
Jak cię wi dzą,tak cię piszą
Scenografia eventowa Wymaga od twÓrców kompleksowego podejŚcia oruz znajomości potrzeb klienta'
Może mieć ona decydujący wplyw na ogólną ocenę calego przedsięwzięcia

Adaptowanie sali na potrzeby rłryda-
rzenia to niezwykle ważna część even-
tu. Dzięki odpowiednie1' scenografii
mozna wyczalować naprawdę niesa-
morvitą przestrzei, która pozostawi
lr' pamięci uczestników niezatarte
rrlażenie. Rynek scenografii eventowej
jest bardzo zróżnicowany i dynamicz-
nr. Aby wybrać odpowiednią wańo
poznać jego podstawowe zasady.

Granice scenogralii
Scenografia eventowa to szerokie za-

gadnienie' Na własny użyt'ek część
specjalistów z tej branży całą częśĆ
er entu, którą obserwują uczestnicy
ur'darzenia nazrya plastyką eventu.
\a plastykę eventu składa się wiele
elementów. Począwszy od zaproszeń
i detali związanych z rejestracją
uczestników, przez aranżację wnętrz,
po atrakcje i catering. które poMnny
btc srylistycznym uzupelnieniem za-
nierzonego ldimatu. Scenografia jest
jedną ze sldadowych pojęcia plastyki
el'entowej. Przygotowując tę część
er entu trzeba zatem pomyśleć kom-
pleksowo o wszystkim, z cz7,rn zetl<nie
się gość wydarzenia. We;'ście, kory'ta_
rze. zaproszenia, stroje hostess, recep-
cje. dzwięki we foyeq dekoracja sali,
scenografia sceny, wystroj stołów, ma-
teria15' multimedialne. Wszystko to słu-
n slkreowaniu niepowtarzalnego kii-
:ratu. który pozwoli gościom wydarze-
:ria odenvać się na chwilę od świata
;:dziennego. To główne zadanie pla-
>:.ki er'entowei. Dzięld niei można za-
oiec -qości w wizualną podróż do innej
:zeczrrr'istości. Tak jak w teatrze czy
:eż kinie. z tą jednak różnicą iż pod-
.ŻŁ. e\-entu uczestnicy mają styczność
z zadaną stylistyĘw dość bliskiej od-
.e5iości. B1wa nawet, i to dość często,
zc s_.aja się oni jej częścią.

S;upiając się bliżej na części sldado-
'.',; jalia jest wystrój wnętrza eksperci
',''-,:_lżnlają dwa działania: projektowa-
r. scenografii oraz projelrtowaniu de-
i: ::.ji' Dekoracje można charaktery-
:_'.,':.' jako nrniejszy zbiór wykona-
:'':: zabiegórł. plastycznych mający
i:-' .-:li; upiększyó przestrzeń, po-
:::..z-zenia. Na dekoracje składają się
s": ::::.-jsze środlri wy'razu, prostsze
:_:.r..,z3nia. nające za zadanie głów-
--r -- r:ri. charakter pomieszczenia.
-.i :i. ]-.l] odb1rr'a się event. Zamasko-
'.i:. '.:._' gonze części. nadać żądany
|.-. : :" sta\\'ić tło do wydarzeń.
>-r: -:dla ieSl SZe15Zym pojęciem
j.:_'::.:3 1est jej częścią sldadową).

K_::'.... zł znaczrie szerszej palety
:'- _ '.,. .:. itechnik. jestzrvartąprze-
]:.'':.:'--: ,'_rcepcją. rr-ktÓrej jeden ele-
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ment wynika z drugiego i jest uzupeł-
nieniem poprzedniego. W scenografii
możemy móMc o planowaniu prze-
strzeni z uwzględnieniem stref oddzia_
ływania. Strefa sceny _ tam, gdzie
przez większośĆ czasu skierowany jest
wzrok uczestników. Strefa uży.tkowa
_ cześc przestrzeni gdzie porusza się
zasadnicze grono gości. W zależności
od uldadu sali jest to miejsce, gdzie
uczestnicy spotyĘą się ze sobą i w
bliskiej odległości oglądają rekwizyty
będące częścią eventu takie jak deko-
racje na stołach, siedzenia i krzesła, a
także stoły cateringowe, parkiet ta-
neczny. WyróżniĆ można również stre-
fę cateringu i ścian. To wszystkie ele-
menty (łącznie z sufitem), ldóre po-
zwalają kontyłruowaĆ narrację głów-
nego tematu scenografii ze sceny. Czę-
sto Są to systemy budowane specja1nie
na zadany event, Z któr1łni goście ma_
ją stycznośĆ przez interaktyr,vność.
Mogą to być telebimy, ściany projek-
cy1ne, bądź odpowiednio wkompono-
wane monltory dotykowe będące na
przykład uzupełnieniem oferty caterin-
gowej (wyświetlanie przepisów na po-
trawy, które spożyłvają goście).

Planowanie to podstawa
Najważniejszą częścią przygotowa-

nia scenografii eventowej jest odpo-
wiednie jej zaplanowanie. Współpra-
cując z firmą specjalizującą się w tych
uslugach już podczas pier'wszej roz-
mowy warto zastanowiĆ się nad okre-
ś1eniem konkretnego celu. W przypad-
ku scenografii będzie to najczęściej
sprecyzowanie jak bardzo głęboki ma
być efekt zmiany rzeczywistości. Nale-
ży ustalić także, a może i przede
wszystlcim, styl danego wydarzenia -

czy b ędzie on stylizowany/t ematy czny,
czy raczej konceptualny (często stoso-
wany do gal bez głównej tematyki).
Bogactwo scenografii za]eżne jest od
wielkości budżetu. Podczas planowa-
nia ustala się zatem jaka jego częśĆ
przypada na piastykę eventu, jaka
część będzie kierowana na multimedia
i technikę sceniczną. Wazn5.łr-r etapem
planowania jest określenie wspólnie
z partnerami realizującymi dane wyda-
rzenie co można wspólnie przygoto-
wać i wykorzystać (użycie zamówio-
nych multimediów w sposób kreatyr'v-
ny, np. zabudowa ekranóww niestan-
dardowym lbnnacie - oktagon).

Wykorzystanie przestrzeni, jej możli-
wosci oraz Charal(ter to również waż-
ny element planowania plastyki even-
towej. Współplaca z właścicielem
obiektu, zrozumienie i określenie jego
możliwości, wizja lokalna to elementy
planowania' które nie mogą zostać po-
minięte przy projektowaniu. Dzięki
dobrej wizji lokalnej projekt, który po-
wstaje jest pełniejszy i pomvala na za-
planowanie przeslrzeni w taki sposób,
by zmiany w końcowej wers1'i były nie-
znaczne. Przynosi to pożytek wszyst-
kim partnerom całego przedsięwzię-
cia. Dla projelrtanta i scenografa jest to
oszczędność czasu, bo dzięki wcze-
śniejsz5,łn przygotowanlom może od
razu zaplanowaĆ pracę na dan5.łn tere-
nie. Natomiast event manager dzięki
wizji lokalnej ma szansę przygotować
projekt. który będzie realny i najpraw-
dopodobniej zostanie wykonany zgod-
nie z planem.

Ifulejn5,łrr ważn5,łrr punłtem przygo-
towań jest wybór odpowiedniego ro-
dzaju scenografii' Można podzielić ją
na trzy główne typy. Scenografia

obiektowa, multimedialna, mieszana
(multimedialno-obiektowa). Sceno-
grafia obielrtowa to ldasyczny typ sce-
nografii. opiera się głównie na zabie-
gach plastycznych materiałowych, bu-
dowlanych elementach z metali, mate-
riałów miękkich, pi},t mdf, sldejek,
wsparte oświetleniem. Scenografia
multimedialna opiera się na nośnikach
video układanych w odpowiednie
kształty i bryły. Są to np. ekrany bezsz-
rł,owe, kuńyny ledowe, strip ledy, pod-
łogi z wbudowanymi ekranami. Ten
drugi typ jest obecnie bardzo popular-
ny jednak ograniczenia sprzętowe czę-
sto skazują prqekty realizowane w tej
techno1ogii na brak oryginalności.
Uczestnicy (tak zwani by';valcy) even-
tów nie otrzymu ją jasnego rtlzróżnie-
nia pomiędzy poszczególnymi eventa-
mi, które odwiedzają. Dobr5.łn przy-
kiadem potwierdzającym tę tezę mogą
być festiwale realizowane przez spe-
cjalistów pracujących dla telewizji.
Wychwycenie różnic w l<oncepcie sce-
nografii tego typu realizacji jest bardzo
trudne. Tizecią wersją scenografii jest
miks dwóch wcześniej opisanych. Wy-
stępuje w różnych konfiguracjach w
zależności od stopnia zintensyfikowa-
nia materiałów i techno1ogii. Przyld,a-
dem pokazując5,łrr tąróżnicę może być
porównanie projektów scenografii roz-
dania nagród BAFTA (British Acade-
my of Fi1m and Te]evision Afis), ldórą
możemy zaliczyc do koncepcii z prze_
wazającą ideą obiektową, do projektu
nagród MTV Awards, w któryłrr domi-
nuje czynnik multimedialny. W każ-
dym z tych dwóch przypadków sceno-
grafia jest s},łrrbo1iczna, ale jednocze-
śnie efektowna, często interalrtyr'vna'
Na polskim 4,łrku najczęstszą i naj-
prostszą wers1'ą połączenia takich opcji
jest ciekawa obudowa ekranu projek-
clnego (bądŹ ekranu diodowego), bę-
dącego i obiektem' i nośnikiem infor-
macji jednocześnie (taĘ scenografię
można było obejrzeć na gali Viva Naj-
pięknieisi.) W 1ej technologii scenogra-
ficznej można uzyslciwać bardzo cieka-
rł,e efelrty, uważane za nowatorskie i
kreatyrłrre. Dzięki stosowaniu miksu
multimediów i klasycznego sty1u moz-
na budować nowe koncepty i ldimaĘi
które mają szansę na dłużej zagościć rr'
pamięci uczestników.

Jak w_ybrać odpowiedni
pr0leKt

Bardzo ważnym aspelden'r są także
techniczne warunki zabudotr sceno-
graficznej' Wańo zaznaczr'ć rożI'iec
pomiędzy projektem pl4,goto\\ an\I]
przez scenografa. a projektem \\1'kL)


