Scéna VŠMU - Biela noc Bratislava 2016
Študenti Katedry scénografie Divadelnej fakulty VŠMU si Vás
dovoľujú pozvať na vernisáž objektov a inštalácií
prezentovaných v rámci festivalu Biela noc v Bratislave.
Diela budú realizované v okolí budovy Divadelnej fakulty
VŠMU na Svoradovej ulici, na schodoch zo Svoradovej ulice na
Zámockú ulicu a v priestoroch Galérie Statua, Pálffyho paláca
na Zámockej ulici v Bratislave.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 8.10.2016 v čase od 19:00 do
02:00.
Za pomoc a podporu ďakujeme firme PPA Controll, Galérii
Statua a v neposlednom rade vedeniu Divadelnej fakulty
VŠMU a vedeniu Katedry scénografie DF VŠMU. Projekt sa
realizuje s finančnou podporou BSK.

Tešíme sa na Vás!

Inštalácie študentov Katedry scénografie
Obsadenie okolia DF VŠMU študentmi Katedry
scénografie a ich inštaláciami pripravovanými v rámci
kurzov svetelného dizajnu - svetlom ožívajú steny,
odhaľujú sa tunely a otvárajú sa brány záhrad. Divadlo
prerastá budovu Divadelnej fakulty a svetelnými
inštaláciami vyráža do priestoru bližšie k divákom.
Vertikálna šedá plocha mesta sa prebúdza
a odzrkadľuje pohyb a život pod ňou. Efemérnosť
okamihu pretavená do vizuálneho zážitku ako odraz
tvorby scénografa a dočasnosti jeho diela. Tunel medzi
dvomi svetmi, spojnica ulíc Svoradova a Zámocká, sa
odhaľuje v novom svetle. Vnímanie hĺbky a vzdialenosti
v tejto mestskej skratke získava nový rozmer. Záhrada
Pálffyho paláca sa otvára verejnosti svetelnými
inštaláciami, ktoré odhaľujú ukryté a roztápajú čas.
Biela noc
Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt,
ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné
formy umenia ako aj netradičné, nepoznané
a významné miesta európskych metropol.
Biela noc vznikla v Paríži v roku 2002. V roku 2013 ju
navštívilo viac ako dva a pol milióna ľudí. Z Paríža sa
počas niekoľkých rokov projekt rozšíril aj do miest ako
New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Santa Monica,
Montreal, Toronto, Rím, Tel Aviv, Gaza, Jeruzalem,
Madrid, Brusel, Riga, Bukurešť, Amsterdam, Brighton,
Turín, Neapol, Petrohrad, Košice a Bratislava.

Viac informácií online:
scenografia.vsmu.sk a www.bielanoc.sk

