
Vivid Sydney transforma a "Harbour City" com luzes, música e ideias  

SYDNEY, 24 de maio de 2013 /PRNewswire/ -- O 5
o
 Vivid Sydney anual (24 de maio – 10 de 

junho) foi oficialmente inaugurado esta noite com a icônica Casa da Ópera de Sydney iluminada 

por um deslumbrante festival visual de cores, movimento e iluminação artística de classe 

mundial, mapeados em 3D, pelos inovadores criativos australianos do The Spinifex Group. 

Para ver o conteúdo multimídia associado a este comunicado de imprensa, clique:  

http://www.multivu.com/mnr/61771-vivid-sydney-festival-2013 

(O vídeo será transmitido AO VIVO a partir de meia noite, horário de Sydney (25 de maio).) 

O maior festival de luzes, música e ideias do hemisfério sul, o Vivid Sydney conta com 

instalações de iluminação em volta da costa do porto, apresentações de música ao vivo na Casa 

da Ópera de Sydney e mais de 120 eventos da indústria criativa. 

Desenvolvido pelo Destination NSW como parte da nova agenda de eventos e turismo o governo 

de NSW, espera-se que o Vivid Sydney atraia mais de 550.000 pessoas em 2013. 

Este ano, o Vivid Light triplicou a faixa litorânea do porto dedicada a instalações de iluminação, 

com um terço de artistas internacionais, inclusive artistas dos EUA, Alemanha, Itália, Grécia, 

Malásia, Coreia, Polônia, Brasil e Nova Zelândia. 

Inédita no mundo, a famosa Ponte da Baía de Sydney ganhará vida com uma instalação de 

iluminação interativa programável na parte oeste da ponte, controlada pelo público a partir de 

uma tela sensível ao toque interativa, através da colaboração com a Intel e com a 32 Hundred 

Lighting de Sydney. 

Também inédito, o Vivid Sydney agora se estende ao popular Darling Harbour, com fontes de 

água espetaculares, apresentações de água em tela de projeção e deslumbrantes shows de luz e 

água, do lendário Aquatique Show International da França. 

O Vivid LIVE na Casa da Ópera de Sydney, parte do programa musical do Vivid Sydney, foi 

inaugurado com apresentações da lenda do r'n'b soul Bobby Womack, bem como os pioneiros 

da música eletrônica Kraftwerk, que abriram a primeira das quatro noites de apresentações da 

sua aclamada série retrospectiva, que também teve os ingressos esgotados no MoMA em Nova 

York e TATE Modern em Londres. 

O Vivid Ideas, reconhecido por estar entre os dez principais festivais de ideias do mundo pelo 

jornal Guardian do RU, traz os principais líderes internacionais criativos e de pensamento a 

Sydney em mais de 120 eventos de negócios da indústria criativa. 

Entre os destaques estão palestras e eventos exclusivos da Austrália, com artistas visuais e o 

ícone cult David Shrigley (RU), o empresário de roupa casual Johnny Cupcakes (EUA), o 

artista digital e contador de histórias Jonathan Harris (EUA), o diretor criativo da IDEO Paul 

Bennett (EUA) e o revolucionário designer de produtos Jane Chen (EUA/Índia). 

http://vividsydney.com/
http://www.multivu.com/mnr/61771-vivid-sydney-festival-2013


Fotogramas, vídeos e time-lapse estão disponíveis e serão atualizados constantemente em: 

http://www.vividsydney.com/media-centre/  

O programa do Vivid Sydney está disponível em http://vividsydney.com/  
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