
Amikor a műszaki vezetőnk, Német Károly em-
lítette ezt a lehetőséget, viszonylag kevés bi-
zonytalankodás után igent mondtam rá, mert 
szívesen mentem vissza Linzbe, ahol az eddigi 
legkomolyabb színházkomplexumot ismerhet-
tem meg. Úgy gondoltam, hogy egy nagysza-
bású fesztiválnak egészen biztosan az egyik 
helyszíne lesz ez a nagyon okosan megtervezett 
épület, és így talán alkalmam adódik arra, hogy 
információt szerezzek az eltelt évek működésé-
nek tapasztalatairól. Az is motivált, hogy talán 
láthatok néhány érdekes eszközt a legújabb vi-
zuáltechnikai fejlesztésekből.

A programokról, helyszínekről és a fesztivál 
tematikájáról nem tájékozódtam előre, úgyhogy 
egy ideig eltartott, míg a két nap alatt szerzett 
élménydarabkák a helyükre kerültek, és együtt 
már valamiféle képet alkottak. Ennek a szinte az 
egész városra kiterjedő fesztiválnak csak egy kis 
részét adta a színházi szekció, én viszont szín-
házi szemmel nézelődtem, és a látottak egyre 
jobban kibillentettek a komfortzónámból.  

Ennek eredményeképpen rákényszerültem, 
hogy végiggondoljam, nekem mint befogadó-
nak mit jelent a színház, az előadás, mit várok 
el tőle, és mi az, ami számomra már nem fér bele 

a színház fogalmába. Rájöttem, hogy sok szem-
pontból bizony a hóhért akasztják, mert két 
gyakran mondogatott premisszát most a saját 
bőrömön tapasztalhattam meg. Az egyik szerint 
az a jó előadás, ami után másként távozom, mint 
ahogy bementem, mert az átéltek nyomot hagy-
nak bennem. Ez az érzés bekövetkezett, mert 
a látottak provokáltak; sok dolog inkább taszí-
tott, mint vonzott, szóval rendesen kibillentem 
a hűvös nézelődő szerepköréből. A másik egy 
anekdota, ami szerint a teremőr a New York-i 
Modern Művészetek Múzeumában egy idő után 
elunta három látogató folyamatos kritizálását a 
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Szeptember elején két napot töltöttem Linzben az Ars Electronica Fesztiválon. Az ETC hívott meg minket, de ez a rövidítés 
jelen esetben nem az amerikai fénytechnikai gyártót, hanem a European Theatre Conventiont takarja. A szervezetnek 
néhány éve a színházunk is tagja, és igyekszik aktívan részt venni a nemzetközi együttműködésben, ami ez esetben fesztivál- 
és előadás-látogatást jelentett hármunk számára.
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kiállított festményekről, és odalépve hozzájuk 
azt mondta: „Hölgyeim, önök tévednek, itt nem 
önök ítélnek, hanem önöket ítélik meg!” 

Ez jutott eszembe, valahányszor egy stan-
don olyasmit láttam, amit blöffnek vagy legjobb 
esetben is poénnak éreztem komoly művésze-
ti produktum helyett. A további esztétikai és 
színházelméleti vívódásaimtól megkímélem az 
olvasót, jobb, ha a suszter a kaptafánál marad! 
Ezért inkább felsorolom azokat az élményeket, 
tapasztalatokat, amelyek színházműszaki szem-
pontból is hasznosak lehetnek.

Ahogy reméltem, a fesztivál egyik helyszíne 
valóban „kedvenc” színházépületem volt, de a 
két legfontosabb programhelyszín az Ars Elect-
ronica Center és a POSTCITY Linz. Ez utóbbiban 
volt a regisztráció, az ünnepélyes megnyitó, szá-
mos szekcióterem és nagy területen a kiállított 
„pályaművek”, amelyeket egy bírálóbizottság 
válogatott össze és több kategóriában díjazott. 
Hamar feltűnt mindhármunknak, hogy nem egy 
szokványos multifunkcionális térben járkálunk, 
de csak több órával később jöttünk rá, hogy a 
helyszín eredetileg egy hatalmas postai cso-
magosztályozó komplexum volt, amit most új 
funkcióval ruháztak fel és alakítottak át erre az 
alkalomra. Először a regisztrációnál tűnt fel az 
az érdekes rácsos szerkezet, amiből a pavilonok 
falát építették, de a kiállítói standokon is ezek 
határolták a területeket és hordozták a monito-
rokat vagy a kiállított alkotásokat. A felhaszná-
lás jellegéből arra következtettünk, hogy ez vala-
miféle variálható installációs rendszer. Meglepő 
volt, hogy a szabvány elemeket meglehetősen 
nagy, piros színű karok segítségével kapcsol-
ták össze, amelyek erősen elütöttek a rács 
matt fekete színétől, de ettől az összhatás még 
semleges maradt. Aztán az egyik stand mellett 
elhelyezett molinó mindent megmagyarázott: a 
rendezvény egyik szponzora a PERI Group volt, 
amely többek között építőipari zsalurendszerek 
gyártásával foglalkozik. Termékeik közül itt a 
DUO univerzális könnyű zsaluzatot használták, 
nagyon kreatív módon, mert volt olyan helyszín, 
amelyik fölé még sátortetőt is kialakítottak be-
lőle – csak biztosításként kötöttek a födémhez, 
mivel a szerkezet öntartó volt.

Színházunk alakulása után Jordán Tamás 
sokáig kerestetett velünk és több tervezővel 
valamiféle megoldást arra a problémára, hogy 
a díszleteink minél nagyobb részben újrahasz-
nosíthatók legyenek. Az elképzelésnek a LEGO 
díszlet nevet adta. Természetesen a bölcsek 
kövét nem sikerült megtalálnunk, és a lejátszott 
díszletelemek csak esetlegesen kerülnek újra 
felhasználásra. A PERI DUO sem alkalmas arra, 
hogy forradalmasítsa a díszletezést, de néhány 
gyakori problémára megoldást nyújthat. Az 
egymáshoz kapcsolható szabvány emelvény-
rendszerekhez hasonlóan ebből is könnyen és 
gyorsan építkezhetünk, de itt jellemzően füg-

gőleges irányban. Díszletjelzés építésére ideális 
lenne, de annyira nem olcsó, hogy kiválthatná 
a „lejátszott díszletekből fúrjatok össze valamit, 
ami megfelel a tervnek” bevált gyakorlatát. Fel-
tételezem, hogy ott lehet szerepe, ahol nagyobb 
teherbírású határoló elemekre vagy vázszer-
kezetre van szükség, hiszen ha több köbméter 
betont a helyén bír tartani, akkor meglehetősen 
nagy a teherbírása. Így semmi akadálya, hogy 
egy újabb, egyébként az építőiparnak tervezett 
dolgot kezdjünk használni, ugyanúgy, mint a 
Layher állványrendszert, amivel ezen a feszti-
válon is találkoztam a nézőtér alapjaként, vagy 
egy katedrálisban felállított járható torony-
installáció formájában. 

Az ETC által szervezett szekció-előadások ter-
mészetesen már szorosabban kapcsolódtak a 
színházhoz, mint a különféle elektronikus műal-
kotások, bár a bemutatott példák eléggé fesze-
gették a megszokott színházi előadás fogalmát. 
Az egyik szakcég arról referált, hogyan örökített 
meg egy formabontó előadást. Ahelyett, hogy a 
megszokott módon kamerákkal rögzítette, majd 
azt valamilyen mozgókép formátumra megvág-
va újra nézhetővé tette volna, inkább a díszle-
tet dokumentálta lézerszkennerrel, és az így 
megörökített virtuális teret háromdimenziósan 
bejárhatóvá tette. Ez a megoldás egyikünket 
sem győzött meg, inkább magáról az előadásról 
szerettünk volna többet hallani, mert az egészen 
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  „A kör közepén állok”

 Vízálló fényvetőnek nem kell burkolat
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különlegesnek tűnt. A színházi teret egy üzem-
csarnokban hozták létre, kétoldalas nézőtérrel, 
ami három szimultán helyszínt fogott közre, 
minden „szoba” fölött egy-egy LED-falat is elhe-
lyeztek, amelyen talán a térhez tartozó ellenté-
tes oldali kamera képét jelenítették meg. Így a 
néző figyelme egyszerre hat képtartalom között 
kalandozhatott, amiből három valós volt, három 
pedig vetített. Ez így elég zavarosnak tűnik, de 
az előadó folyamatos együttjátszásról beszélt, 
nem a sokkal konvencionálisabb váltott helyszí-
nek használatáról. Egy másik előadásban a kö-
zönség között 10 darab virtuálisvalóság-szem-
üveget osztottak ki, és a nézőkre bízták, hogy 
ki, mikor és mennyit használja azokat. Aki bir-
tokolta éppen a VR szemüveget, az más, plusz 
információhoz juthatott a segítségével, de ezzel 
együtt kizárta magát az élő előadásból. Ennél 
a megoldásnál nyilván számos műszaki feladat 
adódik, kezdve a szükséges sávszélességtől, le-
fedettségtől, a kétoldalú kapcsolat biztosításá-
tól, de ezeket az előadó sem részletezte. Azon 
gondolkodtam, hogy valóban az lenne a színház 
jövője, hogy a közönséget, ami egyfajta spontán 
közösség is, egyénekké különítjük el???  

Az ünnepélyes megnyitó során bő áttekintést 
kaptunk a fesztivál 40 éves történetéről, a fon-
tosabb és díjakkal elismert projektekről. Feltűnő 
volt, hogy a résztvevők összetétele mennyire 
nemzetközi, rengeteg volt a más földrészről érke-
ző vendég. A köszöntéseket nemcsak az elektro-
nikus művészetben érdekelt központok vezetői 
mondták, hanem a tartomány és Ausztria politi-
kai elitje is jelen volt, de ennek ellenére fesztelen, 
kevéssé protokolláris volt a hangulat. A technikai 
körítés természetesen itt is nagyon professzioná-
lis volt. Eddig én ekkora méretű, több projektor 

összeillesztett képét használó vetítést működés 
közben csak videomappingben láttam. Most há-
rom projektor dolgozott különleges, L alakú nagy 
látószögű optikával a vetítőfelületre, egészen kö-
zelről. A kép teljesen homogén volt, nem vettem 
észre, hol vannak a képátmenetek. 

A megnyitó előtt egy kissé eldugott helyszínre 
bukkantunk, ahol érdekes bemutatót „éltünk át”. 
Az élményt egyszerre csak egy ember élvezhette, 
aki beállt a 7 állvánnyal határolt kör közepére, 
és felvette a VR szemüveget. Az akusztikai teret 
állványonként 3 GENELEC stúdiómonitor te-
remtette meg, oly módon, hogy az egyik a talaj 
közeléből felfelé irányult, a másik nagyjából fej-
magasságban vízszintesen sugárzott, a harmadik 
pedig fentről lefelé. Három audiotartalom közül 
választhattunk, én egy dzsesszzenekar közepére 
kerültem, akik egy stúdióban játszottak. A hang-
érzet pontosan követte a tekintet mozgását, az 
irányérzékelés valóságosnak, természetesnek 
tűnt. Maga a produktum számomra itt is kissé 
öncélúnak hatott, de kíváncsi lennék, milyen 
mikrofonozást és kamerarendszert használtak a 
rögzítéshez. Az a gyakori hiba, hogy ha nagyon 
felnézünk, ott már torzul a kép, vagy egyáltalán 
nincs is, itt nem fordult elő. Illetve a fejmozgással 
szinkront teremtő processzálás is komoly mérnö-
ki teljesítmény. Nem túl valószínű, hogy ez lesz a 
jövő zenehallgatási technikája, de az első napon 
mindnyájunknak ez tetszett a legjobban.  

A regisztrációnál kapott részletes és nagy-
méretű térképről látszott, hogy a helyszínek a 
városban nagy területen vannak elszórva, ame-
lyekbe valóban lépten-nyomon belebotlottam, 
akkor is, ha nem azokat kerestem. Az egész 
városra jellemző a modernitásra való nyitott-
ság. Ausztriai viszonylatban Linz óvárosa nem a 

legjelentősebbek közé tartozik, de a történelmi 
környezetbe sok helyre beillesztett modern épí-
tészeti, művészeti alkotások mégis különlegessé 
teszik. Ennek egyik jó példája a „zenés színház” 
épülete is. Az itt rendezett előadás egy egészen 
kicsike előadóteremben volt, és egyszerre 4 fő 
élvezhette azt. Itt ismét a virtuális valóság vi-
lágába nyertünk bepillantást. Ehhez négy rek-
vizitre volt szükségünk: egy bárszékre, amivel 
akár körbe is fordulhattunk, egy távirányítóra, 
amivel mozgásunk sebességét szabályoztuk, 
egy VR szemüvegre és egy fejhallgatóra. Beval-
lom, elég vicces látványt nyújtottunk, és mivel 
Károly „előadása” kicsit tovább tartott, mint a 
miénk, ezt kívülről is láthattam. Szóval egy ma-
gas forgószéken lassan pörgő férfi, fején egy 
búvárszemüveg-szerű valamivel, amint a fejét 
mozgatva, néma csendben erősen figyel valami-
re, annyira szokatlan dolog, hogy bárki arcára 
mosolyt csalna. De mi volt a hatás, aminek ki-
tettek bennünket? Hosszú ideig tartott, míg ki-
derült, hogy mindhárman hasonló, de egymástól 
különböző tartalmakat láttunk, hallottunk. Elő-
ször egy vezető tanított meg bennünket a moz-
gásra a térben, majd önállóan mozoghattunk, 
tetszés szerint. A kialakított környezet sok íves 
falból állt, melyeken mozgó- vagy állóképek vol-
tak, maguk a falak is elmozdultak fölfelé, de mi 
is átlebeghettünk felettük vagy rajtuk keresztül. 
Az  akusztikai környezetet egy opera-előadás 
hangja jelentette. A falak között még néhány 
díszletelem is volt. Felettünk a csillagos égbolt, 
alattunk fekete „talaj”. Abból jöttünk rá, hogy 
nem azonos „valóságba” kerültünk, hogy már a 
kezdésnél más virtuális hosztesz fogadott ben-
nünket. De az egyénileg vezérelt mozgásunk mi-
att akkor sem ugyanazt tapasztaljuk, ha a zene 
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és a tér mindhármunk számára azonos lett volna. 
Ha az átélt élményt értékelném, azt mondanám, 
hogy érdekes volt, de nem vágynék arra, hogy 
egy előadást úgy éljek át, hogy a díszletek és a 
színészek között bolyongok, tetszőleges néző-
pontból vizsgálva azokat. Persze ezt némi meg-
kötéssel a munkám miatt amúgy is megtehetem, 
így ez a lehetőség számomra nem nagy csábítás. 
És mivel a legtöbb produkció valamilyen határo-
zott nézésirányra van komponálva, így megnézni 
azt a harmadik tánckari sor szemszögéből maxi-
mum kuriózum lehet, de nem a legjobb módja az 
előadás befogadásának. Technikai szempontból 
a látvány színvonala elég gyenge volt, a grafikai 
megvalósítás egy tíz évvel ezelőtti közepes szá-
mítógépes játékét sem érte el. Ez a kiállított al-
kotások jelentős részére is igaz volt: az esetleg 
érdekes ötletet nem a 21. századnak megfelelő 
színvonalon valósították meg, ami egy elektro-
nikai műalkotás esetében nem megengedhető. 
A komoly pixelorgiára másnapig kellett várnunk, 
de az is újabb kérdéseket vetett fel bennem. 

A Duna partján álló Ars Electronica Center 
egy változó megvilágítással rendelkező modern 
épület. Itt állandó és időszaki kiállítások, nagy 
vetítőterem várja a látogatókat, és a nagyközön-
ségtől elzárt kutató-fejlesztő laboratóriumok is 
működnek benne. Itt került sor az ETC által meg-
tartott workshopra, ahol többek között virtuális 
sétánk alkotói is beszéltek az új technikákban 
rejlő lehetőségekről, produkciókról, amelyekben 
részt vettek. Amíg Károly szinkrontolmácsolásá-
val az ismertetőket hallgattam, lázasan kerestem 
olyan előadást, amihez ez a technika érdemben 
hozzáadna és jobbá tehetné azt. Végül eszembe 
jutott színházunk második bemutatója, a Szerel-
mes Balázs, amely egy olyan emberről szólt, aki 
vélt vagy valós betegsége miatt nem hagyhatja 
el a lakását, így a külvilággal csak gépek segít-
ségével tud kapcsolatot tartani. Itt valóban csak 

a főszereplő volt a közönséggel egy térben, míg 
a többi színész az épület különböző helyein ki-
alakított „chatszobákból” került vele élő képi- és 
hangkapcsolatba. Ez az erőteljesen a modern 
technikára épülő előadás talán még hatásosabb 
lehetett volna, ha a közönség is VR szemüveget 
visel, de ez a technológia akkor, 11 éve még nem 
volt hozzáférhető. Biztos vagyok benne, hogy a 
színház nem zárkózhat el a modern kor eszköze-
itől, és ha életben akar maradni, igazodnia kell 
a fiatal generációk vizuális és médiafogyasztási 
szokásaihoz. De arra, hogy ezt milyen módon 
tegye, a Linzben töltött másfél nap alatt nem 
kaptam meggyőző választ.

Technikai szempontból a legérdekesebb él-
ményt szintén ebben az épületben éltük át, az 
egyik állandó vetítés, a Deep Space megtekin-
tése során, amiben 4-4 projektor dolgozott úgy, 
hogy négy a mennyezetről tükrök segítségével a 
padlóra irányult, négy pedig az egész falat be-
borító vetítőfelületre. A 3D-s tartalmak részeit a 
galérián helyet foglalók a talajra és az ott elhe-
lyezkedő közönségre vetítve is láthatták, ezáltal 
tényleg különlegesebb térélményt élhettek át. 
Az űrrel és a bolygókkal foglalkozó rész tech-
nikailag tökéletes és kellően hatásos, a másik 
tartalom pedig egészen különleges és újszerű 
volt. Itt egy emberi testben kalandozhattunk, de 
mint kiderült, ez nem animáció volt, hanem több 
technikai eszköz szinergiájaként egy új diag-
nosztikai eljárás demonstrálása. A test egy valós 
betegé, aki csonttörést szenvedett, és a róla ké-
szült „képalkotó eljárásból” kapott tartalmakat 
jelenítették meg háromdimenziós vetítéssel. En-
nek hasznossága a gyógyításban nem kérdéses, 
ugyanakkor látványként is lenyűgöző volt. 

Később egy másik, a fesztiválhoz kapcsolódó 
vetítést is megtekintettünk. Ezen olyan filmeket 
mutattak be, amelyek egy nemzetközi projekt 
során jöttek létre, és igyekeztek maximálisan 

kihasználni a jelenlegi technikai lehetőségeket. 
Döbbenetes volt hallgatni, hogy az egyre na-
gyobb felbontás, a gyorsabb képfrissítési frek-
vencia, a nagyobb színmélység, a 360 fokos 
tartalom mennyivel megnöveli a hozzá szüksé-
ges adatmennyiséget. A jelenleg már elérhető 
16 K-s felbontású, 360 fokos, minden létező 
paraméterében maximális képtartalomból 1 TB 
tárolási kapacitás 9,4 másodperc rögzítését te-
szi lehetővé. Így érthető, hogy az egyes vetítések 
között villogott a betöltést jelző ikon. Sajnos a 
vetítésben alkalmazott eszközökről nem adtak 
információkat… A vetített képsorokat akkor 
tudtuk volna kellőképpen méltányolni, ha össze 
tudjuk vetni őket egy kevésbé komoly felbontás-
sal is. Mivel a jót könnyű megszokni és termé-
szetesnek venni, így az időgyorsítással operáló, 
természeti szépségeket bemutató pályamű sem 
ütött akkorát, mint ha először megnézhettük 
volna egy jelenleg átlagosnak tekinthető felbon-
tásban. A „sárkányhajóban ülök, és arra nézek, 
amerre akarok evezés közben” film technikailag 
érdekes, de nem hiszem, hogy tömeges lenne az 
igény kedvenc filmjeink más nézőpontból való 
újranézésére. A magam részéről megelégszem 
az operatőr, rendező, vágó által felkínált válto-
zattal, ami úgy mond el egy történetet, azt hang-
súlyozza, amit ők jónak tartanak. Egy színházi 
előadás annyival szabadabb, hogy ott a befoga-
dó dönti el, éppen mire fókuszál, de ez rendsze-
rint nem tér el a rendező szándékától. 

A vizuáltechnika egyre meghatározóbb szere-
pet kap a színházakban, és hihetetlen ütemben 
jelennek meg az egyre nagyobb felbontással, 
fényerővel rendelkező eszközök, így a frissen 
beszerzett berendezéseink is aggasztó gyorsa-
sággal válnak korszerűtlenné. Ezért, ha meg-
vásárolunk egy eszközt, az hamar elavul, ha 
kibéreljük az éppen szükségeset, akkor pedig 
lehet, hogy bérleti díjként kifizetjük a beszerzé-
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si árat. A legszomorúbb persze az, hogy egyik 
megoldáshoz sem áll rendelkezésre anyagi ke-
ret, és gyakran otthoni vagy iskolai felhaszná-
lásra szánt eszközöket vagyunk kénytelenek 
használni előadásainkban, amelyek nemhogy a 
most látott felbontással nem rendelkeznek, de a 
színházban elvárható legszükségesebb szolgál-
tatásokkal sem… De ez egy másik történet.

Végül a városban csatangolva többször is meg-
néztem egy nagy produkció előkészületeit a Du-
na-parton. A kihelyezett feliratokból megtudtam, 
hogy az idei már a 40. alkalom lesz, de a lényeg 
csak némi utánajárással derült ki. Az egész elekt-
ronikai fesztivál valaha egy „hangfelhő” nevű ren-
dezvénnyel kezdődött, aminek keretében a linziek 
kitették az ablakba a rádiójukat, és a város szü-
löttjének, Brucknernek a zenéjét hallgatták minde-
nütt. Ebből nőtte ki magát az a megaprodukció, 
aminek során hajókon, uszályokon elhelyezett 
hatalmas díszletek haladnak el a nézők előtt, 
rajtuk táncosokkal, előadókkal, kaszkadőrökkel, 
mindezt hangosítás, vetítés, világítás, tűzijáték 
kíséri. Szóval az egyik legősibb, már az ókorban is 
megszokott előadási forma, a felvonulás egészül 
ki a 21. században elérhető összes hatáskeltési 
eszközzel. Idén a Nap és a klímaváltozás adta a 
látványosság témáját. Az előkészületekből már 
láttam, hogy ez nem az első ilyen rendezvény lesz, 
mert a hangfalfürtöket és a világítást hordozó tar-
tók egyedileg gyártottnak tűntek, ahogy a nagyon 
szellemesen, konténerekből kialakított vezérlőál-
lás is, amelynek alján, az elölről nyitott fülkében 
hangosítók foglaltak helyet, felettük a világosítók 
pultjai – de ők már ablak mögött dolgoztak, védve 
a csapadéktól –, és legfelül kaptak helyet a fej-
gépesek. Sajnos utólag sem tudtam kideríteni a 
telepített technika mennyiségét és az alkalmazott 

típusokat, de a próbák alatt is komoly hangerőt 
tapasztaltam, nagy és erős mély tartománnyal. 
A  folyó túloldalára 40 darab robotlámpát tele-
pítettek, külön vízvédelem nélkül, nyilván eleve 
vízálló típusokat választva. Itt kivételesen azért 
tudok tényleges darabszámot megadni, mert arra 
jártamban megszámoltam őket. 

Az idei „hangfelhőt” egy egészen komoly refe-
renciákkal rendelkező nemzetközi stáb jegyezte, 
és a hozzáférhető videók alapján valóban kellő-
en monumentálisra sikerült.

Nekem viszont egy néhány évvel ezelőtti előa-
dás egyik részlete tetszett igazán, amikor renge-
teg drónt mozgattak a Duna felett, amelyek vál-
tozó színnel világíthattak is. Nos, ez egészen más 
értelmezését adta a „mozgó fény” fogalmának. 

Mindebből a sok töredékes és nem szokvá-
nyos élményből egy, az újra fogékony, nagyon 
élhető hangulatú történelmi város képe alakult 
ki bennem, amely valóban méltó volt arra, hogy 
néhány éve viselje az Európa Kulturális Fővárosa 
címet. S ahol lehet, hogy találkoztam a színház 
jövőjével, de sajnos egyelőre nem ismertem fel. 
De miután láttam egy hagyományos népszóra-
koztató látványosság modern továbbélését, már 
nem aggódom túlságosan, hogy a közeljövőben 
esetleg rá sem ismerek arra a valamire, amit ak-
kor színháznak hívnak!

SIMON OTTÓ

  Ars Electronica Center Lienzben

  Érdeklődők a regisztrációnál



Vajdahunyad vára, Fővárosi Állat- és Növény-
kert, Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda – három 
épület, amelyekről szinte mindenkinek a Vá-
rosliget ugrik be elsőként. Nem véletlen, hogy 
a Millennium Házában berendezett, a park tör-
ténetét ismertető kiállításon a három neveze-
tesség bemutatására jóval nagyobb hangsúlyt 
fektettek a szervezők.

A korábbi Olof Palme Házban – amely a Vá-
rosliget egyik legrégibb építménye – egy több 
mint 5 tonnás, háromdimenziós könyvet helyez-
tek el, amely gyakorlatilag egyszerre mutatja be 

PR

Több tonnás, 3D-s könyv mutatja be
a Városliget ikonikus épületeit

Hatalmas, háromdimenziós könyvvel 
mutatják be a Városliget nevezetessé-
geit a Millennium Házára átkeresztelt 
egykori Olof Palme Házban. Az október 
végén megnyitott interaktív kiállítás 
egyik központi elemét a különleges szín-
padtechnikai gépekkel foglalkozó
Gépbér Színpad tervezte és gyártotta le.
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  A lapokat mozgató szerkezet



a világszerte ismert épületeket. A különleges 
szerkezet ötletével az Art1st Design Studio ke-
reste meg a speciális színpadtechnikai megol-
dásairól ismert Gépbér Színpadot. 

A Gépbér Színpad számára ez igazi szakmai 
kihívás volt, mivel a tervezést teljesen nulláról 

kellett kezdeni. A szinte minden oldaláról lát-
ható szerkezetet úgy kellett megalkotni, hogy 
a látogatók az elemeket mozgató gépezetet ne 
lássák, csak a könyvet.

A szerkezetet nagyjából úgy kell elképzelni, 
mint egy kinyitható, háromdimenziós könyvet, 

úgynevezett pop-up bookot. A két fedlap 90 
fokban áll, ezek között váltakoznak egy motor 
segítségével az 5,7 × 4,1 × 4,3 méteres lapok. 

Egy ilyen lapot két hajtásegység működtet, 
amelyek kényszerszinkronban vannak egy-
mással, a forgatás pedig görgős láncok, illetve 

lánckerekek segítségével törté-
nik. A mozgó lapok tömege 360 
kilogramm, a habosított PVC-ből 
legyártott jelenetelemek súlya 70-
110 kilogramm között mozog. 

A szerkezet teljesen önállóan 
működik, a lapozást homlokelő-
tét-kerekes, csigahajtóműves mo-
tor segíti. A három jelenet bemu-
tatását, valamint az ezek közötti 
váltásokat vetítés és zene kíséri 
előre meghatározott paraméterek 
alapján. 




