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Szabó-Jilek Iván

Ars poetica
Gyakran még a nézôk sincsenek tisztában azzal, hogy egy színházi elôadás nem jöhetne létre a játékot – a színfalak mögött – szolgáló mûszakiak nélkül. A SZÍNPAD elsôsorban nekik, a színházakban dolgozó mûszaki szakembereknek készül, továbbá mindenki
számára, aki valamilyen kapcsolatba kerül a színháztechnikával.
Nyolc éve változatlan küldetéstudattal szerkesztjük a folyóiratunkat, célunk a magyar színháztechnika színvonalának emelése, a
szakma minden részét átfogó tájékoztatás, a szakma múltjának, jelenének és jövôjének bemutatása. A SZÍNPAD az egyetlen magyar
szakfolyóirat, amely dokumentálja az utókor számára a hazai színházi létesítmények mûszaki állapotát, a színháztechnika mindenkori színvonalát, a színmûvészet és a technika kapcsolatát.
A látszólag szûk, de annál összetettebb szakterület témái rendkívül széles körûek. A színpadra állítás szcenikája: díszlet- és jelmeztervezés és kivitelezés, színpadvilágítás, hangosítás, pirotechnika stb. A színházi üzem mûködtetése: vezetôi, szervezési, gazdasági szempontok, díszletgyártás, szállítás, raktározás és a biztonságtechnika problémái. A színház a legbonyolultabb technológiájú középület, létesítése színházépítészethez, színháztechnológiához, színpadgépészethez értô szakembereket igényel. Foglalkoznunk kell a kiváló szakemberek munkásságának, a színháztechnika történetének, értékeinek, a szakkönyvek bemutatásával,
a szakképzés problémáival stb. És minden terület még tovább tagozódik.
A szerkesztés nehézsége éppen az, hogy ebbôl a rendkívül széles témaválasztékból mi kerüljön bele a negyedévente megjelenô
újságba. Az egyes számok – már terjedelmi okok miatt is – nem
tudnak foglalkozni a színházi technika minden ágával. Az olvasóktól kapott visszajelzések szerint mindenki a saját szakterületérôl vár több információt. Más szempontok fontosak a gyártó, forgalmazó cégek számára, más érdekli az építészeket vagy a díszlet- és jelmeztervezôket, és más fontos a technikát az elôadásokban felhasználók számára.
Egyes rámenôs üzletemberek részérôl az elmúlt évben több indulatos kritika érte a szaklapot. A termékforgalmazók között
idônként fel-felbukkannak azok a dinamikusan céltudatos, csak a

rövid távú haszonra törekvôk, akik új piaci szegmenst vélnek felfedezni a színháztechnika valamely ágában. Számukra csak az üzlet fontos, a már tapasztalt, évek óta a területet jól ismerô versenytársak kiszorítása. Ehhez a pénzt istenítô világunk jó táptalajt
nyújt. Semmiféle elkötelezettségük nincs a színházzal, ha nem
megy az üzlet, továbbállnak. Ôk azok, akik számára „nincs semmi információ a lapban”, mert már az eladott termékeik felhasználása sem érdekli ôket, nemhogy a színháztechnika egyéb területei.
Azok, akik nap mint nap életüket a színházban töltik, nem lehetnek szakbarbárok, hiszen közvetlenül átélik a színjátszás minden kínját és örömét. Nemcsak világítanak vagy hangosítanak,
díszletet állítanak, hanem ismerik a színpadon játszódó darabot,
megtanulják a szövegét, zenéjét, az egyes szereplôk és közremûködök helyét és szerepét. Az évek alatt megismerik a drámairodalom remekeit. A sikerhez vezetô csapatmunka részesei.
Munkájukat csak akkor tudják eredményesen végezni, ha tájékozottak saját szakterületük múltjáról, jelenlegi lehetôségeirôl, és
van elképzelésük a fejlôdés irányáról. Ugyanakkor készek megismerni a rendezôi, díszlettervezôi szándékot, a mûvészi elképzelések megvalósításában alkotó módon, segítôen tudnak közremûködni. Ez a hivatásuk, munkájuk gyümölcse a siker, melynek
láthatatlan, de nélkülözhetetlen szereplôi. Az embert próbáló, késô estéig és ünnepnapokon is végzett túlórázás ellenértéke nem
fejezhetô ki pénzben, nem a meggazdagodás vezérli ôket. „Beleforrnak a rabul ejtô résbe”, és szolgálják azt, ami a színházban jó
és örök.
A színházi mûszaki – mint a technikai eszközök felhasználója és
mint a színmûvészet társalkotója, akár mint a szakma tanítója –
csak akkor állhat feladata magaslatán, ha értelmével és érzéseivel
átfogja korának teljes perspektíváját, a múlt örökségét, a jelen kihívásait és a jövô ígéretét.
Ezekért a szakmájukat rajongásig szeretô, nagy elhivatottsággal végzô kollégákért dolgozunk, amikor a lapot szerkesztjük.
Minden törekvésünk az, hogy mûveltségüket emelve alkotó közremûködôi lehessenek a színházmûvészetnek.
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Veled, Uram!
az „István, a király” folytatása
A nemzeti érzület és összefogás színdarabjává
vált „István, a király” után Szörényi Levente és
Bródy János megírta a rockopera folytatását
„Veled, Uram!”címmel. Az eredeti mûvet eddig szabadtéren adták elô 2003-ban Esztergomban, majd ezt követôen a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében.
2012. március 30-án a Thália Színház adott
otthont az átdolgozott darab bemutatójának,
amely Somogyi Szilárd rendezésében került
színpadra. A mûhöz Szörényi Levente hat új
dalt is írt, kifejezetten erre a premierre.

A „Veled, Uram!” Magyarország történetének egyik legfontosabb idôszakába kalauzol, és
egyedülálló módon öt Árpád-házi királyunk is
megjelenik benne. István, Orseolo Péter, Aba
Sámuel, András és Béla – utóbbiak gyermekként – valós alapokon nyugvó története izgalmas királydráma, valódi akciókkal, szélsôséges
érzelmekkel megjelenítve.
A mûben fontos szerepet kapnak a sámánok
és táltosok. Magyarországon sokan még István
uralkodása után is elutasították a keresztet, és
ôsi jogra hivatkozva gyakorolták saját hitüket.

A magyar történelem egy
darabját bemutató rockoperát eddig csak szabadtéren,
grandiózus elôadásokban
játszották. Most, átdolgozva
a Thália Színház behatárolt
színpadán kellett
a monumentalitás érzetét
visszaadni.

A nemzeti összefogás lehetôsége, illetve a külföldi érdekek hatása körül zajló események és a
mai kor cselekménye között számos párhuzam
fedezhetô fel.
A dallamos rockzenével átitatott mû a Budapesti Operettszínház és a Thália Színház közös
produkciójában valósulhatott meg. A látvány,
a kiállítás egyszerre ezeréves és 21. századi, s
egy zenés, izgalmas történelemóraként is felfogható.
A darab színpadra állításának feladatáról Somogyi Szilárd, a darab rendezôje elmondta: ❯

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

5

A libikóka díszes oldalának tervrajza
❯

6

„A darab alapvetôen szabadtérre készült, az esztergomi bazilika elôtt játszották, illetve a Szegedi
Szabadtéri Játékok keretében az Atilla – Isten
kardja, István, a király, Veled, Uram! trilógia részeként. Azt a típusú monumentalitást, amit ezek
a terek képviseltek, sokkal kisebb apparátussal kell
megteremteni egy kôszínházi bemutató során, és
ez bizonyos jelenettechnikai változásokat igényelt. Eddig egy színháznak sem volt lehetôsége
arra, hogy egy ilyen próbafolyamatot végigvigyen, nagyon nagy öröm, hogy a Budapesti Operettszínház lehetôséget biztosított erre. Filmszerûbbé, gyorsabbá tettük az elôadást, s új jelenetek születtek. Forgószínpaddal dolgozunk, 42
forgás lesz benne és montázsok, tehát egyszerre
több helyszínen zajlanak párhuzamosan az események. Így a viszonyrendszereket is jobban meg
tudjuk jeleníteni. Ez ugyanis egy királydráma,
ahol többen is pályáznak István trónjára, többfajta érdekcsoport ütközik össze, nemcsak a keresztények és pogányok harcáról van szó. Beleszól a
Nyugat, a pápa, a német-római császár, és más
szelek is fújdogálnak, míg egy sokszögû, szinte
szociometriai ôrültekháza keveredik ki a végén.”
A díszlet alapját öt, fekete gránittömbszerûen megformált plasztikus elem képezi:
lépcsôk, kapuk, falak, bástyák ezek, melyek az
elôadás során, többféle képen csatlakozva egymáshoz, hozzák létre a fekete kristálypalota
egyes részleteit. A tömbök mozognak, és minden oldaluk játszik. A díszlettervezô, Rózsa István a feladatról: „A Veled, Uram!” tervezése
olyan kihívást jelentett számomra, ami lehetôséget adott arra, hogy egy markáns formavilágot
hozzak létre, amely kifejezi a világrendek és egyben az idôsíkok ütköztetését, ugyanakkor egy jövôjét keresô nép küzdelmét is megmutatja a jelenben.
Szerencsésnek mondhatom magam abban a
tekintetben is, hogy olyan jelmeztervezôvel dolgozhattam, mint Velich Rita, aki nagyon érzékeny megközelítésével csatlakozott ezekhez az
egyébként nem szokványos és nem öncélú kifeje-
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Libikóka acélszerkezete és mechanizmusa a mûhelyben

zési eszközökhöz, így a jelmez a díszlettel tökéletes egységet alkotott.
Azt hiszem, feladtam a leckét Somfai Péter világítástervezônek, akinek feladata volt a tükrökkel tûzdelt fekete gránit faktúrájú díszlet megvilágítása, amit sokan lehetetlennek tartanak.
Technikailag olyan kísérleteket folytattunk, amik
ritkán van alkalom. A sötétített fóliázott polikarbonát lapok mögé rejtett csillámos plasztikával
szerettük volna mintegy megidézni a múlt helyszíneit, jegyeit, amelyek látomásként derengenek
fel, ugyanakkor érzelmi töltést is hordoznak.

Tervezôként szerencsésnek tartom magamat,
mert olyan darabokban dolgozhatok, amiben kiélhetem a szabad fantázia lehetôségeit, és amiért ezt a pályát választottam.”
Velich Rita, a jelmezek tervezôje is arra törekedett, hogy izgalmas, elképzelt világba kalauzolja a nézôket. Az izgalmas szabásmintákat
követô jelmezek egyszerre hordozzák egy
letûnt kor emlékeit és – anyaghasználatukban
– a modernséget.
A díszletek több mûhelyben készültek. A Figura Díszletgyártó Mûteremben, az Operaház

Fotó: Theater.hu

A billegô libikóka az elôadás egyik jelenetében

A libikóka korláttal kinyitva

és a szegedi Scabello Bt. mûhelyeiben, az óriás (14 x 18 m-es) királyi palástot Magyar Romána és csapata készítette. A feladat bonyolultsága és az idô rövidsége elkerülhetetlenné
tette a gyártás kényszerû megosztását, ami
rengeteg problémát és pluszmunkát okozott a
gyártás menedzselése során.
A díszlet legbonyolultabb részét képezi egy
hidraulikus gép is, mely összecsukva alig több
mint 3 méteres szélességû, kinyitva viszont
6 méteres, és automatikusan nyílik belôle a
korlát. Ennek a „libikóká”-nak nevezett díszletelemnek a kivitelezése a Dobai Hidraulika Kft.-

re hárult. A libikókának több különlegessége is
van. Elôször kinyílik, majd billen, mint egy libikóka, és fel-le mozog. Közben István és Vászoly
duettet énekel rajta, így a technika minden látványos és kidolgozott megoldása a mûvészi elképzelés megvalósulást szolgálja. A gépezet
maga teljes csendben, akkumulátorról mûködik, és távirányítással vezérelhetô.
Eleinte mechanikus mozgatásra gondolt a
díszlettervezô, a kivitelezô több alternatívára
adott terveket és árajánlatot. A meghajtásra kigondolt változatok közül a hidraulikus rendszer lett az optimális választás, a hidraulikus

rendszerekre jellemzô nagy teljesítménysûrûség, kis helyigény és a mozgatást biztosító hidraulikus tápegység erôkifejtéstôl való távolabbi
elhelyezhetôsége miatt. A nagyobb feladatot a
libikóka két végének egyidejû kinyitása és becsukása jelentette. A két véglap mozgatását sikerült olyan mechanizmus beépítésével megoldani, melyet egy darab hidraulikus munkahenger mûködtet. Ezzel a szinkronmozgást
egyszerûen és gazdaságosan sikerült biztosítani. A kinyitott libikóka mozgatását is egy hidraulikus munkahenger végzi. A bemutató elôtt
pár héttel kaptuk azt a kérést, hogy a két színész
számára, akik a libikóka két végén állnak, készítsünk korlátokat is, melyek késôbb a két véglap
összecsukásakor viszont természetesen teljesen
eltûnnek. Nem kis fejtörés után sikerült olyan
szerkezetet kialakítanunk, amely a véglapok kinyitásakor felállítja mindkét oldalon a korlátokat
is, és ráadásul a mozgatásukhoz további, külön
meghajtást már nem használtunk fel – tájékoztatott Dobai László, a szerkezet konstruktôre.
A libikóka acélszerkezetének felöltöztetését az
Operaház mûtermeiben végezték.
Bár az elsô elképzelés az volt, hogy az egyes
díszlettömbök mozgatása az elôadás folyamán távirányítással, programozhatóan történt
volna, de az egyes elemek nagy súlya miatt errôl le kellett mondani. A díszletelemek meghatározott koreográfia alapján gurulnak, mozgatásuk kézi erôvel történik. A hidraulikus gépezet és a többi díszletelem mozgását akadályozták volna a kábelek, így teljes egészében ❯
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akkumulátor táplálja a benne rejlô gépeket,
fényforrásokat. Az elsô elképzelések szerint a
tömbök távirányítással mozgattak volna a
színpadon, viszont a nagy súly miatt az elvárt
pontosságot csak a kézi erôvel lehetett biztosítani.
„Ebben a darabban egészen különleges szcenikai megoldásokra volt szükség, elég, ha csak a
parázson járás jelenetére vagy a Szent Korona
levegôbe emelkedésére gondolunk. A színpadi
tûz effekteknek is fontos szerepük van a történetben, melyek nem csak látványosak, hanem
természetesen biztonságosak is. Az elôadás
helyszíneit, képeit öt varázslatos nagyméretû
gurulós díszletelem sokféle összeillesztése és forgatása adja. A különbözô pozíciók ütemre történô „átúszása” különös dinamikát ad az elôadásnak. Ezért külön méltatást érdemel a díszítôk
által elôadott 140 perces díszletmozgató változás-koreográfia is, mely során a nézôk szinte
észre sem veszik ôket” – mondta Német Tibor
szcenikus.
A feketére festett díszletelemek fényes fekete, polikarbonát borítást kaptak, így kívülrôl
megvilágítva tükröznek. Ha azonban a beépített LED világítást bekapcsolják a plexi mögött,
láthatóvá válnak a finom, plasztikus faragások,
a rusztikus textúrák. Ez egy nagyon izgalmas
hangulati játékot tesz lehetôvé: a durván faragott fekete gránittömbökbôl a gótikus finom-

A díszletfal terve és
az elkészített díszletfal

ságú, részletek segítségével cizellált plasztikájú
építmények alakulnak ki.
A feketére festett, kívülrôl fényes, fekete
gránithatású díszlettömbökben a beépített világítás kizárólag LED-es fényforrásokból áll.
Ezekre az igen gazdaságos fényforrásokra
azért esett a választás, mert az önjáró elemek
tápellátása csak akkumulátorokról volt megoldható. A választást igazolja, hogy akár három-négy elôadást is képesek az akkumulátorok töltés nélkül kiszolgálni. Fontos szempont
volt az is, hogy a LED-ek színe az RGB széles
tartományában választható. Bizonyos részeken RGB+W, tehát a negyedik, melegfehér
szín is bekerült, így még szélesebb lett a lehetôség. Minden díszletbe épített világítást táv-

www.figura.hu
figura@figura.hu
mobil: 06-30-946-1112
mobil: 06-30-9601-347
fax: 06-1-258-0100
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irányítással lehet a fényszabályzó pultról vezérelni. A DMX jel wifin keresztül jut el a fényforrások egységeihez.
A világítást tervezô Somfai Péter feladata
sem volt egyszerû: „Volt szerencsém már az
eredeti bemutatón is ebben a szerepkörben dolgozni, és alig vártam, hogy végre kôszínházban
is létrejöjjön a mû. A LED-es technológiát azért
választottam, mert a fényes fekete díszletre így
igen intenzív, különleges színû fényhatásokat lehetett ráültetni. A kábelek elhagyása, az akkumulátorok, illetve a fényszabályzóval kommunikáló távirányításos rendszer csak növelte a problémáinkat. A színpadra kerülés elôtt pedig elkészítettünk egy kísérleti díszletelem részt, hogy ne
érjen meglepetés, miképpen viselkednek a fényben a felületek.”
A díszlet színpadra állításánál fontos szerepe
volt a két színház technikai együttmûködésének. A produkció szcenikusa Német Tibor, a
Thália Színház mûszaki igazgatója, míg a világítás tervezôje Somfai Péter, a Budapesti Operettszínház mûszaki igazgatója volt.
A dinamikusan és folyamatos mozgásban lévô díszletkép és a szereplôk nagy száma kihívást jelentett a hangosítás terén is. Fazekas
László hangmérnök elmondta, hogy jelentôs

A pogányok tánca

feladat volt a közel 120 csatornát felhasználó
elôadásban – az igen tagolt és hatalmas díszletelemek között – a jól mûködô kontrollrendszert a szereplôk részére biztosítani.
„Mélységben és magasságban, valamint az
elôszínpadon több síkban kellett a kontroll
hangfalakat elhelyezni, melyek alkalmazkodva a
körülményekhez, nem lehettek fizikailag nagyméretûek. A helyzetbôl adódóan látható volt,
hogy a tér és a díszlet tagoltsága miatt ezt a
kontrollkeverést, mint feladatot, egy ember nem
tudja elvégezni a korlátozott látási és hallási viszonyok miatt.

A megoldást „két sík” létrehozása jelentette.
A monitorrendszer síkonkénti külön-külön keverésével értük el, hogy maximálisan segítse a szereplôket, és a nézôtéri hangképbe a legkevésbé szóljon bele, és így a rockoperai hangzás teljességgel
élvezhetô legyen.
A teljes feladatot 3 db Innovason digitális keverô látja el, ezek egymással kommunikálva fogadják a zenekar és a 42 db mikroport jeleit, melyeket a saját felügyeleti rendszerükön kívül a teljes
spektrumban – rádiófrekvenciás analizátorral is –
folyamatosan figyelhetünk és ellenôrizhetünk, valamint a hibajelenségeket rögzíthetjük is.”

Az elôadások lebonyolítását végzô mûszaki
csapatot az Operett és a Thália Színház munkatársai vegyesen alkotják. Az öltöztetôk, fodrászok, világosítók, hangosítók és díszítôk
problémáktól mentes és magas színvonalú
munkája a két színház mûszaki gárdájának kiváló együttmûködését bizonyítja.
A nagyszabású produkció megvalósításához
gratulálunk, és köszönetet mondunk Német
Tibor és Somfai Péter mûszaki igazgatóknak a
cikk megírásához nyújtott segítségükért!
-szji-
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KITÜNTETETTEK

A 2012. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából
ünnepélyes keretek között adták át a Kossuthés az egyéb mûvészeti díjakat. A színházak
díszlet- és jelmeztervezô mûvészei közül több
mûvész részesült kitüntetésben:

Gratulálunk!

Kossuth-díjat kapott Székely László
díszlettervezô
Székely László 1932. október 2-án született Budapesten. Az
Iparmûvészeti Fôiskola elvégzése után 1961-ben Egerbe, 1964-ben
Szegedre szerzôdött, ahol a szabadtéri játékok produkcióinak díszleteit is tervezte. Egy olyan korosztállyal dolgozhatott együtt, amelyre
büszke, tanára volt Oláh Gusztáv, Varga Mátyás. Hat év után a Szolnoki Szigligeti Színház volt a következô állomás. 1978-ban követte
Székely Gábort a Nemzeti Színházba, ugyanígy tett a Katona József
Színház alakulásakor is 1982-ben. 1990-ben visszatért a Nemzetibe,
majd 1992-tôl a Budapesti Kamaraszínház vezetô tervezôje lett. Pályafutását és ars poeticáját külön riportban mutatjuk be.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott
Perlaki Róbert szcenikus, díszlettervezô
Életmûveket és kiemelkedô egyéni teljesítményeket ismernek el ezzel az állami kitüntetéssel. A kitüntetett Perlaki
Róbert a szakmai indoklás szerint a
Veszprémi Petôfi Színházban a színházi
szakma iránti alázattal végzett fél évszázados munkájának elismeréseként
vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet.
– Úgy gondolom, hogy a színháznak
köszönhetem ezt a szép kitüntetést.
A munkámat, az életemet jutalmazták, 11 igazgató alatt dolgozhattam, alkothattam az elmúlt ötven évben. Nagyon boldog vagyok, örülök ennek az elismerésnek – mondta Perlaki Róbert, a Veszprémi Petôfi Színház örökös tagja, aki a társulat 1961-es megalakulása óta
dolgozik a teátrumban.
(Perlaki Róberttel riport jelent meg a Színpad 2011. decemberi számában.)

Magyarország Érdemes Mûvésze-díjat kapott
Tordai Hajnal jelmeztervezô
Tordai Hajnal (Gyöngyös 1946. július
21.) Hincz Gyulától tanult alapismereteket. Pályáját a Pince Színházban
kezdte, majd Márk Tivadar és Forray
Gábor mellett 1966–1977 között az
Operaház jelmezfestôjeként, késôbb
tervezôjeként dolgozott. 1977-tôl csaknem két évtizeden át a Gyôri Kisfaludy
Színház jelmeztervezôje volt. 1993-tól
a Nemzeti Színház, 2000-tôl a Pesti
Magyar Színház társulatának tervezô
mûvésze. A Magyar Képzômûvészeti Egyetem óraadó tanára.

10

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

1998-ban Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. 2004-ben Fônix-díj, 2005-ben Jászai Mari-díj, 2006-ban Márk
Tivadar Emlékplakett kitüntetésben részesült.
Több mint 500 színdarab, opera, operett és musical jelmeztervét készítette el. A Magyar Színházban jelenleg látható tervezései: My Fair
Lady, La Mancha lovagja, Hullámtörés, Házasságon innen, házasságon
túl, Kényes egyensúly, Arzén és levendula, Kolpert úr.
Az egyik legtöbbet foglalkoztatott tervezômûvész, vendégként szinte az ország valamennyi színházában dolgozott. Tervezett Budapesten a Madách, a Radnóti, az Új, a Karinthy Színház számára, vidéken
a kecskeméti, a gyôri, a szegedi, nyíregyházi, székesfehérvári, soproni
színházak elôadásaihoz és több szabadtéri színpadnak is jelmezeket.
A mesterség alapos ismerete, stílusbiztonság, ötletgazdagság jellemzi terveit.
Nagy szívvel és hatalmas felkészültséggel pótolhatatlan színház
történeti munkát is végez kiállítások rendezésével. Nevéhez fûzôdik
például a Nagyajtai Teréz munkásságát bemutató tárlat és Az ember
tragédiája elôadásai a Nemzeti Színházban címmel az 1500 színházi
estének emléket állító kiállítás, valamint a Nemzeti Színház történetét bemutató vándorkiállítás megrendezése.

Blattner Géza-díjban részesült Mátravölgyi
Ákos báb- és díszlettervezô mûvész
A kiemelkedô bábmûvészeti tevékenységéért díjazott Mátravölgyi Ákos gyerekkora óta a bábszínház világában él.
A Kecskeméti Ciróka Bábszínház alapító
tagja. Gépszerkesztô technikumot végzett közel húsz éve. Szülôvárosában,
Kecskeméten a Ciróka Bábszínházban
remek mesterek és alkotótársak közös
munkájával tanulva és alkotva kilenc
éven keresztül munkálkodott a színház
mûhelyében. Az elmúlt évek folyamán
önálló báb- és díszletterveket készít. Magyarországon majdnem minden bábszínházban dolgozott mint tervezô, és a határon túl is (Szerbia, Lengyelország) bemutatkozott munkáival. A teljesség igénye nélkül megemlítjük: Bertalan és Barnabás és az Éneklô királyfi címû mesék
bábjait (Ciróka Bábszínház), Hókirálynô (Kabóca Bábszínház), Kék madár (Bóbita Bábszínház), A három testôr (Vaskakas Bábszínház), A brémai muzsikusok (Budapest Bábszínház) és a Mátyás király asztalánál
(Bárka Színház) címû elôadások díszleteit és bábjait.
2010-ben a Gyermekszínházak Kaposvári Biennáléján a Legjobb
Tervezô díját kapta Mátravölgyi Ákos.
A kitüntetett mûvészeknek gratulálunk, további pályájukhoz, munkásságukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk
Szerkesztôség

BEMUTATJUK

Székely László díszlettervezô

Dandin György, Szolnok, 1973

Székely Lászlót fantáziadús, alapos stílus- és drámatörténeti ismeretekrôl tanúskodó, a modern színpadtechnika eszközeit
alkotó módon felhasználó látványos, formagazdag díszleteiért, a mesterség titkait tökéletesen ismerô, elhivatott mûvészi
életpályája elismeréseként 2012. március 15-én ünnepélyes keretek között Kossuth-díjjal tüntették ki. Május 19-én pedig
a Szegedi Nemzeti Színház Dömötör-életmûdíjjal jutalmazta.
A Magyar Képzômûvészeti Egyetem Könyvtárában beszélgetek a kitüntetettel, aki korát
meghazudtoló frissességgel és energiával beszél pályájáról.
Az MKE könyvtárában ülünk, nem véletlenül. Milyen kötôdésed van a Képzômûvészeti Egyetemhez?
Majdnem 25 évig voltam itt a díszlettervezési tanszék vezetôje. Elôttem Szinte Gábor1 1978-tól vezette a tanszéket. Amikor újjászervezte a hazai díszlet- és jelmeztervezés oktatását, meghívott óraadó
tanárnak. Egy 3 éves posztgraduális képzés indult
akkor az Iparmûvészeti Fôiskolán végzett textilesek,
belsôépítészek számára, akik így díszlet- és jelmeztervezô diplomát is kaphattak. Késôbb megkaptam
az egyetemi tanári kinevezésemet, és amikor Szinte
visszavonult, én lettem a tanszékvezetô 1979-ben.
Térjünk vissza a kezdetekhez, ifjúkorodhoz… Hogyan választottad ezt a
gyönyörû, bár rendkívül nehéz pályát?
Fiatalságom a háborús készülôdések által okozott feszültségek között telt el. Ennek ellenére,

szüleim jóvoltából gyermekkorom vidám és
örömteli volt. A mûvészeti témák nem nagyon
érdekeltek, bár a rajzolás egész kisgyermekkoromtól nagy kedvvel töltött el.
Nagyszüleim Gödöllôn laktak, és én mindig
ott nyaraltam. Volt ott egy nagyon kedves baráti köröm, Remsey Jenô2 festômûvész három
fia: Iván, Gábor és András. Indiánok voltunk, tipi-sátorban laktunk, még lovat is loptunk,
mert egy indián nem lehet ló nélkül. Remseyék
fertôztek meg a mûvészettel.
Ennek ellenére 1949 táján vegyészmérnök
akartam lenni. Az egyetemi felvétel elôtt üzemi
gyakorlatra kellett mennem a Chinoin Gyógyszergyárba. Abban az idôben minden ilyen
nagyüzemben voltak kultúrbrigádok. Ott is
mûködött egy színjátszó csoport. Érdekelt a
színház, jelentkeztem. Sose felejtem el, Bercsényi Tibor bácsi, aki az Operettszínház díszlettervezôje volt, tervezte Scserbacsov: Dohányon
vett kapitány címû elôadásához a díszletet. Az
operettben mint bojár szerepeltem. Így kezdôdött. Nagyon érdekelt, ahogy Tibor bácsi – aki
késôbb nagyon jó barátom lett – megrajzolta és
ez alapján elkészíttette az üzemi asztalos
mûhelyben a díszleteket. Mondta, fessem meg

neki a 4 x 5 méteres hátteret, ha merem. Én a
teljes naivitásommal hozzáfogtam a festéshez,
és egész jól sikerült. Ekkor Tibor bácsi tanácsolta
nekem, hogy ha érdekele ez a mûvészeti terület, van egy tanszék az Iparmûvészeti Fôiskolán,
ahol Oláh Gusztáv, az Operaház akkori fôrendezôje és díszlettervezôje a tanszékvezetô, valamint Varga Mátyás, a Nemzeti Színház díszlettervezôje tanítja a színházi díszlettervezést, próbáljam megkeresni ôket. Elmentem az Operaházba, összeismerkedtem Guszti bácsival, a
mesterrel, aki megnézte a rajzaimat, és azt tanácsolta, jelentkezzek a fôiskolára. Közben egy
szcenikust keresett, én azt mondtam neki, ha
nem vesznek fel, akkor nagyon szívesen eljövök
mellé asszisztensnek. De sikerült a felvételim, és
1951-ben megkezdtem a fôiskolát. 1953-ban
meg kellett szakítanom tanulmányaimat, azokat
csak 1958-ban tudtam folytatni. 1960-ban diplomáztam, azóta, megállás nélkül dolgozom.
Életrajzodat látva lenyûgözô, mennyi díszletet terveztél. Mi volt az elsô munkád?
Egerben kezdtem 61-ben, ahol Brecht Koldusoperáját Sík Ferenc3 rendezte. Ez volt az ô dip- ❯
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lomamunkája. Utána folyamatosan dolgoztam, évente 10-12 bemutatóhoz is terveztem.
A díszlettervezés a mûvészet minden
ágát magában foglalja. Neked mi a
munkamódszered? A darab megismerésétôl milyen fázisokon keresztül jutsz
el a kész díszletig?
Az elsô beszélgetésünkkor a rendezô általában
el szokta mondani a darabról alkotott koncepcióját. Kérem, hogy ne befolyásoljon, hogy engedje meg a saját elképzelésem vessem papírra, és utána egyeztetünk. Az erôsebb koncepció valósul meg. Ha a rendezô ötlete jobb,
gondolkodás nélkül elfogadom, de ha az
enyém a jobb, akkor harcolok érte.
Ha már ismert darabbal van dolgom – és itt
jegyzem meg, hogy az összes Shakespeare-,
Goldoni- és Moliére-mûvet terveztem már –
mindig mást csinálok, soha nem használom
saját elképzeléseimet újra.
Általában nagy probléma az, ha a felkészülésre nincs elég idô. Nekem nagyon sok vázlatot, rajzot kell készítenem, ehhez idô kell. A végén már minden szakmai kérdésre tudok válaszolni, hogy mit miért csináltam így. Nem lehet felkészületlenül tervezni, csak átgondolva,
sok-sok rajzon át lehet eljutni odáig, hogy a
látványterv megvalósulhasson.
Amikor fôiskolai tanulmányaimban kényszerû szünetet kellett tartanom, akkor a Kohóés Gépipari Tervezô Vállalathoz mentem
mûszaki rajzolónak. A mai napig nem bánom,
mert az ott megtanultakat hasznosítva, részletes kiviteli terveim alapján könnyen el tudják
készíteni terveimet.
Ezt a mívességet látom Európában is. Például Ezio Frigerio-nál4, akit az egyik legnagyobb
ma élô tervezônek tartok, és akinek munkái
irigylésre méltóak. A kiviteli terveit azonban két
asszisztense készíti. Vagy Reinhart Zimmermann5, amikor rajzolta a következô képet, már
ott volt a makettezô és a számítógépes rajzoló,
akik rögtön megcsinálták a skicc alapján a makettet, ô meg csak korrigált. Ez irigylésre méltó helyzet. Én mindezt a folyamatot egyedül
csinálom, saját makettezôm, asszisztensem is
vagyok…
Használsz számítógépet a munkád során?
Nem szeretem a számítógépet, mert az nekem
mechanikus. Van egy pár nagyon tehetséges
volt hallgatóm, akik használják. Láttam már
egy pár irigylésre méltó számítógépes tervet.
De nem ugyanaz lett a színpadi hatás. Valamitôl egy számítógépes képnek a színpadi reprodukciójából hiányzik valami, amit én nem tu-

12

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

Boldogtalanok, Szolnok, 1978

Boldogtalanok, tévéfilmterv, 1983

dok megfogalmazni. Talán az alkotó kéz intuiciója?
Mennyire tudod használni az új színpadtechnikai lehetôségeket?
Igazán a térrel szeretek bánni, és nem apró-

zom el a dolgot, mert úgy tartom, hogy a színész a legfontosabb a színházban. A színésznek mindig fogódzkodó kell, meg kell teremteni számára a megfelelô miliôt, a darab atmoszféráját.
Függ aztán ez attól is, hogy milyen a színház
technikai eszközparkja. Például a New York-i

Troilus és Cressida, Nemzeti Színház, 1980

Winter Gardenben csináltam egy látványtervet
egy koncerthez. Ott tudtam lézert használni.
Nicolas Schöffer6 mutatta meg a harang- és
fényjátékaival, hogy a zenének van színe. Minden klasszikus zenének színe van, és ha azt az
ember sokat hallgatja, akkor furcsa módon kialakul benne egy vízió. A lézer egy csodálatos
technikai eszköz, megfoghatatlan, át lehet rajta menni. Ebben az esetben ezért használtam.
Magyarországon egyszer alkalmaztam lézert,
amikor 1987-ben a Szegedi Szabadtéri Játékon
Békés Andrással a Rigolettót csináltam. Akkor
amfiteátrumszerû színpadi teret terveztem, és
a viharjelenetben a nézôtér fölött egy nagy lézer viharfelhô-áradat volt. Frenetikus hatása
volt, de a kritikák nem értékelték.
Magyarországon nincs sok technikai lehetôség. Tavaly a székesfehérvári Vörösmarty Színházban csináltam egy Macbeth-elôadást, ahol
lehetôség volt távirányítású színpadi kocsikat
használni. Kihasználtam a színpad teljes terét,
és ebben az egészen mély térben az egyes tárgyakat láthatatlan erô mozgatta. Ettôl a jelenetek megfoghatatlanul költôivé váltak.

gazdasági vezetése nem látja át az üzemeltetés
struktúráját.
A rengeteg munkádból melyik volt a
szívedhez legközelebb álló?
Talán az elsô ilyen egy Molière-darab volt a
Versailles-i rögtönzés és a Dandin György,
amit Székely Gábor rendezett Szolnokon.
Aztán nagyon szerettem Füst Milán: Boldogtalanok címû mûvének elôadását. Ehhez a
díszlethez Csepelrôl, egy régi épület bontásából szereztem egy csomó gyönyörû, eredeti
szecessziós ajtót, ablakot. Azokból állítottam
össze – természetesen a darabnak megfelelôen
– egy játékot, ahol ezek az ajtók a fôszereplôk.
Amit a 70 év rátett ezekre az ajtóra, azt a patinát lehetett volna legyártatni egy mûhellyel.
Az elsô budapesti nemzeti színházbeli bemutatkozásom Büchner: Danton halála volt,

amit Székely Gábor rendezett. Ezt azért szerettem, mert sikerült megvalósítani azt, amit nagyon ritkán sikerül az ember életében. Somogyvári Rudolf játszotta a lyoni polgár szerepét. Amikor bejött a színpadra, azt mondta:
„én lyoni polgár vagyok”. A tér minimálisan
változott meg, de a szöveg és a tér viszonylata
olyan volt, hogy a nézôk elhitték, hogy az a tér
az lett, amirôl szó van. Ezt tartom én egy színházi csodának, hogy ez megvalósuljon: ahol a
színésznek olyan döntô szerepe van, hogy a kimondott szó érvényesül a látványban is, ettôl
egy teljes egység jön létre.
Kedvenceim közé tartozik még a budapesti
Katona József Színházban Shakespeare Coriolanus címû mûvének látványterve. Emlékezetes még a Troilus és Cressida a budapesti
Nemzeti Színházban. Elmentem Varsóba, a
színházi intézetbe, és kikértem azokat a dokumentációkat, amik 1938-ban a varsói Nagy
Színház bombázásáról készültek. A lebombázott Teatr Wieliki nézôtere úgy nézett ki, mint
egy amfiteátrum. Ezt az amfiteátrumszerû képet raktam háttérnek. Teljesen olyan volt, mint
a Troilus és Cressida drámai konfliktusai, de
egyben színház is volt. Az értôk észrevették ezt
az áthallást.
Terveztél a tévébe is?
Igen, az MTV is bemutatta a Boldogtalanokat.
A felvételek a IV-es stúdióban készültek. A tévé
szempontja más, mert a színházban egy nézôpontból látod az eseményeket, a kamera viszont térben mozogva rögzíti a látványt. Amit
csináltam, annak hihetetlen atmoszférája volt.
Itt is szerepeltek az ajtók, amik titkokat fedtek.
Volt szerencsém Amerikában is dolgozni,
1994-ben egy Los Angeles-i stadionban lépett fel ❯

Láttad az Operában a Kékszakállú herceg várát 3 D-ben?
Sajnos nem láttam. Viszont a MÜPÁ-ban volt
egy Wagner-bemutató, amiben a németek
hozták a maguk technikáját. Az egy sajátos világ volt, ott például a vetítések nagyon hatásosak voltak. A magyar színházi technika sajnos
le van maradva, a színházak le vannak robbanva. Talán a Nemzeti Színház, a Vígszínház, a
Madách Színház a kivétel, ôk rendelkeznek
még nívósabb technikával.
Egy-egy elképzelést azért is nehéz megvalósítani, mert színházaink üzemi háttere nagyon
rossz állapotban van. Sajnos azt tapasztalom
az utóbbi idôben, hogy a színházak mûvészi és

Coriolanus, budapesti Katona József Színház, 1985
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Egyetemi tanárként hogy látod a díszlettervezôk oktatásának helyzetét?
Nagy baj, hogy termeljük a tervezôket, de hova? Ezt felelôtlennek tartom. Nem a szakma ellen vagy az oktatás ellen beszélek. De meg kellene gondolni, hogy milyen lehetôségei vannak ma egy fiatalnak. Nagyon fontos, hogy legyen egy másik szakja, hogy legalább elmehessen tanítani is, ha nincs munka. Akkor harcoltam azért is, hogy csak kétévenként legyen
felvételi, ne legyen sok hallgató. Nem azért,
mert félek a konkurenciától, hanem azért,
mert nincs felvevôpiac. Nem lehet 8-9 embert
felvenni minden évben, mert nem szabad embereket tönkretenni.
Nagyon nagy szükségük van a díszlet- és jelmeztervezô hallgatóknak, hogy gyakorlatra kikerüljenek színházakhoz. Tanszékvezetésem
ideje alatt próbáltam ezt megszervezni. Akkor

Háry János, Szeged, 2007

❯

együtt Domingo, Carreras és Pavarotti. A három
tenor híres koncertjéhez én terveztem a díszletet.
Már említetted a gyengülô háttérszakmákat. Mi a helyzet a színházi mesterségekkel?
Az 1980-as években, amikor még tanszékvezetô voltam, és Fekete György7 volt a budapesti
Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskola igazgatója, megpróbáltunk a gimnázium kebelén
belül egy szakemberképzést létrehozni. Az volt
a cél, hogy elinduljon a színházi szakmák oktatása: kellékes, szabász, kalapos, cipész stb.
A négyéves képzés után kikerültek volna a színházakba, és a nagy öreg mesterek mellett folytatták volna a mesterséget tovább. Nem jött
össze, nem volt rá megfelelô anyagi keret. Lassan kihaltak a nagy tudású kivitelezômesterek.

Macbeth, Székesfehérvár, 2010
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Anyegin, Szeged, 2009

levelet írtam a vidéki színházak igazgatóinak is,
hogy a hallgatókat fogadják gyakorlatra aszszisztensnek. Nem tudtuk megvalósítani, nem
volt rá pénz. A helyzet, úgy tudom, változatlan.
A Színmûvészeti Egyetemen is azt tapasztaltam, rendkívül nagy a lazaság. Pintér Tamás
kaszkadôr, az Oroszlán – nemrég halt meg –
mozgáskultúrát tanított, panaszkodott, reggel
8-kor még egyetlen hallgató sem volt az óráján. 10 körül kezdtek beszivárogni. Egy ideig
rendezôket tanítottam, rendszeresen nyolckor
ott voltam. Egyszer dugóba kerültem, felhívtam az egyik hallgatómat, hogy várjanak, öt
percet kések. Azt mondta, ne izguljon a tanár
úr, mert én még itthon vagyok… A másik oldal is igaz: a tanárok se járnak be mindig pontosan az egyetemre, mert nagyon túlterheltek.
Egyszerûen harcolunk a megélhetésünkért.
Nehéz eldönteni – hisz véges az energia –,
hogy most azt a munkát csináljam, amiért

pénzt kapok, vagy „borravalóért“ tanítsak.
Nagy bajnak látom ezt.
Ma már a látványtervezés fogalma kibôvült,
nemcsak a színházi, hanem a mozgóképi és a
digitális tervezési feladatokat is magában foglalja. Amikor már 70. életévemet tapostam, abbahagytam az aktív tanítást, és a szürke eminenciás szerepét vállaltam. Az egyetem látványtervezôi tanszékével ma már nincs kapcsolatom. Ma
is azt vallom, hogy a rajz az alapja mindennek.
Az, hogy valakinek van rajzkészsége, az adottság kérdése. Ha van, akkor azt fejleszteni kell.
Mindennap egy rajz, én mindennap rajzolok.
Nagyon fontos az is, hogy tanuljon, olvasson,
tájékozódjon az ember. Én még most is rendszeresen bejövök ide a könyvtárba, és a Bühnentechnische Rundschautól kezdve a mûvészeti lapokig mindent átnézek. Ez a minimum.
Nagyon szép kiállítású albumod jelent
meg 2005-ben munkáidról.
Arra vagyok büszke, hogy a kezdetektôl fogva, ha
nehézségek árán is, de sikerül fotóznom a munkáimat. Így a könyvben az összes fotó az enyém.
Ez a könyv régen jelent meg, akkor kaptam támogatást az NKA-tól. Most ismét támogatót keresek, a második könyvem kiadásához. Hiszem
azóta kb. 130 tervet csináltam, és abból van legalább 50 olyan, ami megint bekerülhet egy
könyvbe. Ez nagyon nagy munka és nagy költség, annak ellenére, hogy a saját fotóimat használom és grafikus lányom a szerkesztô-tervezô.
Most az az elképzelésem, hogy egy-egy
díszlet az elsô gondolat fázisrajzaitól a teljes folyamaton át a megvalósított színpadképig kerüljön be a könyvbe. Bemutatnám a mûszaki
dokumentációt is, a kivitelezés és a díszletszerelés fázisait, az elkészült díszlet hangulatáig.
Amit most csináltam díszletet, annak gyakorlatilag minden egyes lépését megpróbáltam
rögzíteni fotón, még videó is készült. Lehet,
hogy ez tankönyvként is használható lesz.

Francesca de Rimini, Szeged, 2011

Otthon szép archívumom van, ötszázhetven
50x70 cm-es tervlapból áll. Az embernek kell
valami jelet hagynia magáról.
Köszönöm a beszélgetést, és gratulálok a megérdemelt Kossuth-díjadhoz!
Szabó-Jilek Iván

1 Szinte Gábor (1928–) díszlettervezô, festô, grafikus.
Egyetemi tanárként évtizedeken át mûvészettörténetet
tanított a Színmûvészeti- és a Képzômûvészeti Fôiskolán.
2 Remsey család a gödöllôi mûvésztelepen élô mûvészek: Remsey Jenô (1885–1980) költô-drámaíró-festômûvész, gyermekei: Iván (1921–2006) bábjátékos a
Remsey Marionettszínház megalapítója, Gábor
(1925–1999) zeneszerzô-grafikus, András (1929–2011)
grafikus-festô.
3 Sík Ferenc (1931–1995) Kossuth-díjas színházi rendezô.
4 Ezio Frigerio (1930–) olasz jelmez- és díszlettervezô,
mûvészeti vezetô.
5 Reinhart Zimmermann (1936–2010) a berlini
Komische Oper díszlettervezôje.
6 Nicolas Schöffer (1912–1992) magyar születésû, francia képzômûvész, a kinetikus – interaktív mûvészet megteremtôje és kiemelkedô mûvésze.
7 Fekete György (1932–) Kossuth-díjas és Munkácsy
Mihály-díjas belsôépítész, szakíró, politikus, a Magyar
Mûvészeti Akadémia elnöke.

Káin és Ábel, Eger, 2011
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Gépbér
színpadtechnikai
szeminárium
Érdekes és látványos bemutatót tartott a
Gépbér Hungária Kft. Színpadtechnika Üzletága 2012. február 20-án, a Madách Színház
színpadán. A szeminárium keretében Fûzy
Gábor kereskedelmi vezetô ismertette a cég
színpadtechnikai tevékenységét, és szemléltette a cég által forgalmazott Gerriets termékeket.
Bemutatta a ShowLED függönyt, melyet
három változatban a kívánt méretre gyártanak, szabályozható LED-ekkel. A hátsó vetítésekhez kiváló Transmission fóliát és a többi
vetítôvásznat. A viszkóz szálakból strukturált
Contra H hálókat és a Formtex anyagokat,
melyek textilstruktúrája az alumíniumlemez
formálhatóságával párosul. Így háromdimenziós alakzatok létrehozására használhatók, festhetôk.
Láthattuk a Macau szalagfüggönyök alkalmazását színpadi környezetben. A nagyobb
teherbírású Kabuki G2 függönyejtô berendezés látványosan mutatkozott be a színpadon.
Új, nagy teherbírásra méretezett függönysín
rendszer a CARGO. A résztvevôk a függönyanyag és tüllminták széles skáláján túl megismerkedhetett a cég két nagyon tehetséges,
fiatal varrólányával és azok munkáival is.
A Gépbér Hungária munkatársai a bemutatót követve készséggel válaszoltak az érdeklôdôk kérdéseire. A látványos és tanulságos rendezvényt állófogadás zárta.

Látvány Rádióstúdió
a Thália Színházban
2012. április 11-én – a költészet napján – átadták a
budapesti Thália Színházban kialakított új Látvány Rádióstúdiót. A prózamûvészeti produkcióknak, stúdióbeszélgetéseknek, interjúknak helyet adó, színházi élô
közvetítésekre alkalmas stúdió a színház, valamint a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelô Alap
(MTVA) együttmûködésében valósult meg.
Az új stúdióban folyó munkába a Nagymezô utcára
nézô hatalmas üvegablakon keresztül a járókelôk is betekinthetnek, egy webkamerarendszer és élô netes
közvetítés segítségével pedig a jövôben bárki más is
belenézhet. A Látvány Rádióstúdiót elsôként a költôk,
a színházban a költészet napján zajló Versmaraton
résztvevôi vették birtokukba. Azóta esténként az utcán
sétálók nézhetik-hallhatják a stúdióban, színpadon folyó eseményeket.
(MTI)
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Luminis bemutató a Mikroszkóp Színpadon
2011. május 9-én kezdôdött a Határon Túli
Magyar Színházak szemléje, melyen öt napon keresztül nyolc magyar társulat vendégjátéka volt látható Budapesten a Thália Színházban. A rendezvény egyben szakmai találkozó is volt, ezt használta ki a Luminis Kft. és
a szemle alatt a szomszédos Mikroszkóp
Színpadon délutánonként az ETC és Green
Hippo cégek színpad-világítási újdonságait
mutatta be az érdeklôdôknek.
A színpad-világítási szakembereknek szánt
bemutatón az érdeklôdôk olyan újdonságokat tekinthettek meg, mint:
– ETC Source Four LED profilfényvetôket,
melyek 2012 márciusában debütáltak a Prolight & Sound nemzetközi kiállításon,
– az ETC fényvezérlôpult családjait, melyeket
az új Gio, a Congo Kid és a SmartFade képviselt,
– az új fejlesztésû ETC Source Four Fresnel lencsés fényvetôt,
– ETC Selador LED fényvetôket az X7 színkeverési rendszerrel.
Természetesen az ötnapos bemutatón minden eszköz kipróbálására lehetôség volt. Nagy
sikert aratott a ETC Source Four LED-es profil
fényvetôcsalád, melyet most lehetett elôször

itthon is megtekinteni, és fényét összehasonlítani a halogén testvéreivel. Itt volt mind a fix
5600 K-es színhômérsékletû változat, mind pedig a Lustr+ típus, amely hét különbözô színû
LED-bôl keveri ki a megfelelô színárnyalatot.
A legnagyobb érdeklôdés az új ETC LED-es

profil fényvetôin túl a Green Hippo cég
GrassHopper típusú médiaszervert övezte.
Ez a hazai színházakban egyelôre kevéssé ismert eszköz, mely számos új lehetôséget kínál a vetítéssel létrehozott színpadképek kialakításában.

akkor nagy fényerôvel rendelkeznek és gyorsan reagálnak a parancsokra.
Olyan világítási rendszert akart, amelyik a
lehetô legnagyobb variációs lehetôséget biztosítja a több mint 120 dal elôadóinak megvilágításához. El akarta kerülni az ismétlôdô
világítási képeket, és arra törekedett, hogy
minden dalnál új, meglepô látványt tudjon
teremteni. Ebben nagy segítséget jelentett a
Sharpyk könnyû programozhatósága és karakteres fénynyalábjuk.

Az ilyen tévésorozatok látványos és állandóan változó vizuális effektjeinek megalkotása mindig nagy kihívást jelent mind szervezési, mind technikai szempontból, mert a beállásokra, programozásra mindig kevés az idô,
és a költségekkel is nagyon takarékosan kell
bánni. A sikerhez és a hatékony lebonyolításhoz nagyon fontos a jól képzett, rutinos látványkészítô gárda.

KÜLFÖLDI HÍREK

Már kilenc éve tart a tehetségkutató tévéshow, melyre több mint 35 ezren jelentkeztek és Németországban, Ausztriában és
Svájcban 35 városban került lebonyolításra.
Az utolsó kilenc élô adást a kölni MMC Stúdióból fogják közvetíteni. Ezeknek az adásoknak a látványtervezését Manuel da Costa világítástervezô vállalta el.
Az általa összeállított világítási rendszer 30
Clay Paky Sharpyból, 16 Clay Paky Alpha
Spot HPE 1500 fényvetôbôl áll, melyet két
teljes méretû grandMA2, négy grandMA
„series 1” fényvezérlôpult és tíz MA VPU plus
videoprocesszor egység mûködtet. A rendszerelemek kiválogatásakor viszonylag olcsó
és kompakt fényvetôket keresett, mert a
mozgó videofalak erôsen behatárolták a gépek elhelyezhetôségét. A Sharpykra azért
esett a választása, mert kisméretûek, ugyan-

Fotó: LICHTBILDER – Reinhard Goldmann

A német X-Faktor

Clay Paky News – (2012. 05.10.)
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Fotó: Vígszínház – Dömölky Dániel

A lovakat lelövik, ugye?
Vígszínház, 2012

A katonaság után hol folytattad a
munkát?

Fotó: Szkárossy Zsuzsa

„Krisztiáni István rendkívüli tehetséggel, tudással, esztétikai érzékkel és ambícióval végzi
munkáját. Minden új bemutató a profizmusát
dicséri. Nem egyszerûen kiváló, nemzetközileg is elismert szakember, hanem foglalkozásának mûvésze. A rendezôk, tervezôk, színészek szeretnek vele dolgozni, s a külföldi vendégmûvészek is kiemelik pontos munkáját” –
írta Eszenyi Enikô a kitüntetési ajánlásában.
Hogy kezdôdött a színházi pályafutásod?
1961-ben, miután befejeztem a gimnáziumot, nem vettek fel egyetemre, s mivel mindig érdekelt a színház, az irodalom, azt gondoltam, hogy a színházba megyek dolgozni.
A Blaha Lujza téri Nemzeti Színházban
kezdtem mint díszítô. A Katona József Színházba is átküldtek többször dolgozni, ami
akkor a Nemzeti kamaraszínháza volt. Egészen rendkívüli, elkötelezett, nagy szakmai ismeretekkel rendelkezô szakemberek keze
alatt dolgoztam, amit nagy szerencsének tartok. A szakma alapjairól nagyon sok ismeretet szereztem.
Bakó József volt a szcenikus, Hegyi Imre
bácsi a színpadmester. 1963-ban következett
két év katonai szolgálat. Amire leszereltem, a
Nemzeti Színház épületét már lebontották,
és a társulatot átköltöztették a Nagymezô utcába, oda már valahogy nem volt kedvem
visszatérni.
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A MÛVÉSZET MESTEREI,
A MESTERSÉG MÛVÉSZEI

A szcenikus:

Krisztiáni
István
Krisztiáni István, a Vígszínház szcenikusa
2011. augusztus 20-án a Szépmûvészeti
Múzeumban vehette át kiemelkedô munkásságáért a Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt kitüntetést. Ebbôl az alkalomból beszélgetünk pályája eddigi állomásairól és jelenlegi munkájáról.

A Déryné Színházhoz mentem dolgozni,
ahol kis idô múlva színpadmesteri megbízást
kaptam. Az egész országot becsavarogtuk,
ami nagyon jó tanulási lehetôséget biztosított, a rengeteg különbözô helyszínen nagyon kreatívnak kellett lenni a különbözô
színpadméret és a technikai felszerelések miatt. 1967-ben úgy döntöttem, hogy elég
volt az országjárásból, ezért a Vígszínháznál
jelentkeztem.
Rajnai Sándor szcenikus azonnal fel is vett.
Ô egy legendás szakmai tudással rendelkezô
szakember volt. Elegáns, kellemes, nagyon
értette a szakmáját. Engem elég hamar kiszúrt, maga mellé vett, és különbözô külsô
rendezvényekhez magával vitt mint „jobbkezét, ügyintézôjét, lóti-futiját”. Így kerültem a
Szentendrei Szabadtéri Játékok elôadásaihoz.
Egy évtizedig csináltuk minden nyáron a Fô
téri elôadásokat.
A Vígszínházban közben színpadmesterhelyettesi megbízást kaptam. A Szentendrei
Teátrumban sok fiatal rendezôvel ismerkedtem meg, többek között Zsámbéki Gáborral.
Kaposvárott akkor indult egy egészen különleges, új mûvészi mûhelymunka, és színpadmestert is kerestek. Rajnai Sanci bácsi ajánlására átszerzôdtettek. Nagyon lendületesen
indult a munkám, rengeteget dolgoztam az
elsô évadban, bent laktam a színházban. Mi-

Árpád népe,
Budapest
Sportcsarnok, 2006

vel a színpadon csak kézi mûködtetésû színpadgépészet volt, mindenféle érdekes technikai megoldásokat kellett kitalálni, többek
között kézi mûködtetésû röptetôszerkezetet
építettünk a Pinokkió címû elôadáshoz.
A színpadi mûszaki gárdát szinte teljesen újjá
kellett szervezni. S ebbôl a gárdából néhá-

nyan azóta is ott dolgoznak, vagy mostanában mentek nyugdíjba.
Nem okozott nehézséget számodra a
kétlakiság?
Idôközben családom lett, gyerekeim szü-

Krisztiáni István szcenikusi munkásságát fémjelzô elôadásokat még felsorolni
sem könnyû. Az elmúlt évek legsikeresebb színházi bemutatói közül – a teljesség
igénye nélkül – kiemeljük:
Vígszínházi produkciók:
2012 – A lovakat lelövik, ugye?, Makrancos Kata,
2011 – Rómeó és Júlia, Lenni vagy nem lenni,
2010 – Hegedûs a háztetôn, Ványa bácsi,
2009 – Augusztus Oklahomában, A varázsfuvola
2008 – A léggömb elrepül, Figaró házassága, avagy egy bolond nap, Tündérlaki lányok, Vörös
és fekete,
2007 – Minden jó, ha a vége jó
2006 – A kék madár
2005 – A kávéház
2003 – Othello
2002 – Nyaralók
1999 – Sok hûhó semmiért
1994 – Össztánc
A Pesti Színház elôadásai közül:
2011 – Tom Jones
2010 – Mindent anyámról
2009 – Chioggiai csetepaté
2008 – A kellékes, Katharina Blum elveszett tisztessége
Nemzeti Színház
2003 – A holdbéli csónakos
Operettszínház
2001 – Funny Girl

lettek, már komoly problémát okozott az
utazás. Götz Béla, a Madách Színház szcenikai vezetôje Kerényi Imre rendezô úrral leutazott Kaposvárra megtekinteni egy elôadást.
Itt ismerkedtem meg Götz Bélával, aki (mivel
náluk komoly személyi és mûszaki problémák voltak bizonyos elôadások lebonyolításával) csábított, hogy menjek a Madách
Színházhoz dolgozni. Mivel a családom Pesten élt (bár fájó szívvel hagytam ott a kaposvári roppant érdekes, embert próbáló, felelôsségteljes munkát), a Madách Színházba
kerültem mint zsinórmester- és színpadmester-helyettes.
Három és fél évet töltöttem ott, és nagyon
sokat tanultam Götz Bélától. Évekkel késôbb
is gyakran dolgoztunk együtt (Margitszigeti
Szabadtéri Színpad – Carmen, Papp László
Sportaréna – Árpád népe címû operák).
Másfél éves tárgyalások és huzavona után
visszajöttem a Vígszínházba vezetô színpadmesternek, és azóta is itt vagyok. 1987 óta
gyakran mint szcenikus is dolgozom. Néhány évig együtt végeztem ezt a feladatot,
párhuzamosan a színpadmesteri munkámmal egyeztetve.
Büszke vagyok, hogy volt szerencsém dolgozni több alkalommal Csikós Attilával, akivel szintén nagyon jó szakmai barátság köt
össze. Gyakran dolgoztunk külföldön is, fél
Európát bejártuk különbözô gálamûsorok
díszleteivel. Voltunk a skandináv országok❯
ban, Németországban, Svájcban.
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❯

Évekig készíttettem a kaltenbergi nagyherceg lovagi játékain szereplô díszleteket, hatalmas „királyi páholyokat”. A margitszigeti
opera-elôadásokon és a szegedi szabadtéri
opera-elôadásokon is dolgoztam. Kentaurral
is sok szép produkciót csináltunk.
Milyenek a mûszaki körülmények a
Vígszínházban?

A lovakat lelövik,
ugye? Zárójelenet,
Vígszínház, 2012
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Carmen,
Margitszigeti
Szabadéti
Színpad, 1985

meg lehessen valósítani. Úgy kell a földön járnunk ezekben a nehéz gazdasági idôkben is,
hogy a színvonalból ne kelljen engednünk.
Néha azt a megjegyzést kapom, hogy egyegy szcenikai megoldást túlbiztosítok, de én
szeretek nyugodtan aludni, és a nézô azért ül
be az elôadásra, hogy biztonságos és tökéletes látványt kapjon.
Külön nehezíti a feladatunkat, hogy a színpadunknak 3%-os lejtése van a nézôtér felé,
ami nagyban segíti a rálátást a színpadra, de
nehezíti a zökkenômentes díszletmozgatást.
Nagyon jó a színpadi mûszakunk, kiváló
szakember a színpadmester kollégám, Harangozó László. Olyan komoly feladatokat is
kitûnôen megoldottunk, mint a 22-es csapdája címû elôadás repülôi a színpadon. Hor-

dók jelképezték a repülôket, amelyek ellensúlyos húzókba voltak bekötve (csak kézi díszletmozgatás volt!), és úgy lettek kiegyensúlyozva, hogy a 20 kilós hordókba, ha beleült
a 70 kilós mûvész, akkor se lépjen fel súlykülönbség. Ez egy trükkös, dupla tréger mozgatással járó megoldás volt.
Házon belül történik a díszletgyártás?
Színházunknak saját mûhelyei vannak. Az
asztalosmûhelyben egy remek vezetô és öt
beosztott asztalos dolgozik, van két kárpitos
és egy komoly tudású lakatosmûhely-vezetô
és két lakatos. Nagyon sok mindent meg tudunk magunk csinálni, de a Vígszínház szín-

Fotó: Vígszínház – Szkárossy Zsuzsa

A Vígszínházban három színpadunk van.
A nagyszínpad, a Pesti Színház és a Vígszínház 4. emeletén levô stúdió. A Pesti Színház
és a stúdió kis színpadán bizony-bizony néha
nehezebb megoldani egy-egy díszletezési
problémát, mint a Vígszínház hatalmas és jól
felszerelt színpadán. Egészen más díszletkészítési technikát kell alkalmazni a kis színpadokon, mint például Szegeden, ahol a díszlet
és az elsô sorban ülô nézô között jelentôs a
távolság, mint az olyan kis színpadokon, ahol
a nézô közvetlenül a díszlet mellett ül. A „hatalmas” méreteknél többek között arra kell
ügyelni, hogy statikailag minden rendben legyen, a kis színpadoknál pedig arra, hogy a
díszlet a valódiság érzetét keltse. Munkám során napra készen kell lenni anyagismeretben,
árak ismeretében, azzal, hogy mit tudunk saját mûhelyekben megvalósítani, és hogy milyen technikai megoldások igényével melyik
külsôs céget lehet megkeresni. Szorosan
együtt kell mûködni a díszlettervezôkkel,
hogy a különbözô kívánságokat megfelelôen
ki tudjuk elégíteni, illetve az ötleteiket az
adott technikai és gazdasági keretek között

Hegedûs
a háztetôn,
Vígszínház,
2010

padára készülô nagyméretû díszleteket rendszerint külsôs céggel, külsô mûhelyekben készíttetjük, csak a kiegészítô elemeket gyártjuk
saját mûhelyünkben. A Pesti Színházba és a
Stúdió Színpadra a kivitelezés szintén itt történik.
Olyan színpadi mûszaki törzsgárdánk van,
amellyel több évtizede már egymás gondolatait is értjük. Akik most színpadmesterek,
azok az én kezem alatt nôttek fel, és nagyon
jó a munkakapcsolatunk. Az egész olyan,
mint egy nagy család. Ezért is szeretek itt, a
Vígszínházban lenni, mert mindenkinek
megvan a saját feladata, a saját helye, és így
nagyon célratörô, szép munkát lehet végezni. Nem lehet mellet döngetni, hogy „megcsináltam”, mindig többes számban kell be-

szélni, mert a feladatokat csak közösen tudjuk megoldani. Talán szerénységnek hangzik, de ez az igazság. Lehet, hogy én találok
ki valamit, de többnyire inspirálnak a munkatársaim, és azt közösen valósítjuk meg. Jó az
összhang a világosítókkal, hangosítókkal, kellékesekkel, és ez az egész produkció összhatásán is meglátszik. Ez egy nagyüzem, három
színpadon sok-sok bemutató egymás után,
és mindegyik nagyon igényes.
Nem érzel fáradtságot ennyi – rendkívül aktív színházi munkával eltöltött – év után?
Már 51 éve csinálom ezt a munkát, de úgy
érzem, mintha tegnap kezdtem volna, egy

röpke pillanat volt az egész. Minden napnak
megvan a maga sikerélménye, és a sok fárasztó munkáért kárpótol a bemutató és az
elôadások sikere. Nagyon jó érzés nekem,
hogy ha megvalósul egy-egy tervezôi elképzelés, és a rendezô is azt látja a színpadon,
amit szeretne, a színészek pedig jól érzik magukat a díszletben.
Munkám során háromszor lettem kiváló
dolgozó, megkaptam Szentendre város plakettjét (Theátrum), kétszer kaptam miniszteri dicséretet titkos szavazás útján, Várkonyi
Zoltán-emlékérmet 1991-ben, majd megkaptam a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét 1994-ben, és 2011-ben a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Ezeket a
kitüntetéseket soha nem vártam, és én voltam a legjobban meglepve, amikor mégis
odaítélték nekem. Hiszen én csak a munkámat végeztem!
Köszönöm a beszélgetést, kitüntetésedhez gratulálok
Kárpáti Imre

A gratulációnkkal közel egy évet késtünk! Figyelmetlenségünk nagyon sajnálatos, amiért
elnézést kérünk, kitüntetéséhez gratulálunk,
további munkájához jó egészséget, sok sikert
kíván a
Szerkesztôség

Rómeó és Júlia,
Vígszínház, 2011
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Fotó: Bácsi Róbert László

Tüzet viszek, koncertkép

SZÍNPADVILÁGÍTÁS

Zöld fény
Avagy energiatakarékosság a színházi
világításban, amely talán a legtöbb
energiát használja fel egy-egy elôadás
színreállítása során.
Elônézeti kép, programozás közben

Rendhagyó cikk következik, kétféle célcsoportnak szánva: a cikk „törzsanyag” része
azoknak a színházi szakembereknek szól, akik
csak érintôlegesen ismerik a világítástechnikai szakterületet (mondjuk, gazdasági döntéshozók, pénzügyi szakemberek egy-egy
színházban, mûvelôdési intézményben).
A cikk mellet található kiegészítések, magyarázatok, széljegyzetek pedig inkább a gyakorló, a világítástechnikában napi szinten
dolgozó kollégáknak szólnak, bár a „laikusoknak” is ezek nyújthatnak fogódzót a
„törzsanyag” megértéséhez.
Két, elég különbözô irányvonalat képviselô
elôadás létrejöttének körülményein keresztül

22

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

szeretném bemutatni, milyen módszerekkel
tudunk takarékoskodni egy olyan iparágban,
ahol mind a felhasznált eszközök, mind az elfogyasztott energia nagyságrendje kívül esik
a „normális”, hétköznapi tartományon.
A cikk bevezetôjében ugyan energiatakarékosság van megjelölve, de ezt értelmezhetjük egyszerûen pénzmegtakarításnak is. Az energia
alatt nemcsak a kilowattokban mérhetô energiát, hanem a munkaórákban mérhetô megtakarítást is érteném, ezek együtt pedig komoly
pénzt jelentenek.

Mindkét elôadás zenés produkció, mindkettô színpadra állítására rövid idô áll rendel-

kezésre, és mindkét produkció magas színvonalú látványvilág kialakítását igényli.
Különbség is akad: az elsô (már megvalósult) produkció úgynevezett „kôszínházi”,
vagy „befogadó” helyszínen kerül lebonyolításra, és az adott helyszín eszközeit veszi
igénybe.
A második (tervezési szakaszban lévô) produkció „ideiglenes játszási helyen” kerül lebonyolításra, és csak erre az eseményre építik be a szükséges eszközparkot.
Mindkét esetben adottak a színpadra kerülés idôkeretei, az elsô esetben csak az elôadás napján kap(ott) színpadot a produkció, míg a második esetben egy építési és az

Erre átgondolt tervezéssel nyílik lehetôség,
és ezt ma már egyre korszerûbb tervezôszoftverek támogatják.

Renderelt kép, a világítási pozíciók ellenôrzéséhez

azt követô elôadásnapon kap termet a produkció.
Anyagi szempontból döntô fontosságú lehet a
színpadon eltöltött idô, és itt elsôsorban nem az
elôadásra, hanem annak elôkészítésére, próbáira gondolok. Bevétel szempontjából ez holt idô,
fizetni kell a rezsiköltségeket, nem keletkezik bevétel, és foglalt a terem. Szorosan a világítási
próbákra fokozottan igaz ez, mert nemcsak az
elhasznált energiával, de az eszközökben „futó”
izzók üzemidejére, vagy a világosítók bérére is
számolni kell.

Kôszínháznak nevezzük az állandó társulattal
rendelkezô, éves mûsorrenddel futó, hagyományos színházakat. Itt fix telepítésû, állandó eszközpark áll rendelkezésre, és nagy helyismerettel rendelkezô, fôállású világosító kollégák kezelik az eszközöket.
A befogadó helyszínekre is igazak a fent leírtak, annyi kiegészítéssel, hogy ezeken a helyeken nincs saját társulat, saját elôadásokkal, hanem a beérkezô produkciók kiszolgálása, színpadra állítása a fô profil.

„Brácsás” objektum készítése a modellezô programban

Elônézeti kép, a nézôtéren „ülve”

Az eddigiek alapján, többféle módon is elérhetünk megtakarítást, elsôsorban a produkció színpadon töltött idejének csökkentésével.

A látványtervezéshez használható szoftverek piaca sokáig állóvíz volt, a piacvezetô kanadai cég
uralta ezt a területet. Néhány éve felerôsödtek a
konkurens gyártók, és ez nagyon jó hatással van
az egész iparágra. Sokkal olcsóbb nem lett, de
nagyon sokat erôsödött, és egy kicsit jobban
figyel a végfelhasználók jelzéseire az eddigi
egyeduralkodó, és a feltörekvô cégek is igazodnak ehhez az irányvonalhoz, így mi, felhasználók jobban járunk.
Megjelentek a pultok gyártóinak termékei, és
a korai, néhány vonalból álló megjelenítôk komoly tervezôszoftverré erôsödtek.
A tervezôszoftverek erôsorrendje alig változott:
A kanadai WYSIWYG még mindig piacvezetô
Az orosz (Ukrán) LIGHTCONVERSE egyre szorosabban zárkózik fel
Az ETC égisze alá tartozó CAPTURE (amúgy
svéd fejlesztés) stabilan a harmadik
A további gyártmányok már csak a töredékét
tudják az elsô három helyezetnek:
LD assistant
ESP VISION
LX Beams
Ezután némi ûr, és az egy-egy pultgyártó termékeihez kötôdô szoftverek következnek:
MAlighting grandMA3D
AVOLITES visualizer
MARTIN Showdesigner
Ezek közös jellemzôje, hogy elsôsorban az élô
koncertek kiszolgálására, túlnyomórészt robotlámpák megjelenítésére vannak kihegyezve, hagyományos világítást csak nyomokban tartalmaznak. Cserébe igen gyorsan és egyszerûen
lehet kezelni, különösen, ha csatlakozik hozzá
az adott gyártó valamelyik pultja.

A mai, korszerû látványtervezô szoftverek képesek a díszletet, vagy akár az egész épületet
pontosan megjeleníteni. A díszletben képek,
vagy akár mozgó videók is megjeleníthetôek.
Lehetôség van a színészek, zenészek, szereplôk megjelenítésére, és nem csak statikus
„szoborként”, hanem az adott jelenet igényei szerint, mozgatva is.
A mozgatás vonatkozhat a díszletelemekre, vagy bármilyen, a modellben szereplô
objektumra.
A látványtervezô szoftverek képesek adatokat fogadni az elterjedt építészeti tervezôszoftverek felôl, (pl.: AUTOCAD) mostanában pedig támogatják az ingyenes, de kifejezetten komoly képességekkel rendelkezô
GOOGLE modellezô programjának objektumait.
Mindezek lehetôvé teszik, hogy a produkciók
elôkészítése során virtuális modelleken keresztül próbálhassunk ki különbözô koncepciókat,
látványelemeket, vagy akár egész jeleneteket.
Lehetôség nyílik arra is, hogy ne csak a látvány megtervezéséhez használjuk fel ezeket
a modelleket. Az adott helyszínen használt
fényvezérlô pulttal összekapcsolva a konkrét
világítási jeleket is be tudjuk állítani, az egész
❯
elôadást le lehet elôre programozni.
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vábbi változást (megváltozott néhány szám
sorrendje, illetve a háttérre vetített kép).
Nem számoltam ki egészen pontosan, de
az elôadás teljes hosszának hat-hétszeresét
fordítottuk a látványvilág elôállítására, ennek
döntô részében csak a pultot és a megjelenítô számítógépet bekapcsolva.
Pontosan tudjuk, mi NEM volt feleslegesen bekapcsolva a virtuális tervezés idejére:
10 db Vari*Lite VL3500Q
12 db MAC 2000 Wash
6 db Robert Juliat PC 2500 W kengyel
2 db Griven 1800
16 db LDDE LED
32 db Robert Juliat profil 2500 W
30 db Robert Juliat profil 1200 W
Színváltók, jelátalakítók, osztók, tápegységek…
Ezek energiaigénye elég jelentôs, illetve az
igen drága izzók élettartamán is sikerült spórolni.

Renderelt, kis felbontású kép a koncert szólószámáról

❯ Ahhoz, hogy a pulton keresztül lehessen prog-

ramozni, be kell állítani a csatorna-összerendeléseket, (PATCH) pontosan fel kell vinni az elérhetô eszközöket, pontosan és irányhelyesen kell
elhelyezni a modellben minden eszközt. A pontos elhelyezés döntôen befolyásolja a kialakított
látvány minôségét. Egy pontos modell elkészítése igen sok idôt vehet igénybe, cserébe csak
egy számítógép áramfelvételét és a modellezést
végzô emberünket kell fizetni.

Visszatérve a két elôadásra: Mindkét esetben adott a vezérlôpult, amelyen az elôadás
lebonyolításra kerül, és csatlakozik hozzá egy
látványtervezô szoftver. A befogadó helyszín
csak a „kôszínház” esetén fontos (jelen esetben a Müpa), mert az ideiglenes helyszínre
épülô színpad, technika paramétereit mi határozzuk meg, az épület egyéb méretei a látvány szempontjából semlegesek.
A Müpa színháztermének modelljét már
volt alkalmam korábban elkészíteni, így
„csak” az adott elôadás díszletelemeit és szereplôit kellet a modellbe bevinni. (Konkrétan
Herczku Ági Tüzet viszek címû lemezének
bemutató koncertjérôl van szó.)
Az elôadás producere Zsidei János
„Zsono”, akivel már korábbi produkciók kapcsán jó kapcsolatba kerültünk, így elég pontosan tudtuk, mit várhatunk egymástól.
Már az elsô egyeztetések során megállapodtunk az elôtervezés menetrendjérôl, és
kaptam egy elôzetes színpadrajzot, amely tartalmazta a díszletelemek elhelyezkedését is.
Ezek alapján elkészítettem a modellnek az
adott elôadásra vonatkozó változatát. Késôbb
megkaptam a dalok sorrendjét, és azt is, hogy
az adott számban melyik zenész szerepel, és hol
helyezkedik el (alapvetôen népzenei irányvonalú produkcióról van szó, elég sokat változik a zenekar összetétele és felállása), illetve a vetítôvá-
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szon pozícióit, és a rá kivetített képtartalmat.
Ennyi adattal már egészen pontosan meg lehetett tervezni a számok mozgásait (még nem a
látványt, vagy a világítási programot).
Gál-Fodor Ildikó látványtervezôvel kiegészülve késôbb összeültünk, és kialakítottuk
számonként a kívánt látványvilágot, kizárólag a modellben megjelenô képek alapján.
Elkészült egy világítási program, amely az
összes fényváltást tartalmazza. Ahhoz, hogy
ezt elég pontosan lehessen majd színpadra
állítani, a fontosabb paramétereket könyvtárakon keresztül programoztam.
A robotlámpák különbözô paramétereit a pulton külön könyvtárakba mentjük, és a világítási
program rögzítésekor ezekre a könyvtárakra hivatkozunk, egy program során akár többször is.
A könyvtárak típusonként és gépenként vehetik
fel az értékeket, így van külön szín, pozíció stb.
könyvtár. A színpadra állítás során ezeket a
könyvtárakat módosítjuk, igazodva a valós körülményekhez. Ezzel a megoldással nem kell az
azonos pozícióra vonatkozó változtatást az öszszes jelben módosítani, elég a könyvtár paramétereit változtatni, az erre hivatkozó jelek is a
megfelelô értékeket fogják követni. További
elôny hogy a könyvtárak elnevezhetôek, így
egyszerûbb azonosítani az egyes paramétereket.

Ugyan nem számoltuk hozzá, de további
órákat töltöttem az olyan objektumok létrehozásával, amelyek nem álltak rendelkezésre
egyik modellezô programban sem.
A népzene nincs túlreprezentálva a tervezôszoftverekben, így szükség volt például
cimbalom, brácsa továbbképzésére.
Az elôadás egészen közelrôl hasonlított a
„megálmodott” látványra, és persze voltak
benne apróbb hibák, mégis sikerült egy kicsit
hozzáadnunk Ági produkciójához. (A precízen kidolgozott mozgások nem épp népzenészekre vannak optimalizálva, ôk kitûnôen
játszanak akár kotta nélkül is, de nem mindig
állnak pont arra a helyre, ahova a korábbi
próbákon. Persze nem ezért szeretjük ôket,
és az ilyen korrekciók nem is jelenthetnek
problémát a mai pultoknak.)
A második produkción sokkal több energiát lehetett volna megspórolni, végül a projekt megrekedt az alapkoncepció kidolgozásán és az ajánlatkérés szintjén. (Ez ma egyáltalán nem rendkívüli, sok produkció próbálja
magát egészen magasra pozicionálni, majd
kiderül, hogy az ehhez szükséges összeg töredékével sem rendelkezik.)

Néhány alkalommal tudtunk összeülni a
Müpa fényvezérlôjében, és egyszer sikerült a
színpadon is kipróbálni az elôkészített beállításokat (egy délelôtti, eredetileg díszletállító
próbán jutottunk két extra óra világítási idôhöz). Ez nagyon hasznos lehetôség volt, például kiderült, hogy a második, mozgó vetítôvászon kitakarja két fontos robotlámpánkat,
így némileg módosítani kell a gépek elhelyezését.
A program végleges verziója ismét a virtuális térben készült el, felhasználva a színpadi
rövid próba tapasztalatait, illetve néhány to-

Felülnézeti vázlatrajz a nagy koncert eszközeirôl

Renderelt kép a koncert duettszámáról

Ebben az esetben a teljes mûsor látványvilágának kidolgozására és elôzetes felprogramozására szól a megbízás. A cél egy „lélegzetelállító”, „monumentális” látványvilág kialakítása úgy, hogy a helyszín csak egy építési napon és az azt követô elôadás napján áll
rendelkezésre (ez sem nevezhetô rendkívülinek, de nem tartozik az olcsó haknik árszínvonalába).
Lehetôségünk volt többféle koncepciót kipróbálni, kisebb és nagyobb eszközparkot
összeállítani, mindezt anélkül, hogy bármit is
ki kellett volna tolni a raktárakból.
A látványtervezô szoftverek friss verziói általában tartalmazzák a szakmában éppen elérhetô
lámpapark döntô részét. Így lehetôség nyílik
olyan eszközök kipróbálására is, amelyek nem
állnak rendelkezésünkre. A késôbbi beszerzés
vagy bérlés elôtt el tudjuk dönteni, hogy a kiszemelt eszköz képes lesz-e létrehozni az adott
pozícióból a kívánt hatást.

Az elôzetes tervezés során felkerült az eszközpark a vezérlôpultra, és kipróbáltam néhány beállítást, de ennél sokkal tovább nem
jutott a produkció. Ha nem bukik el a dolog
a szûkös anyagi lehetôségeken, akkor nyolcvan robotlámpa programozása folyt volna
körülbelül száz munkaórán keresztül. Ebbôl
csak a beépítés utáni néhány órára és az elôadásra kellett volna a valódi fényvetôket bekapcsolni. (E cikk kedvéért rendeltem egy képet, ezt azonban sajnos nem tudjuk majd
összevetni az elkészült látványvilággal.)
A fentiekbôl is kitûnik, sok lehetôség rejlik
a látványtervezés „gépesítésében”. Ha a színházi díszlettervezôk is tudnak olyan formátumokban adatokat szolgáltatni, amelyeket
tud fogadni egy látványtervezô szoftver, akkor egészen pontos modelleket lehet létrehozni, és ezzel sok energiát lehet megtakarí-

tani. Mind az eszközök kiválasztása, mind a
világítási koncepciók kipróbálása belül maradhat egy „dobozban”, nem kell beépíteni,
kibérelni olyan eszközöket, amelyek végül
nem teljesítik az elvárásainkat. (Sajnos a gyakorlatban elôforduló példákat tudnánk sorolni.)
Természetesen egy tervezôszoftver megvásárlása messze nem elég, szükség van a
gyakorló szakemberek tapasztalataira, a valódi színpadon eltöltött idôre, és alapos helyismeretre is.
A produkciók elôkészítése, tervezése során
sok energia takarítható meg, igaz, hogy az
elôtervezéshez használható eszközök, szoftverek beszerzése, kezelésének elsajátítása
idôt, pénzt kíván, de elég gyorsan (a mai árakon: viharos sebességgel) megtérülhet egy
ilyen beruházás.
A Magyar Színháztechnikai Szövetség segítséget tud nyújtani, akár szaktanácsadással, akár kifejezetten erre a szakterületre szóló oktatásokkal.
Kiss Péter

A tervezô, megjelenítô szoftverek nem csak az
elôzetes látványtervezésben tudnak segítséget
nyújtani. A repertoáron futó elôadások visszaállítása során is jól használhatóak. Egyrészt pontos listákat lehet megjeleníteni az adott elôadásban használt eszközökrôl (színek, gobók,
kiegészítôk), másrészt a pulttal összekapcsolva a
hagyományos fényvetôk beállításait is könynyebb megjeleníteni, visszaállítani a szoftverben megjelenô kép alapján. A modell tartalmazhatja a gépészeti beállításokat is, így komplex módon lehet archiválni egy-egy elôadás
minden jellemzô adatát, beállításait.
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Bemutató
a

Pelyhe Kft.-nél

Családias termékbemutató volt a közelmúltban a Pelyhe Kft. Huszti úti
telephelyén. Ez az év közben ritkán elôforduló esemény abból az apropóból jöhetett létre, hogy a „szomszédunkban”, Szlovákiában élô és
dolgozó Leader Light-os srácok erôsen szerették volna bemutatni a hazai színház- és show-technikai szakembereknek az aktuális fejlesztéseiket. Termékeik fôleg a saját fejlesztésû LED fényforrások különbözô fényvetô összeállításaiból áll. Többször módosított dátumok után végül sikerült megfelelô idôpontot találni, ami nekik és nekünk is megfelelônek
ígérkezett. Elkezdôdött a szervezés. Szerencsére kiterjedt kapcsolatokkal
bírunk, ezért nem okozott túl nagy nehézséget az esemény hírének terjesztése. Az összes betérô érdeklôdô, ismerôs, barát és ügyfél figyelmét
felhívtuk a várhatóan érdekes bemutatóra. Teltek-múltak a napok, és elérkezett az esemény napja. Kicsit izgultunk, mert a hétköznapok a színházi világban is hétköznapok, ami általában az intézményekben való halaszthatatlan elfoglaltságot jelenti, és ezáltal a bemutatón megjelenô érdeklôdôk csekély számára utal. De láss csodát, a reggeli kávé még forró, de már jött valaki, hogy na, akkor lássuk. Szegény Maros Kohut
(ô az elôadó és a termékmenedzser a cégnél.) csak pislog… Máris?
Kezdjem? …néz ránk meglepôdve. Majd néhány perces várakozás és
barátkozás után lassan elkezdi a mondandóját. De addigra többen lettünk. Érkeztek még a fôvárosi kollégák közül néhányan.
Igen, azt hiszem, igaza volt, amikor nem hagyta, hogy elsikkadjon és
az érdektelenségbe süppedjen a kis bemutatkozás. Amit láttunk, az
több mint meggyôzô. LED. Oké tudjuk, hogy jó meg energiatakarékos,
meg kicsi, meg nincs hôje, meg stb. Na de ez! LED BEAM! Tudjuk jól,
hogy a BEAM az szûk csóvájú, inkább effekt lámpa. Nagy fényerô, nagy
távolság, kis nyílásszög. A fajta felújítója és sikerének megteremtôje a
Clay Paky az olasz lámpagyártó etalon. Néhány évvel ezelôtt ôk dobták
be a látványpiacra az elsô Beam típusú fényvetôket, az ALPHA BEAM
300-as kis csodát. Ez akkor, mint a reklámszlogenje is mondja, nagyot
ütött a kategóriában. Mármint a 300-asban, mert elôtte senki nem csinált ilyet, mármint Beamet. Az alig tizen-kilós, forgófejes lámpa 10 méteren 33 000 lux fényerôt produkál! Hát igen, ez teljesen új volt mindenkinek. És erre most itt van ez a srác, és azt mondja, hogy LED és
BEAM és 10 méteren 5000 lux. Hoppá! Mondjuk, úgy könnyû, hogy saját fejlesztésû fényforrást használnak hozzá, méghozzá 10 W-osat és fehéret. A termék neve LL STAGE 6-06D W, ez így kicsit ipari, de a gép is
az. Egy 60 centis testben 6 fényforrás és a mûködtetô elektronika kapott
helyet. Az eszköz összesen nyolc DMX-512 csatornát emészt fel, amibôl
az elsô hat a hat LED egyedi fényerejét szabályozza, míg az utolsó kettô a közös sztroboszkóp és a közös dimmercsatorna. Természetesen powerCON adja a hálózatot, amit Maros pillanatok alatt csatlakoztatott is.
Még bele a jel, és már mutatja is, elôször csak úgy pôrén mindenfajta
elôtét elem nélkül. Dimmer fel! De nagyon lassan! A kis fekete test mélyén megbúvó apró kockák nem látható, csak sejthetô izzásba kezdenek, majd lassan, de határozottan emelkedik az intenzitásuk már-már a
fájdalomhatárig. A 10 wattos chipek csak úgy ontják a fényt, és a kis
elôadóterem máris megtelik világossággal.
De ez még semmi. Elô a kiegészítôket. Kétféle optika, az egyik szelídíti, a másik még durvábbá teszi a vakító kis pöttyöket. A csavarozható
elôtétek, pillanatok alatt kerülnek fel a testre. Elôször az opál elôtét, ami
szép látvány, de több szót nem is érdemel, majd az általuk kikísérlete-
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Maros Kohut mennyei fényben

LL Stage 6-06 D ( LED BEAM)

Dimmer fel!

Munkában a merklin

Érdeklôdôkben nem volt hiány

zett mikrofresnel lencse került fel a helyére. És láss csodát! A picurka világító diódácskák által generált fénybôl 10 cm vastag „tömör” fénysugár lett. Persze ehhez kell némi hazer keltette pára, de ez a kis csalás tette a látványvilágítást mára önálló mûvészeti ággá. Szóval, visszatérve a
mi Maros barátunkra és az ô LED-es bigyójára. Az általuk készített lencse mindössze 1°-os optikai nyílásszöggel bíró csóvába rendezi a mögötte generált fényt. A 6500 K-es csóva így hatos csomagban, egybefüggô fényfüggönyként osztotta ketté az elôtte és mögötte lévô teret.
Az elôadóban nem volt ugyan tökéletes színpadi sötétség, mégis a nézôi oldalról szemlélve a csóvafal mögötti rész szinte teljesen elolvadt a
határoló fénysugarak kemény kontrasztjában. És valóban, ez az LL
STAGE 6-06D W (egyszerûen LED BEAM, mint a C-3PO egyszerûen
TRIPIO) egy innovatív és rendkívül jól használható lámpa. Fôleg, ha azokat a kiegészítô apróságokat is bevetjük, amelyek a hat önálló csóvában
és a sztroboszkóp csatorna nyújtotta lehetôségeknek kiaknázásában rejlenek. Természetesen, mint minden rendes lámpát, ezt is lehet színfóliával színezni, akár lencsénként, és ezzel további értékes és kreatív képességeket nyerhetünk. Egy apró probléma azért akad a LED BEAM-mel.
Mégpedig az, hogy egy darab nem csinál csodát, ha fényfüggönynek
akarjuk használni, akkor teljes színpadi sor kell belôle. Ezzel felmerült a
következô hasznos oldala. Mégpedig a SVOBODA-val való összehasonlítás kapcsán. Mint ismeretes a SVOBODA 8 vagy 9 izzós lámpatest, és
nagyon szép fényfüggönyt lehet vele csinálni. DE! De ha egy izzó kiég,
akkor mindet cserélni kell, mert ha nem, a régiek sokkal hamarabb kimennek az elhasználódás miatt. Ezzel szemben a kis BEAM LED-es, és
nem sorba van kötve. Még abban az esetben is, ha esetleg egy pötty kimegy, az effekt mûködik, és a hatás nem marad el. De miért is menne
ki, mikor a LED gyakorlatilag végtelen élettartamú, mint tudjuk. Mindent figyelembe véve, és a bemutatkozást látva nem is értem, miért
nincs még sok helyen országunkban.

A kis BEAM bemutatkozása után az LL STAGE WASH került sorra. Ez
egy színkeverôs LED-csík, ami háromféle összeállításban kapható. Öt
szín keverésesben (RGBAW), UV sugárzóban (AWUV), és fehérben
(AW). Hát, ha a BEAM jó lámpa, akkor ezek vitathatatlanul a rokonai.
Megnéztük mindet, és megállapítottuk, hogy rendben vannak. A színkeverôs ragyogó, az UV az tényleg az, szinte már nem is LED, a fehér
pedig olyan, amilyennek lennie kell. Ami meglepôen nagyszerû bennük, az nem is a fény, ami kijön belôlük – persze az is megdöbbentô –,
hanem az, ami a használatukat megkönnyíti. A kiegészítôk segítségével
úgy lehet variálni a lámpákat, mint a Merklin játékot, csak annál sokkal
gyorsabban. Állítva, függesztve, táblában, vonalban, cikcakkban, ízlés
szerint illeszthetôek egymáshoz az elemek. Van kiegészítô egy- és háromkamrás diffúzorral, mindenféle mintával, a cél a minél szélesebb
körû felhasználhatóság. Rendkívül ötletesen kialakított moduláris rendszerben látszik a fantázia és a kreativitás, ötletesen és rendkívül helytakarékosan lett kialakítva az egész rendszer, arccal a mobilitás felé.
A jó Maros kb. egy órát beszélt szinte megállás nélkül, majd rövid szünetet kért a közben némileg átalakult hallgatóságtól. Az újonnan érkezettek az elôadás második felét látták, és kíváncsian várták azt, amirôl az
elején lemaradtak. A vendég kollégák egész nap folyamatos laza rotációban cserélgették egymást az elôadóteremben, és nem nagyon hagytak pihenôt az elôadónak. Szerencsére így hamar elérkezett az az idôpont, amikor már a színházasoknak indulniuk kellett az esti elôadás elôkészítésére, és így szlovák vendégünk is lélegzethez jutott.
Másnap az egész kezdôdött elölrôl, és mi csodálkoztunk a legjobban,
hogy ez a kis bemutató mekkora érdeklôdést generált a szakmai közönségben. A tanulság az, hogy ha lesz valami olyan újdonság, amit érdemes megismertetni a felhasználói közösséggel, akkor ilyen minikiállításokat is érdemes szervezni, mert könnyen lehet érdeklôdôket toborozniaz új és jó eszközök bemutatásához.
Jerzsa Attila

NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK

Pro Light and Sound
2012. március 21–24. Frankfurt – egy kis színpadvilágítás csak úgy, utólag

Fotók: Pelyhe és Társa Kft. – Jerzsa Attila

Három napom volt összesen Frankfurtban, három egész nap, mégsem jutott sok idôm „csak úgy” sétálgatni, nézelôdni a standok között, inkább az elôre lekötött tárgyalásokra ment el az idôm és figyelmem. Persze az ember felkapja a fejét egy-egy izgalmasabb újdonság láttán, bekukkant a jól ismert cégek standjaira, odapillant, hogy megnézze az érdekességeket, ha több
nem is, de legalább egy általános kép kialakuljon benne a tendenciákat, haladás tempóját, erôviszonyokat illetôen.
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Clay Paky Sharpy

Coemar LEDko 4

Amikor Szabó-Jilek fôszerkesztô úr egy héttel
a kiállítás után felkért, hogy írjam meg ezt a
cikket, akkor az elsô válaszom az volt, hogy
egyáltalán nem néztem ilyen szemmel a PLS-t,
fényképeket sem csináltam, ráadásul cégem profiljából kifolyólag a színházak technológiáján kívül sok mással is foglalkoznom
kellett.
Aztán gondoltam egyet, és ha már így alakult, úgy döntöttem, megnézem, hogy az
ott megjelent gyártók honlapjain milyen
nyomot hagyott ez a kiállítás. Végül is a világ
legfontosabb szakmai expójáról beszélünk,
így azt várhatnánk, hogy a gyártók komolyan veszik a kommunikációját is, és
könnyûszerrel összehozhatok egy kiállítási
beszámolót csak úgy, utólag...
Maguk a site-ok a legtöbb esetben nem
árulnak el túl sokat, nehezen köthetôk az újdonságok (ha egyáltalán meg lehet ôket találni) egy-egy eseményhez, pl. ehhez a kiállításhoz. Viszont az jól látszik, hogy a Facebook
közösség építését egyre többen kezdik komolyan venni, és ott sokkal jobban nyomon
követhetôk a kiállítási invitálások, bejelentések, tehát a megjelenô újdonságok is. Ennek
tükrében igyekeztem felderíteni az oldalakat
és Facebook közösségeket. Lássuk, milyen
eredménnyel jártam:

ADB Lighting
A www.adblighting.com szinte semmit sem
árul el, de a Facebook részletes információt
ad a megkésett látogatónak. Eszerint több
nagy újítás is bemutatásra került, pl. az Eurodim Twintech dimmermodulok, A Freedom/Liberty fényvezérlô pultok, és egy továbbfejlesztett verziója az 1 kW-os profilvetítônek megfelelô LED-es lámpatestnek, melynek végsô megjelenése idén ôszre várható.

Clay Paky
A Clay Paky Facebook oldalán egy youtube-ra
mutató linket találtam, mely élô közvetítést
ígér a kiállításról. A link (http://www.youtube.com/user/ClayPakyTV) egy szép videogyûjteményre mutat, amelyet végignézve
tényleg minden kiderül a gyártó frankfurti
szereplésérôl. A bemutató és a cég fókuszá-

ETC S4LED

Vari-Lite VLX3 Wash 4

ban továbbra is a Sharpy állt, amely egy lézerszerû, nagyon szûk csóvát tud vetítetni, és
méretéhez, 189 W-os izzójához képest fantasztikus fényerejû robotlámpa.
Mivel a hagyományos fényforrásalapú
lámpák területén igen kevés már a fejlesztés
és az igazi újdonság, így nem véletlen, hogy
a Sharpy immáron másfél évvel bemutatása
után is fenn tudja tartani a nemzetközi érdeklôdést.

Coemar
Szintén a LED-es színpadvilágításban igyekszik piacra lelni a Coemar is, ezért is került
cikkünkben említésre, no meg nem utolsó-

Robe Robin DLF Wash

– annyira kevés hôt sugároz elôrefelé, hogy
egy normál printer segítségével lehetôségünk van saját tervezésû gobót nyomtatni a
lámpához, ami olcsó és gyors megoldás lehet mindenhol, ahol egy-egy ábra kivetítésére gyakran van szükség.

DTS
A DTS, ha szûkszavúan is, de egyértelmû hírben számol be a kiállításról, mintegy felsorolva
az ott bemutatott újdonságokat. Kis zenés videó is jár a cikkhez, de sajnos abban is csak némi mozgófejes lámpa- és LED-táncot élvezhetünk, kis olasz lokálpatriotizmussal fûszerezve,
magukról a termékekrôl semmi sem derül ki.

It is LED-LED-LED...
Ha maradunk a világítási vonalon, akkor, mint évek óta már annyi kiállítás után, elmondhatjuk,
hogy minden a LED-ekrôl szólt a PLS-en, viszont mégis olyan érzés fogott el, mintha valami
azért változna. Ahogy mindenki számára természetessé válnak a LED-ek, ahogy egyre inkább
minden területen, tehát a legprofibb felhasználásoknál, pl. kôszínházi alkalmazások esetében is
szóba jönnek immáron a LED-ek, úgy jönnek elô a problémák is. Immáron nem, vagy nem csak
a fényerôrôl, a hatásfokról, az élettartamról van szó. A CRI-n, azaz színminôségen is sikerül lassan úrrá lenni a 85–90 plusszos LED-chipek segítségével. Ahogy érnek a válaszok, fejlôdik a
technika, úgy merülnek fel az újabb és újabb kérdések is: Mi a helyzet a profilvetítôkkel, a mozgófejes spotokkal, marad-e még hely a fémhalogén izzóknak, mely tartományba érhet fel a LEDek teljesítménye, és ami a beruházásokról döntôk fô aggodalma: ilyen tempójú fejlôdés mellett
mikor optimális a váltás? Meddig érdemes még kivárni?
Azt kijelenthetjük, hogy immáron minden gyártó beszállt a LED-es versenyfutásba, van, aki
már szélesíti, sôt váltja a palettáját. De az is látszik, hogy a profilvetítôk, fejgépek, spotos robotok területén a LED-ek komolyan nem rúgnak még labdába. Itt még láthatóan vannak halogén,
illetve fémhalogén (xenon) izzóra alapozott fejlesztések, tehát valószínû, hogy a gyártók legalább 3-5 év kifutást látnak még, mielôtt véglegesen átveszik a LED-ek a hatalmat.
Merthogy a pár ezer és pár tízezer lumenes fényáramtartományokban hamarosan átveszik, az
biztos! Talán a legnagyobb fényerejû és sûrûségû xenonok, többezres fémhalogének élhetnek
még hosszabb ideig, de ezt a jelenlegi fázisban a beavatottakon kívül senki sem tudhatja… Érdekes, talán ma még filozofikus kérdés, hogy lesz-e valaha mondjuk ezerwattos LED-chip, amely
képes 200 000 lumen jó minôségû fényt leadni?
Fazekas Tamás

sorban azért, mert site-ján könnyen megtalálható a kiállításról szóló beszámoló.
A Reflection LEDko sorozat most érkezett
el oda, hogy nemcsak színes világítások esetén nyújt versenyképes alternatívát a halogéneknek, de a hideg vagy meleg fehér is felveszi a versenyt a hagyományos izzóalapú lámpákkal. A profilvetítô érdekessége, hogy a
gyártó saját specifikációja alapján a 120 Wnyi LED-teljesítmény – amely megfelel az
575 W-os halogénizzó fényteljesítményének

A listaszerûen felsorolt új típusok közül számunkra talán a Scena LED 150 és a Scena S sorozatú színházi lámpatestek a legizgalmasabbak, legalábbis a nevük alapján, mivel a site-ról
sokkal többet ennél nem tudhatunk meg róluk.

ETC
A www.etcconnect.com site-on az archív cikkek között feltûnik az egyetlen PLS-sel kapcsolatos hír, miszerint az ETC bemutatta a kiállításon a világ legnépszerûbb profilvetítôjé- ❯
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❯

nek, a Source Fournak a LED-es változatát.
Ráadásul rögtön nem is egy, hanem három
változatban készül ez a minden bizonnyal
óriási érdeklôdéssel várt lámpatest: 3000 kelvines fényt kibocsátó „Tungsten” változat, az
5600 kelvines „Daylight” verzió, és a
„Lustr+”, amely az ETC hétszínû keverési
technológiáján alapul.

Jands Vista
A vezérlôpultok gyártói közül immáron nem
hagyhatjuk ki az itthon még kevéssé ismert
Jands Vistát sem, amely már évek óta jelen van
a kiállításokon, és egyre komolyabb referenciákat kezd összeszedni a színházi és rendezvénypiacon is, ráadásul elôrukkolt legújabb pultjával, az L5-tel, amely már ránézésre is tekintélyt
parancsoló, hiszen közepén egy eltéveszthetetlenül hatalmas, 21”-os nagy felbontású
érintôképernyô segítségével folyik a munka.
con nagy sikernek örvend. A világ lassan legelismertebbjévé váló vezérlôpult ingyenesen
letölthetô PC-s szoftvere válik így valós vezérlésre is használhatóvá, összesen 4 DMX-univerzumon dolgozhatunk a jól ismert környezetben a konzol segítségével.

Martin
A cég híréhez méltó Facebook oldaláról
könnyûszerrel megszerezhetô minden információ. Az idén a 25. születésnapját ünneplô Martin sok új terméket mutatott be, többek között
a Mac Viper Profile-t, a Jem Compact Hazer
Pro-t, a VC-Dot családot és a VC-Grid 25-öt.
A Mac Viper Profile a hagyományos izzóval
szerelt lámpák már-már szokatlan megújulásainak egy szép példája, bizonyítván, hogy a
LED-ek mellett, végsô térhódításuk elôtt,
azért még az izzókkal is lehet valamit kezde-

LDR
Talán az LDR segít legkevésbé abban, hogy eligazodjunk az újdonságok között, sôt, még azt
sem sikerült kideríteni, hogy egyáltalán megjelent-e a cég a PLS-en vagy nem. A site-ról csak
annyi derül ki, hogy van egy csomó LED-alapú
profilvetítô „new!” felirattal jelölve, de hogy
ezek idei, mostani újdonságok-e, vagy igazából másról szól ez az év az LDR-nél, ezt nem
árulja el a webes megjelenése a cégnek.

MA Lighting
Komoly site és Facebook közösség, ahogy az
el is várható, mégsem könnyû a kiállításról
információt találni. Annyi bizonyos, hogy a
cég legújabb terméke, a PC-hez köthetô
onPC Command Wing bemutatásra került,
és az olvasható hírek alapján fôleg a brit pia-
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ni: 50%-kal nagyobb fényerô az 1200-esekhez képest, 1000-es HID izzóval.
A kis Jem hazer is a ritka újítások közé tartozik, de ne feledjük: a LED-eknek is szükségük van valamire, amin megcsillanhat a fényük, ha a csóvát is látni-láttatni akarjuk, így
öröm nézni ezt a kisméretû, csendesen
mûködô új eszközt a palettán, melyet kifejezetten színházaknak (is) ajánl a gyártó.

cég, viszont idén érdekes dolgot fedeztünk fel
a vezérlôállásban. Tavaly még Grand MA konzolok vezérelték a show-t, idén viszont már a
PRG saját pultjai teljesítettek szolgálatot, illetve mint termék, külön is kiállításra kerültek.
A zászlóshajó a V676, legalábbis ránézésre,
minden hagyományos szereplôvel állni fogja a
versenyt. Új versenyzô a vezérlôpultpiacon?

Robe
Robert Juliat
A cég exkluzív honlapja mellé nem járul Facebook közösség, maga az oldal pedig pont az
idei PLS-rôl nem tartalmaz semmilyen információt. Azt külön érdekességként említem
meg, hogy a tavalyi kiállításról viszont
könnyûszerrel találhatunk anyagot, amibôl kiderült, hogy akkor az Aledin 630 LED-es profil
és az Aledin 330 LED-es wash-light volt a fôszereplô. Hogy idén mi történt, azt egy kontact-form kitöltésével igyekeztem megtudni,
de cikkem leadásáig nem kaptam választ.

Philips Lighting
A több nagynevû céget egyesítô, összefogó
márka a korábbiakhoz képest impozáns, de a
legnagyobbakkal azért még mindig nem összemérhetô bemutatóval jelentkezett a kiállításon.
A négy nagy hagyományú céget egyesítô csoport (Selecon, Strand Lighting, Varilite, Color
Kinetics) egységes megjelentetése szép és logikus törekvés, viszont a site-ok szétszórtsága,
összehangolatlansága már-már érthetetlen.
Magáról a kiállításról az oldalak nem sok
említést tesznek, facebookos közösségek pedig nincsenek.
A Selecon és a Strand Lighting site-on
egyaránt a PLCYC1 LED cikloráma tûnik a fô
újdonságnak, amely a PL-1 és PL-3-ban megismert RGBW LED-egységet tartalmazza, de
a színpadok újabb területére merészkedik
LED-világítással.
A Vari-Lite site-ról szintén nem köthetô
szinte semmi sem a kiállításhoz, de az egyértelmû, hogy az idei tavasz három hagyományos, nagyon nagy erejû mozgófejes lámpa,
a VLX3-15 széria bemutatásáról szól, melyek
1500 wattos fémhalogén izzóra épülnek.

PRG
A PRG hagyományosan a sok ezer fôs Festhalle bérlôje a kiállítás alatt, és elsôsorban
szolgáltatásait kínálja, vagy inkább mondjuk
úgy, világvezetô szerepében tetszeleg, mintegy presztízskérdést csinálva abból, hogy ô
legyen a leges-legeslegnagyobb kiállító...
Eddig, bár a PRG-show mindig nagyon látványos (idén is az volt itt megnézhetô:
http://youtu.be/B1bIbRyOxvo), nem feltétlenül tartozna szorosan cikkünk témakörébe a

A Robe talán a leglátványosabb standdal állt
elô a kiállításon, és a site-ján sem jelentett gondot utólag információhoz, képanyaghoz jutni.
A több mint háromszáz kiállított lámpa jól
mutatta, hogy a cég a legnagyobbakkal kívánja felvenni a harcot. Az újdonságok gerincét a
Robin széria adta, amely mindegyik tagját illetôen LED-alapú lámpatest, és a legnagyobb érdeklôdést kiváltó, legaranyosabb tagja a LEDBeam100 volt, amely elképesztôen gyors mozgásával ejtette ámulatba a közönséget.
A szériából a színházak és tévék figyelmébe külön ajánlják a DLF Washt, amely fresnel
lencsével, nagyon homogén fénnyel, shaperrel és 5,5-75 fokos zoommal segíti a látványtervezôk munkáját.

SGM
Talán az újdonságoknál is izgalmasabb hír
tette izgatottá az SGM – még az RCF-fel közös – standjára látogatókat, miszerint az immáron másfél éve a cégnek dolgozó Peter Johansen megvásárolta az SGM-et, így a Martin-alapító immáron a cég tulajdonosává vált.
Magukról az újdonságokról a site szinte
semmit sem árul el, a Facebook pedig szintén nem segít. Pedig a gyártó nagy reményekkel és teljesen új megközelítéssel indul a
színpadvilágítás területén is. A Q7 RGB-derítô 1200 darab kis teljesítményû LED-et használ, és 120 fokos nyitásszögével szinte egyedülálló a piacon. Az X-5 és XC-5 hasonló felépítésû, de elsôsorban LED-alapú stroboszkópként funkcionál. A Six-Pack pedig egy hat
egységbôl álló, már-már a színezett PAR-64
reflektorsorok erôsségét idézô színezô.

Spotlight
Az oldalon gyorsan és részletesen megtalálhatók a kiállításon bemutatott termékek. A FresnelLED 200, ahogy neve is mutatja egy 200
W-os fresnel lámpatest, amely az ezres lámpák
fényáramát hozza saját dimmerrel, színhômérséklet-szabályzással, 14–81 fokos zoommal.
A ProfiLed 180 RGB nevébôl szintén minden kiolvasható, talán csak a 14–31 fokos
zoomot érdemes külön megemlíteni.
Fazekas Tamás
ügyvezetô igazgató
Zaj Rendszerház Kft.
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NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK

USITT
Konferencia
és Stage
Expo
kiállítás
2012. március 28–31.
Long Beach, USA
Hét év után nyílt ismét lehetôségem arra,
hogy az amerikai Színháztechnikai Szövetség
(USITT – United States Institute for Theatre
Technology) éves konferenciáján és annak kísérô rendezvényén, a Stage Expo kiállításon
részt vehettem az Egyesült Államokban.
A USITT 1960-ban alakult, és immár 52
éve fontos háttérszervezete és összefogója a
színházi technológiákkal foglalkozó tervezôknek, szakembereknek az Egyesült Államokban. A szervezetnek jelenleg több mint 3800
aktív tagja van, és nemcsak az Egyesült Államokból valamint Kanadából, de a világ 40
országából is.
Az idei konferenciát a kaliforniai Long
Beachben tartották, mely Los Angelesszel
gyakorlatilag teljesen egybeépült település.
Mind a konferenciát, mind pedig a kiállítást
a helyi Convention Center (választási központ) épületében rendezték meg. A konferencia programja rendkívül sûrû volt, hiszen
a négy nap alatt több mint 250 különbözô
rendezvényt tartottak, melyek zöme szakmai
elôadás volt, de sok szakbizottsági és szekcióülés, különbözô beszámolók, díjátadások, kerekasztal-beszélgetések is színesítették a
programot. A programok sorában megtalálhatók voltak az OISTAT több bizottságának
(technológiai, építész és publikációs bizottság) ülései is, melyek részben nyitottak voltak, és sok helyi érdeklôdôt is vonzottak.
A USITT meghívására a konferenciát megelôzô héten még egy OISTAT-eseményt is
rendeztek: az OISTAT szcenográfus bizottságának ülését Las Vegasban. Az ülést a las vegas-i egyetem támogatásával szervezte a
USITT, és a helyszín adta lehetôségeket na-
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Az eseményeknek helyet adó Convention Center fôbejárata

A Stage Expo kiállítás a nagycsarnokban

gyon jól sikerült kihasználni. Egyrészt meg lehetett ismerkedni egy modern amerikai
egyetem struktúrájával, szellemiségével,
nem mellesleg fantasztikus könyvtárával is,
és ezzel párhuzamosan mód nyílt arra, hogy
egy-egy las vegas-i szuperprodukció hátterébe is bepillantást nyerhessünk. Nagy élmény
volt a Cirque du Soleil által létrehozott KÁ
elôadás hátterének megismerése – ahol naponta két elôadást tartanak az erre a célra átépített és berendezett óriási, 2000 nézônek
helyet adó színházteremben. Sajnos ott fényképeket tilos volt készíteni, de az elôadás méreteirôl és bonyolultságáról árulkodik az az
adat, hogy estérôl estére 95 technikus biztosítja az elôadás zavartalan menetét.
A konferenciát kísérô Stage Expo kiállításon közel 200 kiállító mutatta be termékeit,
szolgáltatásait. A kiállításon jól tetten érhetô

volt az a tendencia, hogy a kiállítók nem arra törekedtek, hogy nagy standokat építsenek, hanem arra, hogy egy-egy új termékre,
szolgáltatásra koncentráljanak, valamint lehetôségük legyen a látogató szakemberekkel
foglalkozni, beszélgetni, eszmét cserélni.
Számomra feltûnô és nagyon érdekes volt,
hogy nagyon sok egyetem – ahol valamilyen
színházi szakmai képzés folyik – kiállított, bemutatta a náluk folyó oktatást, és egy-egy
megvalósult elôadásból is kiállítottak díszletrészeket, vagy éppen világításimakett-szimulációt. Talán hihetetlen, de összeszámoltam,
hogy 43 (!) egyetem állított ki! Így aztán az
már nem is meglepô, hogy a konferencia látogatói között rengeteg volt a fiatal – akár
egyetemista, akár fiatal szakember. Jó volt
látni azt a nagy érdeklôdést, ami áradt belôlük, hogy minél több információt, tapasztala-

Színpadtervek és kosztüm-grafikák a csendes aukción

A Ben Nye smink- és maszk-kellékgyártó cég standja

tot begyûjthessenek a négy nap alatt. Természetesen a profi szervezés és a biztos, kiszámítható szervezôi, szervezeti munka is segíti a fiatalokat abban, hogy a színházi szakmákat örömmel választhassák. Természetesen a jó szakembereket nyilván meg is fizetik
tisztességesen, de a nagy presztízzsel bíró
helyek (pl. Cirque du Soleil) a kiállítási standján úgy kínált munkalehetôséget, hogy nyíltan meghirdette, aki náluk akar dolgozni Las
Vegasban, annak – legalábbis kezdetben –
be kell érnie a nevadai hivatalos minimálbérrel, ami jelenleg 8,25 $ óránként… Lehet,
hogy ezt sok hazai szakember örömmel fogadná?
Érdekes, háromévenként jelentkezô színfoltja volt a kiállításnak a színháztechnikai
szakmát segítô Edward F. Kook alapítvány által szervezett, úgynevezett csendes árverés,

ahol különbözô kiállított színháztechnikai relikviákra (régi izzók, szakkönyvek, díszlettervek, litográfiák, kellékek, plakátok stb.) lehetett ajánlatokat tenni a kiállítás alatt, és az így
összegyûlt pénzt tehetséggondozásra és ösztöndíjakra fordítják.
A kiállítás egyik kis standján kezdte el az
OISTAT árulni a nyomdából éppen frissen kikerült World Scenography (A világ szcenográfiája) elsô kötetét, mely az 1975–1990-es idôszak kiemelkedô, meghatározó jelentôségû
munkáinak gyûjteménye sok-sok fényképpel,
rajzzal – közte természetesen néhány kiváló
magyar tervezô munkájával is, pl. Székely
László, Antal Csaba, Götz Béla (a teljesség igénye nélkül). A háromrészesre tervezett sorozat
következô kötete várhatóan jövôre jelenik
meg, és reméljük, a magyar szcenográfiát ismét sikerül majd megfelelôen reprezentálni.

Szintén a kiállítás részeként minden évben
egy-egy kiemelkedô színházi (szórakoztatóipari) személyiség életpályáját és annak termését is bemutatják – idén a nagy hollywoodi karriert befutott kiváló smink- és maszkmester, Ben Nye életmûvébôl és munkáiból
láthattunk egy keresztmetszetet – többek
között az ô nevéhez fûzôdik a Légy, a Majmok bolygója, az Elfújta a szél és még számtalan klasszikus film és színházi elôadás
sminkkreatúrája, maszkja. (Üzletileg is sikeres pályája eredményeként ma már a neve
egyben egy nagy sminktermékeket gyártó
cég neve is.)
A rendkívül gazdag konferencia programjáról szinte lehetetlen teljes keresztmetszetet
adni, így csak egyet-egyet emelek ki a rengeteg érdekes eseménybôl.
A program nagyon nagy szakmai átfogású
volt – megtalálhatók voltak benne a szokásos
hangtechnikai, színpad-világítási és színpadgépészeti elôadásokon túl a biztonságtechnikai, színházvezetési, gazdasági, produkciószervezési, logisztikai, érdekvédelmi, színháztervezési, kosztüm-, díszlet-, kellékkészítés,
smink-maszk, életpályamodell témák is. Jó
volt látni, hogy az egyetemek diákjai is tartottak elôadásokat, bemutatták megvalósult
munkáikat, projektjeiket – azaz megmutatták
magukat a szakmának, és persze azoknak az
értô szemû vezetôknek, akik hamar lecsapnak a tehetséges fiatal szakemberekre.
A kiemelkedô munkát felmutató fiatalokat
(akár tervezôk, akár technikusok) a USITT
úgy is támogatja, hogy kifejezetten a fiatalok
részére díjakat ítél oda – és ebbôl náluk 9 különbözô kategória van, melyet anyagilag
egy-egy nagyobb cég támogat. Szerencsére
már nálunk is van ilyen kezdeményezés.
Visszatérô vidám és hangulatos eseménye
a konferenciának a „technikai olimpia”,
melyre diákok és fiatal szakemberek neveznek be, és melyen olyan feladatokat kell szakszerûen megoldaniuk – minél rövidebb idô
alatt –, mint például egy profilfényvetô beizzózása, színezése és késelése egy adott díszletelemre, vagy egy adott kötözési feladat
megoldása.
Talán e rövid beszámoló is képet ad arról,
hogy milyen hallatlanul gazdag programot
kínál e minden évben megrendezett esemény, így nem csoda, hogy az 5000 fôt is
meghaladó szakmai látogatószám biztosítja
a rendezvény és egyben a USITT évenkénti
sikerét is.
Csak remélni tudom, hogy az MSzTSz, ha
kisebb léptékben is, de hasonló sikerességgel
fogja tudni a hazai színháztechnikai eseményeit megrendezni.
Böröcz Sándor
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NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK

MI AZ ÉRTELME EGY

Már évek óta folyik a vita arról, hogy legyen-e SceniTech, és ha igen, önállóan vagy a Hangfoglalással együtt.
Egyáltalán, az internet világában milyen szerepet tölthet
be egy szakkiállítás? Nyújt-e több információt, erôsítheti-e a szakemberek közötti kapcsolatokat? Többek között
ezekkel a kérdésekkel foglalkozik Ben M. Rogers világítás- és látványtervezô: „A kereskedelmi kiállítások értéke” címmel a Lighting & Sound International1 2012. áprilisi számában megjelent cikke, melyet rövidítve adunk
közre.

szakkiállításnak?
A digitális kapcsolatépítés világában élünk,
és mindenrôl azonnal értesülhetünk. Az információhoz egyszerûen hozzáférhetünk, a
legújabb termék adatai az interneten, a közösségi portálok hírcsatornáin vagy iApp segítségével – rövid keresés után – rendelkezésünkre állnak. Mit tehet ehhez hozzá egy
szakmai kiállítás?
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1995 körül a világháló használatának elterjedésekor néhány vészmadár azt jósolta, hogy
ez a technológia a kereskedelmi vásárok halálát fogja jelenteni. Azt mondták, hogy a virtuális világ fokozatosan felváltja az élô kapcsolatok iránti igényt az üzleti, a közösségi és az
egyéni életben is. Azóta szerencsére mégsem
tapasztaljuk a közvetlen élô üzleti kommuni-

káció hanyatlását. Inkább ez volt az, ami felerôsítette a személyes érintkezés iránti igényt.
Mostanában évente annyi kereskedelmi vásárt rendeznek, mint ezelôtt soha. Számomra
mindig nagy élményt jelentettek a szakkiállítások, sorra jártam a standokat, mindent
megnéztem, ami a kezem ügyébe került, kérdezgettem, és ismerkedtem a szakmával.

ról, hogy milyen termékek fognak megjelenni, és türelmetlen várakozással nézek elébe,
hogy azokat a maguk valóságában láthassam.
A cégek marketing- és reklámtevékenysége az elektronikus médiák segítségével tartják fenn az érdeklôdést a nagy esemény
iránt. A termékekkel és a kollégákkal való találkozás élményét nyújtó szakkiállítást olyan
mûhelynek kell tekinteni, ahol az ötletek
megszületnek, lehetôség van szakmánk eszközeinek kipróbálására és a hasonló gondolkodású személyek összekötésére.

ekkel való találkozásra, új kapcsolatok létesítésére. Az ebben a környezetben egymással
találkozni nemcsak társadalmi értelemben,

Az élô elôadás valóságos szereplôkkel dolgozik és vizuális, akusztikai hatásokkal. A nézôk számára a mindennapok világán felülemelkedô élmény létrehozása a cél, a színészek, elôadók hatását a világítási és akusztikai
eszközökkel felerôsítve. Az élô produkció élményét soha nem lehet helyettesíteni digitális médiákkal, vagy háromdimenziós mozival.
Az élô show az alapja annak a technikának,
amivel dolgozunk. Számunkra csak az a fontos, hogyan használhatók fel a technikai eszközök az élô elôadásban.
Az internet könyvtárnyi aktuális anyagot
kínál: mûszaki internetes adatbázisokat, fórumokat, blogokat. Ezek segítségével minden
korábbinál jobban lehet kommunikálni egymással. Mint ilyen, az internet lényeges üzleti eszközzé vált nemcsak a napi információáramlásban, de a szakemberek globális kapcsolattartásában is. Folyamatosan kapjuk a
híreket új termékek bevezetésérôl, fejlesztésérôl és ezek gyakorlati használatáról. Mindezek ellenére a szakmai kiállítások semmit
nem vesztettek értékükbôl és céljukból. A fejlesztéseket figyelemmel kísérô többi vásárlátogatóhoz hasonlóan van elképzelésem ar-

Az utóbbi évek legsikeresebb szakkiállításai a
kapcsolatokat és a közös élményeket helyezik
elôtérbe. A szakmai szervezetek segítségével
olyan találkozási lehetôségeket teremtenek,
ahol a látogatók és a kiállító cégek szakemberei beszélgethetnek egymással a szakmáról,
közös problémáikról, távol a nagy standoktól.
Bár a legtöbb kereskedelmi vásár középpontjában a végfelhasználókkal való kapcsolatok állnak, ami nemcsak a gyártókat fogadja, hanem a bérbeadók és forgalmazók is
megtalálják helyüket ebben a találkozásra oly
kiválóan alkalmas környezetben. A sikeres
szakkiállítások koncepciója egyszerû, a kiállítókat szabványos standokon helyezi el, csökkentve a kiállítók improduktív költségeit, és
elôsegítik a kevésbé hivatalos fórumok kialakulását a gyártók és a felhasználók között. Az
egyre több vitaprogrammal, prezentációval
és az aktuális trendekrôl, témákról és ötletekrôl rendezett beszélgetésekkel színesített esemény a minôségre helyezi a hangsúlyt a
mennyiséggel szemben.
Elôfordul, hogy egy szakkiállítás kevés
technikai újdonsággal szolgál, de ideális alkalmat teremt a kollégákkal és a szakmabeli-

hanem az új projektek megbeszélése és az új
technikák alkalmazásának közös kiértékelése
szempontjából is hasznos. Ezek az információk a fejlesztések irányának meghatározásához is nagyban hozzájárulnak.
A fórumok létrehozásában fontos szerepet
játszanak a szakmai szervezetek, melyek már
régóta rendeznek kiállításokat is. Az ABTT2
évente megrendezett kiállításai éppen a kötetlen beszélgetésre invitáló környezet miatt
népszerûek: már befutott szakemberek és
frissen végzettek egyaránt elôfordulnak az
eseményen.
Az elôadásokkal, bemutatókkal és oktatásokkal gazdagított szakkiállítások révén a látogatók lényeges hozzáadott értékhez jutnak, és ezek a rendezvények ma már az élmény szerves részét képezik. A tavalyi PLASA
kiállítás keretében az STDL3 innovatív módon
tesztelte a tv igényeire kifejlesztett LED-es
fényvetôket. Ez volt az elsô alkalom, amikor a
látogatók egy független szervezet mérései
alapján hasonlíthatták össze a piacon fellelhetô számtalan terméket.
Tehát mit is kell tenniük a szakkiállításoknak, hogy fontosak maradjanak a jövôben is? ❯

Fotók: Pelyhe és Társa Kft. – Jerzsa Attila

Azokban az idôkben nyomtatott katalógusok
voltak, melyeket mind begyûjtöttem. A következô hetekben végigböngésztem a tartalmukat, megismertem a technikát. Tanulóéveim során a kereskedelmi vásár volt az információk, eszközök és ötletek Mekkája.
Ez mindössze 15 évvel ezelôtt volt. Az élô
produkciók technikája bámulatos sebességgel fejlôdött a digitális (r)evolúció hatására.
A színház- és rendezvénytechnika kezdetektôl fogva magához vonzotta és alkalmazta a
legfôbb technikai újításokat a növekvô igények kielégítéséhez.

Tanácsok a kiállítók számára
Részt kell venni a kiállításon. Az egyszerû
megjelenés nem megoldás, de a legnagyobb stand kibérelése vagy a leglátványosabb kiállítás felépítése sem az.
A szakkiállítások látogatói ma minden korábbinál többet tudnak: a marketingnek és
az eladásnak személyesnek kell lennie. Ez a
kapcsolatok iparága, ezért biztosítani kell,
hogy a stand elôsegítse a termékkel és a mögötte lévô emberekkel való érintkezést.
Olyan emberek legyenek a standon, akik a
bemutatott termékekrôl korrekten és értelmesen tudnak beszélni, tapasztalatuk van arról, hogyan kell a terméket használni a valóságban, és hiteles érdeklôdést mutatnak
iránta.
A lehetô legtöbb alkalmat kell kínálni a látogatók számára a kézzel való megtapogatásra. Ha meg lehet érinteni, mozgatni a terméket, és azt használni is lehet, annál valószínûbb, hogy a látogató felismeri a benne
rejlô értéket. A papírra írt számok és adatok
eltörpülnek a termék valóságos értéke mellett.
Fel kell térképezni a kiállítás jellegét – meg
kell állapítani, kiket szólít meg. Nincs két
egyforma élményt nyújtó vásár. Csak a várható látogató közönséghez igazított bemutatkozás erôsíti pozícióinkat.
A vásárlátogatónak nem kell udvarolni, de
meg kell becsülni: az elsô benyomások számítanak, és a kiállítás visszajelzést adhat arra, hogyan fogadják a márkát a felhasználók.
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❯

Bár ma már minden információ ingyenesen
letölthetô, a digitális kommunikációs fórumot tovább lehet bôvíteni. Az utóbbi két évben az egyesült államokbeli LED-kiállítás a
standok alaprajzát tartalmazó, frissíthetô interaktív alkalmazást kínált, melynek segítségével össze lehetett állítani a napi programot, még a találkozók idôpontját is rögzíteTanácsok látogatók számára
Tisztában kell lennünk azzal, mit várunk a kiállítástól. Kapcsolatokat akarunk szerezni?
A termékeket akarjuk látni? Vagy mindkettôt? Minden szakmai bemutató elôtt meg lehet tervezni a látogatást, és ki lehet jelölni a
különösen érdekes termékek területét az
alaprajzok, az elôzetes információk alapján.
Ha egy adott feladat foglalkoztat, használjuk
ki ezt a lehetôséget a megoldások skálájának
felderítésére – vagy arra, hogy megtaláljuk
azt, aki újat tud mondani számunkra.
A kiállításokon ápolt üzleti kapcsolatok segítik a munkát. Az idô mindenki számára érték, így a kiállítók számára is. A vásárlátogató gyakorlatban szerzett élményei ugyanolyan hasznosak a gyártó számára, mint a
gyártó termékinformációi a látogató számára. A sikeres termékek csak a látogatók támogatásával lesznek sikeresek, így álljunk
készen a munkára és a vitára. Végtére is a mi
visszajelzésünk biztosítja azt, hogy a termékek következô generációja jobban megfeleljen a követelményeknek.
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ni lehetett vele. A látogatók névjegyeinek és
érdeklôdési körének regisztrálása a jövôben
egy iApp stílusú interfésszé fog fejlôdni, ahol
kérhetem, hogy a brosúrákat és a termékadatokat küldjék el élôben a táblagépemre
vagy a telefonomra a kiállításon, és így a látott és engem érdeklô termékekrôl egész
könyvtárral távozhatok, és rendelkezésemre
áll mindazoknak az embereknek a fotója és
elérhetôsége is, akikkel beszéltem. Ez így

nemcsak könnyebben szállítható, és ökológiai szempontból is kedvezôbb megoldás a
zsákszámra összegyûjtött kiadványoknál, de
frissíthetô is új termékek, árak és egyéb információk megjelenésekor.
Az új technikák bemutatásában nagyobb
mértékû integrációt szeretnék látni, több lehetôséget szeretnék a tapasztalatszerzésre és
az egymással versengô gyártók termékei között több megmérettetést, hogy a felhaszná-

Tanulság

Fotó: Böröcz Sándor

Bár a cikk szerzôje a nagy nemzetközi kiállítások tapasztalatait foglalja össze, mégis
hasznos tanácsokkal szolgál számunkra is.
A hazai szakkiállításokon kevés gyártó, annál
több forgalmazó vesz részt, az emberi kapcsolatok, véleménycserék és a termékeket
összehasonlító információk fontossága nálunk is megnôtt. Minden látszat ellenére
szakmánkban a hangsúly a termékek felhasználásának mikéntjén van.
Kezdetben volt tehát a gyártók, forgalmazók kiállítása, majd ehhez kapcsolódtak szakmai programok. Ma a siker titka elôadások,
szakmai találkozók, vitaestek, melyek kísérôrendezvénye a kiállítás. Mintha a Színháztechnikai Fórum ezt a mintát követné…
-szji-

lók valóban érzékelhessék az új technológiákat, és elhelyezhessék ôket a piaci versenyben. Függetlenül attól, hogy a termék a
technológia, az ár vagy az alkalmazás miatt
értékesíthetô, mindent – ami a kiállításon
szerepel – össze kell kapcsolni a végfelhasználóval.
A gyorsan változó világunkban a technológia szinte már akkor elavul, amikor kereskedelmi forgalomba kerül. A szakkiállítások gya-

koriságának és elérhetôségének korlátozása
értelmetlennek tûnik üzleti szempontból.
Gondoskodni kell azonban arról, hogy a vásár
teljesen kiaknázza a kézzelfogható élményben és az interaktív ötletfórumban rejlô potenciált. A termékek elôre meghatározott
módon történô kiállítása ugyanolyan meddô
lesz, mint egy ragyogó reklámkiadvány. De
ha a szakkiállításon olyan cégek jelennek
meg, amelyek a felhasználókkal való kapcso-

latépítést szeretnék kihasználni, kézzel tapintható élményeket kínálnak, és élénk vitákon és
eseményeken vesznek részt a szakemberekkel, akkor a találkozókkal összekötött kiállítások jelentôsége a jövôben is megmarad.
Fordította:
Szarvasné Molnár Ágnes

1 Lighting & Sound International angol nyelvû havi
szakfolyóirat. Kiadja a Plaza Media Ltd. Anglia
2 ABTT – Association of British Theatre Technicians
(A Brit Színháztechnikusok Egyesülete)
3 STDL – Society of Television Lighting & Design
(Televízióvilágítás és -tervezés Társaság)
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DÍSZLETGYÁRTÁS

Az

Operaház
mûtermei
2012-ben
Az Operaházhoz valamilyen módon
mindannyiunknak köze van. Hatvan éve
– diákkoromban már bérlettel jártam
ide. Késôbb legendás igazgatójának,
Nádasdy Kálmánnak rendezôkurzusán
vendéghallgató lehettem. Jó húsz éve, a
nagy felújítás elôtt én is felliftezhettem
vízhidraulikus süllyedôjén, amikor a száz
évet szolgáló berendezést búcsúztattuk.
Zenovitz Zénó, a festôterem vezetôje
hogyan ismerkedett meg az épülettel?
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Érdekes módon egy mostanában megjelent
könyvben fedeztem fel, hogy milyen régi ez
a kapcsolat. A háború alatt a ház több emelet mély pincéiben nagyon sok család talált
menedéket. Az elbeszélésben olyan nevek
kerültek elô, akik mestereim apjaként akkoriban már évtizedek óta itt dolgoztak. Ma is
van olyan feladatunk – például Oláh Gusztáv
védett Bohémélet díszletének felújítása –
amikor ezeknek a mestereknek ecsetkezelését igyekszünk követni, új felületekre átvinni
az elszakadt vásznak színeit. Magam a nyolcvanas évek végén kerültem át az Operába,
addig a másik nagy iskola, a Nemzeti Színház
mûhelyeibôl alakított Színházak Központi
Mûtermében dolgoztam. A nagy öregektôl
sok mindent tanulhattunk. Lombokat például úgy festettek, hogy az ecsetet egyszerre
2-3 színbe is mártották, igen gazdag színátmeneteket létrehozva ezzel.
Milyen új megoldásokkal találkoztatok mostanában?
Két olasz mûvész is tervezett a közelmúltban
az Operának. Nagy élvezet volt azzal a ma-

gasfokú kultúrával szembesülni, ahogy ôk
feladatukat végzik. Tökéletesen kidolgozott
tervek − inspiratív munka volt. Az egyik terv
a vicenzai Teatro Olimpicót ábrázolta. A kivitelezés része volt, hogy a szobrászmunkát
a felsô szinteken festéssel helyettesítsük.
A fény-árnyék játék helyes alkalmazásával sikerült szinte azonossá varázsolni a plasztikus
és a „csak” festett részeket. A következô
munkánk Fülöp Zoltán – majd hetven éve
tervezett – hangversenydíszletének felújítása. Szeretnénk – bár modernebb technológia is rendelkezésünkre állna – az eredeti,
hagyományos kasírozást alkalmazni, hogy
munkatársaink ne felejtsék el ezt az ôsi eljárást, ez az egyetlen máig megmaradt, papírral kasírozott díszlet az országban. Ami itt
körülöttünk fekszik, egy musicalhez készül a
Madách Színházba. Külsô munkákat is vállalunk, amikor idônk engedi. Igyekszünk önfenntartókká válni, látod, modern anyagokkal, polikarbonáttal is dolgozunk. Szerencsére elcsitultak a viharok, ma már nyugodtan
dolgozhatunk, senki sem akarja raktárrá
vagy próbateremmé átalakítani ezt a kitûnô
festôtermet.

A folyosó végén résnyire nyitott ajtó.
Vannak helyek, melyek évtizedekig
ôrzik egykori lakójuk emlékét. Mint
egy ortodox templom szentélye, ahová csak a pópa léphet be, úgy sugárzik Oláh Gusztáv szelleme a szinte
mindig zárt ajtó mögül. Úgy érezni,
addig él ez az intézmény, amíg egy
ilyen szoba érintetlenül állhat benne.
Mellette egy kisebb ajtó Juhász Zoltán
szcenikai vezetô munkahelyére nyílik.
Sokat üldögéltem itt, amikor még
Horváth Laci vezette a mûtermet.
Hosszasan készítettük elô a János vitéz rajzait a mûhelyek számára.
Kevés olyan ember volt az épületben, aki úgy
kiismerte magát ebben a bonyolult hierarchiában. Pontosan tudta, kivel hogyan kell tárgyalni. Tisztában volt vele, hogy akkori igazgatónk
csak ötsoros levelet hajlandó végigolvasni, ráadásul a feltett kérdésre Laci A, B, C pontokban
meg is adta az alternatívákat, hogy az igazgató úr csak aláhúzza a megfelelô választ. Ezzel a
módszerrel mindig célhoz ért.
A ház rabja volt, számára nem létezett más. Egyszer megkérdeztem tôle,
milyen az az elôadás, amelyet az Opera a Tháliában játszik. (A Thália Színház hátsó bejárata az Opera mûvészbejáratával szemben van.) „Nem járok
arra, kiesik nekem” – volt a válasz.
Az épületben lévô saját mûtermek nélkül egy
ilyen intézmény mûködésképtelen. A hatal-

mas repertoár fenntartása napi gondozást
igényel. Lehetetlenség volna kiszervezett
mûhelyekkel dolgozni – nem beszélve a speciális operai igényekrôl. Itt van például a balettpadló. Hosszú kísérletezés eredménye az
a festékanyag és technológia, ami ehhez
szükséges. A felület csúszásának és tapadásának egyensúlyát nagyon nehéz beállítani.
Tökéletesítéséhez bevontuk a táncmûvészeket is. Öt különbözô variáció közül választhatták ki az ideális felületet.
Sok színház használ festés helyett
nyomtatást.
Külsô munkáinknál mi is találkoztunk ilyen javításra szoruló díszletekkel. Végül kiderült,
ezek nem javíthatók. Felületük nem egészíthetô ki idegen anyaggal, a festékanyag is láthatóan kiugrik a kissé fényes nyomtatott felületek közül. Kivetítést mi is használunk,
mint közbensô munkafázist, az elôrajzoláshoz.
Különleges fémkonstrukciók is megjelennek néha az Opera színpadán.
Ezek külsô vállalkozásban készülnek. Nem kívánunk ilyen feladatokra berendezkedni.
A mi egyik erôsségünk, hogy mûtermeink
együtt élnek a színpaddal. A díszlet beállását
folyamatosan végigkísérjük, azonnali segítséget tudunk nyújtani a problémák megoldásához. Az intézmény vezetésének egyetértésével komoly anyagkészlettel is rendelkezünk, hosszú távú és gazdaságos mûködést
biztosítunk a háznak.

Milyen a kapcsolat a tervezôk és a
mûterem között?
Igen tanulságos volt az olasz tervezômûvészekkel való együttmûködésünk. A leadott terveken látszott a hosszas elôkészület. Pontos instrukciókat kaptunk a megvalósításhoz. Szinte
saját gyermekükként adták át ôket. Hazai pályán sajnos gyakran elôfordul, hogy a már készülô munkákon változtatgatnak a mûvészek.
Szívesen foglalkozunk tervezô hallgatókkal, sok
mindent megtanulhatnak nálunk.
Úgy tudjuk, hogy a gazdasági nehézségek titeket sem kerültek el.
Úgy van. De ma már láthatólag egyre inkább
megbecsülik munkánkat. Fô feladatomnak
tartom, hogy ezt a nagy hagyományú, kiváló képességû csapatot menedzseljem. Külsô
és belsô megbízásaink erre most minden lehetôséget megadnak.
Lejegyezte Götz Béla
A képek Nana Cecchi Don Giovanni díszlete
megszületésének folyamatát követik az Operaház mûtermében.
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TÛZVÉDELEM

Szerencsés tûzeset
a Budapesti
Operettszínházban
Különleges „élményben” lehetett része a
március 17-i Miss Saigon elôadás nézôinek.
Nemcsak egy színházi tûzeset keletkezését és
oltását kísérhették figyelemmel, de a félbeszakadt elsô felvonás miatt még egyszer
megnézhetik az elôadást…
A délutáni elôadás 65. percében a nézôk
azt vehették észre, hogy a zenekari árok feletti díszfüggöny elôbb parázslik, majd szépen,
folyamatosan elkezd füstölni, és kicsit égni is.
A parázsló tûz szélessége elég gyorsan terjedt, nagyjából percenként másfél métert.
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A begyakorolt és
megbeszélt cselekvésrend kitûnôen vizsgázott. Elôbb Burány
Gyula pirotechnikus kézi CO-oltókészülékkel
próbálta megfékezni a tüzet, a nézôtéri világítási toronyból kihajolva. Ekkor Kormányosi
Miklós ügyelô és Bohács Sándor színpadmester már készítette elô az elôadás esetleges leállítását. Értesítették a nézôtéri dolgozókat is.
A zenekari berendezôk a zenekarnál várakoztak, hogy segítsék a zenészek távozását,
illetve a hangszereket mentsék biztonságos
helyre.
A vasfüggönyt leengedték, az elôadás
megszakadt, és az ügyelô felkérte a közönséget a nézôtér nyugodt elhagyására. Még a

közönség távozása közben egy kísérletet tettek a kézi CO-oltókészülékkel való oltásra, de
ez nem vezetett eredményre.
A tûzoltóslag elô volt már készítve, de meg
kellett várni a zenekari árok feletti hangrendszer, illetve a zenekari árok teljes áramtalanítását. Mikor ez megtörtént, a fali tûzoltóslaggal az ügyelô gyorsan eloltotta a kb. 8-9 méteres magasságban, ekkor már kb. 8 méter
széles területen égô tûzet.
A portaszolgálat által értesített tûzoltóság
a tûz eloltása után néhány perccel érkezett
meg. A szellôztetés, illetve a tûzfészekkeresés
után a tûzoltóság az épületet biztonságosnak
nyilvánította.
Az esti elôadást meg is lehetett tartani, 70
perces késéssel!
Az Operettszínház belsô vizsgálata és a videó tanulmányozása alapján a „szoboravatás”
jelenetben a 4 db, egyszerre mûködtetett BL
12 cikkszámú színpadi szikraszökôkút meghibásodása miatt kapott a drapéria lángra.
A patron adatai és bizonylata szerint 4 méteres magasságig lô fel, és 2 méteres biztonsági távolságot javasolnak hozzá. Ehelyett
egyértelmûen kb. 7-9 méter magasra lôttek
fel a szikrák, és így elérhették a függöny alját.
A bemutató óta folyamatosan használt
patronok ennél a vásárlásnál nagyobbat tartalmaztak, mint ami a bizonylatára volt írva.
„A tûz keletkezése, a nézôtér és a színház
teljes kiürítése, illetve a tûz eloltása között alig
7 perc telt el” – mondja Somfai Péter mûszaki igazgató. „A technikai munkatársak folyamatosan odafigyeltek arra, hogy a kár a lehetô legkisebb legyen. A tûztôl egy méterre lévô
hangrendszer, vagy a zenekari árokban lévô
eszközök is tízmilliós kárt szenvedhettek volna,
ha eláznak, különösen feszültség alatt.”
Tanulságos, hogy úgy tûnik, egy-egy adag
patron vásárlásakor a pirotechnikusnak ezentúl tesztelnie kell, nem selejtes sorozatot kapunk-e…
A károsodott eszközök szerencsére csak a
függöny, az épület aranyozása, illetve olyan
dolgok voltak, amik nem befolyásolják az
elôadások játszhatóságát. A tûzoltósági vizsgálat még tart, bár komoly meglepetést valószínûleg nem fog hozni az eredménye.
A nézôtér tetején lévô díszfüggöny helye
azonban csak a szezon végén lesz javítható,
mivel többnapos feladat. A kormos felületek
addig mementóként figyelmeztetnek a folyamatos éberségre, a lángmentesítések rendszerességének fontosságára és a tûz esetén
szükséges eljárások gyakorlásának, ismeretének szükségességére!
Az Operettszínház ezekbôl jól vizsgázott.
Az Operettszínház munkatársai példásan
helytálltak az elôadás alatt kitört tûz során.

SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA

Színházak éjszakája a

Budapest

Bábszínházban
Az idén elôször indult útjára a „Színházak éjszakája” program, melyet a legtöbb
budapesti színház közösen rendezett meg. Megnyitották a kapuikat a közönség
elôtt, egy megvásárolt karszalaggal a látogatók rengeteg programot nézhettek meg
körbejárva az egész várost.
A Budapest Bábszínház is kihívásnak találta ezt a lehetôséget és a „Paravánon
innen és túl – barangolás a bábszínházban” címmel szervezett programot.
Az ötletgazda és fô szervezô Lénárt András mondja el a nap történetét.

Az alapgondolat az volt, hogy a színház különbözô – a közönség által soha nem látott −
részeit színpadként használva, azokat játszóhelyként mutassák be.
A színesre világított elôcsarnokban játékok
várták a közönséget. Lehetett itt nagy asztali
focival játszani, hajókat vezetni egy mágnessel, pingponglabdát fújni egy kanyargós pályán. A kislányok abroncsruhákat vehettek
fel, és azzal szlalomozhattak a zászlók között,
a kisfiúk fakarddal vághatták le egy sárkány
fejét. Lehetett ördögöket dobálni szivacslabdával, vagy éppen részt venni egy egérfuttató versenyben… Ezt a játékot a színház gazdasági osztályán dolgozók irányították nagy
élvezettel.
A program a Balla Margit rendezte kiállítás
megnyitójával kezdôdött, a bábszínház állatfiguráit mutatva be. Közel 50 kutyus és cicus,
oroszlán és zsiráf, pingvin és kakadu várta a
közönséget a Koós Iván Galéria vitrinjeiben.
A megnyitóra egy igazi vadászgörényt kaptak az állatkertbôl, az állatkát meg is lehetett
simogatni.
A barangolás teljes útvonalát színes fényekkel világították át, hiszen a lépcsôházak
neonfényei nem alkalmasak egy varázstúrához, betakarták az ablakokat is. Minden játszóhelyen hangosítás mûködött, sôt a színház egész területén különleges atmoszférát
teremtettek – madárcsicsergéssel, tücsökciripeléssel… A helyszíneket a biztonságos átjárás érdekében kiürítették.
Az elôcsarnokban a közönség találkozhatott a Bábkirállyal, aki kézfogással üdvözölt
minden látogatót. Kedvesen elbeszélgetett a
gyerekekkel, és egyben ô indította a csoportokat.
A barangolás útvonalán minden kis játszóhelyet valamelyik tár vette gondozásába. Az
indítóállomást a festômûhely díszítette. Ide
az útvonal térképét festették fel a plafonra
UV festékkel. Amikor a közönség belépett,
akkor változott át a kis szoba − melyet a normál használatban átjárónak, illetve a közönség számára pelenkázóhelyiségnek használunk − egy UV fénnyel megvilágított „varázsindító állomássá”.
A következô helyszín a raktárak elôtti
hosszú folyosó volt, ide a díszítôtár hozott
emelvényeket, rakott fel háttérfüggönyt.
A sejtelmes világításban a nézôk a folyosó
végén egy legyezôtáncot láthattak a Hatytyúk tava címû elôadásból. Pár perc volt az
egész, és már indulni is kellett felfelé a lépcsôkön.
A nézôtér bejárata elôtt egy „nézôtéri néni” várta a csoportot, aki egy kicsit megszidta ôket, mert elkéstek. Egy színésznô játszotta el a jegyszedô nénit, és ô is vezette be a ❯
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nézôtérre a barangolókat. Ott éppen egy
„elôadás próbája” folyt. A Misi Mókus-t játszották. A „rendezô” felvezette a nézôket a
színpadra, ahol hátulról is megnézhettek egy
jelenetet.
A következô állomás a bábok tanyája volt.
A kelléktár állította be a tárolókocsikat, benne sok-sok bábbal. A kivilágítatlan folyosófordulóban a vezetô elemlámpával kísérte át a
nézôket, megvilágítva a bábok arcát. A figurák mögött egy egérbáb szólította meg a látogatókat, intve ôket, hogy halkan beszélgessenek, mert a bábok most alszanak…
Ezután a zsinórpadlás ajtajához értek, melyet a vezetô egy nagy kulcscsomóból kiválasztott kulccsal nyitott ki. Az ajtóból nézhettek be, a Líra és Epika címû elôadásunk kis
részletét láthatták.
Továbbmenve a „Játszó-tér” nevû kamaraszínházterembe jutottak, melynek egyik felében az elsötétített teherliftbôl léptek elô a
Rozi az égen címû darabunkban szereplô csillagképek – LED-ekkel kivilágított bábfigurák
– és mentek egészen közel a látogatókhoz. Ki
lehetett találni a csillagképek nevét.
A terem másik oldalán bábokat simogathattak a látogatók. A Gyáva kistigris bábui
jöttek elô, és várták, hogy a gyerekek megsimogassák ôket egy hosszú pálca végén lévô
faragott kézzel, körülbelül egy méter távolságból. Ez a játék nagyon tetszett a gyerekeknek, hiszen megérinthették a bábokat
(igaz, nem a saját, hanem a pálcán lévô kézzel).
A következô helyszín az öltözôk elôtti lépcsôforduló. A barangolók leülhettek a lépcsôre, és meghallgatták Zakariás énekét a Minden egér szereti a sajtot elôadásából.
Az utolsó elôtti állomásnál − abban a szobában, ahol az olvasópróbákat tartják – egy
rövid árnyjátékot láthattak, sôt a közönség is
formálhatott árnyképeket.
A célállomáson a Bábkirálynô fogadta a látogatókat, mindenkivel elbeszélgetett, és
egy névre szóló emléklapot adott át. A csoportvezetôk is elbúcsúztak, és elkísérték a közönséget az elôcsarnoknak abba a részébe,
ahol még bábokat rajzolhattak, tervezhettek
vagy színezhettek ki. Itt a mûhelyek dolgozói
várták a látogatókat, és segítettek a gyerekeknek.
Az egész program legnehezebb feladatát a
színház mûvészei végezték. Közel öt órán keresztül 20 barangoló csoportot indítottak.
Azaz minden feladatot hússzor kellett eljátszani, és ugyanott várakozni a következôk érkezésére. Embert próbáló feladat volt, de
minden színész saját sikerének is érezte a játékot. A színészi munka kidolgozása az ô feladatuk és vállalásuk volt.
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Amikor véget ért a barangolás, és az utolsó nézô is elment a házból, tovább látogatva
a Színházak éjszakája programjait, egy pohár
pezsgôvel köszönte meg az igazgatóság azt
a munkát, amelyben a Budapest Bábszínház
valamennyi dolgozója részt vett.
A közönség részérôl is sok visszajelzés érkezett. Nagyon sokan köszönték meg ezt az él-

ményt, melyben mind a gyerekek, mind a
felnôttek részesültek. Elvarázsolta ôket a rengeteg furcsa helyszínen játszott kis jelenet,
minden pillanatát élvezték a túrának, észre
sem vették, hogy a körülbelül 50 perc alatt
négy emeletet jártak be, fel és le.
G. B.

Lénárt András
Hevesi Sándor-díjas bábmûvész
A Budapest Bábszínház szcenikusa már gyerekként részt vett a televízió Játsszunk bábszínházat versenyén, és ez meghatározta a
késôbbi érdeklôdését. Faszobrásznak tanult,
egy egri amatôr együttes számára bábokat
készített, elôadásaikban játszott.
1985-tôl az Egri Gárdonyi Géza Színház,
és a Harlekin Bábszínház alapító tagjaként
minden színházi és bábszínházi szakmai lépcsôt végigjárt, dolgozott a színpadon, díszletet tervezett és gyártott, színészként karakterszerepeket játszott, bábszínészként és
bábkészítô mûvészként dolgozott. Elvégezte
az Állami Bábszínház bábszínészképzô iskoláját.
1990-tôl a Pécsi Nemzeti Színház tagozatigazgatójaként vezette a Bóbita Bábszínházat. 1994-tôl lett a Budapest Bábszínház
szcenikusa, és ugyanitt késôbb elôadásokat
is rendezett. Emellett létrehozott egy saját
egyszemélyes társulatot Mikropódium néven. Parányi színpadon, különleges bábtechnikával mozgatott figuráival bejárta a világ
bábfesztiváljait, több mint 220 nemzetközi
bábfesztiválon lépett fel, Európa szinte valamennyi országában, Japánban, Koreában,
Hongkongban, Kínában, Brazíliában, Mexikóban, Kanadában, az Egyesült Államokban.
Bábmûvészetet tanít a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen, kurzusokat tart külföldi színmûvészeti egyetemeken, iskolákban.

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

43

Az ország

RENDEZVÉNYTECHNIKA

Arénája

A Budapest Sportcsarnok 1999 decemberében egy sajnálatos tragédia következtében a tûz martalékává vált. A katasztrófa mélységesen megrendítette a közvéleményt. Magyarországon a BS volt
az egyetlen olyan több ezer embert befogadni képes fedett épület, amely nemcsak sportrendezvényeknek, hanem egyéb kulturális eseményeknek is otthont adott. Az épület szinte teljesen leégett, ezért a magyar lakosságban és politikusokban egyaránt
megfogalmazódott az a szándék, hogy mihamarabb felépüljön
egy új sportkomplexum.
Az új komplexum létesítésére kiírt tendert a
francia Bouygues építôipari cég nyerte el,
amely konzorcium – 2002-ben – kivívta magának a világ legnagyobb építôvállalatának
címét.
A Budapest Sportaréna egyedi kavics formáját csakúgy, mint az egész épületegyüttest magyar építészek (KÖZTI) tervezték,
együttmûködve az anglo-amerikai Sports
Concepts építészeti irodával. A Budapest
Sportaréna építése 2001. június 30-án kezdôdött el. A „Kavicsba” 50 000 tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint
11 000 000 csavart és több kilométernyi kábelt helyeztek el.
Az épületkomplexum olyan nehéz, mint az
Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Ha
megemelnénk és megmérnénk, a mérleg
200 000 tonnát mutatna. Magyarország legnagyobb összefüggô gránitfelülete borítja a
komplexum gyalogosterét, amely 25 000 m2.
Az épületet a nagyközönség számára ünnepélyesen 2003. március 13-án nyitották meg.
E napon a magyar könnyûzenei élet legnagyobb sztárjai szórakoztatták az épületbe elôször látogató közönséget. Március 14-én a
nyitógála egy gigantikus komolyzenei koncerttel zárult: Beethoven IX. szimfóniájával,
amely egyben szimbolizálta Magyarország leendô belépését az Európai Unióba.
Az autóval érkezôknek 1160 férôhelyes
parkoló áll rendelkezésre. Eseménytôl függô-

en hosstessek és biztonsági ôrök segítik a
vendégek belépését és tájékozódását az épületben. A fôbejárattal szemben a recepciós
pultnál bárki kérhet információt az adott rendezvényrôl, illetve az elkövetkezô eseményekrôl. Az épületen belül 8 db büfé várja az
idelátogatókat, továbbá a rendezvények alatt
8-10 ruhatár mûködik. Az épület akadálymentesen megközelíthetô: a mozgássérültek
közlekedését liftek, széles folyosók segítik.
Ezenkívül számos mozgássérült-mellékhelyiség található a csarnokban.
Az aréna változatos termei kiválóan alkal-

masak konferenciák, partik, üzleti összejövetelek, termékbemutatók, sajtótájékoztatók
rendezésére. 4 db, 100–350 fô befogadására alkalmas helyiséggel is rendelkezik, a konferenciatermek mérete: 450–490 m2. Az
épületben egy 400–1500 fô befogadására
alkalmas multifunkcionális terem (600 m2)
található. Szabadtéri programok helyszíneként szolgál a 15 000 m2-es terasz, amelynek mérete illetve berendezése igény szerint
alakítható. Az épület tervezôi olyan közparkot álmodtak a parkolók fölé, amely nemcsak találkozási pont lehet, hanem ahol az ❯

Zorán számos nagy sikerû, látványos koncertet adott
már az arénában
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sen az alapvetô technikai eszközöket, mint a
projektor, számítógép, internet-hozzáférés
és minden egyéb telekommunikációs és irodai szolgáltatás, alaphangosítás, alapfénytechnika – amelyek nélkül ma már elképzelhetetlen egy rendezvényhelyszín – az aréna
szolgáltatásként biztosítja. Közép-Európa
legkorszerûbb csarnoka egyrészt olyan
„klaszszikus” eseményeknek is otthont ad,
mint a kosár- és kézilabda-rangadók, a tenisz- és tornászbajnokságok, jégkorongmérkôzések és atlétikai versenyek, másrészt különbözô „látványsportok” befogadására is alkalmas: kosárlabda-show, jégszínház, motocross, jet-ski, szörfversenyek és bemutatók.

A sporteseményeken is használnak rendezvénytechnikát:
a televíziós közvetítéshez
szükséges fényerôt a küzdôtér fölé riggelt, hidakra telepített lámpákkal érik el.

Az épület szintenkénti
kiszolgálóhelyiségei:
Kiszolgálószint / küzdôtérszint:
• 6 db mellékhelyiség (1 mellékhelyiségben átlag 20 db WC)
• 2 db ruhatár
• raktárhelyiségek/tárolóhelyiségek
• mûvészfalu: sztáröltözôk, csapatöltözôk,
multifunkcionális termek, orvosi szoba, produkciós helyiségek, személyzeti étkezô stb.
• kamionbejáró, parkoló
Fôbejárati szint:
6 bejárat
• 4 büfé (+ 2 gyorsétterem kiépítése a közeljövôben)
• információs pult a fôbejárattal szemben

Az aréna számos konfigurációban használható, képünkön a legnagyobb ültetett koncertkonfiguráció – 12 500
nézôvel.
❯
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emberek szívesen töltik szabadidejüket.
A gránitborítású óriási teraszon található a
jegyiroda, a parkolók feljárata és az épületbe
történô bejutás is innen történik.
Mint azt már számos rendezvény igazolta,
az aréna küzdôtere a lelátón található mobil
székek betolásával, 8000 m2-es területté növelhetô, amely leválasztható több függöny
segítségével, lehetôvé téve a legkülönbözôbb jellegû szemináriumok, konferenciák,
kiállítások, fogadások megszervezését. A kisebb termek hangulata is könnyen változtat-
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Diszkrét biztonsági megoldás a Sade-t emelô szerkezeten: az énekesnô övét hátulról rögzítik a kitakart korláthoz.

ható, illetve alakítható át bármilyen rendezvényhez.
Az aréna mindig rugalmasan igazodik az
aktuális rendezvény igényeihez. Természete-

• 2–6 db ruhatár
• 2 db multifunkcionális terem (450 m2)
mely átalakítható sajtóközponttá
• 20 db mellékhelyiség

Galériaszint:
• 20 db 12–16 üléssel rendelkezô páholy
• 1 nagy VIP-bár
• Szivarszoba
• 2 nagyobb (450 m2), illetve 1 kisebb
multifunkcionális terem (ezek kibérelhetôek
konferenciákra, szimpóziumokra, fogadásokra stb.)
• 6 db mellékhelyiség, illetve páholyonként külön mellékhelyiség
3. szint:
• produkciós helyiségek (fény-hang technika)
• rendôrségnek, tûzoltóknak fenntartott
helyiség
• 4 mellékhelyiség
• Sky Restaurant & Bar
A parkolót, illetve a szinteket 6 db lift, 2 fôés számos melléklépcsôház köti össze.
Hangtechnika:
Az aréna hangrendszere alapvetôen a
mennyezetre szerelt 50 db hangszóróból áll.
Mód van a rendszeren belül különbözô zónák kijelölésére, ez lehetôvé teszi, hogy csak
az aréna bizonyos részein történjen a hangbejátszás. Elsôsorban beszédcélú hangosítás
lebonyolítására alkalmas, illetve kisebb zenei
események, sportesemények, kiállítások, jégrevük és családi események is kiszolgálhatók.
A hangszórókhoz természetesen vezetékes és
vezeték nélküli mikrofonok, keverôpultok,
bejátszók és erôsítôk is tartoznak.
Fénytechnika:
Az aréna egy 180 lámpából álló sportvilágítási rendszerrel rendelkezik, mellyel egyenletes
1200-1400 lux megvilágítás érhetô el. Zenés,
illetve színpadi produkciókhoz az ún. show-világítási rendszert szoktuk használni, ami közel
200 db 1 kW-os, szabályozható fényerejû, a
mennyezetre telepített lámpatestbôl áll.
Eredményjelzô és kivetítô rendszer:
Az aréna közepén installált nyolcszögletû
kijelzô kettôs funkciót lát el.
Fô oldalain (É, D, K, Ny) egy színes, aktív
videofal található (LED-fal; színfelbontás:
16 000 000 színárnyalat), amivel a megfelelô formátumú (akár élô- vagy álló-) kép megjelenítésére van lehetôség. A színes kijelzôk
között a sarkokon egy-egy nagy fényerejû
egyszínû kijelzô található, amit információs
táblaként, illetve eredményjelzô táblaként lehet felhasználni.
Minden tábla 2 méter magas, 3 méter széles, és kissé lefelé döntve helyezkedik el az
ôket tartó vasszerkezeten, amelynek függesztési magassága kérésre állítható.
Színpad:
• 18x12 m gyors építésû, változtatható
magasságú és moduláris színpad + jobb és
bal technikai szárny (3x7 m)

2 lépcsôvel ellátva
• 1 db színpad elem: 1,2 x 2,4 m
• szín: fekete
A Budapest Sportaréna 2004. május 28-tól
viseli Papp László nevét. A TriGránit Csoport
2006. április 2-tôl vette át a létesítmény üzemeltetési jogát.

Sade a Papp László Sportarénában
Az AVID, az Audmax és Sade hangmérnöke,
Chris Madden jóvoltából részt vehettem a
koncert elôkészületein, illetve magán az elôadáson is. (Figyelemre méltó, hogy az énekes saját menedzsmentje magyar rendezvénytechnikai szakembereknek a legjobb
szektorban biztosított tiszteletjegyet…)
Az európai turnén járó híresség stábja
semmit sem bízott a véletlenre: saját színpadtechnikát, hangrendszert, fénytechnikát
és showtechnikát hoztak, egy berlini szék-

helyû rentál cégtôl bérelve azt. A rövid beépítési idô ellenére már kora délutánra elkészült a nézôk látását segítôen emelkedô színpad, amelybe minden zenész alá emelkedni
és süllyedni is képes mozgó színpadot építettek. Sade – a koncert végén mindösszesen
egyszer pár percre használt – 4 méterre feljutó emelôt is kapott. A ráadás számban
ugyanis (melyre e dal kedvéért mindenki
még egyszer át is öltözött) egy térhatású városképet képzeltek el, és így emelhették a
leglátványosabban a város fölé az énekesnôt…
Hosszú turnékon számos zenekar választ
zenészt és idôt kímélô megoldást a hangbeállásra. A koncerten használt AVID Venue
Dshow rendszer a hozzá illesztett Protools
HD-val minden koncerten minden hangszer
hangját külön sávra rögzíti. A hangbeálláskor
ezeket a sávokat egyszerûen csak vissza- ❯

Chris magányos hangbeállása az AVID Dshow segítségével. A koncert hangzása közel 80 audiocsatorna keverésével
áll össze.
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játsszák a saját rögzítôbôl. Mivel ezen a szinten a muzsikusok kiváló hangszereken játszva
mindig ugyanazt a zenei színvonalat adják,
így a beálláson „csak” saját zenei sávjaik vannak jelen. Sokan gondolhatnák, hogy akkor a
koncerten is használják e sávokat: nem, személyesen is láthattam, hallhattam: a nagyon
speciális, atmoszférát adó (pl. a dzsungel
élôvilágát idézô) bejátszásokon kívül minden
élô zene volt az estén. (De hogy Chris kolléga mégse zenészek nélkül állítsa be a zenekari hangzást, egy külön monitoron egy korábbi felvételrôl láthatta az épp a hangszerén
játszó muzsikust…) A hangszeralapok a színpad alatt, elrejtve szóltak, és semmiképp a
közel álló közönség felé.
A próbán 196-ig számoltam az intelligens
lámpákat, és még ezenfelül volt az a közel 70
darab, amelyeket speciális elhelyezésük miatt
már csak a koncerten, akár szintén csak egyszeri használatuk során adhattam eme
amúgy sem alacsony számhoz. A rengeteg
lámpa ellenére a látványvilág nem volt harsány, hiszen érvényesülni hagyta a – színpad
elején függönyként is többször használt – félig áteresztô vászonra vetített képeket, illetve
a hatalmas, de mindig megfelelô fényerôvel
használt háttér LED-falat.
A bejáráskor és a koncert során a színpad
körül mindösszesen négy szakember dolgozott, Sade személyes technikusa, egy moni-
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Rendhagyó módon
az L-Acoustics line array
hangfalak mellé az erôsítôket is felriggelték

torkeverô kolléga és két hangszerész. No és
két darab, mindenért felelôs laptop, amely
szolgáltatta és tökéletes szinkronban tartotta
a két nagy teljesítményû kivetítô és a LED fal
HD felbontású képeit.
Ugyanez a két laptop adta a szintetizátorok hangmintáit, vezérelte a színpadi emelôket, illetve a színházi hangulatot adó, látványosan és gyorsan mozgatott, ejtett, vagy
épp felemelt könnyû függönyöket. „Szabad
idejükben” pedig a vezeték nélküli mikrofonok és fülmonitorok frekvenciáit is ellenôrizgették…
Mint megtudtam, a turné során egy héten

legfeljebb három koncertet adott a produkció, még akkor is, ha egy városban akár három egymás utáni napon tehették mindezt.
Az egész koncertre az arányosság, a precizitás, a kreativitás és a fantasztikus látvány és
hangzás volt jellemzô. És ettôl a koncert még
nagyon is élô maradt, világszínvonalon.
Számos hasonló koncertet kívánok az arénának és mindenkori közönségének!
Zsidei János „Zsono”
Forrás: Papp László Budapest Sportaréna
Köszönet az Aréna munkatársainak és
Gál-Fodor Ildikónak
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DTSújdonságok
Cégünk több mint tíz éve áll kapcsolatban az olaszországi DTSgyárral. Annak idején mikor elôször kapcsolatba kerültünk velük,
még manufakturális módszerekkel készítették a PAR lámpákat. Az
évek során a kis garázsszintû
mûhelyecskébôl több ezer négyzetméteren elterülô óriási gyárrá
fejlôdött. A cég mára magas
mûszaki színvonalú és rendkívül
megbízható, intelligens termékek
gyártására specializálódott. Komoly fejlesztôcsoportok dolgoznak azon, hogy az elôállított termékeik a világítástechnika legújabb elvárásainak és a magas minôségi kritériumoknak megfelelô
szinten jelenjenek meg. Ôket sem
kerülte el az egyre népszerûbb és
folyamatosan javuló LED-technológiát alkalmazó irányzat. Kül- és
beltéri LED-es világítótestjeik egyre nagyobb számban és egyre
több helyen szolgálják a kényes
igényû felhasználókat.
A múlt évben mutatkozott be
két új forgófejes LED-fényvetô a
DTS neve alatt. A Nick Wash 600
és a Delta 10 R Zoom. Mindkettô
RGBW színkeverési móddal
mûködik. A Nick 120 db a Delta
pedig 240 db 3W-os LED-et fog-

DTS_Delta_10_R_Zoom

lal magában egyenlô számú elosztásban. Az optika mozgatható
benne, és így 13,5°–40° között
állítható a fénycsóva nyílásszöge.
Hát igen, már le lehet írni FÉNYCSÓVA! LED-nél. Ez nem is olyan
régen még elképzelhetetlen volt,
és az is, hogy 5 méteren a megvilágítási érték 3100 lux (!) a ki-

sebbiknél, a nagy természetesen
ennek a duplája. De hát haladunk a korral. Az idei frissebb kiadás kicsit más néven és új, átdolgozott, továbbfejlesztett képességekkel jelent meg. A Nick
Wash NRG 1201 Muticolour
RGBW LED-del lépett elôrébb a
technikában. A Multicolour LED
egy pixelen belül oldja meg a
színkeverést, ezáltal sokkal ho-

pólusú XLR csatlakozó, Ethernet
és wireless csatlakozófelületek
beépítésével segítik. A már megszokott DMX-512 szabványon kívül az egyre nagyobb teret hódító RDM (Remote Device Management) protokollal is kezelhetô
a kis forgófejes.
További információk:
www.pelyhe.hu

LED-es profil fényvetô
az ETC-tôl

Nick Wash NRG 1201

mogénebbek lesznek a kilépô
fénycsóva színárnyalatai. A multikolor kialakítás lehetôvé teszi,
hogy az optika jóval nagyobb
tartományban mozoghasson, így
az új lámpa zoomtartománya
8°–50° között állítható. Ezzel ez a
kis forgófejes remekül helyettesítheti a PC lencsés fényvetôket.
Mérete nem haladja meg az átlagos 1000 W-os hagyományos
fényvetôkét, felszerelve még kisebb helyet is foglal, mint hagyományos társai, de az általa biztosított lehetôségek sokszorosan túl
is szárnyalják azok képességeit.
A forgófejes kialakítás közel teljes
360°-os felhasználási felületet
szolgál ki, 540/270° forgástartományát 2/1,2 mp alatt teljesíti.
Akinek ez nem elég, választhatja
a FPR változatot is, végtelenített
panorámamozgást biztosít. A zoomoptika meglepôen nagy rugalmasságot tesz lehetôvé oly módon, hogy a LED-ekre régebben
jellemzô sokszoros árnyékosodás
csak rossz emlékként dereng viszsza a távoli múltból. A négy LEDes színkeverés villámgyors színváltásokat és ragyogó színeket ad
a produkciók színvonalának emelésére. A kezelhetôséget 3 és 5

Az ETC színpadi világítástechnikai
gyártó az elmúlt években – a
LED-technológia fejlôdésének
megfelelôen – folyamatosan bôvítette termékskáláját. Legújabb
fejlesztésük a népszerû Source
Four® fényvetôcsalád LED-es változata, a Source Four LED™, melyet 2012 márciusában mutattak
be, a Prolight + Sound nemzetközi szakkiállításon, Frankfurtban.
Az új LED fényvetôknek jelenleg három verziója elérhetô: a
Lustr® +, mely rugalmas és széles körû színkeverési lehetôséget

di technikában oly sûrûn alkalmazott magas költségû fém- és
üveggobók egyszerû fóliával tör-

S4LED Tungsten
White 300 cmyk

ténô kiváltását, megkönnyítve
ezzel a rendezôi alkotási folyamat kísérletezési fázisát.
Az új reflektorok 2012 júniusá-

S4LED Lustr 300 cmyk

tól megtekinthetôek a Luminis
Kft.-nél!
Bôvebb információ:
www.luminis.hu

AYRTON 10 év
innováció
S4LED group 300 cmyk

kínál az ETC korábbi LED-es lámpatesteinél megismert X7 színkeverési rendszert alkalmazva, valamint a Tungsten™ (3200K) és a
Daylight™ (5600K) fajták.
Az új termékcsalád külleme és
mérete megegyezik elôdével, a
Source Fourral, ötvözi az attól
megszokott és elvárható, kiváló
fényminôséget a LED-technológia kedvezô tulajdonságaival,
mint a nagyfokú energiahatékonyság (30-40 lumen/watt) és
az alacsony üzemhômérséklet.
Ez utóbbi tulajdonsága teszi különösen praktikussá és költséghatékonnyá, hiszen a csekély hôtermelés lehetôvé teszi, a színpa-

A Párizsban székelô francia céget
– a kétezres évek elején – azzal az
elhatározással alapította meg három jó barát, hogy a LED-et mint
a jövô fényforrását felhasználva
hozzanak létre olyan új intelligens fényvetôket, amelyek a legnagyobb gyártók közé emelik a
vállalatot. Pár évvel ezelôtt kiállításokon találkozva velük, jelentéktelen kis standjukon már láthatóak voltak a reményteljes
LED-es berendezések. Idén
Frankfurtban már övék volt az
egyik leglátványosabb stand.
Most három olyan új terméket
szeretnénk bemutatni, amelyek
magukon hordozzák a francia
cég elmúlt 10 évben szerezett
❯
összes tapasztalatát.
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wildSun200
Ugyan már Londonban is látható
volt a wildSun500 kistestvére, de
fontosnak tartottuk bemutatni a
kis „vadsünt” is, ahogyan azt
kedves barátom szokta volt
mondani…
A fényforrás 12 db multichip
nagy teljesítményû RGBW 15 Wos LED modul, amely az új Ayrton 4G technológiának köszönhetôen egymástól függetlenül
vezérelhetôk. Az összes kimeneti
fényáram 4200 lumen. Motoros
zoom-optikája 8˚ és 32˚ között
állítható. DMX RDM kompatibi-

Motoros zoomoptikája hasonlóan
a kis wildSun-hoz 8˚ és 32˚ között
állítható. DMX RDM kompatibilis.
A menübôl való beállítást itt is színes grafikus LCD kijelzô segíti. Öszszesen 9 DMX módban képes
mûködni, a 6 és 45 DMX csatornatartományban.
Automatikusan szabályozott
hûtôrendszerrel rendelkezik, így
bátran használható színházi környezetben is.

az Oxónak jelent meg egy izgalmas terméke: a Funstrip. Ez egy
halogén blinder, amely önmagában sok izgalmat nem rejt, de ha
azt mondjuk, hogy a 10, egyenként 75 W-os GU 10-es fényforrást egymástól függetlenül tudjuk szabályozni, akkor érdemes
egy kicsit megállni a termék mellett, és megnézni a különbözô vi-

versaPix100
A frankfurti Prolight + Sound kiállítás Ayrton standján az egyik
leglátványosabb eleme a több
versaPixbôl kirakott gömb volt.
Az elôbbiekben bemutatott két
fényvetôhöz hasonló paraméte-

lis, így lehetôség van a távoli
címzésre és paraméterezhetôségre. A menübôl való beállítást
színes grafikus LCD kijelzô segíti.
Többféle DMX módban képes
mûködni, a 17 és 64 DMX csatornatartományban.
Elektronikus dimmere 0–100%
tartományban igen finom fényerô-szabályozásra képes tökéletes
színtartással. Rendkívül halk, automatikusan szabályozott hûtôventilátorral kombinált aktív csöves, zárt rendszerû folyadékhûtési rendszerrel rendelkezik.

rollaPix100
Az idén Frankfurtban bemutatkozó kis motoros LED-es vonalvilágító a legnevesebb francia világítástervezô segítségével került
kifejlesztésre.
A fényforrás 8 db multichip nagy
teljesítményû RGBW 10 W-os LED
modul. Természetesen a LED modulok az új Ayrton 4G technológiának köszönhetôen egymástól függetlenül vezérelhetôk. Az összes kimeneti fényáram 2500 lumen.
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deomegosztókon, micsoda látványt képes produkálni ez az
egyszerû és olcsó termék.
A blindert 1, 2, 5 és 10 DMX
csatornával vezérelhetjük, de képes stand alone módban is
mûködni a 16 beépített effekt
segítségével. A lámpatesthez
adott tápátkötô kábel segítségével 4 blindert összefûzhetünk.
További információ:
www.lisys.hu

CueCore
rekkel rendelkezô lámpatest 8 db
multichip nagy teljesítményû
RGBW 15 W-os LED modullal
rendelkezik, amely 3000 lumen
kimeneti fényárammal párosul.
Hûtési rendszere a wildSun200-hoz hasonlóan automatikusan szabályozott hûtôventilátorral kombinált, aktív csöves
zárt rendszerû folyadékhûtéses.
További információ:
Tatarek Péter
www.lisys.hu

Halogén
blinder –
FUNSTRIP
Az Ayrton Kínában gyártatott
kedvezôbb árfekvésû márkájának

A holland Visual Productions nevû
cég évek óta fejleszt fényvezérlô
szoftvereket. A Cuelux nevû programjukkal nemzetközi sikereket értek el. Idén áprilisban bemutatták
legújabb fejlesztésüket a frankfurti
kiállításon. A CueCore egy standalone fényvezérlô eszköz. Ez egy
mozgó alkatrészek nélküli áramkör, mûanyag házban, ami rendkívül megbízhatóvá teszi, valamint
minimális karbantartást igényel.
Minimális áramfogyasztása miatt
inkább installációs megoldásokra
használható. A programozás, valamint az üzemeltetés is dinamikus

web 2.0-ás interfészen keresztül
történik, így gyakorlatilag hálózaton keresztül, vagy akár távolról is
el tudjuk érni az eszközt. Csatlakozásait tekintve 2 DMX kijárata van,
1 DMX bejárat, MIDI input és output, SMPTE bemenet, GPI csatlakozás, valamint Ethernet-csatlakozás. Fényvezérlô része képes meghajtani 1024 csatornát, 256 Cue-t
lehet leprogramozni, valamint képes DMX-en és Art-Net-en DMX
értékeket rögzíteni és azt visszajátszani. Ráköthetjük a cég Visual
Touch nevû szoftverét is, amivel a
már leprogramozott dolgokat tudjuk egy érintôképernyôn vezérelni.
Támogatja az RDM kommunikációs technológiát is, mindkét DMX
kijáratán. Ideális olyan installációkhoz, ahol automatizálni szeretnénk fénytechnikai rendszereket,
például épület díszkivilágítása. Az
eszköz elérhetô és kipróbálható
irodánkban! Kiegészítôként rendelhetô hozzá egy IOCore nevû
eszköz, amellyel a ki- és bemeneteket lehet bôvíteni, legyen szó akár
digitális, akár analóg változatról.
További infó:
www.visualproductions.nl
Forgalmazza:
Colossal Trading
www.colossaltrading.hu

Új fedés
a Milostól
A Magyarországon méltán népszerû színpadfedések gyártója, a
Milos több új fedéssel rukkolt elô a
közelmúltban. Most a már jól bevált MR2 egy könnyített változatát
szeretnénk bemutatni, amely természetesen azonkívül, hogy könynyebb és kisebb teherbírású, olcsóbb és erôsebb testvérénél.
A fedés a jól ismert M290V
láb- és M390L keretelemekbôl
áll, de a tetô és a gerinc az eredeti MR2-höz képest könnyebb
elemekbôl épül fel. Az LT verzió
szintén a QuickTruss® gyorscsatlakozós komponenseket használja. A komplett fedés nélkülözhetetlen része a nagyon tartós,
szürke színû PVC-ponyva, valamint a rögzítéséhez szükséges
elemek.

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

A fedés összes teherbírása
1500 kg. Mérete: 14,6 x 12,9 m
(12 x 10 m színpad állítható alá).
Magassága: 9,4 m (keret magassága: 7,1 m). Maximális szélsebesség: 100 km/óra
További információ:
www.lisys.hu

NEXO
újdonságok
Frankfurtban
A NEXO minden tavasszal hoz
valami újat és meglepôt. Az idei
kiállításon az eddig ismeretlen
STM, NUAR, DMU, DPU, DANTE, NEMO, NXFW3 elnevezésekkel találkoztunk, sôt a szokásos
helyszínen egy szokatlan formájú, új „rock & roll felszerelés”
egységeit láthattuk.
Az újdonságsorozat legnagyobb dobása az új, moduláris
rendszerû hangsugárzó család az
STM, melyrôl részletesen a rendszer tényleges megjelenésekor (a
SZÍNPAD következô számában)
írunk. Elôzetesen annyit a koncepcióról, hogy az új rendszer,

alkalmazva a line–array számos
elônyét is, sok szempontból az
ALPHA folytatása, vagyis használatával – kevés modultípussal – a
végletekig leegyszerûsített telepítési megoldásokkal alakítható
ki ezer, vagy akár százezer fôs
stackelt, vagy függesztett rendszer. A család négy elembôl áll:
STM M46 széles sávú modul: 85
Hz – 19 kHz, 145dB, 90°x 10°;
STM M28 széles sávú modul: 60
Hz – 19 kHz, 140 dB, 120°x 15°;
STM B112 bass modul: 63 Hz –
200 Hz, 141dB; STM S118 sub
modul: 27 Hz – 85 Hz, 143 dB.
Az STM rendszer ötödik eleme
már nem hangsugárzó, hanem az
ismeretlen rövidítés mögött megbúvó új találmány, a NEXO Universal Amp Rack. A mindent tudó rack
csak annyiban tartozik inkább az
STM-hez, mint bármely másik
NEXO hangsugárzó családhoz,
hogy a NUAR is idei újdonság, és
talán még azért, mert a két beépített erômû (NXAMP4X4) mögé
gazdaságosan érdemes megfelelôen nagy mennyiségû fogyasztót
(hangsugárzó), megfelelôen kis impedancián (2 Ohm) kapcsolni. Ezt
az ajánlást az STM, ALPHA, GEO
…stb., tehát a nagy rendszerek esetében könnyen bevállalhatjuk, de
talán luxusnak számítana NUAR-t
bevetni 32 db PS8 hajtásához.
Az egyéb hardveres, szoftveres
újdonságok mind az új rackhez

kapcsolódnak. Hogy ne a drága
végfokra kelljen dugni, érdemes
patch paneleket használni, sôt
ezeknek esetleg további hasznos
funkciókat is adhatunk gondolhatta a NEXO, amikor a NUARba az NXAMP fölé beillesztette a
DMU-t, alá pedig a DPU-t. Aztán, hogy egy kicsit gyorsabb legyen a hálózat (továbbá hogy a
Yamaha új CL keverôivel is összhangban legyen) mostantól az
NXDT104 kártya (Dante – 1 Gigabit) is használható az Ethersound helyett. Hogy a hálózatot
kényelmesen lehessen vezérelni
és kontrollálni, futtassuk a NEMO-t iPhone-on, vagy iPad-en,
végül, ha bármely teljesen észszerûtlen összeállításban szeretnénk használni a NEXO hangsugárzóinkat, akkor töltsük fel a
3.0-ás verziót az NXAMP-ra.
DMU: Digital Meters Unit – ez
a rack bemeneti patch panelja. 4
analóg bemenettel, kimenettel
(továbbfûzéssel), valamint 4 digitális (Ethersound, Dante) be-

menettel, csatornánkénti szintkijelzéssel. Tápot az NXAMP GPIO
portjáról kap.
DPU: Digital Patching Unit – ez
a rack kimeneti patch panelja.
2 db 4-es Speakon bemenet, 4 db
4-es Speakon + 2 db 8-as Speakon

kimenet, a kiválasztott hangsugárzóknak megfelelôen beállítja a
pinkiosztást. Redundáns táppal.
NXDT104: Dante hálózati audio interfész kártya
NEMO: Nexo Monitoring App
– szoftver NXAMP hálózat távfelügyeletéhez iPhone-hoz és iPadhez., az NXAMP által megjelenített összes paramétert kezeli.
NXFW3: Az NXAMP, NX242
3.0-ás frissítése. Az elôre beállított gyári setup-okon felül lehetôség van csatornánként tetszôleges hangsugárzó behívására.
További információ:
www.lisys.hu
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NAPI GYAKORLAT

Hány

SZÍNT tud a robotlámpa?
Talán, mert egy befogadó színházban dolgozom: sokféle produkcióval találkozom, ezekkel
különbözô emberek érkeznek hozzánk, és néha furcsa, néha nagyon is fontos, érdekes kérdéseket tesznek fel. Ezek egy része olyan szakmai témaköröket érint, amelyek szélesebb
körben is érdeklôdésre tarthatnak számot.

A most induló cikksorozatban egy-egy ilyen
téma kerül terítékre, megpróbáljuk körüljárni
az adott kérdést úgy, hogy mind a „laikusok”, mind a gyakorló szakemberek megtalálhassák a megfelelô válaszokat. A sorozat
elsô tagjai az eddig „beérkezett” kérdéseket
dolgozzák fel, de szívesen várjuk a további
kérdéseket, akár az újság elérhetôségein keresztül is.
Minden cikk az alapkérdéssel fog kezdôdni, a mai téma: Hány színt tud a robotlámpa?
(A kérdés persze többféle verzióban hangzott el, és a cikksorozat kifejezett célja, hogy
az adott kérdésre többféle, különbözô mélységû választ adhasson.)
Feltételezzük, hogy a kérdés a terem színkeverôs robotlámpáira vonatkozik, nézzünk
néhány lehetséges választ:
– A leggyorsabb válasz: 16 millió
– A precíz válasz: 25 369 503 750 (25 milliárd, pl. VL3500Q géptípus esetén)
– Az emberközeli válasz: 2-3 millió
– A valóság: nem tudjuk pontosan meghatározni
Nézzük a lehetséges válaszok magyarázatát:
Az egyszerû színkeverést alkalmazó gépek
három alapkomponens változtatásával állítják elô a különbözô színeket. Ehhez három
színezett üveglemezt mozgat egy-egy léptetômotor, ezek vezérléséhez egy-egy csatornát használ fel a rendszer. A hagyományos,
DMX-512 vezérlést alkalmazó rendszerek így
egy-egy motort 256 lépésben tudnak beállítani. Ezeket összeszorozva jutunk az elméleti
16 581 375 (tizenhatmillió-ötszáznyolcvanegyezer-háromszázhetvenöt) számhoz.
Ha egy konkrét géptípusra vonatkozik a
kérdés, (Vari*Lite VL3500Q) akkor ezt még
fel kell szorozni a szintén 256 lépésben vezérelhetô CTO színkorrekciós tárcsa, és a hat
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részre osztott fix színtárcsa számaival, erre
jön ki a csillagászati huszonötmilliárdos
szám.
(A legnagyobb számot elvben a High-End
X-Spot adja: 5 391 019 546 875, ebben a
három alapszínen kívül két korrekciós tárcsa,
és ötszínû fix színtárcsa található. Más kérdés
hogy van-e értelme összeszorozni a két, különbözô irányba ható színkorrekció értékeit,
mert ilyen átlapolásokkal gyakorlatilag nem
jön ki fény a fényvetôbôl.)
Ezek persze nagyon szép számok, de a valóságban a kombinációk nagyobb része a
gyakorlati szempontból alig értékelhetô tartományokba esnek (túl sötét vagy túl világos
színek).
Ennél is nagyobb „baj”, hogy az emberek
szeme csak két-három millió árnyalatot képes megkülönböztetni, azok sem egyenletesen oszlanak meg a teljes spektrumon. (Ez a
szám erôsen függ a fénysûrûségtôl, az adott
ember érzékenységétôl, életkorától, sôt nemétôl is.)
Tovább árnyalja a képet az elméleti számok gyakorlati megvalósulása. A robotlámpák a fent leírt módon, léptetômotorokkal
oldják meg az üveglemezek mozgatását. Nagyon sok múlik a mechanikai megoldások kidolgozottságán, minôségén. Ehhez kapcsolódik szorosan a léptetô motorok vezérlésének kérdése is. Optimális esetben egy nagyméretû tárcsa közvetlenül kapcsolódik a motor tengelyére, amelyet az egészen kis lépésekben képes körbe forgatni.
A tárcsa egyre növekvô mértékben képes
az adott színkomponenst kiszûrni/átengedni,
így megvalósítva a színkeverést. Minél nagyobb felület áll rendelkezésre, annál pontosabban lehet megvalósítani a színkeverést.
Persze egy robotlámpában épp helybôl van
kevés, így több különbözô megoldás szüle-

tett, tárcsák helyett egyszerû üveglemezek is
használhatóak.
Lehet szíjáttételeken keresztül is mozgatni
az elemeket. Mindezek mechanikai pontatlanságokat hoznak a rendszerbe, romlik a
színkeverés megvalósulása.
Ha egy gépben öt centi átmérôjû „kapun”
keresztül léphet át a fény a színkeverô rendszer lemezei között, akkor a mozgatásnak ezt
az öt centit kell 256 lépésre osztva leküzdenie. Az így adódó legkisebb mozgatási távolság már bôven összemérhetô akár a hôtágulás okozta méretváltozásokkal is. (Beleértve
akár magának a színezett üvegnek, akár a
mozgatást végzô szíj-hajtásnak az alakváltozásait, illetve az ezeket összekapcsoló mechanikai elemek holtjátékát.)
A végeredmény az, hogy nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy egy adott gyártmány összesen hány színárnyalat megjelenítésére képes valójában. Nyugodtan figyelmen kívül hagyhatjuk a marketinganyagok
számait ugyanúgy, mint az elméleti határokat.
Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy
ezeknél a gépeknél vannak bizonyos kritikus
színtartományok, amelyek nem, vagy csak
megközelítôleg hozhatók létre (pl. barna
vagy szürke színek, árnyalatok).
A gyakorlatban néhány száz színárnyalatot
használhatunk (például az elterjedt színfóliaskálák adataira alapozva), és egy-egy produkció ritkán használ tíz-húsznál többféle
színt.
Ezeknek a színárnyalatoknak a döntô részét képesek a mai színkeverést alkalmazó robotlámpák megjeleníteni.
A kérdésre tehát (hány színt tud a robotlámpa?) én a következô választ szoktam
mostanában adni: eleget…
Kiss Péter

A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) és az
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) közös
kiállítását a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében rendezték meg a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma Metszettárában.
200 éve, 1812. február 9-én nyílt meg a
Pesti Német Színház a mai Vörösmarty téren
Kotzebue két darabjával, melyekhez Beethoven komponált zenét. Építésének gondolata
II. József idején merült fel, Pest kereskedôváros
elôtérbe kerülésével, és a polgári társadalom
növekvô kulturális igénye miatt. Közép-Európa akkori legnagyobb méretû színházépülete
– József nádor döntése alapján Johann Aman
osztrák építész kapta a tervezésre a megbízást
– Pollack Mihály vezetésével épült fel. A Dunán állandó átkelô még nem létezett, Pest lakosainak száma akkor 33 000 volt, melyhez a
heti rendszerességgel megrendezett vásárok
még számos kereskedôt vonzottak. A városi
lakosság 70%-a német, 25%-a szerb anyanyelvû volt, és csak 5%-a volt magyar. Azonban általános volt a többnyelvûség. A 3500
nézôt befogadó óriási nézôteret nem fûtötték,
és mind a földszinten, mind az öt emeleti páholysorban a
nézôk állva nézték az
elôadásokat. Elsôsorban zenés darabok,
népoperák bemutatásával lehetett megtölteni a színházat, de prózai színmûveket is
játszottak itt – német nyelven. Sok magyar
anyanyelvû mûvész is fellépett benne, sôt Erkel Ferenc is karnagya volt. 1847-ben a színház leégett, de még ugyanabban az évben az
Erzsébet téren ideiglenes épületben mûködött
tovább 1849-es végleges pusztulásáig.1
Az évfordulót a BTM és az OSZK közös kiállítással ünnepli a Budapesti Tavaszi Fesztivál
egyik eseményeként. A kiállítás a Német Szövetségi Köztársaság támogatásával valósul
meg. A kiállítás kurátorai dr. Farbaky Péter
(BTM) – Rajnai Edit (OSZK) – dr. Sirató Ildikó
(OSZK) voltak. A kiállítás témájához kapcsolódóan 2012. április 23-án az OSZK-ban színháztörténeti szimpózium foglalkozott a „Királyi Városi Színház” építésével, mûködésével, a
leégését követô építészeti tervpályázattal és a
német–magyar színházi kapcsolatok közelmúltjával, jelenével. A 200 éve felavatott Pesti
Német Színház mûködése Pest rohamos fejlôdésének, a magyar polgárság kialakulásának
izgalmas, tanulságokkal szolgáló korszakára
esett, melyet több oldalról megvilágítva elemeztek a színháztörténészek, építészek.
A színháztörténeti anyag nagy részét az
OSZK Színháztörténeti Tárának gyûjteményébôl válogatták, néhány szép akvarellt az MTA

Könyvtárának kézirattárából mutat be a kiállítás, a többi mûtárgy a BTM Kiscelli Múzeuma
és Fôvárosi Képtár gyûjteményeibôl való.
Kiállításon a Pesti Német Színház dokumentumai sorában ízelítôt kapunk arról, mit, kik és
hogyan játszottak a korszak legnagyobb közép-európai színházában, hogyan változott az
ízlés a késô barokk látványelemektôl a biedermeier szórakoztatáson és a korai történeti témák bemutatásán át a kora romantika mûvészi igénye és a nemzeti tematika megjelenéséig. Tizenegy homlokzati és nézôtéri tervrajz
látható a Német Színház különbözô játszási
helyszíneirôl. Ezeket az igen értékes alaprajzokat és hosszmetszeteket egészítik ki díszlet- és

A MAGYAR SZÍNHÁZÉPÍTÉSZET TÖRTÉNETÉBÔL

Múzsák
a Teátrum téren

200 éve
nyílt meg
a Pesti
Német Színház
(1812–1849)

jelmeztervek színpadi jelenetekrôl, mûvészekrôl készült rajzok és akvarellek.
A kiállítás 2012. szeptember 2-ig tekinthetô
meg a BTM Vármúzeumában.
Kárpáti Imre
1 A színház történetét részletesen Sirató Ildikó „200 éve
nyílt meg a Pesti Német Színház” címû cikke írja le.
(SZÍNPAD, 2012. 1. szám 45. o.)
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CSALÁDI LEGENDÁRIUM

Mennyezeti freskó
Részlet a Madách Színház felújításának történetébôl (1999)
A belsôépítészet a részletek kidolgozásának
mûvészete. Ennek sziszifuszi munkájába nagy
energiával vetette bele magát igazgatónk. Kerényi többször végigülte a nézôtér valamennyi
székét, harcolva minden egyes nézô komfortjáért. A színek, a formák, anyagok napi egyeztetése és újragondolása, az összhang megteremtése, a nézôtér tónusainak visszafogottsága, amely önálló arculata mellett egy másik,
mindig változó stílusú mûvészi munka, befogadó tere kell, hogy legyen – ezer döntés elé
állítja a tervezôt és a tulajdonosi szemléletû
megrendelôt. Szépészeti tervünk elôirányozta
a nézôtér mennyezetének és a közönségforgalmi területek falfelületeinek mûvészi igényû dekorálását is, hiszen öreg épületünk, mi tagadás, elég primitív arculatot mutatott. Volt benne valami NDK-s. Horesnyi Balázs és én nagy
lendülettel láttunk a pályázati feladatokhoz.
Több tervet készítettem a különbözô helyiségek kifestésére – végül a nézôtéri mennyezetet
nyertem el feladatul (Balázs a nézôteret körülvevô közönségforgalmi területeket).
Tematikus ötlettel álltam elô. Középkori
commedia dell’arte – figurák bújnak ki a csillár
alól, táncolják körbe a mennyezetet, és szállnak egy álomszínház felé. Megbízható, jól elôkészíthetô technológiát választottam, ez a
gipszkarton álmennyezet készítésének módszere. A felállványozott nézôtéren, a mennyezet alatt elkészült az álmennyezet fémváza, fel
is szereltük. Kiosztásom szerint ez körkörösen
követi a csillár vonalát, majd a vasfüggönnyel
párhuzamos szeletekkel zárul. Az elemek 8-10
m² méretûek. Az újra leszerelt darabokra került
rá hagyományos technikával a kétrétegû
gipszkarton. Így szállítottuk az Operaházba,
ahol Zöllei Imre mûteremvezetô irányításával
tíz díszletfestô dolgozott rajta két hónapig. Az

54

SZÍNPAD
Elôadómûvészetek technikája

elkészült elemeket újra felszereltük a mennyezetre, és elkezdôdött azok összedolgozása. Itt
igazolódott elképzelésem a „rosszul vakolt”
rücskös felületû, plasztikus alap létrehozásáról.
Hiszen csak így lehetett e hatalmas elemek illesztését láthatatlanná tenni. A munka utolsó
fázisában finom vonalrendszerben repedésrajzolatokat is vittünk a képre az antikizáló hatás
elérésére. Az aranyozott maszkok, kardok, drapériák és feliratok a megvilágítás szögétôl függôen kiemelt csúcsfényeket hoznak létre. A teljes munkafázis három hónap alatt készült el.
Az állványon háton csúszva számtalanszor araszoltam végig, keresve a hibákat, kezem ügyében egy munkalámpa.
Elkövetkezett az állványbontás. Állok a nézôtér végében. Felejthetetlen nap volt számomra
a kibontakozó hatalmas kép. – Miért van fejjel
lefelé? – Micsoda? – A színpad! Innen nézve fejjel lefelé van! – ordítja Imre a leendô elsô sorok

irányából. Ez egy körkörös kompozíció! Ilyen a
Lotz, ilyen a Chagall... – Fejjel lefelé van! – és kirohan.
Szörnyû éjszakáim vannak. Ott áll a bekeretezett kép, az állvány lebontva, készül a nézôtéri aljzat, idô már semmire sincs.
Bekeretezve! – Sohasem tetszett elöl ez a keret, hiszen a mennyezet lefelé ívelve még tovább folytatódik, de azt a szakaszt ki kellett
hagynom, hiszen ott van a nézôtér füstelvezetôje, egy rémes, krómozott keretû, primitív
vasrács. – Megvan! Funkcióját megtartva, a vasrácsot dróthálóval fedjük, így az eddigi plasztikus
festési móddal ugyanúgy festhetô a további rész,
mint az elkészült felület. A kisszínpad tükörképe
kerül rá – egy délibáb, különleges, súrolt oldalvilágításban. Mindez elkészíthetô a helyszínen a
proszcénium építésére szolgáló állványról – adtam elô Imrének. Elfogadta. Két festô vállalkozott az Operából a nehéz feladatra a tízméteres állványról, Zenovitz Zénó (ma ô a festôterem vezetôje) és Szakál Imre.
Végezetül még az új szakasz világítását is ki
kellett találni, hiszen a proszcéniumkeret leárnyékolja a felületet. Egyszerû fénykígyót húztunk be a párkány mögé, ez megoldotta a késôbb már megközelíthetetlen helyen a karbantartási problémákat is.
A kis színpadocska népszerûsége hamar elterjedt. Emblematikus szerepe lett a királyi címer helyén.
A nézôtér mennyezetére festett sok kakaskodó, táncoló, kardját egymásra szegezô Razullo,
Scapino, Mala Gamba, Gian Farina, Bombardon
és Pulliciniello között a színpaddal átellenben a
csillár közelében egy kis figura áll. Szétvetett lábai között elôrehajolva vigyorog le – kissé infantilis módon – a mai nézôkre.
Götz Béla

KIÁLLÍTÁS

Szegô György: Színházi/építészeti rajzok és modellek
A Galéria IX-ben a Magyar Rézkarcoló és Litográfus Mûvészek Egyesülete rendezésében
nyílt meg Szegô György Színházi/építészeti
rajzok és modellek címû kiállítása
Az építészmérnöki végzettségû Szegô
György többirányú munkásságának jelentôs
részét a színházi díszlettervezés teszi ki. A kiállítás átfogó képet ad Szegô György több
évtizedes, sokoldalú tevékenységérôl. Láthatjuk jelentôsebb díszletterveit és egy részük
makettjét, valamint több építészeti tervét,
pályázatokra benyújtott alkotásait, kiállítások
terveit.
Színházi alkotómunkájának legjelentôsebb
szakaszát a kaposvári évek jelentették. Olyan
meghatározó elôadások tervei mutatják be,
mint a Nebáncsvirág (1978), Candide
(1978), Bíbor sziget (1979), Csárdáskirálynô
(1979), Nehéz Barbara (1980), Királyasszony
lovagja (1981), Marat halála (1981), III. Richard (1982), A kegyenc (1982), Werthert
már megírták (1983), A kert (1986).
Vendégtervezései közül bemutatja a kiállítás: Ház a város mellett (Miskolc, 1979), Bíbor sziget (Szolnok, 1980), Marica grófnô
(Szolnok ,1981), Osztrigás Mici (Kecskemét,
1981). Jelentôs munkái voltak a Hilton Dominikánus udvarában bemutatott A halászlányok (1982) és A néma levente (1982) díszlettervei.
A kiállított díszlettervek és makettek többsége az 1980-as évek elején készült alkotás.
Ide sorolható az 1983-as Prágai Quadriennáléra készült „Kaposvári Színház apológiája, a
Marat halával” címû rajz is.
A késôbbi színházi munkákat a kiállított
negyvenkét darab terv és fotó között mindössze három elôadás tizenkét darab terve
képviseli. Elsôsorban az Elizabeth címû operett többszöri bemutatóihoz készült tervek:
Szegedi Szabadtéri Játékok (1996 és 2007),
Operettszínház (1997 és 2010), Miskolc
(2000), valamint a Körvadászat (Kaposvár,
1997) és a Bíbor sziget (Kaposvár, 2010).
A kiállításon szereplô építészeti terveket
egy színházi vonatkozású OISTAT-pályázatra
készült alkotás kapcsolja össze a díszlettervekkel. Az „Örvénylô Spirál Színház” 1977-es
pályamunka, az Óbudai Gázgyár gáztartályába tervezett színházat mutatja be. Szintén
pályázatra készült épületek tervei: a Visegrádi Mátyás király Múzeum épülete (1972), a
Balaton Ház tervei, amely a Keszthely Kastélykör belpályázatra készült (1980–1981)
és a Budapest XIII. kerületi Városközpont

(2006), amelyek – sajnálatos módon – nem
valósultak meg.
Számos kiállítás installációját álmodta
meg, ezen alkotások közül láthatjuk a Pécsi
Rajz/Drawing kiállításra készült: Kozmogramm (1988), az Amsterdami Félix Meritis
Egyetem kiállítására tervezett „Dupla Szfinx
Wies Lawara – Nôi épület átiratát” (1992), és
az Álmok álmodói látványkoncepció
(2001–2002) terveit.
A kamara jellegû kiállítás, a szûkös tér ellenére sikeresen ad átfogó képet Szegô György
több évtizedes díszlettervezôi és építészmérnöki munkásságáról.
Kárpáti Imre

Örvénylô Spirál Színház terve, 1977

Spiró György: A kert, Kaposvár, 1988 – makett
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KÖNYVISMERTETÉS

Szegô György: Álomtervezô
Tesz-vesz album – földi, színpadi és csillagmesékkel
A könyv az önmagát építész, látványtervezô,
kritikusként meghatározó szerzô sokoldalú
munkásságát mutatja be az iskolai évektôl
napjainkig. Alapjában nem önéletrajzi írás,
bár kronológiai sorrendet követ, és a szubjektum szemüvegén láttatva meséli el személyes élettörténetét. Hûen megvalósítja a címben és az alcímben ígérteket.
Hármas egysége bemutatja egy álomtervezô életét és munkásságát, Tesz-vesz albuma sok-sok kiragadott történetbôl, élethelyzetbôl állítja össze az életpályája történéseit.
A földi mesék az alkotás folyamatát, a megvalósítás körülményeit, a tervezés és kivitelezés során kialakult baráti és ellenséges kapcsolatokat, a munka örömeit írják le. Ezekbôl
az írásokból kapunk képet, a kor politikai,
mûvészeti, gazdasági életérôl is. A színpadi
mesék a színházi elôadás megvalósítását, a
díszlet tervezés-készítés folyamatát, a munka
során felmerülô problémákat és azok megoldását, megoldódását mesélik el. A csillagmesék pedig valóságos, tanulságos, egy-egy
csillagképhez kapcsolódó mesék.
A fejezetek évtized-tagolásúak, minden évtizedhez tartozik mind a három „mesébôl”
történet.
Így követik egymást 1968-tól egy-egy évtizedben az álomépítészetrôl, a létezô szocializmusról, a fôiskoláról, a színházról, a szabad
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térformákról, a belsôépítészetrôl, a képzômûvészeti és építészeti kiállításokról, a
színházi látványtervekrôl, a kaposvári évekrôl, a Hilton Dominikánus udvaráról, a szabadúszó színházi munkákról a kiállításrendezésekrôl, a Stúdió-K-ról, az építészeti tervekrôl és a kritikusi évtizedekrôl szóló írások egészen napjainkig. Egy érzékeny, nagy intellektusú és mûveltségû alkotó benyomásai az ôt
körülvevô világról.
Minden fejezethez tartozik egy-egy csillagképhez tartózóan két csillagmese is. Rövid indoklással, hogy miért éppen ez a csillagjel és
ezek a történetek tartoznak az adott fejezethez. A fejezetek végén dátummal jelzett öszszeállítás található a szerzô adott idôszakban
készült minden munkájáról.
Szegô György életét és munkásságát az
építészet és a színház határozza meg. „Az
építészetben a kortársi tradíció felé, a színházban a megújuló hagyomány felé tájékozódtam. Lehet egyszerre jól mûködni e kettôs kötésben? Ez izgat ma is. Már ízlésháború dúl, az
új, a más, átmenetinek tûnô sikereivel. Pedig
leginkább avantgárd: a hagyománnyal való
hatékony játék lehetne. Az igazán érdekes formák épp így születnek.”
A kötetet rengeteg fotó, rajz és terv illusztrálja. A történetek ilyen váltogatása rendkívüli módon olvasmányossá teszi a könyvet.

Az, hogy a díszlettervezés és kivitelezés speciális titkaiba is beavat a szerzô, érdekessé teszi az írásokat nemcsak a szakma mûvelôi, de
a „nagyközönség” számára is. Miközben a
szakemberek is sokat tanulhatnak egy-egy
megoldás leírásából és a tervrajzokból, egyáltalán nem elvont mûszaki könyvet olvasunk.
Kitekintést találunk a korról és annak politikai
és gazdasági körülményeirôl, valamint megismerhetünk a szerzôvel kapcsolatba kerülô
mûvészeket. Nemcsak a szûk színházi szakma iránt érdeklôdôk, hanem a korszakot jobban megismerni vágyók is érdekes olvasmányt tarthatnak a kezükben.
A Ráday Könyvesház kiadásában jelent
meg 2008-ban. A magyar nyelvû könyv kivitele, nyomtatása, szerkesztése, a fotó és rajzok minôsége kiváló. A 224 oldalas kiadványban 525 kép, fotó és rajz található, így szinte képesalbumként is forgatható. Kötés: puha papír. Mérete 29,7 x 21 x 1,7 cm. Ára:
3510 Ft.
Kárpáti Imre

ÚJ KÖNYVEK

A világ szcenográfiája 1975–1990
– World Scenography 1975–1990
Megjelent a World Scenography új könyvsorozat elsô kötete, mely dokumentálja és öszszefüggéseiben vizsgálja a világ legjelentôsebb, ma alkotó tervezôk 1975–1990 között
született munkáit. A kötet a legkiválóbb díszlet-, világítás- és jelmeztervezôi munkákat
mutatja be, melyek az elôadómûvészet bármely formájához – legyen az színházi, tánc,
opera-elôadás vagy másfajta látványos ünnepségek – készültek. A gazdagon illusztrált,
gondosan válogatott antológia dokumentálja ennek a periódusnak a leghatásosabb színházi terveit. A gondos válogatás szépsége
igazi csemege a profi tervezôknek, történészeknek és a színházszeretô közönségnek.
A szerzôkben a könyvsorozat gondolata a
Prágai Quadriennálé tapasztalataiból született. A prágai – négyévente rendezett – nemzetközi szcenográfiai seregszemle a résztvevôk számára aránytalan anyagi terheket jelentenek. Míg a földrajzilag közeli – elsôsorban az európai országok részvétele – kevesebb költséggel megoldható, addig a tengerentúli, távol-keleti országok számára a hatalmas szállítási költségek miatt igen nagy
anyagi terhet jelent. Emiatt a PQ-n megjelenô országok nem tudnak azonos feltételekkel
kiállítani, a nemzeti kiállítások méretét, formáját, minôségét nem a szakmai értékek határozzák meg. A nemzetközi szcenográfia értékeinek bemutatása így elkerülhetetlenül
torzulásokhoz vezet. A szerzôpáros más
megoldást keresett.
Az új könyvsorozathoz az inspirációt és
példát a belga René Hainaux professzor által
létrehozott alapítvány kiadásában megjelent
Stage Design Throughout the World (Díszlettervek a nagyvilágban) címû gyönyörû kiadványsorozat adta, amely sajnálatos módon
1975-ben abbamaradt. Eric Fielding és Peter
McKinnon 2007-ben a PQ egyik rendezvényén a Tiszteletbeli Szcenográfusok Fórumán1 jelentette be a World Scenography új
könyvsorozatának tervét. Több kötetet ter-

veznek: az elsô megjelent kötet az
1975–1990 közötti idôszakot, a második az
1995–2005, a harmadik a 2005–2015 közötti periódusok termését dolgozza fel. A szerkesztôk remélik, hogy késôbb mások átveszik
a stafétabotot és tízévenként folytatják a dokumentációs gyûjtemény kiadását.
Peter McKinnon a díszlettervezés és kivitelezés professzora a torontói York
University képzômûvészeti
szakának színházi tanszékén, több mint 450 táncés opera-elôadás világítási
tervezôje, a kanadai kiállítások kurátora a
PQ-n és a kanadai díszlettervezôk szövetségének volt elnöke. 16 éve tagja az OISTAT
Végrehajtó Bizottságának.
Eric Fielding professzor
emeritus a Brigham Young
University (Utah) díszlettervezés tanszékén. 30 éve
tagja az amerikai Szcenikusok Egyesületének, a
USITT alelnöke volt, éveken keresztül szerkesztette a Theater Design
and Technology szaklapot. Tervezôje volt az
aranyérmet nyert amerikai kiállításnak a
PQ’91-en és ô szervezte meg az elsô World
Stage Design kiállítást 2005-ben Torontóban.
A szerzôk nagy fába vágták a fejszéjüket,
amikor elhatározták, hogy útjára indítják ezt
a sorozatot. McKinnon és Fielding kutatókból,
segédszerkesztôkbôl álló nemzetközi teamet
szerveztek az anyaggyûjtésre. Földrészenként regionális szerkesztôk végezték a munkát, míg az egyes országokból szakértô kutatók segítették az anyaggyûjtést. (Magyarországról Szabó Attila – OSZMI – vett részt a
munkában.)
A World Scenography 1975–1990 kötet
anyaga végül több mint ötven országból a
tervezôk százainak mintegy 430 legkiemelke-

dôbb munkáját válogatta össze. Mégsem enciklopédikus, nem a legnagyobb sikerek
gyûjteménye, azokat a példamutató, fontos
terveket tartalmazza, amelyek a legnagyobb,
megtermékenyítô hatást gyakorolták a
mûvészeti forma fejlôdésére, gyakorlatára és
befogadására.
A könyvet az OISTAT – UNESCO által támogatott – nemzetközi szervezet jelentette
meg, elôkészítésében a Szcenikusok Bizottsága és a Publikáció és Kommunikáció Bizottság mûködött közre. A szerkesztés és a kiadás
költségeihez számos nemzetközi színházi
szervezet és egyetem járult hozzá.
World Scenography 1975–1990. Szerkesztôk: Peter McKinnon & Eric Fielding. Kiadó: OISTAT 2012. március, Tajvan. Angol
nyelvû, 432 oldal 1300 színes és fekete-fehér
képpel. Mérete: ragasztott puha táblás 22,8
cm x 31 cm, fûzött kemény táblás kötésben
23,6 cm x 31,2 cm. Ára (szállítási költséggel): puha fedéllel 55 USD, kemény táblás,
86 USD. Interneten megrendelhetô:
http://www.wordscenography.org. (A könyv
elektronikus formában való letölthetôségét is
tervezik.)
- szji 1 Lásd SZÍNPAD 2008. márciusi számában, 38. o.
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