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Kontakt / konzultace: Jaroslav Hrdlička, email: blood.taking@gmail.com

Popis scény

Na scéně je kulatý stůl o průměru 180cm. Kolem něj sedí 3 performeři. Diváci sedí okolo. Nad stolem
visí kolmo dolů videoprojektor. Projekce zabírá celou plochu stolu. Je to zároveň jediný světelný zdroj
v představení. Vše se odehrává pouze na stole, nebo v jeho nejbližším okolí.
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Technické požadavky

Scéna:

- V prostoru je potřeba zajistit tmu a ticho.

Projekce:

- Je potřeba zajistit projektor a jeho zavěšení nad stolem.

Vzdálenost desky stolu od podlahy je 70cm. Projektor musí viset kolmo nad centrem stolu a musí
zvládout vysvítit celou plochu stolu o průměru 180cm. Vzdálenost čočky projektoru od desky stolu
musí být taková, aby se dal obraz projekce na velikost 180cm (na výšku) zaměřit bez nutnosti ho
digitálně ořezávat. Záleží na čočce projektoru. Pokud je projektor moc vysoko, může být problém ho
na požadovanou velikost zmenšit. Naopak pokud je strop nízko a čočka není dostatečně širokoúhlá,
hrozí, že obraz nepůjde na požadovaný rozměr zvětšit.

- Dostatečně dlouhý HDMI kabel.

Samotné PC, které odbavuje projekci je kvůli hlučnosti umístěné mimo scénu se stolem. Nejdále však
10m od stolu. Kam PC umístit lze vyřešit až na místě podle dispozic prostoru.

Světla:

Světla jsou potřeba pouze na příchod diváků a to v nejnižší možné intenzitě s ohledem na jejich
bezpečnost. Žádná světla by neměla být nikdy namířena přímo na stůl či na performery. Během
představení svítí pouze videoprojekce. Světla lze vyřešit až na místě podle dispozic prostoru.

Zvuk:

Kolmo nad stolem je třeba na stropě 1 aktivní reprobedna směřující dolů na stůl. K reprobedně by měl
vést kabel ze zvukové karty pod stolem (výstup 6.3 jack). Kabel by měl být veden po zemi ke stěně a
dále nahoru k reprobedně. Dále je potřeba jeden krátký XLR kabel (cca 0.5m).

Diváci / Elevace:

Představení nelze hrát v klasickém divadelním “kukátku”. Diváci musí vidět na desku stolu a nesmí
být dál než 6 metrů od středu stolu. Už první řada diváků by měla být o něco víš než samotní
performeři. Pokud prostor disponuje svažující se elevací nad scénou, lze částečně využít i jí. Po
konzultaci lze využít i balkóny.

Další požadavky:

- Pod stolem minimálně 6 el. zásuvek.
- Pod stolem je potřeba malý stoleček/stolička (cca 50x50cm, cca 50cm vysoký)
- Tři černé nevrzající židle.
- Sprcha. Nutná v místě kde se představení odehrává.
- Parkování pro jedno osobní auto.


