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egyik legnézettebb színháza, jóllehet a mûsorter-
vünk igazán nem mondható olcsónak. Egy Lear ki-
rály elmegy harmincszor vagy többször. Sok színhá-
zi vezetô úgy gondolja, hogy ha populárisabb prog-
ramot kínál, arra majd tódul a közönség. Én meg azt
tapasztalom, hogy nem ezen múlik, hanem az ará-
nyokon és a minôségen. Ha az emberek szeretik a
színházukat, akkor nemcsak a kommerszet nézik
meg, de akár a legelvetemültebb mûvészi ôrültséget
is, mivel sajátjuknak érzik a színházat, és kíváncsiak
arra, hogy mi történik benne. Minket nem utáltak
meg, nem szoktak le rólunk. Ezenközben pedig a
társulat szépen alakul, kezd egy nyelven beszélni,
kezd tudni azonos stílusban együtt játszani. Aminek
persze az is feltétele, hogy sokféle játékstílussal meg-
ismerkedjen, de hát épp ennek jegyében hívom hoz-
zánk a rendezôket. Legutóbb például Cserhalmi

Györ gyöt, akivel igen jól mûködtek együtt a színé-
szek a Pillantás a hídról esetében. A produkció kriti-
kai fogadtatása ezt ugyan kevéssé igazolta vissza, de
ettôl még a társulat számára fontos, jelentôs hozamú
szakmai esemény volt a próbafolyamat. Reményeim
szerint egy hosszabb távú kapcsolat alapozódott
meg. Cserhalmi idén is jön, ô viszi színre a Forgách
András-féle Utas és holdvilágot. Amivel megint visz-
szatértünk a vesszôparipámhoz, a kortárs szerzôk-
höz, a magyar mûvek bemutatásához, hiszen ezt tar-
tom a legfôbb feladatunknak. Kockázatos persze, de
hát sosem szerettem tuti darabokat választani.
Lehet, hogy azokból könnyebb jó színházat csinálni,
de nem az a lényeg, hogy olyan-e, hanem hogy olyan
szeretne lenni.

Az interjút készítette: Stuber Andrea

A hatalmas kiállítási csarnokban sok-sok placc, hívo-
gató föliratok. Bennünket különösen a „Liliom in Bagh -
dad” vonz. A dobozszerû építmény papírfalán cseh és
angol nyelven ecsetelik, mit is jelent a Liliom a magyar
színházi kultúrában, és mennyire részesei vagyunk mi,
magyarok is a globalizáció, az Európai Unió, a rassziz-
mus és terrorizmus világának. Ismerôs akadályok – ujj-
lenyomatvétel, sorszámtépés, fémdetektor, fényképcsiná-
lás – leküzdése után egy rámpán jut be a látogató a tér-
be, ahol újabb megpróbáltatások várják: sûrû sorokból
álló kétoldalas vízumkérô kérdôívet kell kitölteniük, hogy
Magyarországba léphessenek. Miközben sokan lelkesen
nekilátnak, több képernyôn különféle Liliom-elôadások
peregnek, Schillingétôl a hamburgi Michael Thalhei -
mer éig. Középen átlátszó mûanyag henger, rajta fölirat:
„A magyar futball megsegítésére”. A kitöltött vízumkérô
lapokat a repülôterekrôl jól ismert fülkében „ellenôrzik”.
Utána üvegfal, rajta „Entrance”, de bemenni mégsem le-
het – ám a fal mögül fények villannak, és belátni az ins-
talláció makettjére, különféle tárgyak között. De az ajtó
nem nyílik. El lehet hagyni a terepet. Ez a magyar pavi-
lon az idei PQ-n. 

Lôkös Ildikó: Mi volt a munka legnehezebb része? 
Forgách András: Megszervezni a találkozókat.

Mindenki nagyon elfoglalt. Aztán nehéz volt az is,
ahogyan a szép tervek a szemem elôtt foszlottak szét,
lettek semmivé. Amikor már úgy tûnt, megvan a do-
log, kiderült, hogy mégsem mûködik. És kezdhet-
tem elölrôl az egészet. 

L. I.: Mikor hívtak meg kurátornak?
F. A.: Körülbelül egy éve, miután Najmányi László

visszalépett a megbízástól. Neki volt egy nagyon am-
biciózus elképzelése, egy önmagát lebontó és fölépí-
tô díszletgép. Nem volt rá negyvenmillió forint.
Végül aztán különbözô pályázatokból és a miniszté-
riumtól húszmillió jött össze az egészre, és ennek
valójában örülni lehetett. Khell Zsolt például találko-
zott egy Prágában kiállító argentin hölggyel, akinek
még a repülôjegyét is magának kellett fizetnie. Bár
a PQ hatalmas világesemény, az egyes országok-

Lôkös Ildikó

A gondolat tárggyá válása
Q U A D R I E N N Á LE  P R Á G Á B A N

* Az 1967-ben a cseh díszlet- és jelmeztervezésnek szentelt kiállí-
tás hatalmas nemzetközi visszhangjának köszönhetôen vált a
szín padi látványtervezés világfórumává.

hhez a beszélgetéshez az alkalmat a Prágai Quadriennále (PQ)* szolgáltatta, ahol az idén 
Forgách András kurátor koordinálásával Ágh Márton, Fodor Viola és Khell Zsolt talált ki valamit – 

de a közös gondolkodásban sokáig velük tartott Antal Csaba és Kentaur is. 
E
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ban csupán a szakma tud róla.
Amekkora izgalmakat okoz a
díszlet- és jelmeztervezôk köré-
ben, olyannyira izolált és érdekte-
len mindenki más számára. Ma -
gyar rendezôt vagy színészt alig
láttam; aki jött, az szinte véletle-
nül vetôdött be. Az összes költsé-
günk végül is úgy oszlott meg,
hogy a nemzeti kiállításra jutott ti-
zenöt millió, a többi pedig az építészetire, az egyete-
mistákéra, a katalógusra, plakátra. Mikor elválltam a
megbízatást, fogalmam sem volt, mennyi pénz kell
az ilyesmihez. De azt hiszem, az induláskor jó hely-
zetben voltunk. Aztán közben voltak pillanatok, ami-
kor úgy éreztem, nem lesz az egészbôl semmi.
Mindezt egyébként az OSZMI koordinálta, ôk voltak
a pénzügyi lebonyolítók.

L. I.: Rögtön igent mondtál?
F. A.: Két napot kértem, de már az elsô pillanattól

kezdve izgatott a dolog. Bár azóta néhányszor meg-
bántam, hogy elvállaltam, utólag örülök neki. Az ilyen
nyitott és kíváncsi alkatú ember számára, ha nem
elég erélyes, a kurátorság nagyon idôrablóvá válhat,
nem beszélve a konfliktusokról. Feltehetôleg azért
kértek föl, mert én írtam az elôszót a magyar lát-
ványtervezôket bemutató, tavaly megjelent reprezen-
tatív albumhoz, és talán úgy vélték, értek ehhez. De
egészen más dolog írni, mint díszlettervezôkkel dol-
gozni vagy egy kiállítást menedzselni.  

L. I.: Melyek voltak az elsô lépések?
F. A.: A Quadriennále vezetése úgy döntött, hogy

ebben az évben a nemzeti kurátor nevezze meg a
nemzeti témát. Kezdetben azt hittem, mindössze
annyi lesz a dolgom, hogy a témát kitalálom, és fel-
kérek néhány mûvészt, akik majd megvalósítják.
Mindenestre gyötörtem magam, míg végül megszü-
letett bennem „A Liliom Bagdadban” gondolata, s vé-
gül ez lett a magyar kiállítás címe.

L. I.: Szokatlan gondolatpárosítás.
F. A.: Játékos, nyitott témát akartam. Így bukkan-

tam a Liliomra, amely kétségtelenül a legnagyobb
nemzetközi pályát futotta be az összes magyar drá-
ma közül. Mi lenne, ha közösen létrehoznánk egy,
úgymond, Bagdadban elôadott Liliom díszletét? A té -
ma lényegében annyi: miként látunk rá saját kultú-
ránkra, és fôleg városunkra, Budapestre egy távoli és
ôsi civilizáció, kultúra, politika, vallás és eseménysor
felôl, egyenesen Bagdadból? Budapest mint Bagdad,
Bagdad mint Budapest. A közös díszlet vagy díszlet-
tárgy tehát Molnár Ferenc Liliomjának a feldolgozá-
sa lenne. Azt gondoltam, a végsô produktum majd
mint színházi installáció lesz hatásos: egy olyan elô -
adás díszlete, amelyben maga a díszlet az elôadás. 

L. I.: És aztán?
F. A.: Összehívtam öt embert – s ôk néztek rám

mint hülyére… És akkor nagyon pánikba estem.

L. I.: Egyikük, Khell Zsolt már több Quadriennálén
részt vett…

F. A.: Sôt, Zsolt már kurátor is volt  „tavalyelôtt”. 
L. I.: Azaz nyolc évvel ezelôtt, ugye? És annak idején,

te, Zsolt, mit találtál ki?
Khell Zsolt: Akkor az OSZMI-nak volt egy fô té-

mája, Az ember tragédiája. Ennek a látványtervét én
készítettem el. És az OSZMI akkori igazgatója, Ki  -
rály Nyina azt gondolta, ha már úgyis ott vagyok, én
találjam ki a többi részét is. Szakács Györgyit és
Ambrus Marit kértem föl, akikrôl úgy véltem, hogy a
szakma két szélsô pólusát képviselik. Szakács
Györgyi az autentikus, Ambrus Mari pedig akkor
még a viszonylag ismeretlenebb outsider. Nem volt
jó ötlet, nehéz volt két ennyire különbözô világot ösz-
szehozni. Végül Ambrus Mari az új színházbeli,
Zsótér rendezte Thomas Bernhard-darabnak, A vi-
lágjobbítónak a díszletébôl csinált installációt, és
ebbe helyeztük el Szakács Györgyinek az Ascher
ren dezte Elnöknôkhöz készített jelmezeit. Ráadásul
mindez nem igazán illett bele a nemzeti szekció
Madách-tematikájába.

L. I.: András ebbe az ötös fogatba Fodor Violát is föl-
kérte, aki mindössze két éve végzett a Képzômûvészeti
Egyetem látványtervezô szakán.

Fodor Viola: Négy éve diákokkal, diákként már
részt vettem a Quadriennálén. Akkor nem volt meg-
adott témánk. A mostaniak É. Kiss Piroska tanáruk
vezetésével készített labirintusszerûsége tetszett.
Romeo és Júlia Bagdadban volt a címe, követve ezzel
a nemzeti témánkat. A cipôt levéve, egy labirintuson
keresztül lehetett eljutni a célba, ahol pici pihenôsa-
rokban albumok, párnákra fotózott tervek és ventilá-
tor fogadta a látogatót.

Ágh Márton: Azért négyévente kiderül, hogy ha
egynél többen csinálják, az gyakran konfliktust okoz.

L. I.: Hogy választottad ki ezt az öt embert?
F. A.: Kizárólag személyes szempontok alapján:

azokat választottam, akik engem foglalkoztatnak, ér-
dekelnek. Viola volt a kivétel. Ôt korábban nem is-
mertem, de lányt kerestem, és nagyon fiatalt. Több
szakmabeli említette ôt. Megismerkedtem a dolgai-
val, és nagyon tetszettek. Egyszóval, ôk érdekeltek –
ami nem azt jelenti, hogy ôk a legjobbak. Volt ez a
téma, és együtt kellett mûködniük. Marci volt a leg-
kétkedôbb… A végsô terv az ô egyik ötletébôl indult
ki: van egy kis ablak, odajönnek az emberek, elkér-

Ágh Márton, Forgách András, 
Khell Zsolt, Fodor Viola
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jük az útlevelüket, és megmondjuk, hogy nem me-
hetnek be…

Á. M.: Az a kérdés merült fel bennünk: mit is aka-
runk ezzel mondani. Az elején az embert nagyon iz-
gatta az ötlet, aztán volt egy pont, amikortól egyálta-
lán nem. Mindenesetre igyekeztem mindig fölké-
szülni, valamit minden megbeszélésre vittem
magammal. 

F. A.: Zsolt már az elsô beszélgetésünkkor le akar-
ta szavazni az én elképzelésemet. Hozott is valami
teljesen más koncepciót. Marci megpróbálta a témát
saját személyiségén keresztül átszûrni. Termé sze te -
sen neki is megvoltak a kételyei. Antal Csaba a Lili o -
mot nem tartotta különösebben érdekes darabnak,
és egyáltalán nem értette a választásunkat. Kentaur
pedig próbált megértô lenni és beilleszkedni. Ô vé-
gül a legutolsó tervváltozatot nem tudta elfogadni.
Túl nagy fordulatnak érezte a korábbiakhoz képest.

K. Zs.: Nekem is sok kételyem volt. András ötleté-
rôl az jutott eszembe, hogy pusztítsunk el mindent,
a makettet vagy valami ehhez hasonlót. Nem azt
gondoltam, hogy ennek a kiállításnak nincs értelme,
hanem hogy a színházcsinálásnak nincs. Mi, a terve-
zôk népes társasága, makettekkel szórakozunk.

Legyen hát ez egy olyan performansz, ahol valamifé-
leképpen megsemmisítjük a saját mûvünket. 

L. I.: Tíz napon keresztül?
K. Zs.: Az elsô idealista megközelítésem az volt,

hogy mindenki csinál négy-öt Liliom-makettet, és az-
tán naponta megsemmisítjük valamelyiket. Mindezt
közben folyamatosan földolgozzuk, dokumentáljuk,
hogy mi volt elôtte, hogyan volt aztán. Otthon ki is
próbáltam egy változatot, mert izgatott. Kis csalódást
okozott, mert túl szép volt a látvány. Ahogy a papír
ég. Érzéki hatása van. 

F. A.: A makettrombolást nagyon erôs szûkítésnek
éreztem. Persze az ötlet mint olyan érdekes volt,
csak azt nem értettem, hogy történjen a valóságban.
Mondjuk, délben odasereglenek az emberek, és
megnézik? Olyasmit akartam, ami azonnal szembe-
szökik, felkelti a figyelmet. Ennek a változatnak, úgy
éreztem, túl szubtilis az üzenete.  

L. I.: Én most úgy képzeltem, hogy folyamatosan égnek
a makettek, s a kiállítás végére elporladnak.

K. Zs.: Nem lehetett tüzet, vizet, homokot használni…

L. I.: Az oroszok mégis használtak. Fôdíjasok lettek a
Borovszkij emlékére rendezett kiállításukkal.

F. V.: Az gyönyörû volt. Fôleg amíg építették. Víz -
ben tocsogva lehetett bemenni a térbe, ahol Csehov-
elôadások makettjeit állították ki. És körben fekete ka-
lucsnik voltak kitéve, belebújhattál, mielôtt beléptél.

L. I.: És téged, Viola, ez a közös munka inspirált?
F. V.: Engem leginkább ez érdekelt. Voltak pillana-

tok, fôleg az elején, amikor úgy éreztem, nem tudok
kapcsolódni. De aztán ez elmúlt, próbáltam végig-
menni a témán.

L. I.: Mennyiben más ez a munka, mint amikor szín-
házban dolgoztok? Nem vész el a személyesség az ilyen
közös munkában?

Á. M.: Többször fölmerült, hogy ez a közös mun-
ka kinek mit jelent. Én egyedül nem is csináltam
volna. Épp az érdekelt benne, hogy a sokadik pró-
bálkozás után is tud-e együtt gondolkodni öt ember.
Végül is hárman maradtunk, és mégiscsak létrejött
valami.

F. A.: Egy példa a közös gondolkodásra. Amikor
Marcival ketten kimentünk a világ végére megnézni,
hogyan építik a díszletünket, már ott állt középen
egy átlátszó mûanyag tartály, afféle repülôtéri gyûjtô-

edény, amibe végül az emberek a sorszámukat dob-
ták be (pénz és szúró- vagy vágószerszámok helyett),
pedig ott volt a fölirat, hogy „A magyar futball meg-
segítésére”. Az eredeti ötlet az volt, hogy írjuk föl:
„A magyar látványtervezôk megsegítésére”, de aztán
Marci javasolta, hogy inkább ez legyen. Az eredeti is
tetszett, de ezzel a felirattal univerzálisabb lett. Talán
hibája volt a kiállításunknak, hogy – terveink ellené-
re – egy ember kevés volt a mûködtetéséhez. Négy
ember kellett, hogy igazán hatékony legyen. A tech-
nika többször csôdöt mondott: a fényképek nem ké-
szültek el, az emberek nem álltak meg, nem töltötték
ki a vízumkérô lapot. Végered mény ben nagyon
munkaigényes installáció lett a mûködtetôk és a né-
zôk részérôl is. Voltak, akik vették a fáradságot, és
minden feliratot végigolvastak, hatalmasat kacagtak,
bedobtak egy kis pénzérmét, meg nézték a plazma-
képernyôn a Liliom-elôadások részleteit, az iraki há-
ború jeleneteit – nem egyszerûen benéztek, hanem
tíz-húsz percig is ott maradtak… Visszatérve a terve-
zés idôszakára, egyszer az is megtörtént, hogy Zsolt

K h e l l  Z s o l t  f e l v é t e l e i
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meg Marci külön találkoztak valahol, hogy legalább
ôk ketten próbáljanak meg szót érteni.

Á. M.: Megpróbáltuk megérteni, hogyan gondol -
kodik a másik.

F. A.: Kérdezd meg Zsolttól, élmény volt-e talál-
koznia egy másik díszlettervezôvel!

Á. M.: Abból a szempontból jó volt, hogy olyan em-
berrel próbálunk közös nevezôre jutni, akinek szere-
tem a munkáit, miközben mindkettônk számára ki-
derült, mennyire más oldalról közelítünk egy prob -
lémához. Bár én kezdettôl azt gondoltam, hogy épp
ez lesz az egész dolog legfôbb erénye.

F. A.: És ez is lett.
L. I.: Volt olyan pontja a közös munkának, amikor

úgy látszott, most már nem megy tovább?
Á. M.: Nekem továbbra is nagyon teszett az ötlet fi-

lozófiája, és végül a nézôk is megértették, hogy ez
egy olyan kiállítás, amit nem lehet megnézni.
Visszatérve a munkafolyamatra, volt egy pont, ami-
kor András megkért, próbáljam meg egybegyúrni az
addig elhangzott összes ötletet. Igyekeztem nem az
enyémeket elôtérbe helyezni, mindenkitôl egy kicsit
beletenni. Igyekeztem, hogy valami közös gondolat
érvényesüljön – ez azonban nem sikerült.

F. A.: Végül kialakult, milyen lesz, amit megcsiná-
lunk. A „Stadion” – és ezen belül lesz öt poszta-
mens, amelyikre az öt tervezô mégis odatehet egy sa-
ját tárgyat, amit személyesen fontosnak tart. Mindez
egy vörös függönyök keretezte sötét térben kapott
volna helyet. Elég kifinomult ötlet volt, egyszerû,
mégis gondolatébresztô. Ám éppen Marci, a kitalá-
lója mondta azt, hogy ez mégsem elég jó… Éreztem,
olyasmi ez, mintha nekem négy-öt drámaíróval
együtt kéne darabot írnom. Nem nagyon mûködne.
Úgy éreztem: adott egy bombasztikus cím – egyéb-
ként Prágában kiderült, hogy tényleg sokan megáll-
tak, elolvasták a szöveget, és csak azután jöttek be, és
az egész teret alaposan szemügyre vették. Szá mom -
ra egyébként Zsolt oldotta meg a dolgot azzal a fo-
lyosóval, hogy a nézô bejövetele is stációkból áll, las-
san belekeveredik egy ügybe, amit érteni vél, de ami-
bôl végül nem ért semmit. Azt hiszem, ekkor esett ki
Kentaur. Nem akarta, hogy az installáció egy ilyen tí-
pusú tréfa legyen. Ô az eredeti ötletet továbbra is na-
gyon komolyan vette. Egy magát fölrobbantó figurát
képzelt el, és hogy minden aköré szervezôdjön.
Nekem ez is tetszett, hiszen Liliom is öngyilkos lesz,
és a bagdadi terroristák is… 

L. I.: A látogatók hogyan fogadták a kiállítást?
FA: Sokan, több mint tizenegyezren nézték meg.

Az elsô napon hatszázan jöttek be három óra alatt.
A mozgásérzékelô fotóautomata nem bírta – mert az
is a játékhoz tartozott, hogy mindenkit nyilvántartás-
ban vettünk –, és sajnos két-három órás késéssel jöt-
tek ki a képek. Ebbôl aztán nagyszerû ötlet született:
az át nem adott portrékat – amelyek egyébként a ki-
állításra szóló belépôjegyként mûködtek – kiragasz-
tottuk az installáció külsô falára, így naponta válto-
zott az installáció kinézete is. Egyre több kép borí-
totta – valamilyen pikkelyszerûségként – a falakat.
Sokan visszajöttek késôbb, leszedték a fotójukat vagy
a barátjuk fotóját, és elvitték emlékbe. A képre rá-

ütöttük a kiállítás pecsétjét, és azt, hogy „elutasítva”,
„rejected”.

Á. M.: Balhé nem volt?
F. A.: Egy japán fotós mindenáron le akarta fény-

képezni, mi történik a tükrök mögött, de a vaku mi-
att ez nem sikerülhetett, és amikor nem engedték
be, rettentô mérges lett, kitépte a füzetébôl az addig
készített jegyzeteit: „akkor ez az egész nem is érde-
kel engem!”, kiabálta, és elrohant.

F. V.: Meg volt olyan, aki próbálta kitépni az ajtót,
amire rá volt írva, hogy „bejárat”. Mindenképp rá
akart jönni, hogy nyílik.

F. A.: Nyilván „végig” akart menni a kiállításon. Ez
az „ajtó”, vagyis inkább fal félig fényvisszaverô üveg-
bôl készült, és Zsolt azt találta ki, hogy bent egy
posztamensre ráhelyezi a kiállítás makettjét, alatta
valami tervrajzféle volt, mögötte hatalmasan tornyo-
sul egy üdítôitalos mûanyag palack, a makettra fek-
tetve pedig egy igazi szerszám, egy fúrógép állt, ami
legalább akkora, mint a makett, és mivel bent néha
megvillant valami kék fény, ha jól figyelt a látogató,
megláthatta. Ha az ember felhívta erre a nézôk fi-
gyelmét, és ôk a két kezükkel ernyôt formáltak, és rá-
tapadtak az üvegre, akkor láthatták is. No, ide akar-
tak többen bemenni. Voltak, aki azonnal megértet-
ték, miért is nem lehet bejutni, és nagyot kacagtak.
Sokan csak azért jöttek, mert hallották, a magyar
standon fotózás van, és szuvenírt akartak, de nem
kapták meg a képet… Azt hihették, ez csak blöff, iga-
zából nem is fotóztuk le ôket. De amikor kimentek a
kiállításról, észrevették, mennyi fotó van kiragasztva.
Tehát rájöttek, hogy róluk is készülhetett kép, csak
még nincs kész. Sokan azért jöttek be, mert kívülrôl
meglátták, hogy itt játszani lehet. A fémdetektoros
kapu folyton szirénázott. Rak ták ki a kulcsokat, a
mobiltelefonokat, a fény ké pezôgépeket a táskájukból,
akkor is szólt. A cseh szakemberek egyébként imád-
ták. Állandóan küldözgették hozzánk az embereket,
hogy ez a legjobb kiállítás, ez állítólag a prágai rádió-
ban is elhangzott. Egy cseh lány elhozta az olasz ba-
rátját, hogy az megértse végre, miben éltünk mi itt –
mármint a létezô szocializmusban. Mert az installá-
ció errôl az átmeneti világról is beszélt, amiben egy-
befolyik az új és a régi. Egyébként én is beültem né -
ha a kis fülkébe – mielôtt hozzám járultak volna, a
látogatóknak szóbeli instrukció nyomán ki kellett töl-
teniük egy nagyon részletes vízumkérô adatlapot –, és
az volt az érdekes, hogy bármit kérdeztem a fülké-
bôl, ôk válaszoltak rá, végül odaadták az igazolvá-
nyaikat, útlevelüket, sôt, volt, aki tréfásan le is akart
fizetni, hogy megnézhesse a kiállítást. Szakma be -
liek nek, diákoknak adtunk egy CD-ét vagy kataló-
gust. Velünk volt többek közt az OSZMI részérôl
Galgovics Tamás színháztörténész, akirôl kiderült,
hogy briliáns színész. Álmaid útlevélkezelôje: szigo-
rú volt, gonosz volt, ahogy ráütötte a papírokra a
„rejected”-et. Ezt is Marci találta ki, már az utolsó pil-
lanatban, hogy legyen egy igazi elutasító-pecsétünk.
Vették az üzenetet, cinkosok, társak lettek a játék-
ban, és örültek, hogy játszhattak. 

Nagyon sokan élvezték, hogy nem az történik, ami
az összes többi standon. Ez egy performansz lett. 


