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ezzel a címmel nyílt kiállítás kovács yvette Ali-
da díszlet- és jelmeztervező és matyi ágota 
látványtervező munkáiból a Józsefvárosi Galé-
riában.

A színház világa jelenik meg a kiállítóterem-
ben jelmezekkel, díszlettervekkel, makettekkel, 
bábokkal és fotókkal. A két látványtervező 
hölgy bemutatja különböző műfajú és szemlé-
letű színházi előadásokhoz tartozó alkotásaik 
közül azokat, melyekre a legbüszkébbek. 

Matyi Ágota a nyíregyházi művészeti szak-
középiskolában tanult díszlet- és jelmeztervező 

szakon, Gyarmathy ágnes díszlet- és jelmezterve-
ző volt a szaktanára. ezután egy animációs tan-
folyamon, melynek vezetője Czakó Ferenc volt, 
gyurma-, drótvázas és papírkivágásos bábtechni-
kát tanult. több színházi gyermekdarabhoz is ké-
szített óriásbábokat és marionetteket. A magyar 
képzőművészeti egyetem látványtervező szakán 
díszlet-, jelmez- és bábtervezésből diplomázott. 
szaktanárai orosz klaudia bábtervező, balogh 
Géza rendező és koós iván bábtervező voltak.

Az egyetem elvégzése után tervezési mun-
kái mellett tanítani kezdett a nyíregyházi mű-
vészeti szakközépiskola díszlettervező szakán, 
valamint a kaposvári egyetem művészeti karán 
jelmeztervezést és látványtervezést.

A 2004-es Xiii. pécsi nemzetközi Felnőtt 
bábfesztiválon elnyerte a legjobb tervező díját.

Kovács yvette Alida képzőművész, dísz-
let- és jelmeztervező. tanulmányait a Román 
iparművészeti Akadémián, illetve a magyar 
képzőművészeti egyetem látványtervező sza-
kán végezte. diplomát szerzett a pekingi nyári 
egyetemen, ahol a kínai viseleteket, valamint a 
pekingi operajelmezeket kutatta.

2003-tól 2007-ig a szolnoki szigligeti szín-
ház, ezt követően öt évig a budapesti kamara-
színház díszlet- és jelmeztervezője volt. Jelen-
leg a pesti magyar színház tervezője, a pesti 
magyar színiakadémia tanára.

2008-ban a magyar állami operaház vágó 
nelly jelmeztervezői különdíjjal tüntette ki.

vágó Nelly emlékkiállítása 
az Újlipótvárosi Klub-Galériában
vágó nelly jelmeztervező az iparművészeti 
Főiskolán diplomázott. A  szolnoki szigli geti 
színház tagja volt, majd a nemzeti színház jel-

meztervezője lett. szinte valamennyi magyar 
színháznak tervezett jelmezeket, dolgozott a 
szabadtéri színházaknak, és nagy nemzetközi 
karriert is befutott, míg végül a magyar állami 
operaház vezető jelmeztervezője lett. tanított a 
képzőművészeti egyetemen, amelynek rektora 
is volt. pályafutása során több mint 500 szín-
padi darabhoz tervezett jelmezeket. nevéhez 
kiemelkedő színpadi és filmes jelmezek köthe-
tők. A hagyatékából fia állította össze a kiállí-
tás friss koncepciójába illesztett, vágó nelly 
terveinek a legfiatalabb művészgeneráció, a 
képzőművészeti szakközépiskola hallgatói által 
újragondolt változatait.

A kiállítással egy időben emléktáblát avattak 
vágó nelly egykori lakóházán.

Fényút – Csáji Attila kiállítása 
a Műcsarnokban
Az unesCo – az európai Fizikai társulat kezde-
ményezésére – 2015-öt a Fény nemzetközi évé-
nek nyilvánította azzal a céllal, hogy a fénnyel 
foglalkozó tudományok és a fényt alkalmazó 
technológiák szerepe és jelentősége a fenntart-
ható fejlődésben, a hatékony ökológiai meg-
oldások terjesztésében világszerte a figyelem 
középpontjába kerüljön.

A világeseményhez magyarország is csatla-
kozott, hiszen hazánk komoly hagyományokkal 
büszkélkedhet mind az optikai tudományok, 
mind a művészetek területén. elegendő mo-
holy-nagy lászló, kepes György, victor vasa-
rely, nicolas schöffer tevékenységére, életmű-
vére utalni. ennek szellemében a műcsarnok 
több fényművészeti kiállítással irányítja rá a 
figyelmet a fénynek a művészetekben betöltött 
kiemelkedő szerepére.

A kortárs képzőművészet nyitott az olyan 
teljesen megfoghatatlan éteri jelenségek felé, 
mint a fény. e művészeti ág legnagyobb magyar 
alkotója, Csáji Attila életművében mindig is 
fontos szerepet játszott a fény fizikai és szelle-
mi dimenziója.

A műcsarnok retrospektív kiállítása össze-
foglalja az egri tanárképző Főiskolán rajztanár-
ként diplomázott festőművész, holográfus fél 
évszázadnyi, a fény bűvkörében fogant életmű-
vét. A  végtelen térbe belépő, az árnyék kont-
rasztjában érvényesülő fény kifejező eszközei 
a fénycső, a lézer és a hologram. A kiállítás 
felvonultatja a korai festményektől, komputer- 
grafikáktól, kollázsoktól kezdődően az ősi hie-
delemvilág motívumkincseire épülő lézerszob-
rait, holografikus képeit is. A  keletkező fény-
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formák rendkívül változatosak: a lendületes 
gesztusoktól a szabályosan ismétlődő struktú-
rákon át a játékos op-art motívumokig és mesz-
sze ezen túl terjed a skála.

Blattner – egy bábos életútja 
ezzel a címmel rendeztek kamarakiállítást az 
országos színháztörténeti múzeum és intézet 
körtermében.

bár 2002 óta magyarországon a kiemelkedő 
bábművészeti tevékenységet jutalmazó állami 
kitüntetés az ő nevét viseli, kevesen tudják, 
hogy ki volt Blattner Géza (1893–1967), és mi-
ért nevezi a magyar és az egyetemes bábtörté-
neti szakirodalom egyaránt a modern európai 
bábjátszás atyjának.

negyvenéves munkássága során mindvégig 
a bábjátszásban rejlő új művészi és technikai 
lehetőségeket kutatta. 1918 és 1958 között ti-
zenkét bábszínpadot épített, az egyszerű, hor-
dozható paravánoktól kezdve a bonyolultabb 
játékra alkalmas, kombinált színpadokig. 

1925-ben párizsban telepedett le. ott élő ma-
gyar képző- és iparművészekkel 1929-ben létre-
hozta az Arc-en-Ciel (szivárvány) bábszínházat. 
nem kötötték magukat egyetlen bábmozgatási 
módhoz sem, minden előadáshoz más-más anya-
got és technikát alkalmaztak. új stílusú előadá-
saik nemzetközi sikereket arattak, az Arc-en-Ciel 
a modern európai bábjátszás legfőbb kísérleti 
műhelye lett. Az 1937-es párizsi világkiállításon 
az Arc-en-Ciel bábszínház madách imre: Az em-
ber tragédiájának első francia nyelvű bemutató-
jával a színházi szekcióban aranyérmet nyert.

A különböző rendszerű árnyfigurák, zsinóros 
és billentyűs marionettek, maszkok és abszt-
rakt bábok különféle variációi blattner Géza 
kísérletező pályájának kiemelkedő eredményei. 
törekvései arra irányultak, hogy bebizonyítsa 
a bábművészet létjogosultságát, elismertesse 
jelentőségét.

pályájának és színházának fennmaradt em-
lékeit az országos színháztörténeti múzeum és 
intézet őrzi. mivel a hagyatékban kevés báb, 
viszont rengeteg fénykép maradt fenn – köztük 
olyan különösen értékes darabok is, mint André 
kertész felvételei –, a kiállítás fotónagyításokra 
épül, de eredeti meghívók, grafikák és blattner 
Géza kézzel festett önéletrajzi diasorozata is 
bemutatásra kerül. A tárlaton emellett az érdek-
lődők a blattner által kifejlesztett különleges bil-
lentyűs báb rekonstrukcióját is megtekinthették. 

(Kurátor: Stenczel Emese)

Kelemen László nyomában 
ezzel a címmel látható kiállítás a bajor Gizi szí-
nészmúzeumban. (Látogatható: 2015. augusz-
tus 30-ig, szerdától vasárnapig, 14–18 óráig.)

„nemzeti színészeink öntudatra ébredésük 
idején ősök után kutattak, és így jutottak el 
kelemen lászlóhoz, kiről az úttörők közül még 
aránylag legtöbbet őrzött meg az emlékezés; 
társai teljesen elvesztek a személytelenség ho-
mályában. […] színészetünk története […] ke-
lemen lászlót megteszi vezérnek, ami nem volt 
soha, s ami nem is akart lenni” – írta pukánsz-
kyné kádár Jolán színháztörténész 1940-ben 
a Hivatásos színjátszóink első előadásai című 
tanulmányában.

pukánszkyné nem deheroizálni akart, sőt 
igyekezett az első magyar színházigazgatóként 
tisztelt férfiút az őt megillető helyre tenni: „ke-
lemen lászló nem vezér, több ennél: tiszteletet 
keltő jelkép. neve az összes névteleneket, sze-
mélyteleneket is magába rejti; a magyar színé-
szetnek nagy ismeretlen katonája ő, s ha emlé-
kének áldozunk, valamennyit értjük vele.”

kelemen lászló alakja azonban mindmáig úgy 
él a köztudatban, hogy ő volt az első magyar 
színházigazgató. kétségtelen, hogy vezető sze-
repet játszott az első magyar színjátszótársaság 
szervezésében, fenntartásában, műsorának ki-
alakításában, összetartásában. s az is kétségte-
len, hogy a magyar színháztörténet hőskorából 
ő volt az egyetlen, aki a leginkább hasonlított a 
19. század végének színházigazgató-ideáljához.

A kiállítás kelemen lászló halálának kétszá-
zadik évfordulóján a magyar színjátszás kezde-
teire emlékezik. Felidézi a színházteremtés ne-
hézségeit, pest és buda színjátszásra alkalmas 
színhelyeit, az első társulat repertoárján szerep-
lő műveket – kelemen lászló életművét állítva a 
középpontba. Az összeállítás bemutatja a kele-
men lászló-kultusz kialakulását, az első magyar 
társulat tevékenységét és a kelemen lászló 
alakját feldolgozó irodalmi alkotásokat is.

(Kurátor: Csiszár Mirella)

Összeállította:
KÁRPÁTI IMRE
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A diGiCo digitális keverőpultok zászlóshajója 
2007-ben jelent meg, és sd7 névre keresztelték 
akkor. A pult nem okozott meglepetést a hang-
minőséget illetően, hiszen a korábbi d5 és d1 
páratlan szonikus tulajdonságait hozta magá-
val egy repülőgép belsejéhez hasonlítható ke-
zelőfelülettel felvértezve. Az elképesztő dizájn 
és számítási kapacitás olyan árral párosult, ami 
nem biztosította a vásárlóközönséget arról, 

hogy el fog jönni az a nap, amikor mindenkinek 
elérhető közelségben lehet egy diGiCo-ja.

Az egy évvel később megjelent sd8, majd 
az azt követő sd9 mind olyan előjelek voltak, 
melyek egyértelműen megmutatták a fejlesztés 
irányvonalát a vásárlóközönségnek. A  fő elv az 
volt, hogy a pultok jelfeldolgozó rendszere nem 
változik, ahogy a hozzá kapcsolt digitális stage 
rackek sem, csupán a kezelt csatornák száma és a 
felületen található képernyők és húzók jelentenek 
differenciát. Amikor az sd11 napvilágot látott, azt 
gondoltuk, hogy az sd pultok elérték a határ alsó 
szélét, amikor még a kezelés, a hangminőség és 
a szoftver ugyanaz, mint a nagyobb testvéreknél.

A meglepetés a diGiCo s21 pulttal érkezett 
meg, ami új távlatokat nyit azon felhasználók 
között, akik azt gondolták, hogy soha sem fog-

nak a diGiCo pult tulajdonosainak egyedülálló 
táborába tartozni, szimplán azért, mert ezt a 
minőségi kategóriát nem áll módjukban megfi-
zetni. de soha se mondd, hogy soha! A diGiCo 
s21 legfontosabb tulajdonsága, hogy ugyanazt 
a jelfeldolgozó rendszert használja, mint az sd 
sorozat! továbbá ugyanazokat az előfokokat és 
digitális stage racket lehet csatlakoztatni hozzá, 
amelyeket a nagytesóktól már jól ismerünk. tehát 
az s21 hangja nem változott, nincs olcsósítás a 
hang szent oltárán! A változás egyébként nagyon 
sokrétű, kezdjük a kezelőfelülettel. A pult egy új, 
letisztult felületet kapott, ami 21 db 100 mm-es 
motoros húzót tartalmaz, 2  db érintőképernyő-
vel, 24 db tekerőgombbal és egy vadonatúj szoft-
verrel, ami már nem Windows-alapokon fut. Az 
új szoftver intuitív megoldásokat tartalmaz az eQ 
és effektkezelés területén, ezzel egyszerű, gyors, 
átlátható munkát eredményez a két képernyő 
segítségével. A hátlapra szerelt 24 db mikrofon/
vonalszintű bejárat 12 db vonalkimenettel páro-
sul, leegyszerűsítve az alapfelhasználást. A pult 
maximális csatornakapacitása 40 db flexi (monó 
vagy sztereó) bemeneti csatorna és 16 flexi kime-
neti csatorna, mindez 8 effekttel és 4 multiband 
kompresszorral párosul, amit 16  db 32 sávos 
grafikus eQ egészít ki. A  csatornánkénti hpF 

lpF és négysávos teljes parametriás eQ, illetve a 
kompresszor és zajzár a két inzertponttal együtt 
már sztenderdnek számít. A csatornamennyiség 
elérését a dmA bővítőkártyák adják, amelyekből 
két szabad hely van a pulton. itt lehet bekötni 
CAt5 és Coax mAdi, dAnte és analóg jelforráso-
kat, ki- és bemeneteket egyaránt. igen… van végre 
dAnte is! A lehetőségek tárházát bővíti a beépí-
tett ub-mAdi, mely segítségével  számítógépről 
(mAC vagy pC) tudunk 48 sávot felvenni és be-
játszani. A súly- és méretháborút megnyerve már 
„csak” az árháború marad hátra. A legfontosabb 
frontvonal mindent elsöprő értéke pedig az aláb-
biak szerint alakul: diGiCo s21 keverőpult (24 
bemenet, 12 kimenet a pulton) + diGiCo d-Rack 
digitális stagebox (32 bemenet, 8 kimenet – 16-ra 
bővíthető) 2  500  000  Ft nettó áron kapható… 
Amíg az első tíz darab el nem fogy!

vitán felül állíthatjuk, hogy ezt a minőségi 
kategóriát ezen az áron idáig nem lehetett be-
szerezni, és új fejezet nyílt az elérhető minőségi 
hangkeverés piacán.
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Atombomba az új DiGiCo S21 pultja


