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 P rá gá ban négy éven ként nem zetk ö zi 
ki ál lítá st ren dez nek a szín ház ról. 
Negy ven-öt ven ország pró bál 

négy éven te, egyen ként lát le le tet 
ké szí teni szín há zi éle té rôl, 
majd be mu tat ni egy múlt 
szá zad má so dik felé ben ké -
szült k iál lí tá si csarn ok nagy j á ból 
hús ze zer négyze t mé ter nyi te rüle -
tén. Az idei ki ál lít ás a kil en ce dik volt. 

Egy ki áll í tás, mint el sô sor ban tér ben lé -
te zô ese mény, a szín há zi mû kö dés lát ha tó fel -
szí nét ra gad ja meg; a tör té né sek ál ló vagy moz -
gó ké pét és a kör nye zet ü ket kép e zô tár gyakat. Az 
er e de ti össze függé sek bôl ki rag a dott tár gyak az or -
szágok re ke sze iben fel hal moz va egy nagy nemze t -
kö zi rak tár ban kezd e nek új ki ál lí tá si éle tet. Az ér -
dek fe szí tô és at t rak tív el ren dez ést hang- és fény -
hat á sok élén kí tik.  

A ki áll í tás 1999. évi ma gyar anya gá nak elô ké -
szí tése és ki dol go zá sa az Or szá gos Szín ház tör té ne -
ti Mú ze um és In téz et fel ad a ta volt. Ak ko ri ve ze tôje 
1998-ban Khell Zsolt dísz let ter ve zôt vá lasz tot ta a 
ki ál lí tás ku rá to rává. A mag yar rész vé tel négy szek -
ció ban tör tént – nemz e ti, te ma tik us, épí té sze ti, fô -
is ko lai ki ál lí tásr é szek formájában. A nemz e ti szek -
ci ó ról szól majd az írás. A te ma ti kus szek ció az 
adott or szág sz í nhá zi törté ne té nek meg ha tá ro zó 
alak ja kö ré szer ve zett ki áll í tás – ese tünkben Ma -
dách Im re Az em ber tra gé diája cí mû mû ve elô adá -
sá nak dísz let- és jel me zte r ve zés tör té ne te. A szín -
ház építé sze ti sz ek ció Egy év száz ad négy pá lyá zata 
cím mel a Nem ze ti Szín ház négy pá lyá zati anyagát 
tet te köz szem lé re. A fô isk o lai szek ci ó ban a Ma gyar 
Kép zô mû vé sze ti F ôis ko la dísz let- és je lmez sza kos 
hallg a tói lép tek fel.  

A nem ze ti szekció jel le gér ôl Khell Zsolt mint ku -

rá tor az alább i a kat kép zel te: „Azt ter vez -
tem, hogy a ha gyo mány os ki áll í tá si 

mó doktól el tér ve nem ma ket te ket, 
ter ve ket, fo tó kat sze retn ék látni, 

ha nem egy te ret, ami ki töl ti a 
ren delk e zés re ál ló te rü letet, 

ön ma gá ban is je lent va lam it, 
és al kal mas jel me zek be mu tat á -

sá ra. Meg ál la pod tunk az In té zet ve -
ze tôjé vel abb an, hogy egy dísz let- és 

egy je lmez ter ve zô ál lít sa elô ezt a ter et. 
Szakács Györ gyi jel mezter ve zôre gon dol -

tunk, aki pá lya fut á sa során min tegy há romszáz 
elô adás ban rend kí vül vál to za tos, sok olda lú jel -

mez vi lá got te rem tett, amit szá mos szak mai és mû -
vés ze ti díj elis mert. Amb rus Má ria dísz let terve zôt 
azért ja va sol tam, me rt egy rende zô, ál lan dó mun -
ka társaként1 egy sé ges és sajá tos látv ány vi lág ot ala -
kított ki. Dísz le tei kép zô mûvé sze ti ins  tal  lá ci ókhoz 
ha sonl ó an k iál lí tá si tárgy ként is mûkö d het nek. Azt 
kép zelt em, hogy egy dísz le té nek rész let ét, vagy 
nagy mér e tû ma kettjét, fel ére ki csin yí tett má sát ál -
lít hat ná ki.” 

Én is ezt kép zel tem, de olyan dísz le tet nem talál -
tam, ame lyik egy ko ri, közv et len, elô ad ást szol gáló 
funk ci ó ján túl egy kiállításon ön ma gá ban is elég je -
lent ôs, netán rep rez en tá ci ós sze rep pel lép het ne fel. 
Így meg prób ál tam er re az al kalo m ra ilyes mit mes -
ters é ge sen elô ál lí ta ni. Csak hogy a sem mi bôl – a túl -
zott sza bad ság üres sé gé bôl – ez na gyon ne héz. Le -
het, hogy da ra bot kel lett vol na vá lasz tanom? A cél: 
ki áll í tás-dísz let-tárgy ter ve zé se, mely – szín ház ról 
szóló ki ál lí tás lé vén – a szí nhá zi áb ráz o lás mó dját 
áb rá zoló tárgy.  

A fo gó dzó ada tok: há rom old a lán U alak ban fe -
hér rel vagy fek e té vel kör be fala zott koc kák sorában 
egy 4x5x2,5 mé ter mé re tû üres tér. Jobb ra Por tugá -

1 Sôt ve le kö zö sen!
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lia, bal ra Me xi kó, szem ben Holl an dia. Az acél cs ar -
nok ról hom á lyos em lék: nag yon ma gas és vil á gos. 
Funk ci o ná lis kö vet el ménynek ér ez tem, hogy a tér-
koc kán a lá to ga tók át me hes se nek, hogy eme le tes 
leg yen, hogy ér de mes le gyen be le men ni és rá mász -
ni; és akik er re vál lal koz nak, azok vált o za tos tér- 
és látvá nyél mé nyek hez jus san ak. A ki ál lí tandó ru -
hákn ak ér de kes te re pet, sok fé le elhe lyez ke dé si le -
he tô ség et akart am nyújt a ni, ann ál is in kább, mi vel 
ôk hor doz ták az em ber (a szín mû vész) je lenlé tét. 
Sza kács Györ gyi ki ál lí tott jel me ze it We r ner Schwab 
El nök nôk cí mû elô adá sá ból a da rab ban já tszó szí -
nész nôk élet szerû má sá ra (Sza bó Ci li al ko tása) húz -

ta rá. Tehát meg jel ent a ki ál lí táson Csá kán yi Eszter, 
Po gány Ju dit, Szir tes Ági és az öreg hölgy, Mol nár 
Pi ros ka pa nop ti kum-sze rû en, pu ha mû any ag ból. 

Vé gül meg kí sé relt em sa ját dísz let ter ve zôi szo -
kása i mat fel hasz nálva meg ter vezni a k iál lí tá si in -
stal lá ci ót. Így lett a ma gyar koc ká ban üveg hegy vagy 
jég hegy vas vá zon, üveg szál as po li észte r bôl; át lát szó fe -
lü let, alat ta-fö löt te jár ha tóan, kö ze pén to rony épí tési 
áll vány ból, fal- és pad ló bur kol at mû szôr bôl. Az al kot -
mány alatt-fö lött-mell ett hely ez ked tek el a mû em -
be rekk el te li és üres ru hák. Si ker ült? Fél ig. Le he -
tetl en vál lal koz ás? Hiú ság csapd á ja? Mi mást te het -
tem vol na?  

Mi mást te hett em vol na? Az an gol és a hol land 
fô is ko lás szek ció ki állí tá sán ju tott eszembe a vá -
lasz: olyan re ke szekre 
osz tott tér volt mind -
 ket tô, amely ön ma gá -
ban is ér dek es és je -
lent és sel bí ró, ugyan -
 ak kor re ke s zei  vel a 
töb bi ek szá mára is 
he  lye ket ter em tett a 
meg nyil vá nu lásra.  

A szín ház ról ki ál lít ást csi nál ni – az id e ig le nes -
ség megd up lá zá sa vol na? A szín há z ból sza ba dult 

tár gyak fe kete va gy fe hér fal ak kal egy más tól el re -
keszt ve; bil le gô óri ás nyúl, na ran csok ból épült forgó 
szok nya, hó fe hér né met l elá tó vi de o felv é te lek ta -
nul mány o zá sá ra – köz lé keny, sôt bô be szé dû tár -
gyak. Ta lán ez a köz l ékeny ség te rem tet te a ki ál lítás 
sa ját os egy sé ges sé gét, el mos va az ors zá gok, nyel -
vek, sôt vi lág rés zek korlátait? Furcsa, iga zi glo ba -
li zá ció ér ze tét hagyta ben nem a ki állí tás – a színházi 
tár gyak nyel ve nem zetkö zi.  

A ki áll í tá sok üze ne te él to vább, va l ószí nûl eg 
úgy, ahogy az emb er re a kör nye zete hat – leg na -
gyobb ré sze nem vál ik tu dat os sá. És mi lesz a ki -
áll í tott tár gyak sor sa? Rész ben vissza térnek mun -
ká jukhoz. Rak tá raik ban pi hen nek tov ább so kat -
mon dó né ma sá guk ban, ha nem is lég kon dic i o nált 
pin cék ben, mi nt ér té kes mû-tá r gyak, ha nem egy -
más hegy én-há tán. A magy ar nem ze ti szek ció ins -
tal lác i ó ja pél dá ul rom an ti kus környezetben, egy 
Kr isz ti na kö rú ti kis pa lo ta kertjé ben – va la mi re még 
jó nak kell le n nie. 

Meg kell kö szön nöm a bi zal mat? A se gít sé get 
biz tos an.2 

Épí tés közb en hát rál va az Egyes ült Ál la mok na -
rancsg e rez dekb ôl ál ló ki ál lító he lyé nek pad ló bur -
kol a tá ba bot lot tam. Meg raga d tam a na rancs héj tab -
lót, oldalt nézt em, mint ha egy rendes ké p zô mû vé -

s ze ti ki ál lít á son len nék kis 
10x10 cm mé re tû réz kar -
 cok kö zött. Sok kis kép, na -
gyon ha sonl ó ak, alá írás: A 
ten ger asszo nya. Szer zô jük: 
Ro bert Wil son. Vé gül is a 
ki ál lí tás egy komm u ni ká -
ciós for ma.  

Sza kács Györ gyi vel együtt örül tünk an nak, hogy 
az em be rek meg áll tak, be-, sôt fel men tek a ki-ál lí -
t ott kör nyeze t be.
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2 Khell Zsoltnak, a Kap os díszle t nek és Vigyoriéknak a Mû csar nok ból.


