
szemle
CSÍK ISTVÁN

Variációk rajzra,
ruhára és más eszközökre

Gondolatok színházi tervezők
kiállításai ürügyén

Azon a hat tárlaton, amelyről az aláb-
biakban szólni szeretnék, a rajzok és ruhák
domináltak. Nem az alliteráció kedvéért,
hanem azért, mert a kiállító művészek
jelmeztervezők vagy jelmez-tervezők is.
Természetesen sok minden mást is
láthattunk a színházi látvány-teremtés
eszközeiből, kiegészítőket, kellékeket,
díszletelemeket; a hangsúly mégis a
ruhákon volt és a rajzokon. Pontosabban
hol ezeken, hol azokon. Néha a
kizárólagosság igényével.

Az a tény, hogy 1984 első hat hónap-
jában hat olyan kiállítás nyílt Budapesten,
amely a színházi tervezők munkáját és
művészetét kívánta bemutatni, ön-
magában is figyelemre méltó. Ez a hat
tárlat, amely közül egy a Várszínház elő-
csarnokában, öt pedig a Fényes Adolf
Teremben volt látható, a színházi képző-
művészet alkotásainak statikus, kiállítá-
sokon történő bemutathatóságával kap-
csolatos nézetek és fenntartások alapos
átértékelődéséről tanúskodik.

Még mielőtt bármit mondanék ma-
gukról a kiállításokról, szeretnék kissé
elidőzni ennél a változásnál. Az elmúlt
években egy teljes naptári évben, Buda-
pesten és vidéken összesen nem nyílt
annyi díszlet- és jelmeztervezői kiállítás,
egyéni és kollektív, mint most alig egy fél
esztendő leforgása alatt. Ráadásul az ilyen
jellegű bemutatkozások eddig még szinte
soha nem arattak átütő sikert.
Mindegyikkel kapcsolatban sok és meg-
győzőnek ható ellenérvet sorakoztattak fel
- a tervező, kiállító művész személyétől
függetlenül - magával a vállalkozással
szemben. Elmondták, hogy a szín-házi
tervezés nem kiállítási műfaj - ami
alapvetően igaz is -; hogy a tervek, rajzok,
vázlatok nem műalkotások, hanem egy
munkafolyamat különböző állomásait
rögzítő dokumentumok; hogy a díszlet
sem rajzon, sem makett formájában nem
árulhatja el igazi értékeit, hiszen együtt
kell élnie, mozognia, változnia az elő-
adással; hogy a jelmez nem a próba-babán,
hanem csak viselőjén, a többi jelmezzel és
a díszletekkel kölcsönhatásban
bizonyíthatja igazi drámai funkció-ját;
hogy a csodálatos festői kvalitásokat,

grafikai értékeket felvonultató művek,
megejtő varázsuk ellenére rossz díszletek,
öncélú jelmezek tervei is lehetnek és így
tovább ... Mindezt még cáfolni sem
nagyon lehet, hiszen alapjában véve
mindez - igaz. Furcsa módon, bár az el-
mondottakból ez következnék, a kiállí-
tások létjogosultságát mégsem kérdő-
jelezték meg.

Ráadásul a szakmai közönség számára
izgalmas kiállítások általában a nagykö-
zönség messzemenő közönyével találkoz-
tak. A „civil" látogatók egyszerűen unták
a látottakat, sokak szerint valószínűleg
azért, mert mindaz, ami a tervezői
munkából a nézőtérről nem látható - az a
színház magánügye. A befogadó
intézmények is többnyire afféle baráti
szívességként bocsátották rendelkezésre a
termet, avagy gesztus gyanánt, az ügy
érdekében - de hinni ők maguk sem
nagyon hittek benne. A különféle egyéni
és kollektív bemutatkozások bármeny-
nyire tanulságosak voltak, sőt rend-kívül
hasznosak is a színház tovább-lépése
szempontjából, így azután elszigetelt
próbálkozások maradtak, a sikertelenség,
a kudarc mellékízeivel.

A fordulópontot alighanem a Mű-
csarnokban megrendezett Dráma és té r

című kiállítás jelentette. Ha ez a fortyogó
indulatokat kiváltó, késhegyig menő
szakmai vitát provokáló tárlat nincs,
valószínűleg nem született volna meg
1984 első félévének példa nélkül álló
sorozata sem.

Nem áll szándékomban feleleveníteni
illetve felmelegíteni a szenvedélyeket
felkorbácsoló polémiát, de nem lehet nem
észrevenni, hogy az a sokat ócsárolt, sok
szempontból joggal bírált tárlat, éppen
azzal, amiért kárhoztatták - a tervezői
kiállítások eddigi kánonjait provokatív
módon semmibe vevő, öntörvényű
látványvilág megteremtésére törekvő
gyakorlatával - szélesre tárta a
tervezőművészek előtt a kiállítótermek
kapuit. A Műcsarnokban ugyanis ki-
derült, hogy az efféle tárlatoknak nem
szükségszerű velejárója az érdektelenség
vagy a tisztes unalom.

Az indulatokat éppen ez a „hogyan"

kavarta fel; mindaz, ami a „mit"-tel,
vagyis a bemutatott tervek és tárgyak
kiválasztásával, a kiválasztás értékrend-
szerével vagy a válogatáson belüli hang-
súlyeltolódásokkal kapcsolatban ellen-
érvként vagy kritikaként felmerült, mind
ennek a „hogyan"-nak volt logikus kö-
vetkezménye. Mindabban, amit a vitázó
felek elmondottak, a kiállítás hibájául

róttak fel, sok igazság - is - volt. De
bebizonyosodott az is, hogy a néző, ha
számítanak az érdeklődésére, igenis kí-
váncsi arra, ami a nézőtérről nem lát-ható;
arra, hogy miből készül a csillogó páncél,
gyémánt diadém, estélyi ruha .. . Érdekli,
hol és hogyan „csapják be", és örül, ha az
efféle kulcslyukkíváncsiságot is felkeltő
és kielégítő kiállításokon közelebb jut a
színház és a színházi tervezés lényegéhez.

Ezt a hatást elérni természetesen sok-
féle úton-módon lehet. Az elmúlt fél
esztendő hat kiállítása kiváló példákkal
szolgált e sokszínűségre; az egyes utak
járhatóságát, hatásmechanizmusát leg-
alább olyan jól lehetett tanulmányozni,
mint a kiállított terveket és tárgyakat. És
azok számára, akik többé-kevésbé
figyelemmel kísérik színházi életünket, és
közvetlenül a színpadról ismerik a kiállító
művészek tehetségét, rangját, kvalitásait -
alighanem ez volt a releváns a
bemutatósorozatban.

A hat kiállítás - bár közülük ötöt nem
csak a kiállítóterem, hanem a mű-vészek
mellé társult kiállításrendező személye is
összeköt - hat különböző úton próbál a
színházi tervezés lényegéhez közelíteni.
Róluk szólva tehát nem az egyébként is
érdektelen időrend, hanem a
megközelítési módok rokonsága alapján
próbálom összeszedni észrevételeimet.

Elsőként éppen ezért említem a Vár-
színházban megrendezett Schäffer Judit-
kiállítást. Ez a tárlat az önálló emocionális
hatásoktól teljesen mentes; a meg-szokott,
mondhatnánk úgy is, hagyományos
módon közelíti meg tárgyát, a tervező
művészetét. Az anyagban a rajzok, a
tervek dominálnak, esetenként
fényképekkel szembesítve, mintegy do-
kumentálva az alkotófolyamat kezdetét és
végét. A hűvös objektivitással tablókra
aggatott képek mellett a megvalósult
tárgyi világ csak színesítő elemként
bukkant fel. Mindössze két produkcióból
szerepelnek tárgyak, s ezek is hasonló
anyag, hasonló faktúra, hasonló művészi
attitűd dokumentumai. A mű-vésznő
munkásságában nagy szerephez jutó s
kiemelkedő eredményekre vezető anyag, a
bőr alkalmazásának lehetőségei akár egy
külön kiállítást is megérdemelnének, de
egy ilyen szűkre szabott tárgyi világban a
méltán nagyhírű - a Prágai Quadriennálén
ezüstéremmel kitüntetett - Lear-előadás
bőrruhája mellett a Bacchánsnőkből
származó jelmez, ön-



magában bármilyen remek legyen is,
indokolatlanul ismétel.

A terveket és fotókat tablókra rendező
elv alighanem az volt, hogy azokra a
művekre kell koncentrálni a figyelmet,
amelyekkel többször és más-más közeg-
ben találkozott a tervezőművész. A

kékszakállú herceg vára változatai vagy akár
a szegedi játékok és a televízió azonos és
mégis más Lear-anyagának legalább
jelzésszerű, párhuzamos bemutatása vi-
tathatatlanul szerencsés megoldás, csak az
adott esetben, sajnos, nem volt követ-
kezetes. Az önmagában is megragadó,
egyszerűségével is meggyőző, nagyszerű
Lear-anyag mellett, ami valósággal ka-
marakiállításnak tűnt a tárlat egészén
belül, a többi terv és vázlat elrendezésé-
ben, csoportosításában nehéz lett volna
bármilyen logikát, rendszert felfedezni.
Mivel egyetlen művet sem dokumentált,
de nem is dokumentálhatott olyan gaz-
dagon, hogy meggyőzően bizonyíthasson
stiláris, tartalmi vagy technikai össze-
függéseket, a tervek, vázlatok, fényképek
összessége meglehetősen esetleges
konglomerátummá változott. A korrekt
dokumentáció elve, amely az efféle ha-
gyományos rendezéseket utólagosan iga-
zolhatja, tehát ugyancsak csorbát szen-
vedett.

A legfájóbb hiányt mégis az okozta,
hogy e túlságosan is illedelmes kiállításból
nem rajzolódott a néző elé a bemutatott
művész egyénisége, markáns karaktere.
Azt minden, többé-kevésbé laikus néző is
megérezhette, hogy egy jelentős művész, a
szakmáját kitűnően ismerő tervező, egy
minden ízében színházi ember
munkásságával ismerkedett meg Schäffer
Judit azonban több ennél. Az iskolát
teremtő alkotónak, a mások teremtette
írói-rendezői világot saját öntörvényű
világával kongeniális módon egységbe
forrasztó jelmeztervezőnek éppen ez az
öntörvényű világa sikkadt el, vesztette
erejét. Ez pedig már csak azért is
bosszantó, mert más-kor, máshol született
már olyan tárlat is e művekből, amelyen
egyértelműen jelen volt ez az
utánozhatatlan, össze-téveszthetetlen,
sajátos világ.

Szekulesz Judit és Wieber Marianne
kiállításán, a Fényes Adolf Terem tágas-
nak igazán nem mondható keretei között
a tervek és a tárgyak már körülbelül
egyforma hangsúlyt kaptak. Az a tény,
hogy ketten - két önálló egyéniség
mutatkoztak be közös tárlaton, sok
mindent eleve meghatározott. Az anyag-
ban egyébként is benne rejlő kontraszt-

hatások tudatos kiemelése, aláhúzása,
jellemző erejű eszközként való alkalma-
zása valósággal kínálta magamagát...

A kontraszthatást a kiállított anyag
áttekinthető, tömbszerű tagolása tette
még erőteljesebbé. Ezek a tömbök ki-
jelölték, meghatározták a tárlat egészé-
nek s a művészek tevékenységének súly-
pontjait is.

Szekulesz Judit munkái, tervei - több-
nyire kollázstechnikát alkalmazó, tet-
szetős grafikák túlnyomó többségük-ben
operettekhez, show-műsorokhoz, zenei
parafrázisokhoz készültek, tehát olyan
művekhez, amelyeknek lényege, tartalma
maga a látvány. A tervező
hangsúlyozottan dekoratív formavilága,
amelyben szerencsésen ötvöződnek az
úgynevezett könnyű műfaj álomvilágát
érzékeltető, fantázia teremtette formák a
korszerű reklámgrafika legjobb eredmé-
nyeivel, elsősorban a tervekből rajzoló-
dott ki a nézők előtt. A tervek világát
pedig nemcsak illusztrálta, de igazolta is
az önálló egységként bemutatott ruhák
fekete-fehérben megfogalmazott
látványvilága.

Egészen más hatásokkal operált a ki-
állítás másik része. A Wieber Marianne
tervezte ruhák, tárgyak, kiegészítők zárt
tömbbé komponált dús televénye, a leg-
különfélébb anyagok, technikák, dí-
szítőelemek és eszközök sokszínű kaval-
kádja együttesen szinte a tervezői világ
szobrává növekedett; itt a tervekből ára-
dó festőiség, a lírai szín és expresszív
formavilág válik meggyőző hátországává a
tárgyak teremtette hangulatnak.

Ezen a kiállításon a néző már nem csak
ruhákat és rajzokat láthatott: két,
egymástól eltérő műfaj sajátos forma-
világa is kirajzolódott előtte, a két mű-
vészegyéniség sajátos, formateremtő ere-
jének tükrében. Am ezeknek az alko-
tóknak az egyéniségét, markáns arcélét a
kiállítás inkább csak jelezte - körüljárni,
elemzően, teljes gazdagságában feltárni az
adott keretek között nem tudta teljesen.
De ezt alighanem igazságtalanság is volna
számon kérni rajta.

Könnyebb, ám ugyanakkor lényege-sen
nehezebb feladatra vállalkozott El
Kazovszkij kiállítása. A festőművész, aki
Beaumarchais Figaro házassága című da-
rabjához készített díszletet és jelmezeket,
egyetlen előadás látványvilágát mutatta be
a Fényes Adolf Terem látogatóinak. A
szigorúan fekete-fehérben megfogal-
mazott előadást a tervező szempontjából
felfoghatjuk akár képzőművészeti
alkotásnak is, hiszen a látvány minden

elemét s ezek mozgás teremtette viszony-
latrendszerét is e sajátos látásmód hatá-
rozta meg, a tervező művész aktív közre-
működésével. A kiállítás tehát, amely fel-
vonultatja a ruhákat s a látványteremtés
egyéb eszközeit, tulajdonképpen lehetne
elsődlegesen képzőművészeti bemutató is,
ahol egy grafikus és festő a lényegében
grafikai eszközöket használó s mégis
festői - látomását élheti át a látogató.

El Kazovszkij kiállítása mégis színházi
tárlat maradt; a művész öntörvényű
világának elvei szerint önálló produkcióvá
rendeződő látvány most már nem a
színpadi, hanem a kiállítóteremben -,
egyértelműen arról beszélt, hogy ez a
produkció valamiért, valaminek a szol-
gálatában született meg. Eszköz, és
alighanem azért állja meg a helyét ön-
magában is, mert mint eszköz, be tudja
tölteni hivatását. Nem az előadás egy-egy
pillanatát rögzítő, a funkcionáló jel-mezt
és díszletet megörökítő fényképeknek
köszönhető ez a hatás; maga az egész
látványvilág sugallja, hogy a tervező
előadásban gondolkozott, még akkor is,
ha esetleg látomásait a szín-ház
technikáját jól ismerő kezek formálták át,
alázatosan, díszletté és jelmezekké.

Sajnos, mindezt nem lehet elmondani
Laczó Henriette és Pásztor Beatrix tárla-
táról, ahol a kiállítás mint képzőművé-
szeri alkotás rátenyerelt a valódi célra, a
tervezői művészet bemutatására. Esz-
közből céllá növekedve ráterpeszkedett, s
valósággal megsemmisítette azt.

A barlangélményt megfogalmazó,
rendkívül tudatosan végiggondolt ki-
állítás, mint ilyen, vitathatatlanul hatá-
sosnak bizonyult. A fényes, fekete
műanyagfólia és a mattfekete hullámpapír
faktúrája, a színek hiányában a feketében
jelenlevő sokszínűség rendkívül érdekes
és tetszetős fényeffektusokra,
kontraszthatásokra teremt lehetőséget, de
az ügyesen kialakított zugokban, for-
dulókban fel-felbukkanó tárgyak, ruhák
egyszerű dekorációvá zsugorodtak, or-
namentikává, többszörösen alárendelve a
látvány egészének. Nem beszélnek sem a
tervezői munka, sem a színházi-színpadi
szolgálat teremtő lehetőségei-ről, csak
engedelmes figurák egy szellemes
szellemvasúti alagútban.

Igaz, hogy ebben az egy esetben a ki-
állító művészek neve mellől, már a pla-
kátról, meghívóról is hiányzott minden
olyan megjelölés, hogy színházi tervezők
munkájával találkozik a tárlat látogatója.
Így elképzelhető, hogy ők ma-



guk sem törekedtek másra, mint e ki-
állítás ürügyén egy sajátos műtárgy
megteremtésére... De ha így van, akkor is
kár, hogy így van; hiszen éppen ez a
tárlatsorozat bizonyíthatta, hogy a kettő
nem zárja ki egymást.

A másik végletet alighanem Donáth
Péter, Szegő György és É. Kiss Piroska, a
kaposvári Csiky Gergely Színház tervezői
célozták meg közös kiállításukon;
szerencsére a kiállítás túlnőtt az elkép-
zeléseken, és sokkal több lett, mint ami-
nek szánták. Ez viszont már a kiállítók
erőteljes egyéniségének, művészi kvali-
tásának köszönhető.

Ez a tárlat ugyanis tudatosan szám-űzött
mindent, ami terv, rajz avagy makett;
mindent, ami a színházi élményen
alapuló, de nem abba közvetlenül
integrálódó esztétikum. Csak az elő-adás
fotóival s az előadásban konkrétan helyet
kapó tárgyakkal töltötte meg a
rendelkezésre álló kiállítási területet.
Feltehetően a kaposvári társulat rend-
kívül szigorú mércéje, a csapatjátékba, az
együttes tevékenységbe vetett hit és az
általuk megfogalmazott színházeszmény
következetes hirdetése késztette arra a
kiállító művészeket, hogy bemutatkozásuk
alkalmából ne elsősorban saját világuk,
hanem egy kaposvári látványvilág
felmutatására törekedje-nek. Szerencsére,
ismételten hangsúlyozom, szerencsére ez
nem egészen sikerült nekik.

Az a rendkívüli rokonszenves sze-
rénység, rendkívül erőteljes közösségi
tudat, amely e tárlat anyagának összeál-
lítását meghatározta, bizonyos fokig
ugyanis leszűkítette a kiállítás kínálta
élmény lehetőségét is. Az anyag, a be-
mutatott anyag azonban ellenállt a szigorú
elvnek; az előadások képeiből s az
előadásokat szolgáló tárgyi világból is
kirajzolódott - a színház karaktere mellett
- a tervezők karaktere is. Itt, a kiállításon
derült ki igazán, hogy az ELŐADÁST -
így, csupa nagybetűvel - szolgáló, szinte
észrevehetetlenül jó színpadi terek, a
látvány egészében valósággal feloldódó
ruhák mennyire nem csak „kaposvári"

díszletek vagy ruhák, hanem Donáth
illetve Szegő alkotásai, és éppen ettől és
ezért egyértelműen „kaposváriak".

Ez a kiállítás, elveit, felépítését tekintve
mintha azokat a fenntartásokat és
ellenérveket igyekezett volna tárlattá
fogalmazni, amelyeket a színházi tervezők
kiállítói tevékenységével szemben szoktak
felsorakoztatni, s amelyekből

bőven idéztem cikkem bevezetőjében.
Ugyanakkor saját erejével, a kiállító-tér
nyújtotta élmény erejével cáfolta is
ezeket az előítéleteket.

Utolsónak hagytam Gyarmathy Ágnes
kiállítását, pedig időben éppen ez a tár-lat
nyitotta meg a sort. De az ő bemu-
tatkozása oldotta meg -- véleményem
szerint -- a lehetőségekhez képest talán
legjobban, legmeggyőzőbben és legha-
tásosabban a maga elé tűzött feladatot.
Mint javíthatatlan pesszimista, végére
tartogatom tehát a legjobb falatot ...

Ez a tárlat a kiállítás mint önálló mű-
faj, mint művészi kifejezőeszköz minden
lehetőségét felhasználta, hogy átérezhe-
tővé tegyen egy sajátos tervezői-alkotói,
világot. Bár a bemutatott anyagban hoz-
závetőlegesen egyenlő arányban kaptak
helyet a rajzok, tervek és fotók, valamint a
tárgyak, a ruhák, kellékek, eszközök, itt
mégis egyértelműen a tárgyak domináltak.
Az anyagok faktúrája, a matéria
őszintesége és a belőle született tárgy
elkápráztató pszeudopompája, ereje, ez a
furcsa metamorfózis, a tervezés, sőt a
színház lényegéről vallott a látogatók-nak.

A kiállítás összhatásában természete-
sen jelentős szerepet kapott Gyarmathy
Ágnes sokoldalúsága. Lehetősége volt
arra, hogy egyéniségét, sajátos alkotói
világát több oldalról, más-más fénytörés-
ben mutassa fel, hiszen azon túl, hogy
díszletet és jelmezt egyaránt tervezett,
nemcsak a színház az egyetlen meg-
nyilatkozási terepe. Otthon van, jelen van,
és amint azt a bemutatott anyag
bizonyította - alkotó módon van jelen a
film világában is. Mindez azonban a néző
szempontjából, aki tudatosan be-tért vagy
véletlenül betévedt a Fényes Adolf
Terembe, tulajdonképpen érdektelen volt.

A látogató számára az volt a fontos,
hogy már a kiállítás kapuja előtt meg-
fogta, magához vonzotta valami sajátos
erő, ami az emberi testrészekből fel-
épített, nyugtalanítóan fehér oszlopból, az
Illyés Gyula Kegyencéhez készült díszlet-
elemből áradt. Ez alól a sajátos vonzóerő
hatása alól a tárlatot végigjárva egyetlen
pillanatig sem tudta magát kivonni.

A tervező elképzeléseit rögzítő tervek, a
tervek alapján született tárgyak és az őket
működés közben tettenérő fotók
összessége ugyanis olyan produktummá
vált, amely esztétikailag egyen-értékű a
tervezői művészet előadásokban,
filmekben továbbélő súlyával, ere-jével.
De ez a kettő itt szerves egységbe

forrott; a tervezői lelemény, a színpadra,
filmre született művek ereje tette lehető-
vé, hogy a kiállítás művészi élménnyé
váljék. Ugyanakkor ez az öntörvényű
művészi világ a tervező munkájának, a
tervezés művészetének megismerését,
megértését és befogadását nemcsak meg-
könnyítette, hanem hatásában meg is
erősítette.

Befejezésül szeretnék még néhány szót
szólni arról a művészről is, aki a hat
kiállítás közül ötnél a tervezők el-
képzeléseinek, vágyainak megfogalma-
zásában alkotó módon vett részt, mégis
háttérben maradt. A tárlatok rendezőjéről,
Jergel Krisztináról, aki csodálatra méltó
leleménnyel tágította ki - tükrök-kel,
dobogókkal, szemfényvesztésnek is beillő
látványrendszerekkel - a Fényes Adolf
Terem falait, tette tágassá, otthonossá a
tárgyak sugallta követelmények szerint.
Úgy lopta bele a kiállításokba - a tervezők
világához, elképzeléseihez a legnagyobb
alázattal alkalmazkodva - a saját,
összetéveszthetetlen egyéniségét, hogy az
például szolgálhatna a tervezői művészet
gyakorlatára is.

Az ő személyében nemcsak értő társra
találtak a kiállító tervezők, hanem olyan
egyéniségre, aki a színház varázsát a ki-
állítótermekben is érzékeltetni tudja.
Alighanem azért, mert nemcsak érti -
szereti is a színház művészetét.

E számunk szerzői

BERKES ERZSÉBET újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

BÉCSY TAMÁS,
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára

BÉRCZES LÁSZLÓ tanár
CSIK ISTVÁN újságíró,

az Ipari Minisztérium Sajtó- és Propa-
gandaosztályának csoportvezetője
DÉVÉNYI RÓBERT,

a Múzsák Könyvkiadó irodalmi
szerkesztője

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KOVÁCS DEZSŐ újságíró, a Kritika
rovatvezetője

MÁTÉ LAJOS,
a Népművelési Intézet főmunkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

OSGYÁNI CSABA újságíró,
a Magyar Rádió szerkesztője

SZAKOLCZAY LAJOS újságíró,
a Budapest című folyóirat munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,
a Színházi Intézet osztályvezetője


