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Ennek oka a logisztikai problémákon kívül a 
megfelelő helyszín megtalálása volt, hiszen a 
megrendezéshez egy 10 m széles, 7 m mély és 
8 m magas színpadra volt szükség. Az esemény 
azért volt fontos, hogy a hazai színházi fel-
használók megismerjék a Robe fejlesztéseinek 
módszertanát, céljait és legújabb eredményeit. 
A turné maga is többéves múltra tekint vissza, 
a legújabb fejlesztéseket figyelembe véve folya-
matosan változik, és eddig mindenütt pozitív 
fogadtatásban volt része. 

A workshop alapkoncepciója természetesen 
a Robe lámpák színházi környezetben történő 
felhasználásának bemutatása, de időközben 
kiemelt hangsúlyt kapott a LED színházi alkal-
mazása, a különböző LED-technológiák közötti 
különbségek. Az előadásokat olyan fővilágosí-
tók tartották, akik a színház világából érkeztek, 
így az ő aspektusuk, látásmódjuk és eszközvá-

lasztásuk is megismerhető. Betekintést nyerhet-
tünk a munkásságuk egy részébe, abba, hogy 
egy adott darabnál mit és miért használtak. Ezt 
a workshop során gyakorlati szinten is megmu-
tatták egy díszlet bevilágításával. A hazai állo-
más kiegészült a szeptember elején Londonban 
bemutatott új Esprite lámpa hivatalos magyar-
országi leleplezésével, ami szintén érdekes 
„fegyver” lehet a színházi felhasználás során.

A nyáron áttervezett rigg végül 87 db lám-
pát tartalmazott, ezeket mind a gyár biztosí-
totta, nekünk csak a hazert, a vetítéstechni-
kát, a hangtechnikát, a kábelezést, valamint a 
technikai személyzetet kellett biztosítanunk a 
helyszínen kívül. Ez az összeállítás gyakorlati-
lag felvonultatta a Robe jelenlegi teljes LED-es 
termékpalettáját, kiegészítve néhány halogén 
izzós lámpával. Az építés és programozás egy 
teljes napot vett igénybe, maga az egész napos 

előadás pedig három részből állt, két kávészü-
nettel.

A gyár részéről ellátogatott hozzánk Dave 
Whitehouse, a Robe színházi termékmenedzse-
re, Andy Webb, a Robe fővilágosítója és szín-
házi terméktanácsadója, Jordan Tinniswood 
fénytechnikus, operátor, valamint Ingo Domb-
rowski, az európai partnerhálózat vezetője. 

Az előadást Andy kezdte, jelenleg ő a Robe 
megjelenéseinek, show-jainak, kiállításainak 
látványtervezője, de ezt a feladatát szabadú-
szóként, azaz nem állandó alkalmazottként 
teszi, hiszen emellett számos brit darab világí-
tását és tervezését végzi. Az ő nevéhez fűző-
dik – a teljesség igénye nélkül – a Hamupipőke 
(2017/18, UK Productions, Blackpool Grand 
Theater), az Aladinn (2016/17, UK Productions, 
Blackpool Theater) vagy a 2016-os Dracula 
turné. Saját produkciós cége, a Tigz Creative 
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Robe Theater Workshop
a Nemzeti Színházban

Igen tanulságos és nagy sikerű bemutatót tartott a budapesti Nemzeti Színház színpadán a cseh gyártó. A szeptember 26-i, 
kifejezetten a színházak számára összeállított látványos, a színpadvilágítás tervezésének módszereit bemutató show három-
évnyi előkészítés és szervezés után jutott el Magyarországra.
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teljes körű színházi és rendezvénytechnikai 
szolgáltatásokkal foglalkozik. Munkái, publiká-
ciói számos helyen megjelentek, köztük a Ligh-
ting+Sound International, a Total Productions 
vagy a Live Designs oldalain. 

Egy rövid megszólalás erejéig Dave vette át a 
mikrofont. Dave a Dél-Afrikai DWR-nél dolgo-
zott értékesítőként, de előtte és azóta is színhá-

zi fővilágosító. 2017-től a Robe színházi termé-
kek fejlesztéséért felelős vezetője lett, így az ő 
keze alatt kerülnek tervezőasztalra, majd gyár-
tósorra a kifejezetten színházi felhasználásra 
készült termékek. Ezt a pozíciót már régebb 
óta tervezték a Robe-nál, hiszen a termékeik-
kel egyre inkább nyitottak a színházi világ felé, 
így fontos volt megfelelő vezetőt találni ennek a 
részlegnek az élére.

Ingo gyakorlatilag az összes európai diszt-
ribútor kapcsolattartója, minden fontosabb 
eseményen jelen van az egyes országokban. 
Az Esprite bemutatásánál sem hiányozhatott, 
hivatalosan ő „rántotta le a leplet” erről az új-
donságról.

Andy először bemutatta a Robe gyár rövid 
történetét, azt a folyamatot, hogy hogyan lett 
a cseh cég napjaink egyik vezető robotlám-
pagyártója. Külön kiemelte, hogy amit lehet, 
házon belül készítenek el, a szoftverek terve-
zésétől a nyomtatott áramkörök gyártásán át 
egészen a lencsebevonatokig. Így biztosítják a 
mindent átfogó minőség-ellenőrzést és a gyors 
reagálást a technikai fejlődésre. A teljes folya-
mat Csehországban történik, még a szállítókon-
ténereket is ők gyártják.

Az előadás első része ezt követően arról 
szólt, hogy a LED-es technológiát hogyan lehet 
beépíteni a színházi környezetbe. Andy elme-
sélte személyes benyomásait; a LED-es lámpák 
megjelenésekor ő is tapasztalta azokat a prob-

lémákat, melyek akkoriban még teljesen kizár-
ták ennek a technológiának a használatát. Ilyen 
volt például a hotspotos vetített kép, azaz a lát-
ható kép nem volt homogén, vagy akár a színes 
árnyékosodás, ami eleinte hatalmas gondot 
jelentett. De említette az akkori lámpák han-
gos hűtését, valamint a gyenge színvisszaadási 
képességüket is, ami ekkoriban a 70-es CRI-t is 

alig érte el. Ezért eleinte ő is kerülte az ilyen 
eszközök használatát. Viszont manapság ez a 
technológia annyit fejlődött, hogy most már 
nem is nagyon éri meg másban gondolkodni. 
A LED ma már hatékony, megbízható, megfelelő 
paraméterekkel rendelkezik szinte minden fel-
használáshoz. De: LED és LED között hatalmas 
különbség lehet. Ennek demonstrálásához négy 
eszközt kért Andy a színpadra, valamint egy se-
gítő ment fel, piros pólóban. Az első lámpa egy 
350 W-os, fehér LED-et használó, CMY színke-
veréses VIVA CMY volt, mellé az RGBW chipet 
használó DL4 került, azt követte a 7 színre építő 
DL7-es, és a sort az új RGBAL chipet használó 
T1 zárta. Mindegyik lámpa fehér teli kört ve-
tített egymás mellé, 6500 K színhőmérsékle-
ten, a legmagasabb CRI-re állítva. A technikus 
először beállt a fehér LED-es lámpa fényébe. 

A piros pólója fakón jelent meg, bőre színe ki-
csit zöldes volt. Ez általában ilyen a sima fehér 
LED-es lámpáknál. Andy megkérte, hogy men-
jen át a következő lámpa fényébe, ami a DL4 
volt. Itt a piros pólója hihetetlen élénk lett, nem 
tűnt túl valódinak, és a bőrének tónusa is kicsit 
vöröses lett. Ez azért volt, mert a DL4 chipje a 
vörös LED-re épül, így a fénye is egy kicsit vörö-
sesebb. Ez a vetített fehér körön nem feltétlenül 
látszik, viszont emberi bőrön vagy akár díszle-
teken erősen kiütközhet. Ezt követően a tech-
nikus átállt a DL7 fényébe, ami 7 színt használ 
a színkeveréshez, itt volt a legtermészetesebb 
a bőr színe, a piros póló is reális hatást keltett. 

Ez azért történt, mert a DL7 a Robe-nak az a 
lámpája, amelyik a gyárnál a LED-es technoló-
gia zászlóshajója, hiszen ennek a legszélesebb 
a color gamut térképe, össze sem vethető az 
RGBW lámpákéval. Ezzel a fényvetővel sokkal 
nagyobb tartományban lehet színeket keverni, 
főleg a pasztellszínek esetében. A DL7-et követ-
te az új T1, ami egy 5 színből álló engine-re épül. 
Meglepő módon közel a DL7 szintjét hozta a 
piros póló és a bőrszín tekintetében, ami ha-
talmas teljesítmény, tekintve, hogy két színnel 
kevesebb van benne. Többek között ezért is ez 
a jelenlegi legkifinomultabb színházi lámpa a 
piacon. A segítő ide-oda járkált, hogy mindenki 
jól láthassa a különbséget. Később a színhő-
mérsékletet is változtatták, ami a sima fehér 
LED-es lámpánál csak rosszabb eredményt 
hozott, és ott színekben sem javult a helyzet. 
Ez a kísérlet tökéletesen példázta, hogy nagyon 
nem mindegy, melyik LED-es lámpával mit csi-
nálunk. 

Ezután Andy végigment a Robe különböző 
technológiáin, a 40 W-os RGBW multichipeken, 
melyeket a Parfect, a LEDBeam, a Spiider, a Tar-
rantula vagy az új Tetra használ. Megmutatta, 
mire képesek ezek, miért hasznos, ha ugyanab-
ból a LED-modulból több eszköz is rendelke-
zésre áll, így sokkal rugalmasabban lehet egy 
látványt összerakni. Ha kell, mozgó kengyeles, 
ha kell, statikus zoommal, ha kell, lineáris csík 
zoommal.

  A teljes berendezett színpadkép   Díszlet bevilágítása

  Amikor fakó a vörös póló
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Megnézhettük az eredetileg effektfénynek 
készült Spikie-t és nagy testvérét, a Super-
Spikie-t, melyeket egyszerűségük, viszont nagy 
fényerejük miatt remek kiegészítőként lehet al-
kalmazni.

Végigment a teljes DL szérián, megnézhet-
tük, hogy a tökéletes színkeverésen kívül milyen 
hasznos effektekkel rendelkeznek. Őket követte 
az új T1 Profile, a Wash Fresnel és a Wash PC. 
A  kifejezetten tv-s és színházi felhasználásra 
készült lámpáknál megismerhettük az újragon-
dolt késmodult, és bemutatták azokat a for-
radalmi és innovatív újításokat, mint a Cpulse 
frekvenciamenedzselési funkciót, amivel a HD 
és UHD kamerák esetén megszüntethetjük a 
vibrálást, vagy az EMS mozgási stabilizátort, 
amely egy jól rögzített lámpánál hihetetlen lát-
ványos, mert a mozgást követően azonnal meg-
áll a lámpa, semmit se rezeg be. Megmutatta az 
új L3 (Low Linearity Light) dimmertechnológiát 
is, ami az alacsony fényerőnél történő dimme-
relést finomította és dolgozta tökéletesre. 

A bemutató részét képezte pár nem LED-es 
fényforrást használó lámpa is, mint a MegaPoin-
te vagy a BMFL, melyekre akkor lehet szükség, 
ha extrém fényerő vagy különleges effektek kel-
lenek. Ezeken kívül sorra került még néhány nem 
szokványos lámpatest, a PATT család, melyek 
dekorációs fényeffektek, vagy a onePATT, aminek 
segítségével kis méretű derítőnk is lehet. A sor 
legvégén a fejgépek forradalmasítására készült 
RoboSpot volt. Ez egy olyan rendszer, aminek 
a legfontosabb eleme a RoboSpot Base Station, 
egy olyan kontroller, amelyen egy kijelzőt és két 
fogantyút találunk. Ehhez lehet csatolni egy 
mozgó kengyeles lámpát, amire egy kamera van 
szerelve. Így gyakorlatilag azt látjuk a vezérlőn, 
amit a lámpa „lát”, állítani tudjuk a lámpa funk-
cióit, és akár sötétben is látunk vele. Egy vezérlő 
akár 12 lámpát is tud kezelni, így szemből és gé-
genből is több lámpát mozgathatunk egyszerre. 
A termékpalettáról egyre több lámpával kom-
patibilis, így a BMFL-en kívül a T1 családdal, a 
Spiiderrel, a Tarrantulával, a MegaPointe, a DL4, 
valamint a DL7 lámpákkal. Elsőre fura, de min-
denki hamar hozzászokik és örül annak, hogy 
nem kell egy forró fejgép mellett állnia, hiszen így 
az operátor akár egy külön helyiségben is ülhet.

Egy kis szünetet követően Andy áttért a 
gyakorlati felhasználásra. Egy 9×8 méteres, 
nyomtatott háttérfüggöny segítségével lépésről 
lépésre végigment egy díszlet bevilágításának 
fázisain. Itt kerültek képbe az olyan kiegészítő 
lámpák, mint pl. a Spikie, amivel a díszlet egy 
apró elemét lehet könnyedén kiemelni. Elma-
gyarázta, hol milyen gobókat használt és miért, 
hol milyen színhőmérséklet fontos, hol kell ké-
selni, hol kell a dimmert visszahúzni. A végére 
egy tökéletesen bevilágított jelenetet kaptunk, 
a színpad egyik oldalán melegebb fényekkel, a 
másikon magasabb színhőmérséklettel. 
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  Ingo Dombrovski bemutatja az Esprite lámpát

  Homogenitás, színhőmérséklet és színvisszaadás prezentálása

  Az effekt modulok bemutatása
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Végezetül Andy kivetített néhány referenciát 
a munkáiból, bemutatta, miket csinált az elmúlt 
pár évben, és elmagyarázta, hogy az adott da-
rabnál milyen lámpákat mire használt. Muta-
tott pár fotót a Robe kiállítási standjairól is, 
ahol most már hagyomány, hogy egy látványos 
show-t mutat be a cég, az utóbbi időkben szín-
házi előadásmódban.

Ismét egy kis kávészünet következett, majd 
Ingo vette át az irányítást, aki bemutatta a Robe 
legújabb technológiájára épülő Esprite lámpát. 
Ebben a lámpában az a forradalmian új, hogy 
ez a Robe első saját tervezésű LED-modulja. 
Jelenleg a fehér LED-ek fejlődnek a leginkább, a 
legtöbb gyártó csak ilyeneket gyárt és fejleszt. 
De nem szabad elfelejteni, hogy a LED is, mint 
a hagyományos fémhalogén izzó, idővel veszít a 

fényerejéből és változik a színhőmérséklete. Ha 
olyan a felhasználás, ahol ez nem megengedett, 
mint például a tv, akkor az egyetlen megoldás 
a fényforrás cseréje. Ezt a felhasználó jelenleg 
nem teheti meg, ráadásul rendkívül költséges. 
A Robe az additív színkeverés híve, de a jelenle-
gi technológia itt még nem teszi lehetővé az iga-

zán nagy fényerőt. Így kénytelenek voltak más 
irányba is nyitni, de ezt csak úgy voltak hajlan-
dók, hogy bizonyos kontrollt akartak a fény-
forrással kapcsolatban. Így készült el az első 
WTE 650 W fényforrás, ami annyit jelent, hogy 
White Transferable Engine, azaz a felhasználó 
által cserélhető LED. A fényforrás ráadásul elér-

hető áron kapható, normál izzóárakhoz képest 
is, így valós alternatíva lesz akkor is, amikor 
beüt majd a fehér LED-probléma.

Paramétereit tekintve is egyedülálló, hiszen 
650 W-ból 27 000 lumen fényáramot sikerült 
kihozni, így W/lumen arányban jelenleg ver-
hetetlen. Ez gyakorlatilag 85 000 luxot jelent 
5 méteren. Mindez olyan dolgokkal megfűsze-
rezve, mint az NFC chip minden LED-egységen, 
amit egy mobilapplikáció segítségével beolvas-
hatunk, amiből megtudhatjuk, hogy az adott 
egység melyik sorozatszámú lámpában volt, 
hány üzemórát ment, melyek az aktuális para-
méterei. Így a polcon el tudjuk dönteni, hogy 
a félrerakott LED-et mikor, milyen lámpában 
szeretnénk használni. Vagy említhetném azt 
a funkciót, amivel RDM-en keresztül szink-
ronizálhatjuk a lámpák dimmereit (nyilván a 
leggyengébbhez), hogy ne legyen különbség 
közöttük.

  Andy Webb

  Munkában a Robe LED-es lámpák

  A késmodulok prezentálása

  A zoomtartomány szemléltetése
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A teljes optikai rendszer ehhez a fényforrás-
hoz lett igazítva, így sikerült elérni ezt a haté-
konyságot. Ezenkívül nincs légmozgás az op-
tikai modulnál, így takarítani is ritkábban kell. 
Funkcióit tekintve megvan benne minden, ami 
kellhet, nem lesznek különböző verziók (ala-
csony CRI, magas CRI, Spot, késes spot… stb.), 
ebből egyféle lesz, de minden benne lesz. Ha 
kell, a boost módban megkapjuk a nagy fény-
erőt, vagy átkapcsolunk színház módba, így 
csendes lesz, magas CRI-vel, kéznél van a CMY, 
2 gobótárcsa, animációs tárcsa, 2 színtárcsa, 
2 frost, prizma, késmodul, hotspot kontroll, 
Cpulse vibrálásmentesség, L3 dimmer, mindez 
egy kompakt házban és 27,8 kg súllyal. Zoom-
tartománya is hatalmas: 5,5°-tól 50°-ig nyit. 

A lámpa bemutatóját követően lehetőség 
nyílt felmenni a színpadra és testközelből is 
megnézni a termékeket. Mindenki feltehette a 
kérdéseit, akár az előadóknak, akár nekünk.

Aki részt vett az eseményen, mind pozitívan 
nyilatkozott a bemutatóról, külön örültek, hogy 
nem a Robe termékein volt a hangsúly, hanem a 
technológiai megoldásokon, felhasználási ötle-
teken. Köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott 
ide, azok kedvéért pedig, akik nem tudtak eljön-
ni, van egy jó hírünk: a gyárral egyeztetve meg-
csináljuk a workshop kicsinyített változatát, 
és ellátogatunk a kisebb színházakba is. Ezzel 
kapcsolatban várjuk minden olyan hazai szín-
ház, művelődési központ, rendezvényhelyszín 
érdeklődését, akik szívesen megtapasztalnák a 
fent leírtakat a saját színpadjukon.

CSANÁDI CSABA
AVL Trade Kft.

A Robe magyarországi forgalmazója

Magánvélemény 
a Robe-bemutatóról
Szeptember 26-án az AVL Trade Kft. szervezé-
sében vettem részt a Nemzeti Színház nagy-
színpadán kialakított Robe Theater Show-n. Az 
esemény fő előadója Andy Webb angliai világí-
tástervező volt. Ő tervezi többek között a Robe 
cég kiállítási standjait, emellett számos angol 
előadás világítástervezője. 

Elsőként egy videót néztünk meg, melyen a 
gyár jelenlegi helyzetét és a Robe cég alapvető 
filozófiáját ismerhettük meg. Ez a videó egyéb-
ként a cég honlapján elérhető; személy szerint 
nagyon meglepődtem, hogy a gyár 25 év alatt 
mennyire kinőtte magát. 

Ezután egy érdekes, kísérletszerű bemuta-
tó következett, ekkor derült ki, hogy itt szinte 
csak LED-es lámpákat fogunk látni, illetve azok 
felhasználási lehetőségeiről hallunk előadást. 
A színpadon négy fénykör lett beállítva, ezek 
mindegyike egy-egy LED-es lámpa fényköre 
volt. A lámpák pozíciója azonos volt, egy trus-
son voltak felfüggesztve az előszínpad vonalá-

ban. Az összehasonlításban a VIVA a CMY, a 
DL4, a DL7 és a T1Profil lámpák vettek részt. Ter-
mészetesen mindegyik a Robe gyártmánya, de a 
kísérlet lényege abban rejlett, hogy mindegyik 
lámpa fehérfény-generálása máshogy történik. 
Egy piros pólós kolléga többször is végigsétált 
a fénykörökön, miközben a lámpákon változ-
tatták a színhőmérsékletet. Itt derült ki, hogy 
a különböző fényforrások a LED-es lámpákban 
mennyire más színvisszaadással dolgoznak. 

A kolléga piros pólója a különböző fehér fé-
nyekben különféle piros színekben pompázott. 
Itt szembesültem igazán azzal, hogy a világítási 
szakma nem csak szubjektív dolog – bár véle-
ményem szerint nagyon az –, hiszen nem mind-
egy, hogy egy adott díszletet milyen fehérrel 
világítok meg. Mert itt már nem az a helyzet, 
hogy elmegyünk egy másik színházba, és az ed-
dig bevált halogén és fémhalogén lámpák közül 
választhatok. Véleményem szerint innentől lesz  
érdekes, amikor a színházakban elterjed a LED-
es világítás, és csak azzal fogunk találkozni, 
hogy ott milyen típusú és összeállítású termé-
kek esetén milyen a színvisszaadás.

Ezután a show főleg a Robe legújabb termé-
keinek bemutatásáról szólt. Bemutatták a lám-
pák tudását és a felhasználásukhoz szükséges 
alapismereteket. Itt csak azt jegyzem meg, hogy 
ha hasonló technológiájú lámpákat mutatunk 
be, talán nem szükséges mindegyiknél bemu-
tatni a szabályzást vagy a színkeverést. Viszont 
jó volt látni, hogy a gyártó törekszik arra, hogy 
egy család alkalmazásánál ezek funkciói ugyan-
olyanok legyenek. Egy példa: a Tarrantula és a 
Tetra lámpák is tartalmazzák ugyanazt az effek-
tet (MCFE Multi Coloured Flower Effect). Tehát 
egyes lámpákban, amiket különböző világítási 
feladatokra használunk, ugyanaz a technológia 
van. Bemutatásra került a Divine LED UV lámpa 
is, ami nekem nagyon tetszett a szabályozható-
sága és az azonnali UV effekt használhatósága 
miatt. Nem kell várni, míg az UV izzó felmeleg-
szik, és nincs bekapcsolási idő, mert a fénye 
beúsztatható. 

Andy Webb még tartott egy rövid show-t a ki-
állított LED-es lámpákból, hogy ezeket hogyan 
lehet használni színházi körülmények között. Ez 
abból állt, hogy a különböző lámpákból lépésről 
lépésre összeállított egy világítási képet. A fes-
tett háttér megadta azt a lehetőséget is, hogy 
ténylegesen egy színpadi kép jöjjön létre. 

A továbbiakban a vadonatúj Esprite lámpát 
mutatták be. Számomra nagyon meglepő volt 
a lámpa óriási fényereje. Egyszínes, 650 W-os 
fehér LED fényforrást kapott, aminek az az ér-
dekessége, hogy a Robe saját maga gyártja, és 
a fényforrás cserélhető! Bár ez inkább talán a 
televíziós és filmszakmában érdekes, de ki tud-
ja, mit hoz a jövő.

Ezek után kötetlenül lehetett beszélgetni a 
Robe szakembereivel, illetve a színpadon meg 
lehetett tekinteni a lámpákat, és akár ki is pró-
bálni. A szakemberek készséggel álltak rendel-
kezésünkre. 

Mivel ez nem egy termékbemutató cikk, hadd 
térjek vissza a személyes véleményemre. Nagyon 
jónak tartom azt a kezdeményezést, hogy a lám-
pákat nem kiállítási, hanem színházi körülmények 
között látjuk. Egy kiállítás esetében a szomszédos 
standok bemutatói, az „összevissza” beállított 
lámpák és a különböző standok fényei miatti ál-
landó villogásokban, kavarodásokban sose tudom 
megállapítani egy lámpa tényleges tudását. Eb-
ben az esetben sokkal jobban láttam a tulajdon-
ságaikat, hogy valóban mit tudnak szolgáltatni a 
saját színházamban, ezért nagyon sajnálom, hogy 
az esemény ilyen kis részvétellel zajlott. Csanádi 
Csaba kereskedelmi igazgatóval beszélgetve kicsit 
értetlenül álltunk az alacsony létszám előtt, hiszen 
több embertől, illetve színháztól kapott visszajel-
zést a részvételi szándékról.

Azonban biztos vagyok benne, hogy Csanádi 
Csaba és csapata, az AVL Trade Kft. szívesen 
állnak bármiben a segítségetekre, amennyiben 
a Robe termékekkel kapcsolatban információra 
van szükségetek.
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  LED-es statikus derítők utcában történő felhasználása




