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Piac felé félúton
A fôvárosi önkormányzat átalakítja a tulajdonában lévô színházakat: megszûnnek a költségvetési színházak, helyettük nonprofit
korlátolt felelôsségû társaságok mûködnek majd. Hogy mindez
mit jelent a magyar színházi struktúrában, azt még nem tudjuk.
De hogy gyökeres változásoknak leszünk tanúi, azt biztosan állíthatjuk.
A magyar színházi élet struktúrájában alig történtek lényegi
változások az 1949-es államosítás óta. Sokan várták, hogy a rendszerváltozás majd elindítja a színházi világban is a magánosítást,
de erre sem a tulajdonosok, sem a színházvezetôk részérôl nem
érzôdött valódi törekvés. Utóbbiak úgy vélték, hogy a magyar
színházak iránti kereslet nem tud olyan szintre növekedni, amely
képes lenne a színházakat eltartani. Így minden maradt a régiben, csupán a finanszírozásban történtek próbálkozások egy racionálisabb elosztásra, ám mindegyik sikertelenül végzôdött.
Pedig megérett az idô a változásra. Egyre több színház mûködik céltudatosan is profitorientáltan, egyre több a fejlett piacgazdaságoktól történô importálás, egyre több színház érett meg a
csökkentett támogatású vagy támogatásmentes piaci létre.
A nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság a tulajdonosokat is
megfontolásra készteti: egyre több színházból kapjuk a hírt, hogy
a fenntartó állam, illetve önkormányzat jelentôs összegekkel csökkenti a reálértékben már így is évrôl évre apadó költségvetést.
A mostani megszorítások többsége azonban már nem a megszokott és „kigazdálkodható” támogatáselvonás, hanem olyan jelentôs forráscsökkenés, amely egyes színházakban a társulat, máshol
pedig a repetoárjátszás megszûnését „eredményezi”.
A strukturális változtatások közül a legjelentôsebb, hogy a fôvárosban az eddig költségvetési intézményként dolgozó színházak
nonprofit kft.-vé alakulnak át. A fôvárosi színházak fele már eddig
is nonprofit kft.-ként dolgozott, átalakulásuk közel tíz év alatt zajlott le. (Akkor még közhasznú társasággá, késôbb nonprofit kft.vé.) A már ilyen gazdálkodási formában mûködô színházak gazdasági igazgatói bizonyíthatják, hogy ez a mûködési forma lényegesen jobban megfelel a színházi mûködés elvárásainak és hatékonyságának, mint a költségvetési intézmény, egyszóval lényegesen
megkönnyíti a színház adminisztratív és gazdasági mûködését.
Gondoljunk az üzleti terv konkrétságára, a rugalmasabb munka-

szerzôdésre, az elôirányzat-módosítás nehézkességére, a pénz- és
elôirányzat-maradvány felhasználására, és így tovább.
Az átalakulástól azonban nem lesz több forrása a színházaknak,
hisz tudjuk, hogy a mûködési forma önmagának pénzt nem terem. (A tíz évvel ezelôtt elindított átalakításkor a tulajdonos fô reménye az volt, hogy a közhasznú társaságokba könnyen fog utat
találni a magántôke. Azóta ez az álom semmivé lett.)
Az átalakulás többekben kelt keserû érzéseket. Sokan vélik úgy,
hogy a költségvetési forma nyugalmat, biztonságot és fôleg
rendszeres pénzt jelent a színházaknak, míg a nonprofit kft. –
nonprofit jellege ellenére – már egy olyan átmeneti forma, amely
elôbb-utóbb a piacra viszi a színházakat. A mûvészek pedig alapjában nem szeretik a piacot, azt gondolván, a mai gazdasági-kulturális körülmények között nincs. vagy csak alig-alig van szükség
minôségre és mûvészetre. Szükség van tehát az állam, az önkormányzat segítô támogatására.
Pedig mindennek megvan a maga közönségrétege. A mûvészszínháznak éppúgy, mint a népszínháznak, a kabarénak éppúgy,
mint a táncszínháznak, a kortárs drámának éppúgy, mint a fizikai
színháznak, az operettnek éppúgy, mint az operának. A színházak mai dolga missziójuk teljesítése mellett éppen az, hogy megtalálják és kineveljék saját közönségüket (fogyasztójukat), akik fizetni is hajlandók a színházi elôadásért.
Ideje lenne végre tudatosítani, hogy a közgazdaságtan egyik
alaptörvénye, a Marshall-kereszt, a színházakra is érvényes. A magas kereslet magas ár mellett találkozhat a kínálattal, alacsonyabb
kereslet pedig alacsonyabb áron. Vagyis a közönség által kedvelt
mûfajok (elôadások, színházak) magas áron adhatók el, így jelentôsen tehermentesítik a közösségi pénzek felhasználását. A viszonylag szûkebb közönségigényeket kielégítô mûvészszínházak
– legyenek azok közösségi vagy magántulajdonban – pedig kevesebb jegybevételre számíthatnak, így szükségük van közösségi
pénzre, támogatásra.
Nincs mit tenni. Akármennyire is ódzkodik a színházvezetôk
nagy része a magánosítástól és a piactól, megkerülhetetlen, hogy
a színházak egy része valódi versenyben méresse meg magát a
színpadon. Ehhez, átmenetnek, kiváló mûködési forma a nonprofit kft.
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MOM KULTURÁLIS KÖZPONT

A MOM
A MOM Kulturális Központ
és Gesztenyéskert funkcióbôvítô fejlesztése
2011 nyarára lezárult a XII. kerület egyik legnagyobb
beruházása. A négymilliárd forintos projekt a Hegyvidéki Önkormányzat finanszírozásával jött létre,
amelyhez az Európai Unió 900 millió forint támogatást
nyújtott. A projekt részeként az ötvenes évek egyik
legfontosabb kulturális mûemléke, a MOM Mûvelôdési
Központ hangulatát megôrizve modern, többfunkciós
központtá alakult. 650 fôs színházterme akár bálteremmé is alakítható.
A projekt elôkészítése
Történelmi elôzmények
1951-ben a Magyar Optikai Mûvek (MOM)
szovjet igazgatója új mûvelôdési házat rendelt a gyártelep szomszédságába. A megbízást az élete delén járó Dávid Károly építész
kapta. Dávid erre az idôre már közismert volt
a hazai építészkörökben: a két világháború
között Le Corbusier franciaországi irodáját is
megjárta, majd hazatérve modern stílusban
dolgozott. Legfontosabb munkái közé tarto-

zik az 1948-ra elkészült Ferihegy 1-es terminál, de ô irányította a Népstadion (1953)
vagy a Fôvárosi Mûvelôdési Ház (1951) építését is.
A MOM Kultúrház megépítése és felszerelése 5 millió forintba került akkoriban, a
megnyitót 1951. november 7-én tartották.
Az 1966 után Szakasits Árpád nevét viselô
kultúrház kb. 3000 m2-es, kétszintes lett. Az
épületet mai napig leginkább a MOM néven
ismerik. Bár a szocialista realizmust építésekor már meghirdették, az ötvenes évek épí-

tészetének lenyomatai fellelhetôk voltak a
házon, az inkább mégis a modern irányzathoz állt közelebb. A lépcsôház és nagy terei
ugyan a Bauhaus stílust idézték, a belsô részleteinek kialakításakor viszont már kötelezô
volt a szocreál ideológiához idomulni. Ezt
tükrözte az a mûalkotás is, amelyet 1952ben helyeztek el a Sirály utcai homlokzaton.
„A lépcsôházat a képzômûvészeti kör tagjainak alkotásai, sztahanovisták, kiváló dolgozók portréi díszítik. A korszerûen, kényelmesen berendezett színház- és moziterem 800 ❯
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látogatónak biztosít kellemes estéket. Az
emeleti könyvtárban szépirodalmi és tudományos könyvek ezrei, a süppedô szônyegekkel borított olvasóterem, vagy a különbözô játéktermek, tanácskozóhelyiségek várják
a vendégeket. Nyáron kellemes estéket nyújt
a kultúrotthon szabadtéri színpada.” (Szabad
Nép 1952. január 6.)
A MOM mûvelôdési háza a Gemini állandó fellépôhelye volt. A Hobo Blues Band elsô klubja is itt mûködött, és a 60-as évek elején itt vezényelt Ferencsik János. Adásaival
1957-ben induló Magyar Televízió számos
élő műsort közvetített innen. A 70-es években a Mikroszkóp Színpad és a Vígszínház
mûvészei rendeztek itt telt házas elôadásokat, A MOM-ban talált átmeneti játszóhelyet
felújítása idején a Madách Színház és az
épülettel nem rendelkezô Rock Színház.
Ezek mellett szakkörök, klubok és tanfolyamok kaptak helyet. A 80-as években történtek kisebb átalakítások: pl. a színházterem
üvegbeton felülvilágítóit megszüntették,
korszerûsítették az elektromos hálózatot és a
világítást stb.
1991-ben a ház „mûemlék jellegû” épületként védettséget kapott. A valamikor szakszervezeti tulajdonú kultúrház 1995 óta van
a XII. kerületi önkormányzat birtokában. Idôközben a programok is megváltoztak. A korábbi, befogadó jellegû intézménybôl saját
programokat kínáló, és a helyi civilszervezetekkel együttmûködô kulturális központtá
vált. A belsô terek kialakítása 50 éven át szinte változatlan maradt, így az új programnak
az épület már nemigen felelt meg. Felújítása
elkerülhetetlenné vált.

A városrész átalakulása
A Magyar Optikai Mûvek eladósodott és a
rendszerváltozás után a vállalatot részekre
bontották és megszüntették. Gyártelepének
helyén új funkciók és épületek létesültek. Az
1980-as években a MOM területének határán épült fel a Novotel Hotel és a szomszédos
Kongresszusi Központ. A 90-es évek elején
elkészült FOTEX Plaza új léptéket és stílust
hozott a területre. 2000-ben komoly lendületet adott a magára hagyott, 10 éve alig
használt terület fejlôdésének a MOM bevásárlóközpont felépítése, valamint a Csörsz utca irányába kiterjesztett, parkos lakóövezet
létesítése. A kereskedelmi, lakó és rekreációs
funkciók tovább bôvültek, míg a Csörsz utcai
MOMentum irodaházzal a környék modern
építészeti hangsúlyt kapott. A terület fejlesztése nem csupán az életminôség javulását
eredményezte, melyhez olyan létesítmények
megépítése is hozzájárult, mint a 2008-ban
elkészült SportMax-Hegyvidék épülete.
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MOM Kulturális Központ építése
Alapadatok
Megrendelô

Mûszaki ellenôrzés
Generáltervezô
Tervezés éve
Kivitelezés éve
Fôvállalkozó

Budapest XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat
Pokorni Zoltán polgármester, dr. Váczi János alpolgármester
Pro Régio Nonprofit Közhasznú Kft.
dr. Lukovics Tamás ügyvezetô igazgató
Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Koszorú Lajos igazgató
Spányi & Jakab Kft.
Firka Építész Stúdió Kft.
2008–2010
2009–2011
Market Építôipari Zrt.

Építési Munkák
Színháztechnológia
Audiovizuális rendszerek
Színpadvilágítás
Kertészeti munkák
Szennyvízhô-hasznosítás
Belsô burkolatok, mobiliák

Síva Daru Kft. – Radnai István vállalkozó
INTERTON Kft.
Pelyhe és Társa Kft.
Everling Kft.
Thermowatt Kft.
Bútorg Kft.

Fôbb mutatók
Alapterületek
Beépített alapterület

MOM Kulturális Központ
3000 m2

Kapacitás
Színházterem

500 fô földszint, 150 fô karzat

Költségek
A kivitelezés összköltsége

4000 M Ft, ebbôl EU-támogatás 900 M Ft.

Beruházó
Lebonyolító

Programterv
Már annak idején kritika érte Dávid Károlyt
az épület és a fôbejárat elhelyezését illetôen.
A ház teljesen az utca frontján áll – csendesebb miliô jöhetett volna létre, ha a házat
beljebb helyezik el. Elhibázottnak ítélték a fôbejárat sarokra helyezését is. Mára kevésnek
bizonyult a parkolóhely és a Sirály utca kétirányú gépkocsiforgalma elvágta az épületet
a Gesztenyéskerttôl. Megoldást kellett találni
a hétvégeken itt mûködô biopiac kulturált elhelyezésére is.
Az ötletpályázat során, majd késôbb felkért
tervezôcsapattal közösen a megrendelô az
alábbi tervezési programot állította össze:
A Mûvelôdési Ház elôtti Sirály utca a forgalomtól elzárt sétálóutcává alakul, mely alkalmas vásárok, szabadtéri kulturális rendezvények megtartására. Az így kialakuló tér kapcsolódik a MOM belsô udvarához és a Gesztenyéskerthez is, fontos szerepe van a tömb
területének egységesítésében. Az eddigi
szûkös parkolási lehetôségek kibôvítésére a
föld alatt kétszintes, 100 férôhelyes mélygarázs alakítandó ki a Jagelló út felôl. A Sirály
utca alatti beépítés elsô szintje a Gesztenyéskertre nyitható homlokzattal rendelkezik,
ezért itt egy szolgáltató szint kialakítására

Sirály u.
1275 m2

Gesztenyéskert
770 m2

van lehetôség, mely vendéglátással, elôadókiállító tér építésével hasznosítható. A kert látogatói számára egy korszerû nyilvános illemhely létesül. A komplexumban helyet
kapnak még a kiszolgáló funkciók: gépészeti
és közlekedôterek, kiemelten fontos a függôleges közlekedés, mely a Gesztenyéskert és a
Kulturális Központ közötti akadálymentesítésben is szerepet játszik.
A tér kialakítása, az épületen és a hozzá
kapcsolódó tereptárgyak építése mellett a
program másik fontos része a park rekonstrukciója, a sétányok, a növényállomány megújítása, a világítás és utcabútorok korszerûsítése. Itt is fontos az akadálymentesítés, mivel
jelenleg a környezô utcákból rendkívül nehezen megközelíthetô a terület az idôsek, a kismamák és a mozgáskorlátozottak számára.
A népszerû biopiac fix pavilonsort kap – a
régi bódék helyett – így egyrészt kulturáltabbá válhat az árusítás, másrészt a pavilonok
más célra is felhasználhatók lesznek, új helyszínnel gazdagítva a ház kínálatát. A hátsó
udvarban szabadtéri színpad épül, az alatta
levô teret pedig a ház és az árusok használhatják majd raktározásra. A létesítmények felújítása és újak tervezése során cél volt az alternatívenergia-felhasználás elôtérbe helye-
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zése, intelligens épületüzemeltetés, szelektív
hulladékgyûjtés. A fûtés-hûtés rendszer megoldása ennek megfelelôen egészen egyedi: a
terület alatt húzódó, szennyvízfôgyûjtô csatorna – nagyjából állandó – hômérsékletét
használja majd ki az új rendszer.

A projekt megvalósulása

A létesítmények üzemeltetése
2011. nyár elejére lezárult a Hegyvidéki Önkormányzat másfél éve tartó nagy beruházása. Az új komplexum megannyi lehetôséget
kínál majd kulturális, sport- és szórakoztató
programok számára, valamint új otthont biztosít a népszerû biopiacnak is.
A Gesztenyéskertet és a Larus Rendezvényközpontot, majd a biopiac új helyét rövid
idôn belül birtokba vehette a közönség.
A mélygarázs üzemeltetôjérôl még nincs
döntés, ezért a parkolót jelenleg csak a biopiac nyitva tartása alatt lehet használni.
A Larus Étterem és Rendezvényközpontban
500 fô széksoros, ill. 360 fô körasztalos elhelyezésére nyílik lehetôség. A minden igényt
kielégítô és legmodernebb technikával felszerelt terem három, közel 200 fôs szekcióte-

remmé alakítható. A 600 adagos fôzôkonyhával felszerelt létesítmény konferenciák és
gálavacsorák mellett ideális helyszínt nyújt
sajtótájékoztatók, termékbemutatók és esküvôk részére. A jól hangszigetelt válaszfalak
akár három 100-100 fôs rendezvény egyidejû megtartását is lehetôvé teszik.
A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. a
XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat intézményeként mûködteti a Kulturális Központot.
A felújított MOM már a nyáron is várta a látogatókat szabadtéri filmvetítésekkel, külsô partnerek által szervezett rendezvényekkel. Szeptember utolsó hétvégéjén pedig kétnapos
évadnyitó fesztivállal tárja ki teljesen kapuit a
közönség elôtt. Az ôszi nyitás – szerencsésen –
gondosan elôkészített beüzemelést, programelôkészítést biztosított a háznak. Természetesen továbbra is együttmûködnek a kerületi oktatási, nevelési és szociális intézményeivel,
hogy a központ alapvetô feladatát, a lokális
közmûvelôdés biztosítását elláthassa.
A 650 fôt befogadó többfunkciós színházterem széksorai kivehetôk, padlója vízszintesbe állítható. A megújult és modern technikával felszerelt többfunkciós kistermek a klubrendezvényektôl kezdve a céges prezentációkon át a filmvetítésig sokféle lehetôséget biztosítanak különféle programok ellátására.
A kupolaterem is megújult felszereltséggel
várja látogatóit.
-szji1 MTI hír, 2010. febr. 21.

Fotó: Bujnovszky Tamás

A „MOM-Gesztenyéskert kulturális, sport és
szabadidô negyed funkcióbôvítô fejlesztését” célzó projekt elôkészítése 2007-ben elkezdôdött. A tervezésre szánt idô meglehetôsen szûkre szabott volt, ennek ellenére hihetetlenül innovatív ötletek születtek, az öszszetett feladat megoldására több verzió készült. A projektre elôirányzott összeg kiegészítésére a Hegyvidéki Önkormányzat 2010
elején pályázati támogatást nyert el. Az Európai Unió és a magyar állam a projekthez 900
millió Ft támogatást biztosított. Az elnyert
összeggel a beruházás pénzügyi keretei kibôvültek, a 2-rôl közel 4 milliárd forintra emelt
teljes pénzügyi keretbe belefért a mélygarázs
megépítése is. A pályázat során elôny volt,
hogy a projekt egyszerre kulturális, munkahelyteremtô és környezetvédô. A Hegyvidéki
Önkormányzat – a pályázati követelményeknek megfelelôen – rendszeresen tájékoztatta
az építkezésrôl a kerület lakosságát.
Maga a beruházás 2008-ban, az építkezés
2009 novemberében kezdôdött el, és 2011
nyarára fejezôdött be.
A projekt építését a Market Építôipari Zrt.
meghívásos, tárgyalásos közbeszerzési eljárá-

son nyerte el, a fôvállalkozás építési-üzemeltetési koncesszión alapult.1 A rendkívül öszszetett feladat kivitelezésére nagyon rövid
idô állt rendelkezésére. A fôvállalkozáson belül mintegy 280 különbözô beszállító, alvállalkozó vett részt a munkában. Az építkezés
bonyolultságát fokozta, hogy a Sirály utcát
meg kellett szüntetni, az alatta húzódó
közmûvek kiváltásra kerültek. Újszerû feladatot jelentett a szennyvízbôl visszanyert hô
hasznosítása az épület fûtésére-hûtésére.
Az építkezés határidôre történô befejezését nagyban elôsegítette a megrendelô, beruházó, kivitelezô, mûszaki ellenôr közötti jó
együttmûködés.
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Építészeti koncepció

EL. ELOSZTÓ

TÛZCSAP

TÛZCSAP

EL. ELOSZTÓ

EL. ELOSZTÓ

TÛZCSAP

Emeleti alaprajz

EL. ELOSZTÓ

EL. ELOSZTÓ

Földszinti alaprajz

9,265

EL. ELOSZTÓ

TÛZC
SAP

2,75

EL. ELOSZTÓ EL. ELOSZTÓ

TÛZCSAP

TÛZCSAP

A MOM Mûvelôdési Ház rekonstrukciójának
tervezésekor az volt a feladatunk, hogy az eddig jól mûködô központ értékeit megôrizzük,
és lehetôséget teremtsünk új funkciók kialakítására. Fokozottan figyeltünk arra, hogy a népszerû programoknak helyet adó épület az eddigi közönséget továbbra is fogadni tudja, a
régi vendégek ismerôsként térhessenek vissza,
ugyanakkor lehetôséget teremtettünk a megváltozott környezet igényeit kiszolgáló új funkciók befogadására is.
Az 1950-ben épült mûvelôdési ház funkcionálisan három fô részre osztható, ezek a felújítás elôtt az alábbi funkciókat látták el.
A Sirály utcával párhuzamos színházi
szárnyban helyezkedik el a nagy befogadóképességû elôadótér, mely mérete miatt igen keresett – emiatt a mûvelôdési ház motorja.
A Csörsz utcával párhuzamos klubszárnyban
kis és közepes termek, valamint, irodák voltak.
Használatuk összetett, a kisgyerekes foglalkozásoktól az idôseket megszólító összejövetelekig széles skálán mozog. A klubtermeket kiszolgáló öltözésre és tárolásra alkalmas helyiségek
nagyon hiányoztak. A nagyobb méretû termek arányai kedvezôtlenek voltak, kiscsoportos foglalkozásokhoz kettéválasztásuk nem volt
megoldva.
Az elôcsarnok és a kupolaterem a színháztermet és a klubszárnyat összekötô épületrészben található, melyben a kiszolgáló funkciók és
a vizesblokkok kaptak helyet. Itt voltak az épület vizesblokkjai, melyek a mai igényekhez képest már alulméretezettek.

EL. ELOSZTÓ

Kiindulási állapot

3,655

TÛZCSAP

TÛZCSAP

Fotó: Bujnovszky Tamás

Az új funkcionális igények mellett az épület
leromlott fizikai állapota is indokolttá és idôszerûvé tette a teljes körû felújítást. Az épület
burkolatai mára elhasználódtak, a nagy igénybevételnek kitett felületek sok helyen már nem
az eredetiek voltak.
Az idôközben eltelt 50 év fejlôdése következtében az épület energetikailag is teljesen elavult. A beépített elektromos és gépészeti berendezések csak jelentôs kompromisszumok
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árán tudták kiszolgálni az épületet. A középületekre vonatkozó elôírások is jelentôsen megváltoztak, számos esetben ezek átépítési következményekkel is járnak (akadálymentesítés,
tûzvédelem).
Az épület kertjében heti egy alkalommal
üzemelt a biopiac, melynek kialakítása az idôszakosan megrendezésre kerülô vásárokat
idézte fel, és amely kinôtte a rendelkezésre álló kereteit, bôvítésre szorult.
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A fent felsorolt szempontok tették indokolttá, hogy ne kisebb átalakításokban, hanem
egy egész épületre kiterjedô rekonstrukcióban
gondolkozzunk.

A rekonstrukció
Az épület legnagyobb átalakítását a színházi
nézôtér átépítése jelentette. A korábbi fix lejtésû nézôtér helyett egy mozgatható nézôtéri
padlót terveztünk, mely klasszikus színházi elôadások megrendezésekor döntött állapotban
az eddig nézôtéri funkciót képes ellátni. Abban
az esetben, amikor ültetett vacsorák, vagy más
típusú rendezvények alkalmával nagyméretû
vízszintes padozatú térre van szükség, akkor a
padló felbillentésével a színpad és a bejárati
elôcsarnok emelt szintjeinek magasságában
egy egybefüggô, vízszintes padlózatú teret
hozhatunk létre. A nézôtéri székek alsó raktárba történô szállítását az elôszínpadi süllyedô
segítségével tudjuk megoldani.
A színpadtechnika korszerûsítésével lehetôvé válik, hogy a fellépôk a mai kor adta technikai lehetôségek használatával adhassanak elô
különféle házi és vendégprodukciókat.
A színházi szárny pinceszintjén kaptak helyet
a karbantartók és technikai munkatársak öltözôi és pihenôhelyiségei valamint a raktárak.
A szárny emeleti részén a nézôtérhez tartozó karzat található, a színpad feletti galéria
szintjére pedig mûvészöltözôk kerültek.
A klubszárnyban – az eredeti funkció megtartása mellett – újragondoltuk a csoportszobák kiosztását, és arra törekedtünk, hogy az
új elrendezésben rugalmasan használható terek jöjjenek létre. Mindkét emeleten a szárny
kert felôli végét leválasztottuk, és a közbensô
pillérek kiváltásával nagyméretû, akár 80 fô
befogadására is alkalmas csoportszobákat
hoztunk létre. A szárny földszinti és emeleti
részein is találhatóak olyan termek, melyek
mobil válaszfalakkal elkülöníthetôek. A föld-

szinten egy-egy öltözô kapcsolódik a termekhez.
A klubszárny területén, az elôcsarnokhoz
kapcsolódóan helyeztük el a földszinti kerthez kapcsolódó büfét.
A klubszárny emeleti
részén a foglalkoztató
termek mellet az igazgatási rész található.
A földszinti és az
emeleti elôcsarnok az
épület fô közlekedési magja. Itt található a lépcsôház és az újonnan kialakított lift is. Innen
nyílik a színházterem nézôtere és a klubszárny
folyosói, valamint az ezeket kiszolgáló mellékhelyiségek. Az emeleti részen a kupolaterem
rendezvényeihez kapcsolódóan ideiglenesen
mûködô büfé létesült.
Az emeleti kupolaterem a legkülönfélébb
rendezvények befogadására alkalmas. A táncházaktól kezdve az elôadásokon, kamarakoncerteken át az ünnepi összejövetelekig sokféle
elrendezés lehetséges. Az új technikai berendezések és a szintben kapcsolódó kellékraktár
tudja a sokoldalúságot biztosítani.
Akadálymentesítési szempontból is voltak a
háznak hiányosságai. A mûvelôdési központ a
fôbejárat felôl az elôcsarnok emelt magasságáig volt csak akadálymentesen megközelíthetô.
A földszinti klubszárnyba és az emeleti helyiségekbe a bejutás nem volt biztosított. Átalakítás
után minden helyiség megközelíthetô kerekes
székkel is. Az épületben található WC-helyiségek alkalmatlanok voltak kerekes székkel közlekedô személyek kiszolgálására, így mindkét
szinten – pelenkázóval kombinált – akadálymentes mosdókat terveztünk. A fôlépcsôbe
utólag bevágott mozgássérültrámpa helyett
mostantól egy oldalra kihelyezett bejáraton ke-

A MOM Kulturális Központ rekonstrukciójának tervezôi
Megbízó, építtetô:
Generáltervezô:
Építész felelôs tervezô:
Belsôépítészet:
Munkatárs:
Épületszerkezet:
Tartószerkezet:
Épületgépészet:
Épületvillamosság:
Gyengeáram:
Zajvédelem, teremakusztika:
Színháztechnológia:
Tûzvédelem:
Környezetrendezés:
Biopiac technológus:
Környezetvédelem:
Közlekedés:

XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Firka Építész Stúdió Kft.
Bikki István, ügyvezetô igazgató,
Sonkoly Antónia, okl. építészmérnök
Csavarga Rózsa, okl. építészmérnök
Csavarga Rózsa, belsôépítész, tervezômûvész
Tóth Krisztián
Dr. Kakasy László
Kenese István
Csanád Bálint
Kucskár Mihály
Kiss Gábor
Kotschy András
Strack Lôrinc
Glück Gábor
Vastagh Gabriella, Kontra Dániel
Bordás Varga Nóra
Gulyás Ágnes, Holéczy Gézáné
Horváth Zoltán

resztül, szintben juthatnak be az elôcsarnokba
a mozgásukban korlátozottak.
Az épület mûemléki védettségével összhangban minimális homlokzati átalakítást terveztünk.
A meglévô, jó állapotú homlokzati kôburkolatot
felújítással és pótlással megtartottuk. A klubszárny földszinti részén a büfé fogyasztóteréhez
kapcsolódó ablakok parapetfalának kibontásával
biztosítottuk a külsô teraszra való kijutást. A klubszárny végén lévô termeken a megfelelô benapozás biztosítása érdekében szintén megnöveltük az ablakokat. A módosított nyílások kialakításánál az eredeti arányok megtartására és az eredetivel egyezô formák betervezésére törekedtünk. A homlokzati nyílászárókat mindenhol a
mai fokozott hôszigetelési igényeket kielégítô
szerkezetekre kellett cserélni.
Az épület kertjét az eredetileg parkosított pihenôkertként alakították ki. Idôközben a kert
komoly funkcionális változáson ment keresztül, a korábban máshol mûködô biopiac heti
egy alkalommal itt fogadja vásárlóit. A szombatonként nagy forgalmat lebonyolító piac
ideiglenes épületei a környezetbe nem illeszkedtek, a szilárd burkolat hiánya és a szûk közlekedôutak erôsen korlátozták a használatot.
A kert rendezésekor arra törekedtünk, hogy
a természetes környezetet minél jobban megôrizzük. A piac nagyobb területigényét nem az
eddig még beépítetlen pihenôkert rovására
kellett kielégíteni, mivel erre a célra a kulturális
központ elôtt kialakuló új köztér is használható. A kert határain belül helyezkednek el a zárható pavilonok négyes tagolással, letisztult tömegformálással és természetes, de tartós
anyaghasználattal. A köztéri részen egységes
megjelenésû, összecsukható standok kihelyezésével biztosítható a heti egy alkalommal
nagy közönséget befogadó piac területigénye.
A kertben a színházi szárnyhoz kapcsolódóan egy új szabadtéri színpad létesült a zöldfelületben kialakított nézôtérrel, mely fôként
gyerekmûsorok megrendezésére alkalmas, de
filmvetítéseket is lehet nyáron itt tartani.
Csavarga Rózsa
építész – belsôépítész tervezô

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

9

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT

A Mûvelôdési Központ felújítása, bôvítése során
az akusztikai tervezés alapvetô feladata az volt,
hogy a sokrétû mûködéshez az épületben az
optimális hangszigetelési, teremakusztikai kialakítások és zajcsökkentések biztosítva legyenek.
A program szerint a nagyteremben az alábbi rendezvényekkel kell számolni: hagyományos színházi jellegû elôadások, hangversenyek, konferenciák, filmvetítés, egyéb rendezvények, bálok stb.
A hangversenytermi elrendezéshez az elôszínpad és a színpadi rész felett befüggesztett,
íves hangvetô lapsor készült.
A nagyteremben a padlóburkolat faparketta. A falburkolatok és az álmennyezeti lezárás
úgy van kialakítva, hogy a felületek nagy részé-

Fix széksorok az erkélyen

Alapzaj a nézôtéren, szellôzéssel: LAeq = 38
dBA. A rendszer beszabályozásával még kismértékû zajcsökkenés várható.
Közepes utózengési idô, üres teremben:
Tk = 1,38 s. A többcélú felhasználáshoz megfelel.
A nagyteremben a nagyobb hangerô esetén, a mélyfrekvenciás (sub-basszus) hanghatásokra egyes burkolati elemek „berezonálnak”, melynek részbeni csökkentése még folyamatban van.
Mérések a kupolateremben:
Utózengési idô: Tk = függöny nélkül 0,78 s /
függönnyel 0,66 s.
A teremben – Borsiné Arató Éva javaslatára –
a kupolában hangelnyelô burkolat (STO Silent
Panel) készült, mely csökkentette a kupolahatást, így a különbözô jellegû elôadások megtartását nem fogja zavarni.
Az épületben a közönségforgalmi részeken
hangelnyelô álmennyezet javítja az akusztikai
komfortot.
A falak általában maradtak a meglévôk, illetve az újak szerelt falszerkezettel készültek, a
szükséges léghanggátlás biztosításához megfelelô rétegfelépítéssel.
A felújítás során viszonylag csendes üzemelésû, építôelemes klímaegységek lettek beépítve, rezgésszigetelô alátétekre állítva. A tervezés során valamennyi légtechnikai rendszert
akusztikailag is méreteztünk az e célra kifejlesztett számítógépes programok felhasználásával. A légtechnikai rendszereknél általában a
szívó és nyomó oldalakon egyaránt zajcsillapító idomok lettek beépítve, a helyiségekben elôírt alapzajszint-követelmények betartása és a
környezet fokozott zajvédelme érdekében.
Kotschy András
akusztikus tervezô

Fotók: szji
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rôl – egyszeres hangvisszaverôdéssel – többlethangenergia juttatható a közönség felé, ezzel
is segítve a jó beszédérthetôséget, a diffúz
hangtér kialakulását.
Az elôszínpadi részen, oldalt és fent gipszkarton borítás készült, a falburkolat az alsó parapet sávban 20 mm vastag fapanel borítás, felette egy sávban áttört (≥30%) gipszkarton.
A mennyezet kazettás kialakítású, a gerendaközökben min. 20 mm vastag gipszlapokkal, esztétikus drótháló takarással.
Az elkészült nagyteremben, kupolateremben – a teremakusztika korrigálása céljából –
Borsiné Arató Éva (Arató Akusztikai Kft.) végzett akusztikai méréseket, ezekbôl közlünk néhány eredményt.

Fotó: Bujnovszky Tamás

Építészeti akusztika
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Színpadgépészet
Elôzmények és funkcionális
szempontok

Fotók: szji

A XII. kerület legismertebb kulturális létesítménye 1951-ben készült, a korra jellemzô
építészeti kialakítással. A nagy elôadóterem
csak korlátozott módon volt színházteremként használható, elsôsorban a kis színpadméret, a kiszolgálóterek és a külsô díszletfogadás tereinek hiánya miatt. Színpada az eredeti tervek szerint 9 m mély volt, és 9 x 5 m
színpadnyílással rendelkezett. Használat so-

Színpadi felsôgépezet, gépi díszlethúzók

Nézôtér rovására megnagyobbított színpad dupla portálja

Fotó: Bujnovszky Tamás

Beslô világítási híd a színpadon

Nézôtér vízszintes padlóval

rán ez a kisméretû színpadfelület a nézôtér
rovására kiegészült egy kb. 4 m mély elôszínpadi zónával, amelyet végül egy színpadkeret beépítésével fixen a fôszínpadhoz csatoltak. A nyílás itt már 13 m-re volt tágítható,
ezáltal oldani lehetett a rendkívül merev „kukucska” jelleget, és a közel 10 m-es színpadmélység már látványosabb, de kevésbé díszletezett (leginkább táncos) produkciók fogadását is lehetôvé tette.
A jelenlegi felújítás során a meglévô színpad építészeti – geometriai adottságai a
mûemléki védettség miatt alapvetôen nem
változhattak, de a technikai felszerelése teljes

egészében megújult mindhárom szakterületen: színpadgépészet, színpadvilágítás, audiovizuális rendszerek.
Az újonnan kialakított díszletfogadó nyílás
megkönnyíti a külsô szállítást, de a színpad
közeli belsô díszletraktárak, elôkészítô terek
hiánya miatt változatlanul kis díszletigényû
elôadásokkal lehet majd számolni.
A sík felületû nézôtér lejtése a látási viszonyok szempontjából nem ideális, de éppen
ezért viszonylag egyszerû módon át lehet
alakítani sík padozatú rendezvényteremmé a
ferde felület felbillentésével. Az elôcsarnok –
nézôtér – színpadi – díszletfogadó zóna eb- ❯
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❯

ben az elrendezési formában egy síkban
van, ideális feltételeket kínálva bálok, kiállítások, állófogadások stb. rendezéséhez.
A többcélú használat miatt a színpad nem a
klasszikus borovifenyôvel, hanem a nézôtérrel azonos módon sötét svédpadlóval van
burkolva. Szükség esetén azonban hagyományos keretes színpadi használathoz a teljes játékfelületet fekete balettfóliával lehet
letakarni.
A tervezett többcélú használatból fakadó
nagy raktárigény miatt a pinceszinten nagyméretû tárolóterek létesültek, elsôsorban a
székek, asztalok és az állandó színpadtechnikai kellékek (pódiumok, hangvetô felületek,
balettszônyeg stb.) részére.

Rendezvényterem hosszmetszete

Színpadgépészeti berendezések
Elôszínpadi zóna
Süllyedô rendszer
A színpad peremén 3,6 m mély és 9 + 2,75 m
széles felületek a raktárak szintjéig lesüllyeszthetôk. A 2 süllyedô a terem átrendezésénél
alapvetôen szállítási feladatot lát el, ugyanakkor szintkiegyenlítôként is használhatók. Az
elôszínpad jobb oldalán lévô 3,6 x 2,75 m
méretû, külön mozgatható süllyedô kisebb
tárgyak gyors szállítását teszi lehetôvé a
nagyszínpad zavarása nélkül, de elôadás közben effekt süllyedôként is hasznosítható.
Alapmagassági pozíciók:
– Színpadszint
– Nézôtérszint pótszékek elhelyezéshez pl.
konferenciáknál.
– Zenekari süllyeszték kb. 50 cm-rel a nézôtér alatt
– Raktárszint
A fenti magassági helyzeteken túlmenôen
a süllyedôk bármely magassági pozíciókban
megállíthatók, és a fix színpaddal azonos
mértékben terhelhetôk.
A süllyedôzónát, a nézôtér felôli oldalon
mobil mellvédelemekkel lehet lehatárolni.
Ezek a padozat peremébe tûzhetô panelek
általában a színpad homloktakarását teszik
lehetôvé, de a zenekari süllyeszték lehatárolására is alkalmasak. A zenészek ebben az elrendezési formában a nézôtér felôl tudják
megközelíteni a lesüllyesztett felületet egy
mobil lépcsô segítségével. Az így kialakított
süllyeszték 30 fôs zenekar elhelyezését teszi
lehetôvé.
A mozgó felületeket a pinceszinten egy kb.
1,2 m széles szintkiegyenlítô pódium egészíti ki. Ezen keresztül lehet a színpad alatti folyosóról a nézôtér alatt lévô széktárolóba átmenni. A mozgó felület a nagy süllyedô
használatakor automatikusan lesüllyed olyan
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Rendezvényterem karazati szint

Rendezvényterem színpadi szint

mértékben, hogy a nagy pódium szerkezete
részére a pinceszintre történô süllyesztéskor
megfelelô hely álljon rendelkezésre.

Az elôszínpad felsôgépezete
Az átépítés során kibontásra került az évek
során beépített tartószerkezeti rendszer. Helyébe szabályos portál (tornyokkal, világítási
híddal), oldalkarzatok, ezek megközelítéséhez mindkét oldalt acélhágcsók és közvetlenül a mennyezet alá technológiai segédtar-

tók épültek be. Az új építészeti színpadnyílás
szélessége kb. 12 m, magassága kb. 5,7 m.
A belsô maszkolás ugyancsak 12 m széles,
magassága kb. 4,7 m. A felette kialakított
technikai járdarendszer szabályos belmagassággal az eredeti proszcéniumfalon keresztül
össze van kötve a fôszínpadi karzatrendszerrel.
Az így kialakított tartószerkezetek ebben a
zónában összesen 7 db gépi díszlethúzó beépítését tették lehetôvé.

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT

Ebben a helyzetben lehet bálokat, kiállításokat, szakmai bemutatókat, fogadásokat stb.
rendezni egyedi bútorozással.
Ezeknél a rendezvényeknél a terem teljes
szélességben a jobb oldali kétszárnyú ajtók
kiforgatásával az udvar (szabadtéri színpad)
felé meg is nyitható.

Fotók: szji

Hangvetô panelek

Zenekari árok süllyedôtér, balra a raktár ajtaja

A színpadgépészet vezérlôszekrénye

A nézôtéri világítási tartók

Az alapfelszereléseket elsôsorban konferenciák részére a háttérfüggöny elôtt egy 4
m széles vetítôvászon egészíti ki, amely felcsévélhetô és a teljes mechanika felemelhetô
közvetlenül a mennyezet alá.

Az elôszínpad megvilágításához szükséges
reflektorok részére a nézôtéren a két közelebbi pillérállás vonalában 1-1 leengedhetô világítási tartó, és ugyanitt kétoldalt 2-2 világítási csôoszlop került beépítésre.
A tervezés során világítási híd beépítésének lehetôsége is felvetôdött, ezt a gondolatot azonban a belsôépítészeti kialakítás
mûemléki védettsége miatt el kellett vetni.

Fôszínpadi zóna
A fôszínpad felsôgépezete
Az eredeti fôszínpad zónájában az évtizedek
alatt felhalmozódott vastemetôt a rajta lévô
szabálytalan mozgató berendezésekkel
együtt a vasbeton szerkezetekig ki kellett
bontani. Helyette új felsôgépezet, tartószerkezeti rendszer és szabályos karzatrendszer
készült. Megközelítésük az emeleti üzemi folyosóról lehetséges.
A világítási híd vonalában egy második
színpadnyíláskeret készült elôfüggönnyel,
8 m széles felcsévélhetô vetítôvászonnal.
A színpadnak ez a része is a szokványos felsôgépezeti mozgató berendezésekkel van
felszerelve:
– Kétszárnyú elôfüggöny-mozgatás (felezô
függönyként is hasznosítható)
– Filmvetítésre is alkalmas, felcsévélhetô
vetítôvászon
– 10 db gépi díszlethúzó
– 2 db világításitartó-mozgatás
– Panorámatartók (2 x 3 db)
– Háttérfüggöny – pályák a hátfal és a hátfali karzat elôtt is

Nézôtéri billenthetô padló
A nézôtér lejtôs része 15 m hosszú, szélessége az oldalfalak között 20 m. A 300 m2 egybefüggô felület színház vagy elôadótermi elrendezésnél gépi mozgatás segítségével a
színpad pereménél mérve 1 méterrel lesülylyeszthetô.
Minden további hasznosításnál a mozgatható járófelület a színpaddal és az elôcsarnokkal azonos magasságban egy síkot képez.

Mivel az üzemeltetôi szándék szerint a teremben gyakran lesznek komolyzenei hangversenyek, az alapfelszerelés mennyezeti hangvetô
paneleket is tartalmaz. A hangvetô panelek
kétrétegûek, egymáshoz ragasztott rétegelt
lemezbôl készültek. A díszlethúzókba 4-4 db
gyûrôs csavarral lehet bekötni, és a színpad
légterébe emelni. Pontos pozícióját minden
alkalommal a zenekar (kórus) elhelyezkedése
és mérete szerint kell meghatározni.
A hangvetô panelek szállítása és tárolása
speciális gördíthetô konténerekkel történik,
amelyeket az elôszínpadi pódiumokkal lehet
a raktárterek szintjére süllyeszteni, és ott a kijelölt tárolóhelyre gördíteni.

Alapfelszerelések a színpadon
A színpad 2 db kétszárnyú elôfüggönnyel, fekete belsô takarásokkal, az egész színpadot
lefedô balettfóliával, mobil hangvetô panelekkel és kb. 20 db állítható magasságú,
1 x 2 m méretû mobil emelvénnyel van felszerelve. Ezek az eszközök az üzemeltetés során szükség szerint tovább fejleszthetôk.
Összességében elmondható, hogy a nehéz
építészeti és környezeti adottságok ellenére a
korszerûsítés és funkcióbôvítés révén egy
szerethetô, sokoldalúan hasznosítható létesítményt sikerült létrehozni.
Strack Lôrinc

A nézôtér padlóját billentô hidraulika
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Fotó: INTERTON

Audiovizuális és színpad-világítási
rendszerek
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pítésre került. Az Audio-Technica, Sennheiser
és Shure márkákból összeállított mikrofonpark bármilyen prózai vagy zenés elôadás
színvonalas hangosítását lehetôvé teszi. A különféle vezetékes ének-, hangszer-hangosítási
és felvételi célokra alkalmas mikrofonok 12
csatornás Audio Technika vezeték nélküli
rendszerrel lettek kiegészítve. A hangvezérlô
rackszekrényébe Tascam CD/MD lejátszók,
Panasonic DVD lejátszó-felvevô, valamint Alesis HDD rögzítôk kerültek telepítésre. A forrá-

tokhoz 2 db 24 csatornás Alesis hard-disc recorder, nagy teljesítményû számítógép, professzionális MOTU hangkártya, Cubase Studio 5 hangszerkesztô szoftver, valamint Genelec 8030 és Yamaha MSP5 Studio lehallgatók nyújtanak segítséget.
Különösen figyelemreméltó, hogy a
100 m2 alapterületû, 7,5 m belmagassággal rendelkezô színpad és az 500 m2-es, átlag 8 m belmagasságú nézôtér mint „feljátszó helyiség” az abszolút professzionális

Fotók: szji

Budapest XII. kerületének önkormányzata
2010 februárjában írta alá a MOM – Gesztenyéskert kulturális, sport- és szabadidônegyed funkcióbôvítésének szerzôdését. A projekt az Európai Unió és a magyar állam által
nyújtott mintegy 900 millió forintos támogatás felhasználásával, összesen 4 milliárd forintos költségvetéssel valósult meg. A megújuló
negyed széles programválasztékkal várja a kikapcsolódni vágyókat. E fejlesztésnek kb. 1/4
részét képezi a MOM Kulturális Központ teljes felújítása, melynek audiovizuális és színpad-világítási rendszerei az Interton Kft. kivitelezésében készültek el. A színpad-világítási
rendszert, alvállalkozóként, a Pelyhe és Társa
Kft. szállította.
A kulturális központ számos alrendszerbôl
áll össze: közel hétszáz fôs színházterem, különbözô alapterületû multifunkcionális termek és egy 185 m2-es körterem (kupolaterem). Az egész épületet átszövi egy információs és ügyelôi rendszer. Az egyes alrendszerek szoros kapcsolatban állnak egymással
mind audió, mind videó szempontból. Pl.: a
közös terekben LCD- és plazmatévé-monitorok nyertek elhelyezést, amelyekre egy központi mátrixon keresztül küldhetôk el különféle mûsorjelek. Választható, hogy a monitorok egyidejûleg azonos, vagy akár különbözô
mûsort, reklámot, állóképet stb. sugározzanak. A színháztermi hang- és fénytechnika,
valamint a kisebb rendszerek a már meglévô
eszközök egy részének felhasználásával kerültek kialakításra.
A színházterem hangrendszerében a színpadi csatlakozások oldalanként 20-20 analóg
bemenettel és 8-8 kimenettel rendelkeznek.
Ezek jobb és bal oldalon is a felhasználás helyétôl függôen 3-3 csatlakozótáblán érhetôk
el továbbfûzéssel. A rendszer estleges bôvítésére is lehetôség van. Természetesen egy digitális hangátviteli rendszer (pl. EtherSound)
használatához szükséges kábelhálózat is tele-

Hangkeverô

sokat egy 48 csatornás analóg (Crest) hangkeverô pult fogja össze. (Crest HP-8) A perifériális kiegészítô eszközök magas technikai
színvonalát a Clark Teknik, Lexicon, dbx márkák garantálják.
Ma már egy kulturális létesítményben szinte alapkövetelmény a számítógépes hangfeldolgozás; az elôadásokhoz szükséges hangfelvételek és hangbejátszások elôállítása.
A rögzített hanganyagok utómunkája egyre
inkább napi rutinná válik. Ezekhez a felada-

szintû hangfelvételek elkészítését is lehetôvé teszi.
A frontsugárzó rendszert a QSC cég termékeibôl állítottuk össze. A keverôpult jelét az
SC28 rendszerprocesszor állítja a hangsugárzók és a terem jellemzôihez. Ez a fejlett DSPvel rendelkezô jelfeldolgozó a szabadalmaztatott Intrinsic CorrectionTM eljárást alkalmazza, amely az elôre kiválasztott hangsugárzóhoz lineáris, színezetlen hangot állít elô. Az
RMX-sorozatú robusztus, H-osztályú végerô-
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Mobil telepítésû fény- és hangvezérlô, bal oldalt a fénypult

Mivel a teljes Kulturális Központ felújításra
került, természetes igény volt, hogy annak
egészét lefedô információs és ügyelôi hanghálózat épüljön ki. Ehhez a TOA jól-bevált 100 Vos rendszerû hangsugárzóiból választottunk
álmennyezeti- és oldalfali hangsugárzókat.
A zónák úgy lettek kialakítva, hogy külön le-

Fotó: INTERTON

sítôk megfelelô erôforrást biztosítanak a
hangsugárzóknak, míg beépített védelmüknek köszönhetôen garantálják az üzembiztos
mûködést. A végerôsítôk ideális helyen – a
hangsugárzókhoz a lehetô legközelebb – az
elôszínpadi rész feletti munkakarzaton nyertek elhelyezést. Azonban emiatt üzemzajuk a
színpadon és a nézôtéren hallható, zavaróan
hat. A hangszigetelés kialakítása folyamatban
van, és a szükséges hûtés biztosítása is az
évadnyitásra megoldást nyer.
A fô hangsugárzó rendszert a kifejezetten
telepített célokra kifejlesztett ILA sorozat
hangsugárzói alkotják. Oldalanként 2-2
WL118sw mélysugárzó, és 6-6 WL2082i széles sávú doboz került felfüggesztésre. A hangsugárzók és a processzor megfelelô beállításával egyenletes lesugárzást és hangképet értünk el a nézôtér földszinti és karzati részén.
A hatáshangok bejátszásához Jolly kétutas
kompakt, illetve QSC AD-CI52ST álmennyezetbe építhetô, kifejezetten jó hangminôséget produkáló hangsugárzókat szereltünk fel.
Méréseink szerint a nézôtéren a maximális
hangnyomás átlagosan SPL=112 dB, míg a
beszédérthetôség tele terem esetén átlagosan STI=0,63, azaz JÓ minôsítésû.
A létesítmény egyéb termeiben (multifunk-

Az erkély rögzített széksorokkal

cionális termek, Kupolaterem) helyi rendszereket telepítettünk. Nem csak az eszközpark
került frissítésre, hanem a kábelezés is. Ezenkívül a klubhelyiségek számára rackszekrénybe épített, mobil hangosító rendszert is szállítottunk, amelybe Tascam CD-lejátszó és beépített effekttel rendelkezô Yamaha keverôpult, valamint equalizer került. Továbbá URHés vezetékes mikrofonok, (és) hangsugárzó
állványok, aktív hangsugárzók, fejhallgató
stb. taroznak hozzá.

hessen tájékoztatni az üzemeltetésben részt
vevôket (öltözôk, irodák, világítási híd) és a
közönséget (közlekedôk, elôcsarnok, büfé). Az
ügyelôi rendszer a hazai Szcenika cég központján alapul. Duplex egységeket helyeztünk el az elôcsarnoki recepción, az ügyelôi állásban, valamint a hang- és fényvezérlôben.
Ez utóbbi eszközrôl lehetôség van digitálisan
tárolt hanganyagok bejátszását is elindítani.
A videovetítô és kamerarendszer szintén az
egész épületet érinti. A színpadon és a nézô-

téren elhelyezett kamerák segítségével a technikai személyzet nyomon követheti a színházteremben zajló eseményeket, valamint élô
mûsorjelet továbbíthat az elôterekben lévô tévémonitorok számára. A színpadi csatlakozótáblákon és a vezérlôpozícióban elhelyezett videocsatlakozások – VGA és kompozit – lehetôvé teszik, hogy a 12000 ANSI lumen fényerejû
Sanyo projektorhoz több helyrôl is bármilyen
(általában használatos) jelforrásról jelet továbbítsunk. A színpadon egy 8x6 és egy 4x3 méteres vetítôvászon került installálásra, mindkettô motoros mozgatású; a keverôállásból is
mûködtethetô. Így a színházterem konferenciák megtartására is alkalmas, vagy adott esetben moziként is használható.
A felújítás egyik fô oka a funkcióbôvítési
szándék volt. Ennek mentén a korábban részlegesen meglévô akadálymentesítés továbbfejlesztése is megtörtént. A mozgásukban korlátozott látogatók mellett hallássérült embertársainkra is gondolni kellett. Emiatt a színházterem földszinti részén indukciós hurok került
kiépítésre, amely számukra is élvezhetôvé teszi
az elôadásokat. A terem komoly fémszerkezetei miatt speciális hurokvezetést és az erre a
szakterületre specializálódott Ampetronic
ILD1000 típusú erôsítôjét alkalmaztuk.
A teljes átépítés során a színpadvilágítás jelentôs ráncfelvarráson esett át. A cikk elején
felsorolt költségvetési összegek jól mutatnak
leírva, és a létesítmény tervezési szakaszában
valóban kecsegtetô a kor jelenlegi elvárásainak megfelelô technikai felszereltséggel bíró
intézményt kapott volna a kerület. De teltmúlt az idô, és a szokásos nem tervezett költségek miatt a technikai szint és mennyiség,
mint hó a forró platnin, olyan ütemben fo❯
gyott.
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A végeredmény számokban és típusokban
leírva komolynak mondható, de nem szabad
elfeledkezni a mûszaki személyzetrôl, amely
áldozatos munkával a lebontott, de még
használható eszközöket megmentette, és az
új ház hasznára fordította.
A felújítás jelentôsebb hányada a hatásvilágítási teljesítmény szabályzó és annak elektromos hálózatának kiépítésében testesült
meg. A nagyterem kibôvített színpadának
megvilágítását szolgálja 144 db szabályozott
és 24 direkt kapcsolású áramkör. A beépített
eszközök a székesfehérvári PLS Pegasus PRO
családjába tartozó, megbízható, az elvárt
igényeket tökéletesen kiszolgáló típusok.
A csatlakozási végpontok mellé DMX–512
vezérlô vonalhálózat épült ki. A végpontokat
a hely üzemeltetése során kialakult tapasztalatok és elképzelések figyelembevételével helyezték el. Új fényvezérlô pultot is kapott a létesítmény, mégpedig a régi vezérlô pultjának megfelelô nagyobb testvért, egy LT
Hydra Space 48 típusú fénypultot. A régebbi
vezérlô is megmaradt, fontos szerepet kapott
a nagytermen kívüli feladatok megoldásában.
A ház fôbejárata feletti kör alakú Kupolateremben alkalmi elôadások és egyéb rendezvények lebonyolításához alkalmas teret alakítottak ki. A világítási feladatok megoldásához
mobil eszközparkkal mûködtetett fix telepítésû hálózat készült. A terem melletti kapcsolótérben van lehetôség a 3 készlet konténerbe szerelt 12 szabályzott és 6 direkt kapcsolású áramkört tartalmazó egységek csatlakoztatására. Az egységek szintén PLS termékekbôl,
Pegasus Pro 12 x 2,3 kW-os dimmerbôl, valamint Pegasus Pro D direkt kapcsolóból és Power 63 duo erôsáramú fogadóból áll össze.
A felcsatlakoztatott áramkörök kiosztása és át-

Fotó: INTERTON

❯

Line-array és a belógó nézôtéri világítási tartók

16

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

Fotó: szji

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT

Teljesítményszabályozók

rendezése a régebbi LT pult patch táblájának
használatával megoldható. A körterem nem
rendelkezik új, független lámpaparkkal, annak alkalmankénti felszerelését a megtartott
régebbi és a színházterem új eszközeinek átszervezésével lehet megoldani.
Figyelembe véve az elôadások típusainak
színes palettáját, ez a megoldás a beruházás
szempontjából roppant költséghatékony volt,
bár az emberi tényezôt komolyabban igénybe veszi. Várhatóan a késôbbiek során kialakul majd egy tökéletes konszenzus, és mindkét helyen létrejön az a végleges állapot, ami
mindenkinek megfelelô. A színházterem lámpaparkja színes palettát mutat, az elmúlt évek

saját beszerzései és a generál vállalkozásban
létrehozott új kulturális intézmények jellegzetességeibôl adódóan. Az imponálóan gazdag
lámpapark Spotlight, Selecon, LDR márkájú
profil lámpákból, 1 és 2 kW- os PC és Fresnel
lencsés derítôlámpákból, valamint PAR 64-es
fényvetôkbôl tevôdik össze. Sajnos a közbeszerzés korai szakaszában a komolyabb értéket képviselô eszközök „takarékosságból” kihullottak, de szerencsére a korábbi mûködés
már igényelte, ezért a hagyományos lámpakészletet kiegészíti 4 db 575-ös CMY színkeverôs wash intelligens robotlámpa és 8 db
400 W-os UV lámpa, valamint 3 db követô
fejgép.
A vezérlô pozíció, vagy más néven a keverôállás szokatlan módon nem fix pozícióba
került kitelepítésre, hanem kerekeken gördíthetô talapzatot kapott, aminek segítségével a nézôtér hátsó részének közepérôl könynyedén ki lehet telepíteni valamelyik szélre.
Ezzel a megoldással értékes helyet lehet kialakítani a nézôk számára. A hatásvilágítási
rendszer nyomvonalainak és csapdáinak telepítését az Elektro Profi Kft. szakemberei végezték (ôk csinálták az egész házban az
elektromos felújítási munkálatokat). Munkájuknak köszönhetôen az elmúlt néhány év
elsô olyan beruházása volt, ahol a színpadi
csapdadobozok nem mûanyagból, hanem a
jóval strapabíróbb fémlemezbôl készültek.
Sajnos színházi telepítési tapasztalatuk nekik
sem volt eddig, így minden intelmünk ellenére ôk is felrobbantották elsôre a nézôtérvilágítási automatikát az átkapcsolás pillanatában. Valamint ebbôl adódóan olyan bonyolult biztonsági átkapcsoló rendszert építettek, hogy a nézôtér egyes üzemmódjainak beállításához komoly szaktudás szükséges. Ettôl a kis túlbiztosítástól eltekintve remek munkát végeztek.
Záró gondolatként kijelenthetjük, hogy a
MOM Mûvelôdési Központ hatásvilágítása
megfelel a kor elvárásainak, de ez a korábban
meglévô eszközök visszatelepítése nélkül nem
lett volna így. A színpad-világítási technika
létrehozásában a Pelyhe és Társa Kft. mûködött közre.
A megújult MOM Kulturális Központ immár felújított környezetben, korszerû eszközparkkal várja látogatóit. Örömünkre szolgál,
hogy részesei lehettünk ennek a projektnek,
és meggyôzôdésünk, hogy a rendkívül szûkös
költségvetés ellenére is jó minôségû, jól használható rendszert tudtunk az üzemeltetésnek
átadni.
Volár Ferenc
Interton Kft.
Jerzsa Attila
Pelyhe és Társa Kft.

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT

Színházi szemmel…
Nagy örömmel vártam a „MOM Kultúrház”
átépítését, úgy is, mint születésem óta XII. kerületi lakos, és úgy is, mint nagyjából fél évszázada színházban dolgozó mûszaki ember.
Tudtam, hogy a feladat – itt elsôsorban az
épület mûemléki védelme miatt – nem lesz
egyszerû, de ezt megértettem, sôt, egyet is értettem vele. (Fiatalon még találkozhattam a
tervezôvel, Dávid Károly építômûvésszel, aki
többek között a Népstadion megalkotója is
volt.) A világ azonban halad, vagy legalábbis
változik, ezért a színházak és a stadionok ma
más elvek szerint épülnek, a régi keretbe az
újat belehelyezni hiba nélkül valójában nem is
lehet. Ezért egy átépítésnél a szükségszerû
kényszereket tudomásul kell venni, az értékelés, véleményalkotás során is. „Kerületi” öröm,
hogy a Gesztenyéskert a Sport Max után egy
újabb értékes létesítménnyel gyarapszik, hogy
a híres biopiac kulturált körülmények között
mûködhet, hogy épült mélygarázs, megszépült a park. A MOM Kulturális Központ számos
feladata, helyszíne közül a továbbiakban csak a
színházzal, annak lehetséges mûködésével foglalkozom, elônyeivel és hibáival.

A megszépült elôcsarnokból a színházterembe
lépve meglepô tágasság fogad, a látvány elsôsorban a jelentôsen megszélesített portálnak
köszönhetô. Ügyes megoldás a székek, üléssorok változtatható, mondhatni, tetszés szerinti
elrendezése. Ez teljesen kielégíti a többfunkciós használat igényét, nincsenek rögzítési, csavarozási helyek a padlóburkolatban, amik egy
bál esetében zavarnának, vagy balesetet is
okozhatnának. Egyúttal megvan a lehetôség,
hogy pl. kerekes székes hallgatóság érdekében bárhol nagyobb sortávolságot lehet biztosítani. A megoldás az, hogy a székek alul gumi alátétet kaptak, így nem csúszkálhatnak a
lejtôs padlón, viszont hármas, négyes egységenként egybeépítve, ezeket egymáshoz rögzítve gyakorlatilag mozdíthatatlan sorokat alkotnak. A székszám e megoldásban a földszinten változtatható, maximálisan 500 ülôhely
lehetséges. Az erkélyen a 150 szék fixen rögzített. (Több elfogadható okból csökkent a férôhelyszám 700-ról 650-re). Átrendezés esetén
az összes földszinti széket mintegy 8 óra alatt
lehet a pinceszinti raktárakba szállítani.
A munkát jelenleg öt fô végzi, három rakodókocsi segítségével. Öt kocsi és emelt létszám
mellett ez az idô nyilván csökkenthetô. A viszszaépítés, a széksorok pontos kialakítása bizonyára több idôt vesz igénybe.

Fotók: szji

A közönség oldaláról

A szabadtéri színpad használatát a tetô tartóoszlopai ellehetetlenítik

Az egyenes, de lejtôs nézôtér bejárati szintje megegyezik a színpad szintjével. A hidraulikával mûködtetett 300 m2-es felület rövid
idôn belül felemelhetô a színpad szintjéig,
ügyesen megoldva a régrôl megmaradt pillérek kikerülését is.

A színpadtér kialakítása
Hát igen. Itt tetten érhetô a kényszerítô körülmény. Az eredeti, mintegy 9 méteres portálnyílást meg kellett tartani, bár nem mûemléki, hanem tartószerkezeti okokból. Az ez elôtt
4 méterrel épített újabb portál már széles, a
színpad mélysége is jelentôsen megnôtt, de a
dupla portál mégiscsak korlátozza az elôadásokat. Nem vigasztaló, hogy ilyenre más példa is akad: az Erkel Színháznak is ugyanígy
dupla portálja van, hasonló okból és elsô világítási hídról egyik hely esetében sem beszélhetünk. A játéktér gyakorlatilag 10 x 10 méter, ami az átépítés szép teljesítménye.
A színpad elsô részén lévô „zenekari süllye-

dô” nagyméretû és kétrészes. Számomra kissé
furcsa, hogy aszimmetrikus elrendezésû. A kisebbik gyorsan mozog, pinceszinti szállításra
jól használható. Valószínûleg sohasem fogják
zenekari árokként használni együtt a kettôt,
mert ilyenkor elég nagy zenekar befér ugyan,
de a színpad nagyon kicsi lesz. Viszont komolyzenei hangversenyek, kórusok esetében
lépcsôzetes kialakítással jó lesz.
A felsôgépezet a szûkös lehetôségek ellenére jó. Annyi díszlet és világítási tartót telepítettek, amennyit csak lehetett. A nem egészen
8 méteres belmagasság mûemléki adottság.
Esetleg a hátsó díszlettartók tûnnek rövidnek,
nem lehet egy széles hátteret, fóliát bekötni,
aminek oka az épület alaprajza mellett a karzat és az azon lévô világítás kialakítása. A melyik ujjamat harapjam meg tipikus esete.
Világítás terén a színpad jól felszerelt. Természetesen nem minden fényvetô új, a „régi”
lámpapark sok darabja mûködik, és nyilván
pénzügyi okokból a legújabb fejlesztések sin- ❯
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Kijárat a vízszíntes padlójú nézôtérrôl

Szabadtéri színház

A díszletbeszállítás ajtaja

csenek hadrendbe állítva, de az egész rendszer a fényszabályozót is beleértve egységes,
jól átgondolt képet mutat. Nagyon használhatók a nézôtéren lévô felsô világítási tartók és
a kétoldali konzolok. Mindez a korábbi világítási lehetôségekhez képest hatalmas elôrelépés. Természetesen a következô évek gyakorlata, elôadásai mutatják majd meg a még
szükséges világításfejlesztési igényeket, mert
nem szabad azt hinni, hogy egy díszpolgáravatás és egy színházi elôadás nagyjából egyforma világítást jelent.
Frappáns megoldás a raktárban látott ruhafogasrendszer, amely pillanatok alatt átalakítható kiállítási tablóvá. Egyáltalán a raktárak:
öröm, hogy a szûkös helyi lehetôségek ellenére sok és jól használható raktár van. Elôbbutóbb persze tele lesz mindegyik, mert színházban soha nincsen elég a raktárból, de
amennyi itt van, dicséretes.

Egyszerûbb, ha csak lógó díszletek vannak.
Ekkor viszont a változásokkal van gond, mert
a színpad belmagassága nincs 8 m, amibôl
még lejön a felsôgépezet szerkezete, a nem létezô zsinórpadlásba tehát nem lehet felhúzni
semmit sem. Esetleg revüfüggöny jelleggel lehet valamit – külön ide kitalálva – kezdeni.
A díszletek, hangszerek, egyéb felszerelések
szállítása is korlátozott, odafigyelést igényel.
A színpad hátoldalán vannak az elég szélesre
nyíló ajtók, és a teherautó-rakodó rámpa.
A hely 3,5 tonnás tehergépkocsival is csak nehezen közelíthetô meg, az utcai bejárat a közönségforgalmi fôbejárat mellett van, és végig
kell hajtani egy szépen kialakított sétálóövezeten, ami nagyobb kocsival, kamionnal nem is
járható, mert nem tud befordulni. Úgy gondolom, hogy a színpad méretébôl adódóan
túl nagy díszletek alkalmazására nem is kerülhet sor.

Vendég együttesek, figyelem!

Színpadi ügyetlenségek

A MOM Kulturális Központ színpada, színházterme alkalmas különféle vendég elôadások
megtartására. Hangversenyek tartására egyértelmûen megfelel. A csak körfüggönyt és padlószônyeget igénylô balett/tánc hangosított
elôadásoknál komolyabb igény jelentkezhet
az oldalvilágításokra.
Díszletes elôadások esetén viszont több
gond is felmerül. Az elsô, hogy a színpad padlója nem a hagyományos deszka, hanem a nézôtér padlójával azonos kialakítású parketta.
Így lehet elérni a felemelt nézôtér és a csatlakozó színpad egységes arculatát. Ez a megoldás viszont azzal jár, hogy az álló díszletek
rögzítésénél nem lehet a szokásos fúrást, szögelést, csavarozást alkalmazni. Megoldás a súlyozással való rögzítés, ami pl. Angliában,
vagy akár Thaiföldön is megszokott. A súly lehet homokzsák vagy vasnehezék stb., de a
díszletek alját ehhez kell alakítani. Gond, hogy
a „stósz” lehetôség is minimális. Rendezôi lelemény lehet, ha szükséges a felvonás alatt
változás, hogy kihasználja a kettôs elôfüggöny
lehetôségeit (a régi és az új portálnál is van
elôfüggöny), a réginél lévôt felezôként lehet
használni. Valódi oldalszínpad nincsen, de
mindkét oldalon vannak kisebb „zsebek”, változáskor, kocsizáskor használhatók.

Valószínûleg nem volt a tervezés-kivitelezés
idején a „csapatban” színházi gyakorlattal bíró konzulens, ezért jó néhány elkerülhetô hiba, ill. utólag elvégezhetô, de költséggel járó
munka keletkezett. Ezek nem kardinális problémák, de a normális üzemmenethez, vagy a
közönség jó kiszolgálásához tartoznak.
A színpad mindkét oldalán ablakok vannak,
nappal besüt a nap, sötétben bevilágíthat
autófényszóró. Bármely színpadon bármikor
teljes sötétet kell tudni csinálni. A megoldást
az ablakoknál kell megtalálni, mert bármilyen,
akár többrétegû függönyözés sem nyújt biztonságot.
Színpadi ügyetlenség, hogy a karzatokra
szerelt, forgatható oldaltakarások acél tartókarjai és a díszlettartók össze tudnak ütközni,
akadni. A karokat inkább a karzatok alá kellene erôsíteni. A nézôtér elsô soraiból amúgy is
be lehet látni ide és a világítási rendszerbe. Ennek elkerülésére a takarásokat nagyon alacsonyra kellene engedni, ami már rontaná az
összképet. Legalább ne akadjanak össze.
Általában nem fordítottak gondot arra,
hogy egy adott darabon kívül még mit lát a
nézô, és nem csak az elsô sorokból. Két oldalon vannak szép pirosra festett tûzcsapszekrények, amikre szükség van, de nem látvány-

ként. Ugyanígy takarandó a belsô világítási
híd alja, védôkorlátja, ugyanúgy a 8 m széles,
felcsévélt vetítôvászon. A hátsó, kisebb vetítôfólia felcsévélve elvben felhúzható takarásba,
ha nincsen rá szükség, különben fehéren virít
a fekete függönyök elôtt.
A portálzóna kétoldali hágcsói, ill. az azon
mászó dolgozók a nézôtérrôl láthatóak.
A hágcsók feleslegesek, ez a terület a fôszínpadon keresztül a külsô lépcsôházból kényelmesen megközelíthetô.
Befejezetlennek tûnik a nézôtér mögött elhelyezett világítás és hangvezérlés kialakítása.
Jelenleg szabadon áll, ami – fôleg kísérletezô
kedvû fiatal nézôk esetén – veszélyes lehet.
Megrongálódhat maga a berendezés, de
rossz esetben baleset is történhet. Mindenképpen körül kell keríteni, lezárttá kell tenni a
vezérlô területét.
Szabályellenes, hogy a pinceszinten az
egyik oldalon befalazták a nézôtér padozatát
emelô hidraulikát. (A másik oldalon is csak egy
kisebb kicsavarozható alumíniumfedél látszik).
Akkora nyílás kell, hogy a gépi emelôberendezés – szétszerelt darabonként – azon kihozható legyen. Nem megoldás, hogy majd elfûrészeljük a gipszkartont.
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A végeredmény
Rövid látogatás egy éppen csak elkészült, valójában még nem mûködô színházban, ahol a
hiányok pótlása, a hibák javítása, egyáltalán az
épület belakása még folyamatban van, nem
adhat teljes képet. Így inkább csak a tapasztalat, a jó néhány hasonló létesítmény ismerete,
utóélete mondatja, hogy jó kis színház lesz a
MOM-ban. Elôbb-utóbb kialakul a mûködés
rendje, az, hogy milyen fajta elôadások lesznek/lehetnek a színpadon, hogy a közönség –
nem csak a kerület polgárai – mit látnak, hallanak szívesen. Ki fog derülni az is, hogy a színházterem átalakítására – kiállítási területté vagy
bálteremmé – milyen gyakran lesz igény, és
hogy ez mennyire gazdaságos. Azután, nem is
lassan, az emberek megkedvelik a helyet, mert
olyan, amit szeretni lehet, talán még bérlet is
lesz. Az viszont már most bizonyos, hogy a XII.
kerület ismét egy jelentôs, nagyvonalú, valódi
kulturális értékkel gazdagodott.
Borsa Miklós

RaM MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

RaM MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

Radnóti
Miklós
Mûvelôdési Központ
Az Újlipótvárosi Közösségi Ház gondolatának megszületése és megvalósítása

Fotó: szji

Budapest XIII. kerületében 2011. április 14-én nyílt meg a Radnóti Miklós
Mûvelôdési Központ, mely a kerület saját, önerôs 3,5 milliárd Ft értékû beruházásából valósult meg. A közösségi ház a 600 fôs multifunkcionális színháztermet, a RaM Colosseumot is magában foglalja. A létesítmény elôkészítése,
építése mintaértékû és üzemeltetése újszerû.

A projekt elôkészítése
Az igények felmérése
A több mint harmincötezer lakosú Újlipótváros
arculatát alapvetôen az 1930-as években készült, többnyire Bauhaus stílusú házsorok határozzák meg. Északi részén – a Danubius Hélia
Gyógyszálló körül – paneles lakóteleppel bôvült. A közelmúltban épített, színvonalas lakóépületekbôl álló Cézár-ház, majd a Kleopátraház, Római kert lakóépület-együttese – fedett
uszodával, fitneszteremmel, többszintes parkolóházzal – a legmagasabb lakásigényeknek
megfelelô lakáskultúrát teremtett meg. Újlipótváros építkezései a mai napig tartanak, fôleg lakóházak épülnek.
Az új városrész házaiba a polgárság középré-

tegei, szabadfoglalkozású értelmiségiek, orvosok, mérnökök, újságírók, mûvészek találtak
otthonra, akik itt szeretnének tartalmas szabadidôs programokat élvezni. Az újlipótvárosiakkal
készített elôzetes szociológiai felmérésbôl kiderült, hogy a lakók gyakran járnak múzeumba,
színházba, hangversenyekre, közösségi helyszínekre, szívesen vesznek részt a társadalmi életben. Iskolai végzettségük szerint magas a felsôfokú végzettséggel rendelkezôk aránya. A legnagyobb számban a 60 évesnél idôsebb korosztályból – többségük jó anyagi körülmények
között – élnek itt, akiknek tíz százaléka veszi
igénybe a kulturális szolgáltatások felét, és
használja a kulturális intézményhálózat 90%-át.
Az önkormányzat felmérte, hogy az itt élôknek hogyan tudna újabb lehetôséget teremte-

ni a mûvelôdési, kulturális, képzési, szabadidôs
igényeik kielégítéséhez. A városrészben élôk a
szabadidô eltöltését leginkább szervezetten,
egy helyen, úgynevezett közösségi házban
képzelik el. Szolgáltatások tekintetében felmerült a könyvtár-, internethasználat, kulturális
programok, elôadások, sportolási lehetôségek:
többek között torna, úszás, sakk, asztalitenisz
iránti igény, de több javaslat érkezett különféle tanfolyam jellegû képzések indítására, leginkább informatikai, nyelvi és szabadegyetem
jellegûekre.

Az ötlet pontosítása, döntés
Ezen felmérés eredményeit is figyelembe véve
született meg az a gondolat, hogy a mai Újlipótvárosban és a határos Vizafogó kerületrész- ❯
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ben élôk kulturális, sport-, mûvelôdési, szórakozási igényeinek kielégítése érdekében épüljön
egy közösségi ház. Az új intézmény az idôsebbeknek klubot, olyan közösségi teret jelentene,
ahol szabadidôs, de akár tanulási, képzési és
rekreációs tevékenységet is végezhetnének. Az
igények alapján körvonalazódott, hogy az épületben egy nagyobb és több kisebb teremre
volna szükség. A termek, helyiségek összenyitásával a nagyobb tér kialakítását is megoldanák,
ami lehetôvé tenné nagyszabású rendezvények, például sportesemények megtartását.
2008 júniusában a XIII. Kerületi Önkormányzat képviselô-testülete egy új, több funkciót is magában foglaló, modern, 21. századi
újlipótvárosi közösségi ház megépítésérôl döntött. A mintegy 5 ezer négyzetméter alapterületû létesítményt az önkormányzat saját forrásból kívánta megvalósítani.
A kulturális, sport, szociális célú és a szabadidô
eltöltését is lehetôvé tevô ház megépítéséhez
nagy alapterületû, önálló ingatlanra volt szükség. Szempont volt az is, hogy az újlipótvárosiak
a házat tömegközlekedési eszközökkel is kényelmesen, gyorsan megközelíthessék. Ezek alapján
született meg az a döntés, hogy az épületet a
Vág utca–Pannónia utca–Bessenyei utca–Kárpát
utca által határolt 14 667 m2-es telken építsék
meg. A terület 25 százaléka építhetô be, és az érvényben levô szabályok maximum kétszintes
épület felhúzását teszik lehetôvé.
A kijelölt helyszín egy részén akkor még az
1979-ben átadott Kék Általános Iskola épülete
állt, amely tagintézménye a 15 méterre lévô
Tutaj utcai Pannónia Általános Iskolának. A lakótelepi, panelbôl épített Kék Általános Iskola
jelentôsebb felújítása már esedékessé vált, ám
figyelembe véve a gyermeklétszám alakulását,
indokolatlan és gazdaságtalan lépésnek tûnt a
rekonstrukciója. A Pannónia Általános Iskola
még Bárczy István fôpolgármester múlt század
eleji iskolaépítési programjában épült. Ezen intézmény – a 2 milliárd forintos, 2009 júniusában befejezôdô felújítását és bôvítését követôen – a Kék Iskola diákjai számára is helyet tudott már biztosítani.

Fotók: Bujnovszky Tamás
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A kárpát utcai fôbejárat

Ötletpályázat
A közösségi ház színvonalas építészterveinek elkészítésére ötletpályázatot kellett kiírni. A pályázat kiírása során követelmény volt, hogy az intézményben a közmûvelôdési és rekreációs
rendeltetés harmóniáját, gazdaságos mûködtetését az épületegyüttes tagolásával a környezô
intézmények összefüggéseire tekintettel kell
biztosítani. Célként fogalmazódott meg, hogy
egyes épületek területét is többféle rendeltetéssel kell tervezni. Az 5-600 férôhelyes, multifunkciós, sport-, zenei és színházi események megtartására is alkalmas rendezvénytermet alkalmassá kell tenni a fiatalok és idôsek számára tervezett programok lebonyolítására, civilszervezetek eseményeinek szervezésére egyaránt. Az
épületegyüttesben helyet kell biztosítani idôsek
klubjának, a városi életmódhoz kapcsolódóan
rekreációs-fitnesz funkciók kielégítésének, továbbá vendéglátó funkciók ellátására.
A megelôzô tanulmányok és szakvélemények
alapján az önkormányzat ötletpályázatot írt ki a
közösségi ház terveinek elkészítésére, melynek
nyertese a Vadász és Társa Építômûvész Kft.
munkája lett, amely alaprajzilag egy virágra em-

lékeztet. Az Önkormányzat az engedélyezési
terv elkészítésére szerzôdést kötött a nyertes pályázóval. Vadász György Kossuth-díjas, Ybl-díjas
tervezô vezetésével az engedélyezési terveket a
tervezôirodája elkészítette, amelyre a jogerôs
építési engedélyt a XV. Kerület Építési Osztálya
2008. október 14-én megadta.

A projekt megvalósulása
Idôközben elkészült az Újlipótvárosi Közösségi
Ház célokmánya 3,5 milliárd forint költségkerettel, amely magában foglalta a beruházás
költségét, az elôkészítési munkáktól a tervezési, kivitelezési, elsô berendezések beszerzési
költségéig az összes költséget. A beruházási
célokmányt az önkormányzat képviselô-testülete 2008. december 11-én hagyta jóvá.
A közösségi ház megépítésének érdekében
az önkormányzat nyílt, uniós közbeszerzési eljárást írt ki, melyet a Magyar Építô Zrt. fôvállalkozásban nyert el. A kivitelezési szerzôdés öszszege: bruttó: 3 109 982 527 Ft volt. A kivitelezési munka idôtartamát a szerzôdéskötéstôl
számított 335 napban határozták meg.

Mûszaki paraméterek:
A beépítendô telek területe: 14 667 m2. A főépülettôl külön, terepszint alatt egy 2500 m2es teremgarázs kerül kialakításra.
A közösségi ház épületegyüttese egy központi magra épülô négy sziromból tevôdik
össze. A Pannónia utcai oldalon található, az
ovális alakú multifunkcionális rendezvényterem, amely az alábbi szintekbôl áll:
A multifunkcionális terem:
Pinceszint: összes alapterület 855 m2. Gépészeti területek (szellôzés, hûtés-fûtés, hôközpont) raktárak, nézôtéri padló mozgatószerkezete, öltözôk.
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Földszint: összes alapterület 855 m2. Nézôtér: 450 m2, és az elsô emeleti galériával
együtt 600 fô befogadására alkalmas. Színpad:
270 m2. Nézôtéri vizesblokkok, szekcionálható
klubtermek, egyéb kiszolgálóhelyiségek.
Emeleti szint: összes alapterület: 711 m2. Irodák, a nézôtér fölé belógó galériarész, öltözôk,
vizesblokkok és egyéb kiszolgálóhelyiségek.
A multifunkcionális terem úgy kerül kialakításra, hogy a mozgatható padlózata révén
színházi elôadásokra is, de a nézôteret és a
színpadot egy síkba hozhatóan nagyobb közösségi rendezvényekre is (pl.: szalagavató bálok stb.) használható lesz.
A Pannónia úti második szirom:
A Pannónia úti második sziromba rekreációs
funkcióval három nagyobb tornaterem épül
(120-120 m2) a hozzájuk tartozó öltözôkkel,
vizesblokkokkal és irodákkal együtt. Itt helyezkednek el az egész épületkomplexum üzemeltetési irodái is. A második szirom nettó alapterülete: 790 m2.
A harmadik szirom:
A Kárpát utcai oldalon a Zöld Ág Tagóvoda
felé esô részen lévô sziromban egy könyvtár
kerül kialakításra, mintegy 270 m2-en, illetve
egy idôsek klubja 189 m2-en (melegítôkonyhával), közös 100 m2 terasszal. Ebben a
szárnyban helyezkedik el az üzemeltetés öltözô és vizesblokkja is. A harmadik szirom nettó
alapterülete: 616 m2.
A negyedik szirom:
A negyedik szirom, mely a Kárpát utca
Bessenyei utca sarok felé esik, egy minden
igényt kielégítô, 300 m2-es éttermet foglal
magában, 70 m2-es fôzôkonyhával. Tartalmazza továbbá az épületet kiszolgáló közös
helyiségeket, mint ruhatár, mozgássérültWC és egyéb vizesblokkokat. A központi
mag középen egy 120 m2-es átriumot tartalmaz, melyet az 556 m2-es elôcsarnok vesz
körül, ez kiállítóteremként is fog funkcionálni. A negyedik szirom nettó alapterülete:
745 m2.
A közösségi ház nettó szintterülete:
5646 m2. A hûtési-fûtési és szellôztetési
rendszerének ellátását túlnyomórészt alternatív energiaforrásból biztosítja. A klimatizált
épületben számítógép vezérli a környezetkímélô levegô-levegô hôszivattyús rendszert.
A megközelíthetôségét a tömegközlekedési
eszközökön kívül mintegy 2500 m2-es, 100
gépkocsi befogadására alkalmas, terepszint
alatti garázs biztosítja. Az építkezés során
nagy figyelmet fordítottak a környezet megóvására, a tervezés során külön szempont
volt a meglévô faállomány védelme. A beruházás befejezésével jelentôs zöldfelületekkel
és minôségben megújult faállománnyal gazdagodik a kerület.

Az épületegyüttes beruházását és a kivitelezés mûszaki ellenôrzését az önkormányzat
megbízásából az Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó Vagyonkezelô Zrt. végezte.
A közösségi ház Radnóti Miklós Mûvelôdési
Központ nevet kapta, mivel a költô többszörösen kötôdik a kerülethez. Az épület 2011. április 14-én került határidôre átadásra.

Az épület üzemeltetése
Az új RaM Mûvelôdési Központ üzemeltetését a
XIII. Kerületi Közmûvelôdési Nonprofit Kft. végzi.
Az épület üzemeltetésére több közbeszerzési pályázat került kiírásra. A multifunkcionális és az éttermi szárnyának üzemeltetését az
ExperiDance Produkció nyerte el, így állandó
otthonra lelt a látványszínházi elôadásaihoz.
A többcélú nagyterem RaM Colosseum néven üzemel. A beköltözése elôtt, az ExperiDance Produkció – a saját igényei szerint –
építtette ki a színházterem színpadvilágítási
rendszerét (Pelyhe és Társa Kft.) és a hangrendszerét az (AUDMAX Kft.).

A könyvtárat a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár bérleti szerzôdés keretében üzemelteti. Az
épületben üzemelô Ôszikék Idôsek Klubja a XIII. Kerületi Önkormányzat Szociális Osztályához tartozik. A rekreációs szárny mûködtetése
jelenleg pályáztatás alatt van.
A terepszint alatti garázst – ugyanúgy bérleti szerzôdés keretén belül – az ÉPFU-ZAY Kft.
üzemelteti.
-szjiKöszönettel tartozom Rusznák Róbert főmérnöknek és
Sági Orsolya projektvezetőnek segítő tájékoztatásukért.

Radnóti Miklós Mûvelôdési Központ építése
Alapadatok
Beruházó
Lebonyolító
Mûszaki ellenôrzés
Generáltervezô
Tervezés éve
Kivitelezés éve
Fôvállalkozók
Építési munkák
Színháztechnológia
Külsô közmû, út- és parkolóépítés
Mobiliák szállítása
Fôbb mutatók
Alapterületek
Beépített alapterület
Beépítettség
Bruttó szintterület
Építménymagasság
Zöld terület
Létszámadatok, kapacitás
Színházterem
Idôsek Klubja
Könyvtár
Étterem
Kiszolgáló helyiségek
Rekreációs szárny
Költségek
Kivitelezés összköltsége
részletezve ebbôl:
Színháztechnológia
Hatásvilágítás
Audiovizuális rendszerek
Teremakusztika, burkolatok
Mobiliák
Kertépítési munkák

Budapest, Fôváros XIII. kerületi Önkormányzat
Hiszékeny Dezsô alpolgármester
Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó Vagyonkezelô Zrt.
Kuruc László kerületi fômérnök
Rusznák Róbert fômérnök
Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó Vagyonkezelô Zrt.
Vadász és Társai Építômûvész Kft.
2008–2010
2010–2011
Magyar Építô Zrt.
Színpad és Emelôgép Technika Kft.
Sima Út Kft.
Sincord Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Gyulai Fafém Bútor Zrt.

4708,18 m2
32,08%
9694 m2
8,3 m
40,89%
448
566
189
244
287
471
798

m2 földszint, 100 m2 karzat
fô / földszint, 72 fô / karzat
m2
m2
m2
m2
m2

3500 M Ft
110 M Ft
45 M Ft
79 M Ft
46 M Ft
141 M Ft
98 M Ft
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Virágból kibomló közösségi ház
Építészeti koncepció

2008 júniusában a XIII. kerületi Önkormányzat meghívásos építészeti tervpályázatot írt ki
a Bessenyei u. 4–6. szám alatti ingatlan beépítésére. A feladat az önkormányzati tulajdonban lévô ingatlanon egy rendhagyó építészeti kvalitásokkal rendelkezô közmûvelôdési létesítmény, az Újlipótvárosi Közösségi
Ház épületének megtervezése volt. Irodánk a
tervpályázaton elsô díjat nyert, a szakértôi
zsûri továbbtervezésre és megvalósításra javasolta pályamûvünket. 2009 márciusában
megbízást kaptunk a Közösségi Ház építési
engedélyezési tervének elkészítésére. A fôépítészi irodával és az Angyalföld–Újlipótváros–Vizafogó Vagyonkezelô Zrt.-vel való
rendszeres egyeztetések során alakult ki a jelenlegi terv. A pályázati koncepció megtartása mellett az épület alapterülete csökkent, és
új funkciókkal is gazdagodott.

Fotó: Bujnovszky Tamás

Elôzmények

Átrium

A kompozíció
A XIII. kerület, Pannónia, Bessenyei, Kárpát
utcák által határolt terület lebontásra ítélt iskolájával és a mellette lévô óvoda szomszédságával együtt gazdag vegetációjú, dús,
nagy fákkal örvendeztetô környezetet jelöl.
A madártávlati képrôl szemet-lelket nyugtató
látvány megtartása, – a lehetôségek mellett –
legfôbb feladatunk volt.
Ezért az épületszirmokat a lebontott iskola
területére helyeztük el, a fák maximális megtartása érdekében.
Az épületszirmokat – szellemi és formai fôhajtásként – a fák közé helyeztük, ahol a
négy elválasztható, mégis eggyé váló funkciósor, a
– multifunkcionális színházterem,
– rekreációs termek,
– idôsek klubja, könyvtár-olvasóterem
– és az étterem-internetkávézó
külsô-belsô világa egy belsô mag, a „bibe”
körül összpontosul.
Ez a „bibe” az a belsôudvar-kör, melyet a
négy szirom körbeforduló szövete, az elôcsarnok vesz közre, és teszi lehetôvé egy
helyrôl mindent elérhetôen, mégis a négy
funkciót külön térrészekbe helyezetten.
A kompozíció másik lényeges eleme – a
négybôl három szirom – a rekreációs egység
az idôsek klubja és az étterem-kávéház külsô,
átlós sarkaitól a középpont, a „bibe” felé
ereszkedése, magasság csökkenése, ami végül még plasztikusabbá változtatja a külsô és
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belsô tereiben egyaránt egyedi épületet, és
növénytetejével pótolja a földtôl elvett területet.
A tömegek és a homlokzatok vertikális nyílásrendje, sûrûsödô, ritkuló ritmusukkal fokozni képesek a változatos formavilág mégis
összetartozó egységeit.

A negyedik tömeg az elliptikus színházé.
Körbeforduló színház – mai és ôsi is, ahol a
színészi játék is körbefordulhat – a változtatható széksorú nézôtér között, vagy körül, és
körbeköszönhet a tapsoló nézôk elôtt is.
Dönthetô nézôterével mindenféle elôadás
befogadására alkalmas, a hagyományos

RaM MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

széksoros ültetés mellett (630 fô) a színpaddal összenyitva 800 m2-es bálteremmé alakulhat, és lehetôség nyílik 4 m-es teraszok kialakításával körasztalos leültetésre is.
Az íves tömeg lágyan simul a környezô beépítés felé, minden irányban köszöntve a városrész lakosait.

Kiszolgálás, parkolás
Az intézmény fôbejárata a Kárpát utca felôl

A Radnóti Miklós Mûvészeti Központ tervezôi
Generáltervezô:
Építész vezetô tervezô:
Építész tervezôk:
Statika:
Épületgépészet:
Épületvillamosság:
Belsôépítészet:
Épületszerkezetek:
Zajvédelem, akusztika:
Teremakusztika:
Színháztechnológia:
Tûzvédelem:
Kertépítészet:

Vadász és Társai Építômûvész Kft.
Vadász György, Kossuth-, Ybl-díjas építész
Vadász Balázs, Palotás Artúr, Labádi Zoltán, Kovács Miklós
ifj. Vadász György, Dávid Ágnes,
Zöld Béla
Balogh Lajos
Schinagl Gábor
Schreiber Gábor
Csott Róbert,
Kotschy András
Tompai Zsuzsa
Székács András
Holtság Ágnes

Anyagok
A külsô falak fehérre vakoltak, a nyílászárók
alumíniumszerkezetûek, helyenként fémburkolatos parapetfallal. A három „sziromtetô”

Mobil és fix öltözôasztalok

zöld tetô, az ellipszis alakú rész kaviccsal fedett, illetve a színpad feletti zsinórpadlás antracitszínû fémburkolatot kapott.
Vadász Balázs

A mûvelôdési központ fôbejárata

van, míg az üzemi kiszolgálása: a kávéház
gazdasági forgalma és a színházterembe a
díszletbeszállítás a Bessenyei utca felôl történik. Az üzemi és mûvészbejáró a Pannónia u.
88–90. alatt van.
A köztéri parkolás az egyirányú Pannónia
és Bessenyei utcák mentén megoldható, a
kötelezô gépkocsiszám föld alatti elhelyezése
a fátlan sportterület alá került.

Fotók: szji

Ruhatár

A nézôtér a színpad felôl
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Teremakusztika
A multifunkcionális, ovális alaprajzú nagyteremben fontosnak tartottuk, hogy biztosítottak legyenek az alapvetô teremakusztikai feltételek a jó beszédérthetôséghez és a megfelelô zenei hangzáshoz.
A nagyterem térfogata (színpadtérrel
együtt) ~8000 m3 befogadóképessége 456
fô (földszinten) +72 fô (erkélyen), összesen
528 fô. A fajlagos légtérfogat ~7,5 m3/fô.
A fenti célok elérése érdekében olyan faborítású hangvetô felület készült a színpadnyílás két oldalán, a nézôtéri oldalfalak elülsô,
oldalsó, bejárati ajtókig terjedô szakaszánál,
amelyrôl többlet-hangenergia juttatható – a
direkt hang mellett – egyszeres visszaverôdéssel a nézôtérre.
A falfelületek további szakaszain – akusztikai szempontból – nem tartottuk szükségesnek burkolatok készítését, ezért vakolt, festett felületek készültek.
A terem mennyezetén, a trapézlemez aljára 1,5 cm vastag tûzgátló gipszkarton borítás
készült felületkezelve, sötét, matt festéssel.
A nézôtéri részen íves, mennyezeti, befüggesztett hangvetôk készültek, az építész metszetrajzon jelöltek szerint. Ezek kialakítása,
100 x 200 cm méretû, 2 x 6 mm vastag hajlított (R1470 mm) rétegelt lemez ragasztva,
felületkezelve.
A nézôtér hátsó bejárati részénél, a széksorok mögött, 100% redôzésû vastag függöny
készül, a teremformából adódó „fókuszpont”-hatás megszüntetésére, valamint a
színpadi részre a zavaró, nagy idôkésésû
hangvisszaverôdések elkerülése érdekében.
A teremben parketta padlóburkolat létesült. A mobil székek kárpitozott ülés- és háttámlarésszel készülnek.
Zenei események, hangversenyek alkalmával a színpadon – a nézôtérivel azonos kialakítású – hangvetô lapok befüggesztését ter-
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veztük, melyeket a díszlethúzókra lehet bekötni.
A nézôtér erkélyén – középen kialakított
fény-hang vezérlô páholy teljes belsô falmennyezeti felületére hangelnyelô burkolat
és szônyegpadló készült.
A nagyterem belsôtér tervezését, kialakítását számítógépes teremakusztikai modellvizsgálatokkal végeztük. Ezzel a módszerrel
elôre meghatározhatók a fôbb akusztikai paraméterek, illetve a mérési eredmények alapján lehet – szükség esetén – korrekciókat végezni.
A telt teremben a tervezett, várható utózengési idôértékek (közepes utózengési idô,
Tk = 1,6 s) és az utózengési idô frekvenciafüggése a terem többcélú felhasználásának
jól megfelel, zenés elôadások alkalmával a
zenei élvezhetôség messze jobb lesz, mint a
megszokott termeknél.
Az elkészült létesítményben eddig még
nem történtek akusztikai mérések. A színháztermi kialakításnál a közönség visszajelzései
kedvezôek. A nagyterem jól megfelelne
szimfonikus koncertek megtartására is. Ez különösen fontos lehet a közeljövôben, amikor
a Zeneakadémia rekonstrukciója miatt a fôvárosban egy hangversenyterem használatát
hosszabb idôre nélkülözni kell. Sajnos az üzemeltetô a létesítmény koncertekre való felhasználását egyelôre nem tervezi.
Kotschy András
akusztikus tervezô

RaM MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

A színpadtechnikai berendezések
bemutatása
A XIII. kerületi önkormányzat finanszírozásával egy rendkívül színvonalas rendezvényközpont épülhetett meg. Ebben hangsúlyos
szerepet kap a nagy rendezvényterem, mely
többfunkciós, és ennek legfontosabb eleme
a variálható nézôtér.
A két részben mozgatható nézôtéren kétsoronkénti emelés volt az igény a széksorok
elhelyezéséhez, a körasztalos (teraszos) elrendezéshez négysoronkénti emelés szükséges, a báltermi funkciónál pedig sík pado-

A platók lépcsôzését párhuzamkaros mechanizmus biztosítja. A 4 méteres platókból szekunder emelôk segítségével, a hátsó 2 méter
gépi mozgatással kiemelhetô. A kiemelést
trapézorsós emelôk végzik, szinkronizált párhuzamkaros mechanizmussal kombinálva.
Ezen megoldással a kívánt funkciókat maradéktalanul képes ellátni. A berendezés a terem minden elvárt elrendezését gépi mozgatással teljesíti. Kivételt képez a középsô fix
rész, melyen a hátsó kiemelés kialakítása a ki-

leges szélességi mérete 15,0–20,0 m, mélységi méretek (burkolt szerkezeti méret)
2/4 m. A lépcsôzés magassága (kétsoronkénti körasztalos) 200/400 mm. Hasznos teherbírás mozgatás közben 50 kg/m2. A vezérlés
az elôszínpadon, a falon elhelyezett kezelôfelületrôl történik.
Néhány kép mutatja be, hogyan lehet az
emelt, székekkel berendezett nézôteret vízszintesbe állítani, mintegy 4-5 óra alatt a székeket, dobogókat, korlátokat leszerelni és az

A hátsó nézôtérrész tartóállványai a hidraulikus emelô- és reteszelôhengerekkel

zat. A beépítésre került rendszer mindhárom lehetôséget gépi mozgatással szolgálja ki.
A nézôtér elsô és hátsó szekciójának mozgatása azonos technikai elven, hidraulikával
történik. A hidraulikus emelés alsó és felsô
véghelyzetben hidromechanikus reteszeléssel van rögzítve, valamint a második és harmadik terasz falnál lévô konzolos kinyúló részei elektromechanikus mûködtetésû támaszokkal lengés ellen ki vannak reteszelve.

írás szerint dobogóval történik. A nézôtér
statikus terhelése minden elrendezésnél 500
kg/m2. A légrés mértéke, mind a mozgó felületek között, mind pedig a mozgó és fix részek találkozásánál, nem haladja meg a
8,0 mm értéket. A körasztalos elrendezésnél
a leesésveszély megakadályozása érdekében
betûzhetô korlátok fogadására alkalmas hüvelyek lettek elhelyezve a színpad felôli íven
4 szintnél, valamint a leghátsó sor hátsó élén
is hátsó korlát fogadására. A „teraszok” név-

elôszínpadi süllyedôvel a színpad alatti raktárba szállítani.
A fôszínpadon került beépítésre az elôszínpadi süllyedô pódium, mely elsôsorban a zenekari árok kialakításához, valamint a nézôtér, illetve színpad átépítéséhez szükséges, a
színpadi pódiumok és zenekari felszerelések
(állványok, világítási eszközök, hangszerek
stb.), nézôtéri székek szállításához használható a színpadszint és a színpad alatti terek kö❯
zött.
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❯

Az elôszínpadon egy 2,5 x 5,5 m-es elôszínpadi süllyedô pódium került beépítésre,
mely a színpadszint és a pince szintje közötti
átjárhatóságot, szállítási útvonalat biztosítja.
Alaphelyzetben a pódium a színpadszinten
van, a pinceszinten a pódium süllyesztékét a
két hosszanti oldalán elektromosan reteszelt
ajtó határolja. Az ajtók nyitott állapotánál a
pódium nem üzemképes, a rendszer a mozgást letiltja.
A berendezés a négy sarkán elhelyezkedô
vezetôoszlopokon tájolt, és ugyanitt vannak
beépítve a duplex láncok, melyekre a hegesztett rácsos acélszerkezetû mozgó pódium van befüggesztve. A pódium szerkezetébe van integrálva a hajtásrendszer – mely félomega rendszerû lánchajtás –, központi hajtómotorral mozgatva két ikerhajtómûvön keresztül. A berendezés statikusan 5 kN/m² terhelésre lett méretezve, dinamikus terhelése
max. 17 kN. Szintbe állási pontosság
±1 mm, mozgatás sebessége 0,1m/s. A mozgástartomány 3,65 m. Az alsó megállószinteken lévô kétszárnyú ajtók elektromechanikusan reteszeltek. Beépített motorteljesítmény
4 kW.
Görög rendszerû függönymozgatás ké-

A nagy teherbírású díszlethúzók és süllyedôk kezelôtáblája
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szült, melynek feladata a színpad lehatárolását szolgáló függöny gépi mozgatása. A portálnyíláson belül került telepítésre a tûzgátló
függöny, majd közvetlenül mögé a görög
rendszerû elôfüggöny-mozgatás. A függönysín Omega típusú, 4 kerekes görgôkkel,

Az íves oldalkonzolok reteszelése az oldalfalhoz

Az egyik fôtartó a „bölcsôvel” és a párhuzamkarral.

mozgatókötélzettel és gépi mozgatómûvel
rendelkezik. A gépi mozgatómû és az elektromos vezérlôszekrény a sín rendezôi jobb
oldali vége fölött, a karzat falán helyezkedik
el. A hajtásegység kötéldobos, villanymotorral, önzáró jellegû csigahajtómûvel, szaba-

RaM MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

don állítható hatkapcsolós végálláskapcsoló
egységgel. A függönymozgatáshoz önálló
lengô kezelôdoboz tartozik, amely a rendezôi jobb oldalon, az ügyelôi munkahely és a
központi színpadgépészeti vezérlôfelület
mellett található. Mozgatási sebesség

Akusztikai panel és az elôszínpadi díszlethúzók

A felemelt hátsó nézôtérrész mobil lépcsôvel és korláttal

1 m/sec (szabályozható). Elektromos energiaigény 0,75 kW.
A színpad és az elôszínpad felsôgépészeti
kiszolgálására 7 db fixen telepített, nagy teherbírású gépi díszlethúzó készült, 500 kg-os
terhelhetôséggel, max. 0,25 m/sec (szabá-

lyozható) sebességgel. A húzók a díszletek,
világítási eszközök, függönyök és hangvetôk
függôleges irányú mozgatására és tartására
szolgálnak. A berendezések hajtásegysége és
terelôkerekei egy közös tartórúdon helyezkednek el. A tartórúd a mennyezeti statikai
tartókhoz körmökkel van felfogatva.
A mozgatóegység 4 köteles, kompakt hajtásegység, fékes villanymotorral, önzáró jellegû csigahajtómûvel, szabadon állítható
hatkapcsolós végálláskapcsolóval. A csévélôtárcsák mellett elhelyezett rézrúd az esetleges rendellenes kötélcsévélést érzékeli, ilyen
esetben a mozgás azonnal megáll. A csévélôtárcsákról a kötelek vízszintesen a terelôkerekekhez futnak. A terelôkerekekrôl függôlegesbe leforduló kötelek a díszlettartó csôhöz
ékes kötélvégzárral csatlakoznak. A csövek
hossza változó – a színpadtér alakját követve.
A bekötési pontok nagy távolsága miatt erôsített (63,5 mm-es) díszlettartó csövet építettünk be. A hajtásokhoz tartozó elektromos
vezérlôszekrények közvetlenül a gépegységeken, (ill. az elôszínpadi gépeknél a zsinórpadlási karzat oldalfalon) találhatók. A központi vezérlôszekrény (karzat rendezôi jobb
oldalon) és a díszlethúzókra kihelyezett ve- ❯

A nézôtér mozgatását biztosító hidraulikus tápegység
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❯

zérlôszekrények között kábeles összekötés
van. A vezérlést a központi PLC Profibus kapcsolaton keresztül végzi az emelés és sülylyesztés funkciókat illetôen. A mozgatás két
végállás között lehetséges, a sebesség potenciométerrel beállítható. A közös színpadgépészeti kezelôtabló a színpad rendezôi jobb
oldalán, az oldalfalon helyezkedik el. A kezelôtablón kiválasztható, hogy melyik díszlethúzó mozogatható, a lengô kezelôdobozon
lévô „FEL” ill. „LE” nyomógombok nyomva
tartásával. A lengô kezelôdoboz a kezelôtablóba csatlakoztatható. A díszlethúzók mozgatása egyedileg vagy egyidejûleg csoportosan is lehetséges. Az elért véghelyzeteket és
az esetleges hibaállapotot a kezelôtablón
lámpák jelzik vissza. Vészmûködtetés, ill.
szükségmûködtetés a gépegységek vezérlôszekrényeirôl lehetséges, lassú járati sebes-

Színpadtér, a kezelôkarzatról

állítható vízszintes vagy függôleges helyzetbe. Az akusztikai panel hajtásegysége és terelôkerekei – hasonlóan a díszlethúzókhoz –
egy közös tartórúdon helyezkednek el. A tartórúd a mennyezeti statikai tartókhoz körmökkel van felfogatva. A központi tartócsôhöz a panel acélváza (a súlypontjában) íves
tartókkal van felfüggesztve. A színpadszintre
leeresztett panel – a panel súlyvonalában kialakított forgáspont körül – billenthetô, és a
kívánt vízszintes vagy függôleges helyzetben
két segédtartó karral rögzíthetô.
Barna János

Díszlettartó csô és a gépi hajtásegységek

séggel, közvetlenül a frekvenciaváltókat vezérelve. Elektromos energiaigény 2,2 kW/gépegység.
Az elôszínpad fölött esetenként szükség
van egy nagyméretû, vízszintes helyzetû
akusztikai panelre, hangtereléshez, illetve
esztétikai okokból. Ugyanitt, a panel fölött
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2 db fixen telepített díszlethúzó is készült –
az elôszínpad díszletezési igényeinek kiszolgálására –, melyek mûködtetésekor a panel
függôleges (parkoló) pozícióba kell, hogy álljon. Az akusztikaipanel-mozgatás ezt a kettôs
igényt elégíti ki. A berendezéssel a panel lefel mozgatható, és egy forgáspont körül be-

Megjegyzés:
Az ExperiDance Produkció a színpadi felsôgépezetet kiegészíttette a saját elôadásainak nagyobb díszletigényéhez alakítva. További 10
gépi díszlethúzót – programozható vezérléssel
– a Kompanik Kft. szerelt be. A felsôgépezet az
anyagi lehetôségektôl függôen késôbbiekben
tovább bôvíthetô.
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Színpadvilágítási rendszer
– az üzemeltetô szemével
Az új Radnóti Miklós Mûvelôdési Központ
épületében hangsúlyos helyet foglal el a
multifunkcionális színházterem. A beruházás
során ennek üzemeltetésére pályázatot írtak
ki, amit az ExperiDance Produkció nyert
meg, így részt vehettem – remek kollégákkal
együttmûködve – a hatásvilágítási rendszer
megtervezésében és kivitelezésében. Ez a
projekt nagy kihívás volt a benne részt vevô
szakemberek számára, részben az országunkra jellemzô relatív pénzhiány miatt (az elvárások aránytalanul magasabbak, mint a ráfordítható összeg nagysága), részben pedig

megesz reggelire. Ezen problémák kiküszöbölése miatt úgy döntöttünk, hogy olyan
rendszert tervezünk, amely a lehetô legjobban használja ki az adott lehetôségeket. A terembe (beleértve a nézôteret is) beépítésre
került több mint háromszáz elektromos végpont, amely egy vonalválasztó dugaszolószekrénybe (hot patch) érkezik. Ez az ideiglenes kábelezés kiküszöbölése miatt lett így, hiszen jobb a kábel a falban, mint a vendégek
lába alatt. A hot patch szekrényt 144 dimmer, és 48 direkt áramkör táplálja meg, így
bármely áramkört (legyen az szabályozott

vagy direkt) a terem tetszôleges pontjára ki
lehet küldeni. Ez nagyfokú flexibilitást ad a
teremnek, de a kiszolgáló személyzetnek észnél kell lenni a mindennapi használat során.
Továbbá 50 DMX kiállást építettünk be a terem különbözô pontjain, ezeken három univerzumot tudunk kábeleken szétosztani a
házban. Beépítésre került négy darab 3 x 63
A-es kiállás is, bár ezeket muszáj volt párhuzamosítani az energiaellátás hiányosságai
miatt. A nézôtér felett három híd fut át, annak teljes szélességében, és ezek kétoldalt
karzatokkal vannak összekötve. Ezekrôl a nézôtér bármely pontja bevilágítható olyan
eseményeken, ahol az átalakított nézôtér
rendezvényteremként mûködik.
A hatásvilágítási berendezések kiválasztásánál elsôdleges szempont volt, hogy inkább ❯

Fényvezérlôpult a vezérlôpáholyban

a terem összetett funkciói miatt, hiszen egyaránt fontos volt a rendezvényterem igényeinek kiszolgálása és a színházi funkcióknak való megfelelés. További nehézséget okozott a
terem ovális alaprajza is. Ezúton szeretném
megköszönni a kivitelezô cégek együttmûködését és nagyfokú rugalmasságát az építés
során, különösen a Pelyhe és Társa Kft. szakembereinek, akiknek sok fejtörést okoztam
már a tervezés stádiumában is, és ez csak fokozódott a kivitelezés alatt. Muchas gracias!
Az elsô problémát a hatásvilágításra szánt
összeg jelentette, amely oly csekély volt,
hogy szóba sem jöhetett korszerû hatásvilágítási eszközök beszerzése, mint például
mozgófejes fényvetôk, lézer, esetleg LED-fal
stb. A második probléma a szcenikai világítás
betápjának alulméretezettsége volt, mely kissé kevésre sikerült: mindössze 3 x 160 A lett,
amit, valljuk be, egy komolyabb rendezvény

Hiányzik a színpadi világítási híd
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Mobil teljesítményszabályozó szekrények

Dugaszoló kábelek dzsungele
❯

30

kevesebb, de jó minôségû felszerelés legyen.
Beépítésre került 33 db ADB F101-es fresnel
fényvetô, amelybôl 24 db-ot a színpadon utcavilágítás céljára használunk. Ezekbôl 18 dbra Croma Q színváltó került. Természetesen
erre a célra profil fényvetôk jobban megfeleltek volna, ahogy azt Hécz Péter, általam nagyra becsült kollégám is megjegyezte a Gyôri
Balett vendégjátéka alkalmával. Péternek igaza van, de a két berendezés közötti árkülönbség elég nagy volt, így ezt a megoldást kellett
választanom. (Egyébként az elôadás kitûnô
volt, a gyôriek kiváló szakembergárdája tökéletesen megfelelt a kihívásoknak.)
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További 9 db ADB F101-es fényvetôt helyeztünk el a nézôtér feletti hídon, amelybôl
8 db szintén színváltóval szerelt. Az elôszínpad mélységében elhelyezett két „zseb”-be
6 db ETC Source FourZoom 25-50 profil
fényvetôt szereltünk be. A nézôtéri hidakon
elhelyeztünk továbbá 7 db ETC Source FourZoom 15-30 profil fényvetôt Croma Q színváltóval szerelve. Ezenkívül rendelkezünk
12 db ADB F201-es fresnel fényvetôvel,
10 db Spotlight aszimmetrikus derítôvel,
48 db PAR64 1 kW-os fényvetôvel és két Clay
Paky Shadow QS-ST 1200 W fejgéppel.
A rendszert egy Grand MA Pico fénypult vezérli.
Ezt a fényvetôparkot egészíti ki az ExperiDance társulat 30 db Clay Paky Alpha Spot
300-as mozgófejes parkja, amely évek óta
hûségesen szolgálja a társulat produkcióit,
esôben, porban, hidegben, melegben. A teljesítményük elsôre kevésnek tûnik, de ebben
az országban ez elôny, hiszen a helyszínek
többsége energiagondokkal küzd, ellenben
fényerô tekintetében egyenrangú a Stage
széria 1200 W-os társaival. (A géppark a napokban érte el a kétezer üzemórát, szervizelés nélkül!)
További érdekes mûszaki megoldás, hogy
a színházterem nem rendelkezik kiépített világítási tartókkal. A színpad fölötti tartók bármelyikére tetszôlegesen szerelhetôk lámpák,
és ennek kábelezését négy darab nyolc, és
két darab tizenkét áramkörös hartingos csoportkábel biztosítja. Erre azért volt szükség,
mert a társulat elôadásaira jellemzô, hogy
nincs két egyforma installációnk így a ma elterjedt kosaras világítási tartók – melyek nagyon praktikusak, és mechanikai védelmet
biztosítanak a fényvetôknek, de kellô belmagasság hiányában rendkívül zavaróak tudnak
lenni – nem kerültek beszerelésre. Ezt a döntést azóta a vendégjátékok igényei többszörösen igazolták.
A társulat évek óta számítógépen tervezi a
darabok világítását. Ehhez a Light Converse
nevû tervezôprogramot használjuk, ami
meglepôen pontos tervezést tesz lehetôvé.
A RaM Colosseum ezt a berendezést használta az összes ExperiDance elôadás felújításához, házhoz szabásához. Ezzel készítjük számos rendezvény fénytervét is, és ezzel készült a GEORGIAN STORM – Repülô Grúz
Táncosok elôadás teljes fényterve is. Ezzel a
technológiával rengeteg idô, pénz és energia
takarítható meg, nem is beszélve a világítástervezô testi épségérôl, akit nem vernek meg
a világosítók, amikor negyedszer pakoltat át
mindent. Tiszta szívvel ajánlom mindenkinek
használatát!
Az intézmény áprilisban nyitotta meg ka-

puit RaM Colosseum néven, és azóta számtalan világítástechnikailag is nívós produkciónak adott otthont. Minden nehézség ellenére szerintem ez a színházterem hazai viszonylatban elég tág teret ad a világítástervezôknek, hogy kiváló munkát végezhessenek.
Nagy örömömre szolgál, hogy sikerült egy
ütôképes világosítótárat építeni az épület kiszolgálásához. A társulat már tapasztalt két
világosítója, Környei Ádám és Martonosi Attila
mellé társult három szakember, Szondi
György, Gorjanácz „Süti” Ilona és Takács Zoltán segítségével remélem, még sokáig lesz
alkalmam igényesen kiszolgálni számos magyar és külföldi társulat mûvészi igényeit a
RaM Colosseumban.
Szimeiszter Balázs

RaM MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

A közönség kegyeiért folytatott harcban egyre inkább csak a legjobb (hang)minôségû
produkcióknak van esélye. A rosszul (vagy
sehogy sem) tervezett hangrendszerek és az
azon csapnivalóan megszólaló elôadások
ideje lejárt. A RaM Colosseumot birtokba vevôk azon szerencsések közé tartoznak, akiknek nem kell minduntalan a tökéletlen eszközök kompromisszuma közé passzírozott produkciókkal megküzdeniük. Azt hiszem, ennek legjobban mi, a nézôk örülhetünk.
Budapest XIII. kerületében 2011 áprilisában készült el a Radnóti Miklós Mûvelôdési
Központ, egy teljesen új építésû színház és
rendezvényközpont. Az épületet a Román
Sándor és Vona Tibor vezette ExperiDance
Tánctársulat csapata tölti meg értékes és színes tartalommal. Az ô igényeiket szem elôtt
tartva készültek a tervek és a kivitelezés. Az
épületkomplexum fókuszában a színházterem áll, de találunk itt könyvtárat, idôsek
klubját, éttermet, kávézót, grillteraszt: a RaM
Kulturális Központ valójában számtalan funkciót ellátni képes intézmény.
A színházterem nézôtere a hagyományos
lépcsôzetes színpad-nézôtér elrendezésen kívül képes – egy hidraulikus rendszer segítségével – a színpaddal egy szintre emelkedve
báltermet alkotni, így alkalmas konferenciák,
rendezvények, nagyobb volumenû prezentációk lebonyolítására is. Amellett, hogy az
épület az ExperiDance fôhadiszállása, befogadóként otthont ad más színházi és táncszínházi produkcióknak is. Ezeket kiszolgálni csak
elôre jól átgondoltan kialakított hangrendszerrel lehetséges. Lássuk, mit is jelent ez!
Az épületet Kupcsik Bertalan hangmester
(RaM) és Varga Krisztián projektfelelôs (AUDMAX) kalauzolásával járjuk körbe, miközben a
színpadon azt esti előadás lázas próbái folynak.
Sétánkat a hangpáholyban kezdjük, ahol a
fény- és a hangvezérlés, valamint a vetítéshez
használt berendezések egymás mellett kaptak
helyet. Itt találjuk a mi szempontunkból érdekesebb bejátszókat, a hangrendszer lelkét jelentő Yamaha M7CL keverőt, illetve a ház belső kommunikációját, a színházi ügyelő- és hívórendszert kiszolgáló eszközöket. A nézôkkel
közös légtérben, velük azonosat hallva, látva,
de mégis tôlük szeparáltan dolgozhatnak itt a
hang és a világosítás szakemberei.
A keverô Cat5 kábeleken, EtherSound protokollon csatlakozik a színpadi jelforrásokhoz, illetve az erôsítôkhöz. A színpad sarkain

Fotók: szji

A hangrendszer

A színházterem vezérlôerkélye

található négy csapdában egyenként 16 beill. 8 kimenet van. Ezek tetszés szerinti kombinációban használhatók a színpad oldalán
található rack-szekrényben elhelyezett
patchtáblának köszönhetôen. A rendszer ezáltal képes a legösszetettebb produkciók elvárásainak is megfelelni, legyen az egy több
muzsikussal elôadott zenés darab, vagy színes táncszínházi elôadás.
A színpadi monitorrendszert 6 darab
L’Acoustic 108p aktív hangsugárzó (2 utas
koaxiális, 8" + 1.5" membrán) és kettô 112p
(2-utas koaxiális, 12" + 3" membrán) alkotja.
Ezek egy része fix kiépítésû, és önmagukban
is kellô lefedettséggel és minôségben látják el
a színpadot. Ugyanakkor lehetôség van tetszôleges helyre kontroll hangsugárzókat tenni, ha a darab, a szereplôk úgy kívánják, vagy
épp a díszlet teszi szükségessé azt. Sikerült azt

elérni, hogy a színpad bármely pontján
egyenletesen masszív legyen a hangnyomás,
hiszen a táncos és zenés elôadások sarkalatos
pontja a mûvészek stabil hangellátása.
Az ügyelôi és közönséghívó hangrendszert
a Narval Acoustics Mátrixrendszere szolgálja
ki. Ez a kommunikációs eszköz megbízható,
rendelkezik minden szükséges szolgáltatással, bôvíthetô és hazai gyártású. A színpad
jobb oldalán, az ügyelô mögött kapott helyet a már említett patchtáblát is tartalmazó
szekrény, amiben minden más, a hanggal és
a hangosítással összefüggô berendezés megtalálható: az erôsítôk, a mikroport vevôk, a
hívóberendezések mátrixrendszere.
A vezeték nélküli eszközöket az AudioTechnika 3000-es szériájának kézi és lavarier
mikrofonjai és adói alkotják. A nagyfrekvenciás rendszer tökéletes vételt garantál a terem ❯
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bármely pontján, így a mikrofonok nem csak
a színpadon, hanem a nézôtéren is biztonságosan használatók. Ez fôként konferenciák
esetében és olyankor válik fontossá, amikor a
nézôtér is aktív területévé válik az elôadásnak.
A színpadról most az impozáns nézôtérre
vezet a sétánk.
Természetesen érdeklôdô pillantásunk elsôként a hangrendszerre irányul, mely LCR
elhelyezéssel, vonalsugárzó rendszerben került kiépítésre. A centert 6 db L’Acoustic KIVA
és 2 db L’Acoustic KILO hangsugárzó alkotja,
míg a L/R hangsugárzókat oldalanként 4 KIVA
és 1 db KILO. Mindezt 4 db 18"-os sub-láda
egészíti ki. A nézôtér elsô néhány sorának tökéletes ellátása és a hangkép színpadra történô „lehúzása” érdekében a színpadnyílás két
oldalára 2-2 L’Acoustic 8XT fill-sugárzó került
beépítésre. Ezeket 2-2 db LA-8 és LA-4 rendszerkontroller és teljesítményerôsítô hajtja
meg.
A puding próbája az evés: a papíron ill. a
Soundvision program segítségével a számítógépen megtervezett rendszeren a meghallgatást követően módosításra volt szükség. A sub hangsugárzóknak at eredetihez
képest új helyet kellett találni, hogy ezáltal
váljon a nézőtér lesugárzása a teljes hallható
spektrumban még egyenletesebbé. A teszteket követő korrekciókban az L’Acoustic mérnökei is részt vállaltak egy speciálisan a RaM
számára fejlesztett preset elkészítésével. A terem geometriai és fizikai adottságai miatt
avatott fül még hallhat némi egyenetlenséget, de a megfelelô akusztikai anyagok felszerelésével késôbb ezek megszüntethetôk.
A színházterem bal oldali emeletén kapott
helyet a „zenekari páholy“, ahol egy 20-22
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fôs színházi zenekar kényelmesen elfér.
A hangosítási rendszer itt is kiépített mind a
mikrofonok jeleinek fogadása, mind pedig a
monitorozás szempontjából.
Rövid sétánk során bebizonyosodott: a
RaM Colosseumban semmi sem szabhat gátat tökéletes elôadásoknak. Budapest és Ma-

gyarország ismét gazdagabb lett egy olyan
hellyel, ahol biztosított a legmagasabb szintû
mûvészet legmagasabb szintû kiszolgálása. És
ez természetesen nem csak a berendezéseknek köszönhetô…
Baranya Tamás
TLS Zeneház

HAZAI HÍREK

A Szarvasi Vízi Színház
Közép-Európa szívében, Békés megye kapujában új szabadtéri játszóhely született: Szarvason, a festôi szépségû Holt-Körös partján
egy különleges atmoszférájú, közel ezer ember befogadására képes színházat adtak át
2011. június 25-én.
Minden bizonnyal az idei nyár legnagyobb
turisztikai attrakciója a szarvasiak számára a
Szarvasi Vízi Színház, amely Magyarországon
egyedülálló építészeti megoldásként egy finoman stilizált várkastély és egy amfiteátrum
szelíd ötvözeteként épült fel egy remekbe

Józsefrôl elnevezett Pepikertet, a mára Európa-szerte híres, Szarvasi Arborétumot. A másik bástya a Réthy család nevét ôrzi majd. Az
épületben étterem és kávézó is várja a vendégeket. A projekt közel 226,7 millió Ft-ból valósult meg, újabb 140,28 millió Ft-ból pedig
a színpad melletti fahidat építették fel.
A Szarvasi Vízi Színház mûködtetésére
Szarvas Város Önkormányzata a Békés Megyei Jókai Színházat kérte fel. A megyei teátrum az elmúlt négy év alatt kis vidéki színházból Magyarország vezetô színházai közé

nôtte ki magát, amely ma már a szarvasi
színpaddal együtt öt színházi helyszínt üzemeltet. A Jókai Színház magas mûvészi színvonalon kívánja mûködtetni a Szarvasi Vízi
Színházat, a célok között szerepel mind a
szarvasi lakosság kiszolgálása, mind turisták
százainak Szarvasra, s ezen a kulturális kapun
keresztül Békés megyébe csábítása. Idén
nyáron a teátrum sikerprodukcióit állították
színpadra: a gyerekek körében hatalmas sikert aratott Ludas Matyi, a jövô évadban bemutatásra kerülô Kapj el! címû kamaramusical, vagy a hihetetlen közönségsikernek örvendô Csárdáskirálynô is garantált szórakozást ígér a vízi színházba látogatóknak. Emellett a városban mûködô Cervinus Teátrum
ôsbemutatóját, a Tessedik címû zenés játékot
is láthatják az érdeklôdôk, de lesz koncert és
táncshow is. Minden este a Vers a víz felett
irodalmi programsorozat kínál irodalmi feltöltôdést a kultúra szerelmeseinek. Esténként
a Jókai Színház társulatának mûvészei, valamint az elmúlt évad sztárvendégei olvassák
fel kedvenc verseiket, novelláikat a színház és
az irodalom kedvelôinek. (Ez a sikeres, az irodalmat népszerûsítô program nem várt nagy
érdeklôdés mellett zajlott a nyáron.)
A megnyitó ünnepi gálamûsort ágyúlövés
és tûzijáték zárta. Új színpad született Békés
megye nyugati kapujában, a történelmi Magyarország közepén, Szarvason, mely az elsô
nyári évadját nagy sikerrel zárta.

szabott új gyalogos fahíd szomszédságában.
Ez a színpad egyfajta összmûvészeti játszóteret kíván biztosítani a hazai és a Kárpát-medencei színjátszásnak.
A projekt, mely európai uniós támogatással
valósult meg, 2009-ben indult útjára. A tervezôi munkálatokat a szarvasi Városterv Kft.,
míg a kivitelezést az Integrál Zrt. hajtotta végre. A több mint 9000 m2-nyi területen színházi lelátót, színpadot hoztak létre, felújításra
került a Réthy Sándor és fia által alapított
ecetgyár épületegyüttesének két bástyája,
melyek június 25-tôl Szarvas város neves családjainak nevét viselik majd. A település életében a XIX. században kiemelkedôen fontos
szerepet töltött be a gróf Bolza család. Kastélyokat varázsoltak a Körös partjára, nevükhöz
fûzôdik a ma már egyedülálló ipartörténeti
mûemlék, a szarvasi Szárazmalom felépítése,
ôk telepítették az Anna-ligetet, majd a Bolza
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Az legjobb jelmeztervezô idén:

Rátkai Erzsébet
Rátkai Erzsébet vehette át az idei év legjobb
jelmeztervezôjének járó díjat, a Békés Megyei
Jókai Színházban bemutatott Shiller: Stuart
Mária, valamint a Gyôri Nemzeti Színház
Bulgakov: Molière, avagy álszentek összeesküvése címû elôadások jelmezterveiért. Ezt a
szakmai elismerést a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete, a Magyar Alkotómûvészek Házában látható szakmai kiállításhoz kapcsolódóan adta át.
A Békés Megyei Jókai Színház elmúlt évadban bemutatott Stuart Mária címû elôadása
rengeteg különlegességgel büszkélkedhet.
Dorotty Szalma nem mindennapi rendezôi
koncepciója, a monumentális díszletelemek,
az „üvegkalitka”, a látvány és a mondanivaló
egymást kiegészítô hatásos összjátéka mellett a gyönyörû jelmezek is hozzájárultak az
elôadás sikeréhez. A méltóságot sugárzó, különleges anyagokból készült ruhaköltemények már önmagukban is kifejezôerôvel bírnak. Rátkai Erzsébet jelmeztervezô valóban
csodálatos darabokat álmodott a színpadra,
és jelmezei egységgé formálták az elôadást.

A Gyôri Nemzeti Színházban bemutatott
Bulgakov: Molière avagy a álszentek összeesküvése címû darabhoz készült jelmezei-

rôl két, az elôadásról szóló kritikából idézünk:
„A jelmezek szépek, ezerhatszázas évek
némileg kihipózva.” (Zsedényi Balázs)
„Rátkai Erzsébet fehér jelmezei pedig tulajdonképpen szépen mondják el, hogy senkirôl nem tudunk semmit, mindenki egyforma
kívülrôl.” (Fáy Miklós)
A szakmai díjhoz gratulál a SZÍNPAD szerkesztôsége!

KÜLFÖLDI HÍREK

A nemzetközi

színházépítészeti ötletpályázat
eredménye
8th OISTAT THEATRE ARCHITECTURE COMPETITION, 2011
A Szenográfusok, Színháztechnikusok és
Színházépítészek Nemzetközi Szervezete
(OISTAT) Színházépítészeti Bizottsága nyolcadik alkalommal hirdette meg nemzetközi
színház-építészeti pályázatát. A feladat a Prague Crossroads, korábban Szent Anna-templom, Prága fontos mûemlékének színházi térré való formálása volt. A pályázat ötleteket
várt arra, hogyan lehet egy meglévô templomteret színházi térré transzformálni.
A pályázatra 184 pályamû érkezett 44 országból. A legtöbb pályázat, 26 Kanadából
érkezett, 15-15 pályázatot nyújtottak be Né-
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metországból és Tajvanból. Magyarországról
1 pályamû érkezett, Rákosi Adrienn és KissGazda Attila munkája.
A nemzetközi zsûri munkájában Iain Mackintosh, neves angol színházépítész, Mónica Raya mexikói díszlet- és jelmeztervezô,
Martien van Goor holland építész, Taesup
Lee dél koreai színháztechnikai konzulens,
Virginia J. W. Ross ausztrál építész vett rész.
A zsûri az alábbi díjakat ítélte oda:
Elsô díjat nyert:
Ana Mc Gowan – Új-Zéland: A pusztulás állapota (A State of Decay) munkája.

Második díjat nyert:
Andrey Nekrasov, Aleksandr Tsibaikin, Daria
Lyalyaeva, Andrey Yanshin – Oroszország:
Megóvás (Cocoon) címû munkája.
Megosztott harmadik díjat nyertek:
Laurent Blondeau, Maria Anastasia Kefalaki,
Julia Henning da Silva – Franciaország: CrossingRoads Színház és
Sarosh Mulla, Patrick Loo – Új-Zéland: Színház akrobatikus mutatványoknak (Theatre
for Acrobatcs) munkái.
Megosztott negyedik díjat nyertek:
Joannie Marie-Pier, Brouillard Dubreuil –

II. díj

I. díj

Franciaország A kevés több (Do more with
less) és
Carlos Campos, Yamila Zynda Aiub – Argentína: Az épített hang (The Building Sound)
munkái.
Dicséretben részesültek:
Jason Li, Asami Takahashi – USA: A hang
látványa (The Sight of Sound),
Maria Alejandre, David Esteegman, Ana Leon, Adriá Escolano, Luis Montoya – Spanyolország – Németország: Pókember közelít (Spiderman is coming) és
Hailey Boadway – Kanada: A Crossroads
Serfôzde (The Crossroads Brewey), valamint
Billy Guidoni, Delphine Borg – Franciaország: Beltéri viharos cirkusz (Indoor Storm
Circus), továbbá

Natasha Desic’, Sonja Egic, Nikolina Grbic,
Ivana Ðuric, Zvjezdana Amidžic – BoszniaHercegovina: Megérintve a hangot (Touching the Sound) címû munkái.
A Prágai Quadriennálé alatt a templomépületben a díjazott és dicséretben részesült
munkákon kívül még 9 pályamûvet állítottak
ki. Az ünnepélyes díjkiosztásra 2011. június
17-én került sor. A következô nap az összes
díjnyertes ismertette pályamûvét, és a zsûritagok, diákok, szakértôk, építészek vitáztak a
pályázatról.
A 8. TAC anyagát 84 oldalas, szép kiállítású kötetben is kiadták.
III. díjas tervek

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

35

FOLLOWSPOT

Fotó: MARTIN

Nagy fába vágom a fejszémet, mert átfogó képet szeretnék adni a LED
alapú világítás fejlôdésének jelenlegi helyzetérôl, a fejlesztések irányról – különös tekintettel
ezeknek a színpadvilágításra tett hatásáról.
E több számon áthúzódó
cikksorozat elsô, mostani részében a LED-nek
mint fényforrásnak a jelen fejlôdési állásáról,
valamint a világítási kifejezésekre, terminológiákra gyakorolt hatásáról
szeretnék beszélni.

LED korszakváltás 1.
A meccs állása
Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk,
hogy a LED-ek, mint az üstökös csapódtak bele a világítástechnika lassan csordogáló vizébe.
A világítástechnikán belül a színpad-világítási
fényvetôk típusai, a fényvetôk technikai megoldásai már hosszú évtizedek óta szinte változatlanok voltak, és csak idôrôl idôre zavarta
meg ezt a kellemes-langyos állóvizet egy-egy
innovatívabb, merészebb cég újdonsága. Ilyen
kô volt annak idején a Selecon Pacific fantázianevû profilfényvetô családja, mely 90 fokkal elfordította a (cserélhetô) lámpaház helyzetét, és
hôáteresztô tükör segítségével ért el „hideg”
fénysugarat, de az ETC S4 családja is ide sorolható, hiszen elsô esetben terveztek együtt
nagy sikerrel fényforrást és fényvetôt. E néhány
esetet leszámítva évtizedek óta klasszikus fényvetôkkel dolgozunk, és nem meglepô az sem,
ha 20-30 éves PC vagy Fresnel-lencsés fényvetôket használunk, hiszen e világítási eszközök
alapelve, felépítése generációk óta változatlan.
Mint tudjuk, a világítástechnika fejlôdését
alapvetôen a fényforrások fejlôdése határozza
meg, hiszen a fényforrásokra alapozva készülnek el azok a lámpatestek, fényvetôk, melyeket mi, világítástechnikusok a gyakorlatban
használunk. A LED-ek hatásfokának fejlôdése
úgy 7-8 éve áttörte azt a küszöböt, mely addig megakadályozta használatukat a profi világítástechnikában. A LED-ek lépésrôl lépésre
bebizonyították, hogy valódi alternatívát tud-
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nak ajánlani a hagyományos fényforrásokkal szemben. Biztos vagyok
abban, hogy mindenkinek megvan
a maga elképzelése arról, hogy a
LED-ek hol használhatók sikeresen
és hol nem, hol válthatják ki tökéle1. ábra
tesen a színszûrôket, és hol nem,
hol nyújtanak majdnem tökéletes
színhûséget, és hol kell elfelejtenünk használatukat – és biztosan
sokunk használ már ma is sikeresen
ilyen fényvetôket, de feltételezem,
csalódtunk is már jó párszor. Ezek
mind-mind egy ilyen forradalmi
változás természetes velejárói.
A LED-ek egyik nagy elônye a halogénekhez képesti sokkal jobb
fény-hatásfok. De vajon milyen minôségû fényt nyújtanak nekünk? Mi
fontos számunkra a színházban: a
2. ábra
fény minôsége vagy mennyisége?
Miért van az, hogy az egyik fényvetôtípusban már hamar megjelentek a LED-ek,
a másikban meg még nem? Mielôtt azonban
errôl beszélnénk, nézzük meg magának a LEDnek mint fényforrásnak a jósolható jövôjét.

A LED-ek jövôje
Az 1. ábra az USA Energia Hivatalának tanulmányából való, és tág idôhorizonttal jól
szemlélteti mind a múltba visszanyúlva, mind

pedig a jövôben megjósolva a fehér színû
fényforrások fényhatásfok-fejlôdését. (A fényhatásfok az 1 W elektromos energia segítségével elôállítható fényáram mennyiségét jelenti, mely az egyik legfontosabb jellemzôje a
fényforrásoknak.) Jól látható, hogy mindegyik
fényforrás-technológia fejlôdött és fejlôdik
ma is, de egyik sem hasonlítható össze az
igen meredek haladást produkáló LED-ekkel.

Ma már nem az a kérdés, hogy a LED technológia fog-e uralkodni a világítástechnika
különbözô területein, hanem az, hogy mikor? Az ábra kissé leegyszerûsítve mutatja az
általános fehér fényforrások fejlôdését, de a
mindennapi életben használt fényforrások
fejlôdése jó közelítéssel alkalmazható a színházban is használt fényforrások fejlôdésének
vizsgálatához.
Ugyanakkor van egy alapvetô különbség is
az általánosan használt fényforrások és a szórakoztatóipar fényforrásai között – mégpedig
az, hogy – kevés kivételtôl eltekintve – az általános használat a fehér színû fényforrásokat
alkalmazza, míg nekünk a színházakban a
színek is rendkívül fontosak. Emiatt a legtöbb
piackutatás és fejlesztési erô a fehér fényforrásokra koncentrál, ami azért számunkra is
fontos indikátorokat mutat.
A 2. ábrán a különbözô színhômérsékletû
fehér LED-ek várható fényhatásfok-fejlôdési
karakterisztikáját mutatja. A kék színû görbe a
hidegfehér színû LED-ek laboratóriumi körülmények között elérhetô fényhatásfokát mutatja, míg a fekete szaggatott vonal az általános célú, már a gyakorlatban is használható
hidegfehér LED fényforrást, végül a sötétzöld
szaggatott görbe az általános célú melegfehér
LED fényforrás várható fejlôdését mutatja.
A már eddig is megtett szédületes fejlôdés
jól látható a grafikonokon, de egyvalami
még emellett is külön figyelmet érdemel – ez
pedig az, hogy az elôrejelzések szerint 2020

körül a LED-ek mai elméleti maximum fényhatásfokát megközelíthetjük, vagy el is érhetjük. Ez azt jelenti, hogy 260 lm/W környéki
érték az, amit elméletileg elérhetünk, és laboratóriumi körülmények között már mai is
elérjük ezen érték 80%-át!
A LED-ek fejlôdését eddig szigorúan mint
fehér fényforrás fejlôdését vizsgáltuk („menynyiségi” szempont), és e tekintetben nem
mehetünk el még egy fontos fényforrás-értékelési szempont, a színvisszaadás („minôségi” szempont) mellett. Most nem kívánok a
színes fényforrásokkal mint komplex fényforrással foglalkozni, mert ezek önmagukban
nem hasonlíthatók össze a fehér fényforrásokkal, viszont lámpatestbe építve végsô hatásuk nagyban függ a lámpatest konstrukciójától és a felhasználás módjától.
A 3. ábrán gyakran használt fényforrástípusok összehasonlítását láthatjuk, melynek
alapján a színhômérsékletüket és a színvisszaadási indexeiket vethetjük össze (csak emlékeztetôül: a lámpa színvisszaadása akkor jó,
ha a színvisszaadási index minél magasabb –
maximális értéke 100).
Az értékeket figyelmesen megnézve azt
láthatjuk, hogy a LED-ek színvisszaadási minôsége ma még elmarad a leggyakrabban
használt halogénlámpák színvisszaadásától,
és csak a melegfehér LED-ek kezdenek olyan
értékeket elérni, melyek már alkalmassá teszik ôket a színpad-világítási alkalmazásokra.
Ezek az értékek is folyamatosan fejlôdnek, de

Fényforrás
színhômérséklete
(K)
Halogén izzólámpa

Fényforrás
színvisszaadása
(CRI)

2800–3400

Kompakt fénycsô (CFL)

95–100

2700

82

5600–6000

80–90

Melegfehér fénycsô

3200

82

Plazma fényforrás

5300

94

Melegfehér LED

2600–3700

80–90

Semlegesfehér LED

3700–4700

70–85

Hidegfehér LED

4700–7000

65–80

Fémhalogénlámpa (HID)

3. ábra

Fényforrás hatásfoka lm/W

úgy tûnik, hogy a „mennyiségi”, azaz fényhatásfok-fejlôdés gyorsabb, mint a „minôségi”, azaz a színvisszaadási fejlôdés. Rendkívül
sok függ még a LED gyártójától is, mert a fehér LED-ek ún. fénypor-konverzációs technológiája komoly fizikai-kémiai tudást és tapasztalatot kíván, így ma a piacon egyaránt
elérhetôk különbözô színvisszaadású LED-ek
is ugyanolyan színhômérséklet mellett.
Ugyanakkor megfigyelték azt is, hogy a LEDek színvisszaadási indexének megállapítása
új, az eddigiektôl eltérô vizsgálati módszereket kíván, melyeken a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) jelenleg is dolgozik.

A fényvetôk várható fejlôdése
Hogyan értékeljük a fényhatásfok értékeket a
gyakorlatban? Az elsô két ábrán a fényforrásokkal önmagukkal foglalkoztunk csak, és arról még nem ejtettünk szót, hogy ezek a
fényhatásfok-értékek mit jelentenek a számunkra, mennyi fény is hagyja el valójában
az éppen használt fényvetônket? Tulajdonképpen két hatásfok egymásra lapolásával
kell számoljunk: az egyik a fentebb már tárgyalt fényforrás-fényhatásfok, ami az 1 W
elektromos teljesítménybôl elôállítható fényáramot adja meg számunkra. Ebbôl a totál
fényáramból azonban a fényvetôkben mindig elvész egy bizonyos mennyiség a tükrök
és lencsék használata, valamint a konstrukciók tökéletlen volta miatt – a megmaradó
fényáramérték fogja csak elhagyni a fényvetôt. A fényforrás teljes fényárama és a fényvetôbôl kilépô fényáram hányadosa adja meg a
fényvetô hatásfokát, melyet százalékban adnak meg.
E két hatásfokkal – fényforrás és fényvetô –
számolva végül megkapjuk, hogy 1 W elektromos teljesítménybôl mennyi fényáram
hagyja el a fényvetônket. Nos, ez az igazi
mérôszáma egy-egy fényvetô konstrukciós
hatásfokának.
Ha figyelmesen megnézzük a 4. ábrát, akkor abban igen beszédes számokat láthatunk.
Az elsô, amit érdemes megfigyelnünk, hogy a
jelenleg használatos LED fényvetôk hatásfoka
elmarad az egyéb fényforrással használt fény- ❯
Fényvetô hatásfoka lm/W

2010

2015

2020

2010

2015

2020

Hálózati feszültségû izzólámpa

20–30

20–30

20–30

12–18

12–18

12–18

Kisfeszültségû izzólámpa

25–35

25–35

25–35

15–20

15–20

15–20

Fémhalogén kisülôlámpa (HID)

80–120

80–130

90–140

40–50

45–55

55–60

Plazma fényforrás

40–80

45–90

50–100

20–30

25–40

30–50

Fehér LED (foszfor fénykonverziós techn.)

80–130

140–180

200–240

20–40

70–90

120–150

Színes LED-ek (RGB, RGBA, RGBAC)

40–80

100–180

150–250

10–20

30–60

75–125

4. ábra
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❯

38

vetôkhöz képest (természetesen egyéb jellemzôkben fordított is lehet a helyzet, de most
szigorúan a fényvetôk hatásfokát nézzük).
Még legközelebb az izzólámpás fényvetôk
állnak a LED-es fényvetôk hatásfokához, de
ma még a fémhalogén fényvetôk sokkal jobb
hatásfokúak. Ugyanakkor, ha elôreugrunk 10
évet, az elôrejelzések szerint a helyzet már
gyökeresen más lesz: akár 150 lm/W hatásfokú fényvetôink is lehetnek, melyek több mint
háromszorosan haladják meg a mai hatásfokértékeket. Ami még szembetûnôbb, hogy a
színes LED-ek fejlôdésének még komolyabb
karriert jósolnak, és ez számunkra, a szórakoztatóipar világításával foglalkozók számára
nagy lehetôségeket rejteget. Érdekes viszont,
hogy egy másik nagyon ígéretes fényforrásnak, a plazma fényforrásnak nem jósolnak
nagy fejlôdést, még ha az 50%-os fényvetôhatásfok-javulás nem lebecsülendô, de ez
messze elmarad a LED-ek számára jósolt karriertôl. Ami számunkra még fontos e táblázatból, az hogy készítôi szerint az izzólámpák elérték hatásfokmaximumukat, és a jövôben
már további javulás nem várható. Gyanítom
azonban, hogy ennek nem csak technológiai
okai lehetnek, hanem az is, hogy a gyártók
már nem tesznek fejlesztési pénzt ebbe a területbe – és akkor az energiamegtakarítási
szempontokról még nem is beszéltünk.
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A szórakoztatóipar fényvetôi –
új elnevezések, terminológiák?
Az eddigiekbôl világosan kitûnt, hogy a szórakoztatóiparban már évek óta jól használhatók a LED-ek mint fényforrások, és természetes volt, hogy amint lehetséges, meg fognak
jelenni az elsô fényvetô-konstrukciók is. A cikkünk elején említett lassan csordogáló-fejlôdô
világítási technológiánk vizébe ezek az a fényvetôk nem kavicsot, de sziklát hajítottak. Természetes volt, hogy a legegyszerûbb optikai
rendszerû fényvetôknél kezdôdött ez a forradalom – ezek pedig az egyszerû derítôk és a
PAR alapú fényvetôk voltak. Ezek elsô példányai még eléggé kiábrándítóak voltak, de úgy
2-3 éve a minôségi termékek (jó színvisszaadással) is megjelentek, és a fejlôdés robbanásszerû, megállíthatatlan.
Ugyanakkor úgy tûnik, hogy új fogalmakkal is meg kell ismerkednünk, és könnyen elképzelhetô, hogy régi fogalmak, típusok kihalásra ítéltetnek. Gondoljunk csak bele abba, hogy a színházak két, talán leggyakrabban használatos fényvetôtípusa az általuk
használt lencsérôl kapta a nevét: a PC-lencsés és a Fresnel-lencsés fényvetô. Sorban jelennek meg az olyan LED-es lámpatestek,
melyek hasonlóan lágy szélû kört vetítenek,
és – kevés kivételtôl eltekintve – mégsem
használnak hagyományos, nagy átmérôjû PC

vagy Fresnel-lencsét. Az angol szóhasználat
„washlight”-nak nevezi ezeket a fényvetôket,
és már Magyarországon is használjuk e kifejezést, de lesz-e, találunk-e jó és találó magyar kifejezést ezekre a fényvetôkre? Az
aszimmetrikus tükrû horizontvilágító neve is
optikai rendszerére utal – nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy tudjuk, ennek a fényvetôtípusnak is meg vannak számlálva a napjai. Vajon hogy fogjuk a helyébe lépô újat nevezni?
Nos, ezekre a kérdésekre ma még nem tudom a választ, de remélem, hogy a szakmának sikerül frappáns, kifejezô elnevezéseket
találnia.
A következô számban nekiindulunk a ma
már jó „mennyiségi és minôségi” fényt produkáló LED-es fényvetôk feltérképezésének,
és megnézzük, hogy hol tartanak a gyártók a
LED alapú lámpatestek konstrukciós megoldásaiban. Meg fogjuk vizsgálni az elônyöket,
hátrányokat – de már csak azokra a megoldásokra, konstrukciókra fókuszálunk, melyek
igyekeznek megfelelni a professzionális világítástechnika elvárásainak.
Böröcz Sándor
Felhasznált irodalom:
US Department of Energy: Solid State Lighting Research
and Developement; March/May, 2011
Mike Wood: LEDs: The State of Play; L&SI July, 2011
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Szubjektív beszámoló a 2010/11-es
színházi évad díszleteirôl, jelmezeirôl
Szubjektív azért, mert azon budapesti elôadások közül, amelyeket ebben az évadban láttam, csak azokról írtam, amelyeknél
a díszlet vagy a jelmez megoldása valamiben különleges volt, vagy jól szolgálta az írói-rendezôi elképzelést, segített a darab
mondanivalójának kibontásában, és így hozzájárult az elôadás sikeréhez.
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Arrigo Boitó:

Mefistofele, Magyar Állami Operaház
Opera-elôadáshoz mé
látványos díszlet, amely
ltó,
kihasználja az Operaház
színpadának
minden technikai lehetô
ségét. Forog a forgószín
pad, süllyednek a süllyesztôk, emel
a felsôgépezet. Mindez
nyílt színen kiegészítve látványos fén
yeffektusokkal a zene üte
mére. Megteremtve ezzel az elôadá
s hangulatához illô kül
önleges látványvilágot. A jelmezek is fok
ozták a nagyszerû összha
tást. Díszlettervezô: Antal Csaba, jelm
eztervezô: Benedek Ma
ri.

A stúdiószínpad ezúttal egészen kifordult önmagából a szó szoros értelmében, ugyanis a
helyiség közepén egy forgó szerkezetre építették fel a nézôteret, és a körülötte kialakult
körgyûrûn játsszák el az színdarabot. Helyszínváltáskor a nézôtér befordul a megfelelô
irányba, a szereplôk pedig átgyalogolnak a
következô jelenethez. Teljesen folyamatosan
zajlik a játék, újszerû, izgalmas elôadás jön így
létre. Díszlettervezô: Antal Csaba.

Térey János:

Jeremiás, avag
y az Isten hide
ge,
Nemzeti Színhá
z, Gobbi Hilda
Színpad

Isaac Babel:

Alkony, Radnóti Színház
a kicsi
Horgas Péter
an
zb
há
ín
Sz
i
ho
A Radnót
etûnek látszó
a
szerûtlen mér
rdék a falak,
asszoszínpadot való
e vonallal, fe
rd
fe
a
zsidó lányok,
up
ai
cs
sz
,
es
ta
ol
od
zs
az
rá
en
-b
ôben
27
nd
dállyá va
19
jke
fe
is.
p
harisnyában,
ég az asztalla
tervezô:
polcok, de m
cérna, gumis
let
sz
a
Dí
rn
.
ba
ak
n,
rn
ugyiba
ruhában já
nyok, bundab
varrta olcsó
❯
kában, maguk
ró
pa
i.
y
ar
M
ag
k
/v
és
rvezô: Benede
te
ez
m
jel
r,
te
Horgas Pé
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Hadar Galron:

❯

, amelyet tel– az elôadás helyszíne
A Mikve – rituális fürdô
zôt, a fürdôöltô
Az
nk a színpadon.
jes valóságában láthatu
ték be a kicsi
tet
épí
en
erû
ysz
nag
berendezést olyan
az
medencét és az összes
cét. Komoly szerepe van
el is feltöltötték a meden
vízz
g
mé
y
hog
val fokozza a
lásá
ázo
színpadra,
ábr
tér
t
zár
si
zletnek, amely a kic
elôadás sikerében a dís
: Jan Dušek.
ültségét. Díszlettervezô
fesz
y
nag
is
darab amúgy

Fotók: theather.hu

Mikve, Pesti Színház

Színház produkAz elôadás a Madách
adják elô, mert
an
ciója, csak a Tháliáb
ndóan musical
álla
ban
ház
a körúti szín
megy. Ez azért
fontos, mert a Anthony Shaffer:
díszlet alig fér el Ördöglakat, Thália
a Thália színpadán, de azért jól
kicsit túllóg a
meg van oldva, csak egy
télybelsô nakas
A
színpadon kívülre.
zinak tûnô,
iga
os,
ány
látv
p,
gyon szé
zlettervezô:
Dís
.
kos
funkcionálisan játé
ert.
Rób
Menczel

Színház

a:
Yasmina Rez

Ami az előadás kivitelezését illeti:
Tudjuk, hogy eredetileg
Magyar
ünnep, N
a MÜPA Fesztivál Színemzeti S
Gobbi H
zínház, padára készült a darab.
ilda Szín
pad
Ahol természetesen helye van a zenekarnak, az
egyszerû díszletnek, és
van helye a színészeknek. Nem így a Gobbi Hilda Színpadon. Így azután a zenekar az „égbe” került, a karmester pedig egy hatalmas létra tetejére. A biztonságtechnika szempontjainak megfelelô hatalmas,
stabil létra foglalja el a színpad közepét! Ezenkívül három asztal, ami
hol ágy, hol színpadi dobogó, hol ténylegesen asztal, továbbá székek
alkották a díszletet. Valamint egy nagy fal sok ajtóval, ami lehetôséget nyújt a ki- és berohangászásra, szinte megmondja, hogy honnan
jövünk, hová távozunk éppen, mint a görög drámákban a kórus.
Díszlettervezô: Menczel Róbert.

Závada P
ál:

Ez a díszlet ne
más, mint ha
m
talmas, kulissz
améretre feln
gyított embe
ari bôr, hogy
gusztustalan,
het, de a dara
lebban is voltak
lenetek, így ös
gusztustalan
szeillett a dara
arról van szó,
jeb és a díszlet.
hogy az embe
Hiszen éppen
r néha kifordu
akarva-akaratla
l magából, kia
nul, ezt erôsíti
dja magát,
a felnagyított
lakon logó
emberi bôrhát
tükrök torzító
tér és a favi
ss
György.
zatükrözése.
Díszlettervezô:
Árvai

ínház
istene, Vígsz
Az öldöklés

hely- Háy János:
Vidéki ház konyhája a
ok- Nehéz, Bárka Színház
szín, egyszerû „bútor
ett
yez
hel
ra
ium
Pód
kal”.
nokuckó, itt mondja el mo
A folyaja szerint, a fôszereplô.
lógját, saját szempont
ik fesod
má
s
játszódó elôadá
matosan, szünet nélkül
ténetet.
tör
a
be
a
tatj
mu
l
ébô
le a többiek szemszög
es nézôûen az egész lépcsôzet
Ehhez meglepetésszer
így ala,
zák
húz
b
ráb
hát
ütt
teret a közönséggel egy
izgalaz
Ez
tt.
et a színpad elô
kítva ki újabb játszóhely
ôk fónéz
a
tha
min
,
hat
úgy
mas, érdekes megoldás
uk lett
és így nagyobb rálátás
kusztávolsága változna,
.
dor
Sán
y
kán
Sár
:
ezô
terv
az eseményekre. Díszlet

di:
Giuseppe Ver

peraház
yar Állami O
g
a
M
,
th
e
Macb
Díszlet, jelmez
jó, fekete-fehé
nak és rosszn
r egyszerû áb
ak, de van be
rázolása a jónne egy nagy
függöny, az eg
poén. Amikor
ész színpad hó
felmegy a
fe
hér, álarcban
den szereplô.
és lepelben va
Pompás látván
n miny. Kísérteties
ni Macbeth a
a zene (Itt fog
jós boszorkány
találkozokkal), majd ke
rázkódnak a fe
llô idôpontban
hér leplek, és
mega karmester in
a magasba,
tésére felemel
mindegyik al
kednek
ól
egy-egy feke
kesztyûvel, je
te ruhába (p
lezve a sok vé
rt, ami majd fo
iros
szorkány kerü
lyni fog!) öltö
l elô. Nagyon
zött bolátványos az
Ferenc témáh
egész elôadá
oz illô homok
s. Cakó
képeit vetítet
lettervezô: Ho
ték a háttérb
rgas Péter, jelm
en. Díszeztervezô: Velic
h Rita.
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Fekete Gyula:

Excelsior,
az Operaház elôadása
a Thália Színházban

Nagyon jó megoldásnak tûnt, a gazdag
Bozó „háza” egy telepített lakókocsi
volt, udvari WC-vel, fáskamrás fürdôszobával és egyebekkel. Persze lehet,
Háy János:
k,
hogy a dúsgazdag Bozó egy nagyon
Háromszöge
zsugori, fösvény egyed lehetett, de
azért mégis furcsa a nyomorúságos körlet. Szokatlan, de lehet, hogy így
volt jobb, mert nagyobb lett a
Giacomo Puccini:
kontraszt a megszerzési akarás és
a megszerezhetô vagyon között. Gianni Schicchi,

Fotó: theather.hu

Az elôadáshoz az
egész színházter
met
átalakították. A né
zôtér elsô sorai he
lyét
a színpadtér fog
lalta el, és a nézô
k egy
részét a színpadon
helyezték el. Az
így
kialakult körszính
ázi hatást azzal
kozták, hogy az
is foerkély elé és a szí
npad hátsó részé
dén felfüggesztett
re, fertükröket szereltek
fel. A nézôtéren
épített négyszögle
feltû színpad lesüllye
sztett közepén he
kedik el a zeneka
lyezr. Az így kialakíto
tt tér úgy néz ki,
divatbemutató szí
mint egy
ntere. Itt vonulna
k fel a szereplôk
latosabbnál csodá
csodálatosabb ruhákb
an, mintha egy
mutató keretei kö
divatbezött játszódna az
elôadás. Ez a „h
adott érték” a ze
ozzáne és a szöveg eg
yüttesébôl kialak
táshoz! Díszletterv
ított alkoezô-rendezô: Gothá
r Péter, jelmezterve
zô: Bujdosó Nóra.

npad
vits Imre Szí
o
k
in
S
z,
á
h
Magyar Szín
A darab

Budapesti Operettszínház

díszlete funkcionális, egy
vívópástszerû
nek a két hoss
tér, amelyza
nt
i
ol
dalán ülnek a
ezzel, hogy eg
nézôk. Elôre je
y szerelmi háro
lezve
mszög történe
A díszlet ide-od
t bajvívások so
a helyezhetô
rozata.
dobogókból ál
hol ágy, hol m
l, amelyek ho
eg szekrény sz
l asztal,
erepét töltik be
Nem lehetnek
az igények sz
túl nehezek se
erint.
m
, mert mozga
színészek végz
tásukat többny
ik. A ruhadara
ire a
bjaikat is ezek
elô, vagy hely
bôl a ládákból
ezik vissza. Dí
szedik
szlet- és jelmez
tervezô: Kalmár
Bence.

Federico Fellini:
hu
Fotó: theather.

Országúton,
Budapesti Kamara Színház,
Shure Stúdió

Vajda János:

,
Mario és a varázsló
zínház
ts
et
er
Op
Budapesti

Ezt az egyfelvoná
sos operát játsszák együtt a Pu
ccini-mûvel. Az
elôzô felvonásban
megismert díszle
értelmet, mert vá
t itt nyert igazi
sáros vontatott lak
ókocsivá változo
zó színházává, és
tt, Cipolla utaígy már tökéletes
lett. Díszlettervez
ô: Khell Csörsz.

Edward A
lbe

Állatkert e:
it
Thália Sz örténet,
ínház, A
rizona

A darab díszlete, amely egy
Stúdió
parányi színpadra tudta valakás kérázsolni egy emeletes amerikai
kul parkká. (Két részben,
nyelmes szobáját, a 2. részben átala
atok
t nincs mód az átdíszítésre.) Pillan
tehá
dás,
de szünet nélkül megy az elôa
alatt
rész
elsô
az
k
volta
jelen
g
végi
A park fái
alatt „elôáll” a park fákkal, padokkal.
ával
úzás
széth
ak
an a falon, majd a szoba falán
is a színen, csak festmény formájáb
t tüllre
zítet
kifes
fák
a
Ezek
l.
fákka
tó
ényen látha
megjelenik a park, benne a festm
ötletesen, egyztathatók, mozgathatók, nagyon
vannak festve, amelyek sínen csús
et- és jelmezDíszl
pe.
adké
színp
park
megoldva a
szerûen és mégis látványosan lett
tervezô: Olekszandr Bilozub.

A filmbôl készült
elôadásban nagyon jól sikerült a díszlet. A történet
szerint a páros, Gelsomina és Zampano, folyamatosan utaznak egyik városból, a másikba. Ennek a
sok utazásnak a lehetôségét teremtette meg az a
körpályán guruló kis pad, „vonat”, amelyre, ha ráültek a szereplôk, könnyedén körbe tudott szaladni a felállított síneken. Tökéletes megoldás volt a
padlóra fektetett körlap, amelyen simán lépkedhetett, játszhatott az összes szereplô, de amikor manézsra szükség volt, csak fel kellett húzni egy kötéllel a körlapot, és máris készen áll a cirkuszi porond. Látvány: Balla Margit.
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Fotó: MÜPA

Parti Na
gy

Bandy-lá Lajos:
n
Belváro yok,
si Szính
áz

❯

Egy éjszakai
bárban játszódik a
fôszereplô
színdarab, ahol a két
bál az esti
pró
l
rra
eka
zen
egy
hölgy
k a ruhák,
osa
csin
n
fellépésre. Nagyo
k! Tetszik,
gye
höl
a
ne
ben
k
osa
és csin
ekar tagzen
a
l
kné
hogy az átöltözése
ôk elôl paranéz
a
k
lesi
sel
rés
me
jai elis
akat! Díszlettervánnal elrejtett nôi báj
eztervezô: Szajelm
lt,
Zso
ll
Khe
vezô:
kács Györgyi.

Richard Wagner:

Parsifal, MÜPA
Csodálattal né
ztem annak a
két kis
hölgynek, Pard
itka Magdolna
és Szemerédy Alexan
drának a mûv
ét, ami a
színpadképet
illeti. Teljes fe
kete borítással indul a
darab, és ahog
yan közelítünk a végk
ifejlethez, Pars
ifal „megvilágosodásáho
z”, úgy lesz eg
yre világosabb a szín
padtér, a végs
ô kibontakozás már hó
fehér színpado
n játszódik.
Errôl az elôadá
sról is elmondh
atom tehát, hogy ez
már sokkal tö
bb, mint egy
„félig szceníro
zás”, ilyen és
ennyi díszlet
és jelmez elég
, szép, hatáso
s, jellemzi a
szereplôket,
csak egyvalam
i kell hozzá,
de az nagyon
: tehetség!

ood:
ház
Ronald Harw
lvárosi Szín
y négyes, Be

A nag

Fotó: theather.
hu

Öregek otthonának egyik helyiségét láthatjuk a színpadon, amelyrôl a darab során kiderül, hogy hátsó színpad. Itt tölti mindennapjait négy idôs operaénekes. Készülnek egy fellépésre, ami a darab végi meglepetés,
mert itt megláthatjuk a hátsó színpadot elölnézetbôl, és
„hallhatjuk” a nagy négyest. Az ötletes díszletmegoldás
segít kibontani a darab végén csattanó poént. Díszlettervezô: Khell Zsolt.

Pozsgai Zsolt:

A kolonc,
Thália Színház,
Új Stúdió

átüllfüggönnyel van elv
A stúdiószínpad fekete
eseô
tén
tör
ben
idô
n
jele
a
lasztva a közönségtôl,
ra
gött játszódnak, amiko
mények a függöny mö
azaz a
yt,
gön
füg
a
ák
úzz
or elh
i” jelenetei vannak, akk
után nem tudfôszereplô „észheztérés
ét azonban már egy idô
ség
tes
eze
etk
köv
ek
ab végéig ez
dar
a
lt
esü
múltról van szó. Enn
y folyamatosan érvény
hog
m,
éle
rem
k
csa
i,
tam követn
ek Péter.
jelmeztervezô: Ondrasch
a csiki-csuki. Díszlet- és
A színpad elôterében
áll egy hatalmas oszlop
. A színpad másik felé
egy óriási asztal foglalj
t
a el. Ezen az asztalon gur
ítják ki a herceg elé az
ájult Gildát, egy különl
egesen hosszú anyagb
ól, tálalva a „szûzlány
brokátban”. Lehet, hog
y jó ötlet, de áldozatul
esett a színpadtér, a
játszási hely. A kórus foly
amatosan kerülgette az
asztalt, nincs a szereplôk
nek hely! Díszlettervezô: Csikós Attila.

eraház
e Verdi:
ami Op
ll
Á
r
Giusepp
a
y
ag
letto, M
Rigo
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Rich

ard Wag
gfigyelni,
ner:
Nagyon érdekes me
L
o
h
e
n
g
PAMÜ
r
a
k
in
ôdi
fejl
,
MÜPA
hogy hogyan
eníroban egy-egy „félig szc
játtel
zi, díszlet
zott” elôadás szinte iga
a „teljes
A Lohengrin már hozza
szott opera-elôadássá.
és megollált
kita
jól
n
usa
fantasztik
opera” követelményeit,
n simulégyo
ezett Horgas Péter. Na
dott színpadképet terv
banti vár
bra
a
ába
ítás
bor
PA belsô
konyan olvad bele a MÜ
rend feli
ona
tetszett a szigorú, kat
fala. Továbbá nagyon
. Az esvel
ésé
len
gje
me
rin
Loheng
bomlása, kiszínesedése
nagy
zad
szá
„év
zottan éreztem a
küvôi jelenetben határo
a koint
am
val
,
ony
ssz
nya
ami a me
esküvôjének” hatását,
Lászn
rto
Ma
ti, Benedek Mari mûve.
szorúslányok ruháit ille
nászre,
szín
ott
állít
t
eke
mai ember
ló rendezése hús-vér,
berekkel.
yákkal és biztonsági em
ágyat körülszaglászó kut
Számomra nagy élményt jelentettek az itt említett
elôadások, mindenkinek csak ajánlani tudom.
Kárpáti Imre

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

Roland VC-30HD átalakító
Az ôsz beköszöntével mindig számíthatunk új és érdekes termékekre a Roland háza tájáról. Ezúttal a 2011. szeptemberben rendezett IBC-n debütáló eszközök
közül csemegézünk.
A legnagyobb érdeklôdés az új
VC-30HD névre keresztelt videokonvertert övezi, amely a kis és
közepes költségvetéssel gazdálkodó stúdiók számára kínál átgondolt, számítógépes környezetben kimondottan praktikus
konverziós lehetôségeket, fôként
utómunkálatokhoz, illetve internetes közvetítés lebonyolításához.
A Roland VC-30HD átalakító
alapvetô koncepciója, hogy videobemenetein (HDMI, i.LINK, komponens, kompozit és S-VIDEO) illetve digitális (AES-EBU) vagy
analóg hangbemenetein keresztül fogadott tartalmat, a kimeneti formátum kiválasztása után, továbbítja az USB és IEEE1394 (Fi-

rewire) kimeneteire. Az eszköz
természetesen mind az USB,
mind az IEEE1394-es kimenetén
beágyazottan közvetíti a bemenetére érkezô audiotartalmak közül azt, amelyet elôzôleg a kimenetre választottunk. A digitális
forrásokból (HDMI, AES-EBU) érkezô audió sávokat egy beépített
sample rate konverter alakítja át a
választott kimeneti formátumnak
megfelelôen. A VC-30HD segítségével lehetôségünk adódik tehát
akár HD felbontásban adást rögzíteni a számítógépünkre vagy
egyéb felvevô eszközünkre Firewire csatlakozáson, miközben
egy másik berendezéshez USB-n
keresztül kapcsolódva SD formátumban streamelünk, például internetes mûsorszórás céljából.
A be- és kimeneti formátumot
illetve eszközünk alapvetô funkcióit a berendezés elôlapjáról, további beállításait pedig az USB kimenetéhez csatlakoztatott számí-

tógépen keresztül érhetjük el a
mellékelt szoftveres felület segítségével. Az audiokódolás típusán (MP2/LPCM), késleltetésén
(max. 30 képkocka) és egyéb jellemzôin túl természetesen számos, a videoátvitelhez kapcsolódó paramétert is megadhatunk
itt, mint a kimenô jel formátuma
(HDV, DV, MPEG-2), az MPEG-2
jelfolyam minôsége (akár 50
Mbps), valamint a bemeneti oldal tulajdonságai (frame-rate,
black-level stb.).
A VC-30HD természetesen az
SMPTE 12M LTC formátumú idô-

kóddal is elboldogul, melyhez a
digitális forrásoknál (IEEE, AES)
automatikusan igazodik, de önmaga is képes generálni. A számítógépes vezérlôszoftverben
egészen fejlett ennek a résznek a
kezelése, az összes vezérlô és user
bithez hozzáférünk, többek között offset és drop-frame is rendelkezésre áll.
A VC-30HD kiváló, költséghatékony eszköz konvertálásra és
adattovábbításra, legyen szó akár
amatôr, akár professzionális felhasználóról.

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

Új ARX-termékek
Nem pihen az ausztrál illetôségû
ARX. A kézzel készített hangtechnikai kiegészítôket gyártó
cég két új eszközt dobott a piacra, és mindkettô a jelek korrekt
szétosztásában lehet a felhasználók segítségére.
Sokszor fordul elô, hogy egy
rendezvény hangtechnikusának
mûsorhangot kell adnia a helyi
tv-nek, rádiónak, vagy felvétel
készítés céljára. Az Y kábelezés és
egyéb trükközések a földhuroktól kezdve a külsô zavaró jelek
megjelenéséig számtalan probléma forrásai lehetnek. Erre jelent
mûszakilag professzionális megoldást a TAP-IT és az MSX 12.
A TAP-IT egyszerûbb rendszerek számára lehet üdvözítô. A készülék elôlapján négy XLR csatlakozó található, két bemenet, valamint két kimenet, melyek oldalanként (jobb és bal) teljesen galvanikus kapcsolatban állnak egymással. A bemenetre csatlakozhatunk pl. a keverôpultunk fô ki-

TAP-IT elôlap

TAP-IT hátlap

minimális terhelést és kölcsönhatást biztosítva.
Az MSX sorozat a kettô-,
nyolc- és tizenhat csatornás változatai után (MSX 8/32/48)
most bôvült egy négycsatornás
1:3-as szétosztóval, amely a komolyabb rendszerek leválasztó
egysége lehet. Minden mikrofon/vonal szintû bemenethez
tartozik egy Main fôkimenet,
amely galvanikus kapcsolatban
van a bemenettel. Ezenkívül két,
transzformátorosan leválasztott
kimenettel rendelkezik, a Monitor az elôlapon, a Split a hátlapon kapott helyet. Tipikus alkal-

mazási terület a színpadi hangosítás, ahol a mikrofonok jelét (Input) a front hangrendszer keverôje (Main), a monitorkeverô
(Monitor) és a közvetítô stáb,
vagy sokcsatornás felvevô készülék (Split) között kell zajmenetesen elosztani.
Mindkét eszköz robusztus fémházba került beépítésre: a TAP-IT
az ARX-tôl már megszokott kompakt méretû, Audibokszba, míg
az MSX 12 szabványos, 19”-os
1 unit magas dobozba.
Volár Ferenc
Interton Kft.
www.interton.hu

MSX 12

meneteivel, a kimenethez pedig
hangsugárzó kontrollerünk bemenetével, az eszközt beiktatva
a hangláncunkba. A hátlapon található két XLR kimenet azonban
transzformátorral leválasztott jelet továbbít, melyek szintjét egy
kapcsoló segítségével állíthatjuk
be: +4 dB a profi és -10 dB a fél
profi eszközök bemenetei számára.
Természetesen az izolált kimeneti XLR csatlakozók 1-es lába
nincs bekötve, így akadályozva
meg a földhurkok kialakulását. Ez
a leválasztott kimenet a szokásosnál nagyobb impedanciájú,

Az ETC újdonságai
Az új Congo fényvezérlô
A számos újdonság között elsô
helyen kell megemlíteni a Congo
fényvezérlôpult-család legújabb
tagját, a Congo Kidet. Ez a pult a
nagyobb Congók szoftverét és
egy új fejlesztésû integrált hardvert kapott. 256 vagy 512 esz-

Az új pult beépítve tartalmazza a Congo családban megszokott 40 húzót a képek és effektek
beadásához, az encoderkerekeket az intelligens fényvetôk kezeléséhez, valamint alaplapi videokimeneteket 2 db DVI monitor
csatlakoztatásához.

dichroikus tükrei irányítják azt a
lencse felé. A lámpatest öntött
házzal és egykezes fókuszállító
mechanikával készül, és olyan
foglalattal, ami lehetôvé teszi az
izzócserét a lámpa fókuszpontjának állítása nélkül.

Selador Desire LED
Source Four Fresnel

közcsatornájánál, 2 DMX kimeneténél (1024 DMX cím), valamint kedvezô áránál fogva elsôsorban a közepes és kisebb alapterületû színházak számára jelent
nagyon jó választást egy robotlámpák, ledek és analóg csatornák kezelésére alkalmas pult vásárlása esetén.
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Hosszas várakozás elôzte meg az
ETC Source Four Fresnel lámpatestet, ami végre elérte a szériagyártást. A lámpatestben a profillámpák terén már sokszor bizonyított 575 és 750 W teljesítményû HPL izzók keltik a fényt,
és az ETC nagyon jó hatásfokú

A ledes lámpatestek terén is van
természetesen újdonság, ami
annyira talán nem meglepô, hiszen a Selador lámpatestek családját szinte folyamatosan bôvíti
az ETC. Ezúttal azonban a szokottnál nagyobb mértékben tette ezt, hiszen megjelentek a teljesen új fejlesztésû PAR lámpa
formájú házba épített Selador
Desire lámpatestek. Az újítás
azonban nem csak a kerek LED
elrendezésbôl adódik, a vezérlômodul is megújult, így számos
funkció a lámpatestrôl is elérhetô
lesz. A család új tagjai a 40 LED-

es D40 Vivid színezô lámpatest
7 különbözô színnel, D40 Lustr+
a narancs helyett fehér LED-ekkel, a D40 Fire vörös többségû és
D40 Ice kék többségû LED-ekkel
szerelt változatok. A D40 szérián
kívül a D60-as, 60 LED-del szerelt széria is elindul, ebbôl is
megtalálható mind a négy változat, értelemszerûen másfélszer
akkora fényerôvel.

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

Kültéri Source Four
díszvilágításhoz
Végül, de nem utolsósorban elkészült az építészeti díszvilágításra kiválóan használható kültéri Source
Four lámpatest, a 150 W-os fémha-

logén belsôvel és IP65-ös külsô burkolattal szerelt Source Four XT is.
További információk:
www.etcconnect.com
www.luminis.hu

LED-es, mozgókengyeles fényvetô: Ailisi
Az idei frankfurti kiállításon lettünk figyelmesek egy LED-es
mozgó kengyeles lámpatestre,
mely természetesen tôlünk erôsen keletre készült, azonban elsô
ránézésre kivitelében sokkal bizalomgerjesztôbb volt, mint társai
a többi standon. Rendeltünk belôle néhány darabot, és a több
hónapos teszt bennünket meggyôzött, így szeretnénk bemutatni és ajánlani a lámpatestet:
A lámpatest alapjában egy
mozgó kengyeles kis spot fényvetô, amiben egy 60 W-os LED

található. Rendelkezik gobo és
színtárcsával, valamint egy prizmatárcsával is. A gobok forgat-

hatók, pozicionálhatók, és ami
fontos, a fókusz is DMX-en keresztül és nem manuálisan a gép
elején állítható.
Elsôsorban kisebb rendezvényeken klubokban, kisebb színpadokon használható nagyon
jól, ahol egy olcsó, de látványos
kis eszközre van szükség.
A lámpatest nettó ára csak
159 500 Ft.
További információk:
Rábay Péter
Luminis Kft.
www.luminis.hu

gönyanyagot. A függöny záródását a padlóhoz egy speciálisan
kiképzett rúd biztosítja.
A flexibilis biztonsági függöny
nyitása-zárása 0,15 m/s sebességgel, motorikusan történik,
amely megfelel a „szabadon, saját súlyával lezáródó” elvnek.

A howTex flexibilis „vasfüggönyök” minden esetben egyedileg – a helyszíni adottságoknak
és méreteknek megfelelôen – készülnek.
További információk:
ShowTex België NV
www.showtex.com

Flexibilis „vas” függöny
A ShowTex színházi textíliák
gyártásáról neves belga cég áttörést jelentô gyártmánnyal jelentkezik a színházi tûzvédelem területén. Az automatikusan mûködô, felcsévélhetô, tûzálló függönyével falnyílások zárhatók le a
színházakban, többcélú termekben. A biztonsági függöny felhúzásához nincs szükség extra belmagasságra, egyszerûen felcsavarható. Ezáltal a kis (8 m) belmagasságú színpadok esetében
is kialakítható a tûzszakasz.

A különleges üvegszálból készült Protex 1100 P anyag megfelel a színházi vasfüggönyökkel
szemben támasztott tûzállósági
követelményeknek: 180 percen
keresztül ellenáll az 1000 °C hômérsékletnek. A függöny oldalán
kialakított, speciális vezetôsínek,
amelyek az oldalfalba vannak beépítve, nemcsak feszesen tartják
a függönyt, de megakadályozzák a fûst átterjedését is. A tömítettséget, alaktartást és a tûzállóságot a vonatkozó európai elôírásoknak megfelelôen minôsítették.
A zárás felülrôl lefelé történik,
felül fém záróburkolat csatlakozik a falhoz, amely befoglalja a
felhúzott, nem gyúlékony füg-

AluShape formázható anyagok
Színpadi hátterek, plasztikus díszletek vagy kellékek könnyen és piszokmentesen alakíthatók ki a
ShowTex új, alumíniumfóliát tartalmazó textilanyagából. A többször felhasználható anyag könynyen alakítható, bármilyen formára gyûrhetô, és a szilárd anyag
nem igényel külön tartószerkeze-

tet. Könnyen alkalmazható fatörzsek, kövek, sziklák, hóbuckák
vagy göröngyös földfelület kialakítására. Egy- vagy kétoldalú kivitelben, elôre festett vagy festhetô, finom gyapjúszövet bevonattal
rendelhetô, de arany vagy ezüst
Lurex borítással is szállítják. Létezik
„csináld magad” formában is, az
öntapadós alumíniumfóliára tetszôleges anyag kasírozható fel.
További információk:
ShowTex België NV
www.showtex.com
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SZABADTÉR

A nyomorultak
A Kecskeméti Katona József Színházban a 2010–2011-es évad
elején mutatták be „minden idôk legnépszerûbb és legtöbbet
játszott” musicaljét, A nyomorultakat. 2010-ben ünnepelték
A nyomorultak megszületésének huszonötödik évfordulóját.
Az elôadás óriási siker, jó híre bejárta az országot. A fôvárosi
közönség a Budapesti Nyári Fesztivál meghívásának köszönhetôen a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon láthatta a kivételes
produkciót négy estén át.
Az elôadás technikai megvalósításáról beszélgetek Kis Balázzsal, a
Kecskeméti Katona József Színház fiatal színpadmesterével:
Kérem, mutatkozzon be lapunk olvasóinak.
1996-ban szerzôdtem Kecskemétre, a Katona József Színházhoz,
2005 óta színpadmester vagyok. Elôtte a Szolnoki Szigligeti Színházban voltam díszítô, bútoros, forgószínpados. A szakmai pályafutáso-

Fotók: Szolga István

a Margitszigeti
Szabadtéri Színpadon
A felsőgépezet

zô Kentaur a jelenetváltásokat úgy képzelték el, hogy nyílt színen, zenére történjen, mert musicalprodukciót ma sikerrel színre vinni csak
színpadi látványosságként lehet. Ez az igény komoly kihívást jelentett, mert az elôadás sok helyszínen játszódik, és a gyors díszletváltozásokhoz, ami szám szerint kb. 70, a legkülönbözôbb technikai megoldásokat kellett alkalmazni. Így egyszerre mûködik a színpadon a felsôgépezet, az oldalszínpadok és a forgószínpad.
Ezt a technikailag bonyolult produkciót hoztuk el a Margitszigetre.
Egy tájelôadás minden esetben kihívást jelent, de a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon szerepelni ilyen technikai igényû produkcióval nehéz feladat.
A szabadtéri színpad adottságai nem voltak megfelelôek a kecskeméti elôadás befogadására. Mindent megtettünk azért, hogy a nézôk
ugyanazt az élményt kapják, mint Kecskeméten. A díszlettervezô
Kentaur olyan technikai megoldást alkalmazott, amelynek köszönhetôen sikerült megôrizni az elôadás eredeti látványvilágát. Rengeteg
díszletelem van, ezeket négy kamionnal szállítottunk a helyszínre.
Ahhoz, hogy semmilyen kompromisszumra, változtatásra ne kényszerüljünk, új technikai rendszerek beépítésére volt szükség.
Felsôgépezet nélkül a kecskeméti látványvilágot nem lehetett volna létrehozni, ezért elengedhetetlen volt, hogy a szabadtéri színpadot ne alakítsuk át úgy, hogy megközelítse a kôszínházi adottságokat. A budapesti bemutatóra forgószínpadot és felsôgépezetet kellett
beépíteni a szabadtéri színpadra. A zsinórpadlást speciális emelôrendszerrel (ellensúlyos kézi húzókkal) helyettesítették. A díszlet mozgatásához szükséges sínrendszerek viszont adottak voltak, azokat

Díszletelem a húzóra kötve

mat 1990-ben kezdtem Egerben, a Gárdonyi Géza Színháznál díszítôként. Az eredeti szakmám bútorasztalos. A véletlen vitt a színházba, de azonnal megfogott és marasztalt, ráéreztem, elvarázsolt, így
maradtam.
A munka mellett elvégeztem a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem
Színházi Mûszaki Vezetôképzô szakát. Az említett színházaknál szereztem tapasztalatot és szakmai gyakorlatot, magával ragadott a légkör,
a színház „illata”, és megszerettem ezt a munkát, a nehéz feladatokat.
Avasson be bennünket A nyomorultak címû musical színpadra állításának technikai megoldásába.
Az elmúlt színházi évadban a Kecskeméten bemutatott elôadások közül a legnagyobb technikai feladatot A nyomorultak címû musical jelentette. Az elôadás rendezôje, Korcsmáros György és a díszletterve-
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Díszletépítés

csak fel kellett szerelni az itteni technikára. Azt hiszem, hogy szabadtéri elôadáson ezelôtt még sehol nem alkalmaztak felsôgépezetet.
Újabb nehézséget jelentett az a különbség, ami a két színpad mérete között van. Így az eredeti kecskeméti díszleteket újabb elemekkel kellett kiegészíteni, hogy kitöltse a margitszigeti színpad nagyobb
méreteit.
A szabadtéri elôadások különleges problémája az idôjárás elemeivel való küzdelem. Nem is az esô a legnagyobb ellenfél, hanem az
erôs szél. Lehetetlen lett volna, hogy ezeket a nagyméretû díszletfalakat csak alul rögzítsük, a kitámasztás sem jöhetett szóba a játszó díszletek mozgatása miatt. Ezért és amiatt is, mert néhány díszletelem
felfelé tûnik el, kellett kialakítani a felsôgépezetet. A gyors változások
a felsôgépezet és a sínek segítségével történnek, de alsógépezetet,
forgószínpadot is használunk.
Háttérként egy 10 x 12 méteres fólia van kifeszítve a színpad mögé, amely vitorlavászonként viselkedik az erôs szélben. A háttér rögzítését is csak erôs fémkerettel tudtuk megvalósítani.
A kecskeméti elôadás Margitszigetre történô adaptálása nagyjából
két hónapig tartó mûhelymunkát igényelt.
Kecskeméten a darab díszleteinek mozgatását, egy-egy változásnál, tizenkét fô végzi összehangoltan. A szigeten szükségünk volt
még öt emberre a nagyobb színpad, valamint a háttérfólia miatt.
A bemutató elôadás elôtt egy héttel kezdtük a színpad építését, elôször a forgószínpadot és a felsôgépezetet építette fel a kivitelezô
cég, ezután az ide szállított díszleteket kezdtük beépíteni. Négy nap
szereléssel, két világítási próbával (három világítási alkalmat terveztünk, de egyet sajnos elmosott az esô) és két színpadi próbával készült el az új körülmények között az elôadás.

zett el. Fontos volt, hogy 20 cm magas legyen, mert szabvány emelvényekkel kellett 22 x 19 m nagyságúra kiegészíteni.
A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. a felsôgépezetet megvásárolta, a mobil forgószínpadot pedig bérli a gyártó cégtôl. Ez a felsôgépezet szétbontható, szállítható, ezáltal más elôadásokhoz is felhasználható. A gépezetek emelési magassága 12 m, teherbírása 150 kg.
Gondoltunk a nézôk kényelmére is, tavaly a Városmajori Színpad nézôterét fedtük be bontható sátortetôvel, hogy esô esetén is
folytatódhasson az elôadás. Idén a margitszigeti színpad közönségforgalmi elôterét fedtük le hasonló módon, így, ha szükséges, a nézôk tetô alá húzódhatnak, és a zivatar elmúltával folytatni lehet a

Díszletbekötés

mûsort. Ezt a tetôszerkezetet ugyanaz a cég, a GeGe Hungary Kft.
készítette, amely a városmajoriét, az ott használt és jól bevált anyagokból.
A fedéshez használt Poly ponyva nem más, mint egy szövet, ami
kétoldalt PVC anyaggal van bevonva. A szövet adja a ponyva nagy
szakítószilárdságát, a PVC pedig a vízállóságát biztosítja. A beépítésre készült ponyva UV-álló lakréteggel van ellátva. 1200 m2 felület fedését készítettük el. A méretezésnél friss hó esetén 50 cm, megülepedett hónál 25 cm hórétegvastagság, valamit 125 km/óra szélteher
volt a mértékadó.
A Margitszigeten az elôzô évben is volt fejlesztés. Új raktárépület
készült könnyûszerkezetbôl. Az épület 15 x 10 m-es méreteivel –
rossz idô esetén – próbateremként is használható.
Köszönöm a beszélgetést!
Kárpáti Imre
A ponyvafedés tartószterkezete

Nehéz, de izgalmas, szép munka volt, kihívásnak éreztem. Mindenkinek – aki közremûködött az elôadás létrehozásában – nagyon
köszönöm a munkáját, különösen Szolga Istvánnak, akitôl nagyon
sok segítséget kaptam.
Jelentôs mûszaki fejlesztést jelentett mindez a Szabad Tér
Színház számára? – kérdezem Szolga Istvánt, a színház
mûszaki igazgatóját.
Igen, minden évben fejlesztünk valamit a két fô játszási helyünkön.
A nyomorultak címû produkció sikeres megvalósításához szükség volt
a margitszigeti színpad új technikai berendezésekkel történô kiegészítésére. Ezért megrendeltük a felsôgépezet elkészítését a Színpadés Emelôgéptechnika Kft.-tôl. A 8 m átmérôjû és 20 cm magas forgószínpadot a Figura Kft. gyártotta, amit 9 x 9 m-es kazettába helye-

Az új raktárépület
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Színház- és Rendezvénytechnikai
Nemzetközi Kiállítás és Konferencia
2011. június 7–9. Berlin, Kiállítási Központ
A Német Színháztechnikai Társaság (DTHG)
idén 15. alkalommal rendezte meg Berlinben a
SHOWTECH színháztechnikai kiállítást. Mivel a
rendezvény kétévenként kerül megrendezésre,
így immár 30 éves múltra tekint vissza.
Ez a kiállítás tematikailag is a színház és a
színpad körül elôforduló szakmáknak közvetít

információkat négy nagy kiállítótérben. Színházi mûszaki szakemberek jöttek össze a világ
minden tájáról, hogy ezzel is igazolják a
SHOWTECH nemzetközi rangját. Jelentôsen
nôtt a külföldi látogatók száma, és jól megfigyelhetô volt a befektetôk és a színháztechnikusok, szakértôk közötti párbeszéd erôsödése.

Itt minden színházas kolléga találhatott a szakmájához illeszkedő néznivalót: A jelmezesek fantasztikus ruhákat

A tervezôk elvont ötleteket

Fotók: Pelyhe János

Örömmel fedeztük fel az MBN standján a saját kínálata mellett két magyar gyártó, a HUNGAROFLASH és a PLS termékeit.

A 7 és fél ezer látogatón belül jelentôsen
megemelkedett a külföldiek aránya, elsôsorban Skandináviából és Kelet-Európából érkeztek többen. Összesen 322 kiállító mutatta
be a legfrissebb technikai újdonságokat, a
fejlôdés trendjét. A rendezôk úgy vélik, hogy
a színháztechnikai ipar túljutott a gazdasági
mélyponton, és optimistán tekint elôre. Az
üzleti barométer emelkedôre fordult, a megkérdezettek 56%-a kifejezetten jónak, 19%-a
pedig kielégítônek ítélte a jelenlegi helyzetet.
Nôtt a befektetési és vásárlási szándék a színháztechnikai projektek és beszerzések terén.
Míg két éve a látogatóknak csak 11%-a tervezett 200 ezer eurón felüli beszerzést, idén
ez a szám 28%-ra emelkedett.
A SHOWTECH erôssége a kiállítás mellett
rendezett DTHG-konferencia, ahol a legjobb
szakemberek osztják meg tudásukat, és vitatják meg a problémákat a színházakban dolgozó mûszakikkal. A témák között szerepelt a
színpadvilágítás, különös tekintettel az energiatakarékosságra, a legújabb vezeték nélküli mikrofonozás technikája, a színpadi munkavédelem. A jelmezvarrodák gyakorlati bemutatója és workshopja több mint 300 érdeklôdôt vonzott.
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Fotók: Pelyhe János

A rendezôk improvizált elôadást

DTHG Wizard-díj

A bútorosok és kellékesek berendezett installációt

Az idén elôször lehetett elnyerni a Német
Színháztechnikai Társaság az egy elôadáson
belül alkalmazott legkreatívabb színháztechnikáért alapított „Mágus” (Wizard) díját. Az
elsô díjat a wiesbadeni Hessische Staatstheater A sevillai borbély díszlete nyerte, a második díjat a müncheni Bayerische Staatsoper
Fidelio produkciója, míg a harmadik díjat a
hamburgi Theater Kampnagel pop operája,
a Krrk-krrk – Eine Kammerjäger-Oper vitte el.

A designerek látványos dekorációt

SHOWTECH Termékdíj, 2011.

A vizuáltechnikusok vetítéseket

A Termékdíjat – már ötödik alkalommal –
a hatékony, flexibilis, funkcionális vagy egyszerûen a legjobban megtervezett, kiemelkedô színpadi, világítási, hang- és rendezvénytechnikai termékújdonságért ítélik oda. Ebben az évben 11 termékkel pályáztak négy
kategóriában, amelyekbôl a zsûri egy-egy
❯
legjobbnak ítélte oda a díjat.

A tévések teljes fénykínálatot

A világosítók LED-es eszközöket

És mindenütt a munkavédelem
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Viszontlátásra 2013. június 18–20. között Berlinben a 16. SHOWTECH-en!
(www.showtech.de)

PRÁGAI QUADRIENNÁLÉ, 2011

Magyar terek

Prágában

Magyar részvétel a nemzetközi szcenikai kiállításon
A kiállítási szekciókban – Nemzeti szekció,
Színházépítészet és technológiák szekció, Oktatási szekció – az utolsó négy év hazai teljesítményeit dolgoztuk fel. Kiállítótereink a többi nemzet teréhez viszonyítva kicsik. Nem a
méretben, hanem az intenzitásban bíztunk.
A Nemzeti szekció fókuszában a nemzetközi hírû Bodza W. Mihály munkássága áll.
A színházi terek és határainak föloldására irányuló látványtextúrákat, a historikus jelmeztervezôi gyakorlattól és a karakterábrázolás
ismert eszköztárától elszakadó, az új térnyelvi törekvésekbe illeszkedô, szokatlan anyagokból jelmezeket alkotó, dimenziókutatással és esélyegyenlôségi kérdésekkel is foglalkozó mûvész 2010 decemberében máig ismeretlen körülmények között eltûnt.
A látványtervezôi szakma legkiválóbb teljesítményeivel, díjakkal, belföldi és külföldi

munkák dokumentumaival, elméleti munkákkal, pedagógiai munkássággal, színháznyelv-megújító lenyomatokkal, közéleti
ethosszal jellemzett pályakép általános érvényû szakmai dilemmákat hordoz. Az
életmû dokumentumaiból (lásd Bodza W.
Mihály honlapját: www.bodzaw.com) kollégái és barátai válogattak.
A Színházépítészet és technológiák szekció kiállítását a prágai Szent Anna-templomban rendezték. A Zsíros kenyér hagymával címet viselô magyar stand az alternatív színházi térhasználat rendkívül sokféle változatát – a
lakásszínháztól a laktanyán át az elmegyógy- ❯

Fotó: Dobos Klára

2011 júniusában Prága egész belvárosa színházzá vált. Több mint hatvan ország részvételével június 16-tól 26-ig itt tartották a Nemzetközi Szcenográfiai Quadriennálét – új nevén Performansz Dizájn és Tér Quadriennálé
–, amely nem pusztán a Nemzeti Galéria épületében rendezett grandiózus kiállításfüzér,
hanem a színházi látványt a mûvészetek széles
spektrumában bemutató, a város tereit behálózó elôadó-mûvészeti rendezvénysorozat.
Az eseményen, mint minden mûvészet
otthonát prezentáló PQ11 kiállításain és kísérô rendezvényein, ahogy 1967 óta mindig,
Magyarország most is részt vett.
A magyar részvételt – ez idáig hagyományosan – a kultúráért felelôs Nemzeti Erôforrás Minisztérium támogatásával és megbízásában az Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet szervezte.
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A PQ 2011. díjazottjai
A Nemzetközi Szcenográfiai Quadriennálé – új nevén Performansz Dizájn és Tér
Quadriennálé – résztvevôi között – több
kategóriában díjakat osztott ki a nemzetközi zsûri. Június 20-án este 9 órakor a
Nemzeti Színház Új Színpadán tartották a
12. Prágai Quadriennálé eredményhirdetését és díjkiosztó gáláját.

A magyar pavilon kívülrôl és belülrôl
❯
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intézetig – Vargha Mihály építészettörténész
hagyatékának felhasználásával mutatta be.
Az Oktatási szekcióban hat magyar és
egy osztrák mûvészeti egyetem hallgatóiból,
valamint mûvészeti szabadiskolás és középiskolás diákokból alakult alkotócsoportok közös munkákkal jelentkeztek.
Az Extrém jelmez szekció harminc versengô alkotása közé beválogatták Nagy Fruzsina
Porsche címû mûvét.
Az Intersection, Intimitás és spektákulum
alcímet viselô program célja, hogy a vizuális
mûvészetek és a színház közti kísérleti terepként értelmezze újra, illetve a kortárs mûfajok
sokszínûségével kutassa a látványtervezést.
Magyarországot ebben a projektben a Krétakör képviselte. A Krétakör stábja a fesztiválon
június 22–24. között mutatta be jp.co.de
címû intermediális mûvészeti akcióját Prága
egykoron legnagyobb példányszámban értékesített államszocialista napilapjának, a Rudé
Právónak szerkesztôségi és nyomdaépületében.
A több mint ötven workshopot, hatvan
elôadást és hat helyspecifikus színházat magában foglaló Scenofest oktatási programsorozatot a világ minden tájáról, így Magyarországról is érkezô mûvészhallgatók bevonásával rendezték meg.
A magyar részvétel programjainak kurátora B. Nagy Anikó mûvészettörténész (Budapesti Történeti Múzeum), alkotótársai Árvai
György látványtervezô, idôkutató, Csanádi
Judit látványtervezô, Horgas Péter látványtervezô, Medvigy Gábor operatôr voltak.
Nagy öröm számunkra, hogy a 12. Prágai
Quadriennálé 62 ország részvételével megrendezett világkiállításán a magyar kiállítás a
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A nemzetközi zsûri tagjai voltak:
Erich Wonder, díszlettervezô, szcenográfus, Ausztria,
Monika Pormale, szcenográfus és jelmeztervezô, Lettország,
Viliam Dočolomanský, a Farm in the
Cave nemzetközi színházi stúdió igazgatója, Szlovákia, Cseh Köztársaság,
Felice Ross, világítástervezô, Izrael,
Arata Isozaki, építész, szcenográfus,
formatervezô, Japán,
Carmen Romero, a Festival de Teatro
Santiago a Mil igazgatója, Chile,
Marvin Carlson, professzor, elôadómûvészetek kutatója, USA,
Brett Bailey, dramaturg, szcenográfus,
jelmeztervezô, Dél-Afrika,
Kevin Purcell, zeneszerzô, karmester,
hangtervezô, Ausztrália
Nagy öröm számunkra, hogy a magyar
kiállítás a legjobb kurátori koncepció
aranyérmét nyerte! A Cseh Köztársaság
kulturális minisztere az alábbi díjakat adta át:
Arany Triga: Brazília. „Szereplôk és határterületek: Brazíl szcenográfia élettere” címû nemzeti kiállításának

Aranyérem a legjobb díszlettervért: a Numen/For Use formatervezôk csapatának a Szentivánéji álom
díszletéért, Horvátország

Aranyérem a legjobb jelmeztervért: Emma Ransley az Inhabiting
Dress elôadás jelmezeiért az Extrém
jelmezek szekciójában, Új-Zéland

Aranyérem a legjobban megvalósított produkcióért: a Teatro da
Vertigen „BR-3” produkciójáért, melyet a városközpontot átszelô folyó
partján rendeztek, Brazília

Aranyérem a színházépítészet és
elôadótér téma legjobb munkájáért: Görögország (Gépszínház és
a Nemzeti Színház Új Színpadáért) és
Mexikó (Teatro Ojo’s „Within a Failing
State”)

Aranyérem a legjobban használt
színháztechnikáért: a Numen/For
Use formatervezôk csapatának

Aranyérem az Oktatási szekció
legjobb kiállítójának: Lett Mûvészeti Akadémia.

legjobb kurátori koncepció aranyérmét nyerte el!
Immár hagyományosan minden ország
egy-egy napon, egy órában külön eseménynyel hívhatja fel magára a figyelmet, Nemzeti Napot tarthat a saját kiállítói terében. Erre az eseményre, azaz a Magyar Napra 2011.
június 16-án került sor.
Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet

Aranyérem az Oktatási szekció
legígéretesebb tehetségének:
Erase the Play, Norvégia.

Aranyérem a legjobb kurátori
koncepcióért: az Missing nemzeti
installációért, a kortárs társadalmi miliôben megidézett mûvész életútjának
átfogó bemutatásáért, Magyarország.

Különdíj a kiváló hangtervezésért: az angol Kursk and Hush House
produkciók kitûnô hangtervezéséért,
Egyesült Királyság.

PRÁGAI QUADRIENNÁLÉ 2011

Térrel
terített
terek

Fotók: Dobos Klára

Amikor akkreditációnk után megállíthatatlanul
ömlöttek ,,drótpostaládánkba” a PQ-sajtóinfók, s körültekintôbben szétnéztünk virtuálisan
a programok között is, rádöbbentünk, hogy
alábecsültük a rendezvény méreteit, és alulterveztük ottlétünket. Prágában egy ,,szimpla”
nagyszabású kiállítás helyett monstre összmûvészeti rendezvénysorozat várta a látogatót
olyan gazdag programmal, amelyet az is csak
töredékében tudott megismerni, aki a 10 nap
alatt végig a cseh fôvárosban tartózkodott.
A mennyiségi mutatókon túl persze a mostani
Quadriennálé nagy kérdése az volt, hogy a nevében megújuló esemény tartalmában is újat
hoz-e: a szcenikai seregszemle mint Performansz Dizájn és Tér Quadriennálé a korábbiakhoz képest egy komplexebb, a színházi látványt szélesebb spektrumban értelmezô rendezvénnyé válik-e?
Az új törekvéseket érvényesítô interaktív kiállítás egyik pavilonjában díszlettervezô
mûvész dolgozott míves arany képkeretbe
,,foglalva” egy „békebeli” maketten. „Tisztelet a tervezônek” – kommentáltuk a mûhelytitkokba is beavató csendes munkálkodást,
aztán rögtön fel is merült a kérdés: netán a
hagyományos szcenika múltidejûségének
prezentációjáról lenne szó? Nos, a látottak
alapján úgy tûnik, a nagybetûs kurátor, a
performansz mûvész nem szorította ki a
szcenográfust és annak megszokott kifejezési eszközeit a 12. Quadriennálén sem. A szigorúan csak kortárs mûvészetet fogyasztók
talán kevesellték, a hagyományos tervezôi
bemutatkozás seregszemléjéhez ragaszkodók talán sokallták a változást. Számomra így
volt szimpatikus a rendezvény, a kaleidoszkópszerûségével, a rendkívüli nyitottságával,
amely nem szûkítette le a színház, a színházi
látvány fogalmát sem ortodox, sem divatos
trendek elvárásaihoz. Az új elnevezés a látottak alapján inkább határtalan szabadságot,
lehetôségeket kívánt adni, a különbözô területeken mûködôk együttgondolkodását szerette volna elôsegíteni, semmint értékítéletet

❯
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Közönség elôtt készül a makett
❯
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kínálva kiszorítani, szûkíteni az alkotói törekvéseket. Így olyan rendezvény született,
amely a színházi látvány témakörébôl kiindulva számtalan színházértelmezést mutatott
fel, s szólni tudott nem egy társadalmi, politikai kérdésrôl is…
Meglepô volt, hogy a Nemzeti szekcióban
milyen sokan fontosnak vagy magától értetôdônek érezték a nemzeti jelleg markáns
megjelenítését, illetve sajátos (helyi?) társadalmi konfliktusok felvillantását. Belegondolni is rossz, itthon hogyan kapta volna meg a
,,magyarkodás” és ,,európaiatlanság” vádját
valamilyen tipikus magyar (népi) elemeket
hordozó pavilon. Máshol, úgy tûnik, természetes a sajátos nemzeti jegyek bemutatása –
nemcsak az egzotikus országok, de akár az
USA is jellegzetes amerikai enteriôrbe helyezte a konkrét elôadásokat felidézô fotókat, ter-

A díjnyertes brazíl bemutató egyik eleme

Mexikó

veket, maketteket. Játékosságával hatott a
törökök Orient expressze, ahol vasúti fülke
ablakaiba építették be a monitorokat. Tisztaságával ragadott magával az izlandiak és románok installációja: elôbbiek fehér békebeli
szobabelsôjében csendesen kötögetô, néha
ábrándosan kitekingetô nôalak „motiválta” a
látogatót, hogy drámai szituációt körítsen a
látványhoz. S a fehér színû tárgyak között
szolidan meghúzódtak a digitális képkeretekbe helyezett elôadásfotók is. A hasonlóan
tiszta eszközökkel dolgozó román térben
érezni lehetett a kelet-európaiság levegôjét:
a falusi udvar fehér falán alig észrevehetôen
kereszt aranylott, oldalt nôalak árnya, az udvaron szerteszét fekete vödrök, melyek belsô
,,víztükrén” elôadásfotók feküdtek.
A nagydíjas brazil stand, harsány rózsaszín
térbe, hamisítatlan latin-amerikai hangulatot
árasztva rendelt egymás mellé távol esô színházi törekvéseket: változatos, de teljesen hagyományos installációs megoldások kerültek

„klasszikus” elôadások, bábszínházi, utcaszínházi projektek dokumentációi mellé. „Ráadásként” kaptunk tôlük egy látványos videoinstallációt is: egy makettnyi méretû színpad
fehér dombornyomatára vetített kisfilmen
árnyalakok díszletezték be az üres színpadot,
majd különbözô világítási, illetve fényvariációk teremtettek egyre gazdagabb színpadi
varázslatot.
Ahogy az várható volt, multimediális eszközök egész tárházát láthattuk – hol magától
értetôdô természetességgel, hol csak kötelezô divatelemként –, digitális képernyôktôl
laptopokon keresztül az ipad-ig, iphone-ig,
ám nem volt hiány makettekben sem. A kanadaiak elegáns konzervativizmussal berendezett kiállítási terében csak egyszerûen „kipakoltak” a pultra néhány klasszikus igényességgel és részletezettséggel kidolgozottat,
míg a mexikóiak rafináltan beépítették a
Konyha c. Wesker-dráma elôadásának videorészleteit az önmagában is hatásos kis dísz-

Nagy-Britannia

Norvégia

Portugália
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Csehország

goztak a magyar pavilon alkotói is. Fekete
bokszban, a mennyezetre szerelt plexivetítôk
képe a talajt borító sekély vízre vetült, s a vízbe merészkedô látogatók lépései révén a képek egyedi módon estek szét, és álltak újra
össze… Ám maga a térelrendezés nem volt
igazán közönségbarát. A munkákra látást
megtörte egy fekete oszlop, melynek két oldalán szorongtak azok, akik nem kívántak a
vízben tapicskolni (mert zokniban voltak,
vagy épp lábbelijüknek nem tett volna jót a
bokáig érô zavarossá vált ,,lábvíz”). Így azon
túl, hogy ôk sem igazán láthatták a munkákat, még el is zárták a továbbjutást azoktól, ❯

Izrael

letbe. Az egyik legizgalmasabb a szerbek
standja volt, ahol a hagyományos maketteket a holográfiával ötvözték: a mini színpadi
terekbe belevetítették a szereplôket: a textíliákból kialakított kôrengetegbôl odavetített
mozgó nôalak magasodott ki, míg egy másik
dobozban köteleket feszítettek ki, melyekre
az azokon egyensúlyozó akrobata alakját vetítették. Különleges, 3D-s miniatûr multimédia-színház született így.
A makettekhez képest kevesebb jelmeztervet láttunk. A legszellemesebb megoldással a
gazdag anyagot felsorakoztató, változatos
mexikói kiállításon találkoztunk: Jerildy Bosch
24 különbözô stílusú skiccet készített a Don
Giovanni nôalakjaihoz, amelyeket külön-külön kártyákra nyomtattak, s a rajzok fölé az
adott ruha textilmintájának fotója is odakerült: Vedd el / kapd le az asszonyod! – szólt a
felszólítás. S a némileg Don Govanni-s szerepkörbe „kényszerített” látogató kis böngészés után leemelhette, elvihette a neki tetszô

Románia

kis lapot. A játékos gesztuson túl „rafinált”
trükk is volt ez, hogy egyéb nemzeti kiállítási
szuvenírek híján, e lapocska révén magunkkal vigyük, megjegyezzük a tervezô nevét.
Érdekes módon rajzolt, festett díszlettervvel nem nagyon találkoztunk. Pedig egy magas színvonalú látványterv különleges mûvészi látomás is. S ha a tervet nagyjából hûen
meg is valósították, akkor az izgalmas lenyomatként sûríti a produkciót egyetlen képbe.
De mindenképpen betekintést nyújt az alkotói folyamatba, a tervezôi gondolatmenetbe.
Nem lenne szerencsés, ha a szcenikai tervezés sajátos és klasszikus nyomatait kiszorítanák többek között a kortárs képzômûvészet
divatos(nak gondolt) installációs megoldásai.

Életmû a ,,lábvíz” fölött
Ilyen, a kortárs tárlatok bevett elemeivel –
zárt fekete tér, szokatlan szögben elhelyezett
vetítôk, különleges anyagra történô vetítés,
nézôi beavatkozás a „mûalkotásba” – dol-

Tajvan

Mongólia

Új-Zéland
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A dobozok
❯

akiket nem zavart az állott víz – és szó, mi szó
– az emberi kipárolgás találkozásából születô
kellemesnek egyáltalán nem mondható levegôben történô séta a ,,pocsolyában”. Egy
drámai fordulat azonban jelentést tudott adni a nem túl eredeti térnek. 2010 januárjában ugyanis eltûnt Bodza W. Mihály látványtervezô és dimenziókutató, a 2003-as Quad-

Extrém jelmez

riennálé különdíjasa. A kurátor B. Nagy Anikó és az alkotócsoport – Árvai György, Csanádi Judit, Horgas Péter, Medvigy Gábor –
úgy döntöttek, hogy az eredeti koncepciót
elvetik: a pályázati felhívást és a tervezett alkotók meghívását félretéve Bodzát mutatják
be az adott térben. Miközben felvételrôl a
mûvész utolsó angol nyelvû interjúja szólt,
munkásságát idézte – az eredetileg tervezett
öt helyett – három vetítô. A vízben széthulló
képek így már az életmû törékenységérôl,
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Workshopok,
szemináriumok

megsemmisülésérôl is szólhattak, a fekete tér
az elvesztés, a gyász fájdalmát is kifejezhette.
A víz pedig konkrét tartalommal is gazdagodott: utalhatott – ahogy a boksz oldalára festett Duna-szakasz térképvázlata is – Bodza
életének fontos ,,folyójára”. (Ráadásul a pavilon kapott egy a látogatót földrajzilag is orientáló – nem túl direkt – nemzeti elemet is.)
A személyes indíttatás, a projekt tragikus
története, a kísérletezô látványtervezô
mûvész alakját, társadalmi helyzetét középpontba helyezô koncepció, az elvont tér –
abban az esetben, ha feltételezzük a háttér
ismeretét! – sikeresen valósította meg a szervezôk szándékát, a hagyományos koncepcióktól való elmozdulást. E megújulási szándék
talán kevésbé valósult meg a nemzeti szekcióban, mint ahogy a szervezôk szerették volna, de – lemondva a „trendiségrôl” – más
véleménnyel ellentétben nem nevezném
anakronisztikusnak az itt látottakat. Meglehet a kurátori szemléletû performansztárlatok divatját éljük, s a nemzeti pavilonoknak
csak egy része lépett ebbe az irányba, azon-

A dobozok belülrôl

ban számos figyelemreméltó „színházi élményt” kaphattunk. Külön izgalmat jelentett, hogy a más kulturális, politikai közegben, más anyagi kondíciókkal létrejött pavilonok mennyi mindenben rímeltek egymásra, mennyire markánsan jelentek meg pl. társadalmi, politikai üzenetek – mint a dánok játékos papírszínházi standjában, ahol gyermekszínházi projekt bemutatásán keresztül

szóltak a gyermekek kulturális javakhoz jutásának fontosságáról.

Dobozolás…
Az itt látottakhoz képest számomra nem
adott többet a fesztivál új koncepciójának
jegyében létrehozott Intersection Project
nagyszabású vállalkozása, az „Intimitás és
Látványosság”, azaz a Cseh Nemzeti Színház
és az Új Színpad közötti tér 30 dobozból álló
„labirintusa”, melyben többek közt a mûvész
és a nézô közötti interaktivitásra kérdeztek rá
a Sodja Lotker által meghívott mûvészek. Az
Oren Sagiv tervein érvényesülô könnyed játékosság már hiányzott a végeredménybôl:
az építmény nem különbözött bármely szabadtéri expó fehér pavilonegyüttesétôl.
A bokszok sokrétû kínálata – videovetítéstôl
technikai bemutatón keresztül – ugyan imponáló volt, de a színvonala a mûvészi mondandó súlyát tekintve igen vegyes is. Jó játék
volt pl. Dace Drezina táncszônyegén tangózni tanulni, de pontosan ugyanilyen módon
keringôzött a lányom tavaly a balatonfüredi
új helytörténeti kiállításon… A másik véglet
pedig Dejan Kaludjerovic a Monopoly mintájára kialakított teremnyi méretû Europoly elnevezésû játéka, ami inkább társadalmi sze-

repvállalásainkra kérdezett rá – nagyon látványosan, de színházi tanulságok nélkül.
Minden bokszba nem jutottunk be – ahol
15 perces várakozás után sem mozdult a sor,
onnan bizony kiálltunk (lehet, hogy a sorakozás volt maga a performance?), s volt, ahonnan lekéstünk. A látottakból számomra két installáció/performansz emelkedett ki komplexitásával. Sok irányba mutató volt az Ausztriából
érkezett Markus Schinwald kaffkai hangulatú
Stage Mátrixja: a mennyezetrôl lelógó fehér
hintán ülô férfi a mennyezetnyílásokból különbözô tárgyakat varázsolt elô, amelyekbôl többek között kényelmes karosszéket szerelt öszsze. Majd a nyíláson felmászva magával együtt
sorra eltüntette a térben lógó elemeket. Az akrobatikus ügyességre és egyszerûségükben is
szellemes technikai megoldásokra épülô jelenet ember és tárgy közötti viszonyra, a térben
való jelenlétre, mozgásra kérdezett rá, de szólt
többek között a kiszámíthatatlanság és kiszámíthatóság kérdésérôl is. S minden együtt volt
a kubai Guerra de la Plaz „ruhainstallációjában”, ahol ruhákból állt össze a színpadi tér,
melynek része volt a finom kelmék között – finom kelmékben – megbúvó mûvész is, s produkció akkor született, ha a nézô is hajlandó
volt a játékra. Kívül-belül fehér anyagok borították a bokszot: sûrûn egymásra varrt férfiingek, nôi selymek, csipkék. E fehér ruharengetegbe rejtôzködött jó mimikrivel a mûvész, aki
váratlanul mitikus alakként elôlépve tükörjátékba kezdett az általa kiszemelt nézôvel.

Craig-kiállítás

terének makettje mellett a mûvész grafikáiból
válogatott. Eddig csak színpadi terveit ismerve
nekem felfedezésszámba ment a látott anyag.
Színpadi karakterek, drámaillusztrációk, egyéb
skiccek – emberismeret, humor és érzékenység
érzôdött a szecessziós hajlékonyságot és expresszionista erôt ötvözô kis rajzokból. S a kiállítás egészébôl sugárzott: nagy formátumú, igazi színházi ember munkáit látjuk, akinek van
ma is érvényes üzenete…
Mikita Gábor

,,Bónusztárlat”

A magyar tocsogós

E szubjektív beszámoló végén hadd említsem azt a történeti kiállítást, amely ugyan távol
volt minden intermediális törekvéstôl, ám rám
mégis katartikus hatást gyakorolt: a Space and
Light címen megrendezett Edward Gordon
Craig-kiállítás Bach Máté passiójához készített
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