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Berlinben minden alkalommal több száz kiállító 
standja és gazdag kísérőprogram várja a láto-
gatókat. 

Új név – ugyanaz a kiállítás?
2013-ban még showtechre mehettünk, idén 
viszont már a stage-set-scenery kiállításra. 
A névváltás nem egyszerű marketingfogás volt, 
sokkal inkább szükségszerűség. A német szín-
háztechnikai szövetség (dthg) és az addigi ki-
állításszervező cég között kenyértörésre került 
sor, mely több ponton megkavarta az állóvizet. 

2014-ben még úgy állt, Berlinben egymást 
követve akár két színháztechnikai kiállításra 
is kilátogathatunk majd. mivel a szervezőcég 
birtokolta a rendkívül értékes brandet, a dthg 
kénytelen-kelletlen új nevet és arculatot kere-
sett. pár hónapig mindkét fél erős marketing-
kampányt folytatott. ebből a kis háborúból 
végül is a német szövetség került ki győztesen, 
hiszen mind a szakmaiságot, mind a kiállítók 
többségének bizalmát ők bírták. 

Az ilyen csatározások azon-
ban sosem múlnak el sérülések 
nélkül, így különösen érdekes 
volt, mi és hogyan változik. 

Új és régi arcok
Azt már a frankfurti Prolight 
& Sound tavaszi rendezvénye 
óta tudtuk, hogy a showtech 
márkát birtokló szervező sok, 
amúgy a berlini kiállításon 
megjelenő céget meggyőzött, 
hogy vegyen részt a frankfurti 
expón. A  két kiállítás eddig is 
rivalizált egymással, hiszen van 
átfedés a kiállító szakcégeket tekintve. most to-
vább emelkedett a mindkét rendezvényen meg-
jelenők száma. ezek a kiállítók talán épp most 
értékelik ki a tapasztalatokat és mérlegelik a 
jövőbeli stratégiájukat. 

egy biztos, ez a bizonytalanság már most 
hatott a berlini kiállításra. idén is 4 pavilont 

szántak a rendezvénynek, azonban érezhetően 
megváltoztak az arányok. Bár a meghatározó 
kiállítók jelen voltak, több cég is hiányzott a 
megszokottak közül, és mintha kevesebb fény-
technikai kiállítóval találkozhattunk volna. A je-
lenlévők természetesen a szokásos magas szín-
vonalú megjelenést választották, és rengeteg 
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Berlini beszámoló – 
2015 a változások éve
Berlin minden második év júniusában 3 napra a Föld színház-
technikai központjává válik. A világ minden szegletéből érkeznek 
ide színházi, színházcsináló szakemberek. Fontos találkozási 
pont ez a színházi műszakiaknak, jelmezeseknek, díszlet- és 
látványtervezőknek, valamint a színházakat kiszolgáló beszállító 
cégeknek.
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újdonságot mutattak be. A  látogatókat olyan 
látványosságok várták, mint a félóránként egy 
távirányítású mozgó színpadelemen közlekedő 
zongorista hölgy, izgő-mozgó alsó- és felsőgé-
pészeti eszközök, lámpák, kelmék és kivetítők, 
de akár virtuálisan is bejárhattak egy színházat 
az oculus rift szemüveg segítségével. 

jöttek természetesen új kiállítók, még a ten-
gerentúlról is, így elképzelhető, hogy számsze-
rűsítve nagyjából ugyanannyi cég portékáját le-

hetett megtekinteni. A hivatalos adatok szerint 
egyébként 24 országból 270 kiállító volt jelen, 
de érzésre mintha kicsit kisebb lett volna a kiál-
lítás… kereskedelmi része. 

Szaktudás
A dthg a felszabadult, ki nem adott helyeket 
ugyanis nem elzárta, hanem új funkciót keresett 
és talált nekik. idén talán az előzőeknél nagyobb 
hangsúlyt kapott (az amúgy továbbra is fontos 
és meghatározó kereskedelem mellett) a szaktu-
dás mint érték bemutatása. ennek köszönhető-
en lehetőség nyílt megtekinteni az idei oistAt 
építész Bizottsága által kilencedik alkalommal 
kiírt tAC 2015 építészpályázatára készített pro-
jekteket. A feladat egy, a spree folyón úszó szín-
ház tervezése volt, a beérkezett pályaműveket 
egy izgalmas raklap-installáción mutatták be. 

Ugyancsak érdekes színfolt volt a helyszí-
nen felépített teljes értékű barokk színház is. 
itt alkalom volt megérinteni a történelmet, és 
megcsodálni azokat a leleményes eszközöket, 
amelyeket elődeink használtak a színházcsiná-
láshoz. különleges hangeffektek előállítását és 
a kulisszák mozgatását is ki lehetett próbálni. 
szintén kiállításra kerültek különböző előadá-
sok díszlettervei, makettjei és leírásai. 

A kiállítás mellett sűrű, összesen 136 elő-
adásból álló kísérőprogramot szerveztek, több 
helyszínre is. A nagyszínpadon biztonságtech-
nikai, építészeti és technológiai előadásokat 
tartottak, de emellett egyéb helyszíneken kerek-
asztal-beszélgetéseket és hang-, fény-, illetve 
biztonságtechnikai bemutatókat is tartottak. 

külön érdekes volt látni az erőfeszítéseket, 
amelyekkel a fiatalokat, a tanulókat próbálták 
megnyerni a rendezvénynek. A  szakiskolák 
nemcsak látogatóként, de akár kiállítóként is 
jelen voltak, illetve külön a fiatalokat célzó túrá-
kat, bemutatókat, oktatásokat és versenyeket 
szerveztek.

Még mindig jó
A fent leírtakat és a körülményeket figyelembe 
véve még mindig a szakma meghatározó rendez-
vénye maradt a berlini kiállítás, még ha a neve 
meg is változott. A  megjelent cégek pozitívan 
nyilatkoztak a rendezvény zárását követően, így 
minden adott a folytatáshoz. A magas színvona-
lú szervezés, a rengeteg kiállító és az előadások 
szakmai színvonala miatt érdemes kétévente to-
vábbra is kilátogatni. mi is így számolunk.
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  A kulisszák működtethetők voltak

  A berlini Initiative Theater Múzeum barokk kulisszás bemutató színpada


