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Különszoba
mozir a j ongóknak

Álomvilág

A

Amióta a Lumière fivérek feltalálták a mozgóképet, az egyik
legnépszerűbb szabadidős tevékenység a mozizás. Amint megépültek az első filmgyárak, és
a moziba járás ipari méreteket
öltött, ezzel szinte egy időben
hódított a tehetősek körében
a privát, otthoni moziszoba.
A mozik kultikus világa nem merül ki
csupán az aktuális filmek bemutatásában, hiszen a nézők előtte már lélekben
ráhangolódnak az eseményekre, és utána
is bőséges beszédtémát szolgáltatnak a látottak. Kedvenc filmje mindenkinek van,
sokunknak több is, melyeket időről időre
újra megnéznénk úgy, ahogy a moziban
láttuk: nagyméretű vászonra vetítve, kiváló hangminőségben, kényelmesen el-

nyúlva – egy erre alkalmas helyiségben.
Csakhogy egy átlagos otthon ritkán rendelkezik ezekkel az adottságokkal és a valódi moziélményt nyújtani képes eszközökkel. Egy házimoziszoba kialakításával
azonban saját filmszínházunk lehet.
Ne gondoljunk extrém átépítésre, falbontásra. Akár egy garzonlakásban vagy egy
egyszerű nappali szobában is megteremthetjük a mozizás élményét. Egy gomb-

nyomásra a könyvespolc vagy a legszélesebb, osztatlan falfelület elé legördülő
vetítővászon szinte egyáltalán nem foglal
helyet, hiszen használaton kívül észrevétlenül megbújik a mennyezet alatt. A
megfelelő helyen, módon és szögben elhelyezett hangfalakból az ideális hangzás
érdekében legalább 6 darab szükséges. A
vászon két szélére, középre és hátulra, a
mennyezetre erősítve, a nézők felé irá-
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nyított hangsugárzókkal szinte ugyanazt
a hang- és képminőséget kapjuk, amit
egy professzionális vetítőteremben tapasztalhatunk. Ha statikailag és belsőépítészetileg megoldható, érdemes a hangsugárzókat a mennyezetbe vagy a falba
süllyeszteni, így a vetítővászonhoz hasonlóan, diszkréten megbújnak a falak takarásában. A saját mozihoz tehát az alapos
tervezésen, no meg fanatikus filmimádaton kívül semmi egyébre nincs szükség. A
tervezés azonban az alfája és ómegája a
tökéletes házi filmszínháznak, hiszen meg
kell határoznunk a vetítővászon méreteit,
a hangsugárzók pontos elhelyezkedését,
azt, hogy milyen távolságból nézzük majd
a filmeket és olyan rendkívül fontos tényezőket, hogy milyen színűek és borításúak
legyenek a falak. Utóbbi azért lényeges,
mert a minőséget jelentősen befolyásolják a világos, illetve sötét falakról visszaverődő, vagy ott elnyelődő fények.
Házimoziszobánk lelke a multimédia-lejátszó, azaz a prémium minőségű házimozifelszerelés. A budapesti Dream Cinema
tervezői nem csupán a filmnézésre ideális környezetet teremtik meg, hanem
a technikai kiépítést is elvégzik lépésről
lépésre. Akár egy iPadről is vezérelhetjük
az egész rendszert, nem kell a távirányítók tömkelegétől tartanunk. Sőt, bizonyos
speciális vetítővásznak akár egy tévét is
helyettesíthetnek, tehát a mindennapos
tévénézés is moziélménnyé alakulhat.
Ha otthonunk méretei, építészeti adottságai engedik, kiépíthetjük moziszobánkat
egy különálló helyiségben, így elvonulhatunk filmet nézni anélkül, hogy a lakásban tartózkodókat ezzel zavarnánk.
Moziszobánk stílusát a lakásunkéhoz
igazíthatjuk: a moderntől a klasszikus stílusig választhatunk berendezést és kiegészítőket, a Dream Cinema tervezői ebben
is segítségünkre lesznek. Privát vetítőtermünket berendezhetjük úgy, hogy barátainkkal és családunkkal együtt is osztozhatunk a mozizás örömeiben. Lépcsősen
elhelyezett, akár dönthető mozifotelekkel,
komoly méretű vetítővászonnal, surround
hangzással és a kiváló hangminőséget
támogató akusztikailag kezelt helyiségben nézhetjük kedvenc filmjeinket.
Egy privát házimoziszobával gazdagabban
már csak azon kell törnünk a fejünket,
milyen sorrendben kezdjük el a vetítést.
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