Festival Vivid Sydney opäť rozžiari mesto
Najväčší svetový festival svetla, hudby a nápadov opäť štartuje v Sydney
SYDNEY, 27. mája 2016 /PRNewswire/ -Galériu fotografií z festivalu Vivid Sydney nájdete tu
Záznam vo vysielacej kvalite nájdete tu
Austrálske Sydney dnes večer zažiari farbami 90 svetelných inštalácií, ktoré rozsvietia mesto počas
každoročného festivalu Vivid Sydney a svetoznámy most v prístave v Sydney, budova opery v Sydney
a mnohé ďalšie svetoznáme miesta skrášlia projekcie farebného umenia. Festival Vivid Sydney bude oficiálne
otvorený dnes večer 27. mája a bude trvať 23 nocí až do 18. júna 2016.
Festival Vivid Sydney je najväčší svetový festival svetla, hudby a nápadov. Viac ako 150 umelcov z 23 krajín
sveta vytvorilo svetelné inštalácie a projekcie, ktoré je možné vidieť vo viac ako ôsmich častiach Sydney.
Počas festivalu Vivid Sydney sa bude konať aj 195 podujatí a viac ako 500 rečníkov sa predstaví na
stretnutiach a fórach podujatia Vivid Idea.
Predseda vlády Nového Južného Walesu Mike Baird pri tejto príležitosti povedal: „Dnes navštívili Sydney
tisícky ľudí, aby sa stali svedkami úžasného momentu „zažínania svetiel" na začiatku festivalu. V priebehu
nasledujúcich 23 nocí sa v symfónii farieb a pohybu zažnú ikonické miesta Sydney, aby prilákali návštevníkov
z celého sveta. Vivid je kreatívny festival pre celosvetové publikum a jeho popularita je zrejmá aj z vysokej
návštevnosti, ktorá v minulom roku dosiahla 1,7 milióna návštevníkov."
Tento ročník festivalu sa bude niesť v duchu austrálskej pôvodnej kultúry s projekciou Songlines objavujúcou
sa na plachtách ikonickej budovy opery v Sydney. Úchvatná animácia predstavuje diela šiestich
renomovaných aborigénskych umelcov: Karla Dickensa, Djon Mundine OAM, Reko Rennie, Gabriella
Possum Nungurrayi, Donny Woolagoodja a zosnulého Gulumbu Yunipingu. Pod kurátorským vedením
Destination NSW a Opery v Sydney budú Songlines prevrávať priamo o spiritualite a kultúre prvých
austrálskych obyvateľov a popisovať prepletený systém deľby a obchodných ciest, ktoré dodnes prekonávajú
čas a vzdialenosti, Zem aj oblohu.
Počas festivalu Vivid Sydney sa objavia ďalšie 3D projekcie na fasádach Múzea súčasného umenia Austrálie
a Customs House, prostredníctvom ktorých sa Sydney predstaví ako centrum kreatívneho priemyslu so
špičkovými technológiami a dizajnom tvoriacim úžasné svetelné predstavenie.
V prístave Darling sa predstaví vodné divadlo s laserovým drakom s prvou vodnou obrazovkou na svete
inštalovanou na 13-metrovom robotickom ramene vznášajúcom sa nad 56 fontánami. Vodné divadlo
s laserovým drakom pozostáva zo štyroch videoprojekcií vodných obrazoviek, na ktorých uvidíme tanečníkov

pohybujúcich sa na hudbu od skupiny The Presets. Návštevníci sa môžu nechať uchvátiť aj štyridsiatimi
vertikálnymi fontánami s výškou 20 m, šestnástimi pohyblivými fontánami s výškou 25 m, dvadsiatimi
plameňometmi s výškou 15 m a desiatimi výkonnými lasermi. V ďalšej svetovej premiére si budú návštevníci
môcť v prístave Darling skenovať a vidieť svoju vlastnú tvár na vodnej obrazovke pomocou technológie Intel
RealSense™.
Svetoznámy prístav v Sydney sa predvedie svojim rozžiareným mostom osvetleným 1 640 svetlovodmi, ktoré
tvorí 72 000 samostatných LED svetiel a 6 700 LED svetielok v 140 plechovkách tvoriacich súčasť inštalácie
Dress Circle umožňujúcej návštevníkom doslova meniť farby slávneho mosta v Sydney. Kompy v prístave
budú tiež osvetlené pomocou LED pásu dlhého 1 480 m, aby si posvietili na cestu naprieč prístavom.
Festival Vivid Sydney sa vinie mestom v podobe svetelnej cesty Vivid. Začína pri budove opery, prechádza
prístavnou stranou kráľovských botanických záhrad oslavujúcich 200. výročie založenia a pokračuje po
nábreží do zátoky Walsh Bay. Svetelné výtvory a projekcie sa objavujú na mnohých miestach Sydney, medzi
iným na námestí Martin Place, v prístave Darling, na austrálskom národnom námornom múzeu a po prvý krát
počas festivalu Vivid Sydney aj vo vnútornom priestore The Galeries v rámci obchodného centra Sydney.
Oblasti Central parku a Chatswood sa tiež stali živým nočným ihriskom, spolu so zoologickou záhradou
Taronga, kde budú svietiť svetlá v podobe najznámejších zvieracích druhov na oslavu 100. výročia založenia
tejto ZOO.
Výkonná riaditeľka agentúry Destination NSW a produkčná festivalu Vivid Sydney Sandra Chipchase
povedala: „Sydney sa počas festivalu Vivid Light opäť popýši úžasnými technickými a umeleckými
premiérami. Návštevníci sa môžu tešiť na najväčší program Vivid Sydney s mnohými hudobnými prvkami od
punk rocku až po celosvetové hviezdy, na domáce talenty, kabaretné legendy atď. K tomu sa pridá séria
diskusných stretnutí pod názvom Vivid Ideas s narušiteľmi spoločenských trendov ako sú Jenji Kohan, Spike
Jonze, Beau Willimon a Margaret Zhang. Festival Vivid Sydney 2016 je skutočnou oslavou inovácie a
kreativity."
V priebehu hudobného programu Vivid Music sa 12. júna 2016 v exkluzívnom DJ vystúpení predstaví aj
medzinárodná popová ikona Boy George v Cafe Del Mar v prístave Darling. Pôjde o jediné DJ predstavenie,
ktoré Boy George v Austrálii zohrá.
Festival Vivid Sydney vlastní, riadi a produkuje Destination NSW, štátna agentúra cestovného ruchu
a organizátor veľkých podujatí. V roku 2015 sa jej podarilo pritiahnuť 1,7 milióna návštevníkov, čo obohatilo
miestnu ekonomiku o viac ako 63 miliónov USD.
VNR záznam z dnešného momentu zažívania svetiel nájdete na http://vividsydney.com/mediacentre .

Celá informácia pre médiá vrátane fotografií vo vysokom rozlíšení a záznamu vo vysielacej kvalite je
k dispozícii na stiahnutie na http://vividsydney.com/media-centre .
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