
Wysoka jasność i wszechstron-
ność projektorów Vivitek D5110, 
w połączeniu z wyobraźnią twórców 
przedsięwzięcia, to tajemnica sukce-
su powstałej w Barcelonie instalacji 
artystycznej pod nazwą Ignis Fatuus 
– kompozycji świetlnej upamiętniają-
cej rzymski rozdział historii starożyt-
nej tego hiszpańskiego miasta. Za-
stosowane w niej osiem projektorów 
z funkcją łączenia krawędzi obrazów 
pozwoliło uzyskać ekscytujący efekt 
wizualny i uczyniło ją jedną z najcie-
kawszych ekspozycji dorocznego 
barcelońskiego festiwalu światła 
LLUM BCN.

Założone przez Rzymian miasto Barcino, 
znane obecnie jako Barcelona, może 
poszczycić się bogatą, fascynującą 
historią. Celem festiwalu LLUM BCN jest 
pielęgnowanie tej spuścizny. W roku 2015 
zbiega się on z obchodami Międzynaro-
dowego Roku Światła, co natchnęło jego 
organizatorów do zaprezentowania serii 
instalacji świetlnych, łączących elementy 
sztuki, tradycji i techniki. Ignis Fatuus 
jest dziełem firmy Slidemedia Laboratory, 
multidyscyplinarnego zespołu artystów, 
którzy za środek wyrazu obrali sobie 
technikę audiowizualną. Instalacja została 
umieszczona pod gołym niebem na pozio-
mie odkrytych podziemnych pozostałości 

starożytnego miasta, oferując odbior-
com fascynujący pokaz multimedialny, 
osadzony w scenerii liczących tysiąclecia 
zabytków. Reprezentujący Slidemedia 
Fausto Morales Gil opowiada o projekto-
rach Vivitek z najwyższym uznaniem:

„Pracując nad pomysłami, które następnie 
miały stać się widowiskiem Ignis Fatu-
us, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że 
będziemy potrzebować projektora, który 
dobrze poradzi sobie z tak wymagającym 
otoczeniem. Przede wszystkim dlatego, 
że instalacja miała powstać na zewnątrz 
budynków; po drugie, zależało nam na 
dramatyzmie efektów nawiązujących 
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Klient:  
Slidemedia SL

Produkt:  
D5110W

Segment rynku:  
Wydarzenia kulturalne/ 
instalacje artystyczne

Zadanie:  
Znaleźć projektor będący w stanie 
oczarować i wzruszyć odbiorców  
wyświetlanym pod gołym niebem 
ostrym i jasnym obrazem o natural-
nych, żywych barwach.

Rozwiązanie:  
Firma Slidemedia SL stworzyła insta-
lację wykorzystującą osiem projek-
torów Vivitek D5110W do projekcji 
materiału opracowanego specjalnie 
dla potrzeb jedynego w swoim rodza-
ju miejsca w zewnętrznej przestrzeni 
publicznej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, 
w tym materiałów graficznych o wysokiej 

rozdzielczości, prosimy o kontakt  
pod adresem:  

john.houston@wildwoodpr.com

Vivitek European HQ
Zandsteen 15

NL-2132 MZ Hoofddorp
Holandia

Tel.: +31 20 655 0960
Faks: +31 20 655 0999

info@vivitek.eu

do starożytnej tematyki pokazu. Dzięki 
wyróżniającej projektory Vivitek wysokiej 
jasności i świetnej rozdzielczości, wy-
brany model doskonale nadał się do roli 
powierzonej mu w tej zapierającej dech 
w piersiach wizualizacji.”

Wzdłuż obwodu terenu wystawy zainsta-
lowano osiem projektorów D5110W, a do 
synchronizacji wyświetlanych przez nie, 
oszałamiających obrazów użyto opro-
gramowania MediaFlow, opracowanego 
specjalnie dla potrzeb skomplikowanych 
instalacji audiowizualnych. Mimo wyma-
gających warunków oświetleniowych, 
monochromatyczne, kontrastowe obrazy 
z powodzeniem wydobywały z otoczenia 
rzeźbę historycznych ruin.  

Dzięki wysokim parametrom i szerokie-
mu wachlarzowi funkcji projektor Vivitek 
D5110W dowiódł, że idealnie nadaje się 
do profesjonalnych zastosowań tego 
rodzaju. Jasność 5000 ANSI lumenów 
i rozdzielczość WXGA pozwalają temu 
modelowi uzyskać wierny obraz o du-
żym formacie – zaletę docenianą nie 
tylko przez scenografów wystaw i poka-
zów, ale też pożądaną przez właścicieli 

dużych obiektów użyteczności publicz-
nej, sal konferencyjnych i audytoriów. 
D5110W ułatwia też pracę instalatorowi 
dzięki możliwości sterowania odchyle-
niem obiektywu w pionie i w poziomie 
oraz wygodzie konfiguracji i konserwacji, 
które niezwykle ułatwia funkcja przywra-
cająca optyce położenie w osi projektora. 
Zalety tego urządzenia obejmują ponad-
to kompatybilność z trzema wymiennymi 
obiektywami opcjonalnymi, co pozwala 
dostosować geometrię projekcji do 
rozmiarów ekranu i jego oddalenia, oraz 
wszechstronny zestaw złączy, zapewnia-
jący bezproblemową integrację projekto-
ra z resztą projektowanego systemu.  

Film na temat tego przedsięwzięcia 
można obejrzeć pod adresem:  
https://vimeo.com/119841521

“Dzięki wyróżniającej projek-
tory Vivitek wysokiej jasności 
i świetnej rozdzielczości, wy-
brany model doskonale nadał 
się do roli powierzonej mu 
w tej zapierającej dech w pier-
siach wizualizacji.”
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