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– In kább dísz let vagy jel mez in kább?
– Hul lámzó, van nak idôsza kok, ami kor

in kább az egyik, az tán a má sik ke rül
elôtérbe, de sok szor – bár mos ta ná ban
annyira nem jel lemzô – dísz le tet és jel -
mezt együtt ké szí tek. Azt sze re tem leg -
job ban, mert ak kor az egész lát vány vi lá -
got én ala kít ha tom ki. Már az is ko lá ban is
együtt ta nul tam a kettôt, az tán va la hogy
meg ma radt az ér deklôdé sem mind kettô
iránt. A Képzô- és Ipar mû vé szeti Szak kö -
zép is ko lába jár tam tex til szakra, majd
Moszk vá ban a Szu ri kov Képzômû vé szeti
Aka dé mi ára két évet, vé gül az Ipar mû vé -
szeti Egye te men sze rez tem dip lo mát szö -
vött fa li kár pit sza kon. Moszkva igen
erôsen ha tott rám, sok min dent kö szön -
he tek az ott töl tött idôszak nak. Az elsô év -
ben pél dául a ter ve zés ta nár arra biz ta tott
ben nün ket, hogy kuk kol junk, les sünk be
min den ab la kon, pró bál juk meg is merni, ho gyan él -
nek az em be rek. Az Aka dé mián nem ta nul tunk szce -
ni kát és sok egyéb mást sem, mi vel az ot tani szín házi
struk túra kü lön bö zik, il letve kü lön bö zött az itt ho ni -
tól. Az óta is az orosz da ra bok a ked ven ceim, bár pá -
lyám elsô tíz évé ben nem ju tot tam egyet len le he tô -
ség hez sem. 

Itt hon el len ben már a fôis ko lai évek alatt le hetôsé -
gem nyílt a Szín mû vé szeti Egye tem né hány ren -
dezôhall ga tó já val dol gozni. Együtt kezd tük és kós tol -
gat tuk a szín há zat, ami na gyon hasz nos volt, mert
nyu god tan hi báz hat tunk, kis te rem ben, szo bák ban
ma gunk ala kít hat tunk ki min dent nulla pénzbôl, és
sza ba don kí sér le tez het tünk, nem ne he ze dett ránk a
kri tika és a szak mai le fe je zés nyo mása, csu pán a jó té -
kony ta nári irá nyí tás.

– Igen sok szín ház nál meg for dult. Me lyek vol tak a leg -
meg ha tá ro zób bak?

– Nem fel tét le nül a szín há zak, in kább az ál lo má sok a
fon to sak, a ren dezôk és a tár su la tok, akik kel/ame lyek -
kel ta lál koz tam és együtt dol goz hat tam. Ilyen szem -
pont ból na gyon nagy él ményt je len tett szá momra az Új
Szín ház, ami kor Szé kely Gá bor volt az igaz gató. 

Elsô mun kám és szerzôdé sem Kecs ke mé ten volt,
ép pen a Jan csó-éra után ér kez tem, ami kor na gyon zû -
rös évad vette kez de tét. Ak kor dip lo máz tam, és tel je -
sen vé let le nül ke rül tem oda, He gyi Ár pád Ju to csa hí -
vá sára. Az tán ott ra gad tam hat évig. Késôbb vele
együtt szerzôdtem Mis kolcra a ki lenc ve nes évek ele -
jén, és ti ze nöt évig vol tam a tár su lat tagja. A szín ház
épü le tét ab ban az idôben újí tot ták fel, és az elsô évek -
ben sze rin tem egy rend kí vül te het sé ges fi a tal csa pat
jött össze.

– Van nak ked venc ren dezôi, akik ben annyira meg bí -
zik, hogy bár mi lyen dara bel kép ze lé sü ket lá tat lan ban el -
vál lalja?

A hi ány és a vá lasz ték
egy for mán ins pi rál
B E  S Z É L  G E  T É S  Z E K E  E D I T  T E L

z Ope rá ban most mu tat ták be az André Ché nier-t Zeke Edit dísz le te i vel. Ter ve zett már sza bad térre, 
ka mara szín házba, szoba szín házba, pró zai és ze nés pro duk ci ó kat egya ránt, bár a ze nés szín ház áll

hozzá leg kö ze lebb. Szá mos dí jat nyert (1997-ben a Szín házi Fesz ti vál leg jobb ter vezôje dí ját, egy év vel
késôbb a Szí nik ri ti ku sok dí ját, és meg kapta a Já szai Mari-dí jat), azok ról csak a hon lapja alap ján ér te sü lök, 
ô maga sze ré nyen hall gat ró luk.
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– Hát hogyne! Te li hay Pé ter, No vák Esz ter, Kiss
Csaba már év ti ze des vi szony lat ban vissza térô al ko tó -
tár sak. Sze ren csére újra és újra fel kér nek. Azt szok -
tam mon dani, hogy oly kor már olyan ez, mint egy há -
zas ság. Mi vel a szín házi elôadás a kö zös gon dol ko dás
ered mé nye, ezért meg könnyíti a mun kát, ha a ren -
dezôvel kö zös ne vezôn va gyunk, va la mi féle kö zös lá -
tás mó dot ala kí tot tunk ki az évek so rán. Saj nos úgy lá -
tom, hogy nap ja ink ban in kább szét szé led nek a tár su -
la tok, és alig ala kul hat nak ki újak. Ez na gyon nagy baj. 

– A dísz let vagy a jel mez ins pi rálja in kább a má si kat?
– Ami kor jel mezt ter ve zek, sze re tem meg várni,

hogy mi lyen a tér, mi lyen a má sik ter vezô vi lága, mert
kü lön ben elôfor dul, hogy va lami olyat ál mo dok meg,
ami egy ál ta lán nem szer vül a kör nye zet hez. Ha a ter -
vezôk nem ta lál koz nak, ak kor a ren dezô ko or di nálja
ôket, hi szen úgyis az ô fe jé ben szü le tik meg a vég le -
ges elôadás. Volt már rá példa, hogy csak tele fo non
érint kez tem a má sik ter vezôvel, fôként ha már több -

ször dol goz tunk együtt, és szó ban egyez tet tünk. Ami -
kor a ter vek alap ján el ké szül nek a dísz le tek, il letve a
jel me zek, ér he tik az em bert meg le pe té sek, elôfor dul,
hogy nem egé szen ilyen nek kép zel tem a dol got, vagy
rá jö vök, hogy rosszul kép zel tem el…

– Saj nos a jel mez és a dísz let ala ku lá sát nem csak a leg -
jobb meg ol dás meg ta lá lása be fo lyá solja… 

– Igen, az anyagi té nyezô egyre lé nye ge sebb, mi vel
a szín há zak egyre ke ve sebb pénz fö lött ren del kez nek.
Saj nos néha el mu laszt ják meg mon dani, mennyibôl
kell gaz dál kodni. A konf lik tus ab ból ered, hogy nem
szól nak elôre. Az em ber el ké szíti a ter ve ket, úgy,
ahogy meg ál modta ôket, és ki de rül, hogy a ne gye dét
tud ják anya gi lag biz to sí tani. Ak kor úgy ér zem, hogy
hi á ba való volt az egész munka, az egész gon dol ko dás,
mert vagy cson kí tani kell a ter ve ket, vagy – ami gya -
ko ribb – el ölrôl kell kez deni. 

– A költ ség ve tés az anyag hasz ná latra is rá nyomja a bé -
lye gét. 

– Ma már bármi be sze rez hetô, ha tal mas a vá lasz -
ték, és sok anyag ha tá sá ban más sal he lyet te sít hetô.
Az anyag hasz ná lat in kább ré gen, a szo ci a liz mus ide -

jén je len tett ko moly prob lé mát, ami kor még nem le -
he tett bro ká to kat, sely me ket vagy kü lön le ges anya go -
kat kapni. Sok jel mezt át fes tett pap lanb ro kát ból ké szí -
tet tünk, az anyagra pat ron nal min tát fes tet tünk, így
pró bál tunk csalni. Volt, aki csip két is ké szí tett tele fon -
zsi nór ból. Se lyem hez sem ju tot tunk hozzá, ezért a jól
fest hetô ejtôernyôse lyembôl ké szí tet tünk elég sok ru -
hát. Hi he tet len le le mé nyes ségre le he tett így szert ten -
ni. Ezek a hi á nyok sze rin tem sok szor ja vára vál tak a
jel mez ter ve zés nek, mert sok olyan kézi mun kára, öt -
letre, kéz mû ves jel legû meg ol dásra volt szük ség, ami -
vel iga zán egye divé te het tük a ru há kat.

Ál lan dóan fes tet tünk, kézi el já rá sok kal imi tál tuk a
min tá kat a ru hákra. Szá mos ha tást na gyon ne héz volt
el érni. Én a ma gam ré szérôl a mai na pig sze re tek
akár sa ját ke zû leg fes teni és öre gí teni. Saj nos azok a
szak em be rek, akiktôl eze ket az el já rá so kat ta nul tam,
vagy már nem él nek, vagy nem dol goz nak a szak má -
ban. Félô, hogy ez a fajta ipar mû vé szet, mint sok más

ha sonló jel legû szakma (pél dául a szín házi ci pé szet),
ki ha ló fél ben van. Kre a tív ki hí vá sok ban azért most
sincs hi ány, de az egyedi kézi mun kák egyre rit káb -
bak. A hi ány és a vá lasz ték egya ránt ins pi ráló le het.
Több ször elôfor dult, hogy be men tem egy üz letbe,
bele sze ret tem egy anyagba, és ah hoz iga zí tot tam a
ter ve met. Be vált gya kor lat, hogy össze gyûj tök anya go -
kat az üz le tekbôl, és azok alap ján ter ve zem a ru há kat.
A tur ká lók is új pers pek tí vá kat nyi tot tak a ter vezôk
éle té ben. Sok da rab szinte csak on nan áll össze.  

– Dol go zott már film ben?
– Nem jel lemzô, bár két vagy há rom film ben meg -

for dul tam: a Köd ben, Deák Krisz tina Gozsdu-no vel lá -
ból ké szült al ko tá sá ban és Ba csó Pé ter Ba le kok és ban -
di ták, il letve A tig ris csí kos ku tya címû film jé ben. A
film nek tel je sen más a struk tú rája, mint a szín ház -
nak: míg a szín ház egy idejû lét re ho zásra nyújt le -
hetôsé get, ad dig a film ben már el kell ké szülni a jel -
me zek kel, mire el kezdôdik a for ga tás. Szín ház ban
sok min den vál toz hat me net köz ben, ha a szí nek
még  sem passzol nak, ha meg vál to zik a kon cep ció, vagy
a szí nész sze rep for má lása áta la kul. Pró bál a ruha, és

A
 p

o
rt

ré
k

a
t 

S
c

h
il

le
r 

K
a

ta
 k

é
s

z
ít

e
tt

e



432 0 0 7 .  m á j u s www.szinhaz.net

I N T E R J Ú

pró bál a dísz let. Enél kül szá momra nem is szín ház a
szín ház.

– Nem csak ha gyo má nyos mû fa jok ban pró bálta ki ma -
gát, pél dául a Sá mán Szín ház szá mára is ter ve zett.

– A Sá mán Szín há zat két ko re og rá fus, Hor váth Csa -
ba és Ma gyar Éva hozta létre, csak az tán kü lön vál tak.
A Vir rasz tásban és a Férfi bá nat ban ter vez tem jel me ze -
ket és a dísz le te ket. Mind két pro duk ció fan tasz ti ku san
si ke rült, úgy hogy kül földi fesz ti vá lo kon is dí ja kat nyert.
A Vir rasz tásban Hor váth Csa bá nak volt egy hin ta lo vas
tánc je le nete, ami hez fog ha tót nem lát tam még, és soha
éle tem ben nem fo gom el fe lej teni. 

Sok al ter na tív, tánc- és moz gásszín ház kö töt tebb a
pró zai szín ház nál, mert nem kap cso ló dik egy konk rét
tér hez vagy épü let hez, te hát olyan dísz le tet kel lett ter -
vez nem, amit le het hur co lászni, és szinte bár hol fel -
ál lít ható. Ez na gyon ne héz fel adat, fôként ak kor, ami -
kor rend kí vül szû kös anyagi esz kö zök kel pá ro sul…
A Hon véd Tánc egy üt tes nek ter vez tem rend sze re sen
ilyen jel legû dísz le te ket. Sze re tem, ha sza bad ke zet
ka pok, kü lön ben úgy ér zem, hogy csak pa ran csot haj -
tok végre. Arra pe dig bôven elég egy szce ni kus. Egyes
ren dezôk, akik na gyon pon to san tud ják, mi lyen lát -
vány vi lá got akar nak, nem hasz nál nak ter vezôt, pél -
dául Csi szár Imre, Valló Pé ter, Got hár Pé ter sok szor
sa ját maga ter vezi meg a te ret.

– Mi lyen elôadá sokra em lék szik szí ve sen vissza akár
szak ma i lag, akár nézôként?

– Na gyon szí ve sen gon do lok No vák Esz ter Tréfa,
sza tíra, iró nia… címû kul ti kus Grabbe-elôadá sára az
Új Szín ház ban, azt csi nálni is él ve ze tes volt, nézni pe -
dig… Ta lán ez volt a ked ven cem, és bol dog va gyok,
hogy részt ve het tem benne. A da rab, a ren dezô és a
szí  né szek egya ránt fan tasz ti ku san ins pi rál tak. Na -
gyon sze ret tem dol gozni a Vér nászban, szin tén No vák
Esz ter rel vagy a VIII. Hen rikben (Cal de rón) Te li hay
Pé ter rel a Rad nó ti ban. A fel adat azért von zott kü lö nö -
sen, mert az adott kor alap ján ön álló vi lá got te remt -
het tem. Na gyon sze ret tem Gyôrben Kiss Csaba Ham -
letjét, ta lán még job ban a Mac beth jét. Ez egy so ro zat
volt, vagy is ta lán még min dig tart, Kiss Csaba Sha kes -
pe are-áti ra to kat ké szí tett, négy sze mélyre, pad lás szín -
házra. Sa ját sá gos szín házi pró bál ko zás volt, rá adá sul
az elsô ren de zé sei közé tar to zott. 

– A his to ri záló, kosz tü mös da ra bok ér dek lik job ban,
vagy a mini ma lista kon cep tu á lis szín ház? 

– Ter mé sze te sen job ban vonz, ha nagy sza bású ter -
vek kel ruk kol ha tok elô, mint ami kor ku ká ból kell ki -
szedni a ru há kat, de ab ban is ta lá lok örö met. A kosz -
tü mös da ra bok ön ma guk ban nem csá bí ta nak. Egy
mû ak kor ér de kel, ha sza bad al ko tói jel legû fel ada tok
rej le nek benne, és úgy fo gal maz ha tok meg ru há ban
egy adott kort, ahogy én el kép ze lem.

– Mint a Gre e na way-fil mek ben?
– Azok cso dá la to sak! Sze rin tem az ilyen tí pusú fel -

adat a ter vezôk álma. Az ô vi lága az tán tény leg kép -
zômû vé szi és el sza ba dult, a lát vány köz ponti sze re pet
kap benne. Az az igaz ság, hogy imá dok nagy tö me ge -
ket fel öl töz tetni, ének kart, tánc kart, sta tisz té riát.
Néha job ban ér de kel nek, mint a fôsze replôk.  

– Van nak má niái?
– Igen, de ezek fo lya ma to san vál toz nak, ami kor pár

da ra bon ke resz tül ki él tem az egyi ket, rög tön jön egy

újabb. Volt olyan, hogy bele sze ret tem egy anyagba
vagy egy szín han gu la tába. Néha har sá nyabb, néha
na gyon vissza fo gott vagy sö té tebb szí ne ket hasz ná lok,
de csak ak kor, ha a da rab nem kí vánja épp az el len -
kezôjét. Pá lyám ele jén, jó tíz évig szinte csak ze nés
dara bo kat ter vez tem, pró zá hoz alig ju tot tam hozzá.
Az ope rett nek olyan tör vény szerû sé gei és ha gyo má -
nyai van nak, ami ket mu száj be tar tani. Vagy csak úgy
ér de mes át hágni a kö tött sé ge ket, hogy a rend sze re ket
mégse rúg juk fel. A szí nek szá momra na gyon fon to -
sak; az zal bí belôdöm min dig a leg töb bet, hogy egyen -
súlyba ke rül je nek a szín pa don. A szín vi lá got erôsen
meg ha tá ro zom, hogy a szín tó nu sok ból össze áll jon
va lami je len tés, és a szí nek nek szim bo li kus ér tel mük
le gyen. Elôfor dul azon ban az is, pél dául a Bár ká ban
ját szott Li liom ese té ben, hogy ez ki fe je zet ten ár tana a
da rab nak, mert ott egy kor kü lön bözô em be re i nek
tár sa dalmi hely ze tét, éle té nek sza gát kel lett a ru hán
ke resz tül ér zé kel tetni. Pró bál tam a het ve nes évekbôl
olyan ere deti, sû rí tett tár gya kat, cipôket, ka la po kat,
tás ká kat össze szedni, amiktôl zsi ge ri leg elôjön az
adott kor ke let-eu ró pai éle tér zése. Szán dé ko san nem
iga zí tot tam egy más hoz a ru há kat, har sány sá gukra, ol -
csó sá gukra he lyez tem a hang súlyt. A menny or szág -
ban pe dig min den ugyan az fe hér ben, ami a föl dön
szí nes ben je lent meg.

– Van nak da ra bok, ami ket több ször is ter ve zett. Az
ilye nek nem vál nak rossz ér te lem ben vett ru tin fe la dattá?

– Sze re tek min dig va lami újat ki ta lálni. A He ge dûs
a ház tetôn-t há rom szor ter vez tem, de min den al ka -
lom mal egy ki csit más kép pen. Schlan ger And rás Nyí r -
egy há zán és Sep si szent györ gyön is meg ren dezte,
mind kettôt a ha gyo mányôrzés je gyé ben, Hor váth Pé -
ter Mis kol con vi szont az ame ri kai mu si cal vál to za tot
mu tatta be. Ez a kü lönb ség per sze a jel me zek ben és a
dísz let ben is meg je lent. 

– Van nak ta nít vá nyai?
– A Képzômû vé szeti Egye tem dísz let- és jel mez ter -

vezô sza kán most vé gez egy év fo lyam, és né há nyan
fel kér tek kon zu len sük nek. Csa nádi Ju dit, a tan szék -
ve zetô és Já nos kúti Márta az ál landó tan áruk, a többi
ter vezôt csak kur zu sokra hív ják meg, ami azért jó,
mert így na gyon sok ter vezôt is mer het nek meg a di á -
kok. Ilyen kor két hó na pig ta ní tunk, kö zö sen bir kó -
zunk meg egy fel adat tal.

– Akad olyan mû faj, amit ke vésbé sze ret?
– Igen, a gye rek da ra bok. Tu dom, hogy sok kol léga

él-hal ér tük, rá adá sul hi he tet len fan tá zi a dús öt le teik
van nak, de ne kem va la hogy nem megy. 

– Az André Ché nier az elsô opera házi mun kája?
– Már 2003-ban ter vez tem jel me ze ket a Don Gi o -

vanni címû ba lett hez. Az André Ché nier dísz le tei nem
for ma bon tók, de egy ki csit el tér nek a meg szo kot tól.
A jel me ze ket Ve lich Rita ter vezte, és szer ve sen il lesz -
ked nek a dísz let han gu la tá hoz. Az elsô rész ben ha gyo -
má nyos ro kokó idé ze tek van nak, de a for ra dal mat le -
rom bolt fa lak kal jel zem, Ber lin és Drezda le bom bá zott
lát ké peibôl me rítve. Nem akar tam ki fe je zet ten mo -
dern ele me ket be csem pészni az elôadásba, di rekt ana -
ló gi á kat te rem teni. A bo nyo lul tabb át té te lek és fi nom
uta lá sok néha job ban utat ta lál nak az em be rek hez.

Az in ter jút ké szí tette: Sel meczi Bea




