
9

pár hete egy e-mail esett be a levelesládámba 
szabó-Jilek iván barátomtól. egy meghívó volt a 
10 éves színpAd jubileumi szimpóziumára. mi-
vel ismerem a lapot, bár nem vagyok szigorúan 
véve színházi szakember, de látva az előadók 
listáját, egy percig sem volt kétséges számomra 
a meghívás elfogadása.

nem csalódtam! patinás környezetben, ele-
gáns körülmények közt csüccsentem be az 
előadások helyszínére, és mivel van némi vizu-
áltechnikai tapasztalatom, középre hátra, hogy 
jól láthassam az előadó mögé és fölé kihelyezett 
vetítési felületet.

házigazdánk kedvesen, de vasszigorral mo-
derálta az előadókat, diszkrét vekkercsörgéssel 
figyelmeztetve őket az idő múlására. Fantaszti-
kusan érdekes és élvezetes előadásokat, nem-

egyszer prezentációkat halhattunk, láthattunk. 
bevallom, számomra a hangtechnika még távol-
ról sem ismert terület, mégis, Arató éva előadá-
sa az akusztikai tervezésről magával ragadott, 
és azóta már meg is néztem pár, a témával fog-
lakozó portált… nem megsértve egyik előadót 
sem, de különösen érdekfeszítőnek tartottam 
Csányi János kétrészes előadását, Götz béla 
szokott profizmusát és széleslátókörűségét, 
böröcz sándor világítástörténeti fejtegetését és 
zoboki Gábor önbizalomtól duzzadó, vérprofi 
prezentációját. ekkor még látszólag a szigorú 
moderátor is megfeledkezett az idő múlásáról.

bordos lászló zsolt barátom prezentációja a 
modern vetítéstechnikáról számomra nem sok 
újdonságot mondott, de örömmel konstatál-
tam, hogy a kávé- és ebédszünetekben gyorsan 

elfogytak a pompás falatok és innivalók mellett 
zsolt névjegyei is. büszkén mutatta, milyen 
szakmai kiválóságok figyelmét keltette fel. úgy 
vélem, hogy pont ez az egyik lényege az efféle 
szakmai összejöveteleknek.

kedves momentum volt a lap életben tartá-
sában döntő szerepet játszó hirdetők, valamint 
a lap szerzőinek és munkatársainak köszöntése 
a lap motorjának számító főszerkesztő részéről.

bízom benne, hogy a magyar színháztech-
nikai szövetség, valamint lapja, a színpad, még 
sok hasonlóan sikeres eseményt fog szervezni a 
jövőben is. Remélem, akkor is beesik majd egy 
mail a postafiókomba.

ZENTAI ISTvÁN
elnök

Magyar Digitális Látványtechnikai Szövetség

10 ÉvES JuBILEuM

Egy szimpatikus szimpózium 
margójára
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