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大阪での「光のアートフェスティバル」
Lễ hội nghệ thuật ánh sáng tại Osaka
冬のイベントといえば、やはりイルミネーションですね。大阪・中之島公園を舞台に行
われている「光のアートフェスティバル」をご存知でしょうか。これは「OSAKA 光のル
ネサンス」と呼ばれています。交通アクセスが大変便利な場所にある中之島公園へは、淀
屋橋駅から徒歩で数分で到着します。12 月中旬からクリスマスまで、大阪市役所周辺から
中之島公園まで、一帯は華やかなイルミネーションに包まれます。会場内は一方通行で、
推奨ルートも設けられています。中之島イルミネーションストリートに入ったら、光の世
界の始まりです。
大阪市役所と大阪市中央公会堂を結ぶ通りには、ケヤキ並木が続き、見どころは、音楽
のリズムに合わせて、光が幻想的に浮かびあがる演出です。
「光のアートフェスティバル」の見どころポイントは、レトロな建物に美しく映し出さ
れるプロジェクションマッピングです。プロジェクタのような映写機器を使い、映画さな
がらのイルミネーションを楽しむことができます。「OSAKA 光のルネサンス」は 2013 年
から始まり、年々レベルがアップしているので見逃せないイベントですが、今年は新型コ
ロナウイルスの影響に伴うイベント中止になってしまいましたが、イベントの詳細につい
ては OSAKA 光のルネサンスのホームページから見られます。
新型コロナウイルス感染拡大が続く中、今年は家でクリスマスを楽しく、安全に過ごし
ましょう。
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Lễ hội nghệ thuật ánh sáng tại Osaka
Nhắc đến các sự kiện được tổ chức vào mùa đông không thể không nhắc đến lễ hội ánh sáng. Vậy
bạn có biết về lễ hội nghệ thuật ánh sáng được tổ chức tại công viên Nakanoshima của Osaka
không? Lễ hội còn được gọi là "Thời kỳ phục hưng ánh sáng của OSAKA". Công viên Nakanoshima
có tuyến giao thông cực kỳ tiện lợi, chỉ mất khoảng vài phút đi bộ từ ga Yodoyabashi mà thôi. Từ
trung tuần tháng 12 đến hết Giáng sinh, từ tòa thị chính Osaka đến khu vực công viên Nakanoshima
sẽ được bao phủ bởi dãy đèn rực rỡ đầy màu sắc. Khi bạn tiến vào bên trong khu vực để tham quan ,
lối đi sẽ được thiết kế sẵn là đường 1 chiều, bạn chỉ cần đi theo hướng dẫn là có thể tham quan hết
các địa điểm ánh sáng của lễ hội. Khi bạn bước vào " con đường ánh sáng Nakanoshima " cũng là
lúc thế giới của ánh sáng chính thức bắt đầu.
Trên con đường nối giữa tòa thị chính Osaka và hội trường công cộng của trung tâm thành phố
Osaka bạn sẽ bắt gặp hàng cây Keyaki nối liền san sát nhau được trang trí đầy những dây đèn đủ
màu sắc, đặc biệt hơn hết là bạn sẽ được xem một màn trình diễn tuyệt vời theo nhịp điệu của âm
nhạc.
Điểm nổi bật của lễ hội nghệ thuật ánh sáng là chương trình chiếu đèn đặc sắc được thể hiện một
cách tuyệt đẹp trên tòa nhà mang phong cách cổ điển. Bằng cách sử dụng thiết bị chiếu phim như
máy chiếu tạo nên một khung cảnh ánh sáng rực rỡ sẽ khiến người xem không thể rời mắt. Lễ hội
ánh sáng OSAKA được bắt đầu từ năm 2013 nhưng màn trình diễn sẽ được nâng cấp lên theo từng
năm vì vậy đây là một trong những lễ hội bạn không nên bỏ lỡ. Thật đáng tiếc vì ảnh hưởng của dịch
Covid 19 mà năm nay lễ hội không thể tổ chức được nhưng bạn hoàn toàn có thể xem thông tin chi
tiết của lễ hội đầy màu sắc này trên trang web chính thức về lễ hội nghệ thuật ánh sáng
Nakanoshima.
Trong tình trạng dịch Covid 19 vẫn đang lan rộng, chúng ta hãy đón một mùa giáng sinh an toàn và
vui vẻ tại nhà nhé.

