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Partner instalace:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Eva’s light objects act like enlarged mushrooms,
choroas or wood put alive. Their manual production
lasts for tens of hours and gives rise to large-scale
interior jewelery. They light up a romantic backyard
on Republiky Square for this years the festival.
Světelné objekty Evy Nečasové působí jako zvětšené
houby, choroše nebo oživlé dřevo. Jejich ruční výroba
trvá desítky hodin a dává vzniknout rozměrným
interiérovým šperkům. Pro festival rozsvítí romantický
dvorek na náměstí Republiky.
Eva Nečasová (CZE)
venkovní světelná instalace, vstupné /
outdoor light installation with the entrance fee
× nám. Republiky 12

Spacelights

Uneven rays propelled by the energy of music create choreography of
light and movement. Experiment of Pilsen based artist is for the first time
open to public in one of the area DEPO2015 buildings called Mycka.
Neposedné paprsky pohání energie hudby a vytváří choreografii světla
a pohybu. Experiment plzeňského umělce poprvé pro veřejnost objevuje
prostor Myčky v jedné z budov areálu DEPO2015.

A

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

TRASA:
DEPO2015 — CENTRUM — PIVOVARSKÉ MUZEUM

1. 4. 2019, 18:00 – 20:00
× DEPO2015

… a z hloubi oceánu se vydali objevovat svět…
Technologie optických vláken nejmodernějších LED
světel oživuje originální interaktivní loutky a dokazuje
tak, že tradice loutkářství je stále živá.

Jan Lukačevič – přednáška pod Měsícem

… and from the depths of the ocean they went to
discover the world…
The optical fiber technology of stateof-the-art LED lights revives original
interactive puppets and proves that
the tradition of puppetry is still alive.

28. 3. 2019, 19:30 – 22:00
× DEPO2015

V.O.S.A. Theatre –
Jakub Vedral / Erika Čičmanová (CZE)
světélkující pohyblivé loutky
× nám. Republiky

Návštěvníci / Visitors

PARTNEŘI

Jan Jáchim (CZE)
světelná instalace / light installation
× DEPO2015

Souzvon

Partner instalace: Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
Light up the road, not the stars! The first part of the Observatory’s
exposition is devoted to the light pollution. The exhibition the 50th
anniversary of the first man’s landing on the Moon.
Sviťme si na cestu, ne na hvězdy! První část expozice hvězdárny je
věnována světelnému smogu. Druhá pak připomíná 50. výročí přistání
prvních lidí na povrchu Měsíce.

Hvězdárna v Rokycanech a Plzni (CZE)
interaktivní výstava / interactive exhibition
× DEPO2015 Ateliérová ulička

Edukační expozice hvězdárny
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Jóga – relax pod Měsícem
První člověk – kino pod Měsícem
27. 3. 2019, 19:00 – 21:00
× DEPO2015

26. 3. 2019, 19:00 – 22:00
× DEPO2015

Ille a Katarzia – koncert pod Měsícem
DOPROVODNÝ PROGRAM
Partner instalace: Plzeňský Prazdroj, a.s.

Aby na BLIK BLIK mohly spadnout hvězdy, je k tomu
potřeba hodně zručnosti, elektřiny, wifi, programování
a 3D tisku. Ladislav Fryc tyto neživé součástky propojuje
s živou hudbou a vytváří atmosféru pro odpočinek
u teplých nápojů z Inspiral Baru.

Ať žije řemeslo a umění! Obojí se společně potkává
v galeriích, venku i na hospodském stole. Benedikt
Tolar se podíval do bednářských skladů a kůlen
Plzeňského Prazdroje a z nalezeného materiálu
vytvořil poctu bednářskému řemeslu.

To create the fallen stars for BLIK BLIK it takes a lot of
skills, electricity, wifi, programming and 3D printing.
Ladislav Fryc connects these material parts with live
music and creates a relaxing atmosphere to stop by
for some hot drinks by the Inspiral Bar.

Let the craft and the art live! Both meet together
in the galleries, outdoors and on the pub table.
Benedict Tolar looked around in the warehouses
of the coopers of Plzeňský Prazdroj brewery. From
the material he found there he created the hommage
of the craft of the coopers.
Benedikt Tolar (CZE)
instalace / installation
× Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6 / Brewery museum

Pivní monument II / Beer Monument

1

Muzeum Měsíce / Museum of the Moon

Luke Jerram (UK)
interiérová instalace, vstupné / installation in interior with an
entrance fee

4

× DEPO2015, Autobusová hala / Bus hall

Jste na dotyk Měsíce. Jeho magii, síle, světlu.
V monumentální instalaci Brita Luka Jerrama, kterou
už vidělo přes 2 miliony diváků ve 20 zemích. Pro
inženýry: 7 metrů velká koule v měřítku 1:500.000,
přesně 50 let po přistání Apolla na Měsíci, přímo pro
vás v detailním rozlišení díky fotografiím NASA.

Partner instalace: Workpress Aviation s.r.o.

KLIKYHÁKY I

Michal Škapa (CZE)
výstava street artu a neonů / street art and neon exhibition

Between Sight and Insight
Mantu Das (IND)

7

KLIKYHÁKY II

Michal Škapa (CZE)
neon
× DEPO2015, fasáda budovy Coworking /
facade of Coworking building

5

Neon lights are back! The tradition of neon adverts
of the 1930s revives on the side facade of DEPO2015
and forms a colorful scrambling of hidden meanings.
Michal Škapa is fascinated by traditional hand-made
production, when the craftsmen heat and bend glass
tubes over the fire. The neon magic continues from
the facade into the interior of DEPO2015 to Michal
Škapa´s temporary exhibition.

Back to the Moon

Ateliér Multimédia,
Fakulta designu a umění LS (CZE)
projekce / projection

Sen o Měsíci / A Moon Dream
AV Exciters (FR)
mapping

For AV Exciters, the Moon symbolises universalism
and unity of people. A fixed point in everyday
uncertainty. Their piece is called a Moon Dream,
a dream of humanity, peace and respect for nature.
The top French mapping studio prepared an original
work on the monumental building of the Rašín House,
today the seat of the Pilsen Region.
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Partner instalace: Plzeňský kraj

Octopus Garden

RaumZeitPiraten (DE)
venkovní světelná instalace, vstupné / outdoor light installation
with the entrance fee

× Škroupova 6

Němečtí RaumZeitPiraten jsou schopni svými
kutilskými světelně-zvukovými instalacemi
přeprogramovat realitu do tajemného zážitku. Jsou
to piráti prostoru a času. Neznámé vnitrodvory
Škroupovy ulice ožijí hrou stínů ze starých žárovek,
keřů a stromů. Objevte tajné cesty skrz dvorky!

Původní velkoplošná animace využívá estetiky
starých videopásek a PC her z let, kdy létaly první
rakety k Měsíci, naši tátové hráli Space Invaders
na Nortonu a David Bowie spadl na Zemi. Možná
vás studenti nechají být i trochu spolutvůrci jejich
vesmírného dobrodružství.

German RaumZeitPiraten are able to reprogram
reality into a mysterious experience with their DIY
lighting and sound installations. They are pirates
of space and time. The unknown backyards of
Škroupova Street will come alive with the shadows
of old light bulbs, shrubs and trees. Discover secret
paths through the backyards!

The original large screen animation uses the beauty
of old video tapes and PC games from the time, when
first space ships flew to the Moon, our dads played
Space Invaders on Norton and David Bowie fall to the
Earth. Maybe students might let you co-create their
space adventure.

6

Partner instalace:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

9

30 let svobody / 30 years of Freedom

Ateliér Mediální a didaktické ilustrace II,
Fakulta designu a umění LS (CZE)
světelná výtvarná instalace / visual art light installation

× podchod Fresh Air Gallery, „Myší díra“

Plzeň očima tuláka. Indický umělec během své
dvouměsíční umělecké rezidence v Plzni, v rámci
programu Open A.i.R., zkoumá různé aspekty české
společnosti a kultury. Originální světelná instalace,
kde stín se stává obrazem nového poznání.

Partner instalace:
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Moetïvï mural

Fényfestés (HU) a Janines Jansen (CZE)
světelný design / light design

× Kopeckého sady

Spojení jedinečné technologie silných projektorů,
které umožňují analogově malovat na fasádu,
a zjevení české hudební a výtvarné scény, kterým je
zpěvačka kapely DVA a náruživá malířka vzorečků
Janines Jansen. Svými šablonami, kterým říká
Moetïvï, rozsvítí společně Kopeckého sady.

8 obrovských rámů v tmavém podchodu se rozsvítí
ilustrovaným komixem. Na 36 m2 představí dnešní
studenti svůj pohled na 30 let svobody a demokracie,
do které se už narodili.

Pilsen through the eyes of a flaneur. Indian artist
during his 2-month residency in Pilsen within the
Open A.i.R. program explores different facets
of Czech society and culture. An original light
installation where the shadow becomes a picture of
the new experience.

× sídlo Plzeňského kraje, Škroupova 18
Pro AV Exciters symbolizuje Měsíc univerzalitu
a jednotu lidí. Pevný bod v každodenní nejistotě.
Jejich kus se nazývá Měsíční sen, sen lidstva, míru
a úcty k přírodě. Špičkové francouzské mappingové
studio připravilo originální dílo na monumentální
budovu Rašínova domu, dnes sídla Plzeňského kraje.

Neony se vrací! Tradice neonových poutačů první
republiky ožívá na boční fasádě DEPO2015 a tvoří
pestrobarevnou skrumáž skrytých významů. Michala
Škapu na neonech fascinuje tradiční ruční výroba,
při které neonáři nahřívají a ohýbají trubice nad
ohněm. Kouzlo neonů z fasády pokračuje do interiéru
depa, kde se v další expozici propojuje s umělcovým
typickým graffiti rukopisem.

You are on the touch to the Moon. His magic,
strength, light. In a monumental installation by British
artist Luke Jerram, which got more than 2 million
viewers in 20 countries. For engineers: 7-meter-long
ball at a scale of 1: 500,000, exactly 50 years after
Apollo landing on the Moon, personally for you in a
close-up resolution thanks to NASA photos.
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× DEPO2015, hala Truhlárna / Truhlárna hall

× Antonína Uxy 15

Výstava jednoho z nejvýraznějších autorů české
graffiti scény je instalována ve vnitřních prostorách
DEPO2015 v návaznosti na jeho novou stálou
světelnou instalaci na boční fasádě depa. Autor zde
skládá malbu a neony v jeden celek, nechybí ani
Škapovo typické „kaligrafické“ písmo i další vizuální
projevy, kterými se v poslední době zabývá.
The exhibition of one of the most significant authors
of the Czech graffiti scene Michal Skapa is installed
inside DEPO2015. Alongside, on the side facade
of DEPO2015, is also displayed his new permanent
light exhibition. Author combines paintings and neon
in one object, the exhibition also contains Skapa’s
typical calligraphy style and other visual elements he
is currently experimenting with.

3

interiérová instalace, vstupné / installation in interior with an
entrance fee
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× DEPO2015, hala Klempírna / Klempirna hall

Ladislav Fryc a Inspiral Bar (CZE)
světelná instalace / light installation
× Kopeckého sady

Padlé hvězdy / Fallen Stars

Cooperation between unique technology of powerful
projectors that allow analogue painting on the façade
and revelation of the Czech music and art scene by
DVA band singer and passionate patterns painter
Janines Jansen. Some large buildings in Kopeckého
sady will be temporarily painted by her patterns
called Moetïvï.

The 8 giant frames in the dark subway light up with
an illustrated cartoon. On 36 m2, today’s students will
present their view of the 30 years of freedom and
democracy they were born into.
Partner instalace:
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Partner instalace:
Město Plzeň – podpora programu Open A.i.R.
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Partner instalace: Hannah

Pivní monument II
instalace
× Pivovarské muzeum,
Veleslavínova 6

I v letošním roce jsme
pro Vás připravili čtyři
interiérové instalace.
Dvě najdete v DEPO2015,
jednu ve Škroupově
ulici a jednu na
náměstí Republiky.
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Na všechny čtyři
instalace platí jednotná
vstupenka za 50 Kč,
kterou je možné koupit
u každé z nich a již nyní
je v prodeji na Plzeňské
vstupence bez fronty.
Zakoupením vstupenky
na interiérové instalace
symbolicky podpoříte
festival BLIK BLIK.

Návštěvníci
světélkující pohyblivé loutky
× nám. Republiky
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Instalace jsou otevřené
od 19:00 do 23:59.
Užijte si letošní BLIK BLIK
a sdílejte své zážitky
na FB události nebo na
instagramu #depo2015

12
Spacelights
světelný design
× nám. Republiky 12

Moetïvï mural
světelný design
× Kopeckého sady

9

10
Padlé hvězdy
světelná instalace
× Kopeckého sady

8
Octopus Garden
venkovní světelná instalace
× Škroupova 6

7
Sen o Měsíci
mapping
× sídlo Plzeňského kraje, Škroupova 18

6
30 let svobody
světelná výtvarná instalace
× podchod Fresh Air Gallery, „Myší díra“

Back to the Moon
projekce
× Antonína Uxy 15

KLIKYHÁKY II
neon
× DEPO2015, fasáda budovy Coworking

5
4
1

Informace
Občerstvení

Muzeum Měsíce
interiérová instalace
× DEPO2015, Autobusová hala

Prodej vstupenek
WC
První pomoc

Between Sight and Insight
interiérová instalace
× DEPO2015, hala Klempírna

2
3

A

KLIKYHÁKY I
výstava street artu a neonů
× DEPO2015, hala Truhlárna
Souzvon
světelná instalace
× DEPO2015, Myčka

