
Szemle
tak. A Roundhouse nevű mozdonyfordító
műhelyben, mely egykor Wesker-be-
mutatókat látott, most Victor Garcia
vendégrendezésében egy portugál társulat
Calderón Autosacramentalesével szerepel.
A hatvanperces misztériumjáték a
teremtésről és a bűnbeesésről szól, csak
arról nem vagyok meggyőződve, indokolt-e
mind a tizenöt szereplő első perctől az
utolsóig tartó meztelensége.

Jobban tetszett, mert megint közelebb
volt a mindennapi angol élethez a Red
Ladder (Vörös létra) társulat Az asszony
munkájának soha nincs vége című
produkciója. Ne valamilyen feminisra
színpadi vezércikket képzeljünk el a suta

'cím után. A 'klubokban, iskolákban,
habokban egyaránt könnyen eljátszható,
„hordozható" produkció egy munkásasszony
hétköznapjait követi röviddel a
házasságkötés, tehát a valósággal való
hirtelen szembetalálkozás idején. A pergő
'előadás 'bővelkedett élesnyelvű humorban
és vitatható megállapításokban. Nem csoda,
hogy sok néző szívesen maradt ott
vitatkozni a színész-néző ankétot. Azért
meglepett, hogy senki sem a színészek
életét, munkamódszerét firtatta, hanem
mindenki a darabban fölvetődött
kérdésekről akart beszélni.

A Vörös létra és néhány ügyes fringe
társulat rájött arra, hogy érdemes azok-nak
játszani, akik soha nem mennek be a West
End színházaiba, akik nem jutnak hozzá a
nagypolgári és arisztokrata körökben
játszódó sikamlós házasságtörési
történetekhez. Méghozzá ott, ahol ezek az
emberek élnek, s azt játszani, ami az
életükkel kapcsolatos, ami mindennapi
gondjuk. Akkor a gazdasági válság sem
fojtogatja annyira a társulatot. Tudják,
hogy öncélú művészkedésből, az Arts
Council támogatásából nem élhetnek meg,
hiszen az ország összes kis társulata idén
együttvéve ugyanannyi állami támogatást
élvez, amennyiért a stratfordi Shakespeare
Színház szellőzőberendezésének felújítását
végzi el 'egy vállalat.

Egy városrész, egy kerület lakossága
azonban eltarthatja őket. Amit csinál-nak,
nem politikai színház a hatvanas években
használt értelmezés szerint, de nagyon is
hatásos közösségi vállalkozás egy kisebb
embercsoport 'szintjén.
alkalmas arra, hogy enyhítsen valamit az
angol színház képtelen ellentmondásán,
melynek az a lényege, hogy jelenleg az
országban több a tehetség és a
mondanivaló, mint a kifejezéséhez szük-
séges pénz.

SAÁD KATALIN

Gyarmathy Ágnes
szcenikai kiállítása

A Szegedi Nemzeti Színház díszlet- és
jelmeztervezőjének első magyarországi
önálló kiállítását tekinthettük meg a szegedi
Móra Ferenc Múzeum Horváth Mihály utcai
képtárában. Tanítás végeztével
iskolaköpenyes lányok szaladtak át újra
bekukkantani ebéd előtt az egyszer már
végigböngészett tárgyak és képek közé, a
vendégkönyvben kedvesen elragadtatott
vallomásokat találtam (a szak-mabeliek
elismeréseitől és gratulációitól most
szándékosan eltekintek) : "Muzeális értékű
a kiállított anyag." (M. I. 624.
Szakmunkásiskola) ; „A kiállítási tárgyakat
nézni öröm, egy életet feltenni. hogy ilyen
kiállításunk legyen, csodálatos." (N. S.
gimnáziumi tanuló) ; „Nagyon gyönyörű
kiállítás, ilyet még nem láttam soha, és cl
sem tudtam képzel-ni, hogy mennyi munka
rejlik egy darab díszlet- és jelmeztervezése
mögött." (L. Zs. orvostanhallgató.) A
kiállításra fel-ügyelő néni elmeséli, hogy az
egyetem művészettörténész hallgatói az

Egy fiú és a tündér szobormakettje előtt
olyan vitát rendeztek, hogy immár az az ér-
zése, ő maga is látta az előadást, egészen
életre kelt előtte minden, ami a maketten
látható.

Szokatlan, jó élmény, hogy ilyen nagy
érdeklődést és izgalmat tud kiváltani egy
tárlat, mely végül mégiscsak a színház
egyik részelemének, a látványaspektusnak
szentelt teret. A kiállítás anyaga
Gyarmathy csaknem egy évtizedes tervezői
munkásságának anyagát öleli fel, de
lényegében az elmúlt, intenzív színházi
munkával töltött öt-hat esztendő terveire
koncentrál. A kiállítás nagy erénye, hogy
miközben a képzőművészet színházban
betölthető szerepéről szól, egységes
stílusával saját mű-fajt teremtett.

A terembe lépőt bűvöletbe ejti a
tervrajzokból, műsorfüzetekből, szürke és
színes előadásfotókból, színpadi rekvi-
zitumokból elébe zsúfolt világ. Gyarmathy
Ágnes, akinek kedvelt és fő tervezői
eszköze a kollázs-, illetve mon-
tázstechnika, kiállítása vezérmotívumául is
- az egyes kompozíciókon belül csak-úgy,
mint a kiállítás egészét illetően -

a montázst választotta. Így aztán, jóllehet a
tárlat valamennyi eleme önmagában véve
végül is „emlékező" jellegű - egymásra
hatásukkal különös hangulatú teret alkotnak,
a látvány erőszakos és ellenállhatatlan:
akaratlanul is elindít bennünk egy képi
folyamatot. Nemcsak a látott előadások
idéződnek fel, hanem mindinkább az az
érzésünk támad, hogy e tárgyi világ itt
körülöttünk bármelyik pillanatban színházzá
változhat! Odalépünk egy asztalhoz,
üveglap mögött mű-sorfüzetek kavalkádja,
sok Gyarmathy Ágnes szerkesztette
műsorfüzet, egyik-másikból több példány is:
fellapozva, odavetve, szándékosan bizonyos
helyen kinyitva, rendezettség és
rendetlenség egyszerre, dús lakoma ez,
láttára nézők-ként színházba készülődünk,
vagy fel-rémlik bennünk a bemutatók jól
ismert, felfűtött légköre. Megpillantunk egy
lefüggönyözött nyílást is; a függöny lila.
fekete rojtokkal. Porosnak látszik, a por
azonban a „játék kedvéért" van rajta, vagyis
rá van fújva, hogy poros hatást keltsen. Nem
állom meg, hogy mögé ne lessek; a függöny
egy beugrót takar el, néhány „civil",
kimondottan nem idevaló tárgyat.
(Gyarmáthy azonban ezt a lehetőséget sem
akarta elmulasztani, hogy színházi hatással
éljen.)

A legcsábítóbb látvány a terem két
átellenes sarka. Jobbra Lunacsarszkij A

felszabadított Don Quijote előadásának
szürrealisztikus meseudvara a herceggel és
hölgyeivel a finoman meg-munkált,
csipkeborítású trónszék körül, balra Cinka
Panna balladája (Kodály Zoltán-Balázs
Béla) életnagyságú ló-makett je a többi
naturális kellékkel együtt. A terem
verőfényes, a lóra még-is reflektorfény vetül
egy kis méretű, szándékosan térbe helyezett
lámpatestből: éppúgy, mint a színházi
előadásban. Alatta terepszínűre festett
zsákvászon, rajta kiszáradt, sáros fűcsomók,
a lovon mustárszínű rojtos bársonyterítő,
nyereg, a nyergen a hős színpadi öltözéke; a
ló lába közé odaállítva a díszlet-fotó a lovon
ülő színésszel. Szőr-bőrök, megvasalt
fahusángok, hímzett tölténytartó, fegyverek.
A falra kifeszítve Cinka Panna előadásbeli
fekete nagykendője, a kendő bal csücske
felé ruhája, mellénye, fekete hajviselete,
jobb csücske felé az álomjelenés bálképéből
a kékeslila nylon tüllruha, rajta a cigánylány
hegedűje. Meglepő a hatás: hogy a tüllruhán
van a hegedű, végre is meg-értjük az
előadás egyik nem eléggé funkcionáló
jelenetét, a bálképet.



De hasonló élmény vár az átellenes
sarokban is: a montázskompozíció, ahogy
itt a teremben hatnak egymás-ra az anyagok
- az előadásban nem eléggé érvényesülő, s
most egyszerre világossá váló rendezői-
tervezői gondolatot sugallják.
Lunacsarszkij Don Quijotéja, tekintet
nélkül arra, kinek mi a politikai
meggyőződése, minden bajbajutottnak
segítségére siet, így természete-sen az
ellenséges hercegi udvarnak is. Az előadás
Don Quijotét mai hippinek öltöztette, a
herceg táborát ,mesefigurák-nak. A cicomás
öltözékek, s egyáltalán a díszletnek-
jelmeznek juttatott túl nagy szerep
ránehezedett az előadásra, tompította,
elmosta a rendezői szándékot. Gyarmathy
viszont, a térelrendezésből
következtethetően, ezt s a Cinka Pannát
tekintette legfontosabb munkájának, ahol is
az előadás alatt ugyanígy az a
benyomásunk támadt: a díszlet eluralkodott
a színpadon; persze, ami választását illeti,
nyilvánvalóan csak a szegedi bemutatók
jelmezei és rekvizitumai közül
választhatott, ha ennyire valóságos, "élő"
tárgyakat akart megjeleníteni.

Tagadhatatlanul remek a Don Quijote-
kompozíció! Három felöltöztetett bábu-
figuriner, a férfibábu a trónszéken áll, s a
két lába közé odatámasztott színes
előadástabló az itt látható „szituáció"
színpadi mását ábrázolja. Finomak a
módosítások is: a férfibábu öltözetét viselő
színész a kép szerint guggol a trónszéken, a
mellette üldögélő türkiz és rózsaszín ruhás
hölgyeket képviselő bábuk pedig a trón két
oldalán állnak, die épp fordítva, mint a
képen. Ide van helyezve a jelmezekre
vonatkozó kivi-teli terv is; jellegzetes
Gyarmathy-munka. Rajzlapra felragasztva a
ruhák pontos fekete tusrajza, s a köréjük
felragasztott tüllvirágmintából, színes
parókatincsből, ruhadíszítő
ezüstsodralékból, tollboadarabból és
néhány szeletnyi ruhaanyagból létrejövő
montázs már szuggerálja a későbbi képi
hatást. A darabban szerepelt még egy
harmadik hölgy is, az őt jellemző
fejviseletet itt láthatjuk a trónszék alatti
fehér kiállítódoboz-kán. Fekete parókatartó
fej, a fejviselet szorosan rásimul:
négyzetcentiméteres tükördarabok, fehér
posztóra ragasztva Itt-ott hiányzik a tükör,
talán mert már lejátszották a darabot, s
elkopott a pompás fejdísz, talán, hogy
megfigyelhessük, hogyan készült, s a hölgy
eleganciája végül is mily silány. A bábok
ruhaujjából kéz helyett festett vászonból
készült színes virágok meredeznek, a
hölgyek

lábán csizma, pontosabban csak az egyi-
ken, mert a másik eléjük van ejtve. A
meztelen láb, a kibomlott cipőfűző, a fűzött
derék alól kitetsző bábutest művisége
egyszerre szól a kulisszavilágról s a
színjáték előtti beöltözés izgató varázsáról.
A bábuknak a lába, csizmája is virágokkal
van borítva, s ezenfelül még egyiknek a
lába elé, másiknak enyhe célzással a
combjának támasztva egy-egy rózsaszín
viaszrózsaszál. Szándékol-tan vásári a
szépségük, miként az az öröm is az, melyet
e bábunők kínálnak.

Gyarmathy egyik kedvenc kifejezési
eszköze a textilkollázs. Itt is találkozunk
vele. A finom anyagú barna férfi-ruhát
baromfitollak díszítik, beleszúrva egy-egy
tüllvirág gyöngyszemközepébe. A
tükörkockákból is jutott a herceg öl-
tözékére, a tollak közül viszont a kar-
csúbbak a rózsaszín ruhát ékítik. Bizarr,
taszító az anyagok összhatása: baromfi-toll,
gyöngy és csipke viselőinek beteges
extremitásáról vallanak. Hasonlóképp
riasztó látvány a türkiz ruhás nő „vi-
rágujjai" közül kifolyó valódi bikacsek.
Nagyszerű jellemruhák ezek egytől egyig, s
káprázatos látvány érintésközelből
szemügyre venni őket. S jóllehet ezek a
„finom" eszközök nagyszínpadon másképp
érvényesülnek, mint stúdiószín-padon
(például a Marat/Sade-ruhák), mégis,
minden esetiben átütő erejűek jel-mezei.
Gyarmathy Ágnes egyike azon kevés
számú tervezőművésznek, akik hazai
színpadon a látványaspektusnak döntő,
meghatározó szerepet vívtak ki (a
SZÍNHÁZ 1971/2. számában külön
cikkben is foglalkoztam addigi munkáival).
Úgy látszik azonban, elkerülhetetlen, hogy
olykor bizonyos arányelcsúszás ne
történjék a Gyarmathy-féle színházban, a
látvány „javára", mint azt a két említett -
egyébként Giricz Mátyás által rendezett -
előadás példája tanúsítja. A mostani
kiállítás fő kérdőjele nem is ez, sokkal
inkább az a hang-súly, mellyel a tervező e
munkáit kezeli. Vajon mi indította
Gyarmathyt arra, hogy épp e két
színpadképet állítsa a tárlat két
sarkpontjává?

Ezért szeretem jobban s tartom a ki-
állítás legértékesebb összeállításának a
Golgota-kompozíciót, még ha a kiállított
tárgyak alkotta látvány szegényesebb is,
nem annyira elkápráztató, mint a Cinka
Panna- vagy a Don Quijote-előadásokat
újraértelmező képi világ. Mintha
szentélybe léptünk volna! Mert a Krleza-
drámából készült előadás, me

lyet ugyancsak Giricz rendezett, szigorú
gondolati ívével tökéletesen meghatározta
alkotóelemeinek pontos funkció-ját is.
Amit most látunk, mindössze egy
vasmakett, a díszletfotó, alaprajz és plakát,
de a falra kifeszített barna nagy-kendőn a
fehér női alsóruha s az össze-mocskolt,
átvérzett férfiöltözet - szent
rekvizitumokként tündökölnek. Nem
tudom, aki nem látta az előadást, annak mit
jelentenek e tárgyak; én zavart és
meghatottságot éreztem, akárha egy drága
halott ruhásszekrényét nyitottam volna
meg.

A kiállítás egyébiránt láthatóan igen nagy
gondossággal készült, egyik apró
hiányosságaként mégis meg kell hogy
említsük: a kiállított munkák sorrendjében
csak a pálya kezdetét tekintve találkozunk
bizonyos kronologikus renddel, a későbbi
munkákat illetően sem kronológiai, sem
Gyarmathy tervezői stílusának fejlődésére
vonatkoztatható elrendezettség nem
jellemzi a tárlatot. Sőt az egyik jelentős
munka, Az ember tragédiája gdanski
bemutatójának szín-padképe és
jelmeztervei ki is maradtak. Az
időrendiségre vonatkozó igényünk némileg
azért kielégülhetett: a kiállítás három
gyermekrajzzal és a diploma-munkával
indul. A terem ajtajától jobb-ra Ionesco A
király halódik című darabjához
Lengyelországban készített díszlet- és
jelmezterveket, felette és körülötte pedig
kitűnő stílustanulmányokat lát-hatunk.
Jelmeztervek ezek, de magukon hordozzák
a jelmez „majdani" viselője színpadi
karakterét. Bartók A csodálatos
mandarinjához tervezett ruhák szinte
letáncolnak a rajzlapokról, a megrajzolt
ívek mint típusok láttán szemünk előtt
valósággal kibomlanak a képzelet-beli
táncos karaktermozdulatai.

A fent említett apró hiányosságok
különösebben semmit nem vonnak le
természetesen a kiállítás értékéből, hiszen
Gyarmathy láthatóan, egy számára
lényegesebb szempontot, a montázs
segítségével elérhető összhatást tekintet-te
előbbrevalónak, s a látott kiállítás alapján
is megállapíthatjuk, hogy Gyarmathy Ágnes
sajátos képzőművészeti és színházi
látásmódjával jelentős egyéniségévé nőtt a
magyar díszlet- és jelmez-tervezésnek.


