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Idén volt a Bregenzi Ünnepi Játékok 78. évadja. 
A Rigoletto, Verdi mesterműve a tudatosan fel-
épített drámai hatások és a szenvedélyes dal-
lamok operája. Philipp Stölz nemcsak rendezte 
az előadást, hanem Heike Vollmerrel együtt a 
színpadképet is ő tervezte, Georg Veittal pedig a 
fényhatásokat komponálta – az eredmény egy 
látványos összművészeti opera-előadás lett: 
egy nagyméretű, mozgatható marionettbaba a 
Bodeni-tó vizén, liliputi szereplőkkel.

A rendezői koncepció
Minden ötletnek vannak előzményei: egyrészt 
Stölz felfedezte Verdi vonzódását kora kulisz-
szás színpadjainak legújabb színpadi effektjei 

SZABADTÉR

Produkció… 
Rigoletto a Bregenzi Szabadtéri Játékokon 20191   

A bregenzi Tószínpad előadásait mindig az igényes technikával készülő, rendkívül látványos díszletek jellemzik. 
Idén Giuseppe Verdi világhírű operáját, a Rigolettót mutatták be. A túldimenzionált marionettbohóc színpadképe, ami 
egyben a főszereplő sorsát idézi, Philipp Stölz rendező ötlete volt. A bonyolult mechanikával működő, különböző mozgásokra 
képes díszlet cirkuszszerű, igen látványos előadást eredményezett, még az operát is élvezhették a nézők…

1 A Bühnentechnische Rundschau 2019/4. számának 
14–18. oldalán megjelent cikk és egyéb internetes híradások 
alapján összeállított beszámoló   A bohócfej tetején megjelenik a hoppmester 
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iránt, másrészt a müncheni városi múzeumban 
különböző bohócokat és avantgárd marionettfi-
gurákat ismert meg. Markáns élménye volt 
2009-ben, Berlinben – a német újraegyesítés 
20. évfordulóján – a franciaországi Nantes-ból 
érkező Royal-de-Luxe-Compagnie előadása, 
amelyben 5-12 méter magas, tonnányi súlyú fa- 
és acélfigurákat mozgattak kötelekkel. Ezekből 
az élményekből született meg a Rigoletto díszle-
tének alapötlete. Nagy csalódást okozott Stölz-
nek, amikor kiderült, hogy az elképzelt mozgat-
ható, egész alakos figurák, amelyeket akár 20 
méteresnek is gondolt, a vízi színpadon – mű-
szaki, de még inkább anyagi okok miatt – nem 
valósíthatók meg. 

Néhány napos tanakodás és az opera elem-
zése után megszületett a mentő ötlet: Rigoletto 

már a darab elején is nyakig ül a pácban – ez-
úttal a vízben. Csak a fej, a gallérral és a kezek 
a kézelővel együtt emelkednek ki a tóból. Ennek 
megvalósításán már lehetett gondolkodni. Stölz 
filmes tapasztalatai is a segítségére voltak: a ze-
néhez előre elkészített egy animációs filmet az 
opera összes beállításával, ehhez komponálta a 
bohócfigura és a szereplők mozdulatait, illetve 
a fényeket. A díszlet megtervezésének, legyár-
tásának és felépítésének nem kis feladatát 
Wolf gang Urstadt kapta, aki 2015 óta a bregen-
zi ünnepi játékok műszaki vezetője.   

A meglehetősen bonyolult mozgásokra ké-
pes színpadkép tervezéséhez három évre volt 
szükség, az építési idő 10 hónapot vett igénybe. 
A díszletgyártásban 46 német, osztrák és svájci 
cég vett részt, a színpadépítésben 12 technikus, 
darukezelő működött közre az ünnepi játékok 
részéről.

Nagy gesztusok látványos 
előadása
A számos szakma részvételével létrejött ha-
talmas műszaki ráfordítás meghozta az ered-
ményét: csodálatos képek jönnek létre, ame-

lyekben a monumentalitás mellett a játék 
intimitása is maradéktalanul érvényesül. Az 
előadás úgy kezdődik, mint egy cirkusz. A szín-
padi zenészek, kaszkadőrök és artisták gólyalá-
bakon, zsonglőrködve és zenélve, a nézőtéren 
keresztül vonulnak be a stégen át a vízi szín-
padra. Egy „hoppmester” jelenik meg a koponya 
tetején lévő csapóajtóban, 14 méter magasan, 
és nagy gesztusokkal köszönti a nézőket, mi-
közben a Bodeni-tó felett lassan lenyugszik a 
nap. A bal oldali színpadtoronyban felbukkan 
egy sárga, csíkos ruhájú bohóc (kaszkadőr) egy 
léggömbbel a kezében, marionettfiguraként le-
beg lassan, nagy ívben a színpad felé, majd el-
merül a tó vizében… Ekkor színre lép ugyanilyen 
ruházatban az igazi Rigoletto. A nyitány után az 
óriásbaba feje életre kel, kinyitja szemeit, az 
udvari bolondra tekint, megemeli a kezét és kö-
veti az érkezését. Micsoda kezdés! 

A mantovai herceg udvarában fergeteges 
ünnep veszi kezdetét; színes jelmezes szerep-
lők sokasága a galléron, a fejen, a szájban. 
Az egyik szereplő a mutatóujjról a szájba má-
szik át. A  herceg elmeséli találkozását egy is-
meretlen szépséggel, de közben lángra lobban a 
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  Megjelenik Rigoletto

  Színes jelmezes szereplők sokasága a galléron. 
A  gallér egy 300 m2-es színpad, ezen nyüzsögnek 
az énekesek és artisták – a zárójelenetben Rigoletto 
világa darabokra törik

  A második felvonás nyitóképe
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férjezett Ceprano grófnőtől. Őt az óriásfej szá-
jába vezeti – ami a herceg hálószobája –, és a 
hatalmas bohócfej élvezettel elfogyasztja őket. 
Rigoletto ekkor még ura gúnyos, rosszindulatra 
kész szövetségese; kigúnyolja a féltékeny Cep-
rano grófot és a boldogtalan Monterone grófot 
is. Lila frakkban és fekete cilinderrel Monterone 
elmondja a síró apa átkát, miközben a színpad 
világító vérvörös színbe burkolózik. Csak a sze-
mek üvegteste világít fehéren az éjszakában. 

A második felvonásban Rigoletto, az udvari 
bolond meghúzza magát, félni kezd. A fényha-
tás ezt a hangulatot mélykék tónussal kíséri. 
Megjelenik a fekete-fehér csontvázjelmezbe 
öltözött Sparafucile, és felajánlja bérgyilkos 
szolgálatait. Ez a félelmetes találkozás is ha-
tással van Rigolettóra. Összehasonlítja magát a 

bűnözővel: Sparafucile a tőrrel gyilkol, ő pedig 
nevetéssel. A palotából – amit az óriásbohóc 
fejében kell elképzelnünk – a saját házához 
érkezik (a bal kézhez), találkozik lányával, Gil-
dával, aki a mutatóujjban egy hintán ül. Miután 
Rigoletto elhagyja a színt, az álruhás herceg di-
ákként behálózza a lányt. Máris jönnek a masz-
kos udvaroncok, hogy Gildát elrabolják – akit az 
udvari bolond szeretőjének hisznek. Rigolettóra 
szamármaszkot tesznek, így csatlakozik az ak-
cióhoz, abban a hitben, hogy Ceprano grófné 
elrablásában vesz részt. Gildát bevonszolják a 
belülről fényesen megvilágított ballonba. Még 
15 méter magasan is mutatványokat mutat be a 
ballonkosár szélén. Az óriásbohóc kezében tart-
ja a ballont és sóvárogva néz rá. Rigoletto meg-
döbbenve veszi észre, hogy saját lányát rabolták 
el. Így mind saját, mind a színpadi óriás tekinté-
lyét beveti: a szemek kigurulnak a koponyából, 
az orr kiesik. Az üres üregek így bepillantást 

  Rigoletto „háza”, a bal kéz. A színpadképet számos pozícióban játssza be a társulat

  Az óriás- 
bohóc sóvár 
tekintete és 
kezében 
a ballon 
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engednek a herceg hálószobájába, ahova Gildát 
vitték, míg Rigoletto remeg a fájdalomtól.

A harmadik felvonásban Rigoletto meg akar-
ja bosszulni a lánya elrablását. A herceg a nő-
csábász szerepében a bal óriáskézben, mintegy 
férfifantáziaként, négy nőt táncoltat a zene és 
a saját ostorpattogtatása ritmusára. A vörösen 
megvilágított óriáskoponya egyik üres szeméből 
Rigoletto és Gilda figyelik a herceg felkorbácso-
ló játékát a ledér Maddalenával, Sparafucile 
testvérével. A borzalom fokozódik: a torz ko-
ponya körül villámlás és dörgés tör ki, az üres 
szemüregből eső esik. A herceg helyett Gildát 
szúrják le, aki önmagát áldozza fel a szerel-
méért. A vihar elvonul, Rigoletto kéri a herceg 
holttestét, de amikor a zsákot a vízhez akarja 
vonszolni, fentről meghallja a herceg öntelt „La 
donna é mobile” dalát. Elborzadva felmetszi a 
zsákot, ahonnan Gilda lelke a ballonnal az égbe 
emelkedik. Az óriásbohóc is elvégezte a dolgát, 
csak a csupasz halálfej koponya marad vissza. 

A színpadon minden mozog
A bregenzi vízi színpadnak csupán egy kis ré-
sze állandó. A kb. 500 m2-es betonmagban a 
kellékek, illetve fény- és hangtár raktárai, a 
hang erősítők szobája, az elektromos helyiség 
és az orvosi szoba található. Régen itt játszott 
a zenekar, amely most a nézőtér mögötti Fest-
spielhaus épületében van elhelyezve. Az 576 
m2-es hátsó színpad 300 vörösfenyő oszlopon 
áll. Itt vannak az öltözők, sminkszobák, egy 
konyha, a tűzoltóság szobája, továbbá üze-
mi helyiségek az effektekhez, két hidraulikus 
aggre gátor, egy építési iroda és egy stég a men-
tőcsónakok számára. 

A színpad 119 lucfenyő-acél cölöpön áll, a 
legnagyobb 14 m hosszú, átmérőjük 30–45 cm, 
mindegyik 6 méter mélyen ágyazódik a tófenék-
be. Cölöpönként 20 tonnányi terhelést bírnak. 
A világítási és hangáramkörök vezetékei számá-
ra kábelcsatornák haladnak a tó alatt, a víz- és 
csatornaellátás is így van kiépítve. A bevezető 
stég alumíniumpanelekből készült, az előadás 
előtti órában összesen 98 személynek kell ezen 
áthaladnia a színpadhoz: 29 technikus, 10 sta-
tiszta, 11 szólista, 20 kórustag, 21 kaszkadőr, 
7 zenész. 

A bohóc feje egy acél- és faszerkezet, amely-
ből egyidejűleg 13 szereplő lép színre. Az áll-
kapocstól a ki-bemászáshoz csapóajtóval fel-
szerelt koponyatetőig 13,5 m magas és 11,3 m 
széles. Súlya önmagában 35, a tartószerkezet-
tel együtt 140 tonna. 5 hangszóró van benne 
elhelyezve. A külseje festett hungarocellből 
van kifaragva. A fej körül – mint kis szarvak – 
megvilágított zászlócskák lengenek. A levehető 
orr üvegszállal erősített műanyagból készült. 
Az áll és az ajkak szintén levehetők, acélból és 
üvegszálból készültek. A szemgolyók átmérője 
2,7 m. Egy 34 m hosszú lengő szerkezet tartja 
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  Gilda 15 m magasan mutatványokat mutat be a ballonkosár szélén

  A szemek kigurulnak a koponyából

  Az óráskoponya üres szeméből Rigoletto és Gilda figyelik a herceg játékát Maddalenával
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és mozgatja a fejet, daruja egy állandó forgó-
tányéron áll, 94° fokban fordítható el, önsúlya 
100 tonna. A szemeket elektromechanikusan 
mozgatják, a szemhéjak nyithatók és zárhatók, 
egyidejűleg a fej is billenthető. 

A bal kéz anyaga acél, fa és festett hungaro-
cell, hossza a csuklótól a kinyújtható középső 
ujj végéig 11,5 m. Az alumíniumujjak mozga-
tását hidraulikus munkahengerek végzik, a 
hat csukló elem nagyjából az emberi kéz moz-
gását képes utánozni. A függesztőpontok a 

kaszkadőrt igénylő mutatványokat is lehetővé 
teszik. A jobb kéz a csuklótól a mutatóujjig 
6 méter hosszú, belsejébe két hangszórót épí-
tettek, és egy héliummal töltött léggömb lebeg 
felette, amelynek tartókötelei a kézben vannak. 
A ballon fel- és leereszthető, három csörlővel 
lehet beállítani a helyzetét, átmérője 13 méter, 
a felső kamrájában 1300 m3 hélium, az alsóban 
pedig levegő van. Külső borítása héliumos bal-
lonokhoz használt műanyagból van.2 Egy profi 
ballonpilóta állandóan a helyszínen van, és a 
széljárás alapján határozza meg, hogy a ballon 
használható-e az adott időjárási viszonyoknál.

A szereplők többnyire a 338 m2 méretű, acél-
szerkezetű, megdöntött galléron játszanak, 

amely 31 cölöpön áll, egy fix és három mozgó 
szeletre van osztva, a burkolata rétegelt fale-
mez és háromrétegű fapalló. Utóbbiak az osz-
lopokon álló acélszerkezeten siklanak. A  gal-
lérrészeket motorikus kötélhajtás mozgatja, a 
kötelek több terelőkeréken futnak keresztül, 
a mozgatható szeletek süllyesztőként működ-
nek. A ferde irányú mozgásokat a sínrendszer 
megdöntésével végzik. Amikor a gallérelemek 
széttörtek, akkor gépi hajtások mozgatják a len-
gőhidat, illetve az egyes gallérrészeket. A csuk-
lókon a kézelők anyaga acél, betonelemek és fa, 
szintén a facölöpökön állnak, acélszerkezettel 
billenthetők. A gallért és a kézelőket védőkor-
láttal vették körbe, amelyek fényfüzéreket kap-
tak.

Fény és hang: meglévő és új 
rendszerek
Három, daruelemekből átépített toronyra sze-
relték a hang- és a világítástechnikát. A hang-
tornyok alapjait a tavalyi Carmen előadásból 
tudták hasznosítani, a négy cölöpből és egy 
kiegyenlítő szerkezetből álló hangtorony alap-
ját újonnan építették. Ez a torony egy 12×12 
méteres acéltartókból készült kereszten és 
24 facölöpön áll. Szereléséhez búvárokra volt 
szükség. Az effektvilágításhoz 300 különböző, 
500 kW összteljesítményű fényszórót szereltek 
fel, amelyekből 60 db mozgó fejes fényvető. 
Költségmegfontolásokból vegyesen használ-
nak saját és bérelt berendezéseket. Egy spe-
ciális, többszínű LED-fényszóró világítja meg 
a gázballont belülről. A nosztalgikus cirkuszi 
hangulat érdekében Stölz és Veit megmaradtak 
a konvencionális fényhatásoknál, például sok 
fejgépet használnak.

A Bregenzi Ünnepi Játékok számára 2004-
ben kezdték meg egy saját hangrendszer, a 

2 A hőlégballont az európai repülésügyi hivatal regisztrálta, 
és saját lajstromszámmal rendelkezik: OE-RIG – Ausztria és 
Rigoletto rövidítéséből.

  Légi felvételen a bregenzi szabadtéri színpad
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Bregenz Open Acoustic (BOA) kifejlesztését, 
hangszintézis módszerrel. Három lépésben sze-
relik be az új rendszert: az előző szezonban egy 
új Lawo pultot helyeztek el, idén eltávolították 
a BOA szalagot, és egy új hangszórókiosztást 
terveztek. A következő évben az iránykeverőt 
fogják beépíteni, ami a Fraunhofer Instituttól 
érkezik. A térszimuláció rendszere lehetővé 
teszi az irányonkénti térhallást. A vízi színpad 
mikroporttal ellátott szólistáinak és a Fest-
spielhaus zenekarának, valamint az effektek-
nek a hangjeleit digitális rádióvonalakon küldik 
a kétszemélyes hangvezérlőbe, ahol újrakeverik 

a jeleket, majd üvegszál hálózaton küldik szét 
a hangoszlopokra. A rendezői szoba panoráma-
ablakain keresztül és videómonitorok képein el-
lenőrzik a szólisták aktuális pozícióját és finom-
hangolással korrigálják a hangsugárzást. A vízi 
színpadon a zenei összteljesítmény 220 000 W, 
a nézőtéren 90 000 W. 

A vezérlés
Bregenzben az eddigi legkomplexebb vezérlés-
technikát a Rigolettónál alkalmazták. A teljes 
előadást egyedi mozgásokra, jelek sorozatára 
osztották, ezeket mindig egy speciális parancs-

csal kötik össze. Minden mozgatást Stölz ani-
mációs filmjével egyeztetve programoztak be, 
továbbá biztonsági elemzést végeztek a meg-
hajtások, a döntések, terhek és sebességek 
területén. Az előadás alatt minden szereplőnek 
pontosan be kell tartania a helyzetét. Ezeket a 
pozíciókat már a filmben megtervezték, megje-
lölték és a színpadon biztonságtechnikailag el-
lenőrizték: a legkritikusabb fázis a májusi üzemi 
átvétel volt: a vészstop-tesztek, a TÜV és a biz-
tonságtechnikai vizsgálatokat sikeresen kellett 
elvégezni, csak ezután léphettek a színészek a 
színpadra. Két szakember a kezelőpultoknál 
irányítja a mozgásokat; egy operátor végzi a fej 
és a gallér összes mozgását, egy másik a jobb 
kézét. Hatalmas tömegeket mozgatnak meg: 
ahhoz, hogy a fejet 27 másodpercen belül 14,5 
fokról mínusz 28 fokra fordítsák, 160 bar hid-
raulikus nyomásra van szükség. Kilenc megfi-
gyelőkamera a pultkezelőknek a beláthatatlan 
helyekről is képeket mutat. További nyolc kriti-
kus ponton állnak kezelők, akik a vészleállítást 
tudják beindítani. A két kezelőpultos az ügyelő 
jelzéseire végzi a munkáját, a színpadmesterek 
a színpadon leginkább a biztonságért és a kor-
rekt folyamatért felelnek. 

A műszaki próba és az előadás vezetője a né-
zőtéri tribün mögött lévő vezérlőben ül, és egy 
személyben ellenőrzi a biztonságot, az előadás 
zavartalan folyamatát. Mindenki mindenkivel 
állandó rádiókapcsolatban van. Szabadtéren 
előre nem látható események azt eredményez-
hetik, hogy az egyes jeleket meg kell szakítani 
vagy át kell ugrani, például súlyáthelyezés mi-
att, vagy amikor július 20-án a szél miatt a bal-
lon nem emelkedhetett fel. Ezt azonban a nézők 
nem vehetik észre. A biztonság mindig minde-
nek felett áll, az összehangolt műszaki munka 
így válik a művészet alapvető részévé. 

Ennek a bonyolult, bár igen látványos elő-
adásnak a létrehozása olyan sok pénzt emész-
tett fel, hogy 2020. július 23-tól újra színre kerül 
a darab. 
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A látványos előadásról, annak műszaki hátteréről, a műszaki ellenőrzési folyamatról videók érhetők el az interneten,
ezeket is érdemes megtekinteni:

Rigoletto 2019 https://www.youtube.com/watch?v=w3UfrfWpJxU
Rigoletto Backstage https://www.youtube.com/watch?v=U6wp7QExEWk

Rigoletto von Giuseppe Verdi – TÜV AUSTRIA-geprüft https://www.youtube.com/watch?v=LOC04yT7_aI
So war die Rigoletto Premiere in Bregenz https://www.youtube.com/watch?v=XbTTQDaXivU

Rigoletto:

Rendező: Philipp Stölz
Színpadkép: Philipp Stölz, Heike Vollmer
Világítás: Philipp Stölz, Georg Veit
Jelmez: Kathi Maurer
Zenei vezető: Enrique Mazzola
Műszaki vezető: Wolfgang Urstadt

  A színpad építés közben: három évig tervezték, tíz 
hónap alatt gyártották le és építették fel

  A gyerekarcból halálfej lesz: a fej konstrukciójában 
számos lehajtható és mozgatható elem van, mint a 
szemek, az orr és a száj, így az arckifejezést teljesen 
meg lehet változtatni

  Komplex vezérlési 
folyamatok a vezérlő-
központból irányítha-
tók, két ember kezeli 




