
A korábbi tárlatokon tapasztaltak alapján már a biennálé 
kiírásakor sejtettük, hogy az aktuális tematika ellenére, 
ezúttal sem lesz arányaiban több egyházművészeti, illetve 
liturgikus alkotás. E körben így mindössze Apostol Ágnes 
rakutechnikával készített kerámiái (Kehely és ostyatartó 
tálka, 2019), illetve Lenzsér-Mezei Kata 2019-ben tervezett 
és 2020 első napjaiban Sipos Balázs üvegművésszel 
közösen kivitelezett oltárkeresztje említhető. Erről így 
írt az előbb említett – építészként és ötvös iparművészként 
is tevékenykedő – alkotó: „Az oltárkereszt tömör tömb 
talapzata finom fehér betonból készült, erre áll rá az a 
térbeli fémkeret, ami fényével kíséri, mintegy vezeti a 
szemet a tényleges kereszt felé: víztiszta üvegtömbbe mart 
kereszt alakú »tér«. A levegőbe igen sokszor felrajzolt, 
magunkra vetett kereszt szoborrá, oltárkeresztté válik.”

Végezetül három különleges, az utolsó vacsora 
jelenetéhez kapcsolódó alkotást szeretnénk kiemelni. 
Közülük kettő a zománcművészethez (is) sorolható. Sisa 
József (Nem az utolsó..., 2019) 16. századi ábrázolásokra 
építő, bravúros, háromdimenziós elemekkel bővített, 
hagyományos rekeszzománc-technikával megvalósított 
feldolgozása és Páhi Péter alkotása (KB, 2020) között 

technikailag és művészeti felfogást tekintve is óriási a 
kontraszt. Az utóbbi alkotó főleg használati tárgyak 
(esetünkben zománcozott lekvárfőző edény) átalakításával, 
„új tartalommal való feltöltésükkel” kísérletezik. 
„Könnyen emészthető, inkább anyaghasználatában 
szokatlan munkákkal igyekszem kommunikálni. A 13 
figurát egy kerek asztalt körbeülve ábrázolom a sziluettek 
kivágásával (egy sarokcsiszoló segítségével).” Hegyvári 
Bernadett fődíjas installációján (Asztal?, 2018) szintén 
a mindennapi életünk tárgyai találnak újra kapcsolatot 
a keresztény ikonográfiával, a szakrális tartalmakkal, 
elsősorban a különleges fényhatások segítségével. A nagy 
méretű, fából készült asztalon – mely egyben egy régi 
társasjáték, a Gazdálkodj okosan! játékmezőjét is felidézi 
– az alulról megvilágított, formába olvasztott, savazott 
üvegekből készített hétköznapi tárgyak (például alma, 
dobókocka, könyv, tányér, gyertyatartó) átlényegülnek, 
s szinte anyagtalanná válva „fényben úsznak” a sötétben 
tartott kiállítótérben…
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ifj. GYERGYÁDESZ László
művészettörténész, a biennálé alapító kurátora

Kiállítások – Műhelyek

Kivételes vizuális dimenzió

2019 februárjától Kiss-B. Attila főigazgatása alatt, új 
vezetéssel és új művészi koncepcióval működik a Budapesti 
Operettszínház. A teátrum a tavalyi év októberében, 
Vidnyánszky Attila rendezésében, Cziegler Balázs dísz-
leteivel, Berzsenyi Krisztina jelmezeivel, Pfeiffer Gyula 
fő-zeneigazgató és Rónai Pál vezényletével, valamint 
Bozsik Yvette koreográfiájával bemutatta Kálmán Imre 
Csárdáskirálynő című operettjét. A produkció programadó 
előadás is egyben. Az előző vezetőségtől megörökölt, 
kötelezően teljesítendő színházi évadterv után ez az első 
olyan operettszínházi bemutató, amely az új vezetők el-
kép zelései alapján megfogalmazott vállalásokat, többek 
között a magyar operettjátszás hagyományaira épülő, 
klasszikus értékeit továbbgondoló szellemiséget fémjelzi. 
S hogy a színházművészet, és benne az operettjátszás nem 
csak egyféle módon lehet kortárs, azt alátámaszthatja, 

hogy az elmúlt évtizedekben a hazai színpadokon látott 
megannyi átdolgozás után az alkotók az 1915-ben elkészült 
szövegkönyv szerinti eredeti időpontra és helyszínre, az 
Osztrák–Magyar Monarchia és az első világháború ko rába 
helyezték az ikonikus darabot. Lehetőséget terem tettek ezzel 
arra, hogy jelen korunkban, 2020-ban a színházművészet 
nyelvén keresztül megvizsgáljuk a Magyarország 
kulturális és művészeti életében páratlan fejlődést hozó 
dualizmus korának társadalmi, kulturális tapasztalatait 
és művészeti léptékét. Pfeiffer Gyula fő-zeneigazgató a 
korábbi előadásokban kihagyott szólamokat visszaemelte a 
partitúrába, így a különböző hangszerek a zeneszerző által 
leírt szólamokat játsszák, mindezen túl a Csárdáskirálynőt 
Leo Stein és Jenbach Béla szövegének eredeti, Gábor Andor 
általi fordításával láthatja a nagyközönség. Az izgalmas 
rendezői koncepció megváltoztatta a Csárdáskirálynőről 

CZIEGLER BALÁZS CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ-DÍSZLETE 
A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZBAN
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CZIEGLER Balázs: Díszlet makettje Michel de Ghelderode Képek Assisi Szent Ferenc életéből című darabjához 
(diplomamunka, Magyar Képzőművészeti Egyetem) | Balázs CZIEGLER: Stage set model for Michel de Ghelderode’s Scenes from the life of 
St. Francis of Assisi (diploma work, Hungarian University of Fine Arts) | 2007 
Fotó: Cziegler Balázs

PÁHI Péter: „KB” | Péter PÁHI: ‘Approx.’ | 2020, zománcozott vasfazék, vegyes technika, Ø: 45 cm 
Fotó: Kiss Béla
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kialakult képet, és ko herens alkotói csapatot kovácsolt, 
amelyből most Cziegler Balázs Junior Art díjas, Junior 
Prima díjas, az Év Díszlettervezője szakmai elismerést 
is többszörösen elnyerő színházi alkotó díszletét nyílik 
alkalmam bemutatni. 

Nemzedékem kiemelkedő díszlettervezője 1983-ban 
született Mohácson, a Pécsi Művészeti Szakközépiskola 
(ma Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium) 
elvégzése után a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
látványtervező szakján 2007-ben szerzett diplomát. 
Fiatal kora ellenére ez idáig a legkülönbözőbb alkotói 
közösségekben, meghatározó kőszínházakban és kísérletező 
társulatokban, a műfajok gazdag skáláját felölelve pedig a 
prózai dara boktól kezdődően a táncszínházi produkciókon 
át, az operetten keresztül az operáig több tucat előadás 
dísz le tének megtervezésével hívta fel egyedi látásmódjára 
a szakma és a nagyközönség figyelmét. Cziegler Balázs 
mun káit számomra egyszerre jellemzi a látomásosság, 
a finom iróniával vegyes kételkedés, az épületszerkezeti 
ele  mek színpadi használatában az elemző dekonstrukcióra 
való törekvés, és a megnyíló terekben a tág szellemi hori-
zon tot is megajánló térkapcsolatok rendszere. 2007-ben, 
diplomamunkájának alapjául Michel de Ghelderode 
Képek Assisi Szent Ferenc életéből című darabját választotta. 
Mint ahogyan később több alkotásában, már itt is tetten 
érhető, hogy a színek, fények, árnyékok, oszlopok, boltívek 
játékával különös hangsúlyt helyez a játéktéren túli, de azzal 
szimbiózisban lévő „láthatatlan világra” is, egyes helyeken 
mintha némi Giorgio de Chirico-inspiráció is fölsejlene. 

Diplomamunkájában a vészjóslón sötét esőfelhők fölvethetik 
a kérdést, hogy bejárható-e, és ha igen, akkor hogyan a 
darab főszereplőjének életét is kijelölő, „eleve elrendelt” 
személyes út, másrészt a mélykék égbolt túlburjánzása 
egyszerre éterien költői, ugyanakkor a megjelenített pers-
pektívában szürreálisan ironikus: három Nap is kibújik 
a felhők mögül. Leginkább azon díszletterveit tartom a 
leg izgalmasabbaknak, ame lyekben a kör mint tökéletes 
geometriai forma és mint tö ké letes színházi tér megjelenik 
a látványban. Ez a geometriai alakzat – vagy annak egy 
része – más és más módon, de rendszeresen helyet kap 
munkáiban. Mások mellett 2019 júniusában, a Magyar 
Állami Operaház Eiffel Műhelyházában bemutatott Edgar 
című Giacomo Puccini-operában, ahol mintegy tömören 
súlyos glóriaként nehezül a szereplőkre (rendező: Tulassay 
Ádám). A 2016 októberében a Budapest Bábszínházban 
színre került, Szálinger Balázsnak A csillagszemű juhász című 
mesejátékában pedig a hatalmas szem írisze és pu pillája 
uralja a játékteret (rendező: Markó Róbert). A szintén 2016-
ban színpadra állított, a Szkéné Színházban látható Háy 
János-darabban, A halottember című vesz teségtörténetben a 
nyomasztóan elcsonkult élet lepergett idejét teszi egy napóra 
számlapjára emlékeztető piedesztálra (rendező: Bérczes 
László). A 2014 áprilisában a székesfehérvári Vörösmarty 
Színházban bemutatott, Mihail Afanaszjevics Bulgakovnak 
A Mester és Margarita című regényéből készült adaptációban 
pedig szinte dantei strukturáltságban tárta a nézők elé 
a mű bonyolult és sokrétű jelentéstartalmait (rendező: 
Hargitai Iván).

A játéktér alapját a 2019-es Csárdáskirálynőben 
is többek között a körforma adja. Az alapvetően két 
rész ből álló díszlet a Monarchia művészeti életének 
fejlődéstörténeteként is értelmezhető: a színpad központi 
részét körülölelő, olykor a közönség felé nyitva hagyó, 
többször pedig a nézőtértől elzáró magas ablaksor a 19. 
század végi csarnoképületekre utal – szerkezetét tekintve 
mások mellett a schönbrunni Palmenhaus is a nézők eszébe 
juthat –, kupoláján a Monarchia címere kapott helyet. A 
díszlet középpontjában álló óriási gramofon a századvégi 
historizáló építészeti stílust elutasító szecessziós jegyeket 
mutat, túlburjánzó motívumai és hozzáépített elemei 
nemcsak az építészeti stílusnak, hanem az operetthez 
mint műfajhoz viszonyuló rendezői kapcsolatnak is iro-
nikus színpadi megjelenései. Az operettek klasszikus 
színpadképeinél „szinte kötelező” nagy lépcsőn túl egy 
hátsó lépcső is látható, amelyen szintén a színészek érkez-
nek és távoznak. Az ablaksor és a gramofon használata 
jelzi az alkotók viszonyát a korhoz. Számtalanszor ki- és 
becsukódik a magas vasszerkezet. Egyszer mintha mú-
ze umi üvegkalitkába zárná a szereplőket, akik másszor 
kapcsolatba lépnek a közönséggel, előrejönnek a zenekari 
árok szélére, és bevonják a nézőket a párhuzamos szerelmi 
szálakkal gazdagon átszőtt, erős társadalomkritikai éllel 
bíró cselekmény, vagyis a közös történések alakulásába: 
nem mentesülhetünk a kor hatásai alól. Szüntelenül forog 
a lemez és a gramofon, miközben számtalan kérdőjel 
tor nyosulhat a nézők elé a Monarchia mibenlétével 
kap   csolatban: többek között a dualizmus történelmi, 

kul  turális és művészeti tapasztalatainak értékelését és 
továbbgondolását, a közösségi emlékezet identitásformáló 
hatását, valamint a közép-európai térség és benne Ma-
gyar ország jövőjének lehetséges alakulását is illetően. Az 
ablakok fémszerkezetének festését lassan eleszi a rozsda, és 
ahogyan zajlik az előadás (és benne az első világháború), 
a gramofont lassan lebontják, a hanglejátszó készüléknek 
egyre több alkotóelemét elhordják a statiszták, hogy az este 
végén a nézők elé meredjen a szerkezet félig lecsupaszított 
váza, rájuk bízva, hogy gondolatban újraépítik vagy tovább 
bontják a Monarchia örökségét. 

Kiss-B. Attila főigazgató és Somfai Péter műszaki 
veze tő szíves segítségével lehetőségem nyílt a színpadon 
is megtekinteni és bejárni a felépített díszletet. A gra-
mofon díszletelem alapját fémszínű, fémfelületű fellé-
pőprofillal ellátott forgó lemeztálca alkotja, amelyre kívül 
zöld filcréteggel borított emelvény, majd erre élethű, 
rovát kákkal ellátott, fényes, enyhén antikolt bakelitlemez 
került. Ahogyan kívülről haladunk a lemez belseje felé, a 
fényes rovátkákat felváltják a mattak, a belső, címkével 
ellá tott körlap helyére Cziegler linóleumra nyomva a 
Monarchia címerét tervezte, amelyet a színészek az előadás 
közben felszednek és kivisznek a színről, koncepcionális 
összhangban a már fent említett gramofonbontással. 
A lemeztálcára került a logaritmikus spirál alapú, 
acélszerkezetű, a hangszedőtől kiinduló és egyre táguló, 
virágmintákkal ellátott gramofontölcsér, amelynek ívén 
díszes, különböző méretű zártszelvényekből készült 
korláttal ellátott faszerkezetű lépcsősor fut végig, ennek 

CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete (látványterv)
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre (concept design) | 2019 

CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete (látványterv)
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre (concept design) | 2019 
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kialakult képet, és ko herens alkotói csapatot kovácsolt, 
amelyből most Cziegler Balázs Junior Art díjas, Junior 
Prima díjas, az Év Díszlettervezője szakmai elismerést 
is többszörösen elnyerő színházi alkotó díszletét nyílik 
alkalmam bemutatni. 

Nemzedékem kiemelkedő díszlettervezője 1983-ban 
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(ma Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium) 
elvégzése után a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
látványtervező szakján 2007-ben szerzett diplomát. 
Fiatal kora ellenére ez idáig a legkülönbözőbb alkotói 
közösségekben, meghatározó kőszínházakban és kísérletező 
társulatokban, a műfajok gazdag skáláját felölelve pedig a 
prózai dara boktól kezdődően a táncszínházi produkciókon 
át, az operetten keresztül az operáig több tucat előadás 
dísz le tének megtervezésével hívta fel egyedi látásmódjára 
a szakma és a nagyközönség figyelmét. Cziegler Balázs 
mun káit számomra egyszerre jellemzi a látomásosság, 
a finom iróniával vegyes kételkedés, az épületszerkezeti 
ele  mek színpadi használatában az elemző dekonstrukcióra 
való törekvés, és a megnyíló terekben a tág szellemi hori-
zon tot is megajánló térkapcsolatok rendszere. 2007-ben, 
diplomamunkájának alapjául Michel de Ghelderode 
Képek Assisi Szent Ferenc életéből című darabját választotta. 
Mint ahogyan később több alkotásában, már itt is tetten 
érhető, hogy a színek, fények, árnyékok, oszlopok, boltívek 
játékával különös hangsúlyt helyez a játéktéren túli, de azzal 
szimbiózisban lévő „láthatatlan világra” is, egyes helyeken 
mintha némi Giorgio de Chirico-inspiráció is fölsejlene. 

Diplomamunkájában a vészjóslón sötét esőfelhők fölvethetik 
a kérdést, hogy bejárható-e, és ha igen, akkor hogyan a 
darab főszereplőjének életét is kijelölő, „eleve elrendelt” 
személyes út, másrészt a mélykék égbolt túlburjánzása 
egyszerre éterien költői, ugyanakkor a megjelenített pers-
pektívában szürreálisan ironikus: három Nap is kibújik 
a felhők mögül. Leginkább azon díszletterveit tartom a 
leg izgalmasabbaknak, ame lyekben a kör mint tökéletes 
geometriai forma és mint tö ké letes színházi tér megjelenik 
a látványban. Ez a geometriai alakzat – vagy annak egy 
része – más és más módon, de rendszeresen helyet kap 
munkáiban. Mások mellett 2019 júniusában, a Magyar 
Állami Operaház Eiffel Műhelyházában bemutatott Edgar 
című Giacomo Puccini-operában, ahol mintegy tömören 
súlyos glóriaként nehezül a szereplőkre (rendező: Tulassay 
Ádám). A 2016 októberében a Budapest Bábszínházban 
színre került, Szálinger Balázsnak A csillagszemű juhász című 
mesejátékában pedig a hatalmas szem írisze és pu pillája 
uralja a játékteret (rendező: Markó Róbert). A szintén 2016-
ban színpadra állított, a Szkéné Színházban látható Háy 
János-darabban, A halottember című vesz teségtörténetben a 
nyomasztóan elcsonkult élet lepergett idejét teszi egy napóra 
számlapjára emlékeztető piedesztálra (rendező: Bérczes 
László). A 2014 áprilisában a székesfehérvári Vörösmarty 
Színházban bemutatott, Mihail Afanaszjevics Bulgakovnak 
A Mester és Margarita című regényéből készült adaptációban 
pedig szinte dantei strukturáltságban tárta a nézők elé 
a mű bonyolult és sokrétű jelentéstartalmait (rendező: 
Hargitai Iván).

A játéktér alapját a 2019-es Csárdáskirálynőben 
is többek között a körforma adja. Az alapvetően két 
rész ből álló díszlet a Monarchia művészeti életének 
fejlődéstörténeteként is értelmezhető: a színpad központi 
részét körülölelő, olykor a közönség felé nyitva hagyó, 
többször pedig a nézőtértől elzáró magas ablaksor a 19. 
század végi csarnoképületekre utal – szerkezetét tekintve 
mások mellett a schönbrunni Palmenhaus is a nézők eszébe 
juthat –, kupoláján a Monarchia címere kapott helyet. A 
díszlet középpontjában álló óriási gramofon a századvégi 
historizáló építészeti stílust elutasító szecessziós jegyeket 
mutat, túlburjánzó motívumai és hozzáépített elemei 
nemcsak az építészeti stílusnak, hanem az operetthez 
mint műfajhoz viszonyuló rendezői kapcsolatnak is iro-
nikus színpadi megjelenései. Az operettek klasszikus 
színpadképeinél „szinte kötelező” nagy lépcsőn túl egy 
hátsó lépcső is látható, amelyen szintén a színészek érkez-
nek és távoznak. Az ablaksor és a gramofon használata 
jelzi az alkotók viszonyát a korhoz. Számtalanszor ki- és 
becsukódik a magas vasszerkezet. Egyszer mintha mú-
ze umi üvegkalitkába zárná a szereplőket, akik másszor 
kapcsolatba lépnek a közönséggel, előrejönnek a zenekari 
árok szélére, és bevonják a nézőket a párhuzamos szerelmi 
szálakkal gazdagon átszőtt, erős társadalomkritikai éllel 
bíró cselekmény, vagyis a közös történések alakulásába: 
nem mentesülhetünk a kor hatásai alól. Szüntelenül forog 
a lemez és a gramofon, miközben számtalan kérdőjel 
tor nyosulhat a nézők elé a Monarchia mibenlétével 
kap   csolatban: többek között a dualizmus történelmi, 

kul  turális és művészeti tapasztalatainak értékelését és 
továbbgondolását, a közösségi emlékezet identitásformáló 
hatását, valamint a közép-európai térség és benne Ma-
gyar ország jövőjének lehetséges alakulását is illetően. Az 
ablakok fémszerkezetének festését lassan eleszi a rozsda, és 
ahogyan zajlik az előadás (és benne az első világháború), 
a gramofont lassan lebontják, a hanglejátszó készüléknek 
egyre több alkotóelemét elhordják a statiszták, hogy az este 
végén a nézők elé meredjen a szerkezet félig lecsupaszított 
váza, rájuk bízva, hogy gondolatban újraépítik vagy tovább 
bontják a Monarchia örökségét. 

Kiss-B. Attila főigazgató és Somfai Péter műszaki 
veze tő szíves segítségével lehetőségem nyílt a színpadon 
is megtekinteni és bejárni a felépített díszletet. A gra-
mofon díszletelem alapját fémszínű, fémfelületű fellé-
pőprofillal ellátott forgó lemeztálca alkotja, amelyre kívül 
zöld filcréteggel borított emelvény, majd erre élethű, 
rovát kákkal ellátott, fényes, enyhén antikolt bakelitlemez 
került. Ahogyan kívülről haladunk a lemez belseje felé, a 
fényes rovátkákat felváltják a mattak, a belső, címkével 
ellá tott körlap helyére Cziegler linóleumra nyomva a 
Monarchia címerét tervezte, amelyet a színészek az előadás 
közben felszednek és kivisznek a színről, koncepcionális 
összhangban a már fent említett gramofonbontással. 
A lemeztálcára került a logaritmikus spirál alapú, 
acélszerkezetű, a hangszedőtől kiinduló és egyre táguló, 
virágmintákkal ellátott gramofontölcsér, amelynek ívén 
díszes, különböző méretű zártszelvényekből készült 
korláttal ellátott faszerkezetű lépcsősor fut végig, ennek 
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CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete (elölnézeti terv)
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre (front view plan) | 2019 



14        KIVÉTELES VIZUÁLIS DIMENZIÓ | MAGYAR IPARMŰVÉSZET 2020/3 KIVÉTELES VIZUÁLIS DIMENZIÓ | MAGYAR IPARMŰVÉSZET 2020/3        1514        KIVÉTELES VIZUÁLIS DIMENZIÓ | MAGYAR IPARMŰVÉSZET 2020/3 KIVÉTELES VIZUÁLIS DIMENZIÓ | MAGYAR IPARMŰVÉSZET 2020/3        15

CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete (elölnézeti terv)
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre (front view plan) | 2019 



16        KIVÉTELES VIZUÁLIS DIMENZIÓ | MAGYAR IPARMŰVÉSZET 2020/3 KIVÉTELES VIZUÁLIS DIMENZIÓ | MAGYAR IPARMŰVÉSZET 2020/3        17

CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete (alaprajz)
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre (ground-plan) | 2019 

CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete (részletterv: üvegfal)
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre (detail plan: glass wall) | 2019 

CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete (részletterv: lemez)
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre (detail plan: record) | 2019 

CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete (a gramofon bontási terve)
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre (plan of dismounting the gramophone) | 2019 
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tetején pedig kis terasz található. Ezen éneklik el a szereplők 
az „Emlékszel még, jut még eszedbe a múltunk?” kezdetű 
örökzöld operettslágert. A szerelmi kettős többméteres 
magasságban, szinte karnyújtásnyira hangzik el az előadás 
díszletének másik nagy egységét képező külső ablaksortól, 
és az annak kupoláján is megjelenő Monarchia-címertől, 
amelyen a Pragmatica Sanctiónak a Habsburg-ház 
ma  gyar királyi örökösödési jogát kimondó hármas 
kulcsszava, az „Indivisibiliter ac Inseparabiliter”, vagyis 
a „feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul” olvasható. Így 
a jelenet helyszínén a színészek, és a kupola díszletelemén 
szereplő mottó fizikai közelsége asszociatív módon erősíti 
az ironikus alkotói látásmódot. Az előbbieket alátámasztja, 
hogy ha fordul a díszlet, látható, hogy a gramofontölcsér 
oldalából annak vonalát követő külső, „hátsó” lépcső is 
lefut, sőt az oldalához még egy plusz pár fokos kislépcső is 
illeszthető. A gramofontölcsér nyílása orfeumi színpadként 
is szolgál – Vereczki Szilvia a tölcsér szájában énekli el a 
„Hej, rózsám” című számát –, ennek megfelelően kapott 
egy kétoldalt rögzített, középen nyitható függönyt. Úgy 
a gramofontesten, mint a tölcsérnyíláson különböző 
méretű izzók futnak végig. Külön említést érdemelnek 
a páratlan aprólékossággal kidolgozott virágminták, 
levélformák, a korlátokon tekergő szárak, indák és az 
azokat záró sárkánydíszek. A díszlet másik nagy egysége 

a gramofon körül elhelyezkedő üvegcsarnok, amelynek 
elemei sínen görgethető, kerekes, antikolt, bronz- és 
egyben zöld színű boltíves, faszerkezetű, padokkal 
ellátott faldobozok. Polikarbonát „ablaküvegei” néhol 
hiányosak, más helyeken kiszedhetők, kapcsolódva 
a Monarchia szétesésének folyamatához; díszítése, 
szegecsfejei folytatódnak a kupola tartóelemein is. Végül 
az üvegfalra fekszik a félkör alapú, függesztett kupolaváz, 
amely színben azonos az alatta elhelyezkedő üvegcsarnok 
elemeivel. Üvegezése is szintén polikarbonát, amelyen 
fóliára felhordva a Monarchia címere látható.

Cziegler Balázs Csárdáskirálynő-díszlete koherens 
gondolati egységet képviselő alkotás, amely a rendezői 
koncepcióval partnerségben, a színpadon megjelenített 
mű vészeti irányzatokkal, épületszerkezeti elemekkel, 
a kort jellemző formák kortárs átdolgozásával, funk-
ciógazdagságával és aprólékos kidolgozottságával költőien 
szürreális, ironikus és egyben végtelenül elegáns vizuális 
dimenziót adott a Budapesti Operettszínház előadásához. 
Válaszok és üzenetek helyett a kérdésfeltevést és a látottak 
továbbgondolását ajánlja a közönség számára. Minden 
bizonnyal meghatározó állomás a díszlettervező pályáján. 
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OLÁH Zsolt
színházi elemző, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa

CZIEGLER Balázs: A Budapesti Operettszínház Csárdáskirálynő-előadásának díszlete, színpadkép
Balázs CZIEGLER: Stage-set of The Csárdás Princess production, Budapest Operetta Theatre, set scene | 2019 
Fotó: Gordon Eszter

Kiállítások – Műhelyek

Összefonódó szálak

A Magyar Kárpitművészek Egyesülete (MKE) és a Magyar 
Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége (MKISZ) 
a Bolgár Művészek Szövetsége Textil Szakosztályának 
alkotóit és a Bolgár Kulturális Fórum textilművész tagjait 
egy közös kiállításra invitálta. 

A több mint száz alkotást bemutató, reprezentatív 
bolgár–magyar tárlat voltaképp egy kiállítás volt három 
helyszínen: az MKISZ Andrássy úti kiállítóterében, a 
B44 Bolgár Galériában és a Magyar Kárpitművészek 
Egye sületének Műhely Galériájában. A kétnapos 
programsorozat nyitóeseménye 2020. március 6-án, 
pénteken két helyszínen zajlott, a szövetség Andrássy 
úti székhelyén, majd a Bajza utcai Bolgár Galériában, 
ahol a bolgár tavaszünnep rituális elemeit is megidézték. 
7-én, szombaton nyílt meg a kiállítás harmadik része az 
MKE családias hangulatú Műhely Galériájában. 

A kiállítás előzményét a Magyar Kárpitművészek 
Egyesületének reprezentatív bulgáriai bemutatkozása 
jelentette. A 2018 őszén Szálakba zárt történetek címmel 
a Szófiai Magyar Intézetben megrendezett kiállításnak – 
ahogy a mostani tárlatnak is – Kneisz Eszter kárpitművész 
volt a kurátora. A tárlat egy vándorkiállítás, az úgynevezett 
Szál-sorozat egyik állomása volt, annak keretében valósult 
meg a Szál variációk 2018 tavaszán a Bukaresti Magyar 
Intézet közreműködésével, valamint a Román Nemzeti 
Irodalmi Múzeumban a Mesélő szálak, majd 2019-ben 
Bakuban a Szálak közti harmónia. A Szófiában kialakított 
szakmai és baráti kapcsolatok fonalát tovább göngyölítve 
Kneisz Eszter Michaela Padevával, a bolgár szövetség 
textilszakosztályának vezetőjével együttműködve arra 
törekedett, hogy minél változatosabb és sokszínűbb képet 
ismerhessünk meg a kortárs életművekből. 

BOLGÁR–MAGYAR TEXTILKIÁLLÍTÁS 
HÁROM BUDAPESTI KIÁLLÍTÓTÉRBEN

Összefonódó szálak című kiállítás (részlet) | Interlacing threads (exhibition photo) | MKISZ Andrássy úti kiállítótere, Budapest, 2020 
Fotó: Rékasy Bálint


