Červenec 2015 Kouzlo světla rozzáří Louny
V pátek 15. července ve večerních hodinách město Louny rozzáří festival Kouzlo světla. Se
světlem budou kouzlit přední umělci audiovizuálního umění. Doplňkovým programem jsou filmové
aktuality z 60. let, taneční vystoupení HD ZLOUNI a výstava v Galerii města Loun. První ročník
festivalu pořádá lounský spolek Sýkora 2020 ve spolupráci s Městem Louny a za jeho finanční
podpory.
Tématem letošního festivalu Kouzlo světla jsou Louny a malíř Zdeněk Sýkora. K vidění budou
dvě světelné projekce, které připomenou dílo tohoto lounského rodáka a nejvýznamnější
osobnosti současného českého výtvarného umění. Umělci Vladimir 518 a David Vrbík představí
svoji audiovizuální projekci s názvem SPAM/Interpretace černo-bílých struktur Zdeňka Sýkory.
Světelná show, při níž tito mladí umělci rozpohybovali Sýkorovo dílo, bude v Lounech k vidění
poprvé. Zazáří v ulici Na Valích, naproti hotelu Zlatý lev.
Další projekce se uskuteční před Vrchlického divadlem. Půjde o zobrazení návrhu řešení prostoru
před divadlem s využitím geometrické kompozice Zdeňka Sýkory z roku 1962. Autorem světelné
instalace jsou Roman Dušek a Jan Hladil. Zájemci tak podruhé na několik hodin ochutnají, jak by
mohlo prostranství za čtyři roky vypadat. Poprvé byla tato projekce k vidění loni v listopadu
v souvislosti s představením studie respektovaného architekta Josefa Pleskota a Lenky
Sýkorové (na vizualizaci spolupracoval Andrej Škripeň). 20. června zastupitelé města schválili
nejen studii, ale i zadání projektu právě Josefu Pleskotovi a učinili tak první krok k realizaci tohoto
Sýkorova díla ve veřejném prostoru.
Vizuální umělec Jan Hladil exkluzivně v Lounech ukáže svoji audiovizuální laserovou instalaci
s názvem Rezonátor. Rozzáří se na jevišti Vrchlického divadla. Další dvě videoprojekce tohoto
mladého a talentovaného umělce, který je technickým realizátorem festivalu videomappingu a
světelného umění Signal, budou k vidění v centru města na boční fasádě radnice a na dvoře
Oblastního muzea.
Během konání festivalu budou díky vstřícnosti děkana P. Wernera Horáka slavnostně nasvícena
vitrážová okna nejznámější lounské památky – chrámu sv. Mikuláše. Městská knihovna
v Lounech se oblékne do barev svého symbolu – majáku. Na dvoře knihovny se diváci vrátí
prostřednictvím
krátkých
filmových
aktualit
z Archivu
AFS
do
60.
let.
Zahájení Kouzla světla se uskuteční před Vrchlického divadlem za soumraku. Čekání na tmu
zpříjemní od 21.00 hodin hudební vystoupení jazzové skupiny. Festival zahájí ve 21.30 předseda
Spolku Sýkora 2020 Jiří Jiroutek spolu s představiteli města. Ve 22.00 se rozzáří všechny
světelné instalace a projekce, které se budou promítat vždy několikrát za hodinu až do půlnoci.
Na rozsvícené piazzettě se bude tančit hip hop, představí se tanečníci z komunity HD ZLOUNI.
Během programu budou mimořádně otevřeny kavárny, cukrárny, vinárny a restaurace v centru
města. A také Galerie města Loun, kde probíhá výstava Krajinou Zdeňka Sýkory – obrazy a
fotografie účastníků sympozia Malování v Počedělicích 2015.
Akci Kouzlo světla kromě Města Louny podpořilo mnoha sponzorů, například Nadace ČEZ, Aisan
Industry Czech s.r.o., Fujikoki Czech s.r.o., Ishimitsu Manufacturing Czech s.r.o., Novák – papír,
s.r.o., PS-Světelné zdroje s.r.o., Kardio Louny s.r.o., Harmonikas s.r.o., Lunapharm s.r.o.,
Nadační fond Ústeckého kraje, Harmonikas spol. s r.o., Felux s.r.o., KB Blok s.r.o., Libor Veselý,
Optika Šimánek, Bezvaspaní.cz, LKT Bohemia s.r.o., Přátelé Zdeňka Sýkory, hotel U Radnice,
Technické služby města Loun.
Na akci Kouzlo světla naváže následující den setkání přátel a příznivců díla Zdeňka Sýkory při
příležitosti uctění jeho památky na břehu Ohře v Počedělicích.
Spolek Sýkora 2020 vznikl v Lounech v červnu roku 2015. Jeho cílem je získat podporu pro
vytvoření „Sýkorovy piazzetty“ před lounským divadlem.

