


A Zsolnay Fényfesztivál néhány év alatt Pécs ikoni-
kus rendezvényévé nőtte ki magát. Beszédes szám, 
hogy idén már 100 ezer vendéget várunk a négyna-
pos rendezvényre.
A fesztivál egyik titka a hagyományőrzés. Idén is 
Pécs egyik kiemelkedő építészeti kincse, a bazilika 
ormain láthatjuk például a nemzetközi fényfestő 
verseny nyertes pályaműveit. 
A másik titok az állandó megújulás. Az idei ese-
ményen a látogatót körülölelő fényinstalláció, a 
fénytenisz, a vízzel festett interaktív fénygraffi-
ti-alkotások, és a Vasarely-fényszőnyeg kínál új és 
páratlan látványosságot.
Minden évben bevonunk új helyszíneket. Az idei 

különösen kedves a szívemnek: a vadonatúj, impo-
záns vásárcsarnok is egy pompás fényszobrot kap a 
fesztivál ideje alatt.
Kérem, érezzék otthon magukat a programokon, a 
színesre festett utcákon és tereken!
Pécsiség mindenkor!

Péterffy Attila
Pécs polgármestere

Tisztelt Vendégeink,
örömmel köszöntöm Önöket a Zsolnay Fényfesztiválon!
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Az elmúlt évek egy új hagyomány megteremtésé-
ről, az újdonság varázsáról és a fejlődésről szóltak 
a fesztivál életében. Az volt a célunk, hogy Pécs vá-
rosa egy országosan és nemzetközileg is elismert 
fesztivállal legyen gazdagabb. Ezt az utat folytatva 
az elmúlt időszakban új célokat fogalmaztunk meg.
Eddigi értékeinket megőrizve kiemelten fontosnak 
tartjuk óvni közönségünk biztonságát, hogy to-
vábbra is élhető és élvezhető maradjon a fesztivál. 
Sok erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy 
a fesztivál hosszú távon fenntarthatóan működ-
jön, egyre tudatosabban fordulunk környezetünk 
problémái felé. A nemzetközi kapcsolatok építése 
mellett legalább ennyire fontosnak tartjuk lokális 
értékeink képviseletét. 

Egy olyan közös fényünnep megvalósításán dol-
gozunk továbbra is, ami városunk majd 2000 éves 
múltjának lenyűgöző hagyatékát a képzelet világá-
val szövi össze, színes programjával az impozáns 
múlt és egy elképzelt jövő határán játékra és gon-
dolkodásra sarkall, értéket közvetít és gyönyörköd-
tet.
Minden résztvevő alkotó és munkatárs nevében 
örömmel invitálom Önöket a fesztiválra!

Pusker Péter 
ZSFF főszervező / művészeti vezető
Zsolnay Örökségkezelő NKft.

Kedves Fesztiválozók!
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FONTOS TUDNIVALÓK
ZSOLNAY LIGHT ART 
FÉNYFESTŐVERSENY
Nemzetközi fényfestőversenyünk mindenki számára 
ingyenesen látogatható, a versenyalkotásokat az 
alábbi időpontokban vetítjük:

PÉNTEK ÉS SZOMBAT
21.30 – Versenyalkotások vetítése
22.00 – Versenyalkotások vetítése  
22.30 – Versenyalkotások vetítése
23.00 – Versenyalkotások vetítése
23.30 – Versenyalkotások vetítése

VASÁRNAP
20.30 – Versenyalkotások vetítése
21.00 – Eredményhirdetés és díjátadás
22.00 – díjnyertes alkotások a korábbi évekből

Az erős fény- és hanghatások miatt az arra érzékeny 
látogatóknak nem ajánljuk!

A FÉNY ÚTJA
A legtöbb alkotás a belváros utcáit, tereit járva ingye-
nesen megtekinthető, de aki egy fényélményt sem 

akar kihagyni, azt várja a Fény Útja Extra 6 különle-
ges installációja, amely egy karszalag megvásárlásá-
val látogatható.

A Fény Útja megtekinthető:
csütörtök, péntek, szombat: 21.30–01.00
vasárnap: 21.30–00.00
 
Az ettől eltérő nyitvatartással működő állomásokat a 
leírások mellett jelöljük!

Ahol külön nem jelezzük, az alkotások megtekintése 
ingyenes. 

A Fény Útja Extra karszalag ára: 1500 Ft/ fő, gye-
rekeknek 6–18 éves korig 1000 Ft /fő, és korlátlan 
számú belépésre jogosít.

A fesztivál alatt infópontjainkban vásárolhatóak meg 
a Fény Útja Extra karszalagok.

HOL ÉS MIKOR TUDOK FÉNY ÚTJA EXTRA 
KARSZALAGOT VÁSÁROLNI?

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 10.) 
nyitva: 16.00–01.00
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Széchenyi tér (volt újságárus pavilon) 
nyitva: 15.00–23.00
 
Sétatér (Csontváry Múzeummal szemben) 
nyitva: 15.00–23.00
 
Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7–8.) 
nyitva: július 7–8-án 12.00–23.00, július 9–10-én 
15.00–23.00
 
Ókeresztény Mauzóleum (Szent István tér) 
nyitva: 10.00–23.00
 
Zsolnay Kulturális Negyed Látogatóközpont (Zsolnay 
Vilmos út 37.) 
nyitva: 9.00–18.00

A fesztivál alatt Fény Útja Extra karszalag a Jakováli 
Hasszán Dzsámi épületében (Rákóczi út 2.) is vásá-
rolható.
 
Online a jegymester.hu oldalon – karszalagok sze-
mélyes átvétele a fenti jegypénztárakban lehetséges.

A karszalagok – sértetlen állapotban – mind a 4 
napra érvényesek.

Fény Útja Extra karszalaggal 50%-os kedvezménnyel 
látogatható Az Űr – Alternatív kozmoszok című kiállí-
tás a Zsolnay Negyed – m21 Galériában.

TOVÁBBI PROGRAMOK
A fesztivál utcaművészeti előadásai, a zsonglőr ját-
szóházak, a Fénybütykölde, és a szakmai és zenei 
programok legnagyobb része ingyenesen látogat-
ható. 
Néhány esetben a programok belépőjegy vásárlásá-
hoz vagy regisztrációhoz kötöttek, ezt minden ilyen 
programelemnél jelöljük. 

Ahol külön nem jelöljük, a programok ingyenesek!

Az Apolló Mozi audiovizuális koncertjei és az ott meg-
rendezésre kerülő szakmai programok ingyenesek, de 
a termek mérete miatt csak korlátozott befogadást 
tudunk biztosítani. Helyfoglalás érkezési sorrendben!

További információk: www.fenyfesztival.hu 
Naprakész, friss információkért kérjük, kövesd figye-
lemmel Facebook oldalunkat: 
www.facebook.com/zsolnayfenyfesztival
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A Zsolnay Light Art Fényfestőverseny hatodik 
alkalommal biztosít teret, hogy a szakma krémje 
összemérhesse tudását, kreativitását, fantá-
ziavilágát, melyet idén a „BALANCE / EGYEN-
SÚLY”-téma ihletett meg. A témaválasztás idén 
különösen nagy hangsúlyt kap, hiszen a mai, sok 
szempontból terhelt világunkban ösztönösen 
keressük életünk minden területén az egyen-
súlyt. Ez a kérdés globálisan, általánosan és 
konkrétan is foglalkoztat bennünket, ökológiai, 
társadalmi, gazdasági szempontokból is vizsgál-
ható, vannak természettudományos és lélektani 
vonatkozásai, így kíváncsian várjuk, hogy a neve-
ző művészek munkáiban mi módon jelenik meg 
az „egyensúly” ideája.

A versenynek idén is a Dóm tér és a Pécsi Szé-
kesegyház déli homlokzata ad otthont.
17 országból érkeztek pályamunkák. Az előzsűri 
nagy körültekintéssel, a versenykiírás szempont-
jainak figyelembevételével hozta meg döntését, 
hogy kik kerülhetnek a verseny utolsó, nyilvános 
fordulójába. Idén a hagyományoktól eltérően 
mindössze öt alkotást választottak a döntőbe, 
ám a kész alkotások hosszabbak lesznek, mint a 
korábban megszokott versenymunkák.
A korábbi évekhez hasonlóan a Fényfesztivál 
ideje alatt a közönségszavazatok alapján dől el, 
ki kapja a különdíjat. Az öttagú nemzetközi szak-
mai zsűri pedig arról dönt, hogy ki kapja idén a 
verseny fődíját. 

ZSOLNAY LIGHT ART 
FÉNYFESTŐVERSENY
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A versenyprogramot pénteken és szombaton 
félóránként ismétlődve lehet megtekinteni, 
összesen 10 alkalommal. 

A döntőbe jutott 5 alkotás: 

From Object To Studio (TH) - GEMINI
ruestungsschmie.de (DE) - SECOND³
François Chetcuti & Erick Bejarano (FR) - Rabbits and car-men
Zeke Ádám (HU) - Sacred Geometry
Los Romeras (ES) - Balanced Expression

Társszervező és házigazda: Kiégő Izzók / Glowing Bulbs
Vetítéstechnikai partner: Visual Human and Tech
Hangtechnikai partner: GLOBAL Hang- és Fénytechnika
Partner rendezvény: iMapp Bukarest – Győztesek Ligája
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A Fotoplus, a Sony Magyarország és a Zsolnay Fényfesztivál közös szervezésében
Több mint 500.000 Ft értékű összdíjazással a Sony és a Fotoplus támogatásával!

Vegyél részt Te is ezen a látványos eseményen, fotózz és nevezz be Te is 
a Zsolnay Fényfesztiválon készített fotóiddal!

További információk és nevezés a Fotoplus honlapján:
https://fotoplus.hu/hu/fotopalyazat

FOTÓPÁLYÁZAT
Szeretsz fotózni? Te is a fény bűvöletében élsz?
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A Zsolnay Fényfesztivál legintenzívebb élményét akkor élheted át, ha végigjárod a Fény 
Útja minden állomását, és felfedezed mind a 20 alkotást. Az éj leszállta után hazai és 
külföldi művészek épületvetítései, helyszínspecifikus fényalkotásai ejtik ámulatba a lá-
togatókat Pécs hangulatos utcáin, terein, belső kertjeiben és templomok homlokzatain. 
Az érdeklődők találkozhatnak analóg és digitális technikán alapuló fényalkotásokkal, sta-
tikus és interaktívan irányítható installációkkal egyaránt.

A FÉNY ÚTJA
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Barbakán várárok
ÚRI MURI
Limelight
Tenisz a Zsolnay család egykori teniszpályáján – igazi 
úri muri! Alkossatok csapatokat, és a fény segítségével 
játsszatok egy XXI. századi teniszmeccset a Barbakán 
várárok csodás pályáján a természet rejtekében!

Civil Közösségek Háza – alsó szint 
(Szent István tér 17.)
SCREEN
Mátrai Erik
Mátrai Erik alkotása összefoglalja korábbi művei tanul-
ságait, miközben egyszerűsíti az alkotáshoz szükséges 
apparátust. Az irányított fényforrás segítségével létre-
hozott sík ebben az esetben egy üres keretben képződik 
a gomolygó füstből. Az alkotás eszköztelensége erő-
síti a Mátrai műveiben megszokott meditatív jelleget, 
felkínálva a látványban való elmélyülés lehetőségét.

Ez a helyszín július 8., 9. és 10-én 
már 18 órától látogatható.

1

2

karszalaggal látogatható!
Fény útja Extrae
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Civil Közösségek Háza – felső szint 
(Szent István tér 17.)
PERCIPIO
Battha Gáspár
Az „érzékelés, észlelés, felfogás” fogalma a latin 
„percipio” szóból ered, amely a „megragadás” fizikai 
aktusára és az ezáltali megértésre, felfogásra utal. 
Szinte azt sejteti, mintha a testi érintés lenne a vilá-
gunk megértésének legalapvetőbb érzéki forrása, 
és az összes többi érzékünk ebből származna.
Az installáció egy láthatatlan, testetlen emberi 
alakkal való fizikai kapcsolatra hívja a nézőket, 
ahol az érintés hatására az alak felfedi magát és 
láthatóvá válik, az érzékek pedig felcserélődnek. Az 
alakot nem látjuk, de mégis meg tudjuk érinteni. Az 
érintést nem érezzük, de mégis látjuk. Valójában hol 
van az érzékeink és a valóság találkozási pontja?

Vetítéstechnikai partner: Gonzo Visuals

3

karszalaggal látogatható!
Fény útja Extrae
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Csontváry Múzeummal szemben 
(Janus Pannonius utca 11.)

VASARELY REMAKE
Fényhangár
A kaposvári Fényhangár idei alkotása egy interaktív installá-
ció, amelyben érintéssel irányíthatjuk a fákra vetített, újra-
gondolt Vasarely alkotások formáit és színeit. 
A vezérlők több színt adnak Vasarely műveinek, a fák pedig 
térhatást a kivetített képeknek.

Támogató: MOL Plugee 

A MOL Plugee-val karöltve elhozzuk Pécsre a világ első olyan 
elektromos autóját, amely képes kétirányú töltést biztosítani, 
azaz alkalmas a fényfestéshez szükséges eszközöket is ele-
genedő elektromos árammal ellátni. 

Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara 
(Káptalan utca 5.)
DISTANCE
Ruid
A Distance egy minden korosztály számára izgalmas in-
teraktív vetítés, aminek a segítségével egyszerű játékokat 
játszhatunk úgy, hogy közben aktív formálójává válunk a 
vetített animációnak. A különböző játékok végső célja mindig 
ugyanaz: egy egyensúlyi állapot megtalálása.

Vetítéstechnikai partner: Gonzo Visuals

4

5
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Martyn Ferenc Múzeum udvara  (Káptalan utca 4.)
BELSŐ LÉNYEG
Healium
Minden alkotás egy gondolattal kezdődik. Ez az 
aprócska mag befészkeli magát a készítő lényébe, 
ahol, ha megfelelően gondozzák, szárba szökken, 
és az alkotás folyamata révén megjelenik a fizikai 
világban is. A Healium csapata ezúttal Erdélyi Péter 
szoboregyüttesének esszenciáját kelti életre egy in-
teraktív vetítés keretében.

Vetítéstechnikai partner: Gonzo Visuals

Északi Várfalsétány – Martyn Ferenc Múzeum 
udvara (Káptalan utca 4.)
CINEMA MYSTICA FÉNYKERT
Global Illumination
A Cinema Mystica csapata egy nagysikerű budapes-
ti, digitális művészeti pop-up kiállítás után Pécs-
re látogat, hogy a Fényfesztivál idejére misztikus 
fénykertté varázsolja az északi várfal alatti elfele-
dett, ősfás területet.

Vetítéstechnikai partner: Gonzo Visuals

7

6

karszalaggal látogatható!
Fény útja Extrae
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Janus Pannonius utca
CARPET I AM: FÉNYSZŐNYEG
Madari Kinga, Szathmáry Kamilla & Szentpéteri 
Dóra, Kiss Henrietta
Halálának 25. évfordulóján Pécs világhírű 
szülötte, Victor Vasarely munkássága előtt tisz-
teleg a Fényfesztivál közönségkedvenc helyszíne 
is. Az optikai művészet legjelesebb alakjának képi 
világát továbbgondolva „szőnek fényszőnyeget” 
a Janus Pannonius utcában a Pécsi Tudomány-
egyetem Művészeti Karának diákjai:

•  Madari Kinga – Circus candens // zene: Tóth 
Barnabás (csütörtök)

•  Szathmáry Kamilla & Szentpéteri Dóra – Lét-
folyam // zene: Tokodi Krisztofer (péntek)

•  Kiss Henrietta – Kert (szombat)

Vasárnap este a legjobban sikerült alkotást újra 
bemutatjuk.

Vetítéstechnikai partner: Night Projection

Támogató: PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.

14

8
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Széchenyi tér
TARTSUK A FÉNYT!
LaLuz Visuals
A LaLuz csapata az elmúlt két évben advent 
idején keltette életre a Dzsámi homlokza-
tát. Ezúttal keleti hangulatot varázsolnak a 
templom elé, ahol analóg és digitális fény-
festés mellett különböző társművészetek 
bevonásával – irodalommal, zenével és tánc-
cal – ragadják meg ember és fény földöntúli 
kapcsolatát.
A LaLuz meghívott vendégei az Irodalmi 
Dubtechno nevű projekt és a pécsi születésű 
Dj Bodoo, akinek világzenei kaleidoszkópján 
keresztül fedezhetünk fel mesés világokat.

Vetítéstechnikai partner: VISUA

3D tér scan: The Greypixel

Támogató: Körber Hungária Kft.
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Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.)
ROW
Tundra
A ROW egy olyan adatvezérelt fényin-
stalláció, ami azt kutatja, milyen módon 
hozhatók létre audiovizuális élmények nyers 
adatsorokat alapul véve. A Tundra alkotása az  
emberi szem számára nehezen dekódolható, 
ezért hihetetlenül izgalmas holografikus 
fényinstalláció. A szerkezet elemei különböző 
hosszúságú és tetszőleges formájú adatso-
rokat tudnak megjeleníteni.

A Tundra egy isztambuli székhelyű, nem- 
zetközi multimédiás művészeti csoport, 
amely 2013-ban alakult Szentpéterváron. 
Céljuk, hogy több érzékszervre ható térbeli 
élményt hozzanak létre a fény, a hang, a tér 
és az emberi érzékelés kölcsönhatásának 
tényezőivel történő kísérletek során.

Ez a helyszín július 8., 9. és 10-én 
már 18 órától látogatható.

Az erős fény- és hanghatások miatt az arra 
érzékeny látogatóknak nem ajánljuk!

10

karszalaggal látogatható!
Fény útja Extrae
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Nádor Galéria (Széchenyi tér 15.)
A TUDATALATTIM MÁSODIK ÉLETE
Pani Pawlosky 
Pani Pawlosky sokféle vizuális műfajban alkot, legyen az animációs kollázs, videóklip, különböző audiovizuális 
installációk és épületvetítések. Munkáit számos lengyelországi és külföldi film- és audiovizuális fesztiválon dí-
jazták.

A nálunk látható videóanimációs művéről így ír: „Ebben a munkában olyan műalkotásokat osztok meg, ame-
lyeket a tudatalattiban való utazásom során tapasztaltam. Ez egy kezdet és vég nélküli audiovizuális kaland. 
Pillanatok és jelenetek a tisztánlátó álmok emlékeiből… Azzal, hogy megmutatom őket, úgy érzem, egy második 
életet adok nekik, ami talán a Te szemednek is tetszeni fog.”

A Lengyel Fókusz keretében. Vetítéstechnikai partner: Gonzo Visuals

Támogató: Visegrádi Alap / V4 Digital Art 
Melting Pot Project

11

karszalaggal látogatható!
Fény útja Extrae
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Művészetek és Irodalom Háza
(Széchenyi tér 7–8.)
BOLYGÓKÖZI UTAZÁS
Mediátor Egyesület
A fénybütykölde idén rácsatlakozik a tudományra, és 
izgalmas fényinstallációkkal hozzuk látható közelségbe 
az univerzumot. Az éjszakai égbolt csillagai alatt sétál-
va fedezhetjük fel a naprendszer bolygóit.

Az erős fényhatások miatt az arra érzékeny lá-
togatóknak nem ajánljuk!

Színház tér
EOS 
Kovács Mónika
A fiatal grafikusművész alkotásának hátterében az a 
híres Zsolnay misztérium áll, amely szerint az év leg-
rövidebb napján, amikor a Nap delel, a fény képes 
feltárni az eozin titkát. 
A Színház tér épületeinek különleges hangulatát, és az 
analóg épületvetítésben rejlő lehetőségeket kihasznál-
va az alkotás az eozin fénytörésének illúzióját meséli el 
három részben.

Vetítéstechnikai partner: Night Projection

Támogató: Honsa Kft.

13

12
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Jókai tér
FÉNYPIAC
Arany Gold Zoltán
A Jókai tér korábbi funkciója (kispiac) ihlette a tér fény-
festésének idei vizuális kalandozását.
Gold több évtizede készít képzőművészeti alkotásokat 
különböző műfajokban, az eddigi Fényfesztiválokon két 
installatív alkotásával találkozhattunk eddig. Szívéhez 
egyaránt közel áll a filmművészet, a fényművészet és 
a festészet, ezek ötvözésével gondolja újra a Jókai teret 
analóg állóképek vetítésével, melyben szokatlan kineti-
kus szerkezetek lesznek a segítségére.

Együttműködő partner: Fényszórók Visual

Támogató: MOL Plugee 

A MOL Plugee-val karöltve elhozzuk Pécsre a világ első 
elektromos autóját, amely alkalmas kétirányú töltést 
biztosítani, azaz képes a fényfestéshez szükséges esz-
közöket elegenedő elektromos árammal ellátni. 

14
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Szent Ferenc Templom 
(Ferencesek utcája 37.) 
VIRÁGOK LÁSZLÓNAK
Anna Zsófia Borostyánkői
Idén áprilisban hunyt el Pécs egyik ikonikus 
alakja, a város legbarátságosabb virágárusa-
ként ismert Jandó László. Harminchat éven át 
a Kórház tér ugyanazon párkányán üldögélve 
árusította a maga nevelgette virágokat. Nem 
volt, aki ne ismerte volna a városban. Szívesen 
szóba elegyedett a városlakókkal, diákokkal 
és turistákkal, mindenkihez volt egy kedves 
szava, története, szeretetteljes személyisége 
boldogsággal töltötte meg az utcát. 
A Kórház téri párkány közelében Anna Zsófia 
Borostyánkői olyan virágokkal festi meg 
a Szent Ferenc templom falait, amilyenek 
László kertjében termettek, az általa képviselt 
értékeknek és az ő emlékének megőrzésére 
készült ez az alkotás.

Vetítéstechnikai partner: Night Projection

15
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Jakováli Hasszán Dzsámi 
(Rákóczi út 2.)
RESONAUTICA
Kiégő Izzók
A Resonautica egy hangokból és képekből 
komponált audiovizuális fényélmény. A Do-
monkos Csilla által megszólaltatott han-
gtálak, gongok és üvegharangok különleges 
rezgéseiből álló hangkompozíciót egy egys-
zerű algoritmus és egy tál víz segítségével 
transzponálja fénnyé. 
A Zsolnay Light Art Fényfestőverse-
ny társszervezői idén a Jakováli Hasszán  
Dzsámi sok év után újra látogatható szakrá-
lis terét a kupola és a belső falak vetítésével 
keltik életre.

Vetítéstechnikai partner: Visual Humans 
And Tech

Ez a helyszín július 8., 9. és 10-én 
már 18 órától látogatható.

16

karszalaggal látogatható!
Fény útja Extrae
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Kossuth tér
WATERLIGHT GRAFFITI
Antonin Fourneau
A Waterlight Graffiti egy többezer LED-ből 
álló interaktív felület, amely akkor kell életre, 
ha víz éri. Minél vizesebb, annál fényesebb! 
A fesztivál estéin bárki készíthet graffitit a 
LED-falra egy környezetbarát vízspray-vel. A 
Waterlight Graffitinek esős időben meglepő 
szerep jut – a vizes LED-lámpák tűzijátékként 
villannak fel.

A francia Antonin Fourneau 2005-ben szerez-
te művészeti diplomáját Aix-en-Provence 
művészeti egyetemén, majd 2007-ben 
posztgraduális diplomát szerzett interak-
tív művészet szakon a párizsi EnsAD Ter-
vezőművészeti Intézetében. Kutatásai 
elsősorban az emberek sokaságával történő 
interakció öröméről szólnak. Antonin jelenleg 
az EnsAD digitális művészeti professzora és 
vendégoktató több intézményben.

Támogató: Tettye Forrásház Zrt. 

17
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Árkád Pécs Bevásárlóközpont
SUBMERGENCE
Squidsoup
A Submergence egy olyan több ezer LED golyóból 
álló hatalmas térbeli alkotás, ami kívülről is 
varázslatos képet mutat, de a legizgalmasabb 
élményt akkor nyújtja, ha bátran besétálunk a 
közepébe, és néhány percig elidőzünk ott. A több 
ezer felfüggesztett fénygömbből álló fényinstal-
láció teljesen átalakítja a körülöttünk lévő teret 
egy olyan hibrid környezetté, ahol a virtuális és a 
fizikai világ mintha együtt léteznének. 

A Squidsoup nevű csoport úttörője a fény-, hang- 
és technológia alapú immerzív installációknak. 
Arra bátorítják a nézőket, hogy különböző né-
zőpontokból tekintsenek a világra, amihez újfaj-
ta élményeket biztosítanak, olyanokat, melyek 
megigéznek és emlékeket idéznek fel. Műveiket 
1997 óta több millióan látták világszerte galéri-
ákban, önálló kiállításokon és fesztiválokon, mint 
például a Burning Man, Sydney-i Operaház és a 
linzi Ars Electronica. Legismertebb munkájukat, a 
Submergence-t, több mint hetvenszer állították ki 
hat kontinensen.

Támogató: Árkád Pécs 

18
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Árkád Pécs Bevásárlóközpont – 
Czinderi utcai park
A HINTÁK TITKOS ÉLETE
Koza Petra
Ezen a különös játszótéren, az éjsza-
ka leple alatt életre kelnek a játékok, 
és izgalmas, vibráló színeket öltenek 
az ultraviola fényben. A sötétben 
egy új, szokatlan világ bontakozik ki, 
amely kalandra hív minden kis (és 
nagy) felfedezőt.

Az erős fényhatások miatt az arra 
érzékeny látogatóknak nem ajánljuk!

Támogató: Árkád Pécs

19
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Pécsi Vásárcsarnok
(Zólyom utca 4.)
KERTEK ALATT
Koros Design
A virágok és növényi ornamentika nép-
művészetünk, népdalaink visszatérő 
motívumai. A Kertek alatt művészeti  
installáció felfújható virágok segítségé-
vel idézi meg a csodaszép virágoskertek 
hangulatát.
Ezzel az alkotással ünnepeljük az új Pécsi 
Vásárcsarnok megnyitását!

Támogató: Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.

A Fény Útja látványosságai mellett 
egyedi fényélményekkel találkozhatsz 
a kapcsolódó zenei programhelyszíne-
ken is, melyek: Kioszk, Nappali, Parti-
zán, Szabadkikötő.
Alkotók: Gabetoo, Grafoscope, Kiégő 
Izzók.

20
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LENGYEL FÓKUSZ @ ZSOLNAY 
FÉNYFESZTIVÁL

2022 tavaszán a V4 Digital Art Melting Pot pályázat 
keretében a pécsi Zsolnay Fényfesztivál a pilseni Blik 
Blik Fesztivállal, a pozsonyi Biela noc Fesztivállal és 
a toruni Bella Skyway Fesztivállal közös rezidencia-
pályázatot hirdetett. A programra a visegrádi orszá-
gokból pályázhattak a digitális művészet különböző 
területein alkotó cseh, lengyel, szlovák és magyar 
fényművészek, világítási szakemberek. A pécsi al-
kotóházi lehetőség nyertese Katarzyna Pawłowska 
(Pani Pawlosky) lengyel interdiszciplináris művész 
lett, így a Zsolnay Fényfesztivál idén a budapesti Len-
gyel Intézettel együttműködésben az ő szülőhazáját, 
Lengyelországot látja vendégül nemzetközi fókusz- 
programjában. 

További lengyel programok: 
SZAKMAI BESZÉLGETÉS
Az Apolló Moziban megrendezendő szakmai progra-
mok keretében a magyar közönség személyesen is 
találkozhat a krakkói Fundacja Photon által szerve-
zett Patchlab Digital Art Festival alapítóival és kreatív 
szakemberekkel. 

LIVE AV SETS
Ari Dykier lengyel vizuális művész és filmrendező 
szürreális, audiovizuális projekteket készít kollázs-
technikával. Álommotívumokon, emlékfoszlányokon 
és szimbólumokon keresztül a tudattalan felfedezé-
sére invitál, produkcióját szintén az Apolló Moziban 
lehet megtekinteni.

Támogató: Visegrádi Fórum, Lengyel Intézet
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A Zsolnay Fényfesztivál különlegessége, hogy 
nemcsak sötétedés után, hanem napközben is kí-
nál élményeket. Délutánonként a belváros utcáin, 
közterein elbűvölő nemzetközi utcaszínházi prog-
ramok szórakoztatják a látogatókat. A zenei progra-
mok érdekessége, hogy a fesztiválon kizárólag olyan 
zenei élményekkel találkozhatnak a látogatók, ame-
lyekben hangsúlyosan jelen van a vizualitás. A látvá-

nyos koncertek és dj szettek éjszakába nyúló szórako-
zási lehetőséget kínálnak.
A kiegészítő programok is sok izgalmat rejtenek. A 
Fénybütyköldében mindenki maga készíthet világító 
ékszereket és emléktárgyakat. A fesztivál idén túlmu-
tat a belvároson: a Zsolnay Kulturális Negyed is nap-
pali programokkal várja a látogatókat.

PROGRAMOK

27
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21.30
PANORAMA KINO THEATRE (CH): 
PÉCSORAMA
Széchenyi tér
A nyilvános tér közepén egy „pop-up” mozi áll, ahol 
jegyet szednek, a húszfős közönség pedig elfoglalja a 
helyét. A fények kialszanak, megszólal a hangkulisz-
sza, felgördül a függöny, és elénk tárul a kinti világ. 
Az egész szerkezet lassan, 360º-ban forogni kezd a 
saját tengelye körül. „Olyan, mint egy álom” A Pano-
rama Kino sötétedés utáni programjában egyedülálló 
lehetőséget kínál arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a 
világgal, amelyben élünk, és elgondolkodjunk a benne 
betöltött szerepünkről.

Támogató: Pro Helvetia Svájci Kulturális Alapítvány

21.30
ANQAA
Kioszk (Sétatér)
Dark electropop. Kis világűr. Utak, kapcsolatok, ének, 
szinti, basszus némi elektronikával.
A pécsi lánytrió a Kioszk teraszán a Fény Útjának nyi-
tányával párhuzamosan adja koncertjét.

JÚLIUS 7. CSÜTÖRTÖK
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21.30 
TITKOS DISZKÓ A BOKROK ALATT 
Káptalan kert (Káptalan utca 4.)
A káptalan kert titkos bakelit diszkója a bokrok alatt. Pop-up dj 
bár élő dj szettekkel délután hattól éjfélig a fesztivál minden nap-
ján, funk/soul/jazz/hiphop/disco/house, csak a legfinomabbak, 
csak bakelit lemezekről, tényleg a bokrok alatt.

21.30
I LIKE JAM // SIAGA : SMARTIN : ZITEY
Nappali (Király utca 23–25.)
Siaga magyar/guinea származású dj és producer már ismert 
a pécsi és pesti éjszaka underground közegében. Dj szettjében 
bármi előfordulhat a hiphop/house/afro/bass tengelyen.

21.30–01.00
MK_WB
Wunderbar (Király utca 20.)
A PTE Művészeti Karának multimédia művészeti laborját tavaly 
indítottunk útjára a Wunderbar udvarában. Az idei estek során 
is hasonló koncepcióval találkozhatunk: a látványalapú munkák 
nagy része interaktív rendszerekből áll, amelyek lehetőséget 
adnak a látogatók számára, hogy becsatlakozzanak a vizuális 
elemek létrehozásába. A hallgatók által létrehozott vizuális mun-
kákhoz zenei performanszok kapcsolódnak, amelyeket az elekt-
ronikus zenei médiaművész hallgatók biztosítanak. 
Itt a helyed, ha nyitott vagy a kísérletezésre, improvizációra! 29
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22.15
VARGA VINCE
Kioszk (Sétatér)
Varga Vince a kilencvenes évek vége óta dj-zik 
Európa-szerte, színházi és táncelőadások rend-
szeres zeneszerzője és sound designere, Erik 
Sumoval közös felvételei hazai és nemzetközi ki-
adóknál is megjelentek. A lezárások alatt indított, 
javarészt analóg szintetizátorokkal előadott, 
downtempot, dubot, folktronicát, ambientet öt-
vöző improvizatív koncert streamjei idén nyáron 
már közönség előtt zajlanak. 

23.00 
MONO SELECTOR
Szabadkikötő (Király utca 64.)
VJ: Mill
A Szabadkikötő egy olyan hely, ahol tudás, ta-
pasztalat, érzés és gondolat szabadon cserélhet 
gazdát egy kávé, koncert, előadás és/vagy gye-
rekzsivaj közben. A Király utca végén található 
klub a fesztivál mind a négy estéjén intenzív 
zenei és vizuális élményekkel vár. A nyitóesten a 
Kikötő legénysége indítja a helyszín programját. 
Vitorlákat fel! 

JÚLIUS 7. CSÜTÖRTÖK
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11.00–18.00
AZ ŰR – ALTERNATÍV KOZMOSZOK
Zsolnay Negyed – m21 Galéria
Több mint 250 magyar alkotás, többek között Victor Vasa-
rely, Gyarmathy Tihamér, Kondor Béla, Ország Lili, Révész 
László László, Perneczky Géza, Várnai Gyula alkotásai, vala-
mint fotók, fotógrammok, video-, fény-, hang- és térinstal-
lációk, intermediális munkák, filmek, klipek az m21 Galéria 
1100 négyzetméterén felépített „űrállomáson”.
Kurátor: Százados László

Belépőjegy: 2500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 1500 
Ft, Családi: 5000 Ft / Fény Útja Extra karszalaggal 50%-os 
kedvezménnyel látogatható.

11.00 
HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN 
Zsolnay Negyed – Planetárium
A Planetárium képzeletbeli tér-idő utazása választ ad az ér-
deklődőknek a fizika és a csillagászat mai, a végtelen Univer-
zumról alkotott képéről. 
50 perces planetáriumi előadás 6 éves kortól bármely kor-
osztálynak. 
Belépőjegy: 1500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 1200 Ft

JÚLIUS 8. PÉNTEK
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15.00
KALANDOZÁS A CSILLAGOS ÉGBOLTON 
Zsolnay Negyed – Planetárium
A planetáriumi bemutató a szabad szemmel látható égbolt 
változásait, a Hold mozgását, a bolygók lassú elmozdulását 
és a csillagképeket sorakoztatja fel. A műsor a Digitárium 
segítségével kalauzolja végig a nézőt a nevezetes földrajzi 
szélességeken, az Egyenlítőtől, a térítőkön és Sarkkörön át 
egészen a Pólusokig. A magas színvonalú látványtechnika 
minden elemét bemutatjuk az égbolton történő kalandozás 
során.
50 perces planetáriumi előadás 8 éves kortól bármely kor-
osztálynak. 
Belépőjegy: 1500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 1200 Ft

15.00–18.00
INSPIRÁL ZSONGLŐR ÉS CIRKUSZI JÁTSZÓHÁZ
Szent István tér – szökőkút melletti füves terület
Az INspirál alternatív cirkuszközpont művészeitől három 
napon át sajátíthatunk el újabb és újabb trükköket. Kicsik 
és nagyok egyaránt próbára tehetik zsonglőrképességeiket, 
ügyességüket, kitartásukat és egyensúlyérzéküket. A leendő 
zsonglőrtanoncok olyan eszközökkel ismerkedhetnek meg, 
mint a buzogány, poi, ördögbot, yo-yo, diaboló, kontaktlabda, 
gólyaláb, de a tányérpörgetést vagy a kötéltáncot is ki lehet 
próbálni.

JÚLIUS 8. PÉN
TEK
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15.00–18.00
CIRKUSZ ÉS KALAND
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóság udvara (Káptalan utca 5.)
A TrixCir Creative-ArtDance és a Speckó Kalandjátékok családi rekre-
ációs cirkuszprogramján belekóstolhatsz a kaland és a cirkusz vilá-
gába. A kalandjátékban szereplőkké, a cirkuszi programokban pedig 
zsonglőrökké, előadókká válhatsz. Mindez integrált formában valósul 
meg, hiszen a cirkuszi játékokban és a kalandjáték során közvetlen 
kapcsolatba kerülünk fogyatékossággal élőkkel, tanulásban akadá-
lyozott, siket, vak, nehezen mozgó és ép emberekkel, tehetségekkel.
A szervezők családokat és baráti csapatokat várnak a programra.  
Jelentkezni előzetesen is lehet a Speckó Pécs honlapján: 
https://specko.hu/foglalj/
Esőhelyszín: Bioritmus Tehetségpont Pécs (Légszeszgyár utca 18–20.)

16.00 és 18.00
MÁRKUSZÍNHÁZ (HU): AQUARING CIRKUSZ
Káptalan utca, a Püspöki Kincstárral szemben
Az AquaRing víz alatti birodalmának cirkuszában fellépő akrobaták és 
artisták egytől egyig a híres Hélium mester tanítványai. De eljön az 
este, amikor a Nagy mester, a mágus, a cirkuszigazgató, az illuzio-
nista világ sztárja, Hélium utoljára színpadra lép az AquaRing Cirkusz 
porondján. Búcsúelőadás ez, melyben a híres mágus bemutatja a 
felmenőitől tanult világszámot. Kockázatos és veszélyes. A cél pedig: 
csillaggá válni a kék ég Hold ragyogta mezején. A férőhelyek korlá-
tozottsága miatt ajánlott regisztrálni: https://markuszinhaz.hu/feny
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17.00–21.00
FÉNYBÜTYKÖLDE
Művészetek és Irodalom Háza 
(Széchenyi tér 7–8.)

Mekkora az univerzum? Mik azok a galaxisok? Hogyan 
tudnak ragyogni a csillagok? Milyen színe van a Mars-
nak?  Mennyi csodát rejt az éjszakai égbolt?
A Fénybütyköldében követjük a fény útját az univer-
zumba a felhőkön át egészen az égitestekig. Kalando-
zásunkhoz nagy képzelőerőre, kreativitásra és tudás-
vágyra lesz szükség. Ha végigjárjod a fénybütykölde 
összes foglalkozását, és elkészíted az összes fény-
tárgyat, nyerhetsz egy belépőt a pécsi planetáriumba.

Mütyűr műhely I.
Játékos előadás: A hullócsillagok valójában nem is csil-
lagok? Na hogy is van ez?
Bizonyosan minden gyerek tudja, hogy ha kívánnak 
valamit csillaghulláskor, az valóra válik. De mi is az a 
hullócsillag? Honnan származik, és tényleg lehullik a 
földre? 
Ezekre az izgalmas kérdésekre kapsz választ, miköz-
ben fénylő ékszereket készíthetsz foszforeszkáló fólia 
és világító kövek, gyöngyök felhasználásával. 

JÚLIUS 8. PÉN
TEK

34



35

Bolygóközi utazó műhely
A Föld az egyetlen bolygó az univerzumban, amiről 
biztosan tudjuk, hogy van rajta élet. De mi van a többi 
bolygóval? Tudod, hányat fedeztek fel már a tudósok? 
Számos kérdés merül fel, amire csillagászok fognak 
válaszolni, miközben kinetikus, mozgó bolygódíszeket 
és hűtőmágneseket készíthetsz.

Sötét fények műhelye
Mi a közös a szentjánosbogárban, a tonikban és a ru-
binkristályban? A lumineszcencia varázslatos és sok-
színű világába nyerhetsz betekintést, ha részt veszel 
az interaktív foglalkozáson. 
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Lézer-
pince építő szakköre, a Pécsi Művészeti Gimnázium, a 

PTE TTK és a Labor Interaktív Varázstér együttműkö-
désében a sötét világűr világát idézzük fel. Sötét fény-
nyel láthatóvá tesszük a láthatatlant. Olyan alapanya-
gokkal dolgozunk, amelyek világítanak az UV-fényben. 
Tereket szövünk át fehér fonalakkal láthatatlan háló-
zat után kutatva, csillagképeket készítünk, elképzeljük 
az ott élő különleges lényeket. 

Fényből sosem elég – Csillám testfestés – TSP Art 
Klub
A csillámpor visszaver minden rávetülő fényt, sötét-
ben, mesterséges fényforrással találkozva ragyogó 
külsőt ad viselőjének. 
Tökéletes Fényfesztivál viselet minden fesztiválozó-
nak.
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17.00
PANORAMA KINO THEATRE (CH-HU): KINO 
THEATRE
Széchenyi tér
Látni, nem csak nézni… A Panorama újragondolt színházi él-
ményt nyújt egyedülálló, 360º-ban forgó pop-up kabinjával, 
amely megdolgoztatja érzékszerveinket, és újra varázslatossá 
teszi a körülöttünk lévő világot. A szerkezet lassú forgásával a 
kinti világ elkezd átalakulni, mintha kicsit kívül kerülnénk belőle. 
Mindez nemcsak a színészek beavatkozásának, hanem a kinti 
közönségnek is köszönhető, aki a játék részévé válik. Akárcsak 
egy filmes álomkép…

Támogató: Pro Helvetia Svájci Kulturális Alapítvány

18.00
MIMO HUENCHULAF (CLE) – EGY MOSOLY 
MEGVÁLTOZTATJA AZ ÉLETED
Sétatér
Mimoval a világ minden félelmet nélkülöz, vele bármi megtör-
ténhet. Hétköznapi tárgyak, egyszerű helyzetek nyernek telje-
sen új értelmet a chilei pantomimművész utcai előadásában, 
aki klasszikus és kortárs pantomimmozdulatokat ötvöz akro-
batikus elemekkel. Mimo előadásai – ahol a közönségnek is 
jócskán jut szerep – az improvizációnak köszönhetően sosem 
egyformák, és mindig emlékezetesek. 

JÚLIUS 8. PÉN
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18.00
KORTÁRS JUNIOR “LIGHT” – FÉNYTÚRA
Útvonal: Indulás a Pécsi Galériától, Civil Közösségek 
Háza, Jakovali Hasszán Dzsámi 
A Fény Útja kiváló terep arra, hogy innovatív, kortárs mű-
vészeti alkotásokkal találkozzunk. A fénytúrán három 
fényállomást érintünk (Tundra, Screen, Resonautica). A 
túra során beszélünk az alkotásokról, a fényművészet 
történetéről és műfaji sajátosságairól, és ahogy a Kortárs 
Junior foglalkozásokon lenni szokott, játszunk, interak-
tívkodunk.
A Kortárs Junior a Pécsi Galériák múzeumpedagógiai 
programja, elsődleges célja a kortárs művészetre hango-
lódás, annak megszerettetése. 
Foglakozásvezető: Balogh Tünde múzeumpedagógus. | 
Korosztály: 13+ | Időtartam: 90 perc | Létszám: max 15 fő
Belépőjegy: 1000 Ft

18.30 és 22.00
BUBBLE ON CIRCUS (IT): WONDERWALK
Pécs belvárosa
Két misztikus lény bukkan elő az erdő mélyéről, hogy mil-
liónyi szappanbuborékot fújva lenyűgözzék az utca né-
pét, és felfedezzék a világunkat. A csodasétán buborék- 
áradat ragyog körülöttünk, a nyomában pedig érzelmek 
záporoznak…
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19.00 
MANOAMANO CIRCO(AR): KINEMATOS
Széchenyi tér
A legdélebbi délről, az argentínai Mar del Platából 
érkező akrobataduó előadásában új formát nyer az 
akrobatika fogalma. Hol két lábbal a földön, hol a 
levegőben, az álmok világában repülünk. Két meg-
nyerő karakter, akik az akrobatika nyelvét és az 
egyszerű helyzeteket humorral, kedvességgel és 
huncutsággal fűszerezik. 

19.00
TQCO
Kioszk (Sétatér)
Tokodi Krisztofer, művésznevén TOQO jelenleg a 
PTE Elektronikus Zene és Médiaművészet szak 
hallgatója. Közel egy évtizede foglalkozik elektro-
nikus zene írással és annak technikáival. Jelenleg 
a 143°, azaz a pécsi experimentális elektronikus 
zenei szakest szervezője, ahol az élő elektronikus 
zenei fellépések mellet audio-reaktív vizuális pro-
dukciókat is készít.

JÚLIUS 8. PÉN
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20.00
STOPTOÏ (FR): POCKET LOOP
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar 
(Széchenyi tér 11.)
A Pocket Loop nem más, mint egy zsonglőrkoncert: popos 
dobások, funky fogások és rock’n’roll dobok. A két zsonglőr 
és a dobos setlistje a jazztől a garázsrockig, a játékostól az 
abszurd zsonglőrködésig terjed, és a világ legkisebb golyóbi-
saihoz és gyűrűihez szóló akusztikus, szerelmes dallal zárul. 
Ha tudjuk a szöveget, énekeljünk velük, vegyük elő az ön-
gyújtót az utolsó lassú szám alatt, morogjunk a dobos miatt, 
aki túl sokáig játszik szólót, egyszóval élvezzük a zsonglőr-
mutatványt, mintha csak egy koncerten lennénk. Ne hagyd 
otthon a füldugód!

20.00
DÜBEL
Szabadkikötő (Király utca 64.)
VJ: Kiégő Izzók
A düBel progresszív űrdiszkót, azaz hibrid-post-rockot, 
elektróval hintett, funky-szószban áztatott new wave pun-
kot játszik. Transzos, instrumentális és dallamos zenei ele-
meket ötvöz. A repertoár vokális részeit és a táncolható, 
elszállós zenei pillanatokat súlyosabb, komplexebb prog-
resszív témák tarkítják.
Belépőjegy: 1500 Ft. A jegy a 23.00-tól kezdődő Bernathy 
Zsiga, és a 00.30-as  DJ MILL estre is érvényes. 39
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20.00 
PIXELPLANTS
Kioszk (Sétatér)
A Pixelplants zenei megoldásaiban egyszerre kapod 
meg a múltat és a jövőt. Együtt hallod a Euryth-
mics-et és a Chvrches-t, Blondie-t és a Ladytron-t, 
egyszerre utazhatsz a klasszikus és az új Mad Max 
apokaliptikus sivatagában. A 2014-ben alakult trió 
organikus elektronikája harmonikus kombinációja a 
samplingeknek, grooveoknak és az élő hangszerek-
nek, ami igazán táncolható hard-popot eredményez.

21.00
DISCO MEDITERRANO // DJ PERRAGGIO 
(SUPERITALO)
Nappali (Király utca 23–25.)
A mediterrán szerelem zenéje, amire önfeledten 
lehet táncolni – ez az italodiszkó. A 80-as években 
virágkorát élő, napjainkban újra felkapott stílus bű-
nös élvezetekkel teli világába kalauzol ezen az estén 
DJ Perraggio a budapesti Superitalo képviseletében. 
Vele átélheted a korabeli olasz tengerparti diszkók 
hangulatát, és megtudhatod, milyen, amikor Rimini 
a Nappaliba költözik.
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21.30
PANORAMA KINO THEATRE (CH): 
PÉCSORAMA
Széchenyi tér
A Panorama Kino sötétedés utáni programjának kö-
zéppontjában a tapasztalás áll. A körülöttünk lévő tér 
keretbe kerül, kiemelve az utca részleteit, az emberek 
találkozásait és sok minden mást, amit egyébként nem 
vennénk észre... a világ a saját történetét meséli el. 

Részletekről a 28. oldalon olvashatsz.

Támogató: Pro Helvetia Svájci Kulturális Alapítvány

21.30–01.00
MK_WB
Wunderbar (Király utca 20.)
Az MK_WB, a PTE Művészeti Karának multimédia mű-
vészeti laborja minden este nyitva áll a Wunderbarban. 
A hallgatók vizuális munkáihoz zenei performanszok 
kapcsolódnak, amelyeket az elektronikus zenei médi-
aművész hallgatók biztosítanak. Itt a helyed, ha nyitott 
vagy a kísérletezésre, improvizációra!

Részletekről a 29. oldalon olvashatsz.
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21.30, 22.00, 22.30, 23.00 és 23.30
ZSOLNAY LIGHT ART FÉNYFESTŐVERSENY: 
VERSENYALKOTÁSOK VETÍTÉSE
Székesegyház
Részletekről a 6. oldalon olvashatsz. 

22.00
MŰHELY / ADAM KRASZ, NORMAL TAMAS, 
OBWIGSZYH
Partizán Café (Széchenyi tér 15.)
A Pécsről induló egykori Techno Műhely sorozat és kiadó a hazai 
techno-szcénát meghatározó alkotóközösség lett, rave bulijaikkal 
sokaknak okoztak maradandó emlékeket. Kísérleti és indusztriális 
eufória, és rengeteg tánc.
 
22.30
SAVAGE WORKS: UNDER VANITY
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
A pécsi varieté társulat, a Savage Works már harmadik alkalommal 
lép fel a Zsolnay Fényfesztiválon újító, szórakoztató és gyönyörköd-
tető előadásaival. A darab címében is elrejtett UV testfestés ezúttal 
sem hiányozhat. Előadásuk a szokásos férfi-női kapcsolatok tag-
lalása helyett egészen új megvilágításba helyezi a párkapcsolatok 
dinamikáját. 
Előadók: Sándor Diána, Hegyi Kata, Zengei Karolina (DJ Zelina),  
Szemán Attila, Győrfi Attila

JÚLIUS 8. PÉN
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23.00 
BERNATHY ZSIGA
Szabadkikötő (Király utca 64.)
Zsiga nem DJ, nem is zenekészítő kisiparos. LIVE ACT művész. A „vasak-
ból” előcsalogatott hangok, a saját készítésű loopok, groove-ok vége-
láthatatlan láncolatának egymásra fűzéséből bontakozik ki az előadás 
egyszeri, improvizációkkal teli, megismételhetetlen egysége. 
Belépőjegy: 1500 Ft. A 20.00 órás Dübel koncertre megváltott jegy itt 
is érvényes.

23.00 
FIREBIRDS: PROPER MESS – TŰZ, TŰZ ÉS MÉG 
EGY KIS TŰZ
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara (Káptalan utca 5.)
Laza hangvételű, energikus tűzshow, amelyben a rend maga – Mr. Proper 
– próbálja a káoszt – Miss Mess-t – biztonságos keretek közé szorítani. 
Az ellentétek vonzzák és egyúttal építik is egymást, egy hatalmas tüzes 
kavalkád megteremtése hozza őket közös nevezőre. Tüzes légiakrobati-
ka, bravúros emelések!  Előadók: Sophie Zoletnik, Lennart Paar

00.30
DJ MILL
Szabadkikötő (Király utca 64.)
VJ: Vicki
A Szabadkikötő megszállott csapata teszi fel a pontot arra a bizonyos 
I-re ezen az estén. Belépőjegy: 1500 Ft. A 20.00 órás Dübel koncertre 
megváltott jegy itt is érvényes.
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10.00–12.00 és 14.00–20.00
VÁNDORFOTOGRÁFUSOK ÉS OPTIKAI 
JÁTÉKOK A ZSOLNAY NEGYEDBEN
Zsolnay Negyed
Két vándorfotográfus érkezik hozzánk, hogy a Zsolnay 
Negyed csodaszép helyszínein megmutassák, milyen 
eszközökkel készítettek fotókat elődeink. Magad is 
készíthetsz fotókat ezekkel a régi eljárásokkal, de 
emellett interaktív optikai játékokat próbálhatsz ki, és 
még fényes origamikat is készíthetsz.

Részletes program:
Laczkó Péter vándorfényképész programja
Laczkó Péter fotográfiai módszerének lényege, hogy 
a vállalkozó kedvű fényképalany minél intenzívebben 
részese lehessen a képkészítés folyamatának. 

Zalka Imre vándorfotográfus programja
Ismerkedj meg a XIX. század fotótörténetének egyik 
legizgalmasabb és leglátványosabb technológiájával! 
A helyszínen egy szabadtéri műterem és egy sötét-
kamra is megtekinthető: kövesd végig a képkészítés 
folyamatának minden fázisát a fényérzékeny anyag 
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előállításától a kép elkészültéig. A bemutató kereté-
ben kép készül az érdeklődőkről, amit aztán haza is 
vihetnek.

Körtükrészeti nyolcszögvény 
– interaktív optikai játék
A nyolcszögletes sátor egy kamera és egy periszkóp 
keresztezése, egy igazi körbekukucskáló berendezés, 
amiben jól el lehet bújni a világ elől!
  

Benneülészeti képmozgász – Interaktív optikai játék
A szerkezet egy egyszemélyes mozifülke, ami műkö-
dését tekintve készülhetett volna több száz éve is, de 
valójában egy mozitörténeti hamisítvány!

Koleszár Ferenc DLA: Árnyas – installáció
Egy elsötétített helyiségben a fényérzékeny felület 
előtt megjelenő dolgok mozgására a reflektor bekap-
csol. Ezek árnyképe a képre rögzül, ami a sötétben 
pár percig látható. A képeket a résztvevők fantáziája, 
kíváncsisága, habitusa, az aktuális látványra adott  
reflexióik töltik meg egyéni tartalommal.
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11.00–18.00
AZ ŰR – ALTERNATÍV KOZMOSZOK
Zsolnay Negyed – m21 Galéria
Több mint 250 magyar alkotás, valamint fotók, video-, fény-, hang- 
és térinstallációk, filmek az m21 Galéria 1100 négyzetméterén fel-
épített „űrállomáson”.
Belépőjegy: 2500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 1500 Ft, 
családi: 5000 Ft / Fény Útja Extra karszalaggal 50%-os kedvez-
ménnyel látogatható.

11.00 
HELYÜNK A VILÁGEGYETEMBEN
Zsolnay Negyed – Planetárium
A Planetárium képzeletbeli tér-idő utazása választ ad az érdeklő-
dőknek a fizika és a csillagászat mai, a végtelen Univerzumról al-
kotott képéről. 
50 perces planetáriumi előadás 6 éves kortól bármely korosztály-
nak. 
Belépőjegy: 1500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 1200 Ft

15.00 
A VILÁGŰR FELFEDEZÉSE
Zsolnay Negyed – Planetárium
Érdekességek az űrkutatás történetéből. A planetáriumi előadás 
során a fontosabb eseményeket, kiemelkedő emberi és gépi tel-
jesítményeket ismerheted meg. Részese lehetsz Gagarin és az űr-
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sikló fellövésének, az űrsétának, a Holdra szállásnak, vala-
mint bepillanthatsz a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére az 
ott készült panorámafelvételek segítségével. 
50 perces planetáriumi előadás 8 éves kortól bármely kor-
osztálynak. 
Belépőjegy: 1500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 1200 Ft

14.00–20.00
PÉCSI ORIGAMI KÖR: ORIGAMI 
A FÉNY JEGYÉBEN
Zsolnay Negyed
Áttetsző ablakcsillag, fényképkeret, origami alkotások fény-
érzékeny papíron történő „fotózása”.

15.00–18.00
INSPIRÁL ZSONGLŐR ÉS CIRKUSZI 
JÁTSZÓHÁZ
Szent István tér – szökőkút melletti füves terület
Az INspirál alternatív cirkuszközpont pénteken és szomba-
ton is várja a zsonglőrtanoncokat, akik megismerkedhetnek 
többek közt a buzogánnyal, a poival, az ördögbottal, a kon-
taktlabdával, de a tányérpörgetést, a kötéltáncot és a gólya-
lábat is kipróbálhatják.
Részletekről a 32. oldalon olvashatsz.
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15.00–18.00
CIRKUSZ ÉS KALAND
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara 
(Káptalan utca 5.)
A TrixCir Creative-ArtDance és a Speckó Kalandjátékok 
családi rekreációs cirkuszprogramján szombaton és 
vasárnap is belekóstolhatsz a kaland és a cirkusz vilá-
gába, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetsz fogyaté-
kossággal élőkkel, tanulásban akadályozott, siket, vak, 
nehezen mozgó és ép emberekkel, tehetségekkel.
Jelentkezni előzetesen is lehet a Speckó Pécs honlap-
ján: https://specko.hu/foglalj/
Esőhelyszín: Bioritmus Tehetségpont Pécs (Légszeszgyár 
utca 18–20.)

15.00
LENGYEL FÓKUSZ @ FÉNYFÓRUM 
@ VISUA: MOZI-ÉLMÉNY-DESIGN
Apolló Mozi / Nagyterem (Perczel Miklós utca 22.)
Ha egy mozira gondolunk, akkor leginkább egy olyan 
épület jut eszünkbe, amiben különböző termekbe ül-
hetnek be a nézők, rögzített széksorokon foglalhatnak 
helyet egy hatalmas vetítővászonnal szemben. 
De mi történik, ha néhány innovatív tervező tovább 
gondolja ezt a tradicionális koncepciót, és egyedi film-
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színházi atmoszférát álmodik? Az interaktív prezentáció során be-
járjuk a világot, és nemzetközi példákon keresztül térképezzük fel a 
lehetséges válaszokat. A Lengyel Fókusz program keretében pedig 
élő, internetes bejelentkezéssel részletesebben is megismerkedünk 
a varsói Helios mozihálózat térteremtő stratégiájával.
vendégek: Schmid András / Visua, Piotr Gieraltowski / Cinexperience
moderátor: Kovács Andrea / Let it Be! art agency

16.30 
LÁM: LAM
Apolló Mozi / Kisterem (Perczel Miklós utca 22.)
Egy újfajta múzeum születik – ez az első nyilvános bejelentés és vita 
a világ legnagyobb, a fénynek mint művészeti médiumnak szentelt 
múzeumáról. A Budapest Light Art Museum júliusban nyitja meg ka-
puit a Hold utcai Belvárosi Piac történelmi épületében.

Közreműködők:
Bordos László Zsolt – 3D művész, a LAM társalapítója és művészeti 
vezetője
Lukács Viola – a LAM kurátora és tanácsadója
Orosz Márton – a Vasarely Múzeum igazgatója, a LAM kurátora és 
elnökségi tagja
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16.00 és 18.00
MÁRKUSZÍNHÁZ (HU): AQUARING CIRKUSZ
Káptalan utca, a Püspöki Kincstárral szemben
Az AquaRing víz alatti birodalmának cirkuszában szom-
baton és vasárnap is színpadra lép az illuzionista világ 
sztárja, Hélium. Búcsúelőadás ez, melyben a híres má-
gus bemutatja a felmenőitől tanult világszámot. Kocká-
zatos és veszélyes…
A férőhelyek korlátozottsága miatt ajánlott regisztrálni: 
https://markuszinhaz.hu/feny

Részletekről a 33. oldalon olvashatsz.

16.00
BUBBLE ON CIRCUS (IT): BUBBLE DREAMER
Árkád – Czinderi utcai park
Icaro egy romantikus álmodozó, aki a szappanbubo-
rékok varázslatos egyszerűségét kihasználva vezeti 
a közönséget saját színes világába. Ezernyi buborékot 
varázsol elő: óriásit, füstöset, tüzeset, sok humorral fű-
szerezve. Tünékeny szépség, ami nyomot hagy az em-
lékezetünkben.

Támogató: Árkád Pécs
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17.00
EITIS MAGIA (AR): 
POR EL MOMENTO
Sétatér
Egyszemélyes bűvész- és cirkuszi show röpködő be-
tűkkel, eltűnő gombokkal, színváltós zsebkendőkkel, 
átalakuló labdákkal és utazó kalapokkal. EITIS kíván-
csi, éleslátó és türelmes, ugyanakkor féktelen, rugal-
mas és nagyon aktív. Varázslat és rengeteg humor 
minden korosztálynak! 

17.00
PANORAMA KINO THEATRE (CH-HU): 
KINO THEATRE
Széchenyi tér
A Panorama 360 fokban forgó pop-up kabinja szom-
baton és vasárnap is vár egyedülálló, álomszerű 
színházával. Szárnyaljon a képzelet, tapasztaljuk 
meg új megvilágításban a világot!

Részletekről a 36. oldalon olvashatsz.

Támogató: Pro Helvetia Svájci Kulturális Alapítvány
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17.00–21.00
FÉNYBÜTYKÖLDE
Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7–8.)

Mütyűr műhely II.
Belegondoltál már abba, hogy ha felnézel az égboltra, 
nem csak a csillagok fényeit látod? Hallottál már az 
űrszemétről? Hogyan kerülnek a légkörbe, és mit lehet 
tenni ellene? A tenger mélyétől a világűrig mindent 
teleszemetelünk, és ez az egész élővilágra hatással 
van. A tudatosabb vásárlói szokásokról és a szelek-
tív hulladékgyűjtésről beszélgetünk, közben pedig a 
műanyag szemét újrahasznosítására mutat nektek jó 
pár izgalmas megoldást a REBORN PLASTIC csapata.

Galaxis pörgettyű műhely
Miért forog minden a Világegyetemben? Ha körülné-
zel az űrben, a bolygók, csillagok, holdak, sőt maga 
a galaxis is forog. Szóval az univerzum is forog? Erre 
keressük a választ, miközben elkészíthetjük saját 
forgó, fénylő játékunkat is. A Fényfesztivál alatt fosz-
foreszkáló testet öltenek a fából és papírból elkészít-
hető pörgő-forgó játékok. Kicsiknek és nagyobbaknak 
egyaránt! 

Fény perc – fotográfiai műhely
A Fény perc workshop alapja a hosszú záridős fo-
tográfiai képalkotással történő kísérletezés. Külön-
böző fényforrások rögzítésével megmutatjuk, hogyan 
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lesz az idő fény. Az így kapott fotók egy részével játé-
kosan üzenünk a kozmoszba, a többi fotót pedig egy 
közösségi művészeti projekthez használjuk fel. Tarts 
velünk, és fedezd fel, hogyan változtatja meg néhány 
másodperc azt, amit szabadszemmel látsz, vagy ép-
pen nem látsz!

Sötét fények műhelye
A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának Lézer-
pince építő szakköre, a Pécsi Művészeti Gimnázium, 
a PTE TTK és a Labor Interaktív Varázstér együttmű-
ködésében a sötét világűr világát idézzük fel. 
Részletekről a 35. oldalon olvashatsz.

Fényből sosem elég – Csillám testfestés, csil-
lám-tetováló spotok by TSP Art Klub
A csillámpor visszaver minden rávetülő fényt, sötét-
ben, mesterséges fényforrással találkozva ragyogó 
külsőt ad viselőjének. Tökéletes Fényfesztivál viselet 
minden fesztiválozónak.
Részletekről a 35. oldalon olvashatsz. 
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17.30
SIBLICITY & NAGY ANDRÁS [XYZ]: 
EVOLVE
Apolló Mozi / Nagyterem (Perczel Miklós utca 22.)
Az Evolve című audiovizuális koncert egy különleges fel-
fedezőútra, egy önreflektív hipnózisra hívja a nézőket. Az 
interaktív technológiákkal kísérletező digitális médiamű-
vész, Nagy András munkáinak fókuszában a generatív  
képalkotás lehetőségeinek feltérképezése áll. A Siblicity 
élő techno előadása Halász Gábor és Halász Péter test-
vérpár zenei duója, amely analóg technikákkal komponált 
organikus hangzásokba kalauzolja a közönséget.

18.00
TOTORO
Kioszk (Sétatér)
A legendás japán animációs mester, Mijazaki Hajao filmje 
ihlette a formáció nevét, amit az is indokolt, hogy a film 
történetéhez hasonlóan ők is egy testvérpár. Idén Akvári-
um címmel kiadták az első lemezüket. Magyarul írott saját 
dalaikat játsszák.
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18.00 
TITKOS DISZKÓ A BOKROK ALATT
Káptalan kert (Káptalan utca 4.)
A Káptalan kert éjszakába nyúló titkos bakelit disz-
kója.
Részletekről a 29. oldalon olvashatsz.

18.30
MIMO HUENCHULAF (CLE) – EGY 
MOSOLY MEGVÁLTOZTATJA AZ ÉLETED
Sétatér
A chilei pantomimművész, Mimo világában hétköz-
napi tárgyak, egyszerű helyzetek nyernek teljesen 
új értelmet. Az improvizációnak hála – amiből a kö-
zönség is kiveszi a részét – Mimo előadásai mindig 
egyediek és emlékezetesek. 
Részletekről a 36. oldalon olvashatsz.

19.00
MANOAMANO CIRCO(AR): KINEMATOS
Széchenyi tér
Az argentin akrobataduó hol két lábbal a földön, hol a 
levegőben, az álmok világában repül. Két megnyerő 
karakter, akik humorral, kedvességgel és huncut-
sággal fűszerezik a legegyszerűbb helyzeteket is. 
Részletekről a 38. oldalon olvashatsz. 55
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19.30
LOHUMA: UGLIMÁN 
Apolló Mozi / Nagyterem (Perczel Miklós utca 22.)
Az Uglimán egy fikciós személy, aki az utcákat járva 
mintázatokat keres, bámul, gyűjtöget és interakciókra 
lép. Uglimán maga a megfigyelés, a környezetünkhöz, 
városunkhoz, mindennapjainkhoz kötődő kapcsolat. 
Bartha Márk, Bartha Máté és Kőrösi Máté közös fikciója 
egy kitalált személy őrületbe hajló misztériumát tárja 
elénk egy felvillanyozó audiovizuális előadás keretében.

20.00
STOPTOÏ (FR): POCKET LOOP
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar 
(Széchenyi tér 11.)
Szombaton újra zsonglőrkoncert: popos dobások, funky 
fogások és rock’n’roll dobok. A két zsonglőr és a dobos 
setlistje a jazztől a garázsrockig, a játékostól az abszurd 
zsonglőrködésig terjed, és a világ legkisebb golyóbisai-
hoz és gyűrűihez szóló akusztikus szerelmes dallal zá-
rul. Ne hagyd otthon a füldugód! 
Részletekről a 39. oldalon olvashatsz.
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20.00
FREAKIN’ DISCO ¾ – KAMARAELEKTRONIKA
Szabadkikötő (Király utca 64.)
A Kamaraelektronika egy olyan, a természetben ritkán előfor-
duló organizmus, mely a Freakin’ Disco tagjainak a zenekartól 
független mellékprojektjeként nőtt ki a beton alól. Valójában 
egy improvizatív szimbiózison alapuló létforma, amelynek 
négy önálló alkotóeleme változó időközönként egy térben al-
kot csoportot. Ez az összekapcsolódás azzal a kifejezett céllal 
történik, hogy táplálékukat közös erővel rezgésekké és hul-
lámokká alakítsák, majd ezek kibocsátásával – hangszerek 
segítségével – a természet egyik csodáját hozzák létre, amit 
zenének nevezünk.
VJ: Varga Vince
Belépőjegy: 1500 Ft. A jegy 23.00-as ZAGAR AV és a 
00.30-as DJ DORK estre is érvényes.

20.00
KOLLARICS ATTILA
Kioszk (Sétatér)
A Pí Therapy és a Totoro zenekarok instrumentális szerzőjé-
nek frissen formálódó szólóprojektje. Elektronikus kísérlete-
zések élő hangszerekkel. Repetitív ambient és dömdödöm.
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20.30 
BUBBLE ON CIRCUS (IT): WONDERWALK
Pécs belvárosa
Két misztikus lény bukkan elő az erdő mélyéről, hogy milliónyi szappan-
buborékot fújva lenyűgözzék az utca népét. A csodasétán buborékáradat 
ragyog körülöttünk, a nyomában pedig érzelmek záporoznak…

21.30
PANORAMA KINO THEATRE (CH): PÉCSORAMA
Széchenyi tér
Ha elmulasztottad volna a Panorama Kino Theatre „pop-up” moziját, ma 
még beülhetsz a 360º-ban forgó szerkezetbe, és átadhatod magad a ta-
pasztalás egy új formájának, ahol a körülöttünk lévő tér keretbe kerül, és 
a világ a saját történetét meséli el. 

Részletekről a 28. oldalon olvashatsz.

Támogató: Pro Helvetia Svájci Kulturális Alapítvány

21.30–01.00 
MK_WB
Wunderbar (Király utca20.)
Az MK_WB, a PTE Művészeti Karának multimédia művészeti laborja 
szombat este is nyitva áll Wunderbarban. A hallgatók vizuális munkái-
hoz zenei performanszok kapcsolódnak, amelyeket az elektronikus zenei 
médiaművész hallgatók biztosítanak

Részletekről a 29. oldalon olvashatsz.
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21.30, 22.00, 22.30, 23.00 és 23.30
ZSOLNAY LIGHT ART FÉNYFESTŐVERSENY: 
VERSENYALKOTÁSOK VETÍTÉSE
Székesegyház
Részletekről a 6. oldalon olvashatsz. 

22.00
VADPÖRGÉS! / JAD.YULA.SILBAD live act + dj set
Partizán Café (Széchenyi tér 15.)
A legendás Vadpörgés! dajkái (Etlinger Misi, Hufnágel Gábor és Jankó Matyi) 
végre újra összetalálkoznak, hogy galaktikus útra invitálják a hallgatót a so-
kak által kutatott Háromlábú Kutya csillagköd peremére. 

22.30
SAVAGE WORKS: UNDER VANITY
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
A férfi–nő kapcsolat dinamikája egészen új megvilágításba kerül ma este 
– és ebből az UV testfestés sem hiányozhat a pécsi varieté társulat előa-
dásában. Előadók: Sándor Diána, Hegyi Kata, Zengei Karolina (DJ Zelina),  
Szemán Attila, Győrfi Attila

23.00
FIREBIRDS: TŰZHANG
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara (Káptalan utca 5.)
Felejthetetlen élménynek ígérkezik az élő Hang Drum zenével kísért tűzzsong-
lőr előadás. Óriási lángoló eszközök, látványos pirotechnikai elemek, virtuóz 
zsonglőr- és akrobatamutatványok teszik teljessé a Firebirds produkcióját. 
Előadók: Kiss Gergely, Kollányi Julianna, Turai Bálint. 59
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23.00
ŽAGAR AV EXPERIENCE
Szabadkikötő (Király u. 64.)
Zságer Balázs és Katona Kati audiovizuális 
projektje tavaly mutatkozott be a fesztiválon 
az Apolló Moziban. Akkor ülős-figyelős volt a 
produkció, ezúttal pedig forró klubhangulat 
van kilátásban. 
Belpőjegy: A 20.00 órás FREAKIN’ DISCO ¾ 
koncerte megváltott jegy itt is érvényes.

00.30
DJ DORK
Szabadkikötő (Király utca 64.)
Dork a Technokunst rezidens DJ-je, a ha-
zai technovilág megkerülhetetlen figurája, 
aki legnagyobb örömünkre idén is társunk a  
fényutazásban. Szelekciói sokadszori alka-
lommal is frissnek hatnak, széles skálán me-
rítenek különböző korszakokból és irányokból, 
egyszerre illeszkednek szervesen az aktuális 
eseményhez, és tartják meg mégis Dork saját 
stílusjegyeit. 
VJ: Kiégő Izzók
Belpőjegy: A 20.00 órás FREAKIN’ DISCO ¾ 
koncerte megváltott jegy itt is érvényes.
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10.00–12.00 és 14.00–20.00
VÁNDORFOTOGRÁFIAI PROGRAMOK 
ÉS INTERAKTÍV OPTIKAI JÁTÉKOK
Zsolnay Negyed
Laczkó Péter és Zalka Imre vándorfotográfusok prog-
ramjai, illetve az interaktív optikai játékok betekintést 
nyújtanak a történeti fotográfiai képalkotás és a moz-
góképi tárgykultúra gazdag világába.
Részletekről a 44. oldalon olvashatsz.

11.00–18.00
AZ ŰR – ALTERNATÍV KOZMOSZOK
Zsolnay Negyed – m21 Galéria
Több mint 250 magyar alkotás az m21 Galéria 1100 
négyzetméterén felépített „űrállomáson”.
Részletekről a 31. oldalon olvashatsz.
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11.00 
MESÉK A CSILLAGOKRÓL 
Zsolnay Negyed – Planetárium
A planetáriumi előadáson az előadó kérdés-felelet formá-
ban vezeti rá a kicsiket az égbolt látványával, jelenségeivel 
kapcsolatos tudnivalókra és azok magyarázatára. Sorra 
veszik a fényjelenségeket, az égbolt, a szivárvány és a 
csillagok színeit. Az előadás a legfontosabb csillagképeket 
is bemutatja hozzájuk fűződő mesékkel, mondákkal. 
30 perces planetáriumi előadás nagyobb óvodásoknak 5 
éves kor felett.
Belépőjegy: 1500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 1200 Ft

15.00 
A VILÁGŰR FELFEDEZÉSE 
Zsolnay Negyed – Planetárium
Érdekességek az űrkutatás történetéből. Részese lehetsz 
Gagarin és az űrsikló fellövésének, az űrsétának, a Holdra 
szállásnak, valamint bepillanthatsz a Nemzetközi Űrállo-
más fedélzetére az ott készült panorámafelvételek segít-
ségével. 
Belépőjegy: 1500 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus 1200 Ft
Részletekről a 46. oldalon olvashatsz.
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14.00–20.00
PÉCSI ORIGAMI KÖR: ORIGAMI 
A FÉNY JEGYÉBEN
Zsolnay Negyed 
Áttetsző ablakcsillag, fényképkeret, origami alkotások fényérzé-
keny papíron történő „fotózása”.

15.00–18.00
INSPIRÁL ZSONGLŐR ÉS CIRKUSZI JÁTSZÓHÁZ
Szent István tér – szökőkút melletti füves terület
Ma még kipróbálhatod a tányérpörgetést, a kötéltáncot és a 
gólyalábat, vagy elsajátíthatod a buzogány, a poi, az ördögbot, a 
kontaktlabda használatát. 
Részletekről a 32. oldalon olvashatsz.

15.00–18.00
CIRKUSZ ÉS KALAND
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara 
(Káptalan utca 5.)
Családi rekreációs cirkuszprogramunk vasárnap is várja a csalá-
dokat és baráti csapatokat a kaland és a cirkusz világába, ahol 
közvetlen kapcsolatba kerülhetünk fogyatékossággal élőkkel, 
tanulásban akadályozott, siket, vak, nehezen mozgó és ép em-
berekkel, tehetségekkel. 
Jelentkezni előzetesen is lehet a Speckó Pécs honlapján: 
https://specko.hu/foglalj/ 
Részletekről a 33. oldalon olvashatsz. 63
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15.00
BUBBLE ON CIRCUS (IT): BUBBLE DREAMER
Árkád – Czinderi utcai park
Icaro, a romantikus álmodozó vasárnap is varázslatos szap-
panbuborékkal hivogatja közönségét színes, humorral teli kis 
világába. Tünékeny szépség, ami nyomot hagy az emlékeze-
tünkben.

15.00
LENGYEL FÓKUSZ @ FÉNYFÓRUM  
@ PATCHLAB FESTIVAL 
A közösségépítés mint kurátori stratégia  
Apolló Mozi / Nagyterem (Perczel Miklós utca 22.)
A Photon Alapítvány által 2012 óta évente megszervezett 
krakkói Patchlab Digital Art Festival a legújabb technológiá-
kon és a kreatív kódoláson alapuló művészeti ágakat mutatja 
be. Nemzetközi programjának fókuszában a gépekben rejlő 
kreatív potenciál megmutatása, az algoritmusok, a különféle 
programozási módok és adatbázisok állnak. A fesztivál a kor-
társ kultúra és művészet kulcsfontosságú jelenségeit kutatja, 
beleértve a VR-t, a kiterjesztett valóságot, a mesterséges in-
telligenciát, a hackelést és a digitális identitásokat. Az inter-
aktív prezentáció során az alapítók bemutatják közösségépítő 
álmaik és kurátori stratégiájuk fejlődési folyamatát. 
meghívott vendégek: Elwira Wojtunik, Csaba Lang 
moderátor: Kovács Andrea / Let it Be! art agency 
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16.00 és 18.00
MÁRKUSZÍNHÁZ (HU): AQUARING CIRKUSZ
Káptalan utca, a Püspöki Kincstárral szemben
Vasárnap utoljára lép színpadra az AquaRing víz alatti birodalmának cirkuszá-
ban az illuzionista világ sztárja, Hélium. Búcsúelőadás ez, melyben a híres má-
gus bemutatja a felmenőitől tanult világszámot.  A férőhelyek korlátozottsága 
miatt ajánlott regisztrálni: https://markuszinhaz.hu/feny

Részletekről a 33. oldalon olvashatsz.

17.00
EITIS MAGIA (AR): POR EL MOMENTO
Sétatér
Egyszemélyes bűvész- és cirkuszi show röpködő betűkkel, eltűnő gombokkal, 
színváltós zsebkendőkkel, átalakuló labdákkal és utazó kalapokkal. Varázslat 
és rengeteg humor minden korosztálynak!

17.00
PANORAMA KINO THEATRE (CH-HU): KINO THEATRE
Széchenyi tér
Ma még utoljára elcsípheted a Panorama 360º-ban forgó pop-up kabinjának 
egyedülálló, álomszerű színházát. Szárnyaljon a képzelet, tapasztaljuk meg új 
megvilágításban a világot!

Részletekről a 36. oldalon olvashatsz.

Támogató: Pro Helvetia Svájci Kulturális Alapítvány
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17.00–21.00
FÉNYBÜTYKÖLDE
Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7–8.)

Galaxis pörgettyű műhely
A Fényfesztivál alatt foszforeszkáló testet öltenek a 
pörgő-forgó játékok. A fából és papírból készíthető 
pörgettyűk szélforgók és spinnerek elkészítése nem 
különösebben időigényes, az eredmény viszont szó-
rakoztató és látványos. Kicsiknek és nagyobbaknak 
egyaránt! 

Bolygóközi utazó műhely
A Bolygóközi utazó műhelyben kinetikus, mozgó boly-
gódíszeket és hűtőmágneseket készíthetsz.

Fény perc – fotográfiai műhely
A Fény perc workshop alapja a hosszú záridős fo-
tográfiai képalkotással történő kísérletezés.
Tarts velünk, és fedezd fel, hogyan változtatja meg 
néhány másodperc azt, amit szabadszemmel látsz, 
vagy éppen nem látsz!
Részletekről a 52. oldalon olvashatsz.

Fényből sosem elég – Csillám testfestés, 
csillám-tetováló spotok by TSP Art Klub
A csillámpor visszaver minden rávetülő fényt, sötét-
ben, mesterséges fényforrással találkozva ragyogó 
külsőt ad viselőjének. 
Részletekről a 35. oldalon olvashatsz.
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17.30 
ARI DYKIER: DREAM QUARTET 
Apolló / Nagyterem (Perczel Miklós utca 22.)
A Dream Quartet (Álom Kvartett) audiovizuális előadás 
egy különleges utazás az álmokban gyökerező képzeletbe 
és saját belső világunkba. A szürreális történet összekap-
csolja a nézőket saját tudatalattijukkal és belső énjükkel. 
Ari Dykier lengyel vizuális művész és filmrendező szür-
reális, audiovizuális projekteket készít kollázstechnikával. 
Zene: Bartók Béla, Ligeti György, Roman Poczapski

Támogató: Lengyel Intézet

18.00
ROADSIDE ROSE
Kioszk (Sétatér)
Roadside Rose egy pécsi underground zenekar. Amúgy 
tényleg a föld alatt próbálnak. Hangzása bluesrock, han-
gulata alter. Két balatoni és két pécsi arc alkotja. Mélyen-
szántó, iróniával áztatott szövegekkel vonják magukra a 
közönség figyelmét. A Karkötő és Beck Zoli Szeretlek és a 
Nem beszélsz című dalukat, illetve az első kislemezüket, a 
Láss EP-t is meghallgathatjátok a YouTube-on.
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18.00
BUBBLE ON CIRCUS (IT): WONDERWALK
Pécs belvárosa
Két misztikus lény bukkan elő az erdő mélyéről, hogy milli-
ónyi szappanbuborékot fújva lenyűgözzék az utca népét, és 
felfedezzék a világunkat. A csodasétán buborékáradat ra-
gyog körülöttünk, a nyomában pedig érzelmek záporoznak…

18.00 
TITKOS DISZKÓ A BOKROK ALATT
Káptalan kert (Káptalan utca 4.)
Pop-up dj bár élő dj szettekkel délután hattól éjfélig a feszti-
vál minden napján.

19.30
MANOAMANO CIRCO (AR): KINEMATOS
Széchenyi tér 
Még egyszer és utoljára az argentin akrobataduó lélegzet-
elállító előadása. A manoAmano Cirkuszi Társulat humorral, 
kedvességgel és huncutsággal fűszerezi a legegyszerűbb 
helyzeteket is. Hol két lábbal a földön, hol a levegőben, az 
álmok világában repülnek…
Részletekről a 38. oldalon olvashatsz.
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20.00
DECOLONIZE YOUR MIND SOCIETY
Szabadkikötő (Király utca 64.)
A nem európai kultúrák zenéiből, nem-temperált hango-
lásokból, az amerikai minimalizmusból és a pszichedeli-
kus, rituális zenékből inspirációt merítő zenekart 2018 
decemberében hívta életre Szabó Bálint (a.k.a Gosheven) ter-
mészetes kiterjesztéseként korábban megkezdett útjának. 
A zenekar megszólalása teljesen egyedülálló, hiszen a jávai zenék-
től a közép-afrikai polifónián át a japán udvari szertartászenékig, 
vagy a tiszta hangolású indiai zenétől a közel-keleti makám sem-
leges tercein át a földöntúli hangzású tibeti gyaling kürtökig több 
ezer éves kultúrák zenéit fogja át és értelmezi újra soha nem hal-
lott módon, a modern kor nyújtotta technológiák segítségével. 
VJ: Kitzinger Gábor
Belépőjegy: 1500 Ft. A jegy a 22.00 órás Fáni bácsi estre is  
érvényes.

20.00
THE LOVERS
Kioszk (Sétatér)
Karlóczy Dávid és Szilágyi Lili műsora a Lovers zenekar dalaiból 
akusztikus feldolgozásban. 
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20.30–22.00
ZSOLNAY LIGHT ART FÉNYFESTŐVERSENY: 
VERSENYALKOTÁSOK VETÍTÉSE, EREDMÉNY-
HIRDETÉS, KORÁBBI ÉVEK ALKOTÁSAI
Székesegyház
Részletekről a 6. oldalon olvashatsz.

21.00 
MÉLYPÉCS SPECIÁL // NICE T VS. 2SHOR
Nappali (Király utca 23–25.)
Szép Tomi a.k.a Nice T és Bubreg Bazsi a.k.a 2Shor dönge-
ti a beateket a műemléképületben ezen a különleges estén. 
Fényfesztivál zárónap, gyönyörű fényfestések, bólogatós 
hip-hopok, jazzes absztrakciók, latinos tánclépések, és így 
tovább...
Visual: Rafilm a.k.a Jeff Valentino

21.30–00.00
MK_WB
Wunderbar (Király utca20.)
Az MK_WB a PTE Művészeti Karának multimédia művészeti 
laborjában a hallgatók vizuális munkáihoz zenei performan-
szok kapcsolódnak, amelyeket az elektronikus zenei médi-
aművész hallgatók biztosítanak. Itt a helyed, ha nyitott vagy a 
kísérletezésre, improvizációra!
Részletekről a 29. oldalon olvashatsz.

JÚLIUS 10. VASÁRN
AP
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22.00
FÁNI BÁCSI
Szabadkikötő (Király utca 64.)
Fáni egy hátizsákos magyar, indiai cigány és buddhista paladin 
egy személyben, aki ideje nagy részében a világot járja hátizsák-
jával, ami tele van hangszerekkel és hordozható dj cuccokkal, 
egyetlen küldetéssel: „Play”.
Pécsett a buszozás határozta meg az életét, itt találkozott a 
Labor csoporttal, akik 2011-ben meghívták az O.Z.O.R.A. Fesz-
tiválra. Ettől az évtől kezdve a nyarakat Dádpusztán tölti, és építi 
a Cookin Grove helyszínét, a közösségi konyhát, hogy ott aztán 
gasztronómiai workshopokat szervezzen.
A 20.00 órás Decolonize Your Mind Society koncerte megváltott 
jegy itt is érvényes.

23.00
FIREBIRDS: PROPER MESS – TŰZ, 
TŰZ ÉS MÉG EGY KIS TŰZ
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara 
(Káptalan utca 5.)
Tüzes légiakrobatika, bravúros emelések, tűz, tűz és még egy kis 
tűz! Energikus tűzshow, amelyben a rend maga – Mr. Proper – 
vasárnap is megpróbálja a káoszt – Miss Mess-t – biztonságos 
keretek közé szorítani. Így zárul idén a Zsolnay Fényfesztivál! 
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A Zsolnay Kulturális Negyedben és a belvárosban
A Fény Útja Extra karszalaggal 20% kedvezménnyel látogathatja meg a Zsolnay Negyed látnivalóit,  
valamint a belvárosi világörökségi helyszínt az Ókeresztény Mauzóleumot és a Középkori Egyetemet is.
A kedvezmény a Zsolnay jegyre, az Örökség jegyre és Időutazó jegyre érvényes 2022. július 7 –10-ig.
Kedvezményes belépőjegyek válthatók a Zsolnay Kulturális Negyed Infopontjain és az Ókeresztény  
Mauzóleumban.

FÉNYÁR akció 20% 
kedvezmény
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TOVÁBBI HASZNOS TUDNIVALÓK
INGYENES ÉJSZAKAI PARKOLÁS AZ ÁRKÁDBAN!

A fesztivál ideje alatt az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont tetőparkolója ingyenesen tart nyitva az alábbiak 
szerint:

július 7–9. (csütörtök–szombat) 21.00–02.00
július 10. (vasárnap) 19.00–01.00
Az esték folyamán a kijáratokon a parkolójegyek érvényesítése nélkül van lehetőség a távozásra. A jelzett 
nyitvatartási időpontok után az épület és a tetőparkoló bezárása kerül. Reggelente, az ÁRKÁD parkolójának 
nyitását követően van újra lehetőség az autók elvitelére. Felhívjuk figyelmüket, hogy ebben az esetben, a 
tetőparkoló reggeli nyitásától a megszokott parkolási díjak lépnek érvénybe. Részletes tájékoztatást a díjakról, 
valamint a nyitvatartásról a www.arkadpecs.hu weboldalán olvashatnak.

Jegyekkel kapcsolatos problémával, kérdéssel, kérjük, keressék fel nyitvatartási időben 
az ÁRKÁD parkolóirodáját!

Turisztikai információk Pécsről:
www.iranypecs.hu

Pécs Pont 
Pécs, Széchenyi tér 1.

Parkolás:
www.biokom.hu/pecsi-parkolas

Helyi közlekedésben együttműködő partnerünk a Tüke Busz Zrt.
www.tukebusz.hu   /   TransIT mobilapp
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PARTNEREK

Kiemelt támogatóink: 
Nemzeti Kulturális Alap
ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont
Pannon Hőerőmű Zrt.
 

Arany fokozatú támogatóink: 
Körber Hungária Kft.
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.
MOL Plugee

Ezüst fokozatú támogatóink: 
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
Honsa Kft.
Tettye Forrásház Zrt.

Egyéb támogatóink:
Lengyel Intézet
Visegrádi Alap 
Pro Helvetia Svájci Kulturális  
Alapítvány
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Bronz fokozatú támogatóink: 
Multi Alarm Zrt.
Lafarge Cement Magyarország Kft.
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IMPRESSZUM
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokról aktuális tájékoztatást nyújt a zsolnayfenyfesztival.hu
Szerkesztette: Varga Enikő, Pusker Péter
Zsolnay Fényfesztivál grafika: Sándor Zsolt
Kiadta: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Hummel Márk ügyvezető igazgató 

Vizuáltechnikai partnereink: 
VISUA, Gonzo Visuals, Fényszórók Visual, Night Projection,Visual Humans And Tech
 
Hangtechnikai partner: 
GLOBAL Hang- és Fénytechnika
 
Együttműködő partnereink: 
Apolló Mozi, Becker Kft., Biokom Nkft., Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Civil Közösségek Háza,  
Fotoplus, Greypixel, IMAPP, INDUSTREAL, INspirál Cirkuszközpont, Janus Pannonius Múzeum, Kiégő Izzók, Light 
Art Museum Budapest, Leöwey Klára Gimnázium, Let it Be! art agency, Maxin10sity, Nádor Galéria, Nemzeti 
Örökségvédelmi Fejlesztési NKft., PatchLab Digital Art Festival, Pécsi Egyházmegye, Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti Kar, Reggeli, Sony Magyarország, Speckó Pécs, Tettye Forrásház Zrt., TrixCir Creative-ArtDance, Tüke 
Busz Zrt.

Csatlakozó programhelyszínek: 
Káptalan Kert, Kioszk, Nappali, Partizán, Szabadkikötő, Wunderbar



TÖLTSD LE   
A MOL PLUGEE 
APPOT!
Alkalmazásunkban kedvezményes 
árak, 24 órás ügyfélszolgálat,  
okos töltési funkciók és vállalati  
flottamegoldások várnak.

www.molplugee.hu  |  www.next-e.eu

A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül 
tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
Az itt található információkért a MOL-csoport 
vállalja a kizárólagos felelősséget.

Az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköze által társfinanszírozott



NYITVA:
hétfő – péntek: 05.00 – 17.00

szombat: 05.00 – 14.00

7622 Pécs, Zólyom utca 4.
(a régi vásárcsarnok mellett)



FÉNYEK
ÉLMÉNYEK

ÁRKÁD
FÉNYFESZTIVÁL AZ 

ÁRKÁDBAN IS 
JÚLIUS 7-TŐL 10-IG!

• Éjszakai fényinstalláció 
a Squidsoup csapatától 
– az alsó szinten, a kupolában

• Kivilágított éjszakai játszótér
az ÁRKÁD mellett

• Bubble On Circus előadás 
szombat 16.00 és vasárnap 15.00 
– az ÁRKÁD melletti parkban

• Éjszakai ingyenes parkolás
a bevásárlóközpont területén

RÉSZLETEK: ARKADPECS.HU
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Legyen Pécs 
a fény városa!

Tudtad, hogy a 
pécsi székesegyház 
műemlék épületében is 
távfűtés adja a meleget?

KÉMÉNYEK NÉLKÜL 
FÜSTMENTESEN
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