
MEDZINÁRODNÝ  
FESTIVAL SÚČASNÉHO 

UMENIA



Najväčší a najnavštevovanejší festival 

súčasného umenia na Slovensku. 

Magická nočná prechádzka mestom 

plná umenia a zážitkov.



BIELA NOC V ČÍSLACH:

1 000 000  
nezabudnuteľných zážitkov

1 600 000 
návštevníkov za 10 rokov na Slovensku

20 000 
kníh

1000 
metrov štvorcových 

magického lesa

250 
umelcov 24  

umeleckých  

žánrov

10  
rokov

7  
kontinentov

4862  
umelcov a účinkujúcich

1 
raketa

1  

správna pilulka

49  
kilometrov laserových 

lúčov

1  
rozprávajúce 

slnko

957 
projektorov

3  
dni a noci

236 
vytvorených diel

23  
európskych 

premiér

529 
dobrovoľníkov

15 000  
metrov káblov

700 000  
svetelných 

bodov

80 
metrov štvorcových 

povrazovej preliezky

1000  
ton piesku

19  
kamiónov 

umenia

12  
potápačov

1540 
animácií

56 
neónových 

trubíc

1 
mrakodrap

1 
Filka s 

úsmevom

94 
svetelných lúčov nad mestom

129 
horolezcov





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 odkiaľ sa postupne rozšírila do celého sveta.  
Dnes ju ročne navštevuje viac ako 18 miliónov  

ľudí v rôznych kútoch sveta.

Vďaka prestížnej licencii z Paríža je Slovensko od roku 2010 neodmysliteľnou  

súčasťou medzinárodnej siete NUIT BLANCHE EUROPE. Biela noc sa svojou kvalitou 

a výnimočnosťou radí medzi najvýznamnejšie, najrozsiahlejšie a najnavštevovanejšie 

umelecké podujatia na Slovensku a vo svete. Biela noc svojou unikátnosťou, zaujímavosťou, 

umeleckou kvalitou a rôznorodosťou dokazuje, že aj súčasné umenie vie pritiahnuť masy 

divákov všetkých vekových kategórií. Podporuje kultúrny turizmus v meste a vďaka umeniu 

návštevníci prežívajú raz v roku netradičnú noc plnú nových zážitkov a stretnutí.

ČO JE BIELA NOC?





MEDZINÁRODNÁ SIEŤ WHITE NIGHT EUROPE
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NAŠE SPOLOČNÉ CIELE

*  podporovať a šíriť súčasné formy umenia

*  podnietiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie

*  podporiť tvorbu slovenských umelcov a vznik nových kvalitných umeleckých diel

*  priniesť na Slovensko svetovú umeleckú špičku

*  podporiť kultúrny turizmus mesta a regiónu

*  podporiť rozvoj kreatívneho priemyslu v meste a v regióne

*  zviditeľniť netradičné, nepoznané ale aj významné miesta mesta a regiónu

*  spojiť prostredníctvom umenia mesto Bratislava so svetovými metropolami, ktoré sú 

nositeľmi tejto prestížnej značky WHITE NIGHT EUROPE

*  edukovať publikum každej vekovej kategórie

*  šíriť interpretáciu umenia pre detského diváka

* podporiť rozvoj dobrovoľníctva a kultúrnej mediácie

*  podporiť participačné umelecké a sociálne projekty pre sociálne alebo zdravotne 

znevýhodnené skupiny ľudí





Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú 
prechádzku nočným mestom plnú zážitkov a nových vnemov, 

ktorá trvá od západu až do východu slnka. 

Počas tohtoročnej jesene sa noc stane dňom a ulice našich dvoch miest sa zaplnia ľuďmi a 

umením. Každý návštevník dostane grafickú mapku, ktorá ho sprevádza rôznymi umeleckými 

zastávkami: vizuálne atraktívnymi inštaláciami, koncertami, filmami, rozličnými 

divadelnými predstaveniami, tancom, literatúrou, živou performance…  

Pestrá ponuka rozličných umeleckých žánrov zaručí každému spoznať najnovšie trendy 

v rozličných umeleckých disciplínach. Popri umení návštevníci objavia zaujímavé priestory, 

ktoré výnimočne prichýlia súčasné formy umenia ako napríklad nádvoria, parky, stanice, 

mosty, nábrežia, plavárne, nákupné centrá, parkoviská, súkromné priestory a rôzne  

ľuďom bežne neprístupné miesta.

PRIEBEH BIELEJ NOCI



MONUMENTY HLAVNÉHO MESTA
AKO NIKDY PREDTÝM
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NETRADIČNÉ MIESTA
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ČAROVNÉ OKAMIHY
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UMENIE PRE VŠETKÝCH



U
M

E
N

I
E

 P
R

E
 V

Š
E

T
K

Ý
C

H



BIELA NOC 2021 
BIELA NOC BRATISLAVA 17. SEPTEMBER-3.OKTÓBER 2021

BIELA NOC KOŠICE 9.-24. OKTÓBER 2021



Našou tohtoročnou víziou je vytvoriť dvojtýždňouvú umeleckú 
prechádzku mestom výlučne v ekteriéri, ktorá umožní 

rozptýliť našich početných návštevníkov v čase a priestore 
v znamení bezpečnosti a zodpovednosti v rámci stále 

pretrvávajúcej pandémie. 

Našou túžbou je obyvateľom mesta a návštevníkom umožniť fyzické stretnutie s umením, 

ktoré nám všetkým tak veľmi chýba a prostredníctvom umenia vytvoriť nové, silné zážitky a 

stretnutia, otvoriť kultúrno-spoločenský dialóg a komunikovať dôležité spoločenské témy.

Našim cieľom je vytvoriť výrazný počet nových domácich umeleckých produkcií s festivalovou 

premiérou ako gesto podpory a solidarity našim umelcom v neľahkom pandemickom období. 

Sme v jednaní aj so zahraničnými menami, ktoré ale budú tento rok minimalizované.

V rámci dramaturgie sa chceme zamerať na public artové objekty, sochy, priestorové a site-

specific inštalácie, urban art ale aj živé performance, svetelný dizajn a digitálne umenie či 

online stretnutia s umelcami a tvorcami.

VÍZIA



BIELA NOC SA TEŠÍ OBROVSKÉMU  

MEDIÁLNEMU ZÁUJMU. V ROKU 2019 VYŠLO PRIBLIŽNE  

550 ČLÁNKOV OPISUJÚCICH NEUVERITEĽNÚ ATMOSFÉRU V MESTE.  

PREČÍTAJTE SI VÝBER Z TOHO NAJZAUJÍMAVEJŠIEHO.



Denník N: Biela noc bola krásna

Nevyšlo počasie, kolabovala doprava no 
v sobotu večer sa ukázalo, že ľudia, ktorí 
v Bratislave bývajú, v nej chcú aj žiť.  
Sú ochotní vyjsť v daždi von a postaviť sa  
do radu na umenie.

SME: Biela noc prilákala dvestotisíc záujemcov
       
Cintorín, bývalý CO kryt, hladina jazera, fasády 
budov či strecha banky. Sobotňajšia Biela noc 
ukázala, že súčasné umenie nepatrí len do 
galérií, ale môže osloviť masy.

Plus jeden deň: Ale Biela noc aj tak stála  
za to!
     
Netradičné podujatie preplnilo ulice Bratislavy. 
Nával zvedavcov spôsobil v meste chaos.

Pravda: Biela noc spojila umenie s masami
      
Pri nočnej prechádzke daždivým mestom 
sa zdalo, že jedinečnú udalosť plnú umenia 
a pulzujúceho davu si nikto nedal ujsť. Viac ako 
sedemdesiat diel vo verejnom priestore dalo 
mestu celkom nový rozmer. V sobotu svietilo 
všetko, čo mohlo, a nebo nad Bratislavou sa 
sfarbilo doružova. Žiariace neóny, blikajúce 
balóniky a zábavou rozjarení ľudia vytvorili 
z Bratislavy akúsi východoeurópsku verziu 
Tokia, mesta, kde sa nikdy nespí.

theguardian.com 
      
Visitors, estimated at 200 000 for the evening, 
were fascinated by the replica, a 1:500 000 
miniature of the real Moon, put together from 
very detailed NASA pictures. The artwork by 
Briton Luke Jerram was called the Museum of 
the Moon and created a people-jam at the gates 
of Medická Záhrada.

TV Markíza: Biela noc rozžiarila Bratislavu
      
Bratislava sa v noci stala súčasťou festivalu 
súčasného umenia, ktorý každoročne 
organizujú napríklad v New Yorku, Paríži  
alebo Amsterdame.

Hospodárske noviny: Biela noc zažiarila 
v Bratislave
       
Desiatky umeleckých zastávok prilákali  
do ulíc toľko ľudí, že sa v centre mesta  
na chvíľu tvorili zápchy. 

RTVS: Biela noci prilákala tisíce ľudí
     
Až 200 000 ľudí vyšlo do ulíc hlavného mesta 
na prvú bratislavskú Bielu noc. Neodradilo ich 
ani sychravé počasie.
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Sme.sk: Biela noc v Bratislave zaujala.  
Ľudia upchali mesto
   
Najväčší festival súčasného umenia v Európe 
si počas víkendu po prvý raz užili obyvatelia 
a návštevníci Bratislavy.
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Hnonline.sk: Bratislavu zaplavili biele 
svetlá. Takto ste ju ešte nevideli
 

tvnoviny.sk Podujatie vyzdvihla aj bratislavská 
krajská poslankyňa a členka Komisie 
európskych záležitostí, regionálnej spolupráce 
a cestovného ruchu Tatiana Mikušová, podľa 
ktorej sa tým posúva turistická sezóna. 
"Špičkové kultúrne podujatia sa dajú robiť aj 
inovatívne, inak a aj v noci," skonštatovala 
Mikušová s tým, že tento rok sa podarilo dostať 
podujatie aj mimo hlavného mesta.  
Po Bratislave sa totiž presunie priamo do 
regiónov a do 15. novembra sa predstaví 
v Senci, v Stupave a v Budmericiach.

Refresher.sk: Prechádzka sychravou 
Bratislavou bola výnimočná. Pozrite si 
jedinečné fotografie z Bielej noc, ktorá 
vytiahla tisíce ľudí do ulíc hlavného mesta
      
Podobné akcie Bratislava potrebuje ako soľ, 
o čom svedčia desiatky tisíc ľudí, ktorí napriek 
nepriazni počasia vyšli do ulíc vychutnať 
si nezvyčajný zážitok. Biela noc má pôvod 
v Paríži, no za 13 rokov sa stala svetovým 
fenoménom. Keď sa chce, Bratislava skutočne 
môže byť krásavicou na Dunaji.

Pluska.sk: Magické FOTO: Takto sa 
Bratislava ponorila do „Bielej noci"
     
Aj napriek nie príliš prívetivému počasiu 
sa v Bratislave konal festival umenia Biela 
noc. Akcie mnoho výtvarných umelcov, ktorí 
metropole vdýchli neobyčajnú atmosféru.

Nový čas: Najkrajšie zábery Bielej noci
        
Festival svetiel vytiahol do ulíc 200–tisíc 
návštevníkov. Tí, ktorí si ho prišli pozrieť, 
určite neoľutovali, navyše bol zadarmo.  
Verejné priestranstvá sa zmenili na jedno 
obrovské divadlo.





ÚSPECHY BIELEJ NOCI:

* zvýšenie návštevnosti z pôvodných 100 000 (rok 2015)

 na 180 000 návštevníkov (rok 2019)

* rozšírenie festivalového programu na tri dni a tri noci v oboch mestách

* mobilná aplikácia Biela noc sa stala najsťahovanejšou aplikáciou 

 pre iphone a android v roku 2019

* návštevnosť stránky www.bielanoc.sk prekročila počet 300 000 návštevníkov 

 v deň konania festivalu BN 2019

* zviditeľnenie Slovenska v medzinárodnom kontexte 

 (napísali o nás The Guardian, BBC)

* 2. miesto v celosvetovej súťaži Medzinárodného Laserového Inštitútu – International Laser Display 

Association za laserový mapping na budovu VUB Banky (2016)

* 3. miesto ocenenia Prokop 2016, kategória Best Media Placement

* viac ako 500 natívnych článkov o BN v roku 2019

* vďaka úspešným ôsmym ročníkom festivalu v Košiciach, získalo v roku 2017 mesto Košice prestížny titul 

UNESCO Creative City of Media art

* za 10 rokov existencie festivalu sme vyprodukovali 236 umeleckých diel domácich umelcov

* naše diela sa prezentovali na prestížnych svetových festivaloch v Marseilles, Paríži, Prahe, Porte, 

Reykjavíku

* v roku 2019 sa dielo Maga Viki od Viktora Freša z Bielej noci 2018 dostalo do oficiálneho programu Nuit 

Blanche v Paríži

* v roku 2019 sme vytvorili v Bratislave prvú trvalú realizáciu, sochu Circle Hrad od Viktora Freša
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BIELA NOC VÁM PRINESIE:

* vysokú vizibilitu, 200 000 návštevníkov v Bratislave a 60 000 návštevníkov v Košiciach 

* imidžovú marketingovú kampaň v rámci Slovenska a v zahraničí

* intenzívnu mediálnu kampaň prostredníctvom všetkých slovenských televízií, rádií, tlače, 

internetových portálov a sociálnych sietí, odborných domácich a zahraničných časopisov a 

portálov

* špecializované PR rozhovory s umelcami a tvorcami

* aktívnu prítomnosť pri vzniku nových umeleckých diel prestížnych domácich umelcov

* možnosť adoptovať si významné dielo zahraničného autora a prepojiť ho s vašou značkou

* spoločenskú angažovanosť a aktívne zapojenie mladých ľudí do procesu tvorby festivalu v rámci 

dobrovoľníctva

* možnosť špeciálnych školení a edukačných workshopov s umelcami a kreatívcami pre vašich 

zamestnancov

* možnosť stať sa súčasťou kultúrno-umeleckého networku v rámci Slovenska a Európy

* prirodzené spojenie s prestížnym medzinárodným projektom, prezentáciu značky obyvateľom 

regiónu ako aj zahraničným návštevníkom, osobný kontakt s umelcami a inými sponzormi

* rozvoj kultúrneho turizmu v rámci mesta a regiónu prostredníctvom umenia a nových technológií
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Zuzana Pacáková

Umelecká riaditeľka festivalu BIELA NOC

Kontakt:

zuzana@bielanoc.sk

+421 905 659 356

ĎAKUJEME 
ZA POZORNOSŤ

www.bielanoc.sk

vimeo.com/bielanoc


