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A szcenográfusok, színháztechnikusok és szín-
házépítészek nemzetközi szervezete (oistAt) 
színház-építészeti Bizottsága hirdette meg is-
mét a nemzetközi színház-építészeti pályáza-
tát, elsősorban fiatal építészeknek, egyetemi 
hallgatóknak. 

ez alkalommal a pályázat helyszíne Berlin 
volt – a lüktető nemzetközi kulturális élete 

miatt – ahol a spree folyóra kellett egy úszó 
színházat tervezni. A színház ugyan le van hor-
gonyozva a folyó kitüntetett helyén, de alkal-
manként el lehet vinni a folyó más pontjára is. 
A kiírás szerint az úszó színház 200-300 nézőt 
tudjon befogadni, megfelelő színpaddal és nem 
több mint 20 előadó fellépéséhez szükséges ki-
szolgálóhelyiségekkel rendelkezzen. A nézőket 

kiszolgáló létesítmények: foyer, büfé, toalettek 
a parton helyezendők el, de legyenek könnyen 
mozgathatók és áttelepíthetők.

A meghirdetett ötletpályázatra 37 országból 197 
terv érkezett be, sajnos hazánkból nem volt pályá-
zó. A legtöbb pályázat az UsA-ból (19), litvániából 
(18), tajvanról (15) és hollandiából (14) érkezett. 

A nemzetközi zsűri neves építész és színház-
technikai szakemberekből állt:

Anne Minors (angol) az elmúlt 30 évben több 
mint 100 színház- és koncerttermet tervezett

Jean-Guy Lecat (francia) díszlettervező, 
szcenikus, műszaki vezető, színházigazgató

Xavier Fabre (francia) építész
Scott Georgeson (UsA) színházi konzulens
Pieter de Kimpe (belga) építész, tervezőiro-

dája van
Reinhold Daberto (német) építészmérnök, 

színházi konzulens
A zsűri elnöke az a Tim Foster (angol) volt, 

aki az oistAt építész Bizottságának elnöke, 
színházépítész, színházi konzulens és több 
szabvány kidolgozója. 

A zsűri az alábbi díjakat ítélte oda:

STAgE | SET | ScEnEry

A nemzetközi színházépítészeti 
ötletpályázat eredménye
9. OISTAT Theatre Architecture Competition, TAC 2015

  Az I. díjas terv. A vízen 
úszó fedett játéktér oldal-
ról nyitott, egy üveghíd 
köti össze a parttal

  Az I. díjas terv úszó színházának alaprajza
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Első díjat (5000 Eur) nyert:
A Floating theatre for the Crackwalker – 

tervezői: Uros novakovic, sebastian Bartnicki 
és erin Fleck, kanada

Második díjat nyertek:
Bridge’s theatre – tervezői: timothée raviol 

és priscilla moreira de Almeida, Belgium
river Box theatre – tervezői: Alejandra An-

geles és enrique Flores, mexikó
További díjazottak:
the loft – tervezője: piotr Blicharski, len-

gyelország
theater on the Wave – tervezői: delphine 

Quach & Anouk dandrieu, svájc
Improvisational theatre – tervezője: Žilvi-

nas stasiulevičius, litvánia
Dicséretben részesültek:
modular Circus theatre – karolina sewera, 

karolina stach (lengyelország)
spr## – emily murphy/Willem Broekaer/gi-

ulia Frigerio (Franciaország/Belgium)

Dyptique – stefano teker, marie michiels 
(Belgium)

the Floating theatre – enzo Valerio (svájc)
operation theatre – Quang le, lien hoang 

phuong (svájc/Vietnam)
urban Cyclorama – Alexia Florens, lucien 

desmenez (Belgium)
A zsűri az egyszerűségre törekvő, nagyvona-

lú terveket értékelte. Az ötletpályázat díjazott 
terveit nem kívánják megépíteni. A beérkezett 
pályázatok közül a 25 legérdekesebbet a stage 
| set | scenery nagy látogatottságnak örvendő 
színháztechnikai kiállításon és konferencián 
– a német színháztechnikai szervezet (dthg) 
támogatásával – tudták bemutatni. A  9.  tAC 
anyagát szép kiállítású, 92 oldalas kötetben ad-
ták ki, amely elektronikusan is elérhető.

  II. díj. River Box Theatre. Az alumínium csővázból épített, háromszintes kocka oldalait ponyva borítja. A nézők az állványzat különböző szintjeiről nézik a középen 
zajló előadást

  A TAC pályázat terveinek bemutatása a Stage | Set | Scenery kiállításon



  II. díj. Bridge’s Theatre. Az előadóteret tartalmazó, teljesen nyitott úszómű mindig egy híd alatt van, amely 
összeköti a két partot. Az előadást a hídról is nézhetik
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