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Csupán két kis teremnyi kiállítást láthatott a 
közönség, kéttucatnyi nagyméretű fotókból és 
dokumentumokból álló utazó anyagot, amely 
a Friedrich és lillian kiesler magánalapítvány 
kezdeményezésére állt össze, és a művész 
mindegyik alkotói korszakából néhány fotót, 
rajzot, diagramot hozott. de ez a viszonylag 
szűk anyag is megdöbbentően sokoldalú és elő-
remutató szemléletről tanúskodik. láthattunk 
berlini színpadterveket az 1920-as évekből, 
az 1924-es bécsi nemzetközi színháztechnikai 
kiállításra készített installációját, párizsi kiállí-
tási munkáját, majd 1926-tól az egyesült álla-
mokban készített terveket. egy olyan építész, 
belsőépítész, színpadi tervező munkáit, aki 
gazdagon merített a közép-európai avantgárd 
hagyományaiból, és azt a legjobb pillanatban 
tudta továbbörökíteni a tengerentúlon. 

kiesler messze megelőzte a maga korát, már 
a húszas évek közepétől olyan látványvilágot 
alkotott, sőt olyan designeri magatartást kez-
deményezett, amely talán még ma is gyerekci-

pőben jár. Annak ellenére, hogy valójában csak 
egyetlen építészeti terve valósult meg, az építé-
szettörténet a legnagyobbak közé sorolja mint a 
20. század egyetlen szürrealista építészét. szín-
háztörténeti jelentősége kevésbé közismert, de 
a budapesti kiállítás erről is hoz néhány izgal-
mas dokumentumot. Az a nagyobb tárlat, amit 
2013-ban az osztrák színháztörténeti múze-
um készített, és bécs után münchenben, majd 
madridban is bemutatott, sokkal szélesebb vá-
logatást adott kiesler színházi tevékenységéről, 
sajnos nem jött el hozzánk.

építészeti tanulmányai és az első világhábo-
rú katonai tapasztalatai után első színpadter-
vét 1922-ben készítette: berlinben karel Čapek 
egyik darabjához tervezett egy mechanikus 
gépezetet formáló díszletet. két évvel később 
egy o’neill-darabhoz készített látványterve már 
túllépett a berlini közönség ízlésvilágán és iga-
zi botránykővé vált. Az előadás mellé készített  
programfüzetben kiesler már nem is díszletter-
vezőnek, hanem a térszínpad megalkotójának 

nevezte magát. ez a darab hozta meg kiesler-
nek első nagy megbízatását: felkérték az 1924-
es bécsi nemzetközi színpadtechnikai kiállítás 
szervezőjének és főrendezőjének. itt építette 
meg a korábban beígért, impozáns méretű 
térszínpadot, amely egy spirálisan emelkedő, 
oldalszínpaddal bővített rámpából és egy kö-
zépen kiemelkedő pódiumszínpadból állt. Az 
orosz konstruktivista képzőművészeti elveket 
a színházba integráló építmény óriási hatást 
váltott ki, az egész kiállítás szimbólumává lett, 
több előadást is játszottak rajta, Fernand leger 
is itt tartott bemutatót.

két évvel később már egy new york felé tartó 
hajó utasa volt, egy, a bécsihez hasonló new 
york-i nagy színháztechnikai tárlat kurátora-
ként. itt kiesler a „végtelen színház” makettjé-
vel lepte meg a közönséget, melyet a bauhaus 
mestere, Walter Gropius által meghirdetett to-
tális színház befogadó terének gondolt. Az ová-
lis formát (Weininger Andor gömbszínháza egy 
évvel később született) ismét spirál alakú terek 
közé komponálta, mozgatható színpadokkal és 
nézőterekkel körbevéve, a hangsúly a mobili-
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Kiesler végtelen színháza
Az Osztrák Kulturális Fórum tavaszi kiállítása alig kapott sajtóvisszhangot, pedig 
igazi szenzáció volt: Magyarországon első ízben mutatták be az osztrák származá-
sú vizionárius építész-színháztervező, Friedrich Kiesler (1890–1965) életművét.
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tásra és a szimultán előadásokra került. évtize-
dekkel később, 1959-ben tért vissza a „tökéletes 
színház” eszméjéhez, amikor hét másik tervező-
vel együtt a new york-i theatre Guild felkérte 
az ideális színházi forma megalkotására. kies-
ler egy anyaölre vagy barlangra emlékeztető 
formában látta a tökéletes színházat, és a 
többszintes, flexibilis nézőtérrel és színpaddal 
ellátott építmény makettjének az univerzum ne-
vet adta. A húszas évektől egészen élete végéig 
csiszolgatta, módosította a „végtelen színház” 
gondolatát, több makettet készített róla. de 
készített tervet egy kettős színházhoz is, amely-
ben a színpadot két nézőtér fogta közre.

new yorkban éveken át készített látványter-
veket a Juilliard zeneiskola opera-előadásai-
hoz, közülük talán a leghíresebb a szürrealista 

elemeket felvonultató kortárs opera, a Heléna 
visszavonul című darab volt, John erskine és 
George Antheil műve. ez a zeneiskola kínált 
önálló stúdiót kieslernek, ahol elkészíthette 
makettjeit, és szabadon dolgozhatott az elkép-
zelésein. Rajzolt, térplasztikákat készített, kifej-
lesztett egy rendkívül úttörő designkoncepciót. 
munkássága központjában a kísérletezés állt. 
kevés építészeti terve és még kevesebb meg-
valósult épülete (a legismertebb, a jeruzsálemi 
könyv szentélye, a holt-tengeri tekercseket 
bemutató múzeum 1965-ben, halála évében 
készült el) mellett áruházi kirakatokat és mozi-
belsőt tervezett, illetve egy három teremből álló 
tematikus kiállítási installáció-sorozatot peggy 
Guggenheim gyűjteménye számára.

összegző szemlélete az építészet, a színház, 
a film és a design területeit ötvözte, egész élete 
az ideális formák, a tökéletes befogadói élmény 
keresésének jegyében telt.
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