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Egy tervező a lámpatestekre mint a tér többi tárgyára tekint.

Ez a jelenlét nem merül ki csupán formai-karakterbeli jegyekben, ugyanis 
ezen  tárgyak  fénykibocsátása  jelentősen  meghatározó,  hiszen  a  fény  a 
teljes térről alkotott képzeletünket képes megváltoztatni. Az így kialakított 
jelenség  mégsem jelent  statikus  képet,  mert  mi  emberek  folyamatosan 
mozgunk  környezetünkben  és  a  természetes  fények  is  folyamatosan 
változtatják  azt.  A  lehetőségeinket  kihasználva  további  változtatásokra 
vagyunk képesek a különböző fényforrások kapcsolásával és fényáramának 
megváltoztatásával. Vagyis a folyamatos módosítási „kényszer” az ember 
igényeihez  igazítható.  Az  elektronika  fejlődése  további  lehetőségeket 
biztosít a tervezők számára. 

Tovább  bővítjük  szótárunkat  a  kompakt  fénycső,  a  LED  stb. 
szavakkal.  Az  egyes  tereinkre  mindinkább  jellemző  a  sokféleség,  a 
különböző  fényforrással  működő  mesterséges  világító  eszközök 
alkalmazása.  A  sokféleséget  a  fény  színe,  intenzitása,  fókuszáltsága  is 
indokolhatja  egy  térben.  Belső  terekben alkalmazott  példákon keresztül 
vizsgálható  azok  alkalmazási  területe,  meghatározó  jelenléte, 
karakterhordozó szerepe. Vizsgáljuk meg együtt.

Egy belsőépítész számára szinte a legfontosabb fogalmak a fénnyel 
kapcsolatosak a tér meghatározása során. A fogalmak sorrendje egyben a 
tervezés  legfontosabb  elemeitől  az  elektromos  tervezőre  bízott 
szempontokig  terjednek.  Ez  a  fontossági  sorrend,  bizonyos  esetekben a 
tervezési programhoz igazítható.
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Egy tervező szereti meghatározni a 

• színvisszaadás, 
• káprázatmentesség, 
• színhőmérséklet, 
• a fény iránya, 
• a megvilágítás és egyenletesség térben, időben, 
• árnyékvetés és kontraszt hatásokat;

és rábízza társtervező kollégájára a 

• gazdaságosság, 
• megvalósíthatóság, 
• szabványosság,
• üzemeltethetőség, 
• biztonság szempontjainak figyelembe vételét.

A megrendelők nagy számban úgy gondolják, hogy a vizualitás az 
egyedüli eszköz a tér meghatározó elemeinek leolvasására. Pedig ez csak 
egy a hatások közül. Az érzékszerveink kihasználják a hang, a tapintás, a 
hőérzet, a nyomásértékek és egyéb hatásokat. A kulturális identitás hatásai 
legalább ilyen fontosak lehetnek.

Ez a racionális térszemlélet, Szentkirályi Zoltán szerint a tér

„Úgy  tárul  fel  az  ember  előtt,  mint  amilyen  valójában: 
összefüggéseknek bonyolult, a résztől az egészig mindent átszövő, 
állandóan  változó,  mozgó  rendszereként,  melynek  bármilyen  kis 
szakasza  csak  az  összefüggések  teljes  rendszerében  válik 
indokolttá.”
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