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 A szegedi szabadtéri játékok legnagyobb szín-
padtechnikai fejlesztése valósult meg a 2014-es 
évadban. A fesztivál életében még soha nem lá-
tott, különleges körülmények közt indult a tavalyi 
és az idei szezon is. Az egyébként évtizedekig a 
dóm épülete előtt felépített nézőtér 180 fokban 
elfordult, és a fesztivál teljesen új, jóval többet 
tudó színpadot kapott, mely mára már nem a dóm 
előtt, hanem az azzal szemközt lévő óraterasz te-
rületén helyezkedik el. A változásra a 2014-es év-
ben a dóm rekonstrukciója miatt került sor. 

herczeg tamás igazgató tavaly kiemelte, kü-
lönlegesség a fesztivál életében ez a változás. 
egyrészt nyolcvankét esztendő során a közön-
ség soha nem vehetett részt ilyen körülmények 
közt az előadásokon, ez már önmagában ku-
riózum. továbbá emlékeztetett: már a játékok 
indulásakor, az 1930-as években felmerült a 
gondolat, hogy megfordult helyzetben játssza-
nak a téren. 1994-ben többek közt azért ezt az 
– azóta is használatos – mobil lelátót választot-
ták, mert bármilyen helyzetben felépíthető le-
hetőséget kínált. másrészt a színpadtechnikai 
fejlesztés segíteni tudja a produkciók további 
életét és turnéztatását is. 

idén tovább folytatódtak a fejlesztések, hi-
szen a színpadtechnika egy úgynevezett gyűrűs 
forgóval bővült. A  gépbér-színpad kft./dobai 
hidraulika kft. közös munkájával újfajta szce-
nikai megoldásokra adott lehetőséget a sza-
badtérin dolgozó alkotócsapatoknak. ezt több 
hazai színház és színházi alkotó is nagy lehető-
ségként élte meg. 

A Budapesti operettszínház vendégjátékát, 
az Abigél c. musicalt, mely szabó magda örök-
zöld regényéből készült, július második hétvé-
géjén, szabadtéri világpremierként láthatták a 
nézők a dóm téri színpadon. már ebben a nagy 
sikerű produkcióban is hatalmas szerepet ka-
pott a forgó. 

majd a kerényi miklós gábor rendezte Té-
vedések vígjátéka következett július utolsó és 
augusztus első napján, melyet a szabadtéri já-
tékok saját bemutatójaként láthattak a nézők. 
horgas péter díszlettervező kifejezetten erre 
a helyszínre tervezte a shakespeare-komédia 
monumentális látványát, mely lenyűgözte az 

összesen 8000 fős közönséget. Furcsa és iz-
galmas teret álmodott meg, egy közel-keletinek 
tűnő városka főterét. A  tér közepén forgott 
folyamatosan egy hatalmas, útvesztő jellegű, 
gömbszerű spirál, melyben helyet kapott egy 
nyüzsgő bazár, lakóház, török fürdő, örömta-
nya, sőt még kolostor is. 

A 2015-ös évad zárásaként kerül színre a ma-
dách színházzal közös bemutató, szirtes tamás 
rendezése, A  nyomorultak. ilyen mozgalmas 
előadást ritkán látni szabadtéri színházban, 
több mint nyolcvan jelenetváltásra van szükség 
a darabban. ebben óriási szerepet kap a gyűrűs 
forgó. A  nyomorultak bonyolult díszlete egyik 
percről a másikra alakul át például csatornából 
híddá, barikáddá, majd kórházzá. komplex a fel-

adat több szempontból is, melyről kentaur, az 
előadás látványtervezője így nyilatkozott: „Ez a 
mű a musicalirodalom egyik legszebb alkotása, 
látványos, gyorsan változó cselekménnyel. Va-
lójában egy szélesvásznú mozit kell a színpadra 
varázsolnunk: rengeteg lesz benne a képváltás, 
hihetetlen sok helyszínen játszódik a darab.”

A mobil forgószínpad főbb paraméterei:
 átmérő: 14 m
 tárcsa átmérője: 10 m
 sebesség: 0,00–1,00 m/s (fokozatmente-

sen szabályozható)
 hasznos statikus terherbírás: 3,0 kn/m2
 hasznos dinamikus teherbírás: 2,0 kn/m2
 berendezés szerkezeti magassága faborí-

tással együtt: 200 mm
 vezérlés: a gyűrű és a tárcsa külön-külön 

és egyszerre is mozgatható, egyidejűleg azonos 
és ellenkező irányba is

 vezérlőpult: könnyen kezelhető grafikus 
felülettel

 működés: kézi, automata és félautomata 
üzem
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Jól vizsgázott a Szegedi Szabadtéri 
forgószínpada
Monumentális produkciók kerültek színre idén a Szegedi Szabadtéri Játékokon, amelyekben hatalmas szerep hárult 
a megújult színpadtechnikára, ezen belül is a számos új szcenikai lehetőséget biztosító gyűrűs forgóra. A forgó jól vizsgázott 
a Tévedések vígjátéka hatalmas atomgömbdíszletében és A nyomorultak szabadtéren soha nem látott látványvilágú, 
filmszerű jeleneteiben is.
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