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ELÕADÓTERMEK PRÓBATERMEK ÖLTÖZÕK IRODÁK (TV STÚDIÓ)NÉZÕTEREK ELÕADÁSOK HELYEIKÖZÖNSÉGFORGALMI TERÜLET

LÁTVÁNY AZ ELÕCSARNOKBAN A SZÍNHÁZ NÉZÕTERE ALATT

A SZÍNHÁZ BELSÕ ÉLETE

A színházi öltözõk a színpadhoz a lehetõ
legközelebb vannak, a patakra nézõ oldalon, két
szintben. Fölöttük sorakoznak az irodák, végigfutó
teraszsávval nézve a parkra.

A teraszsáv kiszélesedõ vége már a színészbüfét
jelzi, amelyhez nagy fedett terasz is tartozik. Ez a
hely, a lehetõ legtávolabb a zajos utaktól, gyönyörû
kilátással a Gyöngyös-patakra és a Pelikán Parkra,
bensõséges házi ünnepségek megtartására is
alkalmas. A belsõ helyiségként kialakított könyvtár
felülrõl kapja a fényt, a teljes befelé fordulást
segítve.

A színpad hátsó két sarka mögött elhelyezett
’zsinórlift’ és ’zsinórlépcsõ’ az alsó színpadtól a
fõszínpadon át egészen a zsinórpadlás tetejéig
vezet, sõt még azon is túl, a színház legfelsõ,
rekreációs szintjére.

A stúdiószínpadot folyosó veszi körbe, minden
irányból megközelíthetik a színészek. Bár a
pinceszinten van, a közvetlenül mögötte lévõ lift és
lépcsõ révén mégis közel van az öltözõkhöz. A
körbefutó technikai karzat és a fölötte lévõ
szerelõszint minden technikai megoldást lehetõvé
tesz. Önálló életét erõsíti az elõcsarnoktól elkülönülõ
elõtér, ugyanakkor vizuális kapcsolat tart a fedett-
nyitott utca süllyesztett terével, az agórával.

A próbatermek a színpadszinten helyezkednek el, a
lehetõ legközelebb az öltözõkhöz. A két kis
próbaterem 5m, a nagy próbaterem 8m szabad
belmagasságú. Mindhárom próbaterembe be lehet
tekinteni az emeleti szintekrõl, a nagy
próbaterembe két körbefutó technikai karzat is
került. A kis próbatermek között raktárat helyeztünk
el, a nagy próbaterem és az oldalszínpad között
pedig egy 8m-es belmagasságú díszletraktár is van,
ami mindkettõt ki tudja szolgálni.

A SZÍNHÁZTEREM

A hagyományos keresztszínpados elrendezéshez illõ,
hagyományos ívelt lépcsõs nézõtér, körbefutó
egysoros karzattal, rendezõi páhollyal.

A zenekari árok, illetve az elsõ 3 ’fix’ sor emelésével
különbözõ alternatív berendezésekre is van
lehetõség (lásd színpadtechnikai vázlatok).

A hang- és fényvezérlõ helyiségek a nézõtéri
galéria mögött helyezkednek el, a színház belsõ
területérõl egy technikai folyosó segítségével
elérhetõk. A nézõtéri galéria bal oldalán rendezõi
páholyt alakítottunk ki, amely szintén elérhetõ a
színház belsõ területérõl is.

A nézõtér és az elõcsarnok fölött, az enyhén
emelkedõ tetõfödém alatt kialakuló technikai
szinten helyet a színház önálló gépészeti rendszere,
rejtett módon, nem zavarva meg az épületegyüttes
összefogott tömegét.

A TV-STÚDIÓ ÉPÜLETE

A városi TV-stúdió független a színháztól, de azokat
a funkcionális kapcsolatokat megteremtettük, ami
a gazdaságos mûködtetést segíti (közös
teherfelvonó, díszlet- és jelmeztárak és mûhelyek
közös használata).

Az utcaszinten a 18-as Honvéd utcáról induló
passzázson csak egy kis porta található, innen lift és
lépcsõ visz fel az elsõ szintre, ami a fogadószint,
várakozóval és öltözõvel. Innen nyílik az irodablokk,
az adáselõkészítõ, utómunka- és irodahelyiségekkel.
A második szinten helyeztük el a stúdiókat és a
lebonyolító helyiségeket. Ide érkezik fel a
teherfelvonó is.

A tér felõli végen, az enyhén emelkedõ tetõfödém
alatt kialakuló technikai szinten kap helyet a TV-
stúdió önálló gépészeti rendszere, rejtett módon,
nem zavarva meg az épületegyüttes összefogott
tömegét.

A RENDEZVÉNYKÖZPONT

Mivel a megtartott rendezvényterem magára
maradt, el kellett helyeznünk mind a publikus, mind
a kiszolgáló funkcióit. Az elõbbi a tér felõli oldalon,
az utóbbi a Deák Ferenc utca felõli új szárnyban
találta meg a helyét.

A nagyelõadó, és a két osztható kiselõadó a
hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel hosszú
vékony tömegként a tér felõl takarják a
rendezvényterem megmaradó tömbjét. A két elem
között többszintes galériás tér alakul ki, saját belsõ
világgal.

A kiszolgáló épület pedig egy kompakt
’öltözõgyár’, a naponta változó programok és
társulatok részére.

A rendezvényterem nagy belmagassága
megengedi (és korszerûtlenné vált technikai háttere
szükségessé teszi), hogy a rácsostartók alatt új
kétirányú karzatrendszert helyezzünk el (lásd
színpadtechnikai leírás).

A színpadi épületrész is újjáépül, fölötte új technikai
szint alakítható ki. A színpadszint lesüllyeszthetõ a
terem szintjére, és teljes szélességében kinyitható a
patakpart felé.

A megtartott vasbeton nézõtér alatt helyeztük el a
mobil pódium- és székraktárakat, valamint az
épületegyüttes egyéb közös helyiségeit.

A tér felõli szárny fölött, az enyhén emelkedõ
tetõfödém alatt kialakuló technikai szinten kap
helyet a rendezvényközpont önálló gépészeti
rendszere, rejtett módon, nem zavarva meg az
épületegyüttes összefogott tömegét. A gépészet
további helyiségei a kiszolgáló épület pinceszintjén
találhatók.

férfi w
c

nõi w
c

04SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT


