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Papp janó fából faragott  
operafi gurái1

Az 1970-ben szegeden született  papp jános 
jelmeztervező 2000-től használja a papp 
janó művésznevet. már középiskolás korában 
kialakult érdeklődése a színház és a színpa-
di jelmezek iránt. szakmai előrelépése márk
tivadar kossuth-díjas jelmeztervező segítségé-
vel kezdődött , aki tervezőasszisztensi felada-
tokat bízott  rá az érett ségi megszerzése után. 
ezzel egy időben schäff er judit kossuth-díjas 
jelmeztervező ajánlásával a szegedi nemzeti 
színház jelmezasszisztense lett  az 1988–1989-
es évadban. A  következő évadban az önálló 
társulatként működő Független színpad – mely 
ruszt józsef vezetésével a szegedi társulatból 

vált ki – jelmeztervezői feladatait látt a el. első 
komoly próbálkozása az 1990. évi szegedi sza-
badtéri játékokon a ruszt józsef által rende-
zett , sütő András: A szuzai menyegző c. darabja 
volt, ahol schäff er judit tervei felhasználásával 
állított a össze a darab jelmezeit. 

A jelmeztervezés autodidakta módon tör-
ténő elsajátítása 
mellett  az eredeti 
szabási technikák 
felfedezése vált szá-
mára az elsődleges 
céllá, ezt 50 cm-es fi -
gurákon modellezte, 
makett ezte, amikből 
több önálló kiállítást 
készített . A  legjelen-
tősebbet 1990-ben 
sopronban a novus 
művészeti fesztivá-
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KiáLLíTáSOK

Az idei nyár
kiállításairól
A nyáron Szegeden volt látható
Papp Janó operaszerepek jelmezeibe 
öltöztetett babáinak kiállítása.
A Budapesti Nyári Fesztivál keretében 
a Budapesti Bábszínház Bábok égből és 
pokolból témájú kiállítását a Margit-
szigeten lehetett megtekinteni.

1 A SZÍNPAD 2013/2. számában részletes bemutató cikk 
olvasható a művészről.
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lon mutatták be, amiről a „stúdió 90” kulturális 
tévéműsor is hírt adott. A látottak alapján kérte 
fel máté gábor rendező a budapesti katona jó-
zsef színházban 1991-ben bemutatott, lári-fári 
hadnagy felszarvazása c. előadás jelmezeinek 
megtervezésére.

Azóta szinte az összes budapesti és vidéki 
színházban tervezett, jelentős külföldi munká-
ban is közreműködött. Az 1998-as évadtól el-
sősorban a szegedi nemzeti színházban dolgo-
zik mint állandó vendég. itt az elmúlt években 
több mint 85 produkcióhoz – a mesejátéktól a 
drámákig, a vígjátékoktól a balettig, operákig – 
tervezett jelmezeket. A közönség nyolcszor vá-
lasztotta az évad legjobb jelmeztervezőjének a 
dömötör-díj odaítélésével. 

A mostani kiállításon az egyedi tervezésű, 
fából faragott operafigurái láthatók. ezekre a 
80 cm magas, mozgatható, anatómiailag pon-
tos babákra az általa megfogalmazott jelmezek 

a korhűség igényességével, gazdagon cizellált 
részletekkel, az operák klasszikus felfogásával 
megegyező szellemiségben készültek.

nyári 
bábkiállítás
A 66 éve alapított 
Budapest Bábszín-
ház elmúlt 65 éva-
dának gyermek- és 
felnőttelőadásaiban 
megannyi angyal 
és ördög, égi és po-
kolbéli teremtmény 
szerepelt. Belőlük 
nyílt kiállítás a Bu-
dapesti nyári Fesz-
tiválhoz kapcsoló-
dóan a margitszigeti 
szabadtéri színpa-

don, a dante-év előtt tisztelegve. A szeptember 
elejéig látogatható tárlaton megtekinthetők 
többek között Az iglic, a Bábpuccs, az odüsz-
szeusz, a Csongor és tünde, az ólomvitézek, 
a Faust, a Bábilóni Biblia, A vihar és a doktor 
Faust bábjai.

Összeállította:
KárPáTi iMrE
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