BLIK BLIK DJ’s party
DJ SQARE a Dílna Rekords

Second Litany
Boris Vitázek a Zuzana Sabová (SK)

Zastavte se na drink a poslech
plzeňských DJs v Papírně.
Elektronické hudební performance si pro vás připraví DJ SQARE
a Dílna Rekords.

Až 9 metrů vysoké kresby Zuzany
Sabové inspirované tradičními
křesťanskými uměleckými díly
a předměty rozhýbal Boris Vitázek
do dechberoucí audiovizuální show,
která stírá rozdíly mezi optickou iluzí
a skutečností.

Termín představení:
pátek 25. 3. / 20:00—24.00
a Papírna Plzeň

Výboj
Michal Cimala (CZ)
Působivá výstavní instalace
světelných objektů, obrazů
kombinovaných s neony, soch
a neotřelých experimentálních
hudebních nástrojů rozehraje
výstavní prostory Rampy
a Truhlárny DEPO2015.
Vernisáž: Pátek 25. 3. 21:00
b Interiér DEPO2015
(Rampa, Truhlárna)

14 DEPO2015 (prostor u garáží)

Aj Vana BE
Benedikt Tolar a Ladislav Fryc (CZ)
Monumentální socha
Benedikta Tolara postavená
z 32 vysloužilých van světlem
a zvukem reaguje na nutnost
chránit nejcennější surovinu
naší planety – vodu. Rovné
a melodické pasáže střídají
dramatické a zlomené
v doprovodu rudých vetřelců,
kteří stejně jako v životě narušují
přirozenou rovnováhu.
15 Nádvoří DEPO2015

Světelné novocirkusové představení Camera Obscura
Žongléros (CZ)
Pozorujeme svět okolo nás, nebo vidíme jen to, co sami chceme? A kdo
sleduje nás… Camera Obscura je světelná novocirkusová show, která ve
vás vyvolá napětí. Ve které objevíte převrácenou skutečnost. Která vás
strhne a okouzlí. Je představením pracujícím se světlem i tmou, maskami
i lidskou tváří. Zakrývá vidění a nabízí divákovi vlastní imaginaci. Ukazuje
skutečnost i optický klam, (sur)reálný příběh i emoce. Unikátní světelná
performance propojuje moderní technologie s akrobacií na zemi i ve
vzduchu. Camera Obscura vás vidí.
c Autobusová hala DEPO2015
Termíny představení:
pátek 25. 3. / 18:00 a 20:30
sobota 26. 3. / 18:00 a 20:30

č. Lokalita instalace
Placená instalace / pokladna

WWW.DEPO2015.CZ/BLIKBLIK

Těšit se budete moct na špičkové umělce nejen z ČR, ale také
ze Slovenska, Maďarska, Francie a dokonce dalekého Japonska.
Originální instalace představí to nejlepší ze současné digitální tvorby
– lasermapping, videomapping, obří statické projekce či interaktivní
světelné exponáty — navíc ušité přímo na míru konkrétním lokalitám.
Festival doplní také bohatý doprovodný program.

FESTIVAL SVĚTLA
A UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM
PROSTORU 2022
OBŘÍ VIDEOMAPPING
V INTERIÉRU KATEDRÁLY
SV. BARTOLOMĚJE

Tak pojďte s námi proměnit Plzeň v jeden velký světelný zážitek!

BLIK
25/3
Průběh festivalu
Pátek 25. 3. 2022
19.00—24.00
Sobota 26. 3. 2022
19.00—24.00

BLIK
26/3
Cena
Společná vstupenka na instalace
v katedrále a Korandově sboru
Dospělí:
150 Kč
Dítě do 120 cm výšky:
50 Kč
Dítě do 3 let / ZTP / ZTP/P + 1: ZDARMA
Ostatní instalace, výstava a program
v Papírně jsou přístupné ZDARMA.

Vstupenky
Vstupenky do katedrály,
Korandova sboru a na
představení Camera
Obscura lze koupit online
přes Plzeňskou vstupenku
nebo na místě v pokladně.
Kup si vstupenku online
a nečekej u pokladny!

Vstup do katedrály si kupujete na
konkrétní čas uvedený na vstupence.
Korandův sbor je se vstupenkou po
dobu festivalu přístupný neomezeně,
bez konkrétního času.
Projdi si festivalovou trasu
s aplikací Smart Guide

BLIK
25/3

BLIK
26/3

ROZSVIŤTE S NÁMI PLZEŇ
PÁTEK A SOBOTA 19.00—24.00

Vstupné na představení:
Dospělí:
150 Kč
Dítě do 120 cm výšky: 50 Kč
Dítě do 3 let /
ZTP / ZTP/P + 1:
ZDARMA

LEGENDA K MAPĚ
Trasa festivalu (3 km)

Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK se vrací v plné
své kráse a velikosti do centra města Plzně. Šestý ročník v tradičním
formátu uvede celkem 15 zastavení na trase dlouhé 3 km.

INSTALACE V EXTERIÉRU ZDARMA
PRODEJ VSTUPŮ NA INTERIÉROVÉ
INSTALACE NA
WWW.DEPO2015.CZ/BLIKBLIK

WWW.DEPO2015.CZ/BLIKBLIK
Doprovodný program
Festivalová restaurace
Festivalové občerstvení

15 NSTALACÍ A PROJEKCÍ
NA FESTIVALOVÉ TRASE

Nebeská symfonie
AV Extended (FR)

Stromořadí
Tomáš Karban, Matyáš Vorda (CZ)

Katedrála sv. Bartoloměje prošla v minulých
letech náročnou rekonstrukcí. Úchvatná
architektura interiéru bude hrát hlavní roli
v jedné z největších videomappingových
a světelných show ve střední Evropě.
Návštěvník zahlédne na stropě i oltáři
vesmír, planety, ale i plzeňské reálie včetně
známého andělíčka. Umělecký obsah
vytvořilo zkušené studio AV Extended,
které si mimo jiné odneslo hlavní cenu
z festivalu světla v Lyonu 2021.

Na místě, kde by již za pár let měla stát nová budova
Západočeské galerie, ožijí stromy hrou světel
a hudby. Krátká světelná show s hudebním podkresem vytvoří stromům působivé světelné koruny,
které budou krásné na pohled z blízka i dálky.
5 U Zvonu
Partner
instalace:

Partner instalace:
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Beam Reach je námořní výraz pro situaci, kdy loď
chytí ten pravý vítr. Ten má pohánět i korouhvičky
na stěžních této světelné instalace, která vytváří
zvukový a hlavně světelný zážitek. Na „stěžních“
jsou zavěšeny trubice, jež mohou návštěvníci
rozeznít do 7 tónů a zároveň pozorovat odlesky
paprsků, které se lámou do různých barev díky
luminiscenčním fóliím.

Ohniště je od počátku lidstva centrem
života, setkávání a předávání si vědění.
V moderním světě se tímto ohništěm stávala
elektronická zařízení - rozhlas, TV, následně
počítače a internet, kde se lidé mohou
potkávat, komunikovat, nakupovat, žít
i zemřít. Prometheus je nositelem ohně,
majákem, místem potkávání, které
v dnešním světě tak postrádáme.

13 DEPO2015 Lakovna

Partner instalace:

Partner instalace:
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V bývalé Lakovně dopravních podniků
vytvořil japonský umělec Yasuhiro Chida
velmi křehkou a přitom silnou uměleckou
instalaci. Kilometry provazů vypnutých
ve stěnách budovy vytváří za pomoci
projektorů trojrozměrnou iluzi noční
oblohy plné hvězd, které v sekundě
zmizí a znovu se objevují.

11 Val u Ježíška
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Partner instalace:

Náměstí Republiky
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9 Denisovo nábřeží

Prometheus 4.0
Lukáš Kellner a Jakub Nosek, Fakulta
Designu a Umění Ladislava Sutnara (CZ)

Mlýnská strouha
Proluka
Západočeské muzeum
Korandův sbor
Železniční most
Papírna Plzeň

Partner instalace:

a

Co patro, to příběh. A jaký bude,
to se musíme nechat překvapit.
Lasermapping odkryje tajemství
nenápadné budovy na Denisovo
nábřeží.

Korandův sbor

Plzeňská architektura je pestrá a kvalitní hlavně díky
rozvoji průmyslové výroby na počátku 20. století.
Fasády několika z těchto budov rozsvítí obří statické
projekce, které mimo jiné vzpomenou i na plzeňské
velikány Jiřího Trnku a Josefa Skupu, kteří by v roce
2022 oslavili svá jubilea.

Beam Reach
Pavla Beranová, Aid Kid (CZ)
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Fasády jak malované
Fényfestés (HU)

1 Katedrála sv. Bartoloměje

Patra
LasermanCZ (CZ)

Laserum
Vašek Wizard Klouda, Jirka Žďára Žďarský,
Richard Laserman Mach, LasermanCZ
& Siemens s.r.o. (CZ)
Evangelický kostel dostavěný v roce 1936 hostí ve
světové premiéře unikátní hudební nástroj, kde
návštěvníci pomocí laserových paprsků rozezní jak
tóny a zvuky, tak prvky interiéru kostela. Zahrát si
najednou mohou až 3 hráči, kteří rozzáří až 16
laserových paprsků.
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