abacus článek hlavice pod kladím
ablong podlouhlý
above-life-size velikost nadživotní
abscissa úsečka
absorbing poutavý
absorption pohltivost
Academy of Creative Arts Akademie výtvarných
umění
Academy of Fine Arts Akademie výtvarných umění
Academy of Performing Arts Akademie múzických
umění
acajou mahagon
acanthus akantus - akantový list
accent důraz
accentuate zdůraznit
account účet
accountant účetní
acoustic field pole akustické
acoustic plaster omítka akustická
acoustic shell mušle hudební - akustická
acoustics akustika
acroterium akroterion, ukončující architektonický
článek nároží a vrcholů štítů antických chrámů
act hrát divadlo, jednání
act drop opona látková
act well hra, mající všechny dramatické atributy
act-wait interval mezi jednotlivými akty
acting herectví, hra
acting area plocha hrací hlavní
acting area lights osvětlení hrací plochy
action cue narážka, znamení pro určitou akci herců či
technických pracovníků
actor herec
actor folk herci
actor-proof role či text, jehož úspěch je zaručen, i
kdyby byl špatně zahrán
actors’ passage průchod pro herce za horizontem pro
přeběh
actress herečka
acute angle úhel ostrý
adapt upravit
adaptation adaptace románu, novely, povídky na
divadelní hru
adapter adaptér
adhesive lepící
adjacent angle úhel doplňkový
adjust upravit
adjustable arc joint pliers kleště sika
adjustable arc-point pliers kleště upínací
adjustable jack stojka stavitelná
adjustable proscenium proscénium, schopné měnit
rozměr a místo
adjustable spanner klíč nastavitelný
adjustable wood clamp svěrka nastavitelná dřevěná,
svěrka truhlářská
adjustable-end wrench klíč francouzský

adjusting screw šroub stavěcí
administration správa
administrative personnel administrativa
advertisement oznámení
advertising cost náklady na reklamu
advertising material materiál rklamní
adviser poradce
ager výrobce historických rekvizit
agora agora
agreement smlouva, dohoda
air conditioning klimatizace
aisle ulička mezi seskupením sedadel
al fresco pobavení
alarm bell, bell zvonek
alcazar citadela maurská nebo španělská
alcove besídka
alkoran minaret mešity
all-purpose hall sál víceúčelový
all-round actor herec všestranně nadaný
allowance diety
altar candlestick svícen oltářní
alternating current proud střídavý
ambon pult, stanoviště určené ke čtení Písma
v křesťanském kostele
ambulatory ambit, divadlo pojízdné
American seating hlediště americké se střední
uličkou
amplification of sound zařízení elektroakustické
amplifier reproduktor, zesilovač
amplifier capacity kapacita zesilovače
amplifier step stupeň koncový zesilovací
amplify zesílit
ancient Greek theatre divadlo řecké
ancient Roman theatre divadlo římské
angel financér hry
angel of Annunciation anděl Zvěstování
angelic andělský
angle L profil - úhelník, naklánět, nasměrovat světlo,
světlo nasměrovat
angle of incidence úhel dopadu
angle of reflection úhel odrazu
aniline dye barvivo anilinové
animate oživit
animated cartoons film kreslený
anta stěna silná po stranách řeckých chrámů
ante-proscenium door dveře vedoucí na proscenium
umístěné po straně v portálové zdi
anvil kovadlina
aperture clona maskovací
apostle apoštol
apotheca sklep skladový
apparatus zařízení, přístroj
apparition zjevení
applause potlesk
apron proscénium, rampa jevištní, zástěra do pasu
apron stage předscéna
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apse apsida
apsis apsida
aquarelle akvarel
araca dřevo arakové z Brazílie olivově hnědé, velmi
těžké a tvrdé
arariba dřevo brazilské, žluté nebo oranžové, měnící
se od červené do hnědé
arc oblouk
arc lamp lampa oblouková
arc welder svářečka elektrická
arcade arkáda
archangel archanděl
Archimedean drill, hand drill, push drill svidřík
architectural acoustics akustika prostorová
architrave architráv - epistylion spodní část kladí,
leží přímo na abaku hlavic
archive recording nahrávka archivní
archivolt archivolta, vnitřní a vnější článkování stěny
oblouku
arena in the round aréna
arena stage aréna
argentine imitace stříbra
armour brnění
armourer zbrojíř
arrangement aranžmá hudební
article in the program článek v programu
articulation výslovnost
artificial reverberation dozvuk umělý
artist-in-residence herec hostující nebo učitel
vyučující studenty uměleckým oborům
artistic director ředitel umělecký
asbestos azbest
assistant director asistent režie
atmosphere nálada
attach připevnit
attic půda pod střechou
audience publikum
audio zvuk
audio man zvukař
auditorium hlediště
auditorium attendant uvaděč
auditorium bridge most osvětlovací skrytý v hledišti
auditorium bridge ceiling slot most osvětlovací
skrytý v hledišti
auditorium lights, house lights osvětlení sálu
auger bits vrták do dřeva se stavitelným nožem na
různé průměry - špulíř
authority úřad
aviary šatna sboristek
awl šídlo ševcovské
axes osy
axis osa
baby tripod stativ stolní
back cloth prospekt zadní
back cloth batten tyč prospektu
back half of the stalls část přízemí

back light protisvětlo
back masking vykrytí zadní
back stage jeviště zadní
back-projection projekce zadní
backdrop prospekt
backer financér hry
background projector promítací stroj na pozadí
backlighting osvětlení zadní
backsaw and mitre box pila úhlová
bad curtain scéna končící neslavně
bad house obecenstvo špatné
balanstre dřevo brazilské, žluté nebo oranžové,
měnící se od červené do hnědé
balcony balkón, pořadí třetí
ball and claw foot zakončení nohy drápem
obepínajícím kouli
ball bearing ložisko kuličkové
ball peen hammer kladivo pasířské
ball room floor, dance floor parket taneční
ballet balet
ballet dancer tanečnice baletní, tanečník baletní
ballet-master mistr baletní, tanečník baletní
ballroom místnost velká pro shromáždění
balustrade balustráda
banana plug banánek
band pruh
band film, loop film smyčka filmová nekonečná
band saw pila pásová
banister vyhazovač v baru, zábradlí
bar tyč, tyč dřevěná
bar-back pohovka s čalouněným sedákem a
opěradlem z příček
bare stage jeviště bez dekorace
barn door diafragma
barre tyč baletní
base barva základní, natírat, patka sloupu
base line, floor line základnice
basement prostor pod jevištěm
basket košík
bass control regulace basů
basswood dřevo lipové
batten lať, laťování
batten clamp kroužek závěsný
batten fly line kladkostroj
batten lights rampa osvětlovací
battenboard ostění z laťovky nebo překližky
battery room akumulátorovna
battlements cimbuří
bay arkýř, kazeta
bay area prostor odstavný boční
bayonet cap patice bajonetová
bayonet lock závěr bajonetový
bayonet mount objímka bajonetová
bayonet-socket zástrčka bajonetová
beaded screen plátno perličkové
beam trám, zářit
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beam angle kužel světla
beam light paprsek světelný
beam, ray paprsek
beamed ceiling strop trámový
beaming zářící
bedstead postel s balustrovými podpěrami
beech-tree buk
begin začít
behind vzadu
belt řemen
belt sander bruska ruční pásová elektrická
belvedere pavilon otevřený
bench lavice
bench grinder bruska a ocelový kartáč elektrický
stolní, bruska stolní na dřevo
bench sander bruska pásová stojanová
bend wood furniture nábytek ohýbaný
berean-ministre komoda
bigness velikost
billboard tabule reklamní
billing inzerát
bind připojit, vázat, upevnit, uvázat
birch bříza
bird's dressing room, chorus girl's dressing room
šatna sboristek
bird's eye view perspektiva ptačí
bit of the set stojka
black box theatre scéna experimentální s černými
výkryty a prospektem
black light světlo ultrafialové užívané k osvětlování
světélkujícího materiálu
black out dimmer, master dimmer regulátor hlavní
black-box theatre divadlo experimentální
blackout zhasnout
blackout drop clona zvuková
blackout switch vypínač
blanket formulář, krýt, vykrýt, pokrývka
bleacher seating tribuna provizorní
bleed through prosvítat
blind bracket kování roletové
block kladka
block and tackle kladkostroj
block plane hoblík kovový
blocking aranžmá divadelní, pokyny režijní
blower větrák užívaný k efektu větru
blue modrá
blue-green modrozelená
blue-violet modrofialová
board prkno
boat loď
bobbins běžka oponová
bocking flat deska výplňová plochá
bollard patník
bolt matice, spoj šroubový, šroub do ocele, vratový
šroub
bolt cutter kleště štípací pákové, kleště štípací

s dlouhou rukojetí
bolt, carriage bolt šroub vratový
bone lace krajka paličkovaná
book of patterns vzorník
boom efekt světelný, trám na spodku plachty
boom arm rameno stativu
boom lighting stojan osvětlení
border sufita, výkryt
borders výkryty horní
bossage bosáž
bosun’s chair sedačka visutá
bottle screw-stretcher, turn buckle napínač
bottom batten tyč zatěžovací
bow mašle
bow knot mašle
bow tie motýlek vázaný
bows list, curtain call list, list for curtain calls
pořadí při děkovačce
box krabice, lóže
box nail hřebík slabý do beden, krabic
box office pokladna
box office manager vedoucí pokladny
box office receipts příjmy pokladní
box office taking příjem
box set interiér pokoje na jevišti
box-end wrench klíč očkový
brace kolovrátek
brace, outriger podpěra
bracket-clock hodiny stojací malé
brail rumpál
brail line, spot line tah bodový
brake brzda
brass mosaz
brass-instruments plechové nástroje
break přestávka, ukončit, zlomit
break down patinovat
break line lano tahu
breast poprsník
breastwork poprseň
Brecht curtain opona Brechtova
Brewster chair sedadlo s opěradlem
brickwork zdivo cihelné
bridge most
bridle drát napínací
bright jasný, jasnější
brighter jasný, jasnější
brightness jas
brilliance jasnost
brim of a hat krempa
bring up lights, sound zesílit světlo, zvuk
brise-soleil slunolam na budově
brooch brož
broom koště
Brussels carpet koberec plyšový
bubinga dřevo růžové západoafrické
bucket kbelík, okov, vědro
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