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Eur6pdbon mdrq kev6s szinhdzban mq-
rodt meg m6g tiibb6-kev6sb6 eredeti,
m(hitd6 bqrokk kulisszris szinpadi g6pe-
zet fdb6l. Ezek htiziil n6h6ny mrizeumh6nt
m(katdik. Vsn qzonbqn egypfur, cmelyet
rendszeresen hasznrilnak szinhrizi tdrsu-
lotok. Mi legyen ezeknek o sorsuk? Meg-
6rizhetiSk-e, vogy ki kell dobni 6ket?

A Bourla Szinhiz
Az antwerpeni Bourla Schouwburg 

. l  
834-

ben nyitottdk meg, ma egyike Eur6pa kev6s,

m6g barokk szinpadg6p6szettel rendelkez5

szhhAzainak. Tobb dt6pit6s el len6re m6q

fennmaradt a g6pezet, 6s szinte m(kodik is.

Jerome Maeckelbergh diszlettervez6, a the-

atreurope 6s az OISTAT aktiv tagja, 2013-

ban v6let lenti l  megtudta, hogy az ,,6" anI-

werpeni szhhiz6t- amelyet Pierre Bruno Bo-

urla (1 783-1 866) 6pit6szr6l neveztek el -

korszer(siteni kivSnjdk, 6s az ehhez k6szitett

megval6sithat6sSgi tanulmSny a megl6v5

barokk szinpadg6pezet tel jes elbont5s6t 6s

modern szin padg6pezet be6pit6s6t javasol ja.

EFr-f{

A Bourla Szhhiz Antwerpen v5ros tulajdo-

na, 6s most a Het Toneelhuis csoport jdtszik

benne. A v6rosi szhhiv t5rsulata 1960-ban

egy [j 6pt]letbe koltozott, a Bourla Szinhdzat

bez6rt6k, a szinpadot csak a kir6lyi balett t5rsu-

lata haszn6lta pr6b5kra. Amikor 1993-ban

Antwerpen az Fur6pa Kultur5lis F6v6rosa ci-

m6rt sz6llt harcba, akkor j6v5hagytak p6nzeket

a Bourla Szinh6z renov6l5s5ra. A kir5lyi balett

t5 rsu lata, amely egy v6ndort6 rsu lat, mag66na k

ig6nyelte az 6piiletet, 6s saj6t c6lfai szerint mo-

dernizSlni akarta a fa szlnpadi g6pezetet. A bel-

ga szinh6ztechnikai szovets6g, a BASTT sokat

tett az6rt, hogy ezt megakaddlyozza. 1998-

ban a balett egy m5sik 6priletet kapott. Most

az az otlet merrilt fel, hogy a Bourla Szinh6zaI

vend6gj6t6kok fogadisfua 6s kongresszusi koz-

pontta 6pitik At. Amikor kozeledett az 1993-as

rijranyitSs, a v5rosi t5rsulat akart visszakoltcjzni,

mert a sz5mukra 6pitett 6j szinhdz nem v6lt

be. Most a t6rsulat fjra a Bourla SzinhSzban jfit-

szi( amely viszont m(szaki felszerelts6gben

szint6n nem felelt meg.

Miuten kitud6dott a megval6sit5si tanul-

m5ny hire, Maeckelbergh intenziv kutat5si

munkdba kezdett. Mely eur6pai szhhSzakban

van hason16 g6pezet, melyek haszn6lj6k azt

rendszeresen, vannak-e megold6sok, amelyek

a barokk g6pezet 6s modern szinpadtechnika

egym6s mellett  l6tez6s6t lehet6v6 teszik?

Ezekhez a kutatdsokhoz Jerome Maeckelbergh

az OISTAT szaklrtSit, gyakorlati szakembereit

6s tud6sait aktivizdlta. Rdjott, hogy sz5mos

eur6pai orsz6gban van kri lonboz5 korokb6l

sz6rmaz5 tort6nelmi szinhdz6pirlet, de a 96-
pezeteket az 6t6pit6sek sor6n tobbnyire kicse-

r6lt6k, vagy a r6gi m5r csak r6szeiben maradt

fenn. A bayreuthi operahitz ugyan[gy ebbe a

korbe tartozik, mint a potsdami kast6lyszhh6z

a ,,Neues Palais"-ban. Ahol a szinpadg6pezet

nagyobb m6rt6kben maradt meg, mint pl.  a

ludwigsburgi kast6lyszinh6zban, azt ma m6r

al ig haszn5lj5k.

Az a t6ny, hogy eredeti g6pezetek mdr csak

muze6lis szinhitzakban l6teznek. mint pl. a

sv6dorszdgi Drottningholmban 6s a csehor-

sz6gi Cesky Krumlovban, eur6pai dimenzi6-
j ' i  t6m1v1 alakitotta a lok5l is k6rd6snek indult

probl6mSt. Ez 6ppen elegend5 indok volt  az

OISTAT es a theatreurope nemzetkozi szerve-
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I zetek szemara, hogy konferenciSt szervezze-

nek arr6l,  hogyan lehet a r6gi szinh6zi g6p6-

szetet meg5rizni 6s a mai el6ad5sokn6l hasz-

ndlni.  Egy6ltal6n mit is tudnak m6g az em-

berek a tort6nelmi szinpadg6pezetekr6l.

A konferencia - a barokk modell
A konferencia vitat6mdinak megfogalmaz6sa

sem volt egyszerl. igy a konferencia a bri.rssze-

l i  La Monnaie SzinhAz megldtogatds5val in-

dult. Bdr az eredeti g6pezet m6r itt sem lelhe-

t5 fel, de a szhh6z egyik korSbbi diszletterve-

zSje - egy otlet alapj6n - megEpitette a barokk

g6pezet korh(, teljesen m(kod6k6pes modell-

i6I. Aiz 1 : 1 0 m6retar6ny m iatt,, kivri I 16l m (kod-

tetik" a modellt, abb6l a gyakorlati okb6l kifo-

ly6lag, hogy til kicsi ahhoz, hogy beltil lehes-

sen elhelyezkedni. A konferencia r6sztvev5inek

bemutattdk a szinpadi fels5- 6s als6g6pezet

mftod6s6t, 6s ennek hatds5ra a szinpadi t6r-

ben el6rt v5ltozdsokat. Aszinhin kLllon embert

foglalkoztat modellgondnokk6nt, aki kar-

bantartja a g6pezetet 6s bemutat6kat tart.

A l6tottak alapjdn a konferencia r6sztvev5i

megvitatt5k a tort6nelmi g6pezetek hasznit-

latdnak ki j lonboz6 szempontjait .  A tort6nel-

mi szinpadg6pezetek koncepci6j5nak t5gabb

megkozeli t6s6ben n6h5ny XX. sz6zadi pro-

jektet is bemutattak.

A konferencia v6g6n a v6ros, a rekonstrukci6

tervez6i 6s a Bourla Szinh6z tdrsulat5nak

m(v6szeti igazgal6i mintegy kiteritett6k k6r-

tydikat. A tervezett korszerfsit6s mellett - min-

denki a saj5t szempontjai alapj6n - m6s-mds

indokkal 6rvelt: a v6ros att6l f6l, hogy elvesziti

sikeres dr5mai t5rsulat5! a tervez5k a g6p ki-

szerel6se 6s mrizeumi kornyezetben val6 hely-

re5llitdsa mellett 6rveltek; a miiv6szeti igazga-

t6k pedig kifejtett6k, hogy mivel a Szhh6z

eg6sz Belgiumban turn6zik, a szinpadg6pezet-

nek k6pesnek kell lennie arra, hogy a tobbi

szinhltzban is alkalmazni lehessen a diszleteket.

Az eredm6ny k6ts6ges. Az egyik utols6 eu-

r6pai barokk szinh6zg€pezet meg6v5sdnak

6s ezzel a kultur5l is broks6g meg6rz6s6nek

fontossdgdt a haszn5l6k jogos moderniz5l5si

ig6nyeivel szemben kel l  m6rlegre tenni. L6-

nyeg6ben k6t megold5s lehets6ges, melyek

kozott a gazdas6gi k6rd6sek dontenek:

1. A m(eml6k szinh5z6pr-i letet a korabeli

szinpadtechnik5val rekonstru5lni,  6s ott mu-

ze5lis 6rt6k( barokk darabokat lehet j€ftszani.

A t6rsulat sz6m6ra egy m6sik szhh6z szirks6-

ges, ahol a reperto6rt j6tszhatla.

2. Az 6pirletet felfjitani mint m(eml6ket de

a modern szinhdztechnik6t a mai ig6nyeknek

megfelelSen be6piteni. Ebben az esetben a 16-

gi g6pezet megsemmistil, mint ahogy az tor-

t6nt a mi Operah6zunk Asphaleia-g6pezet6vel.

A konferencia megmutatta a szinpadi szak-

ma sokszin(is6g6t. Vilagoss6 tette, hogy szLik-

s6g van olyan mai szinpadmunk6sokra, akik ezt

a - nem dokument6lt - r6gi technikai tud5st

6letben tudj6k tartani, 6s tov6bb tudl6k adni.

Tov6bb6 meggy6z6en bebizonyitotta a konfe-

rencia, hogy a megfelel5 - alkot6 - kezekben

m6g a legegyszerribb eszkozok 6s berendez6-

sek is a n6z5k elkinr€ztatSrsSnak szinte kimerit-

hetetlen t6rh6z6t hordozz6k magukba n.

A konferencia a szinh5ztechnika tort6net6-

vel,  kultur5l is 6s m(szaki eml6keinek meg5r-

z6s6re ir5nyul6 torekv6seket Lltkoztette a mai

615 szinhSz szem pontjaiva l .

-f A Biihnentechnische Rundschau 2014.4. sz(tm6rban
Rinhold Daberto to l l6b6l  megjelent c ikk alapj i in.
A fot6kat Jerome Maeckelbergh rir bocsi4totta rendel-
kez6sL.lnkre.
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