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nanymprzez grafika (ta druga opcja to
coraz częstsza sytuacja przy projekto-
waniu scenografii eventowej). Projelrt
otrzymany od scenogral'a powinien
byĆjużz góry opar1y na realnych prze-
słankach technicznych. Wzualizacja
tego projektu często jest bowiem jed-
nocześnie i grafiką pokazową dla
ldienta i przemyślanym, przeliczonym
projektem technicznym d1a wykonaw-
ców. Zawiera zmienne od partnerów
eventu takie jal< technil<a sceniczna.
na[ężenia swiatel rozmieszczenie
obiektów. Taki projekt pozwala nabez-
problemowe zbudowanie scenografii
wyglądającej niemalże tak' jak na ob-
razku. Jednal< wszystl(ie rozv",lązania
majątalże swoje słabe punkty. Minu-
sem często spotykan1łrn w takich pro-
jektach jest nieco gorsza jakość wizu-
alizacji wstępnej. Powodem tego jest
czas, 1'aki potrzebny jest na przygoto-
wanie odpowiedniego obrazka. Naj-
częściej bowiem, zamiast na stronie
estetycznej, wizualnej. scenograf sku-
pia się na obliczeniach produkcyjnych
i urealnieniu projektu. Scenografia wy-
konana przez gralika jest natonriast
często bardzo ładnyłn projektem. rt'i-
zualizacje są dopraco\^'ane \\' SZcZeg'o-

lach co pozwala na zwiębzenit :zatl-
sy wygrania np. przetargu evento\\ ego.

Jednak możliwoścl lr'spółczesnt'ch

programów gralicznych często wykra-
czają poza możliwości ekip budują-
cych scenografię. Dlatego też nie
wszystko, co graficy przedstawią klien-
towi jesr możliwe do wyl<onania w rze-
czyr'vistości. A zmiany w pro jekcie czę-
sto są odnotowane plzez ldienta i nie
uptlryvaią pozy.tyr,vmie na jego opinię.

obojętnie, na którą wersję projektu
się zdecydujemy musi on zawierać
pewne elementy.

Najważniejsze z nich to oczy';viście
warunl<i,,budowlane" oraz uzgodnie-
nia techniczne i montażowe. Bardzo
ważny jest tal<że czas budowy, infor-
macje o drogach transportu materia-
łów, podział wspólnych urządzen t;ryls
podnośniki pomiędzy ekipami montu-
jącymi.

Końcowe odliczanie
Scenograf oprócz projektu realizuje

również nadzór nad całością efelctu
wizualnego, zatem podczas montażu
ma decydujące zdanie o ustawieniu
świateł, ustawieniu multimediów,
umiejscowieniu innych urządzeń _ Iy-
pu nagłośnienie, reżyserka itp. W po-
ruzurnierriu z podwykonawcami even-
tu ustaia kolejność zadań podczas bu-
doul dekoracji i techniki.

Przvgoto\\'anie scenogratii zajmuje
zazrrr'cza1 okoio 10-12 godzin. choć

idealny czas na jej przygotowanie to
24 godzin. Pozwala to na przetesto-
wanie przed eventem elementow sce-
nografii' wtedy znajdzte się też czas
na poprawki i zmiany według uwag
klienta, bez zbędnego pośpiechu i
nerwów. obowiązkiem agencji w
trakcie przygotowań jest ustalenie
wszystkich zmiennych z mamagerem
obiektu (jest to chociażby określenie
możliu osci adaptacji pomieszczenia
oraz zakresu zmian' które mogą byĆ
wprowadzone). Podczas montażu
scenografii powinien być obecny
technik pracujący w obiekcie. Jego
wiedza i znajomośĆ terenu mogą bar-
dzo ułatwić pracę ekipie montażo-
wej, która często widzi dany obiekt
pierwszy raz w życlu' Agencja rów-
nież powinna sprawdzić czy wyko-
nawca scenografii posiada odpowied-
nie ubezpieczenie oC i NW d]a każ-
dej z realizacji. Przeważnie są to
ubezpieczenia zawierane przez W-
konawców na dłuższy okres czasu.
Częslo wymagane są też dokumenty
potwierdzające podwyżSZenie ognio-
odporności materiałów, z których bu-
duje się scenografię. Elementy typu
wykładziny, banery posiadają takie
certyfikaty od producenta. ]eżeli ich
nie mają, można zatrudnić firmę.
|<tora zajnluje się przystosowanienr

tego typu produktów i wystawia sto-
sowne dokum enty. Znaleztenie firmy.
która zajmuje się takimi usługami le-
ży zazwyczaj po stronie wykonawcy
scenografii.

Podczas samej realizacji na terenie
eventu przez cały czas jego trwania
powinna zostaĆ przynajmniej jedna,
ewentualnie dwie osoby reprezentu;'ą-
ce lirmę wykonującą scenografię.
Dzięki temu mogą one pomóc w przy-
padku różnych' nieprzewidztanych
zdatzeń. To dobry zwyczaj, pozwalają-
cy na szybką reakcję podczas ewentu-
alnego problemu, bądź potrzeby awa-

ryjnego przeatanżowania przestrzeni.
Przygotowanie idealnej scenografii

iest zalem niezwylde czaso- i praco-
chłonne. Wańo jednak zainwestować
wlaśnie w ten element realizacji.
Umiejętnie dobrana scenografia może
bowiem zbudować niesamowity kli-
mat całego przedsięwzięcia i to wła-
śnie ona sprawia, że zaproszeni goście
na długo zapamiętują wydarzenie.
Warto również pamiętać, że niedopra-
cowanie scenografii może zepsuć cały
efelrt imprezy, nawet jeśli w przygoto-
wanie pozostałych elementów włoży-
my niewyobrażalnie dużo pracy. (mg)
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