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Igen i år drog Byens Netværk ud i natten for at opleve Copenhagen Light 
Festival, der i år afholdtes for tredje gang. Under festivalen kan man 
opleve et bredt udsnit af hovedstadens markante bygninger oplyst i et 
væld af farver og med forskellige former for lysprojektioner og 
installationer, men også subtile lys-fortællinger om København som 
havneby, der lyser svagt i mørket langs bolværket.

I år kunne man finde mange nye lyskunstnere på festivalen, men også 
gamle kendte værker som den grønne laserstråle, der under festivalen er 
en uundgåelig del af bybilledet. Byens Netværk var med arkitekt og 
lysdesigner Jesper Ravn fra Gottlieb Paludan Architects på en vandring 
langs kanalerne i det historiske København, for at se og høre om de mange 
værker og om tankerne bag. 

Lysfestivalen inviterer til, at man ser arkitekturen på en anden måde og
bruger byen anderledes. Dette var også tilfældet, da Byens Netværk, 
guidet af lyset, bevægede sig over Langebro og langs inderhavnen for at 
ende vandringen på Rådhuspladsen. Her sagde vi farvel foran Mads Vegas
“Aurora Sky“, der har hentet sin inspiration fra nordlyset.

Værkerne spænder bredt i temaer og farver, men fælles for dem alle er, at 
de minder os om, at de lysere tider er på vej.



Vi mødtes i skumringen på Amagertorv, hvor
Jesper Ravn fortalte om konceptet og festivalen.



På lysvandringen var der god grund til både at holde øje med himlen og med vandet. Nogle af 
værkerne er ikke så tydelige som “Blue Horizon“ på Børsen, men gemmer sig langs havnekanten
.



Hans E. Madsen står bag lysværket “BÅD“. Installationen består af frithængende LED lys, der får 
konstuktionen til at bevæge sig i vinden, så det næsten ser ud som om at den befinder sig på vandet.

Henriette fra Byens Netværk havde sørget for lidt 
chokolade til at holde blodsukkeret oppe.



Siikus værk “CONEXUS“ ses fra denne vinkel som 
bølger under Hans E. Madsens værk “BÅD“.



Jesper Ravn fortalte om Thomas Lewin, Beata Kur, & Jessica O’Hara-Bakers lysværk “Ignis Fatuüs”
på Kulturtårnet på Knippelsbro. 





Mads Vegas “Aurora Sky“ er placeret på Hotel CitizenM på Rådhuspladsen. Lysværket 
er inspireret af nordlyset og spiller hver dag under festivalen musik af Teitur.



Ruta Palionytes “For The Lonely Giant Plant” lig-
ger gemt i Nordeas bygninger på Christianshavn.

Lysværkerne gemmer sig mange steder i byen og er arbejder fra omkring 40 kunstnergrupper. 
Her er det Jakob Kvists “Dichroic Sphere”, der lyser pladsen op ved BLOX.
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