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Nagy örömmel köszöntöm Önöket a Zsolnay 
Fényfesztiválon! Az ország első és egyetlen 
fényfesztiválját egy év kihagyás után rendez-
hetjük meg újra Pécsett. A koronavírus-járvány 
miatt kiesett esztendőben sem tétlenkedtek a 
szervezők, így most két év újdonságait egyszer-
re kínálja a program, amely így minden eddiginél 
látványosabbnak ígérkezik.

Különleges élményt ígér a Széchenyi tér épü-
leteinek megvilágítása és a hazánkban először 
látható Talking Heads installáció, de a Fény Útja 
és a nemzetközi fényfestő művészek viadala is 
unikális programnak ígérkezik. Emellett számos 
utcaművészeti produkció szórakoztatja majd a 
fesztivál vendégeit. 

A Zsolnay Fényfesztivál olyan kulturális cseme-
ge, amely egyedülálló az országban, és évről évre 
tízezreket vonz Pécsre. Méltó megkoronázása az 
idei nyári fesztiválszezonnak, a Pécs Nyitva ren-
dezvénysorozatnak, amelynek köszönhetően 
városunk újra a legnépszerűbb turisztikai cél-
pontok közé került az országban. 
A sokszínű látványossághoz, épületvetítések-
hez, fényszobrokhoz és interaktív fényjátékok-
hoz kiváló szórakozást és kellemes kikapcsoló-
dást kívánok mindannyiuknak! 

Péterffy Attila
Pécs polgármestere
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Tisztelt Vendégeink!



Nem mindennapi időszak áll mögöttünk, és az 
új kihívások új megoldásokra sarkalltak minket. 
Arra törekedtünk, hogy egy ilyen nehéz év után 
mindenképp örömet okozhassunk a látogatók-
nak a Zsolnay Fényfesztivállal, ami rendszerint 
nemcsak a pécsi belvárost, de a szíveket is bera-
gyogja. A koronavírus miatt óvatosságból persze 
szükségszerűen lesznek védelmi intézkedések, 
de a fesztivál jól megszokott színvonalán ez nem 
változtat. 

Idén a szokásos június-július helyett ősszel cso-
dálhatjuk meg a fényalkotásokat, bízva abban, 
hogy ez az új időpont akár friss színt, tágabb 
perspektívát is adhat, hiszen elérhetünk pél-
dául olyan célcsoportokat, akiket nyáron nem:  

különösen számítunk a Pécsett tanuló magyar 
és külföldi egyetemistákra, valamint azokra, akik 
a korábbi években a nyaralásaik miatt nem tud-
tak részt venni a fesztiválon. 
Azt kívánom a látogatóknak, hogy ebben a 4 
napban éljenek át önfeledt pillanatokat, és sze-
rezzenek feledhetetlen élményeket!

Bleszity Péter
ügyvezető
Zsolnay Örökségkezelő NKft. 
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Kedves Fesztivállátogató!



HA VAN 
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYOD:
A programok mindegyikén részt tudsz venni, de azért 
olvass tovább, hogy megtudd, hogyan.
A Fény Útja valamennyi állomását védettségi igazol-
vány nélkül látogathatod, a legtöbbjét ingyenesen. 
Azonban az összes extra helyszínre (Fény Útja Extra) 
egyszer megváltott belépővel (EZÜST színű karsza-
laggal) juthatsz csak be. 

Minden más programra, előadásra, foglalkozásra egy 
ingyenes, SÁRGA színű karszalogot kell beszerezned, 
amit védettségi igazolvánnyal tudsz kiváltani. Így a 
programok helyszínein, egyenként nem kell majd emi-
att sorban állnod. 

Védettségi (SÁRGA) és Fény Útja Extra (EZÜST) kar-
szalagokat a pénztárakban és a Fénypontokon sze-
rezhetsz! Erről részletesen lent olvashatsz.
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HA NINCS 
VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYOD:
Több programot nem, de a Fény Útja valamennyi 
állomását így is látogathatod. A Fény Útja minden 
állomását védettségi igazolvány nélkül nézheted 
meg, ezek legtöbbje ingyenesen látogatható, de a 
Fény Útja Extra helyszíneire egyszer megváltott belé-
pővel (EZÜST színű karszalag) juthatsz csak be.

Minden más programra, előadásra, foglalkozásra 
szükséges a védettségi igazolvány, így ezeken most 
sajnos nem tudsz részt venni. Nagyon reméljük, hogy 
a jövő évi fesztiválon már nem így lesz!
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SÁRGA KARSZALAG: a védettségi igazolványhoz 
kötött programokat, és a Zsolnay Light Art fény-
festő verseny vetítéseit is ingyenesen látogatha-
tod ezzel a karszalaggal. 

Az utcaművészeti, zenei és szakmai programok 
kizárólag védettségi igazolvánnyal látogathatók! 
Ahol külön nem jelöljük, a programok ingyenesek!

Minden fesztiválozónak, aki karszalagot 
szeretne igényelni, személyesen kell bemutatnia 
a személyazonosságát igazoló okmányát és 
a védettségi igazolványát/applikációját, ezt 
követően tudja megkapni majd a sárga színű 
karszalagot.
18 év alatti látogatók saját védettségi 
igazolvánnyal, önállóan; vagy 18 év feletti, 
védettségi igazolvánnyal rendelkezők kíséretében 
látogathatják a helyszíneket.

Külföldi állampolgárok védettségi igazolványait/
applikációt is elfogadjuk, a PCR-teszttel viszont nem 
látogathatják programjainkat.

EZÜST KARSZALAG: a Fény Útja Extra installációit 
nézheted meg ezzel a karszalaggal
az alábbi helyszíneken:

• Civil Közösségek Háza, Szent István tér 17.
• Littke Pezsgőház – Pincerendszer, Szent István 

tér
• Cella Septichora Látogatóközpont, Sétatér
• Nádor Galéria, Széchenyi tér 15.
• Csontváry Múzeum, Janus Pannonius u. 11.
• Zsdrál Art – Kortárs Művészeti Galéria, 
   Király utca 29.

A Fény Útja állomásairól a 11. oldaltól olvashatsz.

A Fény Útja Extra (EZÜST) karszalag ára 1500 Ft/ 
fő, gyerekeknek 6–18 éves korig 1000 Ft /fő, és 
korlátlan számú belépésre jogosít.

KÉTFÉLE KARSZALAGOT IGÉNYELHETSZ A FÉNYFESZTIVÁLON

FONTOS INFÓK
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Az alábbi helyszíneken található jegypénztárakban 
mindkét típusú (sárga ill. ezüst) karszalag kapható:

• Cella Septichora Látogatóközpont,  
Szent István tér, nyitva 10.00–18.00,  
szeptember 30-tól 10.00–23.00

• Pécsi Galéria, Széchenyi tér 10., nyitva  
13.00–19.00, szeptember 30-tól 13.00–22.00

• Művészetek és Irodalom Háza, Széchenyi tér 7–8., 
nyitva 9.00–17.00,  
szeptember 30-tól 10.00–23.00

• Zsolnay Negyed, Zsolnay Vilmos út 37. 9.00–18.00

• további 4 Fényponton (a Széchenyi téren 2 helyen 
és a Sétatéren 2 helyen, nyitva 15.00–23.00)

Online a jegymester.hu oldalon – karszalagok 
személyes átvétele a fenti jegypénztárakban 
lehetséges.

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

Naprakész, friss információért kérjük, 
kövesd figyelemmel facebook oldalunkat: 
www.facebook.com/zsolnayfenyfesztival
és honlapunkat:
www.zsolnayfenyfesztival.hu

Hogy elkerüld a hosszú sorbanál-
lást, már napközben szerezd be 
karszalagjaidat jegypénztáraink-
ban és Fénypontjainkon  >>>>>>>

HOL ÉS MIKORTÓL TUDOK KARSZALAGOT IGÉNYELNI?
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A Zsolnay Light Art Fényfestőverseny ötödik 
alkalommal hozza össze a szakma legjobbjait, 
hogy megmutassák, milyen vizuális tartalmakat 
tudnak a Székesegyház teljes déli homlokzatára 
álmodni, ezúttal „Lightmatter” témában.
A három kontinensről beérkezett pályaművekből 
az előzsűri már kiválogatta a legizgalmasabb tíz 
alkotást, a Fényfesztivál ideje alatt egy öttagú 
nemzetközi szakmai zsűri dönt az első helye-
zettről, és a korábbi évekhez hasonlóan a közön-
ség is dönthet a különdíjról.
Vasárnap este, a versenyprogram utolsó bemu-
tatását követően eredményhirdetés és díjátadás 
következik, majd záróeseményként látható lesz 
egy válogatás az eddigi évek legjobb munkáiból.

 

A Fényfestőverseny alkotásai pénteken, szom-
baton és vasárnap este, összesen kilenc alka-
lommal tekinthetők meg az alábbiak szerint:

PÉNTEK ÉS SZOMBAT
19.15–20.00 Versenyalkotások vetítése 1. 
20.15–21.00 Versenyalkotások vetítése 2. 
21.15–22.00 Versenyalkotások vetítése 3. 
22.15–23.00 Versenyalkotások vetítése 4. 

VASÁRNAP
19.15–20.00 Versenyalkotások vetítése
20.00–21.00 Eredményhirdetés és díjátadás
21.00–22.00 Best of + díjnyertes alkotások a 
korábbi évekből
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ZSOLNAY LIGHT ART 
FÉNYFESTŐVERSENY



 
 

Idén a Fényfestőversenyt csak korlátozásokkal 
tudjuk megrendezni. A Dóm tér lezárásra kerül, 
és csak védettségi igazolvánnyal kiváltható kar-
szalaggal látogatható. A gyors bejutás érdeké-
ben karszalagos rendszert vezetünk be, mielőtt 
a Verseny színhelyére érkezel, kérjük, a belváros 
több pontján felállított, erre a célra működtetett 
faházak/infopontok egyikében vedd át a karsza-
lagot. 
Részletes információ a programfüzet 4. oldalán.

 
Társszervező és házigazda: 
Kiégő Izzók / Glowing Bulbs

Vetítéstechnikai partner: 
Visual Human and Tech

Hangtechnikai partner: Global

Partner rendezvény: 
iMapp Bukarest – Győztesek Ligája
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Az erős fény- és hanghatások miatt 
az arra érzékeny látogatóknak nem ajánljuk!
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A Fényfestőverseny mellett a fesztivál leginten-
zívebb élményét akkor élheted át, ha végigjárod 
23 állomásos fénykörutunk, a Fény Útja minden 
állomását.
Az éj leszállta után hazai és külföldi művészek 
épületvetítései, helyszínspecifikus fényalkotásai 
ejtik ámulatba a látogatókat Pécs hangulatos 
utcáin, terein, belső kertjeiben és templomok 
homlokzatain.
22 belvárosi állomással készültünk idén, illet-
ve van egy, a belvárostól távolabb eső helyszí-
nünk is a Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Karának új épületénél.
Az érdeklődők találkozhatnak analóg és digitá-
lis technikán alapuló fényalkotásokkal, statikus 
és interaktívan irányítható installációkkal egy-
aránt.

A Fény Útja minden állomása védettségi igazol-
vány nélkül látogatható.
A legtöbb alkotás Pécs utcáit járva, ingyenesen 
megtekinthető, de aki egy fényélményt sem akar 
kihagyni, azt várja a Fény Útja Extra 9 installáci-
ója, amelyek különösen izgalmas helyszínei egy 
karszalag megvásárlásával látogathatók.
Részletes információ a programfüzet 6. oldalán.

A Fény Útját megtekintheted:

csütörtök, péntek, szombat: 19.00–23.00
vasárnap: 19.00–22.00

Az ettől eltérő nyitvatartással működő állomá-
sokat a leírások mellett jelöljük!

Ahol külön nem jelöljük, az alkotások megtekin-
tése ingyenes. 

A FÉNY ÚTJA
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Barbakán
REZONANCIA
LaLuz Visuals 
A Laluz Visuals visszatérő alkotója a Fény Útjának, 
munkáikban közös, hogy a fényélmény elérése ér-
dekében túllépnek a megszokott épületvetítések 
határain. A csapat idén fény és hanghullámokat en-
ged útjukra, melyek hol közelednek, hol távolodnak 
egymástól a Barbakán bástyáján és a várárok te-
rületén. Érzékszerveidet élesítve lehetőséged lesz 
felvenni a kapcsolatot a fénylényekkel!

Civil Közösségek Háza – felső szint 
(Szent István tér 17.)
IRIS 2021
Adorján Zalán, Terkal Róbert, Nagy András
Az Olimposz hegyén lakó istenségek egyike volt 
Írisz, a Szivárvány istennője. A görög mitológia sze-
rint, amikor Írisz üzeneteket vitt az égből a földre, a 
szivárvány színes íveit választotta útjául. A mitoló-
giai idők után kétezer évvel a színes ívek megeleve-
nednek, újra láthatjuk Írisz isteni táncát az ibolya-
színű lézersugarak esőjében.

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható!
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Civil Közösségek Háza – alsó szint (Szent István tér 17.)
PATTERNS OF HARMONY
Battha Gáspár
A Patterns of Harmony egy soha véget nem érő utazás a ter-
mészet elbűvölő harmóniájának legelemibb forrásáig, egy olyan 
világba, mely az emberi érzékszervek képességeit is meghalad-
ja. Ezt megtapasztalva egyetlen kérdés merülhet fel, valóban 
hiszünk-e, ha látunk, hiszen a tükröződések végtelen fraktáljából 
előtűnő testek és formák valójában nem léteznek, csupán illúziók, 
elménk szüleményei.

Joachim Sauter emlékére.

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható!

Civil Közösségek Háza – udvar (Szent István tér 17.)
FÉNYKERT
Fénykert produkció
A Civil Közösségek Házának udvarára egyedileg komponált, vetí-
téses fényinstalláció a tér fő elemeit kihasználva egy kaput képez. 
A vetítés során a kert változatos növényzete, égbeszökő fái és a 
Nyugati Várfalsétány felé vezető lépcsők egyaránt életre kelnek. A 
vetítés a fák alakjához, mintázatához igazodik, miniatűr varázser-
dővé alakítva Pécs belvárosának egyik leghangulatosabb udvarát.

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható!
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Szent István téri szökőkút
LOMB KORONÁZÁS
Meetlab
Lámpafény legtöbbször csak az épített környezetünket 
ragyogja be, hisz ott van rá megfelelően kiépített infra-
struktúra. A Csiszár Mátyás vezette Meetlab csapatát 
viszont az foglalkoztatja, hogyan lehet a lehető legorga-
nikusabban átszőni fénnyel a természet különböző for-
máit. A Fényfesztiválon a Szent István téri park szökő-
kútjának környezete válik e különleges transzformáció 
színhelyévé.

Littke Palace Látogatóközpont (Pezsgőház épülete – 
Szent István tér 12.)
FÉNYTÖRŐ
XORXOR
A Fénytörő egy olyan bejárható fényinstalláció, amelynek 
segítségével egy saját testünk által keltett fényjátékot 
tapasztalhatunk meg. A térben mintha prizmává változ-
nánk, így a felénk érkező fényből annak különböző réte-
gei tárulnak fel szemünk előtt, elbűvölő játékot vetítve. 
Minden mozdulattal újabb árnyalatokat hívhatunk elő, és 
a közös alkotás egy új vetületét élhetjük meg.

Együttműködő partner: Let it Be! art agency

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható!
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Cella Septichora (Szent István tér)
MULTIVERSE 5.1
fuse*
A fuse* olasz művészeti stúdió és produkciós 
cég új technológiák alkalmazásával dolgozik 
az emberi és természeti jelenségek össze-
tettségének értelmezésén.
A Multiverse 5.1 a Multiverse című alkotásuk 
öt képernyős adaptációja, egy olyan audiovi-
zuális installáció, mely a végtelen számú le-
hetséges univerzumok fejlődését tárja elénk 
generatív grafikákon és hangokon keresztül 
az úgynevezett „multiverzum” fogalmából 
kiindulva. E teória szerint világegyetemünk 
egy sokkal nagyobb kozmosz, egy folyama-
tosan növekvő univerzumközösség – a mul-
tiverzum – tagja. 
Az alkotás egymásból építkező digitális fest-
mények körforgásszerű képi motívumaival 
tesz kísérletet ezen párhuzamos univerzu-
mok örök születésének és halálának ábrázo-
lására. 

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható!
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Csontváry Múzeum (Janus Pannonius utca 11.)
CSONTVÁRY FÉNYTEREK
Sztojánovits Andrea & Kovács Ivó & Álmos Gergely

A fényművészet eszközeit segítségül hívva életre kel az 
egyik legismertebb magyar festő életművének két ki-
emelkedő alkotása. 

A nagy Tarpatak völgye a Tátrában (audiovizuális ins-
talláció): A festmény nyomtatott mására kerülő speci-
ális, paint mapping technikával kivetülő animációk a ter-
mészet megfigyelését, a finom változásokat, a sziklák, a 
szél, az erdő, mező zeneiségét elevenítik meg.

A magányos cédrus (interaktív installáció): A bölcs 
Cédrus az installációban az élet körforgását jeleníti meg.  
A finom áramlásokkal felnövő és elenyésző magányos 
fa a környezetével, valamint az installáció zeneiségével 
összhangban teremti meg a kibontakozás és elmúlás 
mély folyamatait.

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható!
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Csontváry Múzeummal szemben 
(Janus Pannonius utca 11.)
RELÁCIÓS KORONÁK
Gévay Bálint
Az analóg, állóképes fényfestések műfajában mindig is kihívás 
volt a fákat felületként használni, megvetíteni. Évek óta tartanak 
a kollektív kísérletek ennek megoldására, ám minden lombkorona 
más és más, ennek tükrében kell elkészíteni a diaképeket. Geo-
metrikus formákat, egymásba csavarodó térelemeket használ-
va izgalmas fényprojekt létrejöttének lehetünk majd szemtanúi.  
Állj a vetítők mellett látható jelre, az élmény onnan lesz teljes!

Janus Pannonius utca
CARPET I AM: FÉNYSZŐNYEG
Lévai Fanni, Szentpéteri Dóra, Pusztai Dávid
Ez év tavaszán hirdettünk pályázatot „Carpet I Am” címszóval az 
idén 25. éves jubileumát ünneplő Pécsi Tudományegyetem Művé-
szeti Karának jelenleg is aktív tanulói számára, így most az ő mun-
káik fogják színesíteni a fesztiválkedvenc Fényszőnyeg felületét.

A három legjobb alkotás és készítője:
Lévai Fanni – Álomgörbe // zene: Kelemen Márton (csütörtök)
Szentpéteri Dóra – Metamorfózis // zene: Tokodi Krisztofer –  
Mystic Roots (péntek)
Pusztai Dávid – Sötétségevők (szombat)
Vasárnap este a legjobban sikerült alkotást újra megmutatjuk.
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Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara 
(Káptalan utca 5.)
EGGO TRICK
Dean Skira
A zágrábi fényfesztivál installációjának formavilága a Fabergé 
tojásokra emlékeztet, melyek korunkban a művészetet, a luxust 
és a gyűjtőszenvedélyt szimbolizálják. Neve a klasszikus for-
ma (EGG) és az innovatív fényműszer (TRICK) kombinációjából 
származik. A háromdimenziós hajlított alumínium csőrendszer 
hálózata középkori csillárokra emlékeztet, melyeket annak 
idején szobáról szobára mozgattak. Az EGGO TRICK különböző 
helyekre vándorolva, fényhatásaival teszi különlegessé környe-
zetét – dinamikusan változó színű és intenzitású fényvonalak 
formájában szórja körénk fényét. 

Martyn Ferenc Múzeum udvara (Káptalan utca 4.)
BRONZBA ÖNTÖTT ERŐD
Labor Lumen Squad
Eszék városának egykori rettegett erődje mára egy kulturális 
minivárossá alakult. Számos kultúrához köthető intézmény és 
esemény kap itt helyet, köztük talán a HeadOnEast Összművé-
szeti Fesztivál a „legfényesebb”, ami szintén a Tvrda falai között 
indult 2019-ben. 
A Fesztivál hangulatának központi elemei a pécsi fényfestő mű-
hely által létrehozott fényterek, amelyek most a Martyn Ferenc 
Múzeum udvarának falain jelennek meg.
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Victor Vasarely Múzeum udvara (Káptalan utca 3.)
FÉNYJÁTSZÓTÉR
Visualia Group
A pulai Visualia Fényfesztivál négy installációt hoz 
el Pécsre, melyek egy valódi Fényjátszótérré állnak 
össze a Vasarely Múzeum udvarában.
A Magic Garden interaktív installáció növények és 
gombák varázslatos kertjébe invitál, amely a kö-
zönség által irányított vezérlő segítségével kel 
életre. 
A Light Postcard egy óriási képeslapot idéző vetí-
tővászona lehetővé teszi különféle vetített szi-
tuációk, animációk és jelenetek létrehozását, a 
látogatók a maguk teremtette vizuális kompozíció 
részévé válhatnak. 
A Residence of Light and Music egy interaktív instal-
láció, zenei és fényeffektek kombinációja. Az instal-
láció három, előre kiválasztható hangszer hangjait 
tartalmazó padból áll. A hangszerekkel való kísér-
letezés által egyedi hang- és fényhatások kelnek 
életre. 
A közel 2 méter magas, üvegszálból készült és 
vasszerkezettel megerősített Rainbow Slide egy 
gyerekcsúszda, ami mozgás hatására változtatja 
színeit.
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Széchenyi tér
ALTARE LUMINIS, A FÉNY OLTÁRA
Centrum Production
Kölcsönös viszony és egymástól való függés különféle 
technológiák között, vékony réteg valós és szürreális 
közt: egy rejtett energiaáramlás felfedezése.
Inspiralódva a pestisjárvány emlékére emelt Szenthá-
romság szobor által, a Besnyő Dániel vezette Centrum 
Production három eltérő kvalitású mesterséges fény 
találkozását vizsgálja Pécs főterén, a nagyszerű Dzsámi 
előtt.

Nádor Galéria – Nagyterem (Széchenyi tér 15.)
NYX
Kiégő Izzók
A NYX egy új, többprojektoros, interaktív installáció, 
amely varázslatos utazásra invitálja a közönséget egy 
ködös erdő mélyén. Ezen az úton az ember az éjszaka 
birodalmán át tartó fénykeresés részévé válik. A nézők 
jelenléte fényes eseményeket vált ki a virtuális térben, 
ahol az utat lények és tárgyak furcsa keveréke szegé-
lyezi. 

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható!
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Nádor Galéria – Kisterem (Széchenyi tér 15.)
FÉNYFORMÁK
Bordos László Zsolt
Bordos László Zsolt Fényformái a primer geometrikus 
alakzatok fény-árnyék relációit vizsgálják egy lumi-
no-kinetikus környezetben. A fény és az árnyék mozgá-
sával a geometrikus formák mindig új megvilágításba 
kerülnek, és ugyanannak a formavilágnak a folyama-
tosan változó aspektusait és mintáit rajzolják elénk. 
A három geometriai test összefüggő triásza a napóra 
asszociációját idézve a bolygók mozgására is emlékez-
tet. Bordos alkotása a háromdimenziós Tér és az Idő 
meditatív megtapasztalására hívja a látogatót.

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható!

Jókai tér
MANDALA-TÉR
FényHangÁr
A 37 darab érintésérzékeny szenzorral vezérelhető ins-
talláció megérintésével változatos animációk hozhatók 
létre a világító mandalán, miközben a tér többi része 
egybeolvad a mandalával.
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Színház tér
TALKING HEADS
Limelight
Az ember több tucat arcizom segítségével 
számtalan érzelem kifejezésére képes, 
létrehozva a szavak nélküli kommunikáció 
izgalmas világát. Az installációt alkotó két 
hatalmas fej szintén megannyi érzelem 
megjelenítésére képes, valamint egymás-
ra is tudnak reagálni. Azonban az embe-
rekkel ellentétben ezek a beszélő fejek 
nem izmokkal teszik mindezt, hanem a 
fény segítségével. Fejenként közel 4000 
darab, egyenként irányítható LED jeleníti 
meg különböző színekben az arckifejezé-
seket. 
A budapesti Limelight kollektíva egyik leg-
híresebb alkotása nálunk mutatkozik be a 
széles hazai publikum előtt.

22

18



Kazinczy Ferenc utca és Perczel Miklós utca sarkán található 
boltív
FÉNYRE NYÍLÓ ÁRNYAK
MárkusZínház
A MárkusZínház társulatának árnyszakértői visszatérnek  
a vásznakra, s egy árnyvízióra hívnak bennünket rejtélyes 
labirintusukba. Az éjszaka folyamán megelevenednek az 
árnytradíció nagyjai, kivetülnek hozzánk ezen létsíkra, s ha 
mozdulatra hívjátok őket, veletek léteznek, s lélegeznek majd. 
Hozzátok bátran zseblámpáitokat, otthon készített saját  
árnyfiguráitokat, s röpítsétek árnyékukat a fényoszlopok  
labirintusában. 

Zsdrál Art Galéria – Király utca 29–31.
A FÉNY GEOMETRIÁJA
Mysterlight
Aktív napi életritmusunk egyre inkább kitolódott az elmúlt 
évtizedekben, ezért is lehet létjogosultsága egy olyan mű-
vészeti alkotásnak, ami bár nappal is látható, igazán izgal-
mas oldalát az esti-éjszakai sötétben mutatja meg. Izgalmas 
ékköve lehet egy művészetkedvelő ember életterének is. Az 
alkotók célja különleges üvegek eltérő optikai tulajdonságait 
kihasználva különféle geometriai formák, térhálók haszná-
lata segítségével egy eddig ismeretlen látvány és vizuális 
élmény átadása.

FÉNY ÚTJA EXTRA karszalaggal látogatható! 23

19

20



Evangélikus Templom (Dischka Győző utca 6.)
ANYAGTALAN SZÍN
Mátrai Erik
„2014-ben dobozképeket kezdtem el készíteni kívülről fehér, rétegelt 
lemezből. A képek frontfelületére nagy lyukakat vágtam, és a lyukak 
mögött rejtett, ferde, színvető felületeket alakítottam ki, amelyeket 
élénk színekkel festettem be. A lyukakon beérkező fény és az élénk 
felületek színes reflexeket hoztak létre a művek mögötti fehér falon.
Ahogyan a fent említett képek, úgy ez az új installáció is a színek visz-
szaverődésével foglalkozik. Ezekben a munkákban a legizgalmasabb 
számomra az, hogy a színes tükröződéseket figyelve nem a festéket 
látjuk, hanem csak azt a színt, amit visszaverve kibocsátanak, azaz 
nem az anyagot látjuk, hanem tisztán a színek fényét.”

Az alkotás péntektől vasárnapig tekinthető meg 10.00 és 18.00 között.

Kossuth tér 
3D PUZZLE
Zym-zym stúdió
Kisgyermekes családok számára talán a legizgalmasabb helyszínnel 
készülünk a Kossuth térre egy székesfehérvári csapat közreműködé-
sével. Interaktív fényfestés a Pécsi Járási Hivatal bejárati falán. A falat 
12 forgatható kockára osztja a játék. Az elforgatható kockákon a hom-
lokzat négy különböző stílusú változata van összekeverve. A játékosok 
feladata megtalálni, kiforgatni az összes általuk választott stílushoz 
tartozó puzzledarabot. Gyere, és mozgasd te a kockákat!
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Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudo-
mányi Kar – Új Campus Park (Szigeti út 12.)
23. ÖSSZEKÖTVE
Koros Design
A Koros Design grandiózus fényinstallációja a 
neuronhálózatok és azok kapcsolatára reflek-
tál felnagyított idegsejtek megjelenítésével. A 
6x6 méteres kocka szerkezetbe feszített, felfújt 
textilelemek közé lépve a látogatók maguk is 
közvetlen kapcsolatba léphetnek az óriási ideg-
sejtekkel. A Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kara idén új campus-szal bő-
vült, ezen épület előtti téren lesz megtekinthető 
a fényszobor. Illusztris helyszínre kerül az alko-
tás, mellyel a Fényfesztivál először mozdul el a 
belvárostól, így hívva fel a figyelmet magára és 
környezetére.

A Fény Útja látványosságai mellett egyedi  
fényélményekkel találkozhatsz zenei program-
helyszíneinken is: Made In Pécs Café, Nappali, 
Partizán, Szabadkikötő
Alkotók: Schulteisz Emil, Hizsnyik Dénes, Kiégő 
Izzók, Déli Fény Crew
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Idén a Zsolnay Fényfesztivál Horvátországot látja vendégül nemzetközi fókuszprogramjában: a magyar 
közönség a pulai Visualia Fesztivál, a Zágrábi Fényfesztivál és az eszéki HeadOnEast művészeivel ismer-
kedhet meg. A Káptalan utca múzeumainak udvarai fényszobrokból, interaktív installációkból és fényfes-
tésekből álló minifesztivállá alakulnak, megidézve a horvát rendezvények hangulatát.  

Martyn Ferenc Múzeum udvara: HeadOnEast / Eszék – Labor Lumen Squad: Bronzba öntött erőd
Vasarely Múzeum udvara: Visualia Festival of Light / Pula – Visualia Group: Fényjátszótér
Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságának udvara: Festival Of Lights Zagreb / Zágráb – Dean Skira: 
Eggo Trick

Szakmai beszélgetés >> HORVÁT FÓKUSZ: A nemzetközi együttműködések új lehetőségei, horvát-ma-
gyar fényszakmai kapcsolatok – október 2. 13.00 Trezor Rendezvényház26

HORVÁT FÓKUSZ @ ZSOLNAY FÉNYFESZTIVÁL
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AV COMPOSERS X APOLLÓ @ ZSOLNAY FÉNYFESZTIVÁL
Az AV Composers esteken olyan zenészek és vizuális művészek közös kompozícióit láthatják az Apolló 
Moziba látogatók, akik a hang és a képalkotás határterületén dolgoznak. A moziterem különleges, 
élőben komponált audiovizuális utazások színterévé alakul. 

október 1. péntek
20.00 DJ Bootsie x VJ Kemuri: kinhin 
október 2. szombat 
17.00 Makró VJ & Wave Of Sound: ECHOES
20.00 Žagar AV Experience: Mirror of Mind 
Helyfoglalás érkezési sorrendben. A moziterem befogadóképessége 90 fő.

Együttműködő partner: Trafó 
Kortárs Művészetek Háza, 
Let it Be! art agency



A programok kizárólag védettségi igazolvány-
nyal kiváltható ingyenes karszalaggal látogat-
hatók! Kivételt képeznek a csatlakozó prog-
ramhelyszínek, ahol védettségi igazolvánnyal 
is biztosított a bejutás. Ahol külön nem jelöl-
jük, a programok ingyenesek! 

A belvárosban több helyszínen átvételi ponto-
kat, Fénypontokat / infopontokat állítunk fel, 
ahol védettségi igazolványod és személyi iga 

 
zolványod felmutatását követően karszalagot 
kapsz, ennek bemutatásával pedig gyorsan és 
egyszerűen tudsz a programokra bejutni.
A Fontos Infókat a Programfüzet 4. oldalán 
találod.

Naprakész, friss információk: 
www.facebook.com/zsolnayfenyfesztival
www.zsolnayfenyfesztival.hu

PROGRAMOK
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SZEPTEMBER 30. 
CSÜTÖRTÖK  
18.00–22.00
FÉNYBÜTYKÖLDE
Művészetek és Irodalom Háza – Hild Udvar 
(Széchenyi István tér 7–8.) 
Idén a Fénybütykölde új tematikával je-
lentkezik, és kínál aktív kikapcsolódást 
minden korosztály számára. Több work-
shop is helyet kap a mindennap ismét-
lődő, ingyenes programban, aminek kö-
zéppontjában a papír és fény találkozása 
áll. A fesztivál alatt legalább egyszer lá-
togass el a Hild Udvarba, ahol egy inter-
netes rádió indulásának is fül- és szem-
tanúja lehetsz, és ahol a workshopokon 
túl különleges UV fényélmény is vár majd 
rád! 

Együttműködő partner: Mediátor Egyesület, 
Pécsi Origami Kör, DFR Rádió
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DÉLI FEKVÉS RÁDIÓ (DFR.HU)

Művészetek és Irodalom Háza – Hild Udvar (Széchenyi Ist-
ván tér 7–8.) 
A pécsi Déli Fekvés közösségi Rádió folyama-
tos adással csatlakozik a Fénybütykölde és a 
Fényfesztivál programjához. Az online rádió 
az idei Fényfesztivállal egy időben indul és 
4 napra a Hild udvarba költözik, ahonnan 
programajánlókkal, alkotókkal és szerve-
zőkkel készült beszélgetésekkel, finom 
muzsikákkal hozza közelebb a hallgatók-
hoz a fesztiválélményt. A Rádió a jövő-
ben a Művészetek és Irodalom Házából 
fogja sugározni adásait, és az interne-
ten keresztül folyamatosan hallótá-
volságon belül lesz.
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19.00–23.00
MK25
Wunderbar (Király utca 20.)
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara idén 
ünnepli 25 éves jubileumát. Ennek apropóján 
több közös akcióval is készülünk, a legizgalma-
sabb talán a Király utcai Wunderbar udvarában 
megvalósuló programhelyszín. A látványalapú 
munkák nagy része interaktív rendszerekből 
áll, amelyek lehetőséget adnak a látogatók szá-
mára, hogy becsatlakozzanak a vizuális elemek 
létrehozásába. A vizuális munkákhoz zenei per-
formanszok kapcsolódnak, amelyeket az elek- 
tronikus zenei médiaművész hallgatók biztosí-
tanak. Itt a helyed, ha nyitott vagy a kísérlete-
zésre, improvizációra!

20.00
O’SULLIVAN SHOW
Made in Pécs Café (Kazinczy utca 1.)
Ian O’Sullivan Írországban született, de már több 
mint egy évtizede a pécsi zenei élet fontos tag-
ja. Egy összetett, friss és őszinte szólóműsorral 
készül, melyben a vadiúj dalok, a gitár és az elek- 
tromos kütyük mellett szívét-lelkét is a színpad-
ra teszi.
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20.00
DE.MANTIS 
Kioszk (Sétatér)
A De.Mantis a hangok kiberháborújának csatahajója, masszív grun-
ge-ágyúkkal és interkontinentális riff-rakétákkal szerelve tarol, ahol 
megjelenik. Az ötfős legénység a Semmivel és a Csenddel vívott ren-
dületlen harcuk legszebb pillanatait idén nagylemez formájában pre-
zentálja, amiből élő bemutatót kaphat a látogató. Céltudatos, letisz-
tult hangzás trükkös csavarokkal. 

20.00
VADPÖRGÉS! X JANKÓ MATYI & ETLINGER MISI DJ SET
Partizán (Széchenyi tér 15.) 
A Vadpörgés! crew oszlopos tagjai pakolják egész éjjel a zsíros fények-
re a szaftos beateket. Az esemény az orfűi erdőből látogat a belváros-
ba, hogy együtt pöröghessünk vadul, mint a lemezek és a sequencer. 
Minden előfordulhat a hip-hoptól a jazzig, az afrobeattől a nyers elek- 
tronikáig. Tapasztalt és sokat látott B2B formáció, ami gyakran kiegé-
szül egyéb kütyük hangjaival is.

21.00
RADIOZORA NIGHT: SIBLICITY x WEGHA 
x TSU x NEVERMIND
Szabadkikötő (Király utca 64.)
Az előrejelzések szerint a fesztivál nyitóestéjén a RadiOzora hadtes-
tébe tartozó erők bukkanak majd fel a Szabadkikötő radarján. Az or-32



ganikus techno hazai zászlóshajója, a Siblicity koncertjén egy 
baráti alapon nyugvó, békés elektronikus zenei párviadalnak 
lehetünk szem- és fültanúi, modulátorok, szintetizátorok és 
dobgépek hada kel ütközetre, inkább egymásért, mintsem 
egymás ellen. Őket a sokoldalúságáról és összeszokottságá-
ról ismert dj páros, Wegha és Tsu techno szettje követi, de ez 
sem harc lesz, főleg nem a végső.
 
Közreműködik: Makró VJ (vizuál), Global Illumination (vizuál)
 
Belépő: 1000 Ft
Támogató: NKA Hangfoglaló Program

21.30
Raziel
Kioszk (Szent István tér)
A pécsi erők képviseletében fellép a Raziel, akik középtempós, 
leheletnyi pszichedéliával fűszerezett, őszinte stoner zenét 
játszanak riff központú melódiákkal.

23.00 
VADPÖRGÉS! X UNTITLED99 LIVE ACT
Partizán (Széchenyi tér 15.) 
Untitled99 a Vadpörgés! rendezvényeinek mindenkori fel-
lépője, védjegye az experimentális noise techno, hatalmas 
energiák és folyamatos kapcsolat a közönséggel.
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OKTÓBER 1. 
PÉNTEK
napközben
MIRROR CREW: GROUND PEOPLE, 
CYBER PEOPLE
Árkád Pécs Bevásárlóközpont
Nem az számít, minek látszol, csak az, hogy ki vagy 
és mit teszel. Mindannyian tükrök vagyunk egymás 
számára – a tükörrel borított figurák művészete ezt 
az erős üzenetet közvetíti számunkra. A szerb Mirror 
Crew társulat évek óta a tükörben mint eszközben rej-
lő lehetőségeket kutatja. Egy igazán látványos csapat, 
akiktől eldobod az agyad!
Találkozz a fénylényekkel pénteken, szombaton és va-
sárnap 11 és 18 óra között, naponta három alkalom-
mal az Árkád Bevásárlóközpontban. 

Védettségi igazolvány nélkül látogatható.

15.00–18.00
PAPÍR PANÍR: STUDIO SUB UMBRA
Művészetek és Irodalom Háza – Martyn Ferenc Galéria 
(Széchenyi István tér 7–8.)
A Studio sub Umbra egy színházi atmoszférájú  
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fény–árnyék alapú animációs műhely 2–4 fős cso-
portok számára. A Studio sub Umbra egy fantasztikus 
szentély, ahol az árnyékok formálására teszünk kísér-
letet, de csak vigyázva, mert az árnyék veszélyes hata-
lom, ami egy szempillantás alatt képes teljesen elnyelni 
a világ minden fényét. 
A Papír Panír legénységének fantasztikus karton vilá-
gával már több alkalommal találkozhattatok az eddigi 
Fényfesztiválok során, szakavatott segítségükkel igazi 
alkotókká válhatunk, a fesztivál egyik legizgalmasabb 
élményét a Művészetek és Irodalom Házának legfelső 
emeletén keressétek.

15.00–18.00
INSPIRÁL ZSONGLŐR ÉS CIRKUSZI 
JÁTSZÓHÁZ
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény udva-
ra (Szepesy Ignác utca 3.)
Az Inspirál alternatív cirkuszközpontból érkező művé-
szektől 3 napon át újabb és újabb trükköket tanulhatsz. 
Kicsik és nagyok egyaránt próbára tehetik zsonglőrké-
pességeiket, ügyességüket, kitartásukat vagy egyen-
súlyérzéküket. A leendő zsonglőrtanoncok olyan esz-
közökkel ismerkedhetnek meg, mint a buzogány, poi, 
ördögbot, yo-yo, diaboló, kontaktlabda, gólyaláb, de a 
tányérpörgetést vagy a kötéltáncot is kipróbálhatják.
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15.00–18.00
CIRKUSZ ÉS KALAND
Északi várfalsétány, bejárat a Martyn Ferenc Múzeum udvara 
felől (Pécs, Káptalan utca 4.)
A TrixCir Creative-ArtDance és a Speckó Kalandjátékok 
családi rekreációs cirkuszprogramján belekóstolhatsz a 
kaland és a cirkusz világába. A kalandjátékban szereplőkké, 
a cirkuszi programokban pedig zsonglőrökké, előadókká 
válhattok. Mindez integrált formában valósul meg, hiszen 
a cirkuszi játékokban és a kalandjáték során közvetlen kap-
csolatba kerülünk fogyatékossággal élőkkel, tanulásban 
akadályozott, siket, vak, nehezen mozgó és ép emberekkel, 
tehetségekkel. 
A szervezők családokat és baráti csapatokat várnak a prog-
ramra. Jelentkezni előzetesen itt:
https://specko.booked4.us/Calendar/Calendar/10  
Esőhelyszín: Bioritmus Tehetségpont, Légszeszgyár u. 18–20.
A programot megvalósítják: BioRitmus Tehetségpont, TrixCir 
Creative-ArtDance és Speckó-Pécs

16.00–17.00 
EQUILIBRA: HULAHOPP ÉS BUUGENG 
MŰHELYFOGLALKOZÁSOK
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény udvara 
(Szepesy Ignác utca 3.)
Lucerótól, a perui-brazil Equilibra társulat női tagjától 
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megtanulhatod a hulahoppkarikázás művészetét. 
A műhelyfoglalkozáson játékos formában erősítjük 
testünk izmait, de az igazi cél a flow állapot eléré-
se. A társulat férfi tagja, Gustavo tárgymanipulációs 
technikákat tanít egy nem mindennapi eszközzel, a 
buugenggel, amivel gyönyörű mintákat és dinami-
kus geometriai formákat hozhatunk létre. Az eszköz 
mozgatásával kaleidoszkópszerű vizuális hatást ér-
hetünk el, amit tánc- és harcművészeti mozdulatok-
kal kombinálunk. 

17.00
MÁRKUSZÍNHÁZ: EGYSZER VOLTAM...
MárkusZínház (Perczel Miklós utca 23.)
Ismered az éjszaka sötétségét? És a nappal világos-
ságát? Az univerzum végtelen körforgását? Eget, 
Földet, Holdat, Napot, erdőmélyi fészeklakot? Láttál 
te már esőcseppet? Apró fényes csillagot? Gyertek, 
mindent megmutatok! Főszereplőnk pont olyan, 
mint te vagy, kedves nézőnk, a világot és önmagát 
felfedező, játékos és mindig kíváncsi gyermek. 
Játék fénnyel s árnyékkal, versekkel, élőzenével, lük-
tető atmoszférával. 
Árnyjátékunkat 1 éves kortól ajánljuk. Férőhely: 40 fő
A férőhelyek korlátozottsága miatt ajánlott regisztrálni. 
Regisztrációs cím: info@zsn.hu
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18.00–22.00
FÉNYBÜTYKÖLDE
Művészetek és Irodalom Háza – Hild Udvar (Széchenyi István tér 7–8.) 
Ha ellátogattok a Hild Udvarba, kipróbálhatjátok a márványozás (paper 
marbling, ebru) technikáját alapfokon. Gyönyörű, mesés játék ez a szí-
nekkel a víz tetején, amit egy papírlap segítségével varázsolunk mara-
dandóvá. Az így készült foszforeszkáló lapokból pedig a Pécsi Origami 
Kör segítségével tudtok világító papír díszeket, fantasztikus vízi álla-
tokat készíteni. 

18.00 
JOLI VYANN: LANCE MOI EN L’AIR
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
A Lançe moi en l’air két ember kapcsolatáról mesél, érzékenységről és 
feloldható ellentmondásokról. Súlyosak és közben könnyűek vagyunk, 
földhözragadtak, miközben lebegünk, alárendeltek, miközben irányí-
tunk? 
A Joli Vyann társulat előadása tánc és partnerakrobatika izgalmas ke-
veréke, mely a cirkusz, a tánc és a színház innovatív elegye. Az akroba-
tikus trükkök, a gördülékeny koreográfia és az ötletes karakterek se-
gítségével olyan történeteket mesélnek el, amelyekért szerte a világon 
rajong a közönség, a legkisebbektől a legidősebbekig.

Készült a Without Walls támogatásával.
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19.00–23.00
RETRO GAMER UDVAR
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király utca 9.)
A Retro Gamer Udvar megidézi a számítógépes játékok hőskorát, 
az 1980-as évek videojátékai várnak mindenkit a Total Art Egyesü-
let szervezésében. A játékok szerelmesei az udvarban elhelyezett 
gamer konzolon ki is próbálhatják, hogy milyen játékokkal játszot-
tak a 20. században élt fiatalok!

19.00–23.00
MK25
Wunderbar (Király utca 20.)
A PTE Művészeti Kara idén ünnepli 25 éves jubileumát. Ennek ap-
ropóján több közös akcióval is készülünk, a legizgalmasabb talán a 
Király utcai Wunderbar udvarában megvalósuló programhelyszín. 
Részletekről a 31. oldalon olvashatsz.

19.15–23.00
ZSOLNAY LIGHT ART FÉNYFESTŐVERSENY
Dóm tér
A Fényfestőverseny a fesztivál leglátványosabb eseménye, a Szé-
kesegyház déli homlokzatára és a négy toronyra komponált alko-
tásokat a világ legjobb 3D mapping művészei készítik. Péntek és 
szombat este 4 alkalommal is vetítjük a versenyalkotásokat, hogy 
semmiképp ne maradj le róluk.
Részletekről a 8. oldalon olvashatsz.
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20.00 
DJ BOOTSIE & VJ KEMURI: KINHIN 
Apolló Mozi (Perczel Miklós utca 22.)
kinhin [kin-hin] kínai, ige, jelentése „átkelni”. DJ Bootsie 
és VJ Kemuri audiovizuális szettje a kinhin szellemisé-
gében született. Az anyag gerincét elmélyült ambien-
tek és a végtelenségig lelassított képek adják, amiből 
a szett közel egy órája alatt időről-időre kiléphetünk 
egy dinamikusabb, de még mindig meditatív állapotba. 
A tört ütemek és vizuális felpörgések meglepetéssze-
rű szerkesztése által így megvalósul egy audiovizuális 
körbejárás, a kinhin.

20.00
EQUILIBRA FIRE SHOW 
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény ud-
vara (Szepesy Ignác utca 3.)
Tűzshow egy szerelmi történetről, amelyben a tánc, a 
kötéltánc és tüzes kellékek a főszereplők. Gustavo Olit-
ta brazil és Lucero Ponce perui művészek több mint 20 
országban léptek fel látványos előadásukkal. A két mű-
vész különleges energiákat mozgat meg, karakterük és 
kisugárzásuk pedig mindenkit elvarázsol.
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20.00
DJ DIRECTOR
Made in Pécs Café (Kazinczy utca 1.)
Prof. Dr. Tarrósy István, a Pécsi Tudományegyetem külügyi igazgatója, 
a pécsi Afrika Kutatóközpont vezetője ezen az estén a katedra helyett 
a DJ pultra áll fel…

20.30
KALE LULUGYI
Nappali (Király utca 23–25.)
A Kale Lulugyit oroszlányi muzsikusok hívták életre, zenéjük autentikus 
cigány és magyar népzenéből építkezik, de nyitottak az újdonságra is.  A 
zenei tudás generációkon átívelő hagyományozódása zenekaron belül 
is megfigyelhető, apa és fia muzsikál együtt a zenekarban, koncertjei-
ken elemi erővel nyilvánul meg az élő kultúra és annak összetartó ereje.
Belépő: 1000 Ft
Támogató: Hangfoglaló Program

21.00
SAVAGE WORKS: MAZE
Trezor Rendezvényház (Király utca 11.)
Maze, azaz útvesztő, labirintus. A Savage Works MAZE című előadása 
egy szó szerinti és átvitt értelmű útvesztőbe kalauzol. Pécs első va-
rieté társulatának legújabb alkotása az ének, az akrobatika, a tánc és 
a légtorna elemeit vegyíti. A MAZE a fényjáték és fényfestés együttes 
látványvilágával egyedülálló élményt nyújt.
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21.00
JÜ
Szabadkikötő (Király utca 64.)
A trió hangzásában egyesül a rock intenzitása, a free jazz szabadsága, 
az ambient-textúrák hipnotikus hatása és az afrikai zenék komplex, 
zsigeri ritmikája. Mindez most tovább bővül az indonéz gamelán zené-
vel, valamint az első lemezükön már feltűnt indiai misztikus dalforma, 
a bhajan egy újabb – ezúttal énekelt – példájával. 
A Jü 2012-ben alakult Budapesten, tagjai a hazai zenei élet sokat fog-
lalkoztatott zenészei, olyan együttesekből érkeztek, mint a Péterfy 
Bori & Love Band, a Qualitons, a Zuboly, az Erik Sumo Band, a Dresch 
Quartet vagy a Gadó Gábor Quintet. 

Közreműködők: Győrfi Dóra – ének, Kitzinger Gábor – vizuál

Belépő: 1000 Ft
Támogató: NKA Hangfoglaló Program

21.30
SUPERFLAKE
Partizán (Széchenyi tér 15.)
A Superflake név mögött Fodor Máriusz (Magashegyi Underground, 
Kaukázus) áll, aki pár éve abbahagyta az aktív zenekarozást és szín-
padi zenélést, visszavonult a stúdiójába, és szólóprojektbe kezdett. A 
2021-ben megjelenő Lowpass Highpass című első EP-jét elektronikus, 
progresszív, kísérletező stílus jellemzi.

42



22.00
EQUILIBRA LED SHOW 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
Gustavo és Lucero Brazília és Peru sokszínű világát hoz-
zák el nekünk, ebben ezúttal ledes, világító zsonglőresz-
közeik lesznek segítségükre. Káprázatos formákat és 
színeket varázsolnak elénk, miközben lenyűgöző szemé-
lyiségüket is megvillantják, és persze virtuóz zsonglőr- 
trükkökből sem lesz hiány. 

22.30
TECHNOKUNST: DORK x KIÉGŐ IZZÓK, MILL 
x TEMPLOMOS VETÍTŐ
Szabadkikötő (Király utca 64.)
Mill és Templomos Vetítő a pécsi erők képviseletében ágyaz-
za meg az éjszaka hangulatát, hogy aztán a Fényfesztiválok 
egyik elmaradhatatlan fellépője, Magyarország egyik elsőge-
nerációs underground DJ-je vegye át a főszerepet. Dork 1996 
óta használja a zenét és a lemezjátszókat metakommuniká-
ciós eszközként. Emberközeli technójának egyszerre erőtel-
jes és meditatív mezsgyéjén haladva teszi nyilvánvalóvá a 
stílus értékes dimenzióit.
Vizuális tettestársai ezúttal a Kiégő Izzók VJ-i lesznek, akik-
nek elévülhetetlen szerepét a Fényfesztivál létrehozásában 
sem lehet eleget hangsúlyozni.
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OKTÓBER 2. 
SZOMBAT

napközben
MIRROR CREW: GROUND PEOPLE, CYBER PEOPLE
Árkád Pécs Bevásárlóközpont
Keresd a Mirorr Crew fénylő tagjait szombaton és vasárnap 11 és 18 
óra között az Árkád Bevásárlóközpontban. 
Részletekről a 34. oldalon olvashatsz. 

Védettségi igazolvány nélkül látogatható.

10.00
PÉCSI ZÖLDÜLŐK VÁSÁRA
Reggeli (Király utca 23–25.)
Ezer kérdésed van a fenntartható életmóddal kapcsolatban, de nem 
tudtad eddig senkinek feltenni? Ezért találtuk ki a Zöldülők Vásárát! 
A rendezvényen szeretnénk összekötni a környezetbarát termékek 
gyártóit a „zöldülőkkel”, vagyis Veled, aki szeretnél kisebb környezeti 
terheléssel járó háztartást vezetni. Gyere el, kérdezz, tájékozódj, is-
merd meg a termékeket és Zöldülj! 

Szervező: Felelős Gasztrohős Alapítvány & Ökoanyu
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10.00–13.00 és 15.00–18.00
PAPÍR PANÍR: STUDIO SUB UMBRA
Művészetek és Irodalom Háza – Martyn Ferenc Galéria 
(Széchenyi István tér 7–8.) 
A Papír Panír legénységének mesés kartonvilágával már több alkalommal 
találkozhattál az eddigi Fényfesztiválok során, szakavatott segítségükkel 
igazi alkotókká válhatsz. Lépj be, alakítsd a formákat, és vidd haza a szem-
fényvesztést a telefonod segítségével.

13.00
HORVÁT FÓKUSZ: A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  
ÚJ LEHETŐSÉGEI, HORVÁT–MAGYAR FÉNYSZAKMAI 
KAPCSOLATOK >> SZAKMAI BESZÉLGETÉS 
Trezor Rendezvényház (Király utca 11.)
Idén a Zsolnay Fényfesztivál Horvátországot látja vendégül nemzetközi fó-
kuszprogramjában: a magyar közönség a pulai Visualia Fesztivál, a Zágrábi 
Fényfesztivál és az eszéki HeadOnEast művészeivel ismerkedhet meg. A 
HORVÁT FÓKUSZ Pécsre látogató alkotói és szervezői személyesen is pre-
zentálják munkáikat, és megosztják gondolataikat a globális világjárvány 
teremtette szigorú szabályozásokat követő, mégis kreatív megoldásokat 
alkalmazó szervezői kihívásokról. Milyen új típusú kooperációs formátu-
mok tarthatják fenn a nemzetközi együttműködéseket? Hogyan dolgozhat 
együtt két szomszédos ország közös projekteken?

Moderátor: Kovács Andrea / Let it Be! art agency
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14.30
FÉNYFÓRUM X CHRISTIE DIGITAL: 
AZ ÉLŐ JELENLÉT DIGITÁLIS DIMENZIÓI 
AZ INTERAKCIÓHIÁNY AUDIOVIZUÁLIS 
MEGOLDÁSAI >> KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 
Trezor Rendezvényház (Király utca 11.)
A 2020-as év gyökeresen változtatta meg kommunikációs szokásain-
kat: a személyes találkozók és helyszínlátogatások korlátozása mind-
inkább a digitális térbe terelte a kikapcsolódást nyújtó aktivitásokat 
és kulturális élményeket. Az „itt és most” pillanatok közös megélése 
iránti igény azonban nem változott. Számos olyan kísérletező kezde-
ményezés indult útjára, amelynek digitális megvalósítási keretrend-
szerében otthonosan érezhettük magunkat – szinte a jól ismert fizikai 
valóság dimenziójában… Egy moziszéken ülve, műterembe lépve vagy 
éppen mesekönyvet lapozva…

Vendégek: Liszka Tamás / Budapest Film – Távmozi, Szalai Borbála / Trafó 
Galéria – Nyitott Műterem, Balogh Balázs – Huzella Júlia / Tíztőlmese 
Moderátor: Kovács Andrea / Let it Be! art agency
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15.00 
TOBIAS WEGNER: WALLCLOWN
Pécsi Horvát Színház (Anna utca 17.)
A Wallclown egy humorral teli, bájos előadás, amely 
a nézőpont, a perspektíva egyszerű kiforgatásán ala-
pul. A színpadon egy időben két valóság létezik, ame-
lyek lenyűgöző és mulatságos kölcsönhatásba lépnek 
egymással. Van egyrészt a megdöntött színpadkép, 
rajta a művésszel, és van az előadás megtévesztő-
en valóságos, „újra felállított” élő vetítése, amelyben 
a főszereplő és a gravitáció megtévesztő viszonyba 
kerül egymással… A fesztivál egyik legizgalmasabb 
előadása, háromszor tűzzük műsorra, legalább egy-
szer neked is látnod kell!
A férőhelyek korlátozottsága miatt ajánlott regisztrálni. 
Regisztrációs cím: info@zsn.hu

15.00–18.00
INSPIRÁL ZSONGLŐR ÉS CIRKUSZI 
JÁTSZÓHÁZ
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény 
udvara (Szepesy Ignác utca 3.)
Tedd próbára zsonglőrképességedet, ügyességedet, 
kitartásodat vagy egyensúlyérzékedet. 
Részletekről a 35. oldalon olvashatsz.
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15.00–18.00
CIRKUSZ ÉS KALAND
Északi várfalsétány, bejárat a Martyn Ferenc Múzeum udvara 
felől (Pécs, Káptalan utca 4.)
Családi rekreációs cirkuszprogram, ahol közvetlen kapcso-
latba kerülünk fogyatékossággal élőkkel, tanulásban aka-
dályozott, siket, vak, nehezen mozgó és ép emberekkel, 
tehetségekkel. 
Részletekről a 36. oldalon olvashatsz.

16.00
FÉNYFÓRUM X BORDOS LÁSZLÓ ZSOLT:  
HOGYAN JUTOTTUNK EL AZ ÉPÜLETVETÍTÉSIG? 
>> ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS 
Apolló Mozi (Perczel Miklós utca 22.)
Bordos László Zsolt a vetített kép történetének kulcsfon-
tosságú mozzanatairól és az épületvetítés történetéről 
tart előadást. Bordos László Zsolt 2000 óta foglalkozik 
videóvetítéssel, vj-ként kezdte a budapesti underground 
kultúrában. Tanulmányait a budapesti Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetemen és a MediaLab UIAH, Helsinkiben vé-
gezte. A korai 3d animációs vj vetítéseivel (2000–2004), 
formabontó vetítéseivel (2005–2006), illetve a 2007-től 
a jelenig tartó 3d mapping alkotásaival a műfaj elismert 
úttörői közé tartozik.
A moziterem befogadóképessége 40 fő.48



16.00
MÁRKUSZÍNHÁZ: EGYSZER VOLTAM...
MárkusZínház (Perczel Miklós utca 23.)
Játék fénnyel s árnyékkal, versekkel, élőzenével, lüktető 
atmoszférával. 
A férőhelyek korlátozottsága miatt ajánlott regisztrálni. 
Regisztrációs cím: info@zsn.hu
Részletekről a 37. oldalon olvashatsz.

16.00–17.00 
EQUILIBRA: HULAHOPP ÉS BUUGENG 
MŰHELYFOGLALKOZÁSOK
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény udvara 
(Szepesy Ignác utca 3.)
Lucerotól a hulahoppkarikázás művészetét, Gustavótól 
tárgymanipulációs technikákat tanulhatsz. 
Részletekről a 36. oldalon olvashatsz.

17.00
TOBIAS WEGNER: WALLCLOWN
Pécsi Horvát Színház (Anna utca 17.)
A Wallclown egy humorral teli, bájos előadás, amely a né-
zőpont, a perspektíva egyszerű kiforgatásán alapul. 
A férőhelyek korlátozottsága miatt ajánlott regisztrálni. 
Regisztrációs cím: info@zsn.hu
Részletekről a 47. oldalon olvashatsz. 49



17.00
MAKRÓ VJ x WAVE OF SOUND: ECHOES
Apolló Mozi (Perczel Miklós utca 22.)
Az improvizációra épülő ECHOES live set-ben a MAKRÓ VJ kollektíva 
egy mikroszkóp lencséjén keresztül felnagyított természeti és tárgy- 
világának vizuális elemei a Wave of Sound moduláris szintetizátorral 
komponált, az elektro-ambient, a new-age és a modern-klasszikus 
stílust idéző szerzeményei által állnak össze egy különleges audiovi-
zuális univerzummá. Fiktív tájakra, színek, formák, textúrák, hangok 
és zajok láthatatlannak vélt vidékeire kirándulhatunk.

18.00–22.00
FÉNYBÜTYKÖLDE
Művészetek és Irodalom Háza – Hild Udvar (Széchenyi István tér 7–8.) 
A fesztivál alatt legalább egyszer látogass el a Hild Udvarba, ahol egy 
internetes rádió indulásának is fül- és szemtanúja lehetsz, és ahol a 
workshopokon túl különleges UV fényélmény is vár majd rád! 
Részletekről a 29. oldalon olvashatsz.

18.00 
JOLI VYANN: LANCE MOI EN L’AIR
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
Mese két ember kapcsolatáról, érzékenységről és feloldható ellent-
mondásokról. Akrobatikus trükkök, gördülékeny koreográfia és ötle-
tes karakterek egy gyönyörű előadásban.
Részletekről a 38. oldalon olvashatsz.
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19.00
SOUND DE SECÁ: POSSÊ
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
A possê annyit tesz: közösség, csoport, család. A Possê olyan előa-
dás, amely egyértelmű igényt formál a nyilvános térre, amit any-
nyira hiányoltunk a lassan két éve tartó járványhelyzet közepette. A 
Possê a remény hangja, a reményé, hogy az utcákat, a közös tereket 
és az együttélés helyszíneit visszaszerezzük.  
A Sound de Secà különös és személyes nyelven szólal meg, az ütő-
hangszeres zenét oltja színházba és táncba. Az előadás a művészek 
és a közönség közötti interakció és játék lehetőségét kínálja, a pilla-
nat közös megélését.

19.00–23.00
RETRO GAMER UDVAR
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király utca 9.)
A Retro Gamer Udvar megidézi a számítógépes játékok hőskorát, az 
1980-as évek videojátékai várnak mindenkit a Total Art Egyesület 
szervezésében. 

19.00–23.00
MK25
Wunderbar (Király utca 20.)
A PTE Művészeti Kara idén ünnepli 25 éves jubileumát. Ennek ap-
ropóján több közös akcióval is készülünk, a legizgalmasabb talán a 
Király utcai Wunderbar udvarában megvalósuló programhelyszín. 
Részletekről a 31. oldalon olvashatsz. 51



19.15–23.00
ZSOLNAY LIGHT ART FÉNYFESTŐVERSENY
Dóm tér
Ezen az estén is 4 alkalommal vetítjük a versenyalkotáso-
kat, egyszer neked is látnod kell!
Részletekről a 8. oldalon olvashatsz.

20.00
ŽAGAR AV EXPERIENCE: MIRROR OF MIND 
Apolló Mozi (Perczel Miklós utca 22.)
Zságer Balázs és Katona Kati spontán születő Mirror of 
Mind audiovizuális produkciójában az adott pillanatban 
születő dallamok és képi motívumok folyamatosan hat-
nak egymásra. Az előadók egy kamera valós idejű integ-
rációját használják a vizuális megjelenítéshez, effektekkel 
és animációkkal kombinálva azokat. Az így létrejött szim-
biózis a zene és a látvány összjátékaként születik meg a 
nézők előtt. 

20.00
EQUILIBRA FIRE SHOW 
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény udvara 
(Szepesy Ignác utca 3.)
Tűzshow egy szerelmi történetről. 
Részletekről a 40. oldalon olvashatsz.
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20.00
LEDPUPPETS: NEPTUN KÖNYVE
Pécsi Horvát Színház (Anna utca 17.)
Neptun könyve kinyílik, és mi belecsobbanunk a 
Ledpuppets izgalmakkal teli, látványos, magá-
val ragadó világába. Főszereplőnk, a kis piros hal 
megannyi szépségen vezet végig bennünket. Já-
tékos halrajjal, anyáskodó ponttyal és vicces rák-
kal találjuk szembe magunkat. És végül magával 
Neptunnal is, aki fölforgatja a tenger állóvizét. 
Vajon mi lesz főhősünk sorsa? Kiszabadul Nep-
tun karmai közül? Az előadást 0-tól 99 éves korig 
ajánljuk. 
A férőhelyek korlátozottsága miatt ajánlott regiszt-
rálni. Regisztrációs cím: info@zsn.hu

20.00 
TRUESOUNDS MUSIC: PETER MAKTO 
DEEP HOUSE SET 
Made in Pécs Café (Kazinczy utca 1.)
A hazai elektronikus zenei élet egyik meghatározó 
alakja a lemeztáskája ritkábban használt, rejtett 
bugyraiból válogatva a legfinomabb deep house, 
melodic house zenéivel csábít utazásra.
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21.00
POZVAKOWSKI
Szabadkikötő (Király utca 64.)
A Pozvakowski 2000-ben alakult együttes, poszt-rock, pszichedeli-
kus rock, experimentális rock, illetve jazz-rock zenét játszik. Az évek 
során 7 lemezük jelent meg. A csapat fő vezérelve a kísérletezés és 
a hangulati szélsőségek, amiket a koncertek során vizuális elemekkel 
támogatnak meg, 8 és 16 mm-es filmek peregnek a fellépések alatt.

Belépő: 1000 Ft
Támogató: NKA Hangfoglaló Program

21.30 
FILC
Partizán (Széchenyi tér 15.)
Lakossági groove quintet Pécsről. Instrumentális fúziós jazz és sok 
kísérletezés, ami kellőképpen átmozgat.

22.00 
VIVA ELECTRONICA
Trezor Rendezvényház (Pécs, Király utca 11.)
Egész éjszakás Viva Electronica party a régről jól ismert DJ GreyStone-nal 
(Magyari Csaba), aki 15 év szünet után tér most vissza egy megle-
petés DJ társaságában. Nem fogja elaprózni, finom progressive és  
melodic technót, továbbá remix zenéket pakol egész éjjel.
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22.00
EQUILIBRA LED SHOW 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
Gustavo és Lucero Brazília és Peru sokszínű világát hozzák 
el nekünk, ebben ledes, világító zsonglőreszközeik lesznek 
segítségükre. 
Részletekről a 43. oldalon olvashatsz.

22.30 
KÁOSZ KAPITÁNY
Partizán (Széchenyi tér 15.)
A Déli Fekvés Rádió egyik alapítója és főszerkesztője funk, 
soul, afrobeat lemezeket válogat.

23.00
FényHULLÁMDISZKÓ X MESTERHÁZY  
& SZOVJET X KOVÁCS IVÓ
Szabadkikötő (Király utca 64.)
A Szabadkikötő év közben futó sorozata, a Hullámdiszkó 
szombat éjszakára időzíti egyik legnagyobb durranását. 
Mesterházy Ákos szettje mellett egy karakteres pécsi dj 
várható, a vizuális élményért a Fény Útjának egyik kiváló 
alkotója, Kovács Ivó felel.
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OKTÓBER 3.
VASÁRNAP
   
napközben
MIRROR CREW: GROUND PEOPLE, CYBER PEOPLE
Árkád Pécs Bevásárlóközpont
Keresd a Mirorr Crew fénylő tagjait vasárnap is 11 és 18 óra között az Árkád 
Bevásárlóközpontban. 
Részletekről a 34. oldalon olvashatsz.
   
Védettségi igazolvány nélkül látogatható.
   
10.00–13.00 és 15.00–18.00
PAPÍR PANÍR: STUDIO SUB UMBRA
Művészetek és Irodalom Háza – Martyn Ferenc Galéria (Széchenyi István tér 7–8.) 
A Papír Panír legénységének mesés kartonvilágával már több alkalommal ta-
lálkozhattál az eddigi Fényfesztiválok során, szakavatott segítségükkel igazi 
alkotókká válhatsz.
Részletekről a 34. oldalon olvashatsz.
   
14.00–17.00
CIRKUSZ ÉS KALAND
Északi várfalsétány, bejárat a Martyn Ferenc Múzeum udvara felől 
(Káptalan utca 4.)
Családi rekreációs cirkuszprogram, ahol közvetlen kapcsolatba kerülünk fo-
gyatékossággal élőkkel, tanulásban akadályozott, siket, vak, nehezen mozgó 
és ép emberekkel, tehetségekkel. Részletekről a 36. oldalon olvashatsz.56



15.00–18.00
INSPIRÁL ZSONGLŐR ÉS CIRKUSZI JÁTSZÓHÁZ
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény udvara 
(Szepesy Ignác utca 3.)
Tedd próbára zsonglőrképességeidet, ügyességedet, kitartá-
sodat vagy egyensúlyérzékedet. 
Részletekről a 35. oldalon olvashatsz.

16.00 
TOBIAS WEGNER: WALLCLOWN
Pécsi Horvát Színház (Anna utca 17.)
A Wallclown egy humorral teli, bájos előadás, amely a néző-
pont, a perspektíva egyszerű kiforgatásán alapul. 
A férőhelyek korlátozottsága miatt ajánlott regisztrálni. 
Regisztrációs cím: info@zsn.hu
Részletekről a 47. oldalon olvashatsz.

16.00–17.00 
EQUILIBRA: HULAHOPP ÉS BUUGENG MŰHELY-
FOGLALKOZÁSOK
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény udvara 
(Szepesy Ignác utca 3.)
Lucerótól a hulahoppkarikázás művészetét, Gustavótól  
tárgymanipulációs technikákat tanulhatsz.
Részletekről a 36. oldalon olvashatsz.
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18.00–22.00
FÉNYBÜTYKÖLDE
Művészetek és Irodalom Háza – Hild Udvar (Széchenyi Ist-
ván tér 7–8.) 
A fesztivál alatt legalább egyszer látogass el a Hild Ud-
varba, ahol a workshopokon túl különleges UV fényél-
mény is vár majd rád! 
Részletekről a 29. oldalon olvashatsz.

18.00
PAPITO & PEPE: EGY ÁTLAGOS NAP
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi 
tér 11.)
Papitóval korábbi fényfesztiválok alkalmával már ta-
lálkozhattál, ezúttal azonban nem egyedül, hanem tár-
sával, Pepével együtt érkezik. Két szokatlan karakter 
+ egy szokatlan viszony = egy átlagos nap. 
Tartsunk velük 80 föld alatt a nap körül, és csak ámul-
junk és bámuljunk, és nevessünk sokat!

19.00–23.00
RETRO GAMER UDVAR
Csorba Győző Könyvtár udvara (Király utca 9.)
A Retro Gamer Udvar megidézi a számítógépes játékok 
hőskorát, az 1980-as évek videojátékai várnak minden-
kit a Total Art Egyesület szervezésében. 
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19.00
SOUND DE SECÁ: POSSÊ
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
A Possê olyan előadás, amely egyértelmű igényt formál a nyilvá-
nos térre, amit annyira hiányoltunk a lassan két éve tartó járvány-
helyzet közepette. A Sound de Secà katalán társulatával a 2018-
as fesztivál nyitóprodukciójának részeként már találkozhattál, 
ahogy akkor, úgy most is felejthetetlen élmények várnak rád!
Részletekről a 51. oldalon olvashatsz.

19.00
EQUILIBRA FIRE SHOW 
PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjtemény udvara (Szepesy 
Ignác utca 3.)
Tűzshow egy szerelmi történetről. 
Részletekről a 40. oldalon olvashatsz.

19.15–22.00
ZSOLNAY LIGHT ART FÉNYFESTŐVERSENY
Dóm tér
Ezen az estén bezárul a kör, és megtudhatjuk, ki nyerte a nemzet-
közi zsűri és a közönség díját. Az első órában még egyszer levetít-
jük az összes alkotást, 20.00 és 21.00 között átadjuk a díjakat, az 
utolsó órában pedig minden idők legjobb Zsolnay Light Art alkotá-
sait vetítjük újra. 
Részletekről a 8. oldalon olvashatsz.
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20.00
LEDPUPPETS: NEPTUN KÖNYVE
Pécsi Horvát Színház (Anna utca 17.)
Neptun könyve kinyílik, és mi belecsobbanunk a Ledpup-
pets izgalmakkal teli, látványos, magával ragadó világába. 
A férőhelyek korlátozottsága miatt ajánlott regisztrálni. 
Regisztrációs cím: info@zsn.hu
Részletekről az 53. oldalon olvashatsz.

20.00 
FLINTER 
Made in Pécs Café (Kazinczy utca 1.)
A pécsi partiélet hőskorának egyik legfőbb pillére a neki 
mostanában kedves zenékkel, azaz jófajta hiphop, ghet-
to funk és break muzsikákkal készteti sűrű bólogatásra a 
Made in Pécs Café közönségét.

20.00
MINKA X BERNÁTHY X KARCIS
Szabadkikötő (Király utca 64.)
Három médiaművész, Pátkai Rozina, Bernáthy Zsiga és 
Karcis Gábor elektronikus zenei kollaborációja. Loopok, 
huszadik századi magyar költészet, improvizatív live act 
különleges vetítéssel, táncolható formában.
Támogató: NKA
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20.00 
MÉLYPÉCS
Partizán (Széchenyi tér 15.)
Ha DJ-kről van szó, általában az elektronikus tánczenei rendezvé-
nyek jutnak eszünkbe, tempó, dinamika, lüktetés. A MélyPécs a 
másik irányból közelít – hátradőlés, lazítás, nyugizás. Mélyebbre 
ásni a lemeztáskákban, és elmélyülni a zenében. Ambient, triphop,  
sanzonok, vagy éppen kórusművek, versek, irodalmi szövegek – ezek 
alkotják az ő eszköztárukat. Az eredeti MélyPécs csapatból Bodó és 
Sosó veszik kézbe a pultot ezen az estén, ahol csak a kiindulópont 
fixálható, a végállomás ismeretlen.

20.30
DJ R-NOLD
Nappali (Király utca 23–25.)
R-NoLD, azaz Piszkár Bálint nevét leginkább a Punnany Massif egy-
kori tagjaként ismerhetjük, de a hazai underground hiphop körök-
ben már a 2000-es évek elejétől feltűnt karcos közreműködéseivel,  
füstös bulik fellépőjeként vagy akár egy-egy dj verseny dobogós  
helyezettjeként.

21.00
EQUILIBRA LED SHOW 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma udvar (Széchenyi tér 11.)
Gustavo és Lucero Brazília és Peru sokszínű világát hozzák el ne-
künk, ebben ledes, világító zsonglőreszközeik lesznek segítségükre. 
Részletekről a 43. oldalon olvashatsz. 61



21.00
SAVAGE WORKS: MAZE
Trezor Rendezvényház (Király utca 11.)
Pécs első varieté társulatának legújabb 
alkotása az ének, az akrobatika, a tánc és 
a légtorna elemeit vegyíti. 
Részletekről a 41. oldalon olvashatsz.

21.30 
Szabadkikötő (Király utca 64.)
FOURMÏ ROUZ
A fesztivál zenei programját Logeshen 
Moorgan zárja, azaz Fourmï Rouz, aki 
egy úttörő DJ / műsorvezető / kurátor 
a szubtrópusi Mauritius szigetéről. Mi-
xei olyan illusztris felületeken is megje-
lentek már, mint a Trax Magazine, a The 
Ransom Note és a Ninja Tune Solid Steel 
című műsora. Mindezeken túl a horvát-
országi Goulash Disko Festival kreatív 
irányítói feladataiban is részt vállal, és 
a vilniusi Pletnevvel közösen futtatja a 
„Moisk” duót.
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PLANETÁRIUMI PROGRAMOK 
A ZSOLNAY FÉNYFESZTIVÁL ALATT
Zsolnay Negyed – Planetárium
szeptember 30.
16.00 Kalandozás a csillagos égbolton 8+, 50 perc
 
október 1. 
16.00 Helyünk a világegyetemben 8+, 50 perc
 
október 2. 
11.00 Helyünk a világegyetemben 8+, 50 perc
15.00 Utazás a Marsra 12+, 50 perc
16.00 Kalandozás a csillagos égbolton 8+, 50 perc
 
október 3. 
11.00 Mesék az űrhajókról 5–8, 30 perc
15.00 Csillagképek, legendák: az őszi égbolt 12+, 50 perc
16.00 Kalandozás a csillagos égbolton 6+, 50 perc

Jegyár: teljes árú 1300 Ft, kedvezményes 1000 Ft
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Welcome to the 5th edition of Zsolnay Light Festival! 
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We would like to greet you and provide some essen-
tial information here, in English about the festival and 
what you need to participate in different events. Furt-
hermore you can find detailed information in English 
on the website of the Festival (www.zsolnayfenyfesz-
tival.hu/en) about the nearly 150 free outdoor and 
indoor programmes and about the Route of Light 
installations as well.

The most anticipated programme of the festival is the 
internationally acclaimed three-dimensional Zsolnay 
Light Art Mapping Competition which you will be able 
to see from 19:15 until 23:00 from Friday to Saturday 
and on Sunday from 19:15 until 22:00. The competit-
ion will bring the monumental walls and towers of the 
Cathedral to life, which will be the presenting surface 
of 10 3D lightworks.

In addition to the above programmes, you can enjoy 
the Route of Light - a downtown path with 23 sta-
tions (Locations marked on the map see page 10) 
where you will find works of light art installations ba-
sed on both analogue and digital techniques as well 

as static and interactive creations between 19:00 and 
23:00 from Thursday to Saturday and from 19:00 to 
22:00 on Sunday.

Light Festivals around the world normally start in the 
evening when darkness falls but, according to the tra-
ditions of our festival, you can find countless of day-
time programmes as well. Some of them are focusing 
on the different qualities of the light you perceive du-
ring the day while several others, mainly street-theat-
re shows and street concerts, will help you to prepare 
for the various thrilling night attractions with enterta-
ining activities. 

LIGHT FESTIVAL: ESSENTIAL INFORMATION

IF YOU HAVE A VACCINATION CARD:
You can take part in all of the events, but read on to 
find out how.
You can visit all stations of the Pathway of Light with-
out a vaccination card, but you can only enter the extra 
locations (Pathway of Light Extra) with a ticket (SIL-
VER wristband) bought before.



For all other events, lectures and workshops, you need 
to get a free YELLOW wristband, which you can get 
by presenting a vaccination card. This way, you won’t 
have to line up at program locations, each time. An ex-
ception from this rule is the satellite venues / restau-
rants, where access is provided by presenting vaccina-
tion certificate, too.
You can get “Protected” (YELLOW) and Light Path Ex-
tra (SILVER) wristbands at the ticket offices and Light-
Points! You can read more about this below.

IF YOU DON’T HAVE A VACCINATION CARD:
There are several events that you cannot take part in, 
but you can still visit all the stations of the Pathway of 
Light. You can see all the Stations of the Light station 
without a vaccination card, most of them can be visit-
ed for free, but you can only enter the venues of Path-
way of Light Extra with a ticket (SILVER wristband) 
bought previously.
Vaccination card is required for all other events, lec-
tures and workshops, so unfortunately you cannot 
take part in them this time. We sincerely hope that 
this will not be the case at next year’s festival!

YOU CAN REQUIRE TWO TYPES OF WRISTBANDS AT 
THE LIGHT FESTIVAL
YELLOW WRISTBAND: you can attend the events re-
quiring visitors to present a vaccination card as well as 
the screenings of the Zsolnay Light Art light Mapping 
competition for free with this wristband, too.
Street art and music shows and professional events 
can only be attended with a vaccination certificate! 
Unless otherwise noted, the events are free!

All festivalgoers over the age of 16 who wish to apply 
for a wristband must present their ID and vaccination 
card / phone application in person, after which they 
will be able to receive the yellow wristband.
Minors under the age of 16 can attend the events 
with an adult escort with a having a vaccination cer-
tificate/card.

To make your life easier, wristbands can be request-
ed not only immediately before the program, but also 
in advance at our Ticket Offices and LightPoints (see 
below). 
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We also accept vaccination cards / phone applications 
of foreign citizens, however, presenting a PCR test 
certificate is not sufficient to attend our events and 
shows.

SILVER WRISTBAND: you can see the Extra Installa-
tions of the Pathway of Light with this wristband at 
the following sites:

• Civil Közösségek Háza (House of NG Communities), 
17 Szent István tér.

• Littke Pezsgőház – Cellar System, Szent István tér
• Cella Septichora Visitor Center, Sétatér (Promenade)
• Nádor Gallery, 15 Széchenyi tér
• Csontváry Museum, 11 Janus Pannonius u.
• Zsdrál Art – Contemporary Art Gallery, 29 Király 

utca

The Pathway of Light Extra (SILVER) wristband costs 
HUF 1500 / person; for children aged 6-18 : HUF 1000 
/ person, and it entitles to an unlimited number of en-
tries.

WHERE AND WHEN CAN I REQUIRE A WRISTBAND?

Both types of wristbands (yellow and silver) are avail-
able at ticket offices at the following locations:
• Cella Septichora Visitor Center, Szent István tér, 

open from 10.00 to 23.00
• Pécs Gallery, 10 Széchenyi Square, open from 13.00 

till 22.00
• House of Arts and Literature, 7-8 Széchenyi Square, 

from 10.00 to 23.00
• Zsolnay Quarter, 37 Zsolnay Vilmos út,  open from 

9.00 till 18.00
• Visitors can also buy wristbands at two further 

LightPoints (at Széchenyi Square and at Sétatér 
(Promenade), from 15.00 till 23.00).

Online, at the website: jegymester.hu – the wrist-
bands purchased can be collected at the above ticket 
offices in person.

Undamaged wristbands are valid for 4 days.

For up-to-date, information, please follow our websi-
te: https://www.zsolnayfenyfesztival.hu/en
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PARTNEREK:

Fő támogatóink: 
Nemzeti Kulturális Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Körber Hungária Kft.

Támogató: 
ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Vizuáltechnikai partnereink: 
Christie Digital, dark-side.tv, Gonzo Visuals, H.G. Event Technics, 
HybridProduction, Ledron, Night Projection, Soul Light, 
Visual Humans And Tech, Vizuál Tipp

Kiemelt fényművészeti partnereink:
Kiégő Izzók / Glowing Bulbs
Let It Be! art agency

Hangtechnikai partner: 
GLOBAL Hang- és Fénytechnika



IMPRESSZUM
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokról aktuális tájékoztatást nyújt a www.zsolnayfenyfesztival.hu
Szerkesztette: Varga Enikő, Pusker Péter
Zsolnay Fényfesztivál grafika: Sándor Zsolt
Kiadta: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: Bleszity Péter László ügyvezető igazgató 

Együttműködő partnereink: 
Apolló Mozi, Becker Kft., Biokom Nkft., Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, Civil 
Közösségek Háza, Csorba Győző Könyvtár, INDUSTREAL, INspirál Cirkuszközpont, Ja-
nus Pannonius Múzeum, Kiégő Izzók, Leöwey Klára Gimnázium, Let it Be! art agency, 
Littke Palace Látogatóközpont, Maxin10sity, Mediátor Egyesület, Nádor Galéria, Pécsi 
Egyházmegye, Pécsi Horvát Színház, Pécsi Nemzeti Színház, Pécsi Origami Kör, Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Kar, PTE Klimo Könyvtár és Egyetemtörténeti Gyűjte-
mény, Tettye Forrásház Zrt., Total Art Egyesület

Csatlakozó programhelyszíneink: 
Made In Pécs Café, Kioszk, MárkusZínház, Nappali, Partizán, Szabadkikötő, Trezor 
Rendezvényház, Wunderbar



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  2021. szeptember 30. – október 3-ig.
Kedvezményes belépőjegyek 
válthatók a Zsolnay Kulturális 
Negyed Infopontjain 
és a Cella Septichora 
Látogatóközpontban.

Praktikus információk
Turisztikai információk Pécsről:
www.iranypecs.hu

Pécs Pont 
Pécs, Széchenyi tér 1.

Parkolás:
www.biokom.hu/pecsi-parkolas

Helyi közlekedés:
www.tukebusz.hu
TransIT mobilapp



Helyi közlekedés:
www.tukebusz.hu
TransIT mobilapp
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