
Budapest déli részén, a pesti Duna-
parton egy megszüntetett vasúti
teherpályaudvar helyén a magyar
fôváros új kultúrnegyede épül. A
szépséges panorámájú telken
elôször az új Nemzeti Színház
készült el. Ezévben átadták a
második létesítményt is, a jelen-
tôsen nagyobb tömegû Mûvészetek
Palotáját. A következôkben a leg-
újabb épület különleges hom-
lokzatvilágítását ismertetjük.

A Mûvészetek Palotájának három funk-
ciója van:

- egy 450 fôs színház (Fesztivál Színház)
- egy 1700 fôs koncertterem (Nemzeti 

Hangversenyterem)
- egy 13 000 m2 kiállításterû kortárs 

múzeum (Ludwig Múzeum – Kortárs 
Mûvészeti Múzeum)

Az épület a magyar gyakorlatban lenyû-
gözôen nagy méretû. Több, mint 10 000 m2-
es beépítési területen 64 000 m2 a ház belsô
alapterülete! Az épület szerkezetének logi-
káját leginkább a maketten lehet megérteni.
A hármas funkcióból következôen három kü-
lönálló „doboz” épület készült egy-egy fela-
dat kiszolgálására. E három „dobozt” egy
hatalmas üvegcsarnok köti össze a „ház a
házban” elvét alkalmazva. A hármas tagolás
az alaprajzban is felismerhetô: külsô-belsô
közönségtér, majd a középsô mag a produk-
ciók számára, végül délen a híd mellett a
szerviz zóna (irodák, raktárak, öltözôk).
Megjelenik a hármas tagolás vertikálisan is
alul: a fogadó szintek, majd a funkcionális
szintek, majd legfelül a zsinórpadlások
dobozai.

Fontos megjegyezni, hogy a belsô tér ,
különbözô stílusok, hangulatok, ötletek, szim-
bolikus formák már-már barokkos együttese

igényes anyagokat használ és gazdag a
színekben. A fôleg meleg színek lényeges
alkotóelemei a belsôépítészetnek.

A bejárat a gigantikus oszlopokkal a régi
korok építészetének portikuszait idézi. A
monumentális oszlopcsarnok az üvegfal
mögötti belsôtérben, a lépcsôházban is foly-
tatódik, a „XXI. századi gótika” érzetét kelti.
A bejárat üvegfala, a másik három oldal
rusztikusan mintázott kôfala viszonylag sima
felületek.

A Mûvészetek Palotája Budapest legdé-
libb, viszonylag új közúti hídja mellett épült,
melynek 36 m magas oszlopai hordozzák az
indirekt útvilágítás tükör felületeit . A hídvilá-
gítás viszonylag gyenge, kb. 10 lux. Északon
a már elkészült új Nemzeti Színház árkádok-
kal, ívekkel, oszlopokkal, balkonokkal és sok
szoborral díszített posztmodern épülete áll.
Világítása sárga, fehér és zöld színeket hasz-
náló, erôs, már-már agresszív (mintahogy a
homlokzat nappali építészeti megjelenése is
az) statikus díszvilágítás.

A környezet többi része beépítetlen,
fejlesztésre váró, világítással nem rendelkezô
sötét terület.

A Mûvészetek Palotája fontos építészeti
elem Budapest városképében, a Duna-parti
panorámában. Az esti homlokzatvilágítás-
nak meg kell mutatnia az épület teljes
tömegét és az egyszerû bemutatáson kívül
egy, a nappali képhez képest addicionális
látványossággal is kell szolgálnia.

A díszvilágításnak a közvetlenül mellette
már elkészült új Nemzeti Színház világításá-
val egyrészt versenyeznie kell, másrészt avval
együtt kell élnie – békés koegzisztenciában.

Miután a Nemzeti Színház és a Mûvészetek
Palotája építészete teljesen más, a világítási
stílusok is csak különbözôek lehettek. Míg a
Nemzeti Színház tobzódó változatosságú
homlokzatának nagyon romantikus, fény-ár-
nyékban gazdag, színeket is bátran hasz-
náló világítása van, addig a sima üveg és kô
felületekbôl álló Mûvészetek Palotája hom-
lokzatvilágításának más világítási stílust kel-
lett keresni, hogy az esti kép versenyképes
legyen. A Palota esetében nem kellett olyan
hûséggel követni az építészet nappali képét,
a sima felületeken megengedhetô, hogy a

A MÛVÉSZETEK PALOTÁJA SZÍNES, DINAMIKUS
DÍSZVILÁGÍTÁSA Dr. Horváth József

1. AZ ÉPÜLETRÔL

5

V I L Á G Í T Á S T E C H N I K A  -  M Û V É S Z E T E K  PA L O T Á J A E L E K T R O T E C H N I K A

2. A VILÁGÍTÁSI KÖRNYEZETRÔL

3. A DÍSZVILÁGÍTÁSI KÖVETELMÉNYEKRÔL ÉS
A TERVEZÉSI SZEMPONTOKRÓL.



világítás „önálló történetként” jelenjen meg,
új látványokat generálva a nappali képhez
képest.

Figyelembe véve az épület belsô színek-
ben gazdag, változatos kialakítását, a külsô
homlokzatvilágításnál is megengedhetôk a
teátrális, játékos, könnyed, színbô effektusok.

A világításnak közelrôl szemlélve meg
kell mutatnia az épület impozáns tömegét és
a bejárat oszlopcsarnokainak rendjét, egyút-
tal megfelelô városképi hangsúlyt kell
képviselnie Budapest esti városképében.
Tekintettel arra, hogy a folyó túloldalán, a
budai dombokon az összes kilátóhelyrôl jól
látszik az épület, a panorámában is, a többi
kivilágított budapesti épület hierarchiájába
illeszteni kell a világítást  és összehangolni a
Nemzeti Színház világításának jelentôségé-
vel is, melyet az a dunai panorámában kép-
visel. A távolról történô szemlélés során tehát
a kiemelni és beilleszteni, az elkülönülni és
együttélni ellentmondásait kell megoldani.

A tervezési munka során mintegy 200 lát-
ványterv – kompjuteres vizualizáció – készült
a különbözô lehetséges változatokra. Ezekre
itt nincs lehetôség kitérni, mintahogy nem
kívánunk részletesen foglalkozni a szokásos
és szabványos tervezési szempontokkal, mint
például a szerelhetôség, karbantarthatóság,
élettartam, anyagok kiválasztása, stb.

A jelzett szempontok alapján végül
három – különbözô stílusú, de egymásra
épülô – homlokzatvilágítási rendszer épült
meg. Továbbá egy negyedik berendezés, a-
mely a díszvilágítás részét ugyan nem képezi,
az a homlokzatra szerelt, reklámfelületet adó
rendszer.

A Mûvészetek Palotája statikus díszvilágí-
tása elsôsorban a fôbejáratnak és környéké-
nek világítása. A célja: ünnepi kiemelô fé-
nyek a Palota produkcióira érkezô nézôknek
azt az emelkedett érzést nyújtani, hogy a
kultúra templomába léptek be.

A statikus díszvilágítás legfontosabb
részei:

- az épület lábazat világításai
- a monumentális oszlopok világításai
- egyéb bejárati falfelület világítások
- az épület tetején a zsinórpadlások 
tömbjének kiemelése.

A statikus díszvilágítás fehér színû, az
épület tetején sárga. Általában fényár-
világítások és földbe, illetve mennyezetbe sül-
lyesztett súrolófények.

A látvány integráns részei a bejárati
oldal üvegfelületein kiáramló belsô fények,
melyek a közönséget fogadó belsô oszlop-
csarnok erôs világításából származnak.

Az épület három oldalát képezô sima
kôfelületek mozgalmasabb hatást keltô vi-
lágítására LED egységeket használnak. A 30
cm és 1 m közötti különbözô hosszúságú lám-
patestekben 8 mm-ként elhelyezett RGB LED
világítóegységek változtatható színûek és vál-
toztatható fényerôsségûek. A nagy falfelülete-
ken a különbözô lámpatestek sztochasztiku-
san, random elrendezésben helyezkednek el.

Ez a világítás az épület tömegét
önmagában nem tudja visszaadni, a távo-
labbi nézôpontokról a kívánatos világítási
intenzitás sem biztosítható. Közelrôl szemlél-
ve viszont nagyon érdekes absztrakt tábla-
képekre emlékeztetô hatások érhetôk el. A
LED vonalak utalnak az épület koncertterem
funkciójára, ritmusuk emlékeztet a kotta
hangjegyeire.

Az elkészült LED világítás:
- színes, lámpatestenként változtatható 
színû
- változtatható intenzitású
- programozható.
A LED rendszer igen érdekes, újszerû

effektus és együtt a másik két homlokzat-
világítási berendezéssel gazdagítja a világí-
tási élményt.

A Mûvészetek Palotája díszvilágításának
harmadik legfontosabb rendszere a színes,
dinamikus fényárvilágítás. Ez a világítási
mód, amely néhány éve divatba jött a világ-
ban még mindig újdonságnak, modern tech-
nológiának számít.

A programozható, változtatható színû
külsôtéri fényvetôket részben az épülethom-
lokzattal szemben, részben az épület tetô-
teraszán, magára az épületre szerelték. Az
épületen kívül mûködô egységekhez speci-
ális, ez alkalomból konstruált oszlopok, illet-
ve lámpakarok készültek. A teljes homlokzat
változó színû fényárvilágítása logikusan

következik a színekkel teli belsôtér építészeti
megjelenésébôl. A külsô színes világításból
felépített rendszer szerves részeként a közön-
ségfogadó belsôtérben is mûködnek hasonló
lámpatestek, abból a célból, hogy a már
említett funkcionális építészeti „dobozok”
belül látható felületei a külsô homlokzattal
azonos programozás szerint, együttmûködve

legyenek megvilágítva, így az építészeti
szerkezetet bemutatva az esti megjelenítés-
ben is. 

A megvalósult színes, dinamikus 
díszvilágítás a következô elônyöket nyúja:

- A fényárvilágítással az épület teljes 
tömegét reprodukálja az esti látványban
- Az épület megjelenése, a megfelelô
intenzitású megvilágítás segítségével,
Budapest esti városképében a dunai
panorámában tökéletes
- Ez a berendezés olyan világítási effek-
tust eredményez, amely teljesen más,
ezért elkülönül a Nemzeti Színház
világításától, ugyanakkor az épület
rangjának megfelelô hangsúlya van és
esztétikus. Mégis a két világítás egymást
nem zavarja, harmonikusan mûködik
egymás mellett.
- A berendezés lehetôséget ad alkalmi
látványok, teátrális programok, fény- és
hangjátékok alkotására.

A díszvilágítás három rendszere a statikus-,
a LED-, és a dinamikus, színes világítás
tökéletes összhangban mûködik, egymást
kiegészíti, gazdagítja.
Az épületkomplexum átadása után az újsá-
gokban megjelent kritikákból két világításra
vonatkozó megjegyzést idézünk:
„Az épület szerkezete - a megdöbbentô
méretek ellenére is – egyszerû és átlátható.
Ez különösen érvényesül az éjszakai
megvilágításban, ami majdnem hogy didak-
tikusan mutatja meg Zoboki Gábor
szervezési alapelvét.”(Áttrium 2005/02-03)
„A hármas tagolást végül az épület vertikális
szerkesztésében ismét csak megtalálhatjuk,
ezt az éjszakai világítás is artikulálja”.
(Magyar Építômûvészet 2005/3)
A két idézet azt bizonyítja, hogy sikerült az
építészethez igazodó, és azt gazdagító,
adekvát homlokzatvilágítást konstruálni,
amely olyan élményeket nyújt az esti órák-
ban, amilyen látványokat a természetes nap-
pali világításban nem élhetünk át.
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4. A MEGVALÓSULT DÍSZVILÁGÍTÁSI
BERENDEZÉSEKRÔL

4.1. Statikus díszvilágítás

4.2. Dinamikus LED világítás.

4.3. Színváltós, dinamikus, programozható
homlokzatvilágítás.



A Palota déli oldalán, a kiszolgáló
épületrész homlokzatán három vertikális
világító „csík” mûködik. Ezek célja: informá-
cióra és reklámra felületet adni.

A három vertikális alumínium rács-
szerkezet magassága 15 és 20 m között vál-
tozik, 3,5 m széles és vastagsága 1 m. A
rácsszerkezetre transzlucens, opalizált u.n.
„panaflex” fólia van ráfeszítve, amire a betûk
felerôsíthetôk.
A rácsszerkezeten belül T5-típusú fénycsövek
világítanak, melyek vezérelhetôk. Az elérhetô
világítási effektusok:

- a világítás pulzálhat, léptethetô, és fut-
tatható.

A szabályozás  a fényerô 0-100 %-a között
lehetséges (- 10 C° külsô hômérséklet alatt
50-100 % között).

A díszvilágítás egy-egy beállítása, egy-
egy „képe” elôzetesen megtervezhetô-
számítógépes programozással, illetve vezér-
léssel bármikor lejátszható.

A LED-rendszerben minden egyes lám-
patest külön vezérelhetô a beprogramozott

színre és fényerôsségre. Erre a célra 4 x 512
csatornás vezérlôpult áll rendelkezésre.
A színes, dinamikus fényárvilágítás vezér-
lôpultja 3 x 512 csatorna kapacitású. A
vezérelt lámpatestekkel elvileg bármilyen szín
kikeverhetô és minden egyes fényvetô önál-
lóan szabályozható.
A két rendszer össze van kapcsolva, így bár-
milyen szcenikai mûsor összeállítható és
lejátszható.
A reklámfelület szerkezetébe szerelt analóg
dimmerek és 48 csatornás DMX konverterek
szolgáltatják a vezérlés lehetôségét.

A budapesti Mûvészetek Palotája hatal-
mas méreteinek megfelelôen a díszvilágítási
berendezés is grandiózus! A 147 db szín-
váltós programozható fényvetô és a mintegy
40 000 db LED-bôl álló berendezés –
ismereteink szerint – jelenleg Európa leg-
nagyobb ilyen jellegû színes, dinamikus külsô
díszvilágítási rendszere!
Az új technika és technológia show elemek
megvalósítására ad alkalmat a kültéren. Az
épület homlokzat „világítási színpaddá”
válik. Napi meghatározott idôben külsôtéri
„világítási elôadásra” van lehetôség, ami

kedvelt programja lehet a külföldi
vendégeknek, az utazási irodák kínálatának.
A helyi lakosság, fiatalság találkozó helyévé,
fórumává válhat az épület és környéke.

A bemutatott rendszer a város-
világításban forradalmi fejlôdést
jelent, ha megfelelôen alkalmaz-
zák! Természetesen elképzelhe-
tetlennek tartunk egy többszázéves
mûemlék világítására ilyen intenzív
színes, dinamikus, a figyelmet
agresszíven magáravonó megol-
dást. A mûemlékek esetében a
világítás alázattal kell, hogy szol-
gálja az építészet szépségeit. De
egy modern, simahomlokzatú épü-
leten egy ilyen világítás szervesen
kapcsolódhat az épület koncep-
ciójához és azt meghaladva addi-
cionális önálló látványosságot
nyújthat az esti órákban, az esti
városképet és életet gazdagítva.
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4.4. Reklámfelületek világítása.

4.5. Programozás, vezérlés.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

Statikus díszvilágítás
Lámpatest 394 db
Lámpatest szállítók ERCO, iGuzzini, MEYER, Schréder
Beépített teljesítmény 38 kVA

LED-rendszer
LED RGB 40 000 db
Lámpatest 541 db
Lámpatest szállító MY-TRONIC
Összes lámpatest hossz 325 m
LED fajlagos teljesítmény 28 VA/m
Beépített teljesítmény 9,1 kVA

Színes, dinamikus fényárvilágítás
Belsôtéri 150 W-os lámpatest 53 db
Külsôtéri 150 W-os lámpatest 12 db
Külsôtéri 575 W-os lámpatest 82 db
Összes lámpatest 147 db
Lámpatest szállító Martin
Beépített teljesítmény 70 kVA

Reklámfelület világítás
T5 fénycsô, 54 W-os 816 db
Beépített teljesítmény 48 kVA

Összes beépített lámpatest 1082 db
Összes beépített teljesítmény 165,1 kVA

Építésztervezô: Zoboki, Demeter és Társaik Építésziroda KFT.
Zoboki Gábor

Világítástervezô: LISYS Fényrendszer RT.
dr. Horváth József, Deme László, Farkas László

- LED-rendszer: VILLES KFT.
Villányi László, Németi Ferenc

Kivitelezô: Arcadom Építôipari RT.
Kis Vámosi Tamás, Pál Ferenc

Világítás kivitelezés: 
- anyagszállítás, mûvezetés,
üzembe helyezés LISYS Fényrendszer RT.

Farkas László
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