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Festival světla a videomappingu a přednáška Rogera Narbonniho
Festival světla a videomappingu, který se bude konat v posledním zářijovém
týdnu v Olomouci, představí první evropskou soutěž ve videomappingu. Tři
soutěžní týmy – z České republiky, Polska a Maďarska – předvedou porotě své
umění a rozpohybují historické paláce
olomouckého náměstí.

Víte, co je videomapping?
Viděli jste někdy budovu, která po setmění ožila, kouzlem světla se rozpohybovala a vyprávěla svůj příběh? To je videomapping – vizuální umění, které využívá
projekci např. na fasády domů a promítá
na ně prostorové (3D) modely a animace
vytvořené přímo na míru budov. Reálné
kulisy tak mohou působením světla, tmy
a filmových sekvencí měnit svůj tvar, pohybovat se a být součástí světelného divadla.
Společnost Philips, spoluorganizátor
festivalu, navazuje na loňský první svátek
světla konaný v Jablonci nad Nisou. LED

Obr. 1. Jizerský festival světla (2010)

osvětlovací systémy Philips hanáckou metropoli, která se pyšní druhým místem, co
se počtu historických památek u nás týče
(hned po Praze), prosvětlí svými instalacemi. Světelné instalace společnosti Philips
oživí olomoucké Horní náměstí a budou
k vidění po celou dobu konání festivalu.
Philips má také záštitu nad odbornou
částí festivalu, která je věnována vytváření příjemného prostředí v našich městech

a obcích pomocí světla. V rámci festivalu uspořádá odbornou
konferenci na téma Světlo pro
naše města. Konference je určena především pro starosty,
správce městského osvětlení,
architekty a světelné designéry.
Hlavním bodem programu
bude přednáška Strategies and
evolutions in Urban lighting
předního světového světelného designéra Rogera Narboniho ze studia Concepto, který
stojí např. za návrhem osvětlení katedrály Notre Damme nebo zámku
Chambord.

Nenechte si ujít
Festival světla a videomappingu, Olomouc, 27. září až 1. října 2011.
Více informací o konferenci a možné
registraci naleznete během srpna na webových stránkách www.vzari.cz.

Osvětlování interiérových rostlin
Botanická zahrada
hlavního města Prahy
ve spolupráci s dalšími
organizacemi pořádá
seminář Osvětlování
interiérových rostlin
Motto: Ať květina promluví…
Místo a čas konání:
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja, přednáškový sál,
20. října 2011, 14:00 h
Přednášky:
– Ing. Tatiana Kuťková,CSc., Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity Brno
(dále jen Zahradnická fakulta) v Lednici, Ing. Antonín Fuksa, odborný poradce: Rostliny a světlo v interiéru,
– Ing. Martin Matouš, Matouš-Hydroponie: Moderní pěstební technologie
pro ozelenění veřejných interiérů,
– Ing. Lucie Fikarová, Zahradnická fakulta v Lednici: Možnosti ovlivňování

světelných podmínek pro rostliny světelnými zdroji,
– Ing. Luděk Hladký, Ph.D., Česká společnost pro osvětlování, Ing. Stanislav
Haš, CSc., Agroenergo: Požadavky na
světelné zdroje a navrhování osvětlení
pro interiérové rostliny,
– Ing. Jiří Martínek, Ph.D., Zahradnická fakulta v Lednici: Použití světelných
diod ve floristice.

Odborný garant:
Ing. Stanislav Haš, CSc., Agroenergo,
tel.: 739 265 513, e-mail: s.hass@seznam.cz

Součástí semináře budou ukázky osvětlovaných květinových výsadeb, ukázky použití světelných zdrojů v květinových dekoracích a návštěva skleníku Fata Morgana.

Ing. Jana Kotková
redakce časopisu Světlo
tel.: 603 538 692
e-mail: svetlo@fccgroup.cz

Pořadatelé:
Botanická zahrada hl. m. Prahy,
Česká společnost pro osvětlování,
Mendelova univerzita Brno – Zahradnická fakulta v Lednici,
spol. Matouš-Hydroponie

Potvrzení účasti:
Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je třeba se k účasti na semináři předem písemně přihlásit. Přihlášku zašlete do 6. 10. 2011 elektronickou
poštou nebo poštou Ing. Lence Prokopové (organizační garant). V případě velkého zájmu bude seminář opakován počátkem roku 2012.

Mediální partner: časopis Světlo (vydavatelství FCC Public)

Organizační garanti:
Ing. Lenka Prokopová
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja
tel.: 737 284 269
e-mail: lenka.prokopova@botanicka.cz

Mezinárodní konference Solaris 2011
Ve dnech 10. a 11. 8. 2011 se v Ústavu pozemního stavitelství Fakulty stavební VUT v Brně
koná ve spolupráci s Českou společností pro osvětlování 5. mezinárodní konference o solárním záření a denním osvětlení Solaris 2011.
Více na www.fce.vutbr.cz/pst/solaris Další informace viz str. 41.
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