Tisztelt Fesztiválozó!
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Pécsett lassan egy évtizede már a kultúra városa
mottónak megfelelően zajlanak a programok, folynak a fejlesztések.
2016-ban azonban a Zsolnay Fényfesztivál első
megrendezése óta szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy legalább évente néhány nap erejéig
Pécs a fény városa is.
A fesztivál ideje alatt a pécsi épületek ünnepi ruhát
öltenek, addig soha nem látott megjelenést kapnak, hogy pécsiek és turisták tízezrei ismerkedhessenek meg új arcukkal.
A jelenség és az azt övező események méltóak a
2010-es Európa Kulturális Fővárosa cím legnagyszerűbb programjaihoz, emellett a Pécsről kialakult pozitív képet erősítik.
Kívánok Önöknek kellemes időtöltést, jó szórakozást a reményeim szerint kellemes nyári estéken a
fesztivál ideje alatt.
Páva Zsolt
Pécs polgármestere

Tisztelt Közönség!
A fény ünnepe, győzelme a sötétség felett évezredek óta az emberi kultúra része. A Zsolnay-kerámia
csodálatos, minden korban újjászülető művészete
által a fény Pécs városában az év 365 napján jelen
van. Mégis egyedülálló innováció korunk legmodernebb technikáját és a legfiatalabb művészeti
ágakat ötvözni a sok száz és sok ezer éves kulturális hagyományainkkal. A magyar kultúra új
öntudatra ébredésének kiváló indikátorai az egyre
magasabb hozzáadott értéket és minőséget képviselő hazai fesztiválok, köztük a témáját és helyszínét tekintve is kuriózumszámba menő Zsolnay
Fényfesztivál. Az immáron négynaposra bővült,
minden generáció számára izgalmas rendezvény a
közösségteremtő-szórakoztató funkción túllépve
ízelítőt ad a magyar kreativitás és kulturális potenciál végtelen lehetőségeiből. Mindabból, ami a
jövő útját mutathatja meg számunkra.
Tartalmas ,,fény-űzést” kívánok!
Dr. Hoppál Péter
Pécs országgyűlési képviselője
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Kedves Fesztivállátogató!
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Rengeteg fesztivál van az országban, de ha bekötött szemmel elvinnének minket egyre, és odaérve
körbenéznénk, valószínűleg nem jönnénk rá, hogy
hol vagyunk, hiszen szinte mindenhol ugyanazok
a fellépők és kínálat várja a látogatókat. De a
Zsolnay Fényfesztivál teljesen újszerű élményt kínál, egy szempillantás alatt megkülönböztethető
minden más hazai fesztiváltól. Egyedi, minőségi és magával ragadó, amit az elnyert hat díj is
fémjelez.
Örülök neki, hogy a vezetésem alatt az innovatív
elképzelések nyomán sikerült egy ilyen igazi
sikersztorit létrehozni. Pécsiként büszke vagyok
arra, hogy helyben olyan csodát tudunk kínálni,
amiért amúgy sok ezer kilométert kellene
külföldre utazni. Azt kívánom a látogatóinknak,
hogy engedjék át magukat a varázslatnak. Pécs
a nyár fénypontja!
Vincze Balázs
ügyvezető
Zsolnay Örökségkezelő NKft.

Kedves Közönségünk!
2018-ban – immáron harmadik alkalommal – Pécs
belvárosa újra egy csodálatos átalakuláson megy
keresztül. Nem véletlen, hogy az idei Fényfesztiválon zajló Zsolnay Light Art mapping verseny témája
a metamorfózis, ami átváltozást, alakváltoztatást,
formaváltoztatást jelent. A pécsi utcák, épületek, terek mind-mind megélik a saját metamorfózisukat és
átalakulva új arcukat mutatják meg a fesztivál több
tízezres közönségének. Olyan fesztivál ez, ahol unoka
és nagyszülő, tinédzser és szülő, egyszóval az egész
család újra felfedezheti ezt a csodálatos várost.
Olyan fesztivál ez, mely a világon minden emberhez
szól, hiszen a zsonglőrök, az artisták és a főszereplők, a fényfestő művészek olyan nyelvet használnak,
mely mindenki számára érthető. Mit is kívánhatnánk
mi, szervezők és alkotók Önöknek? Csakis azt, hogy
nyissák ki szemüket, és velünk együtt legyenek részesei az idei nyár fénypontjának, az ország legnagyobb metamorfózisának!
Szécsi Máté
programigazgató
Zsolnay Örökségkezelő NKft.
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ZSOLNAY LIGHT ART FÉNYFESTŐVERSENY
A Zsolnay Light Art Fényfestőverseny harmadik kiadása számos újítást
hoz a fesztivál életébe. A legfontosabb, hogy idén először három este is
látható lesz a vetítés, ráadásul tovább bővítettük a felületet is, így az
alkotók már a Székesegyház teljes (látható) felületére komponálhatták
Metamorfózis témájú homlokzatspecifikus videóikat.
A három kontinensről érkező pályaművek legjobbjaiból idén is egy
nemzetközi szakmai zsűri választja ki a győztest, de a korábbi évekhez
hasonlóan a közönségre is nagy feladat hárul az értékes különdíjak
odaítélésékor. A három nap során a versenyprogramon kívül látható
lesz egy válogatás az előző évek legjobb munkáiból, és persze a már
klasszikusnak számító Jónás Könyve című alkotás, mely a verseny
házigazdáinak, a Kiégő Izzóknak a műve.
Mindhárom est menete hasonló, először az idei versenyalkotásokat
vetítjük, amelyeket az előző évek legjobb munkái követnek.
A vetítések időpontjai: június 29. – július 1. 22.00–00.00
A verseny támogatója: ZEISS
Társszervező és házigazda: Kiégő Izzók / Glowing Bulbs
Kiemelt technikai támogató: VER
Technikai partner: H.G. Event Technics Kft.
Támogatók: Dél TAKARÉK, AVnode, LPM, MadMapper, Modul8,
Millumin, Resolume, HeavyM

A FÉNY ÚTJA
A Fényfestőverseny mellett a fesztivál legintenzívebb élményét akkor élheted át, ha végigjárod 25 állomásos belvárosi fénykörútunk, a Fény Útja
minden állomását.
Ennek keretében a kedvelt pécsi épületek lenyűgöző fényfestést, a belváros
ismert terei és rejtett zugai izgalmas fényinstallációkat kapnak. A vetítések
és fényszobrok nagyobb területen helyezkednek majd el, olyan különleges helyszínekkel bővülve, amelyek még a helyiek számára is ritkán mutatják
meg magukat. A teljes belvárost behálózó Fény Útja összesen 12.000 négyzetméternyi vetített felületet kelt életre.
Akiknek nem lenne elég ennyi izgalom és látvány, azoknak örömhír, hogy az
idei évtől tovább bővül a kínálat. Egy 1500 forintos karszalag megvásárlásával a Fény Útja Extra négy napon át a belváros zárt tereibe kalauzolja a
felfedezőket, és kínálja leghihetetlenebb fényalkotásait.
Fény útja koncepció: Pusker Péter
A Fény Útját megtekintheted:
csütörtök, péntek, szombat: 21.30–01.00
vasárnap: 21.30–00.00
Az ettől eltérő nyitvatartással megtekinthető állomásokat
a leírások mellett jelöljük!
Részletes információ a jegyvásárlásról a 64. oldalon.
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Barbakán
1. Biofílium
Koszti Zsuzsó (Flux) & Katona Kati & Nagy Kála
A biofília fogalma E. O. Wilson amerikai biológus nevéhez fűződik, lényegi eleme, hogy mi, emberek genetikai alapokra visszavezethetően ösztönös, belülről fakadó érzelmi vonzódással rendelkezünk a Földön élő többi élőlényhez.
A Biofílium című alkotás egy olyan alternatív vizuális ökoszisztémát mutat
be, mely közelebb hozza a látogatókat az élő organizmusok belső ritmusához, így betekintést enged a természet rendjének misztikus összefüggéseibe.
Technikai partner: Fényhangár
Esze Tamás utca
2. Geofílium
Fényhangár
Életünk során a természet végtelen színnel és formával gyönyörködteti
érzékszerveinket nap mint nap. A Fényhangár csapata azt igyekszik bemutatni, hogy milyen sokszínű is ez a paletta és mennyi egyedi formát fedezhetünk fel a minket körülvevő természetben. Az alkotók ezt a látványt
egyesítik egy interaktív, generatív grafikával, amely a kezek pozícióját és
mozgását feltérképezve, az egyedi gesztusokat felismerve alakíthatóvá
és irányíthatóvá teszi a kaleidoszkópot, a mandalát és számos különleges
geometriai formát.

A FÉNY ÚTJA

Szent István tér
3. Fényliget
Organicon
Az Organicon célja a Szent István téri liget átváltoztatása fénnyel, a fák és
a szökőkúthoz vezető utak fényösvénnyé alakítása. Besétálható képek,
háttérben a frissen felújított Miasszonyunk Zárdatemplom fényfestett
látványával. Játék térrel és perspektívával. Az Organicon csapatának régen megálmodott, ám első ízben kivitelezett alkotása.
Ókeresztény Mauzóleum
4. Hullám01
Vicsek Viktor / Limelight
Az alkotás egy visszájára fordított kilátó, amely nem kintről, hanem bentről
tárja elénk a látványt. Az Ókeresztény Mauzóleum felszíni kápolnájának falai
közé épült, fénycsöveket hordozó struktúra kívülről és belülről bejárható, érzékeli a látogatók jelenlétét és ennek függvényében alakítja fényét és hangját.
Pincerendszer – Littke Palace Látogatóközpont (Pezsgőház épülete)
(Szent István tér 12.)
5. Spidron Mapping 2.0
Bordos László Zsolt
A Spidron egy speciális geometrikus rendszer, amelyet Erdély Dániel formatervező talált fel. Az eredetileg 1979-ben, Rubik Ernő formatan órájára elkészített konstrukció változatain ma már egy nemzetközi kutatócsoport dolgozik
Erdély Dániel vezetésével. Bordos László Zsolt 7 perces sztereó 3D objekt
mapping installációja a Spidront mint inspiráló formát használja. A geometrikus alakzat vizuális lehetőségeit ragadja meg tárgyvetítés segítségével.
A FÉNY ÚTJA
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A virtuális 3D animáció visszavetítése a valódi 3D-s térre, és a kettő kombinációjából adódó játék a néző számára újszerű, sokszor meglepő, meghökkentő vizuális élményt nyújt. A látogatókat Magyarország egyik leghosszabb egybefüggő pincerendszerébe visszük le, ahol télen-nyáron 14
Celsius-fokos a levegő hőmérséklete. Az ötszintes pincerendszer negyedik
szintjére szakavatott túravezetővel juthatnak le az érdeklődők.
Technikai partner: Christie Digital
Együttműködő partner: Littke Palace Látogatóközpont, Guideinfo
Figyelem: Az erős fény- és hanghatások miatt az arra érzékeny
látogatóknak, 6 év alatti gyerekeknek és epilepsziás betegeknek
nem ajánljuk! Karszalaggal látogatható!
Nyitva: cs.: 21.30–01.00, p., szo.: 10.00–01.00, v.: 10.00–00.00
Cella Septichora (Szent István tér)
6. Színek folyama
Monochrome Clack
A Sztojánovits Andrea és Köves Éva alkotta csapat installációja egyrészt arra
keresi a választ, hogy milyen új esztétikák jöhetnek létre a matematika és a
vizuális művészetek korszerű párosításából. Másrészt, hogy ezen új esztétikák – aktív részvétel segítségével – hogyan hatnak magára a felhasználóra.
A folyamat során a nézők egy színorgonán keresztül maguk változtathatják
ennek az állapotnak a minőségét, melyet a festmény, a vetített fény és a
matematikai algoritmus együttese újszerű színesztétikával jelenít meg újra
és újra. Karszalaggal látogatható!
Technikai partner: Mogul Audio
A FÉNY ÚTJA

Csontváry Múzeummal szemben (Janus Pannonius u. 11.)
7. Pixelbogár
Kiégő Izzók
A Kiégő Izzók tavaly debütált Pixelbogár szobra új helyen, megújult formában és kibővített tartalommal folytatja sétáját a vizuális ingerek erdejében.
A Pixelbogár egy digitális köztéri szobor, a Zsolnay Fényfesztiválnak készült
totemállat. A fesztivál látogatói fölé magasodva hirdeti a fény univerzalitását. A minimalista szobor napközben egyszerűen csak új perspektívába
helyezi a neki otthont adó teret, az este beálltával azonban megelevenedik a
több ezerszeresére felnagyított rózsabogár, és fénnyel tölti meg környezetét.
Káptalan utca
8. Méhkas Dia Projekt
Méhkasaula
A Méhkasaula egy székesfehérvári fényfestő csapat, akik analóg vetítések segítségével akár egy egész utcát képesek csöppet sem hétköznapivá
varázsolni. Az írásvetítő, mint „fényfestő” ecset funkcionál, segítségével
színekbe csomagolják a teret, alkalmazkodva az adott helyszínhez és a
formai adottságokhoz. Idén a Káptalan utcai múzeumok épületeire a metamorfózis szellemében készítik el egyéni alkotásaikat.
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara (Káptalan u. 5.)
9. Mapping Gaming: A flipper
FLxER Team
A Zsolnay Light Art Fényfestőverseny zsűrijének elnöke, Gianluca Del
Gobbo egy interaktív mapping installációval érkezik a fesztiválra, ami
a videójátékokban jártas közönség igazi kedvence lesz. A FLxER csapat
A FÉNY ÚTJA
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olyan videójátékot alkotott meg, amely összhangban van a vetített felülettel és annak formáival, így azokat hatalmas felületen játszhatjuk.
Karszalaggal látogatható!
Technikai partner: Visual Europe Group
Együttműködő partner: Kitzinger Gábor (Kiégő Izzók)
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara (Káptalan u. 5.)
10. Pixel-art
Arany Gold Zoltán
Arany Gold Zoltán tagja a Székesfehérvári Művészek Társaságának, és a
Méhkasaula Kulturális Egyesületnek. Tetováló, festő és fotóművész, aki rövidfilmeket készít, és képzőművészeti installációk elkészítésében vesz részt
több mint két évtizede. A Pixel-art egy plexirudakból álló objektum, melynek
segítségével a látogató saját maga alkothat struktúrákat háromdimenziós
térben. A fényélményben a felhasznált anyag fényáteresztő képessége dominál leginkább, ami sötétben érvényesül a legjobban. Az installáció Kern
Péter segítségével jött létre. Karszalaggal látogatható!
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara (Káptalan u. 5.)
11. Virágom
Koros Design | Fényprogram: Vicsek Viktor
A tavalyi Liliom után a Koros Design csapata egy újabb természet inspirálta
fényinstallációval készült a fesztiválra. A Virágom is egy speciális textíliából
készített, felfújható alkotás, ez alkalommal egy kinyíló virág felnagyított, interaktív újraértelmezése. Az öt méter magas virág alaphelyzetben zárt állapotban
látható, de ha a kijelölt pontokra ráállnak a látogatók, a növény látványos fényprogram kíséretében kinyílik és virágba borul. Karszalaggal látogatható!
A FÉNY ÚTJA

Északi Várfalsétány
(bejárat: Martyn Ferenc Múzeum udvara – Káptalan u. 4.)
12. A Hold Múzeuma
Luke Jerram
A Hold Múzeuma Luke Jerram Bristolban élő és alkotó művész vadonatúj utazó művészeti alkotása. A hét méter átmérőjű Holdinstalláció grafikai hátterét 120 dpi-s, a Hold felületéről készült
részletgazdag NASA fotók alkotják. A körülbelül 1: 500 000
méretarányban létrehozott, belülről megvilágított, gömb alakú
szobor minden egyes centimétere 5 kilométernek megfelelő
távolságot jelenít meg a Hold felszínéből.
Luke Jerram munkásságának fókuszában szobrok, installációk és élő művészeti projektek megalkotása áll. Az Egyesült
Királyságban élve, de már 19 éve nemzetközi színtéren dolgozva Jerram számos különleges művészeti projektet hozott létre, amelyeknek köszönhetően világszerte elismerést
váltott ki, és inspirálóan hatott az emberekre.
A Hold Múzeuma Luke Jerram és a Norfolk & Norwich Festival
összefogásából és számos kreatív szervezet együttműködésével jött létre: At-Bristol, Lakes Alive, Provincial Domain
Dommelhof, Brighton Festival, Greenwich+Docklands International Festival, Without Walls, Les Tombées de la Nuit, Rennes és Cork
Midsummer Festival.
Az alkotás létrehozásában a következő szervezetek vettek részt:
UK Space Agency, University of Bristol, The Association for Science,
Discovery Centres. Karszalaggal látogatható!
A FÉNY ÚTJA
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Janus Pannonius utca
13. Habitatae – Fényszőnyeg
Varga Vince
Utcahossznyi fényfestéssel pótolt flóra, falra tapasztott fényfauna: bolygónk már letűnt vagy épp eltűnő élővilágainak grafikus pótlására tett lehetetlen kísérlet négy nap alatt, négy felvonásban. Az alkotó Varga Vince 20
éve dolgozik audiovizuális tervezőként. Kőszínházi, kortárs és zenei színpadi
munkái világszerte láthatók.
Technikai partner: Night Projection
Gázi Kászim pasa dzsámija (Széchenyi tér)
14. A végtelenbe és tovább!
Ferth Tímea
A bajai származású, Budapesten alkotó kócos grafikus, Ferth Tímea a szemünk láttára emeli újabb szintre a homokrajzolás technikáját és annak
művészetét. Digitális eszközök segítségével élőben rajzolja, mozgatja meg
a Dzsámi délkeleti homlokzatát. A kép spontán mozog, folyamatosan átváltozik, így hol egy előadás háttere, hol a szabadon szárnyaló fantázia és az
épület architektúrájának szerelemgyermeke.
Technikai partnerek: Visual Europe Group, Night Projection
Nádor Galéria (Széchenyi tér 15.)
15. HEXA – A térbe zárt fény
Healium Decoration
A Healium Decoration csapata megalakulása óta arra törekszik, hogy munA FÉNY ÚTJA

káiban megmutassa a fény, a tér és a szemlélő hármasának kapcsolatát.
A Fényfesztiválra készült interaktív installációban a végtelen számú lehetőség közül kívánnak egyet bemutatni, ahol Te – a szemlélő – magad
lehetsz az alkotás lelke, mozgatórugója.
A közel 2000 fénygömböt és az intelligens lámpákat egy egészként kezelő rendszert a csapat saját fejlesztésű, valós idejű 3D programja, a
Lightformer végzi.
Technikai partner: Harman Professional Kft.
Karszalaggal látogatható!
Nádor Galéria (Széchenyi tér 15.)
16. Moirée
Ádám Krisztián – Balogh Balázs
Van úgy, hogy alig hisszük el, amit magunk előtt látunk. Van úgy, hogy az
egyenes vonalak egy pillanatra hullámossá lesznek, csíkok helyett pedig
különböző vonalsziluettek tűnnek fel a szemünk előtt. De ilyenkor vajon
tényleg a szemünk káprázik, vagy csak egy jelenésszerű optikai illúzió hatása alá kerülünk? A moiré-jelenséggel szinte naponta találkozhatunk. Ott
van az egymásra libbenő függönyök árnyékában és a lefotózott tévéképernyőn. Ádám Krisztián ékszertervező és a Studio That’s It vizuális műhelyt jegyző Balogh Balázs médiadesigner közös projektjének fókuszában
ékszerek és vetített képkompozíciók különleges fénytérmetszetei állnak.
Technikai partner: Visual Europe Group
Együttműködő partner: Let it Be! art agency
Karszalaggal látogatható!
A FÉNY ÚTJA
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Pécsi Galéria (Széchenyi tér 10.)
17. Fényutazás
Mengyán András képzőművész kiállítása
Mengyán András világhírű képzőművész-designer munkáiban a fény mint
médium a legkülönbözőbb módokon jelenik meg. Olyan neves elődökkel
dolgozott együtt, mint Kepes György, aki a műfaj egyik legjelentősebb képviselője. Ez az együttműködés mély inspirációt jelentett további művészetében a geometrikus formák és térábrázolások látványközpontú, a modern
technikák különféle eszközeit is alkalmazó, rendszerszintű szemléletében.
A kiállításon szereplő művek a fény anyagként való kezelésével és formálásával foglalkoznak, új lehetőségeket kínálva a vizuális műfajok részére.
Karszalaggal látogatható!
Nyitva: csütörtök: 21.30–01.00, péntek, szombat: 10.00–01.00,
vasárnap: 10.00–00.00
Széchenyi tér
18. Foton
Koros Design
A foton az elektromágneses sugárzások, így többek között a fény elemi részecskéje, legkisebb egysége. A foton modern elmélete szerint a
fény nem csak hullámként, de részecskeként is definiálható. A fény kutatása végigkísérte az emberiség történetét, azonban arra, hogy valójában hogyan is néz ki annak részecskéje, nincs konkrét köznapi képünk.
Erre a kérdésre ad vizuális választ a Koros Design installációja, mely a fény
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elemi részecskéjét egy feszített szerkezeten keresztül jeleníti meg. A
fénylő csövekből felépülő gömb elemeinek egyike sem ér a másikhoz. A
lebegő struktúra az anyag megfoghatatlanságát és az elemi részecskék
tűnékeny világát fejezi ki. Az architektúrát tovább emeli a testeken futó
fényprogram, melynek megalkotója Vicsek Viktor.
Művészetek és Irodalom Háza
19. Camera Obscura látványszoba
Pórszász Áron
A Fényfesztiválon immár harmadszor megépített, szoba méretű camera
obscura ritka fényjelenség megtapasztalásával kápráztatja el a látogatókat. A fényjelenség a sötét szobába egy apró lyukon keresztül bejutó fény
hatására jön létre, így a falon a külső világ fordított, „élő” képe jelenik meg.
Pórszász Áron fotóművész camera obscurával készített többméteres felvétele a Széchenyi térről szintén megtekinthető.
Karszalaggal látogatható!
Nyitva: péntek, szombat, vasárnap: 10.00–20.00
Irgalmasrendi Szent Sebestyén templom (Széchenyi tér 5.)
20. Kiterjesztés 2.0
Nagy András XYZ
Az interaktív technológiákkal kísérletező Nagy András munkáinak fókuszában a generatív képalkotás lehetőségeinek feltérképezése áll. Heim
Roland intermédia művésszel és Adrian Newgent zeneszerzővel közösen jegyzett Kiterjesztés című performansza a fény és a hang médiumait
egyesítik térmanipulációs és optikai illúziókkal kísérletezve. Egyedi látvány- és hangzásvilága a vetített animációs elemek és zenei motívumok
A FÉNY ÚTJA
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különleges fúziójából születik meg, melyet Hamvas Béla és Weöres Sándor
belső utazásra hívó sorai kísérnek.
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Technikai partner: Visual Europe Group
Színház tér
21. Törzsi mintázatok
Laluz Visuals
A LaLuz Visuals csapata antropológiai források segítségével négy különböző tájegység kultúrájához tartozó törzsi motívumokat elevenít fel a Színház
téren. Az inspirációt a népművészetükben egyedülálló dél-amerikai Shipibo,
az észak-amerikai Lakota és Navajo, a nyugat-afrikai Dogon és Adinkra,
illetve az ausztrál Aboriginalok kultúrája adja. Az újraértelmezett mintázatok egy fantasztikus utazásra hívják a látogatókat az őslakosok életének
atmoszférájába. Az amazóniai hangulatot Bruno Novelli brazil származású
művésszel együttműködve teremtik meg.
Támogató: ZEISS
Együttműködő partner: Pécsi Nemzeti Színház
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király u. 9.)
22. Monokróm Udvar
Total Art Egyesület
A Total Art Egyesület tagjaként Komlós Attila az első fesztivál óta festi
fénnyel a Belvárosi Könyvtár udvarának falait. Fények és árnyékok játéka,
animációs filmek vetítése, egy meghitt fénysziget a fesztivál forgatagában.
A FÉNY ÚTJA

Jókai tér
23. Kinetikus Fénypanoráma
Fényszórók Visual
A Fényszórók Visual csapata fiatal képzőművészek szárnybontogatásának eredményeként jött létre. Képi világukban a szürrealizmustól
kezdve a steampunkon át a szecesszió ornamentikus motívumaiig a
legkülönbözőbb stílusjegyek fedezhetők fel, így a végeredmény teljesen
egyedi. Kézzel festett üvegdiáik és speciális technikai megoldásaik
a falfelületeket forgó kaleidoszkóppá, szélfútta vászonná, hullámzó
vízfelületté képesek átalakítani.
Assisi Szent Ferenc plébániatemplom (Ferencesek utcája 37.)
24. Szent Ferenc lámpásai
Labor Fényműhely
A Labor Fényműhely analóg vetítőkből és kinetikus szerkezetekből készít
fényinstallációt a Szent Ferenc templom északi homlokzatára. Az alkotás
alapgondolata a „fény” szétszórása, felbontása köré épül. Ezt egy tükrökkel és prizmákkal felszerelt mechanika teszi lehetővé, mely a fény útjába kerülve szétszórja a vetítők fényét, ami aztán játékosan szalad szét
a templom falain és a tér felületén. Az alkotás egyben tisztelgés Szent
Ferenc élete, szellemisége előtt.

A FÉNY ÚTJA
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Evangélikus templom (Dischka Győző u. 6)
25. Empyreum
VJ Centrum & Visualpower
Az Empyreum a mennyország legmagasabb köre, ahonnét az ég fénylő tüneményei származnak.
A pécsi evangélikus templom egy interaktív fénykísérletnek ad helyet, ahol
a látogatók nem csak szemlélői, de formálói is lehetnek az alkotásnak. Robotlámpák és projektorok összhangja teremt kapcsolatot az ég, a föld, az
ember és a technika között úgy, hogy a különleges látványban a jelen motívumai mellett a templom rég elfeledett harangjai is megidéződnek.
Technikai partnerek: Visualpower Kft., Centrum Budapest, Secret Mapping
Experiment, Blurboyz, Harman Magyarország Kft., Vizuál Tipp Kft.

A Fény Útja látványosságai mellett egyedi fényfestésekkel találkozhatsz csatlakozó programhelyszíneinken is, melyek: Balkán Bisztró,
Lompos Uszkár, Made In Pécs Café, Nappali, Szabadkikötő
Alkotók: Full Kolor Visual, Grafoscope, Méhkasaula
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Teljes

védelem

A kép egy UV kamerával készült,
amely csak az ultraibolya fényt
engedi át.

es

Részleg

UV

védelem

A ZEISS ígérete

A részleges UV-védelmet nyújtó
színtelen lencse ilyen fényképeken
átlátszó.
Megmutatja, hogy a lencse nem,
vagy csak részben szűri az UVsugarakat.
Ez azt jelenti, hogy a lencse
átengedi az UV-sugarakat, amik
így kárt tehetnek a szemben és
a szem körüli szövetekben.

*Részletek a ZEISS Fogyasztói árlistájában

Teljes UV-védelem minden színtelen lencsén.*
A nap minden percében.
STREET ARTIST

A ZEISS UVProtect
technológiával ellátott
színtelen lencsék UVkamerával készített
képe olyan sötét, akár
a napszemüvegé.

ZEISS lencsék UVProtect Technológiával

A lencse teljesen
kiszűri az UVsugarakat.
Teljes UV-védelem
a szemnek és
a szemkörnyéki
szöveteknek.
Színtelen szemüveglencse, mely olyan
UV-védelmet nyújt,
mint a prémium
napszemüvegek.
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Legyél te a zsűri!
A Magyar Zsonglőr Egyesülettel idén is összefogtunk, hogy helyet adhassunk a Magyar
Zsonglőrtalálkozónak. A szakmai programon túl a találkozó ebben az évben is nyilvános
programokkal színesíti a fesztivált. Mindemellett tavasszal rukkoltunk elő legújabb közös
kezdeményezésünkkel, és hirdettük meg a Zsolnay Street Artist nemzetközi pályázatunkat, amelynek keretében 5 nemzetközi és magyar produkciót választottunk be a fesztivál hivatalos programjába. 3 napon át 4 helyszínen, több alkalommal láthatjuk ezt az 5 előadást.
A fellépő művészeket kétféle módon is támogathatod. Az utcaművészet hagyományaihoz
híven, előadás után a kalapba dobott adománnyal. Emellett kérünk, szavazz a legjobb
honlapján. A legtöbb nézői voksot bezsebelő előadás 3000
előadásra a Fényfesztivál honlapján
eurós díjban részesül. Az előadásokat bátran ajánljuk korosztálytól függetlenül mindenkinek!
Legyél te is zsűritag, és szavazz a 2018-as Fényfesztivál legjobb előadására!
A következő oldalakon többet is megtudhatsz az 5 produkcióról.
A Zsolnay Street Artist utcai előadások versenyének résztvevői:
Mr. Vita: A TNT Show (ES)
Mr. Vita olyan figura, aki mintha egy rajzfilmből lépett volna elénk. Mégis valóságos
tettekre biztat, és arra, hogy vegyünk részt mi is az ő történetében. A TNT Show egy
rendkívül energikus előadás, mely bátran egyesíti a hagyományos cirkusz elemeit a chaplini humor világával. Mr. Vita legnehezebb mutatványával zárja előadását: a rock n ’roll,
a bukósisak és a vicces vetkőzőszám csak felvezetik azt, amire mindenki vár, a bombát!
STREET ARTIST
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Copyleft (FR)
A Copyleft olyan köztéri zsonglőrprojekt, amelyben a
tánc, az utcaművészet és a cirkusz elemei keverednek.
A teniszezőnek öltözött zsonglőrök egy rövid, zenés bemelegítés után 30 percnyi szemfényvesztő zsonglőrködéssel
kápráztatják el a közönség apraját-nagyját.
STREET ARTIST
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All in Two (HU)
Zsonglőrködés, akrobatikus elemek, varázslat és tudomány keveredik egy sor furcsa, hóbortos jelenetben, de a két tehetséges magyar
művész lenyűgöző előadásából a báj és a finom
humorérzék sem hiányozhat. Az All in Two társulat számos országot bejárt legújabb produkciójában interaktív jelenetekkel és frappáns humorral
bontják le a falat színpad és nézőtér között.

STREET ARTIST

Circo Eguap (AR): Rolling Bag
Az argentin társulat előadása rengeteg humorral fűszerezett akrobatikus elemmel és veszélyes trükkel operál. A társulat lány tagja, Minimi egy fürge és
bátor cirkuszi akrobatahölgy, akinek merész és mulatságos mutatványai
mindenkit ámulatba ejtenek. Roquecycle pedig egy igen erős és karizmatikus férfiú, aki egykerekű biciklijével a klasszikus cirkusz világát
idézve teremt önfeledt hangulatot.

STREET ARTIST
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Papito (AR): A különleges játékos
Latin ritmusok, tánc, vidámság és meglepetések sorozata! A varázsbőröndből előbukkanó két szék és rengeteg izgalmas tárgy
biztosítja Papito előadásának fő eszköztárát. Az argentin mókamester megkísérli felkutatni a saját helyét a világban azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy közben a kedves közönség szívét melegség töltse el, és mosolyt csaljon az arcokra.
Egyedülálló játékosság, friss és szórakoztató műsorszám nem
csak gyerekeknek!

STREET ARTIST

TOVÁBBI PROGRAMOK
Ahol külön nem jelöljük, a programok ingyenesek!

JÚNIUS 28. | CSÜTÖRTÖK
17.00
Fényutazás – Mengyán András képzőművész kiállításának megnyitója
Pécsi Galéria (Széchenyi tér 10.)
Mengyán András világhírű képzőművész-designer munkáiban a fény mint médium a legkülönbözőbb módokon jelenik
meg. A kiállításon szereplő művek a fény anyagként való kezelésével és formálásával foglalkoznak, új lehetőségeket
kínálva a vizuális műfajok részére. A kiállítást megnyitja P. Szabó Ernő művészettörténész.

CSÜTÖRTÖK
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18.00–24.00
Fénybütykölde
Művészetek és Irodalom Háza – Hild-udvar (Széchenyi István tér 7–8.)
Tavalyi közönségkedvenc programunk, a Fénybütykölde idén visszatér!
A fesztivál minden délutánján és estéjén fénydíszeket, ékszereket, kreatív kiegészítőket készíthettek, majd rögtön bevethetitek a fesztivál forgatagában. Ha pedig már készítettél magadnak ékszert, és még mindig hajt a machinálási vágy,
bütyköld meg a falakat is! Interaktív fényfestés 21.30-tól, gombokkal, tekerentyűkkel, mókás animációkkal Gonzo módra.
Együttműködő partnerek: Fényszórók Visual, Pécsi Origami Kör, Gonzo Visuals
Belépődíjas program! Belépőjegy: 1000 Ft

CSÜTÖRTÖK

21.30
Lights on! – fesztiválnyitó
Széchenyi tér, Dzsámi előtt
Csütörtök este szeretettel várunk a Széchenyi térre, hogy együtt lehessünk, amikor felkapcsolódnak a fények, és
közösen ünnepelhessük a Fényfesztivál indulását.

CSÜTÖRTÖK
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22.00–02.00
Algorythms
Makker (Király u. 48.)
A PTE Elektronikus Zenei Médiaművészet szak II. éves hallgatói idén csatlakoztak a fesztiválhoz, és pályázatot írtak ki algoritmikus zenei- és vizuális művek készítésére. A beérkezett alkotásokkal négy napon át ismerkedhetünk a Makker vadonatúj kreatív technológiai
műhelyében.
Együttműködő partner: PTE Elektronikus Zenei Médiaművészet szak
23.00
Techno Műhely
AGA2L, obwygszyh, DJ Ketami, Normál Tamás
Szabadkikötő (Király u. 64.)
Nagy öröm számunkra, hogy évről évre egyre több belvárosi szórakozóhely csatlakozik
a fesztiválhoz. Az egyik legrégebbi motoros ezen a téren a Király utca végén található
Szabadkikötő, ahol élőzenei koncertek és elektronikus zenei partik széles kínálatából válogathattok négy estén át.

CSÜTÖRTÖK

JÚNIUS 29. | PÉNTEK
13.00–20.00
Retro könyvvásár
Belvárosi Könyvtár udvara (Király u. 9.)
Régóta keresel egy könyvet, ami már nem kapható? Vagy csak szereted a
régi könyvek illatát? A Retro könyvvásárban garantáltan találsz magadnak
olvasnivalót.
Együttműködő partner: Csorba Győző Könyvtár
15.00–18.00
Papír Panír Imaginárium
Martyn Ferenc Múzeum udvara – Reneszánsz Kőtár (Káptalan utca 4.)
A Papír Panír a Fényfesztivállal együtt született, pécsi székhelyű élménypedagógiai program, amely legfőképpen a báb- és a színházművészet
eszközeit felhasználva valósít meg készség- és ismeretfejlesztő
programokat. Saját története, pénzneme, szokásai és szabályai vannak és
persze titkai, melyek kifürkészésre várnak. Mindez színjátékos köntösben a
papírba öltöztetett Reneszánsz Kőtárban.
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16.00–20.00
Inspirál Zsonglőr és Cirkuszi Játszóház
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara (Káptalan u. 5.)
A zsonglőr játszóházban kicsik és nagyok is próbára tehetik ügyességüket, kitartásukat
és egyensúlyérzéküket. Olyan zsonglőreszközökkel ismerkedhetsz meg, mint a buzogány,
poi, ördögbot, yo-yo, diaboló, kontaktlabda, gólyaláb, de a tányérpörgetést vagy a kötéltáncot is kipróbálhatod.
Együttműködő partner: Magyar Zsonglőr Egyesület
16.00
Diafilm délután
Filharmónia Magyarország Belvárosi Jegyirodája – Filter Kultúrkávéház (Színház tér 2.)
Hozd el kedvenc diafilmed, mi pedig elmeséljük neked! Vagy csak kukkants be hozzánk
egy mese erejéig. Régi idők hangulatát idézzük meg családias környezetben, Molnár Zsuzsanna vezetésével.
Támogató: Diafilmgyártó Kft.
17.00
Varázsóra – Varázsoljunk fénnyel!
Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi István tér 7–8.)
A Zsolnay Negyed rendkívül népszerű természettudományos sorozata ezúttal a fénykísérleteket veszi górcső alá. Meghökkentő kísérletek nem csak gyerekeknek!
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17.00–20.00
Stoptrükk filmes foglalkozás
Animációkészítés a Total Art Egyesület tagjaival
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király u. 9.)
Stoptrükk technikával tárgyakat, figurákat, papírból kivágott formákat mozgathatsz. A szereplőket mozgásfázisonként lefotózzuk, majd az így elkészült sok-sok felvételt egy számítógépes program segítségével összefűzzük, és már készen is van a saját animációs filmed.
Együttműködő partner: Total Art Egyesület
17.00–00.00
Algorythms
Makker (Király u. 48.)
A PTE Elektronikus Zenei Médiaművészet szak II. éves hallgatói pályázatára beérkezett
alkotások a Makker vadonatúj kreatív technológiai műhelyében. Részletek a 32. oldalon.
17.00
Papito (AR): A különleges játékos
Szent István tér
Az argentin mókamester friss és szórakoztató műsorszáma nem csak gyerekeknek! Keressétek szombaton és vasárnap is. Részletekről a 28. oldalon olvashatsz.
17.00
All in Two (HU)
Széchenyi tér
Két tehetséges magyar művész lenyűgöző előadása zsonglőr és akrobatikus elemekkel.
Szombaton és vasárnap is. Részletekről a 26. oldalon olvashatsz.
PÉNTEK
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17.30
Circo Eguap (AR): Rolling Bag
Színház tér
Az argentin társulat rengeteg humorral fűszerezett utcaszínházi és cirkuszi
előadásával szombaton és vasárnap is találkozhattok.
Részletek a 27. oldalon.
18.00–21.00
Sienta la Cabeza – Hajszobrász Show (ES)
Sétatér, Szepessy-szobor
A katalán Sienta la Cabeza társulata tavaly elképesztő népszerűségre tett
szert extravagáns hajkölteményeivel és műsoruk felejthetetlen hangulatával, így idén is visszavárjuk őket. A különc fodrászat – két nem mindennapi
hajszobrász és egy DJ – kreativitása nem ismer határokat: némi hajfesték,
hajlakk és hétköznapi eszközök segítségével meseszerű hajkölteményeket
varázsol a bátor jelentkezők frizurájából. Idén három délutánon is részesei
lehettek fantasztikus produkciójuknak.
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18.00–24.00
Fénybütykölde
Művészetek és Irodalom Háza – Hild-udvar (Széchenyi István tér 7–8.)
Tavalyi közönségkedvenc programunkon a fesztivál minden délutánján és estéjén készíthettek fénydíszeket, ékszereket és kreatív kiegészítőket. Részletek a 30. oldalon.
Belépődíjas program! Belépőjegy: 1000 Ft
18.00
Copyleft (FR)
Barbakán
Köztéri zsonglőrprojekt tánc, utcaművészeti és cirkuszi elemekkel a francia Copylefttől.
Keressétek szombaton és vasárnap is. Részletekről a 25. oldalon olvashatsz.
18.00–21.00
Méhkas diafestő műhely
Martyn Ferenc Múzeum udvara (Káptalan utca 4.)
Az alkotni vágyók idén is elmerülhetnek a diafestés fortélyaiban. Az elkészült alkotásokat
sötétedés után a Múzeum udvarán kivetítjük az udvar belső falaira.
Együttműködő partner: Méhkasaula Kulturális Egyesület
18.30
The TNT Show (ES)
Széchenyi tér, Dzsámi előtt
Mr. Vita rendkívül energikus előadása bátran egyesíti a hagyományos cirkusz elemeit a
chaplini humor világával. Keressétek szombaton és vasárnap is. Részletekről a 24. oldalon olvashatsz.
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19.00
Vj Fórum
Szabadkikötő (Király u. 64)
Beszélgetések a fényművészet és a partikultúra kapcsolatáról. Szakmai program a koraestében, nem csak szakmabeliek számára.
Moderátor: Kántor Tamás és Hradszky Tamás / xGridlab
19.00
Balkán Táncház: Pozsgai Gergő és Barátai
Balkán Bisztró (Ferencesek utcája 32.)
Új helyszínként csatlakozik programunkhoz a Balkán Bisztró, ami a belváros nyugati felének,
a Ferencesek utcájának egyik izgalmas vendéglátóhelye. Esténként fényfestést kap az udvar,
péntek koraeste pedig a Balkán táncház muzsikájával indíthatjuk az esti programok sorát.
19.30
A Szőlőskislaki Artista Iskola bemutatója – Egykerekű show és zsonglőr-flashmob
Széchenyi tér
Szőlőskislak egykori község Somogy megyében, ma Balatonboglár része. 2009 óta működik
itt egy különleges artista iskola, ami mind gyakrabban hívja fel a figyelmet erre a csöppnyi
településre. Az iskola növendékeinek előadásában csoportos egykerekű produkciót láthatunk, amit látványos zsonglőr-flashmob követ a 16. Magyar Zsonglőrtalálkozó részvevőivel.
20.00
Betwixt Pres. Blueprint
Made In Pécs Café (Kazinczy u. 1.)
A pécsi székhelyű BETWIXT elsősorban elektronikus zenével foglalkozó alkotóközösség.
Szeretnek mindent, ami táncolható, igényes, egyedi, függetlenül attól, hogy gyorsan lüktet
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vagy mélyen búg, ütemesen zakatol vagy széttördelt és súlyos. Négyéves fennállásukat
idén májusban a Blueprint című válogatáslemezzel ünnepelték.
20.00
Siaga / Elevated
Nappali (Király u. 23–25.)
A Nappali sem maradhat ki éjszakai helyszíneink listájából, két éjszakán át az Elevated Crew
tagjai teszik tiszteletüket a méltán közkedvelt szórakozóhelyen. Siaga fiatal dj és producer,
aki szereti vegyíteni a zenei műfajokat, legyen szó hiphopról, afrobeatről vagy bass zenéről.
20.00
All in Two (HU)
Széchenyi tér
Két tehetséges magyar művész lenyűgöző előadása zsonglőr és akrobatikus elemekkel.
Szombaton és vasárnap is. Részletekről a 26. oldalon olvashatsz.
20.00
Circo Eguap (AR): Rolling Bag
Színház tér
Az argentin társulat rengeteg humorral fűszerezett utcaszínházi és cirkuszi előadásával
szombaton és vasárnap is találkozhattok. Részletek a 27. oldalon.
20.30
Copyleft (FR)
Barbakán
Köztéri zsonglőrprojekt tánc, utcaművészeti és cirkuszi elemekkel a francia Copylefttől.
Keressétek szombaton és vasárnap is. Részletekről a 25. oldalon olvashatsz.
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21.00
Rodafonio (ES)
Sétatér
A Rodafonio egy varázslatos találmány. Egy óriási kerék, amely „potrohában” öt kiváló
muzsikust szállítva gurul az utcákon. Az utazók zenéjükkel hozzák mozgásba a szerkezetet, aminek így ők maguk is a részévé válnak. A kerék bármerre is járjon, különleges
hangulatot teremt, mobil színpadként funkcionál, ami matematikai precizitással ontja
magából a zenét. A kérdés csak az: vajon a zene mozgatja a szerkezetet, vagy a szerkezet
irányítja a muzsikusokat?
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21.30
Pyrodanza Girls Team: Al-Kimiya (CR-IT-MEX)
Széchenyi tér, Dzsámi előtt
A lélegzetelállító előadás a tűzzsonglőrködés, a tánc, a jóga és színházi ihletésű elemek
keveréke. A temperamentumos társulat három tagja a nőiség három aspektusát kiemelve idézi meg a törzsi harcos, a sámán és a tündér archetípusokat. A fényes rajzolatok
mágikus hatása már magában elbűvöli a nézőt, majd a zene és a kibontakozó produkció
összhangjára hangolódva egy egészen más világba csöppenhetünk.

PÉNTEK

41

42

21.30
Singas Project
Színház tér
A 2005-ben alakult Singas Project műfaji határokat átlépő megszólalása, színpadi energiája és a szabadság
belső útjait kutató filozófiája a 2000-es évek végének
markáns zenekarává tette őket. A pécsi zenekar első
nagy korszakának lezárultával a két alapító, Szabó Kornél Dénes basszusgitáros-nagybőgős és Csernák Zoltán
Samu billentyűs zenei vándorútra indult, amely Olaszországon és Törökországon át egészen Indiáig vezetett, új
barátságok, új zenészek és felfedezések mentén fejlődik
tovább az eddig is színes zenei világ. Izgalommal várjuk,
milyen muzsikát hoznak nekünk a Színház térre.
21.30
Sopianae Slam Poetry
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király u. 8.)
A slammerek az utca nyelvén, közérthetően szólnak a közönséghez aktuális témákról, érzelmekről. Kicsit színház,
kicsit vers, tele hasonlatokkal, rímekkel és metaforákkal.
Az országos hírű pécsi közösség idén is a vendégünk lesz,
és újra fényes témák köré szövi mondanivalóját.
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22.00–00.00
Zsolnay Light Art Fényfestőverseny
Dóm tér
Az eddigi sikerek után nem volt kérdés, hogy idén is megrendezzük a fesztivál fő attrakciójának számító mapping
versenyt. Az idei versenyfilmekkel indítunk, amit az elmúlt
évek legjobbjaiból készült válogatás követ.
Részletek a 6. oldalon.
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22.15
Szőlőskislaki Artista Iskola bemutatója
LED show és flashmob
Széchenyi tér
Az eseményt a cirkuszosok legifjabb generációja nyitja
meg, akik látványos LED-zsonglőr előadásukkal városi
tábortüzet varázsolnak a Széchényi térre. Őket követi a
már rutinos zsonglőrök esti fény-flashmobja.
22.30
Papito (AR): A különleges játékos
Barbakán
Az argentin mókamester friss és szórakoztató műsorszáma nem csak gyerekeknek! Keressétek szombaton
és vasárnap is. Részletekről a 28. oldalon olvashatsz.
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22.30
Ledpuppets fény-báb-színház
Vasarely Múzeum udvara (Káptalan utca 4.)
A Ledpuppets formáció egy víz alatti világot kelt életre
a bábszínház, az élő zenés performansz és a látványszínház elemeiből építkezve. A bábokat Remsey Dávid
grafikus tervezte és készítette. A bábokat életre kelti:
Makra Viktória és Ledváczky Zoltán
Fények: Halák András László | Zenei kíséret: Nagy Márton (Dj Panda)
23.00
Yuki Koshimoto – Maoom (JP)
Színház tér
Ezt a leheletfinom muzsikát játszó duót a
hangdrum nevű hangszer egyik legismertebb
előadója, Yuki Koshimoto, és az ambient zenei
művész, Dai (a.k.a. rAw) kettőse alkotja. Yuki
hangszerének meleg és édes harmóniái Dai
filmszerű zenéjével közös egységgé fonódnak,
egyszerre csendülnek fel a természet és a végtelen
kozmosz hangjai.
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23.00
The TNT Show (ES)
Széchenyi tér, Dzsámi előtt
Mr. Vita rendkívül energikus előadása bátran egyesíti a hagyományos cirkusz elemeit a
chaplini humor világával. Keressétek szombaton és vasárnap is.
Részletekről a 24. oldalon olvashatsz.
23.00
xGridLab Night: Thedunaj, Anima Sound System Dj Set +, Wegha, Anonim Flow +
Davoria Vs Technokunst: Prell & Dork
Szabadkikötő (Király u. 64.)
Illusztris fellépők sorjáznak két szinten, szoros egymásutánban ezen az estén is.
00.00
Daidai – Journey Blage & Peter Hyde
Lompos Uszkár – Martyn Ferenc Múzeum udvara (Káptalan utca 4.)
A Martyn Múzeum udvarának lombos fái alatt idén is jó lesz megpihenni, amihez a Daidai
legénysége biztosítja a zenei aláfestést. Ezen az estén a kollektíva két tagja, Journey Blage
és Peter Hyde viszi majd a prímet.

JÚNIUS 30. | SZOMBAT
10.00–13.00 és 15.00–18.00
Papír Panír Imaginárium
Martyn Ferenc Múzeum udvara – Reneszánsz Kőtár (Káptalan utca 4.)
A Papír Panír élménypedagógiai műhely készség- és ismeretfejlesztő programja a papírba
öltöztetett Reneszánsz Kőtárban péntektől vasárnapig. Részletek a 33. oldalon.
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13.00–20.00
Retro könyvvásár
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király u. 9.)
Régóta keresel egy könyvet, ami már nem kapható? Vagy csak szereted a régi könyvek
illatát? A Retro könyvvásárban garantáltan találsz magadnak olvasnivalót.
16.00
Fényfórum
Szabadkikötő (Király u. 64.)
Beszélgetések a Fény Útja alkotóival
Nézz a fény mögé, és ismerd meg azokat az alkotókat, akiknek fénycsodáinkat köszönhetjük.
Moderátor: Kovács Andrea / Let it Be! art agency
16.00
Diafilm délután
Filharmónia Magyarország Belvárosi Jegyirodája – Filter Kultúrkávéház (Színház tér 2.)
Régi idők hangulatát idézzük meg családias környezetben, Molnár Zsuzsanna vezetésével.
16.00–20.00
Inspirál Zsonglőr és Cirkuszi Játszóház
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara (Káptalan u. 5.)
A zsonglőr játszóházban kicsik és nagyok is próbára tehetik ügyességüket, kitartásukat és
egyensúlyérzéküket. Részletekről a 34. oldalon olvashatsz.
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17.00
All in Two (HU)
Színház tér
Két tehetséges magyar művész lenyűgöző előadása zsonglőr és akrobatikus elemekkel.
Részletekről a 26. oldalon olvashatsz.
17.00
The TNT Show (ES)
Sétatér
Mr. Vita rendkívül energikus előadása bátran egyesíti a hagyományos cirkusz elemeit a
chaplini humor világával. Részletekről a 24. oldalon olvashatsz.
17.00
Varázsóra – varázsoljunk fénnyel!
Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi István tér 7–8.)
Szombaton is meghökkentő fénykísérletekkel vár a népszerű természettudományos sorozat, a Varázsóra.
17.00–20.00
Stoptrükk filmes foglalkozás
Animációkészítés a Total Art Egyesület tagjaival
Belvárosi Könyvtár udvara (Király u. 9.)
Készíts saját animációs filmet stoptrükk technikával. Részletekről a 35. oldalon olvashatsz.
17.00–00.00
Algorythms
Makker (Király u. 48.)
SZOMBAT

A PTE Elektronikus Zenei Médiaművészet szak II. éves hallgatói pályázatára beérkezett
alkotások a Makker vadonatúj kreatív technológiai műhelyében. Részletek a 32. oldalon.
17.30
Copyleft (FR)
Széchenyi tér
Köztéri zsonglőrprojekt tánc, utcaművészeti és cirkuszi elemekkel a francia Copylefttől.
Részletekről a 25. oldalon olvashatsz.
18.00–21.00
Sienta La Cabeza (ES)
Sétatér, Szepessy szobor
Az őrült katalán hajszobrászok szombaton is várják a bátor jelentkezőket egy kis frizuraigazításra. Részletekről a 36. oldalon olvashatsz.
18.00
Papito (AR): A különleges játékos
Barbakán
Az argentin mókamester friss és szórakoztató műsorszáma nem csak gyerekeknek! Részletekről a 28. oldalon olvashatsz.
18.00–24.00
Fénybütykölde
Művészetek és Irodalom Háza – Hild-udvar (Széchenyi István tér 7–8.)
Tavalyi közönségkedvenc programunkon a fesztivál minden délutánján és estéjén készíthettek fénydíszeket, ékszereket és kreatív kiegészítőket. Részletek a 30. oldalon.
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18.00–21.00
Méhkas diafestő műhely
Martyn Ferenc Múzeum udvara (Káptalan utca 4.)
Az alkotni vágyók idén is elmerülhetnek a diafestés fortélyaiban. Az elkészült alkotásokat
sötétedés után a Múzeum udvarán kivetítjük az udvar belső falaira.
19.00
Loten Namling & Ma: Mgon Nagpo (Nagy Fekete)
Vasarely Múzeum Udvara (Káptalan utca 4.)
Két sas keringett a fejük felett, amikor először játszottak együtt a Himalaya lábánál,
Dharamsalában. A tibeti zene és a japán buto találkozása két vándorban, akiken keresztül Kelet és Nyugat hagyományai, hegyek és völgyek élnek együtt. Közös nyelvük a test
sötétjében hangzó ritmus, láthatatlan a szemnek, s észrevétlen a fülnek.
19.00
Circo Eguap (AR): Rolling Bag
Széchenyi tér
Az argentin társulat rengeteg humorral fűszerezett utcaszínházi és cirkuszi előadásával
ma is találkozhattok. Részletek a 27. oldalon.
19.30
All in Two (HU)
Színház tér
Két tehetséges magyar művész lenyűgöző előadása zsonglőr és akrobatikus elemekkel.
Részletekről a 26. oldalon olvashatsz.
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20.00
Rodafonio (ES)
Széchenyi tér
A Rodafonio furmányos járgánya szombaton is felbukkan a belvárosban, miközben csak
úgy áradnak belőle a dallamok. Kövesd keréknyomát, hogy te is a varázslatos utazás részévé válhass! Részletek a 40. oldalon.
20.00
Rxsolo (RSA, Elevated)
Nappali (Király u. 23–25.)
A fiatal dél-afrikai feltörekvő rapper és dj a legchillesebb hiphoptól, a forró bouncy houseon át a kőkemény trapig tartó repertoárjával mozgatja meg az embereket.
20.00
Lékkör akusztik
Made In Pécs Café (Kazinczy u. 1.)
Érzelmes, de nem érzelgős alter-rock zenekar, ami nem úgy-alter és nem is úgy-rock. A
zene és a szövegvilág harmóniája együtt szimbólumokkal teli álomvilágot alkot. A négy
pécsi fiatal koncertről koncertre bizonyítja kifogyhatatlan energiával, hogy nem csak
torzított gitárokkal lehet nagyot zúzni.
20.30
The TNT Show (ES)
Barbakán
Mr. Vita rendkívül energikus előadása bátran egyesíti a hagyományos cirkusz elemeit a
chaplini humor világával. Részletekről a 24. oldalon olvashatsz.
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21.00
Sound De Seca: Emorio (ES)
Szent István tér, füves terület
A fiatal batucada együttes a spanyolországi
Cervera városából érkezik, érzelemdús előadásuk a ritmus, a mozgás és a közönség reakcióiból építkezik. Tánc, ének, vizuális költészet és
afrolatin ritmusok – a show minden részletében
a tökéletességre törekszik. A végeredmény: forró
fieszta hangulat, megállíthatatlan őserő, valódi
energiabomba!
21.30
Zsonglőrtalálkozó Gálaműsor
Széchenyi tér, Dzsámi előtt
A Nemzetközi Zsonglőrtalálkozó fénypontja és
kiemelt eseménye a Gálaműsor, melyre Európa
számos országából és természetesen hazánkból
is érkeznek artisták és zsonglőrök, hogy izgalmas produkciókkal varázsolják el a nézőket. Az
egyedülálló produkciók az újcirkuszra jellemző
kreativitásról és újszerű cirkuszi eszközhasználatról tesznek tanúbizonyságot.
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21.30
Rumbo Tumba (ARG)
Színház tér
A Rumbo Tumba az argentin Facundo Salgado
elektroakusztikus zenei projektje, amelyben az
előadó Dél-Amerika különböző részeiről származó ritmusokkal és hangzásvilággal kísérletezik
olyan urbánus zenei stílusokkal vegyítve, mint a
dub, a hip hop és a house.
Facundo autentikus és a digitális hangszereken
játszik valós időben, a hangmintákat élőben rögzíti és keveri, dinamikus és mozgalmas légkört
teremtve hívja táncra a közönséget.
21.30
Sopianae Slam Poetry
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király u. 8.)
Az országos hírű pécsi slammerközösség szombaton is fényes témák köré szövi mondanivalóját.
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22.00–00.00
Zsolnay Light Art Fényfestőverseny
Dóm tér
A kiemelt érdeklődésre való tekintettel már nem csak két estén láthatók a fényfestett
csodák. Idén szombaton és vasárnap is lesz fényfestő verseny, így aki pénteken lemaradt
volna, a hétvége hátralévő estéin is garantáltan megnézheti a Székesegyházra komponált
lélegzetelállító műveket. Újra vetítjük az idei versenyalkotásokat, a nemzetközi zsűri ezen
az estén jelenti be a díjazottakat. Részletek a 6. oldalon.
22.00
Periszkóp Rádió – No Vj Night
Szabadkikötő (Király u. 64.)
A Periszkóp Rádió legénységének munkáját több mint egy évtizede a bennünket körülvevő zenei világ populáris és kísérleti szélsőségei közötti szabad ingázás határozza meg.
Szombat este ebbe az izgalmas világba nyerhetünk betekintést.
22.30
Bandart Társulat – Tánccal kezdődött
Vasarely Múzeum udvara (Káptalan utca 4.)
A Bandart társulat szerelmi történetében a digitális bábozás és a burleszk jegyei keverednek. A 3D kezeket élőben mozgató újmédia művész mintegy „bábozik” a főhősnővel, aminek köszönhetően rendhagyó, humoros, magával ragadó duettet láthatunk. A két „szereplő” viszonyában felfedezhetjük a híres számítógépes játék, a Mortal Kombat elemeit,
miközben a női karakter megmutatja, mi történik, ha elszabadul a „girl power”!
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23.00
Thaalavattam (IND)
Színház tér
Montry Manuel dobos, grafikai tervező és művész 2011-ben alapította a Thaalavattam
formációt. A Thaalavattam jelentése: a ritmus köre. Az egyedülálló ütőhangszeres projekt
Indiából érkezik, célja, hogy a zene egyetemes erejét kihasználva ösztönözze az embereket a tudatos életmódra, újrahasznosításra és életünk újrahangolására. Montry „organikus hangszerei” többek közt eldobott csövekből, ipari hulladékokból, festékdobozokból,
műanyag palackokból és kerékpáralkatrészekből készülnek, a zene hangzása mégis kifinomult, egységes és mágikus erővel hat a közönségre.
23.00
Papito (AR): A különleges játékos
Széchenyi tér
Az argentin mókamester friss és szórakoztató műsorszáma nem csak gyerekeknek! Részletekről a 28. oldalon olvashatsz.
23.00
Circo Eguap (AR): Rolling Bag
Barbakán
Az argentin társulat rengeteg humorral fűszerezett utcaszínházi és cirkuszi előadásával
ma is találkozhattok. Részletek a 27. oldalon.
23.00
FényHullámdiszkó – Mesterházy, Mill & Szovjet
Szabadkikötő (Király u. 64.)
A Szabadkikötő évközben futó sorozata a Hullámdiszkó szombat éjszakára időzíti egyik
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legnagyobb durranását, Mesterházy Ákos szettje mellett a házigazda és egy karakteres
pécsi dj várható. Bumm!
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00.00
Daidai – Naga & Peter Bernath, Ned Manish, Komfort
Lompos Uszkár – Martyn Ferenc Múzeum udvara (Káptalan utca 4.)
Ezen az estén idegenlégiósokkal erősít a Daidai csapata, Naga és Peter Bernath szettjeivel
tetőzik majd a szombat éjszakai élmények sora.

JÚLIUS 1. | VASÁRNAP
10.00–13.00 és 15.00–18.00
Papír Panír Imaginárium
Martyn Ferenc Múzeum udvara – Reneszánsz Kőtár (Káptalan utca 4.)
A Papír Panír élménypedagógiai műhely készség- és ismeretfejlesztő programja a papírba
öltöztetett Reneszánsz Kőtárban péntektől vasárnapig. Részletek a 33. oldalon.
13.00–20.00
Retro könyvvásár
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király u. 9.)
16.00–17.00
Diafilm délután
Filharmónia Magyarország Belvárosi Jegyirodája – Filter Kultúrkávéház (Színház tér 2.)
Régi idők hangulatát idézzük meg családias környezetben, Molnár Zsuzsanna vezetésével.
VASÁRNAP

16.00–20.00
Inspirál Zsonglőr és Cirkuszi Játszóház
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara (Káptalan u. 5.)
A zsonglőr játszóházban kicsik és nagyok is próbára tehetik ügyességüket, kitartásukat és
egyensúlyérzéküket. Részletekről a 34. oldalon olvashatsz.
17.00
Cal Y Canto Teatro (ES) – Műhely
Nagy Lajos Gimnázium
A spanyol társulat előadásának délutánján a Cal y Canto művészei megmutatják, hogyan
készíthetünk mi is papírlényeket. A gyerekeknek tartott műhelyfoglalkozás résztvevői az
esti show egy pontján az előadásba is bekapcsolódnak.
Ajánlott életkor: 9–13 év, kisebb gyerekek szülői segítséggel vehetnek részt a foglalkozáson
A korlátozott férőhelyek miatt a műhelyre regisztrálni kell, érdeklődj a fesztivál
Széchenyi téri infópontján!
17.00
Papito (AR): A különleges játékos
Széchenyi tér
Az argentin mókamester friss és szórakoztató műsorszáma nem csak gyerekeknek! Részletekről a 28. oldalon olvashatsz.
17.00
Circo Eguap (AR): Rolling Bag
Színház tér
Rengeteg humorral fűszerezett utcaszínházi és cirkuszi előadás az argentin Circo Eguap
társulattól. Részletek a 27. oldalon.
VASÁRNAP
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17.00
The TNT Show (ES)
Szent István tér
Mr. Vita rendkívül energikus előadása bátran egyesíti a hagyományos cirkusz elemeit a
chaplini humor világával. Keressétek vasárnap is. Részletekről a 24. oldalon olvashatsz.
17.00–20.00
Stoptrükk filmes foglalkozás
Animációkészítés a Total Art Egyesület tagjaival
Belvárosi Könyvtár udvara (Király u. 9.)
Készíts saját animációs filmet stoptrükk technikával. Részletekről a 35. oldalon olvashatsz.
17.00–00.00
Algorythms
Makker (Király u. 48.)
A PTE Elektronikus Zenei Médiaművészet szak II. éves hallgatói pályázatára beérkezett
alkotások a Makker vadonatúj kreatív technológiai műhelyében. Részletek a 32. oldalon.
18.00–21.00
Sienta La Cabeza (ES)
Sétatér, Szepessy szobor
Ha van benned kurázsi, ma még felkeresheted a különc katalán hajszobrászokat, akik
extravagáns hajkölteményeket varázsolnak a frizurádból. Részletek a 36. oldalon.
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18.00
Copyleft (FR)
Barbakán
Köztéri zsonglőrprojekt tánc, utcaművészeti és cirkuszi elemekkel a francia Copylefttől.
Részletekről a 25. oldalon olvashatsz.
18.00–24.00
Fénybütykölde
Művészetek és Irodalom Háza – Hild-udvar (Széchenyi István tér 7–8.)
Tavalyi közönségkedvenc programunkon a fesztivál minden délutánján és estéjén készíthettek fénydíszeket, ékszereket és kreatív kiegészítőket. Részletek a 30. oldalon.
18.00–21.00
Méhkas diafestő műhely
Martyn Ferenc Múzeum udvara (Káptalan utca 4.)
Az alkotni vágyók idén is elmerülhetnek a diafestés fortélyaiban. Az elkészült alkotásokat
sötétedés után a Múzeum udvarán kivetítjük az udvar belső falaira.
19.00
All in Two (HU)
Széchenyi tér
Két tehetséges magyar művész lenyűgöző előadása zsonglőr és akrobatikus elemekkel.
Részletekről a 26. oldalon olvashatsz.

VASÁRNAP

59

60

20.00
World’n’roll a la Francaise – DJ: Jehan Paumero
Made In Pécs Café (Kazinczy u. 1.)
Tremolo alapú chill out francia módra. Svéd swing, portugál americana, francia sanzonpunk, török pszichedelia, kambodzsai garage és izraeli szörf zene. Iggy Pop vs Beastie
Boys. Allah Las meets Joe Strummer. Noir Désir sings Jacques Brel.
20.00
Circo Eguap (AR): Rolling Bag
Színház tér
Rengeteg humorral fűszerezett utcaszínházi és cirkuszi előadás az argentin Circo Eguap
társulattól. Részletek a 27. oldalon.
20.30
The TNT Show (ES)
Széchenyi tér, Dzsámi előtt
Mr. Vita rendkívül energikus előadása bátran egyesíti a hagyományos cirkusz elemeit a
chaplini humor világával. Keressétek vasárnap is. Részletekről a 24. oldalon olvashatsz.
20.30
Copyleft (FR)
Barbakán
Köztéri zsonglőrprojekt tánc, utcaművészeti és cirkuszi elemekkel a francia Copylefttől.
Részletekről a 25. oldalon olvashatsz.
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21.00
Papito (AR): A különleges játékos
Szent István tér
Az argentin mókamester friss és szórakoztató műsorszáma nem csak gyerekeknek!
Részletekről a 28. oldalon olvashatsz.
21.30
Cal Y Canto Teatro: A-TA-KA (ES)
Széchenyi tér
A spanyol társulat meseszerű papírhadserege a levegőből csap le a mit sem sejtő közönségre. Színes teremtményeik elárasztják a teret és az eget, álomszerű világukba
hívogatva ezzel a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A Cal y Canto színház alkotóit a
papírsárkányok világának hosszú tanulmányozása után Salvador Dalí szürreális festményei ihlették meg, így kialakítva varázslatos lényeik világát.
21.30
Meybahar
Színház tér
A Meybahar világzenét játszik tradicionális és ritkán hallott hangszerelésben. A magyar-görög zenekar Marilia Pilti görög szantúri (a magyar cimbalom rokona) és Kopcsik
Márton hegedű és saját fejlesztésű zengőhúros brácsa duóján alapszik. A Meybahar
magával sodró világa az Égei-tenger és Kisázsia menti kultúrák zenei gyökerein keresztül vezet el bennünket lelkünk belső rezdüléseihez. Zenéjük sajátos újraértelmezése a
számukra legkedvesebb görög, örmény és török kompozícióknak.
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22.00–00.00
Zsolnay Light Art Fényfestőverseny
Dóm tér
Vasárnap még egyszer láthatók a fényfestett csodák, és ezen az estén kiderül az is, hogy
ki nyerte el a közönségdíjat.
Utcaművészeti versenyünk, a Zsolnay Street Artist utcaművészeti verseny nyertesét is itt
jelentjük be. Részletek a 6. oldalon.
22.30
All in Two (HU)
Barbakán
Két tehetséges magyar művész lenyűgöző előadása zsonglőr és akrobatikus elemekkel.
Részletekről a 26. oldalon olvashatsz.
23.00
Gyereknek bátor – Beckzoli (30y) szerzői est
Színház tér
„Valahogy borzasztóan hangzik minden elnevezése egy ilyen estének. Te mit írnál ki?
Szerzői est, önálló est, akusztikus koncert, pódium, vagy ilyenek. Nem akarom felsorolni
az összes lehetséges hülyeséget. Írtam egy csomó dalt, azokból játszom. Meg néha mások dalait is.” (Beckzoli)
23.00
Speed of Light Session to the Outer Space
Szabadkikötő (Király u. 64.)
A Szabadkikötő jam session-nel zárja négynapos programját, az örömzene karmesterei
az indiai Thaalavattam és a pécsi Singas Project tagjai.
VASÁRNAP

PLANETÁRIUMI PROGRAMOK
A ZSOLNAY FÉNYFESZTIVÁL ALATT
A Zsolnay Kulturális Negyedben
június 28. csütörtök
16.00 Kalandozás a csillagos égbolton 8+, 50 perc
június 29. péntek
16.00 Helyünk a világegyetemben 8+, 50 perc
június 30. szombat
11.00 Helyünk a világegyetemben 8+, 50 perc
15.00 A világűr felfedezése 8+, 50 perc
16.00 Kalandozás a csillagos égbolton 8+, 50 perc
július 1. vasárnap
11.00 Mesék az űrhajókról 5–8, 30 perc
15.00 Csillagképek, legendák: a nyári égbolt 12+, 50 perc
16.00 Kalandozás a csillagos égbolton 8+, 50 perc
Belépőjegy 1300 Ft, kedvezményes jegy 900 Ft
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FÉNY ÚTJA EXTRA

Karszalaggal látogatható helyszínek
10 fényalkotás, amit 7 helyszínen, karszalaggal nézhetsz meg.

64 Extra látnivalókkal várunk az alábbi pontokon:

Littke Pezsgőház – Pincerendszer, Szent István tér
Cella Septichora Látogatóközpont, Sétatér
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara, Káptalan u. 5.
Északi Várfalsétány (bejárat: Martyn Ferenc Múzeum udvara – Káptalan u. 4.)
Nádor Galéria, Széchenyi tér 15.
Pécsi Galéria, Széchenyi tér 10.
Művészetek és Irodalom Háza, Széchenyi tér 7–8.

Mennyibe kerül?
A Fény Útja Extra karszalag ára 1500 Ft/ fő,
6–18 éves korig 1000 Ft / fő.
6 év alatt a belépés ingyenes.

Hol tudok jegyet venni?
Online a jegymester.hu oldalon
Simple mobilalkalmazással

Helyszínen található FÉNYPONTokon:
Széchenyi tér, nyitva 10.00–00.00
Szent István tér, nyitva 10.00–00.00
Cella Septichora Látogatóközpont , Szent István tér, nyitva 10.00–01.00
Pécsi Galéria Széchenyi tér 10. nyitva 10.00–01.00
Művészetek és Irodalom Háza, Széchenyi tér 7–8. nyitva 10.00–00.00

Hányszor nézhetem meg?
A karszalag korlátlan számú belépésre jogosít a fesztivál ideje
alatt az állomások nyitvatartási idejében. A Littke Pezsgőház
pincerendszerébe folyamatosan vezetett túrák indulnak,
itt előfordulhat sorbanállás.

Hol kapok karszalagot a
korábban vásárolt jegyemért?
A FényPontokon, lásd fent.

FÉNYÁR akció
a Zsolnay Kulturális Negyedben
és a pécsi világörökségi helyszíneken
A Fény Útja Extra karszalaggal

20% kedvezménnyel
látogathatja meg a Zsolnay Negyed látnivalóit és a pécsi
világörökségi helyszíneket is.
A kedvezmény a Zsolnay jegyre, az Örökség jegyre és a Világörökség jegyre érvényes 2018. június 28. – július 1-ig.
Kedvezményes belépőjegyek válthatók a Zsolnay Kulturális Negyed Infopontjain és a Cella Septichora Látogatóközpontban.
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Turisztikai információk Pécsről:
Pécs Pont (Pécs, Széchenyi tér 1.)
www.iranypecs.hu

Parkolás:

www.biokom.hu/pecsi-parkolas/

Helyi közlekedés:
www.tukebusz.hu
TransiT mobilapp

IMPRESSZUM:
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokról mindig aktuális tájékoztatást nyújt a zsolnayfenyfesztival.hu honlap
és az egyes programok szervezőinek weboldalai.
Információ: +36 72 500 350
© Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Cím: Zsolnay Kulturális Negyed 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.
Felelős szerkesztő: Szécsi Máté | Szerkesztette: Varga Enikő
Zsolnay Fényfesztivál arculata: Sándor Zsolt | Grafikai terv, tördelés: Juha Márton
Kiadta: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Vincze Balázs Attila ügyvezető igazgató

Megédesítjük a Fényfesztivált

Csoko-Láda hand-made
csokoládé, limitált példányszám,
csak a Fényfesztivál idején
Kapható: Csoko-Láda Csokibolt
és Manufaktúra
(Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed)
PécsPont (Pécs, Széchenyi tér 1.)

Fő támogatóink: ZEISS, Dél TAKARÉK, Nemzeti Kulturális Alap, Emberi Erőforrások Minisztériuma
A Zsolnay Light Art Fényfestőverseny támogatói:
MadMapper, Modul8, Millumin, Resolume, HeavyM
Vizuáltechnikai partnereink: VER, Visual Europe Group,
Christie Digital, Visualpower Kft., Night Projection, Harman Professional Kft.,
H.G. Events Technics Kft., xGridLab, Vizuál Tipp Kft., Blurboyz
Hangtechnikai partnereink: GLOBAL Hang- és Fénytechnika, Mogul Audio Kft.
Együttműködő partnereink: AVnode, Becker Kft., Biokom Nkft., Ciszterci Rend
Nagy Lajos Gimnáziuma, Diafilmgyártó Kft., INDUSTREAL, INspirál Cirkuszközpont, Janus Pannonius Múzeum, Kiégő Izzók, Leöwey Klára Gimnázium, Let it
Be! art agency, Littke Palace Látogatóközpont, LPM Live Performers Meeting,
Magyar Zsonglőr Egyesület, Nádor Galéria, Pécsi Egyházmegye, Pécsi Evangélikus Egyházközség, Pécsi Nemzeti Színház, Pécsi Origami Kör, PTE Elektronikus
Zenei Médiaművészet szak, Total Art Egyesület, Tettye Forrásház Zrt.
Együttműködő helyszíneink: Balkán Bisztró, Csorba Győző Könyvtár,
Filter Kultúrkávéház, Lompos Uszkár, Made In Pécs Café, Nappali, Szabadkikötő
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