
SUMMARY

Manapság ritka esemény, ha egy tervező
nemcsak színházi előadásokon, hanem
önálló kiállításon is képet tud adni
munkásságáról. Képzőművészek sem igen
kapnak helyet és pénzt a tárlataikhoz, még
kevésbé azok akik „csak" valamely alkalmazott
művészet művelői. A díszlet- és jelmez-
tervezés amúgy sem számít önálló művészet-
nek; sokan - a színházi és a művésztársada-
lomban egyaránt - a tervezőt csupán a rende-
zők, a színház igényeinek puszta kiszolgálójá-
nak tekintik.

Ehelyütt azonban aligha kell bizonygatni,
hogy a huszadik század színházművészetének
milyen kulcsfigurája lett a rendező mellett a ter-
vező, s hogy valamely tervező életműve nem-
csak a kor színházáról, hanem a szóban forgó
kor speciális látványszemléletéről is tanúskod-
hat. A tervezőknek is, a színházaknak is fontos,
hogy időről időre számba vegyék - tárlaton is -:
hol tartanak munkásságukban, s milyen az a lát-
ványvilág, amely jellemzi előadásaikat.

Legutóbb két tervezőnek, Csanádi Juditnak
és Csengey Emőkének adatott meg a
részösszegzés lehetősége: a Kongresszusi
Központban az elmúlt években végzett
munkáik dokumentumait állíthatták ki.

Csengey Emőke az Arany János színházi
Hó-királynő (1989), a vígszínházi óz (1991), a
József Attila színházi Mesék az írógépről (1991)
és a pécsi Három testőr (1993) jelmezterveit
mutatta be, mellettük, egy nagyvitrinben
történelmi korokon átívelő „divatbemutatót"
prezentált azokból a ruhákból és kiegészítőkből,
amelyeket különböző tévéjátékokhoz tervezett.
(Színházi jel-mezeket nem tudott bemutatni, mert
a színházak vagy nem adják ki, vagy
megsemmisítették őket.)

Csanádi Judit két régebbi és három új munká-
jából adott ízelítőt. Csanádi építészből lett dísz-
lettervező, erőssége a konstrukció. Az Arany Já-
nos Színház Hókirálynőjének díszlete mégis fes-
tőiségével, könnyedségével, mobilitásával ha-
tott. A padlás debreceni (1989) konstrukciója
építészetileg is, térképzési szempontokból is
ki-fogástalan, alighanem a darab
magyarországi díszletei közül a legsikerültebb.
Csanádi néhány évet Kanadában tanított és
tervezett. Ottani munkái közül a montreali
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díszletének makettját, terveit és előadásfotóit ál-
lította ki. Olyan teret kellett terveznie, amelyben a
százhuszonhét epizódból álló darab eljátszható.
Ehhez többszintes, patkó alakú építményt ké-
szíttetett, amely elsősorban a világítás segítsé-
gével változtatta jellegét, és vált alkalmassá a
külső és belső terek megjelenítésére. A díszlet-
hez csak természetes anyagokat, követ, fát
használt. Következő munkája Győrben a Hege-
dűs a háztetőn volt (1993), ekkora színház hatal-
mas forgójára építette fel azt a teljes egészében
fából készült térképkompozíciót, amelyben szűk
szoba és tágas tér, gazdasági épület és hálószo-
ba, utca és kocsmabelső egyaránt kialakítható.
Utolsó kiállított terve a komáromi színház Go-
dot-jóhoz (1993) készült, ezúttal a színpadot át-
lósan lezáró fémhálókerítés előtt futó, kilométer-
kövekkel szegélyezett murvás út adja a négy
szereplő játékterét.

A színházi plakát külön műfaja plakáttervezésen
belül. Amikor a tervező elkészíti a plakátot, még
alig látható valami az előadásból, tehát főleg a
darab ismeretében, a rendezővel való konzultá-
ció alapján vagy a színház igényeinek
megfelelően kell megkomponálnia reklám célú
grafikáját. A legjobb tervezők azonban az
alkalmi megrendelésből is szuverén
műalkotásokat hoznak létre. Ezekből a
plakátokból rendezik meg kétévente a
lengyelországi Rzeszowban a nemzetközi szín-
házi plakátbiennálét. Kezdetben a lengyel Fiatal
Színházak Szemléjének kiegészítő programja
volta kiállítás, s csak 1991-től vált nemzetközivé.
A negyedik biennálé anyagából két
vándorkiállítást szerveztek, az egyik Prágában,
a másik Budapesten, a Lengyel Kultúra
kiállítótermében volt látható. Több mint hatszáz
plakátból választotta ki a zsűri a díjazottakat, s
csaknem száz alkotást mutattak be a tárlatokon.
A kiállított művek a legkülönbözőbb technikával
készültek, általános jellemzőjük a játékosság,
a képi asszociáció gazdagsága, a meghökkentő
ötletek alkalmazása. Mint mindig, ezúttal is
kitűnőek a lengyel plakátok fantáziadús
ötleteikkel, merész garafikai kivitelükkel, erős
színeikkel. Három magyar résztvevője is volta
biennálénak: Keresztes Dó-ra, Orosz István és
Pócs Péter. Plakátjaikat ugyan nem díjazták, de
munkáik a budapesti tár-lat legerősebb képei
közé tartoztak.

N. I.

Two comprehensive surveys of present-day
Hungarian theatre open this issue. Vice-editor
István Nánay draws up his own balance, partly
inspired by the judgement Hungarian-born
French actor and director Georges Baal offers in
a letter addressed to Gergő Kaszás, a young
member of the Katona József Theatre.Klári Tol-
nay, great actress of the Hungarian theatre, just
turned eighty. Fellow-actor, Iván Darvas ce-
lebrates her unique personality.

The following two groups of writings are con-
cerned with two important events of the last
weeks. Berlin's Hebbel Theatre recently visited
Budapest with Gertrude Stein's Doctor Faustus
Lights the Lights, a production by Robert Wilson.
László Márton's review and László Bérczes's in-
terview with the world-famous American director
are followed by a contribution of László Jakab
Orsós, which is half interview and half reflections
on the phenomenon called Bob Wilson.

Another outstanding event was Dostoievski's
The Uncle's Dream at the Arts Theatre, directed
by Russia's Anatoly Vassiliev. Reviews by
Tamás Koltai and Nina Király are followed by
László Bérczes's portrayal of actress Mari
Törőcsik and an analysis of her contribution to
the performance.

A third group of writings is devoted to the re-
naissance of Greek tragedy both on the world
stages and in Hungary. A comprehensive survey
of related events ín Hungary by István Nánay is
followed by Tamás Tarján's review of King Oedi-
pus by Sophocles (Comedy Theatre), two inter-
views Peter Stein has given before staging his
Oresteia in Moscow and Adrienne Darvay
Nagy's account of some manifestations of the
Theatre of Cruelty in Rumania, linked to the
names of directors Andrei Serban and Silviu Pur-
carete.

Other reviews, by Judit Csáki, András Nagy,
Katalin Kállai and István Sándor L. are con-
cerned with Miklós László's The Perfumery
(József Attila Theatre), Ibsen's Hedda Gabler
(Debrecen), García Lorca's Yerma (Budapest
Chamber Theatre) and Pirandello's Tonight We
lmprovise (Katona József Theatre). Géza
Fodor's column of theatre theory-a text by Pi-
randello, introduced by Mr. Fodor himself-is also
related to the premiere mentioned above. István
L. Sándor interviewed for us Zsolt Pozsgai, a
young author, whose Arthur and Paul is also this
month's playtext. Finally István Nánay shares
with the reader his impressions on two exhibi-
tions by Hungarian set and costume designers
and on an exhibition of Polish theatre bilis.

Várkonyi Stúdió: Tolnay Klári
Ez a kissé gyűrött, szakadt arc hív fotó színház-
és fotótörténeti jelentőségű. A valószínűleg
1946-ban készült felvétel a kor egyik legjelen-
tősebb színésznőjét ábrázolja, s a Várkonyi
Stúdió az akkori idők egyik legelismertebb
fényképészműhelye volt.
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