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Az Orgonamátrix – azaz ember a gépben, az 
alkotók definíciói szerint egy összművésze-
ti produkció, amely a különböző hangszerek, 
látványelemek, tánc és vizualizáció eszközeit 
használva hoz létre új, eddig nem látott előa-
dást. A  lazán egybekötött jelenetek a hétköz-
napi világ mögötti zeneiséget mutatják be a 
számítógépek segítségével.

hogyan csöppentem bele, és mivé tudott ala-
kulni ez a dolog?

Az első egyeztetésre besétált néhány fiatal 
srác, és fura kérdéseket tettek fel: hogyan tud-
nák átvenni a hangversenyterem világításának 
a vezérlését? Már hallottak az ARtnet vezér-
lésről, ezt tudja-e fogadni a mi vezérlőrendsze-
rünk? visszakérdeztem, hogy mit is szeretnének 
tulajdonképpen látni. Azt még nem tudják, de 
a hanggal együtt, szinkronban szeretnék vezé-
relni a világítást. kérdezték, hogy mit tud ez a 
rendszer, mondtam, hogy mindent! jó, akkor 
mutassam meg, miket lehet vele elérni. egy rö-
vid, inkább lámpabemutatót tartottam, de már 
akkor látszott, hogy hiba lenne a teljes vezér-
lésre rászabadítani ezt a csapatot. elmondtam, 
hogy ugyan nincs kizárva, hogy meg lehet írni 
egy vezérlőprogramot, amely képes az összes 
eszközt kezelni ARtnet kommunikációt hasz-
nálva (ezt csinálják a vezérlőpultokat gyártó 
cégek is), de a rendelkezésre álló néhány hónap 
erre kevés lesz, különösen úgy, hogy nem isme-
rik se a vezérelni kívánt eszközök igényeit, se a 
ház vezérlési felépítését, se a világítástechniká-
ban bevett szokásokat, eljárásokat.

végül abban állapodtunk meg, hogy a vilá-
gítás vezérlése marad a meglévő vezérlőrend-
szeren, de kidolgozzuk azokat az eljárásokat, 
amivel élőben bele tudnak avatkozni a külön-
böző eszközök tulajdonságaiba (fényerő, szín, 
mozgás).

A következő próbára már sokat tisztult a kép: 
készült néhány szám, ahol a kijelölt robotok 
különböző funkcióit a pulton leprogramoztam, 
majd ezeknek a visszajátszását beillesztettem 
Midi vezérlés alá. Az így felkészített eszközök 
tulajdonságait már közvetlenül el lehetett érni 
a külső vezérlőkről, laptopokról. két példa: az 
orgonán lenyomott billentyűk sorban indítják a 
nézőtér falmosó fényvetőinek fényerejét, így a 
különböző akkordok lenyomása a nézőtér kü-

lönböző pontjain megjelenő fényekkel párosul. 
A másik számban két óriási folt jelenik meg a 
vásznon, és az orgona két regiszterén megszó-
laló hangok függvényében vált színt, illetve a 
hangerővel arányosan változik a fényerő.

Az egész előadás több, különböző eszközö-
kön megszólaló, rövid számból épül fel, amelyek 
(néha csak igen halványan) épülnek egymásra, 
illetve a technikai eszközök kölcsönhatásaira. 
A próbák során több különböző verziót, válto-
zatot kipróbáltunk, de nem minden került be a 
végleges előadásba.

Az előadás alapötlete az, hogy az orgonát 
képesek számítógépeken keresztül, a Midi 
szabványt felhasználva megszólaltatni. A Midi 
felhasználható a mi MA2 pultunk külső vezérlé-

TECHNIKA ÉS MűVÉSZET

Orgonamátrix –
ördög bújt az orgonába!
Mindenképpen rendhagyó, speciális előadásnak lehettem részese, kis részben alko-
tója, mely egy kortárs újzenei cirkusz, művészek és programozók közös munkájából 
született. Egy különleges összművészeti produkció jött létre a Müpa nagytermé-
ben, ahol a legújabb technológiai lehetőségek találkoztak a klasszikus orgonával. 
Az előadás szerves részeként igen végletes, ritkán alkalmazott formában jelent 
meg a világítástechnika.

elsősorban biztonsági megfontolásokból ki-
zárt, hogy a teljes vezérlést átadjuk egy külső, 
általunk nem kontrollálható, ismeretlen esz-
köznek. A terem teljes vezérlésébe beletartoz-
nak a robotlámpák tápját kapcsoló áramkörök, 
a nézőtér különböző külső területeit ellátó 
áramkörök. ezek hibás működtetése komoly 
problémákat tud okozni. Arra már többször 
volt példa, hogy egy külsős produkció hoz ma-
gával saját vezérlőpultot, de ilyen esetekben 
is mindig használjuk a saját pultunkat is, és a 
külsős pult kapcsolódik a vezérlési hálózathoz. 
jelen esetben a teljes vezérlést kívánták átven-
ni, egy erre az alkalomra kifejleszteni kívánt 
számítógépes programmal és igencsak hézagos 
szakmai ismeretekkel. 

   Tánc a robotlámpával
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sére is. többféle eszközről érkeznek adatok, ki 
is próbáltunk több változatot.

 A robotlámpák mozgása nagyon megragad-
ta az alkotók fantáziáját, két műsorszám is erre 
alapult:

Rögtön az előadás elején lefutott a „fény ébre-
dése” című jelenet. A főszereplő a színpad köze-
pén álló vari*lite vl4000 robotlámpa. elsőként 
lassan mozogva pulzál a fénye a nézők fölött, 
majd lebólint a színpadra, és kinyílva jelzi a te-
ret. ezután teljesen beszűkült fénnyel rávilágít 
a tartón egy másik robotra, erre ennek is kinyit 
a fénye, visszavilágít. lassan az összes robotra 
rányit a vl4000, mindnek „begyújtja” a fényét, 
így keltve életre a társait. A  fronttartón életre 
keltett gépek már a vászonra nyitnak ki, és ezek 
fényét már a vetített animáció veszi át, folytatva 
az előadást a következő műsorszámmal.

Az előadás közepén mutattuk be a „robot-
lámpa-idomár” műsorszámot. itt a rendező/
dramaturg/táncos valcz péter utasításait kö-
vette a vl4000, pörögve, átfordulva „fogadott 
szót” az amúgy halandzsanyelven kapott utasí-
tásoknak. ezt a számot eredetileg a Wii érzéke-
lőire alapozva kellett volna előadni, de annyi za-
var, hiba, érdekesség merült fel a próbák során, 

hogy végül „csak” a leprogramozott lépésekkel 
futott le a mű. A  végén az öntudatra ébredt 
gép, társait segítségül hívva, lestroboszkópoz-
za az idomárt, majd meghajol a nézők felé. ez 
a szám aratta a legzajosabb sikert, és én nem 
emlékszem, hogy valaha kapott-e ekkora tapsot 
egy robotlámpa!

egy másik számban egy robot játszott, amely-
nek fénye a teremben körbesétáló „hang”-ot 
követte. A karzaton körbe kihelyezett hangszó-
rókra egy laptop küldte a kopogó lépéshango-

kat, és mindig arra a pontra irányította a robot 
fényét, ahonnan a nézők hallhatták a lépések 
zaját. ezt úgy értük el, hogy leprogramoztam 
ötven pozíciót (a középső tartón lévő robot elég 
meredek szögben látott rá a karzat különböző 
pontjaira, így sok lépésből lehetett elég precíz 
megvilágítási pontokat képezni), és ezeket a 
lépéseket lehetett (makrókon keresztül) közvet-
lenül elérni a laptopról.

Azt már a próbák alatt is érezni lehetett, hogy 
a több különböző műsorszám összefűzésével 
lesznek problémák. Az egyes számok külön lap-
topokról kerültek lebonyolításra, attól függően, 
hogy épp milyen eszközt kellett vezérelni (orgo-
na, gépzongora, vetítés). ezek között hálózati 
kapcsolat és Midi kontrollerek osztoztak. A le-
bonyolítás egyszerűsítése miatt egy fénypultot 
letelepítettünk a színpadra, így ennek Midi 
bemenetére csatlakozott az egyik laptop Midi 
eszköze. Azt, hogy erre a laptopra mikor melyik, 
a hálózaton kapcsolódó laptop küld jelet, elég 
nehezen sikerült koordinálni.

Az előadást több apró technikai hiba is zavar-
ta, ezek mindegyike a Midi eszközök hibájára 

például készítettünk egy olyan megoldást, 
ami a beérkező hangerő függvényében pörget-
te a robotlámpák gobóit, vagyis minél hango-
sabban énekeltünk bele a mikrofonba, annál 
gyorsabban forogtak a gobók. nagyon vicces 
volt, de végül nem használtuk.

Az a trükk is kimaradt, amely a Wii moz-
gásérzékelőjét, orgonahangokat és egy robot 
mozgását kombinálta. ha táncolt valaki az ér-
zékelő előtt, akkor mozgott a lámpa, és érdekes 
hangok jöttek az orgonából. végül technikai 
okokból, a mozgásérzékelő bizonytalansága 
miatt maradt ki a műsorból.

több géptípus is megfordult a robotlám-
pa-főszerep válogatásán, először a nagyon 
halk vl1000As. ő szépen dolgozott, de a tán-
cos jelenetben lassúnak bizonyult. A  sokkal 
gyorsabban mozgó vl3500Q sajnos tényleg 
nagyon hangos volt. (Ráadásul nem mindig 
ért rá, mert a színházteremben is kellett dol-
goznia.) végül az amúgy tartalékos szerepet 
játszó, nagyon gyorsan mozgó, de lehalkítható 
vl4000 kapta meg a főszerepet. nem használ-
tuk ki a képességeit, csak az extra széles zoom-
tartományt és a böhöm testet meghazudtoló 
gyors mozgását mutathatta be. 

  A kép jobb szélén a MIDI-jeleket fogadó pult is látható

  Nyolc lejátszó vezérli a két folt tulajdonságait
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volt visszavezethető, többnyire nem jókor, nem 
jó csatornán jött a nem jó anyag/adat. Mivel 
maga a műsor igen erősen kortárs jellegű, a néző 
nehezen tudja megítélni, mi számít hibának, és 
mi tartozik a produkció szabadon szárnyaló 
képzeletéhez. én láttam a pulton a beérkező 
Midi kontroll adatait, de a nagyszámú vezérelt 
lejátszó miatt azt már nem tudtam megállapíta-
ni, hogy helyes adatok érkeznek-e. (Az előadá-
son végül 278 lejátszót vezéreltünk, nagyrészt 
különböző Midi csatornákon keresztül.)

Az előadás végén, az egyébként nem is be-
állított tapsrendben a vicces alkotók hagytak 
helyet a robotlámpának, így a zajos sikerben a 
vl4000 is ott hajlongott, vidáman bólogatott, 
fogadta a gratulációt. (hátrálni és előre jönni 
nem tudott, de mindig hagytak neki helyet.)

Az biztos, hogy nagyon különleges, ebben 
a formában megismételhetetlen produkciónak 
voltunk részesei. A nézők nagy része jól fogad-
ta, illetve be tudta fogadni az így generált élmé-
nyeket. Azok, akik egy orgonakoncertre számí-
tottak, talán csalódtak, de a kortárs művészet 
már csak ilyen…

KISS PÉTER
Müpa

CAFe Budapest 2015

A kortárs Művészeti fesztivál idei programjának egyik különleges összművészeti eseménye volt az 
Orgonamátrix előadás. Az előadást Rubik ernő zoltán rendezte, maga is játszott gépzongorán, és a 
zeneszerzésben is részt vett.

A produkció költői módon egybefűzött jelenetek sorából állt, melyben a hagyományos hangszerek 
és zenei eszközök a legújabb digitális technológiával szövetkezve egy varázslatos vizuális világba 
röpítenek. Absztrakt cirkusz, ahol minden mindennel összefügg. Minden zene, minden mozgás és 
minden látvány. egy digitális kísérlet, ahol a „gépek” egy olyan játék eszközei, melynek célja fölfedezni 
a hétköznapi világ felszíne mögött húzódó zeneiséget.

A klasszikus hangszerek mellett az elektronikus zenei eszközök már életünk elfogadott részévé 
váltak. A fiatal alkotócsapat ezt a fejlődési folyamatot folytatva az új – a számítástechnika adta – 
lehetőségeket keresi. Megpróbálja szintézisbe hozni a modern vezérléstechnika segítségével a hang-
folyamatokat a vizuális képi, vetítési megjelenítéssel. 

néhány új fogalom a nézők számára készült tájékoztatóból, amely ezt a kortárs törekvést jellemzi:
Algoritmikus zeneszerzés – Az algoritmus-zeneszerző olyan programokat ír, melyek zenét szerez-

nek – más szóval kis robotzeneszerzőket fejleszt. A lehetőségek a véletlen felhasználástól egészen a 
mesterséges intelligenciáig terjedhetnek.

Beatbox – belégzés, kilégzés és minden, ami közötte van. bartha Márk defa sound designer, két-
szeres országos bajnok ex-beatboxer az orgonaimprovizáció nagymesterével, fassang lászlóval küzd 
meg.

Loom – egy online kipróbálható applikáció, amit ehhez az előadáshoz fejlesztett a binaura csapa-
ta. hangszövőszék. Amit rajzolsz vele, az megszólal.

Myo – A nemrégiben kifejlesztett okoskarkötő érzékeli az izmok elektromos tevékenységét és a kar 
pozícióját (koncepció: bolcsó bálint, mozgás: vadas zsófia tamara).

Vizualizáció – huszár dániel animációi, a Müpa lámpaparkja (világítás: kiss péter) és a XORXOR 
csapatának szoftverei az algoritmikus zeneszerzés gondolatait teszik láthatóvá. baracskai zlatko or-
gonaművéhez fényvizualizáció párosul, több kánont pedig mozgásvizualizáció kísér.

  MIDI setup

  A fináléban gépzongora, pingpongasztal és orgona  Kortárs tánc az orgona hangjaira
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