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Válasz
Dr. Stubendek Piroska <drstubendekpiroska@opera.hu>
Címzett: Bárány Balázs <odfszlevelek@gmail.com>
Másolatot kap: "Dr. Kovács Zsófi" <kovacszsofia@opera.hu>, "dr. Főző Virág" <drfozovirag@opera.hu>

2021. november 19. 13:30

Kedves Balázs!
Csatolva küldöm Neked a tárgyban szereplő leveleidre adott válaszainkat.
Jó hétvégét kívánok,
üdvözlettel
Dr. Stubendek Piroska
munkajogász/labour lawyer
Jogi Osztály
Magyar Állami Operaház
Hungarian State Opera
H-1061 Budapest, Andrássy út 22.
Tel.:+36 1 814 7241, mobil: +36 30 220 6516
E-mail: drstubendekpiroska@opera.hu
www.opera.hu
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From: Józsa Anna <jozsaanna@opera.hu>
Sent: Friday, October 29, 2021 4:20 PM
To: Dr. Kovács Zsófi <kovacszsofia@opera.hu>; Vágó Gábor <vagogabor@opera.hu>
Cc: Dr. Stubendek Piroska <drstubendekpiroska@opera.hu>
Subject: RE: ODFSZ

Sziasztok,

A műemlék épületnek van egy adottsága és a színházi műfajnak pedig van egy funkcionális hierarchiája. Ebből a kiindulási pontból az ország egyik, nem régiben elhunyt, legjobb kezű építésze kihozta a lehető legjobbat.
Nem tud a Bánffy színpad körül tömörülni az összes funkció, mert nincs rá fizikailag lehetőség.
Véleményem szerint nem minden előadás foglalja el az összes szólista öltözőt és sok előadásunk karmester nélkül zajlik, így azt a helyiséget is lehetne ilyen célokra használni.
A folyosó pedig azért fekete, mert az épület funkciója Műhelyház és Próbacentrum, egy black-out terembe mennek be a művészek, ha világos lenne a fal, akkor az belátszódna a nézőtérre és a színpadra is. Ez egy színházi
sajátosság, aki jártas ebben a szakmában, az ezt pontosan tudja. Eddig én értesültem arról, hogy hideg lenne a folyosón, de ha így van, akkor ez egy megoldható probléma.

Végül én is azt javaslom, hogy legyen kinyitva a Művészbüfé, ami tökéletes ezeknek a funkciónak a pótlására. Szerintem ezt is meg lehet oldani.

Még egy gondolat: az Operaházban is a ffi és női szólista öltözőkből egyet az öltöztetők használtak. Az Eiffelben pontosan annyi szólista öltöző van, mint az Operában volt. Ott működött.

Üdv,
Anka

Józsa Anka PhD
beruházó főépítész
chief architect

Magyar Állami Operaház
Hungarian State Opera
H-1061 Budapest, Andrássy út 22.
Tel.: +36 1 814 7110
Mobil: +36 30 453 5861
E-mail: jozsaanna@opera.hu
www.opera.hu
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