
AKTUALI{I

Technika przysz|ością eventów
Najnowsze produkty związane z technologią multimedialną i sceniczną, prolesjonalne oŚwietlenie,
nowoŚci na tynku sprzętu audio i dekoracji - w Berlinie po raz kolejny odbyly się targi Showtech.

Impreza uznawana jest za
czołowe targi w Europie po-
święcone technikom i usłu-
gom związanym z organizacją
imprez. Co dwa lata, w jej

1ral<cie prezenrowane są naj-
nowsze osiągnięcia w zal<resie
systemów audio-wizualnych,
teatralnych i scenicznych.

Szerokiwachlarz
możliwości
W czasie tegorocznej odsło-

ny Showtech dużo uwagi po-
swięcono Nvorzeniu rzeczyrn-
stośc| tozszerzonej i wińua1-
nej - od grafiki trqwlmiaro-
wej 5D, przez fllm 360', aż po
sceny holograficzne. Pokazano
m.in. jak ważne jest wlasciwe
oświetlenie przy kręceniu fil-
mów w trybie HD oraz odpo-
wiednia technologia wvkorzv-
styrvanych w tym celu kamer.
Pozwala ona na odpoMednie
Zaprezentowan ie mal<ljażu czy
włosów, co bylva pomocne w
Ęceniu materiału z odbyr,va-
jących się imprez. Pokazano
tal<ze na.inowsze systemy reje-
stracji i llczenia liczby gości
odwiedzających przygotowy-
wane wydarzenia oraz wspo-
magane komputerowo progra-
my umożliwiające hvozenie
symulacji dotyczących ich
przeplywu.
oprócz tego pojawily się

proies.jonalne systemy oswie-
tlenia i nagłośnienia, w tyrn
specjalne systemy kuńyn oraz
sztuczne horyzonty emitujące
ledowe ko1ory Ciekawe były
ta]<ze mechanizmy u możliMa-
jące unoszenie się obecnvch
na scenie artystów, którzy
dzięl<i temu mogą ..latać" mię-
dzy publicznością' a talże 1'ed-
ne z najnowocześniejszych na
4mku bezprzewodowe syste-
my tłumaczeń symultanicz-
nych. Wśród wystawianych

produlrtów zainteresowaniem
publiczności cieszyły się no-
wości z port1blio firmy Dak-
tronics. Na stoisku znalazly się
m.in' innowacyjne urządzenia
związane z automalyzacją
technolo gii scenicznej. Zapr e-
zentowano podnośnik Banner,
Vortek Classic oraz panele ste-
rowania do nich dopasowane
(Seria E' Seria Pro). Dzięki
nim operatorzy mają możli-
wosc wykonyr,vania dużo
większej ilości ruchów sce_
nicznych w 15łn sam1łl czasie'
Specjaliści wyjaśniali także, w
jaki sposób uruchamiaĆ po-
szczegóIne urządzenia otaz
jak przebiega proces ich kon-
setwacji. Waściwa procedura
w tym zakresie jest szczegól-
nie wazna, ze względu na za-
chowanie odpowiednich norm
bezpieczeństwa. Swoje naj-
nowsze wyciąarki sceniczne
zaprezentowała także firma
Visual act. Pokazano m.in.
utządzenia serii 3D flying po-
rwalające na podnoszenie po-
jedynczego wykonawcy, jak
również catych grup akroba-
tycznych, a nawet kamer i mi-
krofonów. Zainteresowaniem

zwiedzających cieszył się tak-
że system kontroli scenicznej
(Visual act Stage Control
System)' pozwalający na ko-
ordynacje wszystkich zadań
na scenie, oraz synchronizację
pracy poszczególnych wycią-
gników. Na tegorocznym
Showtech swoje produkty
prezentowali takze wystawcy
z Polski. ZnalazIy się wśród
nich takie firmy jak m.in. Tech
Teatr, BSC System, Deko-Bau,
LIT PW Promont.

Technologle jutra
Poza częścią wystawieruriczą

tradycyjnie już organizatorzy
zadbali takze o bogaty program
wydarzeń dodatkowych towa-
rzyszących imprezie. Podczas
konferencji, seminariów i po-
kazów prezentowano najnow-
sze osiągnięcia techniczne,
wraz z przyl<ładami ich wyko-
r4lstania. Wśród tematów zna-
lazły się zagadnienia związule
z techniczn5,łni możliwościami
iuIra _ rzeczywistością wińual-
ną i kontrolą interaldyr,vnych
mediów. Poruszano talże ]<we.

stię budowy nowych, dużych
obiektów eventowych oraz ko-

nieczność wyposazania ich już
na etapie planowania i budowy
w odpowiednie roztnązania
techniczne.

Tegoroczne 16. Międzynaro-
dowe Targi Technik i Usług w
zakresie Organizacji Imprez
Showtech odbyły się w dniach
18-20 czerwca w berlińskiej
wieży telewizyjnej. Wzięło w
nich udział ponad 300 wy-
stawców z 25 Iłajow świata.
Spotkaii się oni z niemal 8 ty-
siącami z.ou.ledzających, z l<tó-

rych około 300/o przybyło z za-
granicy. Przeszło 18 tys. m kw.
powierzchni wystawienniczej
zostało podzielone na kilka
sektorów. Znalazła się część
poświęcona technologiom sce-
nicznym. strela oswietlenia.
dzwięku. sekcji artystycznej.
bezpieczeństwa, mediów oraz
infrastruktury

Ifulejną edycję Showtech za-
planowano na l9-21 maja
2015 roku. Ęm razem wy-
stawców gościc będzie nie-
czynne już berlińslrie lotnisko
Tempel hof . Organizatorem i m-
prezy jest Reed Exhibitions
Deutschland GmbH. (mk)
www.showtech.de

W czasie tegorocznei odslony Showtech dużo uwagi poświęcono tworzeniu rzeczywistości tozszerzonej i Wirlualnei.


