Je to európska premiéra, čiže my
sme tiež v očakávaní," dodala.
Trasa Bielej noci
Trasa Bielej noci viedla od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom
centre Eurovea. Organizátori však odporúčali preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy - pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.[[ad]]
URL: http://style.hnonline.sk/kultura-135/bratislavu-zaplavili-biele-svetla-takto-ste-ju-este-nevideli-936211

Spectator.sme.sk: White night drew tens of thousands to Bratislava
streets
12.10.2015 spectator.sme.sk str. 00
Compiled by Spectator staff
WHITE night, the festival of contemporary art which took place for the first time also in Bratislava, drew about
100,000 people to its streets on October 10.
The first year in the capital – White Night already took place in Košice and some other places before – was
better than our secret hopes, festival art director Zuzana Pacáková said for the TASR newswire, adding that
despite the rain many curious people enjoyed the event outdoors.
Many various light designs, interactive installations and other artworks changed the face of Bratislava. Some
artists, like Australian Amanda Parer, who created the giant rabbits, attended in person.
Among the most attractive eye-catchers was the light installation of Belgian duo ATK! on the pyramid building of
Slovak Radio, or the Bratislava Castle altered by abstract fairy-tales of Gábor Pribék. The light installation Milky
Way by Braňo Bernár, on the 23rd floor of the VÚB building, also drew much attention.
There were three various routes recommended to visitors, differing according to taste and quality demands of
the visitors, the Sme daily wrote.
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White Night 2015 Bratislava (7 photos)
However, there were some problems, too. The weather did not cooperate with the organisers, and apart form
enormous fog; rain caused a short circuit at the Mechanic Field installation by Vincent Leroy in Medical Garden,
as well as in the floating house Walden Raft on Štrkovec Lake (a work by Elise Morin and Florent Albinet). But
this work will be available for viewing until October 25.
Another snag was the city traffic which was not prepared for such crowds. Organisers of the event take all this
into consideration and explained that until now, they have been working in Košice where the situation is totally
different. “There, we work with a much smaller area – especially close to the pedestrian zone where there is no
problem with transport,” Pacáková said for the Denník N daily. “In Bratislava, several busy crossroads are part
of the festival area. We take all this into consideration, and will try to improve it next year.” She added that they
want to communicate also with city administration – to ideally boost city transport; but the ideal solution would be
to enhance the festival into two nights, so that people can enjoy works without queues and crowds pushing.
A total of 52 visual artworks, but also dance and theatre performances and book readings were keenly visited.
Some of the art installations will later be moved to nearby municipalities of Malacky, Senec and Stupava,
according to TASR.
12. Oct 2015 at 13:11 / Compiled by Spectator staff
URL: http://spectator.sme.sk/c/20061583/white-night-drew-tens-of-thousands-to-bratislava-streets.html

Tyzden.sk: Treba
18.10.2015

tyzden.sk

Časopis

TREBA RÝCHLO VIDIEŤ Biela noc ešte neskončila
Po veľmi pozitívnych ohlasoch na podujatie Biela noc sa mnohí, čo to v Bratislave nestihli, pýtajú, ktoré z diel sa
ešte dajú niekde vidieť. A tak organizátori pozývajú: Joanie Lemercier – Fuji do piatku v Soda Gallery, Élise
Morin a Florent Albinet – Walden Raft cez víkend na Štrkoveckom jazere, Lubo Mikle – THE MENTAL
UNDERGROUND Galéria pod divadlom do 31.10. Taktiež stále trvá výstava finalistov VÚB Maľby v Galérii
Nedbalka do 8.11., ako aj výstava Maľba 2006 – 2015 v historickom Múzeu na Bratislavskom hrade do 22.11.
Rovnako pokračujú jednotlivé výstavy partnerského festivalu BLAF/Bratislava Art Festival v bratislavských
galériách. Viac na bielanoc.sk a blaf.sk.
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URL: http://www.tyzden.sk/casopis/27419/treba-201543/

Hlavnespravy.sk: Týždeň vo fotografiách
15.10.2015 hlavnespravy.sk
HSP/Foto:TASR/AP
Pozrite sa spolu s nami na niektoré zaujímavosti uplynulého týždňa cez fotografie svetových agentúr
Elektrické minimotorky
Polárna žiara
Úlomok meteoritu
Komiksový festival New York Comic Con
Jazda svätého Huberta
Máša a medveď na ľade
Biela noc – najväčší festival súčasného umenia v Európe
Po prvý raz si užili obyvatelia a návštevníci Bratislavy Bielu noc – najväčší festival súčasného umenia v Európe
a to 10. októbra 2015 . Na snímke môžeme vidieť dielo Andromeda – vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú
pripravil slovenský umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne.
URL: http://www.hlavnespravy.sk/tyzden-vo-fotografiach-10/695770
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Zenyvmeste.sk: Bratislava zažila Bielu noc prvýkrát. Pozrite si ju na
fotografiách
11.10.2015

www.zenyvmeste.sk

Počasie ani mestská doprava projektu veľmi nepriali, napriek tomu si návštevníci prvý ročník pochvaľujú.
BRATISLAVA. Prvý ročník umeleckého projektu Biela noc navštívil v Bratislave rekordný počet návštevníkov podľa odborných odhadov prišlo až stotisíc ľudí. Ľudia chodili po jednotlivých dielach podľa mapky alebo aj bez.
Medzi návštevníkmi boli všetky vekové kategórie, prišli aj rodiny s deťmi.
Problémy spôsobilo počasie. Pre dážď niektorým dielam zlyhávala elektrina. Technický problém mal napríklad
domček na Štrkovci – ten si môžete pozrieť až do 25. októbra.
Nápor umeniachtivých ľudí nezvládala miestami ani mestská hromadná doprava. Dopravný podnik kvôli akcii
žiadne linky nepridával. Na svojom webe informoval, že treba počítať s meškaním spojov od 10 minút až do
hodiny po ôsmej večer. Neskôr pribudol oznam, že do niektorých spojov sa ľudia už nedostanú.
Cyklokoalícia radí na budúci ročník využiť ako dopravný prostriedok radšej bicykel.
URL: http://www.zenyvmeste.sk/bratislava-zazila-bielu-noc-prvykrat

DennikN.sk: Cynická obluda
12.10.2015
URL: http://cynickaobluda.dennikn.sk/2015/10/hrozne-sklamanie.html
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Refresher.sk: Prechádzka sychravou Bratislavou bola výnimočná. Pozrite
si jedinečné fotografie z Bielej noc, ktorá vytiahla tsíce ľudí do ulíc
hlavního města
11.10.2015 refresher.sk
Biela noc je kultúrnou všehochuťou, projektom, ktorý do miest prináša zaujímavé umelecké počiny, prevažne
zamerané na vizuálny zážitok. V Bratislave prvý ročník trochu pokazilo počasie.
Krátko pred siedmou sa stretávam s fotografmi z Full Spectrum na Hlavnom námestí, kde nám spoločnosť robia
štyri obrovské biele zajace. Dnešný večer venujeme kultúre, ktorá zjavne v hlavnom meste chýba. Svedčí o tom
neskutočné množstvo ľudí hemžiacich sa uličkami centra, medzi nimi aj veľa rodín s deťmi. Fotíme prvé obrázky
a po krátkom naplánovaní trasy sa rýchlo dávame do pohybu, lebo daždivé počasie nie je najvhodnejšie na
postávanie.
Naša prvá destinácia, takzvaná “Opera pod mostom” v Mirbachovom paláci. Prichádzame v predstihu, ľudia sa
hromadia a akcia začína načas. Ide o krátke operné predstavenie, doplnené síce zaujímavou, no pomerne
jednoduchou vizuálnou “inštaláciou” (fakticky je to obyčajné premietanie na stenu, ale umelci, viete ako…). Po
desiatich minútach našťastie predstavenie končí, a tak balíme fotoaparáty a ideme ďalej. Začiatok nebol
najlepší, ale aspoň sme boli schovaní pod strieškou.
Zhodneme sa, že chceme vidieť zdroj zelených lúčov nad strechami domov a tak ideme smer bratislavské Ufo
nad Novým mostom. Na nadjazde na Zámockej ulici je masa ľudí fotiacich si nezvyčajný úkaz. Napriek svojej
jednoduchosti je to jeden z najkrajších pohľadov, aký sa nám za celý večer naskytne. Sychravé počasie laserom
dodáva temnú, až hororovú atmosféru. Pokojne by tam také niečo mohlo svietiť častejšie.
Cez hradby prechádzame k Dunaju. Pod mostom SNP si deti môžu vyskúšať tieňohru. My však ideme ďalej k
rieke, aby sme videli premietanie na Bratislavský hrad. Bohužiaľ, v tomto prípade počasie svetelným efektom
príliš nepraje. Navyše sú relatívne skromné, a tak po pár fotkách pokračujeme na Hviezdoslavovo námestie.
Svetelnú inštaláciu pri Rybárskej bráne nenachádzame ani po 10 minútach hľadania, a ani mapa ktorú sme na
začiatku dostali nám nepomáha a tak to vzdávame, ešte je čo vidieť.
Pri SNP konečne objavujeme niečo, čo nás opäť očarí. Svetelné efekty na stene domu, vytvárajú skutočne
zvláštny, no príjemný zážitok. Bohužiaľ, počasie nám nedovoľuje príliš stáť na jednom mieste, tak sa presúvame
k davu ľudí pod sochami povstalcov na námestí. Čakáme niečo nezvyčajné, no keď sa prederieme dopredu,
vidíme malú svetelnú sošku, niečo medzi fakľou a horiacim barelom. Ľudia odborným okom sledujú nehybný
objekt,
my
robíme
pár
fotiek
a
opúšťame
nepochopiteľný
zhluk
hipsterov.
Po ceste k Rybárskej bráne, ktorej chceme dať ešte šancu, narážame na obrovský rad ľudí čakajúci až ich
pustia do bývalej budovy Tatra banky. Dúfame, že sa to týka Bielej noci, tak sa staviame tiež. Po cvhíli, nás
púšťajú dnu a my sa ocitáme v miestnosti so svetelnou inštaláciou, ktorá pripomína Matrix. Ambientné zvuky sú
doplňované smršťou pixelov a my začíname mať dobrú predstavu o tom, čo je to to moderné umenie. O
potenciálny estetický zážitok nás však pripraví masa ľudí, ktorou sa musíme predierať. S klaustrofobickým
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pocitom opúšťame budovu a naša cesta pomaly končí. Na Rybárskej bráne sme opäť nepochodili, a tak sa
trochu premočení vydávame každý svojou cestou.
Nevideli sme všetko, a to z dvoch dôvodov. Jeden je, že sa to skrátka nedá stihnúť za jeden večer, čo je dobre.
Druhý dôvod však bol ten, že sme buď nenašli čo sme hľadali, alebo sme rovno niečo zaujímavé obišli a ani o
tom nevedeli. Mapu sme síce na začiatku dostali, no orientácia v nej nebola vôbec jednoduchá. Za toto patrí
organizátorom najväčšia výčitka, márne sme hľadali značky alebo niečo, čo by nás zorientovalo
Na druhej strane, podobné akcie Bratislava potrebuje ako soľ, o čom svedčia desiatky tisíc ľudí, ktorí napriek
nepriazni počasia vyšli do ulíc vychutnať si nezvyčajný zážitok. Biela noc má pôvod v Paríži, no za 13 rokov sa
stala svetovým fenoménom. Pred piatimi prebehol prvý ročník v Košiciach a konečne sa dostala aj do hlavného
mesta. Hoci sa našli nejaké chyby, celý projekt potvrdil, že keď sa chce, Bratislava skutočne môže byť
Krásavicou na Dunaji.
PS: niektoré inštalácie budú prístupné ešte minimálne týždeň, navštívte stránku Bielej noci pre viac informácií.
URL: http://refresher.sk/29060-Prechadzka-sychravou-Bratislavou-bola-vynimocna-Pozrite-si-jedinecnefotografie-z-Bielej-noci-ktora-vytiahla-tisice-ludi-do-ulic-hlavneho-mesta

Blogspot.sk: Biela noc!
12.10. 2015 cimerphotography.blogspot.sk
Je úplne skvelé, keď sa na Slovensku niečo deje.
O to lepšie je keď sa deje v takýchto rozmeroch a prezentuje to umenie.
Biela noc bola nádherná.
Vďaka nej išlo do ulíc neskutočné množstvo ľudí.
Ja som rada, že sa niečo takéto deje na Slovensku a ľudom sa to aj páči.
Pretože to hovorí o tom, že ľuďom sa chce ísť za umením a sú ochotní si ho prezerať aj v nepriaznivých
podmienkach.
Prosím nech sú takéto projekty čoraz častejšie na Slovensku.
URL: http://cimerphotography.blogspot.sk/2015/10/biela-noc.html
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Dobrenoviny.sk: Biela noc vytiahla do ulíc Bratislavy 100.000
návštevníkov
11.10.2015 dobrenoviny.sk
Napriek dažďu som v uliciach videla množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na súčasné
umenie, povedala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková
Najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku - Biela noc je medzinárodný umelecký projekt,
ktorý približuje verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych
metropol. Po piatich košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila 10. októbra 2015 do hlavného mesta Slovenskej
republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Na snímke priestorová svetelná inštalácia s
názvom Mechanické pole od Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Foto: TASR/Jakub Kotian
Bratislava 11. októbra (TASR) - Festival súčasného umenia Biela noc, ktorý sa konal v Bratislave v sobotu
(10.10.), vytiahol do ulíc hlavného mesta stotisíc ľudí. "Prvý ročník bratislavskej Bielej noci dopadol nadNapriek
dažďu som v uliciach videla množstvo zvedavých a natešených ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na súčasné umenie
naše najtajnejšie očakávania. ," povedala umelecká riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
Na festivale sa objavila aj austrálska umelkyňa Amanda Parer, autorka obrích zajacov Narušiteľov. Tisícky
divákov v uliciach, galériách, na hrade, cintoríne, na streche banky, v tržnici alebo v podzemí divadla podľa
organizátorov dokázali, že súčasné umenie vie komunikovať s ľuďmi.
Veľký záujem vzbudila svetelná interaktívna inštalácia belgického dua ATK! na budove Slovenského rozhlasu,
ale aj Bratislavský hrad, ktorý menil svoju podobu v réžii abstraktných rozprávok Gábora Pribéka. "Ľudia ocenili
aj jedinečný výhľad z budovy VÚB banky, ktorá počas noci sprístupnila verejnosti 23. poschodie. Aj napriek
silnej hmle svetelná inštalácia Mliečna dráha od Braňa Bernára urobila z tejto budovy impozantnú dominantu
mesta," uviedli organizátori podujatia.
Na snímke dielo ARC – Architektonické centrum rehabilitácie od ATK! na budove Slovenského rozhlasu. Foto:
TASR/Jakub Kotian
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Festival sa nezaobišiel bez drobných problémov. "Vytrvalé mrholenie spôsobilo kratší výpadok elektriny na
inštalácii Mechanické pole Vincenta Leroya v Medickej záhrade. Na dlhší čas vypadol prúd aj v plávajúcom
domčeku Walden Raft na Štrkoveckom jazere. Toto dielo francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
si však návštevníci budú môcť užiť až do 25. októbra," vymenovali organizátori.
Každá z 50 inštalácií, svetelných objektov, divadelných či tanečných predstavení a knižných čítačiek si podľa
nich našla svojich divákov. Vybrané umelecké inštalácie poputujú aj do Malaciek, Senca a Stupavy.
Najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku - Biela noc je medzinárodný umelecký projekt,
ktorý približuje verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych
metropol. Po piatich košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila 10. októbra 2015 do hlavného mesta Slovenskej
republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Na snímke svetelná monumentálna inštalácia
s názvom Narušitelia, ktorú si pripravila austrálska umelkyňa Amanda Parer na Hlavnom námestí.
URL: http://www.dobrenoviny.sk/c/56498/biela-noc-vytiahla-do-ulic-bratislavy-100-000navstevnikov?utm_content=buffer75299&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff
er

Sportdna.sk: Obrazom: Biela noc po prvý raz rozžiarila Bratislavu
12.10.2015 sportdna.sk
10:20 12.10.2015 - Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila do hlavného mesta
Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) - Vyše 150
umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov laserových lúčov, 50-tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov
rozžiarilo centrum Bratislavy počas Bielej noci. Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného umenia po
prvý raz predstavil v sobotu, od 19:00 do 02:00 v hlavnom meste Slovenska. Podujatie popularizuje súčasné
umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných priestoroch mesta, objasňuje poslanie
akcie iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka Zuzana Pacáková. Obrazom: Biela noc v
Bratislave Bielu noc otvorili svetelné zajace V Bratislave sa predstavili aj niektoré projekty, ktoré mali v
Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5000 svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom
prvej košickej Bielej noci. Prvú bratislavskú Bielu noc oficiálne otvorili o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte
Narušitelia, nadrozmernej inštalácii päťmetrových svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje
na vážny environmentálny problém Austrálie, na premnoženie zajacov. Po piatich úspešných košických
ročníkoch sa Biela noc rozšírila do hlavného mesta Slovenskej republiky spájajúc tak východ a západ krajiny
súčasným umením. Zároveň priniesla niečo nové, keďže Bratislava doteraz nemala takýto druh festivalu
súčasného umenia, ktorý sa odohrával vo verejnom priestore, doplnila Pacáková. Odkaz, priebeh a význam
oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná - spájajú ju zahraniční headlineri, ktorí
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sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi dielami. Obrazom:
Inštalácie Bielej noci v Bratislave Hrad ožil príbehmi ľudových rozprávok Súčasní svetoví aj domáci umelci
pripravili inštalácie na mieru historickému centru ajeho menej známym zákutiam. Prevažne svetelné objekty
oživili nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú tržnicu, Slovenskú národnú galériu a
iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu. Nechýbalo UFO na Moste SNP a najvyššia
rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba vinula
Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu po zotmení ožila príbehmi ľudových rozprávok
umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác bol v réžii rakúskeho umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K
lákadlám festivalu patril aj domček Walden Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta
Albineta. Návštevníci si ho mohli vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu
doplaviť loďkou. Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostalo na neobyčajné miesto, na jeden z
najstarších bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci poviedla od Šancovej ulice cez
historický stred mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru. Festival sa rozšíril
za hranice Bratislavy Jedným z organizátorov festivalu je i Bratislavský samosprávny kraj. Vďaka tejto
spolupráci bude vyše 200 "kultúrnych mediátorov", študentov stredných škôl kraja priamo na stanoviskách
informovať o vystavených umeleckých dielach. Študentov po skončení Bielej noci čakala odmena, tvorivé dielne
s umelcami z Bielej noci. Festival sa zároveň rozšíril za hranice hlavného mesta a niektoré inštalácie sa neskôr
umiestnili v mestách Malacky, Senec a Stupava. Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo
viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York,
Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica, Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid,
Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton, Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava.
Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na
Slovensku.
Zdroj: Webnoviny.sk
URL: http://www.sport-dna.sk/obrazom-biela-noc-po-prvy-raz-rozziarila-bratislavu

Titulka.com: Obrazom: Biela noc po prvý raz rozžiarila Bratislavu
12.10.2015 titulka.com

Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením.
BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Vyše 150 umelcov, 50 umeleckých projektov, 49 kilometrov
laserových lúčov, 50-tisíc pixelov či 250 blikajúcich neónov rozžiarilo centrum Bratislavy počas Bielej noci.
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Týždeň po košickom 6. ročníku sa festival súčasného umenia po prvý raz predstavil v sobotu,od 19:00 do 02:00
v hlavnom meste Slovenska.
Podujatie popularizuje súčasné umenie pre masy ľudí, preto je bezplatné a odohráva sa vo verejných
priestoroch mesta, objasňuje poslanie akcie iniciátorka Bielej noci na Slovensku a jej umelecká riaditeľka
Zuzana Pacáková.
Bielu noc otvorili svetelné zajace
V Bratislave sa predstavili aj niektoré projekty, ktoré mali v Košiciach veľký divácky úspech, ako napríklad 5000
svietiacich lyžičiek Petra Vrábľa, ktoré sa stali symbolom prvej košickej Bielej noci. Prvú bratislavskú Bielu noc
oficiálne otvorili o 18:30 na Hlavnom námestí pri objekte Narušitelia, nadrozmernej inštalácii päťmetrových
svetelných zajacov. Ich autorka Amanda Parer nimi odkazuje na vážny environmentálny problém Austrálie, na
premnoženie zajacov.
Po piatich úspešných košických ročníkoch sa Biela noc rozšírila do hlavného mesta Slovenskej republiky
spájajúc tak východ a západ krajiny súčasným umením. Zároveň priniesla niečo nové, keďže Bratislava doteraz
nemala takýto druh festivalu súčasného umenia, ktorý sa odohrával vo verejnom priestore, doplnila Pacáková.
Odkaz, priebeh a význam oboch Bielych nocí je rovnaký, dramaturgia je však z väčšej časti odlišná – spájajú ju
zahraniční headlineri, ktorí sa v každom meste predstavia v inom prostredí, niektorí dokonca s dvoma rôznymi
dielami.
Hrad ožil príbehmi ľudových rozprávok
Súčasní svetoví aj domáci umelci pripravili inštalácie na mieru historickému centru ajeho menej známym
zákutiam. Prevažne svetelné objekty oživili nábrežie, podzemie Mestského divadla P. O. Hviezdoslava, Starú
tržnicu, Slovenskú národnú galériu a iné galérie či tzv. obrátenú pyramídu Slovenského rozhlasu.
Nechýbalo UFO na Moste SNP a najvyššia rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB banky na Mlynských
nivách, zo strechy ktorej sa do neba vinula Mliečna dráha od Braňa Bernára. Fasáda Bratislavského hradu po
zotmení ožila príbehmi ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdödyho palác bol v réžii rakúskeho
umelca Klausa Obermaiera tancovať s ľuďmi. K lákadlám festivalu patril aj domček Walden Raft na hladine
Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta.
Návštevníci si ho mohli vychutnať až do 25. októbra a každý víkend od 12:00 do 17:00 sa k nemu doplaviť
loďkou. Vďaka Bielej noci sa súčasné vizuálne umenie dostalo na neobyčajné miesto, na jeden z najstarších
bratislavských cintorínov, Ondrejský cintorín. Trasa Bielej noci poviedla od Šancovej ulice cez historický stred
mesta, po námestie pri Dunaji pred novým SND až k Štrkoveckému jazeru.
Festival sa rozšíril za hranice Bratislavy
Jedným z organizátorov festivalu je i Bratislavský samosprávny kraj. Vďaka tejto spolupráci bude vyše 200
“kultúrnych mediátorov”, študentov stredných škôl kraja priamo na stanoviskách informovať o vystavených
umeleckých dielach. Študentov po skončení Bielej noci čakala odmena, tvorivé dielne s umelcami z Bielej noci.
Festival sa zároveň rozšíril za hranice hlavného mesta a niektoré inštalácie sa neskôr umiestnili v mestách
Malacky, Senec a Stupava.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju navštívilo viac ako dva a pól milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem, Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Naples, Petrohrad, Košice a najnovšie aj Bratislava. Košická Biela noc sa stala za päť rokov najväčším a
najnavštevovanejším festivalom súčasného umenia na Slovensku.
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva
vyhradené.
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URL: http://www.titulka.com/2015/10/12/obrazom-biela-noc-po-prvy-raz-rozziarila-bratislavu/

Nasenovinky.sk: Biela noc po prvý raz v Bratislave
12.10.2015 15:33 - Bratislava I

Po piatich ročníkoch úspešne prezentovaných v Košiciach sa podujatie s názvom Biela noc konečne
rozšírilo aj do nášho hlavného mesta. Dňa 10. októbra vo večerných a nočných hodinách sa tak mesto
rozsvietilo súčasnými formami umenia, ktoré mali pritiahnuť do ulíc širokú verejnosť a priblížiť jej
dnešnú tvorbu.
Biela noc, ako medzinárodný umelecký projekt, vznikla v Paríži v roku 2002 a počas niekoľkých rokov sa
rozšírila do viacerých metropol ako New York, Jeruzalem či Brusel. V Košiciach sa po prvýkrát realizovala
v roku 2010 a vďaka nej mohlo ukázať svoj potenciál viacero umelcov.
Cieľom však vždy bolo ukázať nepoznané či netradičné miesta svetových metropol a prilákať k nim vizuálneakustickými kúskami, ktoré diváka strhnú i pobavia.
Technické problémy
Po košickej premiére 3. októbra sa projekt 10. októbra o 18.30 hod. na Hlavnom námestí oficiálne otvoril aj pre
Bratislavu príhovorom organizátorov i zástupcov mesta. Hoci zlé počasie a s tým súvisiace technické problémy
najprv znefunkčnili niekoľko objektov, ako napr. domček na Štrkoveckom jazere nabíjaný solárnym panelom,
a časť programu sa musela presunúť do iných priestorov, návštevníci napokon mali možnosť vidieť vyše 40
inštalácií a vystúpení.
Interaktívna projekcia
Raritou bol najvyšší svetelný lúč v histórii, tzv. Milky Way,
inštalovaný na streche VÚB. Inštalácia domčeka na
Štrkoveckom jazere bola napokon predĺžená do 25. októbra.
Okrem svetelných inštalácií či zvukových vystúpení sa v rámci
projektu predstavilo aj viacero divadelných a pohybových
vystúpení. Jedným z hlavných „performance“ bola aj
akrobacia s interaktívnou projekciou talianskej skupiny fuse*.
K najväčším detským obľúbencom zase patrili „Narušitelia“ –
inštalácia svetelných zajacov v nadživotnej veľkosti na
Hlavnom námestí alebo svetelno-zvuková inštalácia. Mohli si
totiž vďaka fotobunkám a kameňom vytvoriť vlastnú svetelnozvukovú show. Bohatý program však bol sprístupnený iba do
2.00 hod. ráno a väčšina inštalácií bola v pondelok z mesta
odstránená.
Text a foto: Petra Vrablicová

URL: http://nasenovinky.sk/article/52819/biela-noc-po-prvy-raz-v-bratislave
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Dennikrelax.sk: Biela noc nadchla Bratislavčanov
12.10.2015 | Kultúra dennikrelax.sk

BRATISLAVA 12. októbra (WBN/PR) - Prvý ročník Bielej noci v Bratislave sa stretol s veľkým úspechom.
Festival súčasného umenia prilákal do ulíc mesta vyše 100 000 návštevníkov. Do budovy VÚB prúdili davy ľudí,
ktorí si chceli toto jedinečné svetelné divadlo vychutnať z výšky 23. poschodia centrály banky na Mlynských
Nivách.
Davy nadšencov v uliciach, na streche banky i v galériách. Taká je štatistika prvej Bielej noci v našej metropole.
Svojich divákov si našli svetelné objekty, divadelné a tanečné predstavenia, ale i knižné čítačky. "Prvý ročník
bratislavskej Bielej noci naplnil naše najsmelšie očakávania. Ľudia ho prijali s nadšením. Sme veľmi radi, že
sme boli súčasťou tohto projektu," povedala Martina Hrivnáková, riaditeľka korporátnej a marketingovej
komunikácie vo VÚB, ktorá bola generálnym partnerom podujatia.
Počas Bielej noci boli až do 2.00 v noci prístupné aj projekty, ktoré pre Bratislavčanov aktuálne pripravila
Nadácia VÚB. Svetelná inštalácia Milky way, na ktorú sa zmenila centrála banky, výstava súťaže mladej
fotografie Foto roka na Hviezdoslavovom námestí, výstava súťaže výtvarníkov Maľba v Galérii Nedbalka a
Výstava desaťročia v priestoroch Bratislavského hradu.
Práve svetelná Milky Way a vyhliadka na rozžiarené mesto patrili k dominantám večera. Prekážkou nebola ani
silná hmla. Vyhliadka z 23. poschodia budovy banky prilákala viac ako 1500 ľudí, medzi nimi aj turistov z USA,
Veľkej Británie či Španielska.
Záujemcovia o pohľad na rozžiarenú Bratislavu si museli na vstup počkať aj niekoľko desiatok minút. Čakanie
ľuďom spríjemňovali hostesky s čajom vo foajé banky. Medzi VÚB bankou a terasou Hradnej reštaurácie, odkiaľ
bol skvelý výhľad na Milky way, premával špeciálny vláčik. Za večer previezol okolo atrakcií Bielej noci viac ako
700 ľudí.
Biela noc pokračuje
Plávajúci domček Walden Raft na Štrkoveckom jazere od francúzskych autorov Elise Morin a Florenta Albineta
budú môcť ľudia obdivovať až do 25. októbra. Ďalšie umelecké inštalácie poputujú vďaka spolupráci s
Bratislavským samosprávnym krajom do Malaciek, Senca a Stupavy.
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3Digital.sk: Nočný fototest LG G4s počas Bielej noci v Bratislave
RECENZIA, 3Digital.sk
Autor: Erik Stríž | Publikované: 13. október 2015
Článok obsahuje tieto témy: 3DIGITAL, Biela noc, Fototest, LG, LG G4s, Smartfón, Test
Počas Bielej Noci (9.10.2015) sme v Bratislave nafotili niekoľko expozícií smartfónom LG G4s, aby sme vám
pomohli v rozhodovaní, či ide o skutočný fotomobil. Výsledkom si však nie sme celkom istí, pretože máme pocit,
že nočné fotky majú veľmi veľké rezervy.
Všetky fotky nájdete na našej novo založenej Facebook stránke:

RL: http://www.3digital.sk/nocny-fototest-lg-g4s-pocas-bielej-noci-v-bratislave/

Dailymale.sk: Biela noc plná nočných molí
13.10.2015 dailymale.sk autor: Lajker
Ahojte, Svetielka, v sobotu bola konjunktúra Mesiaca s Plutom, Marsom, Snickersom aj MilkyWay a to bol čas,
kedy bolo cítiť zvýšené vibrácie energie v oblasti očnej čakry. Mohli ste cítiť nutkanie vybehnúť z domu a hľadať
svetlo, ba až osvietenie vo svojom živote. Áno, v sobotu bolo zatmenie mozgov, ktoré ste mohli vidieť v
Bratislave po prvýkrát. Celá akcia, ako už z názvu vyplýva, niesla názov Biela noc.
Marketingová masáž zapôsobila aj na moju prvú a druhú signálnu sústavu a vzbudila zvedavosť dostatočne
veľkú na to, aby som vymenil hrejivú samotu za chladnú spoločnosť cudzích ľudí. Biela noc síce na prvé počutie
znie ako veľkolepá párty s DJ Kotlebom v hlavnom line-upe, ale každý s IQ vyšším ako číslo hitlerovského
pozdravu si dokázal vygoogliť, o čo v skutočnosti ide.
Keďže išlo o prvý ročník a všetko prvé je len raz, hoci to trvá len pár sekúnd, nemohol som si to nechať ujsť.
Ako vtedy s Aničkou, z čoho mám dodnes v duši prázdne miesto, kam si schovávam jedlo, ktoré už nevojde do
žalúdka.
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Priznám sa, očakával som typickú vernisážovú účasť, kde sa podáva sudové víno a na stole sa nájde zopár
obschnutých pagáčov, znásobenú počtom inštalácií. O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď som sa chtiacnechtiac musel stať súčasťou obrovskej zábavychtivej masy. A že to bola zábava...
Začať v A4 bol dobrý ťah. Vyskočila tam na mňa veľká projekcia abstraktného objektu za sprievodu hukotu,
niečo medzi soundscapes, drone, ambient, noise, avant-core, plunderphonics, radio art, site-specific a postindustrial. Pre predstavu si pustite čokoľvek z vymenovaného.
Chvíľu som na to čumel jak puk a samozrejme som tomu rozumel asi ako ajťák spoločenskému životu. Potvrdilo
sa, že nerozumiem umeniu, svet sa dostal do rovnováhy a opäť som sa cítil štandardne debilne. Ale veď čo iné
je konceptuálne umenie, ako nová forma kóanu. Neskôr som začul babku vysvetľovať svojmu vnúčikovi, že
tomu netreba rozumieť, lebo to je manipulácia ľudí. Tak veru.
Zmanipulovaný som sa presunul pod rozhlas, kde som si buchol pifko v plaste, štyri deci euro päťdesiat,
spolovice sledoval blikajúce trubice na vonkajšej kostre budovy a z druhej polovice pozeral na ľudí. Toľko
občianstva pokope pri rozhlase bolo naposledy, keď v 68. zaútočili spojenecké vojska na Bratislavu a niekoľko
odvážnych slovenských bojovníkov obsadilo rozhlas a štyri dni oň bojovalo, čím začalo Slovenské národné
povstanie.
Na skok je galéria SODA, kam sa vchádzalo aj vychádzalo v zástupe. Vnútri bolo veľa ľudí, naprdené ako na
ZŠ v triede po malej prestávke a dvojica dôchodcov, ktorí sa nejakým prestorovým tunelom dostali z uličky v
Kauflande priamo do galérie. Inak si to neviem vysvetliť. Asi som sa na nich príliš sústredil, pretože sa mi od
babky ušla jedna štandardná lakťovka pod rebrá. V tú chvíľu som ľutoval, že nemám po ruke leták z Lidlu,
ktorým by som sa bránil. A vôbec, čo majú čo robiť starí ľudia po zotmení vonku a ešte k tomu v galérii.
Mapu akcie som ani tam nezohnal, ale stačilo sa nechať strhnúť prúdom, ktorý ma bezpečne zavliekol na ďalšie
miesto pomenované podľa medikov. To mi, mimochodom, pripadá dosť nespravodlivé, pretože aj tak chcú
všetci po doštudovaní z našich daní(!) vypadnúť do Nemecka (hneď ako spravia rozdielové skúšky, pretože
slovenský diplom im uznávajú tak akurát ich rodičia).
Pred vstupnou bránou sa vytvoril hustý rad. Jedni sa tlačili dnu, druhí von. Keďže sa davov štítim ako
biomamička očkovania, prvýkrát v ten večer som zapochyboval o zmysle celej akcie a života vôbec. Našťastie
som si spomenul na Ježiša, ktorý trpel na kríži oveľa viac a ako dnes vidíme, celkom zbytočne. Zaťal som sa a
povedal si, že o čo som ja horší ako Ježiš, a že to vydržím. Takmer som zakopol o nejakého psíka, ktorý pišťal
ako dowňák od radosti, že sa konečne dostal na miesto, kde má inak vstup zakázaný. Apropo, nebol tam jediný,
veď čo, v ten večer sa smelo všetko.
Na skok je Ondrejský cintorín. Po zemi na obrovskej ploche boli porozmiestňované biele svetielka, ako tienidlo
slúžili plastové lyžice. Táto inštalácia sa mi páčila najviac. Keď ste vystúpili z davu a trochu vošli do priestoru,
hukot a lomoz jednoliatej ľudskej masy pôsobil akoby duše všetkých mŕtvych vyliezli na povrch a tam sa
prechádzali a bavili sa spolu. Prítomnosť a minulosť splynuli do jedného. Uznávam, že len vďaka takému
množstvu ľudí to malo svoje čaro. Čo však čaro nemalo, bolo neustále cvakanie fotoaparátov s bleskom. Áno, s
bleskom. Pretože ako vraví príručka mladého fotografa, svetlo najlepšie odfotíte - s bleskom.
Takto to šlo ďalej. Mrte ľudí, kam len zväčšené zreničky dovideli. Človek si ani nemohol odskočiť do svojho
obľúbeného podniku zahriať sa, pretože každé voľné miesto bolo okupované čudnými ľuďmi, ktorých bežne
nestretnete.
Na ulici samé úkazy, ako napríklad vyholený chalanko v tmavom športovom oblečení, pokojne míňajúci
euroafričana so svojou veľkozadkou priateľkou. Ďalší úkaz sa vynoril zo šera v miestnosti nad Urban Housom. K
jednej zo svetielkujúcich tyčí (neónu) pristúpila skupinka asi siedmich dievčat a snažila sa pôvabne tancovať. Až
na to, že to bolo celé trápne, silené a kŕčovité. Chvíľu som tam nenápadne stál ako pedofil pred základkou a
pozoroval ich. Už-už sa mi vo vrecku otvárala rybička, keď ma vyrušil nejaký známy a odobral som sa preč.
Ale bol to aj večer hlbokých momentov. Pred ministerstvom kultúry na SNP bol, ako ináč, opäť rad. Postavil som
sa doň, no po chvíli som chcel odísť. Keď tu zrazu počujem chalana, ako dohovára svojej ofučanej milej: "keď
sme mohli vystáť ešte dlhší rad na mekáč, môžeme vyčkať aj tento." Vskutku tragikomické.
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Ako skvelý marketingový ťah sa ukázala Biela noc pre galériu Soga. Ľudia čakali vonku v dlhočiznom rade, aby
nakoniec zhliadli nejakú neónovú klietku a sklamane prevrátili očami. No keďže to bola galéria, boli tam ďalšie
veci na pozeranie a tak si každý návštevník omrkol na dôvažok aj ostatné vystavené diela. Od tohto večera sa
história Sogy delí na obdobie pred a po Bielej noci. Takú návštevnosť nemali odkedy sú otvorení.
Čo na záver? Bolo pekné vidieť, že aj v škaredom počasí si dokáže prísť pozrieť kultúru množstvo ľudí. Rodiny
s deťmi, dôchodcovia aj vyholení mladíci a psíkovia. Mesto ožilo a každý mohol objaviť nové miesta alebo sa
aspoň dosýta vynadívať do svetla. Druhý ročník už asi vynechám, to množstvo ľudí mi nerobilo dobre, to
nemôže robiť dobre nikomu. V každom prípade, zistil som, že Bratislave žije skurvene veľa
Východobratislavčanov aj Bratislavčanov. Radšej by som však bol, keby všetci ostali v ten večer doma pri telke,
tam kam patria.
URL: http://www.dailymale.sk/articles/biela-noc-plna-nocnych-moli_3451

Najkrajsiemodelky.com: Biela noc v Bratislave, rozžiarená obrátená
pyramída, videoart na Bratislavskom hrade
10.10.2015 najkrajsiemodelky.com
Bielu noc – najväčší festival súčasného umenia v Európe si dnes po prvý raz užijú obyvatelia a návštevníci
Bratislavy. Pripravených je 51 umeleckých zastávok v širšom centre mesta
Po Košiciach, kde sa konal už 6. ročník podujatia s účasťou vyše 60-tisíc ľudí, sa dnes rozžiaria aj ulice
hlavného mesta. Od 19.00 do 2.00 h ráno je možné bezplatne obdivovať diela súčasných svetových i domácich
umelcov, ktorí pripravili inštalácie na mieru historickému centru, ale určite prekvapí aj plávajúci domček Walden
Raft na hladine Štrkoveckého jazera od Elise Morin a Florenta Albineta. Návštevníci si ho budú môcť vychutnať
až do 25. októbra a každý víkend medzi 12.00 – 17.00 h sa k nemu doplaviť loďkou.
Symbolický štart festivalu bol o 18.30 h na Hlavnom námestí, ktoré budú “okupovať” Narušitelia – obrovské
svietiace zajace z dielne austrálskej umelkyne Amandy Parer. Fasádu Bratislavského hradu zasa oživia príbehy
ľudových rozprávok umelca Gábora Pribéka a Erdődyho palác roztancujú ľudia v réžii rakúskeho umelca Klausa
Obermaiera.
Prevažne svetelné objekty okrášlia nábrežie, Starú tržnicu, SNG a iné galérie. Lákadlom môže byť tiež najvyššia
rozhľadňa na 23. poschodí budovy VÚB na Mlynských nivách, zo strechy ktorej sa do neba bude vinúť Mliečna
dráha od Braňa Bernára či dielo Andromeda – vesmírna inštalácia 5000 svetielok, ktorú pripravil slovenský
umelec Peter Vrábeľ na Ondrejskom cintoríne.
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Trasa Bielej noci vedie od Šancovej ulice cez historické jadro mesta až po námestie pri obchodnom centre
Eurovea. Organizátori však odporúčajú preštudovať si mapky s popismi jednotlivých zastávok (sú aj na
www.bielanoc.sk) a vyskladať si vlastnú prechádzku mestom. Pre inšpiráciu vytvorili tri tematické trasy – pre
rodiny s deťmi, pre náročnejšieho diváka a odbornú verejnosť a hravú kreatívnu trasu Play! Priamo na
stanoviskách budú záujemcov o dielach informovať kultúrni mediátori.
URL: http://www.najkrajsiemodelky.com/biela-noc-v-bratislave-rozziarena-obratena-pyramida-videoart-nabratislavskom-hrade-2/
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Instagram: GogomanTV
11.10.2015 Vloger Gogo Insagram

Facebook.com: Bratiska X
Drevená Helena
14.10.2015 Facebook
Počas Bielej noci sme sa vybrali do bratislavských ulíc a nafotili novú vetrovku, ktorá vznikla v spolupráci s
chlapcami z Bratisky. Nová limitovaná edícia (8 kusov) bude čoskoro na predaj aj na našej stránke. Dostupná je
v dvoch farbách, dvoch veľkostiach a každá jedna s originálne potlačeným vnútrom s dizajnom od Palka
Bartoša. Dizajn vetrovky je od Cínie Marcinkovej. Za fotky ďakujeme Lousy Auber.
(modelkovia: Cina&Palko&Viktor a náhodný pes)
URL: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.982054285192671.1073741853.329798380418268&type=3
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Facebook.com: Bratislavský okrášľovací spolok
11.10.2015 Facebook
Včerajšia Biela noc objektívom Miloša Laciku
URL: https://www.facebook.com/BratislavskyOkraslovaciSpolok

Dennikn.sk: Biela noc v BA 2015 (o svetle, o daždi …)
12.10.2015 Blog Peter Homola Denník N
…o svetle, o daždi…
URL: https://dennikn.sk/blog/biela-noc-v-ba-2015-o-svetle-o-dazdi/
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Facebook: Denisa blog
11.10.2015 Facebook
24 hodín bez spánku,cesta vlakom, trasa cez celé Slovensko, nitriansky autosalón, a dokonca sme stihli aj
bratislavskú bielu noc. Stihli sme sa zahriať pri čokoláde a mohli sme ísť domov. Po úžasnom, rýchlom výlete
som konečne doma a už sa čaká len na vývar.
URL: https://www.facebook.com/deniseblog
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Trendbook.com: Biela noc / white night
18.10.2015 trendbook.com Blog Zuzu
Minulú sobotu sa konal medzinárodný umelecký projekt zvaný Biela noc, ktorý má za úlohu priblížiť širokej
verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych
metropol. Tentoraz sa po 1.x zapojila do tohto projektu aj Bratislava, preto som sa rozhodla túto udalosť si
nenechať ujsť a aj po celodennom predávaní vonku v tej zime a zavítať večer do centra mesta. Pár miest som
mala naplánovaných čo som chcela určite vidieť a ostatné nechala na náhodu ako sa to vyvinie. Na moje
prekvapenie išiel aj priateľ a s jeho šikovnosťou zvané fotenie (čo sa naozaj nestáva často, je presne ten
nespoločenský a samotársky typ, ktorý musí niekam naozaj chcieť ísť z vlastnej vôle), čiže tentokrát mám pre
vás aj kvalitné fotky z tejto akcie. Dosť bolo "obkecávania", radšej si to pozrite:
Samozrejme sme videli toho trochu viac ako napríklad "Mliečnu dráhu" (Braňo Bernár/Showmedia) ale nie
všetko sa dalo zdokumentovať takto večer a ešte k tomu v tom počasí, ktoré bolo. To bohužiaľ tejto akcii
neprialo. Na chvíľku sme aj zavítali na virtuálnu prehliadku EXPO Miláno 2015, bolo tam tak neskutočne veľa
ľudí, že sme to nakoniec vzdali a zavítali oproti do provizórneho "bufetu" kde ponúkali varené vínko :) Náhodou
sme narazili pri kráčaní po Laurinskej objekt od sochára Luba Mikleho (HARD S DEAD-C / SK) a to sme ani
nevedeli či to je súčasťou (hamba nám:). Mne osobne nedalo nedotiahnuť drahého aj do administratívnych
priestorov nad Gorila Urban House kde bola svetelno-zvuková inštalácia "Jamky" (Ján Šicko, Roman Mackovič
(DevKid Studio). Na záver sme to zaklincovali mojou panikou ako sa dostať domov, kedže sme zmeškali
posledný bežný spoj. Avšak nočáky to zvládli. Ešte teda jedna fotečka na záver, ktorú si môj drahý nemohol
odpustiť.
Boli ste aj vy pozrieť Bielu Noc, či už tú v Bratislave alebo tú v Košiciach? Poznáte tento projekt, napríklad aj z
iných krajín?
Most SNP - UFO
ILC – Medzinárodné laserové centrum /
laserová inštalácia / SK
fasáda Erdodyho paláca
Klaus Obermaier / Tancujúci dom / AT
Hlavné námestie
Amanda Parer/ Narušitelia / AU
Námestie SNP (park)
Ašot Haas / LIGHT FROM
WASTEBASKET / SK, RU
Ondrejský cintorín
Peter Vrabeľ / Andromeda / SK
Medická záhrada
Vincent Leroy / Mechanické pole / FR
(za dverami Starej Tržnice mala byť tiež digitálna projekcia/tanec/akrobacia - fuse* / Ljós / IT, nejak sme to však
neodhadli časovo a prišli neskoro aspoň sme sa teda trochu pobavili :)
URL: http://trendbook.cz/blog/view/13662

198

Featherstodus.com: .nuit blanche
14.10.2015 featherstodus.com Blog
Uplynulý víkend sa konala v Bratislave premiérovo Biela noc, skvelé podujatie, ktoré malo v Košiciach už tretiu
reprízu zavítalo konečne aj do hlavného mesta. Svoje počiatky má vo Francúzsku, v Nantes kde už v roku 1984
vznikol nápad otvoriť galérie do noci. Tí ktorí sa po zotmení nenechali odradiť preplneným mestom, mi dajú za
pravdu, že to naozaj stálo za to. Aj napriek tlačenici ma tešilo, že ľudia vyšli von v hmlistom a schravom počasí,
pozrieť sa na umenie, prejsť miesta na ktoré asi bežne nechodia. Fascinovalo ma to nadšenie a môj strach, že
všetci majú všetko na háku bol zrazu bezpredmetný. Nestihli sme si pozrieť úplne všetko, ale to tak asi býva.
Všelijaké náhodné veci po ceste mali svoje čaro, v orbise asi trhli rekord, ak nie v počte predaných hranoliek tak
minimálne v trpezlivosti zákazníkov. Bratislava potrebuje takéto prúdenie, dúfam, že podobných udalostí ktoré
túto energiu budú rozháňat bude len pribúdať.
URL: http://www.featherstodust.com/2015/10/nuit-blanche.html

Kgfsquared.com: Biela noc 2015
11.10.2015 kgfsqaured.com Blog
URL: http://kgfsquared.com/2015/10/
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Blogspot.sk: Biela Noc
11.10.2015 blogspot.sk
Neviem ci vsetci viete co to ta biela noc je... no a co to teda vlastne bolo? bol to festival -svetla
Biela noc mala 51 zastavok ... na kazdej tzv. zastavke bol nejaky svetelny projekt :) cele to zacalo na Hlavnom
namesti, nevieme kedy lebo sme prisli okolo 19:00 do mesta :) na Hlavnom namesti boli obrovske nafuknute
zajace ktore svietili. Dalej sme sa presunuli na Hviezdoslavovo namestie, tam bol obrovsky reflektor ktory isiel z
tej studne co je vedla mekaca :D (neviem co mal ten reflektor zobrazit na oblohe) ...dalej sme sa presunuli k
mostu SNP -z UFA svietili zelene svetla (fotka nizsie) vysli sme na most a kukali ako je vysvieteny hrad (do
teraz nwm ako bol vysvieteny lebo mi to nic nepripominalo -len svetlo na hrade :D ) ked odiesiel jeden clen z
nasej partie tak sme sa presunuli dole z mosta k elektrickam pri ktorych boli bezci (taktiez nizsie na fotkach)
a po ceste v trolejbuse som videla svietiace lyzicky trcat zo zeme :D a to je vsetko moc sme toho nepochodili
lebo prsalo a kecali sme :)aj napriek pocasiu a staznostiam sme to zvladli a som rada, ze som tam mohla byt :)
dakujeeem Tery, Enko,Zdenko a Simi
URL: http://rebelova.blogspot.sk/

Blogspot.sk: Biela noc v Bratislave
12.10.2015 blogspot.sk
Na toto podujatie som si dnes prečítala v tlači rozmanité názory, v diskusiách veľa kritiky a frfľania. Asi záleží na
tom, čo človek očakáva. Mnohí mali v rukách plánik a pobiehali, aby sa dostali všade. Deti boleli nohy, či fňukali,
ak sa im neušiel blikajúci balónik… Nám večer spontánne napadlo, že zájdeme pozrieť, o čo vlastne ide. Bola z
toho pekná prechádzka, bez stresu a zhonu, lebo sme nemali ambíciu byť všade. Zdala sa mi nepatričná časť
podujatia na cintoríne, tam sme ani nešli. Takisto som nebola ochotná tlačiť sa do Starej tržnice s húfmi ďalších
ľudí. Ale zvyšok podujatia sa mi páčil. Prekonali sme lenivosť, hoci mrholilo. Prešli sa sa večerným mestom. A
napokon, to mrholenie atmosféru podľa mňa ešte umocnilo, uvedomila som si to pri prezeraní fotiek, že mokré
dlažby dodali lesk :-)
Pozrite si teda zopár mojich fotiek a tu sú i ďalšie fotené odborníkom :-)
URL: http://vlnkabavlnka.blogspot.sk/
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Blogspot.sk: Biela noc!
12.10.2015 blogspot.sk
Je úplne skvelé, keď sa na Slovensku niečo deje.
O to lepšie je keď sa deje v takýchto rozmeroch a prezentuje to umenie.
Biela noc bola nádherná.
Vďaka nej išlo do ulíc neskutočné množstvo ľudí.
Ja som rada, že sa niečo takéto deje na Slovensku a ľudom sa to aj páči.
Pretože to hovorí o tom, že ľuďom sa chce ísť za umením a sú ochotní si ho prezerať aj v nepriaznivých
podmienkach.
Prosím nech sú takéto projekty čoraz častejšie na Slovensku.
URL: http://cimerphotography.blogspot.sk/
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