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Eur6pdbon
mdrqkev6sszinhdzban
mqA Bourla Szhhiz Antwerpen v5ros tulajdorodt megm6gtiibb6-kev6sb6
eredeti,
na, 6s most a Het Toneelhuiscsoportjdtszik
m(hitd6bqrokkkulisszris
szinpadig6pe- benne. A v6rosiszhhiv t5rsulata1960-ban
zetfdb6l.Ezekhtiziiln6h6nymrizeumh6ntegy [j 6pt]letbe koltozott, a Bourla Szinhdzat
bez6rt6k,a szinpadotcsaka kir6lyibalett t5rsum(katdik.
Vsnqzonbqnegypfur,
cmelyet
lata haszn6ltapr6b5kra. Amikor 1993-ban
rendszeresen
hasznrilnak
szinhrizi
tdrsulotok.Mi legyenezeknek
o sorsuk?
Meg- Antwerpen az Fur6pa Kultur5lisF6v6rosacim6rt sz6lltharcba,akkorj6v5hagytakp6nzeket
6rizhetiSk-e,
vogyki kell dobni6ket?

munkdba kezdett. Mely eur6pai szhhSzakban
van hason16g6pezet, melyek haszn6lj6kazt
rendszeresen,
vannak-emegold6sok,amelyek
a barokkg6pezet6s modern szinpadtechnika

a Bourla Szinh6zrenov6l5s5ra.
A kir5lyi balett
t5 rsulata,amely egy v6ndort6rsulat, mag66nak
A Bourla Szinhiz
ig6nyelteaz 6piiletet,6s saj6tc6lfaiszerintmo.l
Az antwerpeni Bourla Schouwburg 834- dernizSlniakartaa fa szlnpadig6pezetet.A belben nyitottdkmeg, ma egyikeEur6pakev6s, ga szinh6ztechnikaiszovets6g,a BASTTsokat

eur6pai orsz6gbanvan krilonboz5korokb6l
sz6rmaz5tort6nelmi szinhdz6pirlet,de a 96pezeteketaz 6t6pit6seksor6n tobbnyire kicse-

m6g barokk szinpadg6p6szettel
rendelkez5 tett az6rt, hogy ezt megakaddlyozza.1998szhhAzainak.Tobb dt6pit6s ellen6re m6q ban a balett egy m5sik 6priletet kapott. Most
fennmaradt a g6pezet,6s szintem(kodik is. az az otlet merrilt fel, hogy a Bourla Szinh6zaI
a the- vend6gj6t6kokfogadisfua6s kongresszusi
kozJeromeMaeckelberghdiszlettervez6,
atreurope 6s az OISTAT aktiv tagja, 2013- pontta 6pitik At. Amikor kozeledettaz 1993-as

egym6s mellett l6tez6s6t lehet6v6 teszik?
Ezekhez
a kutatdsokhoz
JeromeMaeckelbergh
az OISTATszaklrtSit,gyakorlatiszakembereit
6s tud6sait aktivizdlta. Rdjott, hogy sz5mos

r6lt6k,vagy a r6gi m5r csakr6szeibenmaradt
fenn. A bayreuthioperahitzugyan[gy ebbe a
korbe tartozik, mint a potsdami kast6lyszhh6z
a ,,NeuesPalais"-ban.
Ahol a szinpadg6pezet
nagyobb m6rt6kbenmaradt meg, mint pl. a
ludwigsburgikast6lyszinh6zban,
azt ma m6r

alig haszn5lj5k.
rijranyitSs,a v5rosit5rsulatakartvisszakoltcjzni, Az a t6ny, hogy eredeti g6pezetekmdr csak
mert a sz5mukra6pitett 6j szinhdz nem v6lt muze6lis szinhitzakbanl6teznek. mint pl. a
be. Most a t6rsulat fjra a BourlaSzinhSzbanjfit- sv6dorszdgiDrottningholmban6s a csehorkorszer(sitenikivSnjdk,6s az ehhez k6szitett szi( amely viszont m(szaki felszerelts6gben sz6gi CeskyKrumlovban,eur6paidimenzi6j'i t6m1v1alakitottaa lok5lisk6rd6snekindult
megval6sithat6sSgitanulmSny a megl6v5 szint6nnem felelt meg.
barokk szinpadg6pezetteljes elbont5s6t 6s
Miuten kitud6dott a megval6sit5sitanul- probl6mSt.Ez 6ppen elegend5indok volt az
modern szinpadg6pezetbe6pit6s6tjavasolja. m5ny hire, Maeckelberghintenziv kutat5si OISTATes a theatreurope nemzetkoziszerve-

ban v6letlentilmegtudta, hogy az ,,6" anIwerpeniszhhiz6t- amelyetPierreBruno Bourla (1 783-1 866) 6pit6szr6l neveztek el -
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I zetek szemara,hogy konferenciStszervezzenek arr6l, hogyan lehet a r6gi szinh6zig6p6szetetmeg5rizni6s a mai el6ad5sokn6lhaszndlni. Egy6ltal6nmit is tudnak m6g az embereka tort6nelmiszinpadg6pezetekr6l.

A konferencia - a barokk modell
A konferenciavitat6mdinak megfogalmaz6sa
sem volt egyszerl.igy a konferenciaa bri.rsszeinli La Monnaie SzinhAzmegldtogatds5val
dult. Bdr az eredeti g6pezet m6r itt sem lelhe-

b

t5 fel, de a szhh6z egyik korSbbidiszlettervezSje- egy otlet alapj6n- megEpitettea barokk
g6pezetkorh(, teljesenm(kod6k6pes modelli6I. Aiz1:10 m6retar6nym iatt,, kivriI16lm (kodtetik" a modellt, abb6l a gyakorlatiokb6l kifo-
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ze5lis6rt6k( barokk darabokat lehet j€ftszani.
A t6rsulatsz6m6raegy m6sikszhh6z szirks6ges, ahol a reperto6rt j6tszhatla.
2. Az 6pirletetfelfjitani mint m(eml6ket de
a modern szinhdztechnik6ta mai ig6nyeknek
megfelelSenbe6piteni.Ebbenaz esetbena 16gi g6pezet megsemmistil,mint ahogy az tort6nt a mi Operah6zunkAsphaleia-g6pezet6vel.
A konferenciamegmutatta a szinpadiszakma sokszin(is6g6t.
Vilagoss6tette, hogy szLikakikezt
s6g van olyan mai szinpadmunk6sokra,
a - nem dokument6lt - r6gi technikai tud5st

:
F

6letben tudj6k tartani, 6s tov6bb tudl6k adni.
Tov6bb6 meggy6z6en bebizonyitotta a konferencia,hogy a megfelel5- alkot6 - kezekben
m6g a legegyszerribbeszkozok6s berendez6sek is a n6z5k elkinr€ztatSrsSnak
szinte kimeritAz egyik utols6 eu- hetetlent6rh6z6thordozz6kmagukban.
Az eredm6nyk6ts6ges.
ly6lag, hogy til kicsiahhoz, hogy beltil lehesA konferenciaa szinh5ztechnika
tort6net6A konferenciar6sztvev5inek r6pai barokk szinh6zg€pezetmeg6v5sdnak
sen elhelyezkedni.
bemutattdk a szinpadi fels5- 6s als6g6pezet 6s ezzel a kultur5lisbroks6g meg6rz6s6nek vel, kultur5lis6s m(szaki eml6keinekmeg5rmftod6s6t, 6s ennek hatds5raa szinpadit6r- fontossdgdta haszn5l6kjogos moderniz5l5si z6s6reir5nyul6 torekv6seketLltkoztettea mai
ben el6rt v5ltozdsokat.Aszinhin kLllonembert ig6nyeivelszemben kell m6rlegretenni. L6- 615szinhSzszempontjaival.
foglalkoztat modellgondnokk6nt, aki kar- nyeg6ben k6t megold5s lehets6ges,melyek
-f A Biihnentechnische
2014.4.sz(tm6rban
Rundschau
kozott a gazdas6gik6rd6sekdontenek:
bantartjaa g6pezetet 6s bemutat6kattart.
R i nhol d D aberto tol l 6b6l megj el e nt c i k k al apj i i n.

a korabeli A fot6kat
1. A m(eml6k szinh5z6pr-iletet
A l6tottak alapjdn a konferenciar6sztvev5i
rendelJeromeMaeckelberghrir bocsi4totta
rekonstru5lni,6s ott mu- kez6sL.lnkre.
megvitatt5k a tort6nelmi g6pezetek hasznit- szinpadtechnik5val
latdnakkijlonboz6szempontjait.A tort6nelt5gabb
mi szinpadg6pezetek
koncepci6j5nak
megkozelit6s6benn6h5ny XX. sz6zadiprojektet is bemutattak.
A konferenciav6g6n a v6ros,a rekonstrukci6
tervez6i 6s a Bourla Szinh6z tdrsulat5nak
m(v6szeti igazgal6i mintegy kiteritett6k k6rtydikat.A tervezettkorszerfsit6smellett - mindenki a saj5t szempontjaialapj6n - m6s-mds
indokkal6rvelt:a v6ros att6l f6l, hogy elvesziti
sikeresdr5mai t5rsulat5! a tervez5k a g6p ki6s mrizeumi kornyezetbenval6 helyszerel6se
re5llitdsamellett 6rveltek;a miiv6szetiigazgat6k pedig kifejtett6k, hogy mivel a Szhh6z
eg6szBelgiumbanturn6zik,a szinpadg6pezetnek k6pesnekkell lennie arra, hogy a tobbi
szinhltzbanis alkalmaznilehessena diszleteket.
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