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5-METROWA RZEŹBA
PROJEKCYJNA BARTA
KRESY ZADEBIUTUJE NA
ISE 2019

Sviatovid, dzieło Barta Kresy, jednego z największych twórców mappingów, będzie jedną z głównych atrakcji
tegorocznych targów ISE. Przy realizacji projektu artysta współpracuje z Panasonic Business oraz Integrated Systems
Europe.
Sviatovid to pięciometrowa rzeźba projekcyjna, następca kultowej instalacji Shogyo Mujo, która zadebiutowała na
festiwalu Burning Man na pustyni Black Rock w Nevadzie w 2014 roku. Na rzeźbie wyświetlana będzie projekcja 360
stopni w jakości True 4K - z czterech projektorów laserowych Panasonic PT-RQ32 o jasności 30 000 lumenów.
Premiera Sviatovida podczas ISE będzie jednocześnie inauguracją Akademii BARTKRESA stworzonej z myślą
o absolwentach szkół artystycznych. Będą oni mogli nauczyć się profesjonalnego mappingu w pracowni Barta Kresy
w Lublinie.
Po zakończeniu targów ISE rzeźba zostanie przeniesiona do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
- Wysoki poziom zarówno projektu, jak i realizacji Sviatovida - rozdzielczość True 4K, jasność 120 000 lumenów, całkowita
transformacja rzeźby – jest innowacją samą w sobie. Kiedy myślę o najlepszym miejscu do zaprezentowania tak
nowoczesnej pracy, myślę o ISE. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panasonic za współpracę przy projekcie i za wsparcie
w organizacji premiery Sviatovida podczas ISE - mówi Bart Kresa.
- To będzie pierwszy raz, kiedy Sviatovid zostanie gdziekolwiek pokazany i bardzo się cieszymy się, że Bart wybrał właśnie
ISE na miejsce premiery swojego dzieła. Z pewnością będzie to jedna z największych atrakcji wydarzenia - zapewnia Mike
Blackman, dyrektor zarządzający Integrated Systems Events.
- Bart Kresa jest jednym z czołowych artystów na świecie zajmujących się projekcją. Przyczynił się do powstania
kultowych dzieł, między innymi podczas premiery serialu „Gra o tron” czy mappingu wyświetlonego na promie
kosmicznym NASA, Endeavour - uważa Hartmut Kulessa, European Marketing Manager w Panasonic. - Przy tak wysokiej
jasności i rozdzielczości projekcji na stosunkowo niewielkiej powierzchni Svetovid będzie nie lada atrakcją - dodaje
Hartmut Kulessa.
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Rzeźbę Sviatovid będzie można oglądać podczas ISE w Amsterdamie w dniach 5-8 lutego 2019 r, przed halami 1 i 2, przy
wejściu K.
Bart Kresa wygłosi także przemówienie otwierające ISE 2019 - 4 lutego o godz. 18.00.
Przez cały czas trwania ISE rozwiązania Panasonic można zobaczyć na stoisku H20 w hali 1 w centrum konferencyjnym
RAI. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie: https://www.iseurope.org/show-event/openingaddress/.
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O Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Naszą misją jest sprawienie, aby technologie pomagały firmom odnosić sukcesy, działając w sposób dla nich nieodczuwalny.
Wierzymy, że urządzenia i systemy powinny po prostu działać. Przedsiębiorstwa osiągną sukces, jeśli tylko będą mogły
skoncentrować się na swoich klientach, mając pewność, że wszystkie technologie odpowiadające za funkcjonowanie firmy
współpracują ze sobą. Dlatego opracowujemy produkty i rozwiązania, które są tak zintegrowane z trybem pracy naszych
klientów, że są praktycznie niewidoczne - pracują w tle, napędzając sukces firmy.
PSCEU składa się z sześciu działów produktowych:


Broadcast & ProAV zapewnia swobodę opowiadania historii za pomocą wysokiej jakości produktów i rozwiązań, które
gwarantują płynną pracę i doskonały stosunek jakości do ceny; szerokie portfolio rozwiązań obejmuje kamery zdalne,
przełączniki, kamery studyjne i ENG P2HD. Oferta kamer filmowych zawiera modele VariCam i EVA1, które są w stanie
obsłużyć 4K i High Dynamic Range (HDR), dzięki czemu są idealnym rozwiązaniem do produkcji kinowych,
telewizyjnych, nagrywania filmów dokumentalnych i wydarzeń na żywo.



Communication Solutions oferuje wiodące na świecie systemy telefoniczne, terminale SIP i profesjonalne skanery
sieciowe umożliwiające swobodną komunikację.



Computer Product Solutions pomaga pracownikom mobilnym zwiększać produktywność dzięki wzmocnionym
notebookom i tabletom Toughbook, urządzeniom typu handheld i systemom EPOS (ang. Electronic Point of Sale). Jako
lider na europejskim rynku, Panasonic w 2017 r. miał 57% udziału w przychodach ze sprzedaży wytrzymałych
notebooków i tabletów (VDC Research, marzec 2018 r.).



Industrial Medical Vision (IMV) tworzy rozwiązania dla różnych branż, takich jak medycyna, nauki biologiczne,
profesjonalne rozwiązania audiowizualne i przemysł. Portfolio produktów obejmuje kompletne systemy kamer w wersji
OEM.



Security Solutions są oparte na wieloletnim doświadczeniu w produkcji urządzeń do monitoringu o jakości
umożliwiającej wykorzystanie nagrań w charakterze materiałów dowodowych. Gwarantują one najwyższą jakość obrazów
w dowolnym środowisku dzięki wykorzystaniu niezawodnych i zaawansowanych technologicznie kamer oraz systemów
rejestrowania obrazów.
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Visual System Solutions oferuje najszerszą gamę profesjonalnych wyświetlaczy i projektorów, zapewniając
profesjonalistom branży AV swobodę tworzenia. Lider europejskiego rynku projektorów o wysokiej jasności z 39%
udziałem w rynku (Futuresource: w kategorii powyżej 5 tys. lumenów, dane za okres 04.2016-03.2017 z wyłączeniem
rozwiązań 4K i kina cyfrowego).

O Panasonic
Panasonic Corporation jest światowym liderem w opracowywaniu produktów i technologii w obszarze elektroniki
konsumenckiej, wyposażenia domów i rozwiązań dla motoryzacji, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak
i przedsiębiorstw. Firma, która w 2018 r. obchodzi 100-lecie istnienia, rozwinęła swoją działalność na całym świecie i obecnie
zarządza 591 filiami oraz 88 przedsiębiorstwami stowarzyszonymi. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2018 r.
zanotowały one skonsolidowaną sprzedaż netto w wysokości 61,4 miliarda euro. Więcej informacji o Panasonic znajduje się
pod adresem: http://panasonic.pl lub http://business.panasonic.pl.

