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25.	20:00, 22:00, 23:00
h (dĺžka trvania 30 min.)
 jana feríková
 juraj kuchar
 operné árie s klavírnym 

doprovodom dany ha-
jóssy, altánok v mest-
skom parku

26. peter kalmus
uo „bicykel leonarda da 

vinci“, mestský park pri 
moste z mlynskej ul.

27. lucie mičíková
si „mraky“, fasáda starej 

krytej plavárne

28.	mira gáberová
fk kresba na chodník
 na jesenského 19

29. matej ivan
ii „plávajúci tón“
 trávnatá plocha
 pred jumbo centrom

30. mário kastelovič
ii „sound drape“, tabačka 

kulturfabrik, gorkého 2

kurátor: zuzana	pacáková

13.  viktor frešo
uo „cube for košice“
 chodník pred dómom 

svätej alžbety
 alžbetina ulica

14.	marek kvetán
si „reflectors“
 kaplnka sv. michala
 na hlavnej ulici

15.	design shop denamit
d vo foyer vsg, hlavná 27

16. lucia dovičáková
fk parkovisko na krmanovej

17. ľudmila horňáková
si „between / medzi“
 park na drevnom trhu, 

oproti mestskej krytej 
plavárni

18.	20:30–21:30
h spevácky zbor technik
 koncert v mestskej kry-

tej plavárni v sprievode
 vj betakarotén

19.	21:30–02:00
v „videoart 

a videoperformance 
vo verejnom 
priestore“

 výber z tvorby sloven-
ských umelcov, mestská 
krytá plaváreň

20.	matej papík
ii „save our city“
 severná fasáda mestskej 

krytej plavárne

21.	zuzana žabková
t & „tanečné štúdio s“
 „ešte sa musí niečo stať“
 hlavná železničná sta-

nica (vstupná hala)

22. 19:00–00:30
ii matej papík
 „vírus h¹n¹“, hlavná 

železničná stanica

23. svetlana fialová
fk kresba na chodníku pred 

hlavnou železničnou 
stanicou

24. peter vrábeľ
si „biela noc v parku“
 mestský park

legenda:
ii 	 interaktívna	inštalácia
si 	 svetelná	inštalácia
mi	multimediálna	inštalácia
uo	umelecký	objekt
fk	fosforeskujúca	kresba
a 	 architektúra
v		 videoinštalácia
d	 dizajn
h	 hudba
t	 tanec

1. 19:00–19:30
si slávnostné otvorenie
 bielej noci a rozsviete-

nie sochy „maratónca“
	 /socha bude vysvietená 

od 19:00 do 02:00/
 námestie maratónu mieru

2. karol ličko
a zuzana poórová
 „ostrov kultúry“ vúc na 

námestí maratónu mieru 1

3. marián straka
ii „vnútorné pnutie/inside 

tension“ súkromné parko-
visko, hviezdoslavova ul. 2

4. 18:30–23:30
mi multimediálne
 inštalácie
 18:30, 19:45, 22:00, 22:45
 (dĺžka trvania 15 min.)
 performance
 beáta kolbašovská,
 jakub pišek, erik bartoš
	 „tesco – 50 % jungle“
 obchodný dom tesco
 na hlavnej ulici 111

5. lukáš matejka
v „hladina“
t pred aidou, hlavná 81

6. ingrid višňovská
v „eye  /oko“, hlavná 75

7. beter barényi
ii „dusk“, hlavná 75

8. peter králik
si „agroart in city“
 nádvorie rodošta
 na hrnčiarskej 7

9. mira gáberová
v	 cyklus „pathos“ a „8“
 štátne divadlo košice

10. ingrid višňovská
ii „net“ na nádvorí histo-

rickej radnice, hlavná 49

11. ján gašparovič 
ii „rainbow shadow“
 vstupná hala verejnej
 knižnice jána bocatia
 hlavná 48

12. pavol megyesi
uo „bodliak“ v „spievajúcej 

fontáne“ na hlavnej ulici
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súčasné umenie v netradičných priestoroch a v nezvyčajnom 
čase / noc svetla a zvuku je zárukou výnimočného zážitku 

a dobrodružstva pre veľkých a malých / na vytýčenej trase 
ulíc, budov, kostolov a parkov v centre mesta sa návštevníci 

v čase od 19:00 do 02:00 hod rána stretnú s jedinečnými 
interaktívnymi inštaláciami kreatívnych umelcov / 

renomovaný európsky projekt po prvý krát na slovensku!

organizátor

hlavní partneri

partneri

mediálni partneri


