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Nagyterem
a kulturális központ nagytermének tervezése-
kor valódi multifunkciós terem kialakítása volt a 
cél, ahol a variációs lehetőségekkel a teremben 
játszható különböző típusú előadásoknak meg-
felelő színpad-nézőtér kapcsolatot lehet létre-
hozni technikailag, akusztikailag, esztétikailag 
egyaránt magas színvonalon. a terem egyedisé-
gét – többek között – a nézőtér felett lévő teljes 
mennyezet mozgathatósága adja, mely hat rész-
ben, tagoltan különböző szintek beállításával 
az adott akusztikai elvárásoknak megfelelően 
funkcionálnak. a  technológiai tervezés közel 
egy évig tartott, a kínai kollégákkal több alka-
lommal történő egyeztetéssel. az eredeti elkép-
zelés szerinti színháztechnológiai tervet a kínai 
technológus kollégák több ízben átdolgozták a 
helyi igények és előírások szerint. ennek megfe-
lelően több olyan megoldás is született, ami a 
magyar színházi gyakorlatban nem megszokott. 
az oldalszínpadra tervezett, kazettás önjáró for-
gószínpad is ezen egyeztetések során került ki 
a programból. összességében kimagasló adott-
ságokkal rendelkező, lenyűgöző terem született.

a terem funkciói: klasszikus színházi előa-
dások, operaelőadások, táncszínház, musicale-
lőadások, komolyzenei koncertek, könnyűzenei 
koncertek, kongresszus. ezen célok érdekében 
a következő gépészeti megoldások születtek:

Színpadtér 
az alsó- és felsőgépészet a mai klasszikus ope-
raházaknak, színházaknak megfelelő techni-
kával lett kialakítva. a zsinórpadláson 52 gépi 
húzó, 5 világítástartó, 5-5 oldalsó világítási lét-
ratartó, 2 felezőfüggöny-mozgatás, 2 horizont-
függöny-mozgatás, valamint az előfüggöny- és 
a vasfüggönymozgatás található. a  portálnyí-
lás mérete függőlegesen világítási híddal, két-
oldalt szűkítővel alakítható kívánt arányúra. 
hangversenytermi elrendezésnél a főszínpadon 
mobil hangversenykagyló beépítésével oldható 
meg a tökéletes hangzás és térképzés. az alsó-
színpadon 4 darab 4×16 méteres kétszintes fő-
színpadi süllyedő készült, mely süllyedők felső 
szintje 4×4 méteres elemekből áll, ezek egymás-
tól függetlenül mozgathatóak különböző szin-
tekre. ezzel a megoldással a színpad felülete 
számos variációban emelhető ki. a  szekunder 
emelők segítségével játék közben is lehetőség 
van a játéktér variálhatóságára. a színpad hát-
falánál ötszintes göngyölt díszlettároló létesült 

a színpad szintje alá süllyesztve. a  főszínpad 
jobb oldalán csak minimális, de a bal oldalán, 
amely irányból a díszletbeszállítás is történik, 
egy teljes értékű oldalszínpad található, ami 
gördíthető láncos emelőkkel van felszerelve. itt 
említeném meg az építésztervezők által kiváló-
an megoldott beszállítási útvonalak és előké-
szítő terek elhelyezését, mely mindkét színpad 
esetében szinte közvetlen kültéri kapcsolattal, 
mégis fény- és hanggátlással tökéletesen lett 
kialakítva, ami sok létesítménynél, a különböző 
adottságok miatt, sajnos nem valósult meg.

Portálzóna 
az előszínpad egy kétszintes és egy egyszintes 
süllyedővel készült, így téve variálhatóvá a te-
ret. a zenekari árok mérete – a süllyedők más-
más szintbe állításával – különböző létszámú 
zenekarok befogadására tehető alkalmassá, 
valamint székkocsik elhelyezésével variálható 
a nézőtér mérete és kapcsolata a színpaddal. 
a székkocsik a zenekari süllyedőkkel szállítha-
tóak a nézőtér alatti tárolóhelyekre. az előszín-
pad felett 8 darab ponthúzó és három függőle-
gesen mozgatható hangsugárzó lett elhelyezve, 
melyek az első mozgatható mennyezeti elem 
alatt helyezkednek el.

nézőtér
a nézőtér 1400 férőhelyes, mely felett hat részre 
osztott, mozgatható mennyezet biztosítja a meg-
felelő akusztikai tér létrehozását. a mennyezeti 
elemek közül kettő járható világítási híd, melyek 
az előadás típusától függően kerülnek magas-
sági pozícióba. az elemek gépi mozgatása ellen-
súlyos rendszerű az elemek óriási tömege miatt. 
a  nézőtér földszintjén, középtájon elhelyeztek 
egy technikai transzportpódiumot, amivel egy 
15 férőhelyes székkocsi lesüllyesztését követő-
en fény- és hangvezérlő pozíció alakítható ki a 

nézőtéren. ez a megoldás ugyan költséges, de 
igényesen teszi lehetővé technikai személyzet 
elhelyezését, amire sok esetben szükség lehet.

Gyermekszínház
a gyermekszínház a nagyteremhez hasonló-
an multifunkciós teremként épült meg. ebben 
a teremben nem az akusztika volt az elsődle-
ges szempont, hanem a tér variálhatósága a 
rendezvények, előadások lebonyolításához. 
a terem egyaránt alkalmas kisebb színpadi elő-
adások, élő zenével kísért előadások és bálok 
megrendezésére.

a terem funkciói: gyermekelőadások, klasszi-
kus színházi előadások, táncszínház, musicale-
lőadások, könnyűzenei koncertek, kongresszus, 
divatbemutató, kabaré, revüműsorok – ez utób-
biak éttermi kiszolgálással. a teremben a követ-
kező gépészeti megoldások kerültek beépítésre:

Színpadtér
a színpad felsőgépezetét 17 gépi húzó, 3 világí-
tástartó, 1 horizontfüggöny-mozgatás,  valamint 
előfüggöny-mozgatás képezi. a portál két oldalán 
elfordítható világítási torony készült, melynek ki-
fordítása után a színpadtérbe mobil hangverseny-
kagylót lehet elhelyezni, ezzel hangversenyekre 
is alkalmas a terem. a színpad hátfala előtt egy 
transzportpódium készült az alsószínpadi térbe 
való lejutás érdekében, raktározási célból.

NANSHAN KuLTuRáLIS KöZPONT

Színháztechnológiai megoldások
A kínai Sencsenben 2014 szeptemberében átadott kulturális központ 1400 fős, sokarcú nagytermével, 350 fős gyerekszínházával, 
közösségi térként funkcionáló előcsarnokaival és egyedi akusztikájával a világ legkülönlegesebb kulturális helyszínei közé tartozik.



  A zenekari árok süllyedői és a nézőtéri 
transzportpódium. Metszet
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  nagyszínház – opera

  nagyszínház – próza

  nagyszínház – hangverseny

  nagyszínház – balett

  nagyszínház – metszet  nagyszínház – alaprajz
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  kamaraterem – zenés színház

  kamaraterem – bábszínház

  kamaraterem – drámaszínház

  kamaraterem – bankett

  kamaraszínház – alaprajz   kamaraszínház – metszet
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Portálzóna és nézőtér
az előszínpad egy süllyedővel teszi variálható-
vá a teret. ez a süllyedő lehet színpadszinten, 
lesüllyeszthető zenekari ároknak, vagy a néző-
teret egészíti ki. további funkciója a nézőtéri 
székek leszállítása a nézőtér alatti raktérbe. az 
előszínpad felett 24 ponthúzó üzemel, melyek 
az előszínpad feletti hangvető panelen keresz-
tül mozgathatóak.

a nézőtér padozata dönthető, mely a leg-
hátsó sor mögötti forgásponttól lejthet lefelé 
a színpad szintje alá 1 méterrel. a  dönthető 

nézőtér, valamint a székek eltávolíthatósága le-
hetővé teszi a terem sík padozatú használatát. 
Bálterem kialakítása esetén a színpadtérbe épí-
tett hangversenykagylóval lezárható a színpad-
torony légtere, így egy igazán impozáns, exklu-
zív teret létrehozva, mely sokoldalú használati 
lehetőségeket nyújt.

Szabadtér
a teljes épületegyüttes összképét meghatároz-
za a több tízezer, egyedi alumíniumformából 
felépített, tetőket összefogó árnyékolószer-

kezet, mely alatt egy szabadtéri színpad is ké-
szült. a színpadi tér kétoldalt fix világítási to-
ronnyal rendelkezik, de ezen fix elemeken kívül 
minden eleme mobil. a mennyezetet adó áttört 
tetőszerkezetben több mint 300 lehetséges 
függesztési pont található, melyek áttelepíthe-
tő láncos emelőkkel működtethetők. a játéktér 
mobil emelvényekből a kívánt méretben építhe-
tő meg. a tér hátsó határolása eltolható, mobil 
falakkal oldható meg.

TOMPAI ZSuZSA

  kamaraterem – bál  kamaraterem – varieté

  nagyszínház – ünnepség   nagyszínház – filmvetítés
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