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Naše hlavné mesto zažilo v dňoch 22. - 24. 9. 2016
tri neopakovateľné noci, kedy boli významné
dominanty Bratislavy oživené čarom povestí,
rozprávok a legiend. O tento zážitok sa postaralo
podujatie Festival svetla Bratislava 2016, ktorého
usporiadateľom bola SEA – Agentúra pre
vzdelanie a vedu. Jedným z hlavných partnerov
bola spoločnosť KVANT. Cieľom tohto podujatia
bolo nielen predstaviť moder né vedeckotechnické technológie, ale aj pripomenúť si
históriu Bratislavy.
Festival svetla bol určený pre všetkých
obyvateľov mesta i jeho návštevníkov. Veríme, že sa
nám podarilo vyzdvihnúť význam fotoniky – vedy
a technológií pracujúcich so svetlom. Základom
podujatia boli inštalácie, ktoré využívajú svetlo ako
médium na sprostredkovanie vnemu, interakcie alebo
zážitku. Inštalácie boli okrem umeleckého stvárnenia aj
prostriedkom predstavenia inovatívnych ﬁriem
a zaujímavých technických riešení.
Tematikou prvého ročníka festivalu boli
slovenské rozprávky, povesti a legendy, ako napríklad
Prešporský duch na hradbách, Srdce Bratislavy na

Františkánskej či Dunajská kráľovná na Primaciálnom
paláci.
Veľmi nás potešila silná účasť domácich
i zahraničných návštevníkov, ktorých boli plné ulice.
Účastníci mali možnosť hlasovať o najkrajšiu inštaláciu
festivalu, čím sa zapojili do súťaže o hodnotné ceny.
Najkrajšie inštalácie podľa tipov účastníkov si
môžete pozrieť na stránke festivalu
www.festivalsvetla.sk. Spomedzi hlasujúcich
účastníkov boli vylosovaní 3 výhercovia, ktorým sme na
Európskej noci výskumníka odovzdali pekné ceny.
Prvú cenu prišla osobne odovzdať námestníčka
primátora, Mudr. Iveta Plšeková, ktorá náš festival od
začiatku veľmi podporovala. Druhú a tretiu cenu
odovzdávali zástupcovia Medzinárodného Laserového
Centra a spoločnosti KVANT.
Veríme, že aj ďalšie ročníky budú minimálne
tak úspešné, ako ten prvý, a to aj vďaka nápadom
a vylepšeniam našich kolegov, ale aj verejnosti, od ktorej
sme dostali pozitívne ohlasy. Za túto pozitívnu spätnú
väzbu sme veľmi vďační a vašimi nápadmi sa radi
necháme inšpirovať.
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