
68 69

Király gyakran újrahasznosította és felhasz-
nálta korábbi munkáit –, de ezek alapján is (és 
testközelből) leszűrhető, hogy mennyire egye-
di, már-már konstruktivista volt a művész látás-
módja. És míg az ötödik blokkban (A rendszer-
váltástól a kilencvenes évekig) találunk ettől 
eltérő, bár izgalmas elemeket (mint például  
a vörös csillaggal megspékelt koronát viselő 
modellt, háttérben a Parlament épületével), 
már az is ezt a hipotézist igazolja, hogy 1991-
ben belépett a konstruktivista nyomvonalon 
meginduló NA-NE Galériába.

Ezt a feltevést igazolja vissza a kiállítás ins-
tallálása is: (öntudatlanul) visszalép az origó, 
a kassáki, szedett-vedett, a tökéletlenségből 
építkező vonalhoz. Kassákról kevés jót és sok 
rosszat gondolok – de egy biztos: nem volt  
a „szürkék hegedőse”. 

Támadás  
a szürke ellen 

kkk kkk

Szöveg
Fotó

Dékei kriszta 

tulisz HajnalkaA Nyitott kapuk – másként: Király Tamás 
’80s – című, egyébként kissé vicces 
módon a Király utcában látható kiállí-

tás elsősorban nem az elképesztő ruha-
performanszairól ismert divattervezőről 
„szól”, hanem egy korszakról, a nyolcvanas 
évek underground művészetéről és ezen belül 
Király szerepéről. 

Persze a szokásoshoz képest egy egész más 
nézőpontból. Míg az FMK (Fiatal Művészek Klub-
ja) történetét, ha nem is teljesen, de feldolgoz-
ták, és az A.E. Bizottság zenekar képzőművész 
tagjait is jegyzi a művészettörténeti „kánon”, 
az úgynevezett határterületek a szürke zóná-
ban bújnak meg. Pedig – és ezt az akkortájt  
a budapesti alternatív nyilvánosságban járato-
sak is megmondhatják – ez volt az az időszak, 
amikor a művészeti ágak határai végképp elmo-
sódtak. Amikor egyenértékű (mert az aktuális 
hatalmi szisztémát negligáló) tettnek minősül-
hetett egy performansz, egy a fentről figyelő 
szemek számára láthatatlan kiállítás, egy betil-
tott vagy ritkán vetített film, egy megtorpedó-
zott építészeti terv, egy vidéki (kaposvári) szín-
házi előadás, egy undergrund koncert, egy 
versfelolvasás „ürügyén” megrendezett irodal-
mi est vagy egy divatbemutató. Ez utóbbi koro-
názatlan királya maga is egy (persze nem a szó 
eredeti jelentése, hanem művészettörténeti 
használata szerint) „borderline” alkotó volt.  

A hihetetlenül nagy munkát végző fiatal kurá-
torok (Muskovics Gyula és Soós Andrea) egyik 
nagy erénye hogy – mivel nem érintettek – nem 
léptek be az oral history csapdájába, azaz nem 
különböző, az emlékezet szeszélyes mivoltát 
tükröző „piedesztál-összképet” állítottak Király-
nak. Továbbá nem törekedtek (mert nem is 
tehették) a teljességre: a töredékes, a kiállítás 
szervezése közben összejött anyag csak a jég-
hegy csúcsa. Bár az is tagadhatatlan, hogy ez 
a „csúcs” sem kicsi; már ebből az anyagból is 
számos, új nézőpontú kutatás elindítható. 

Az ily módon a további határterületeket is 
felvillantó kiállítás öt téma (vagy időrendi blokk) 
köré rendeződik. Az első, a Benczúr utcától  
a Fiatal Művészek Klubjáig egyrészt egy virtu-
ális háromszög alakú térképre utal (amelynek 
harmadik csúcsa a mára már megszűnt Dam-
janich utcai Dekoratőr Iskola, ahová a Gyön-

gyösről Pestre költöző művész járt), másrészt 
egy kapcsolati hálózatot jelez. A Benczúr utcai 
lakásban például korábban Kele Judit lakott – 
most például látható egy 1979 körüli, egy napig 
tartó performansz (Mert ebben az országban 
csak megbetegedni lehet) eddig nem publikált 
fotódokumentációja.    

A második egységben az 1980 és 1988 között 
a Petőfi Sándor utcában működő New Art Stú-
dió szerteágazó tevékenységébe pillanthatunk 
be. Király mellett a jelmeztervező Koppány Gizi 
és Kováts Nóra által üzemeltetett „butikban” 
volt élő ember által prezentált mozgó kirakat  
(a rendőrök ijedtségére) és rendeztek a Váci 
utcában spontán divatsétákat is (a járókelők 
meglepetésére). Az még a nagyrészt fekete-fe-
hér felvételeken is levehető, hogy ez az extra-
vagáns köztéri vonulás mennyire sokkolhatta 
az ázott szürkébe burkolódzó város lakóit – köz-
tük engem is, hiszen felülírta az amúgy a min-
dennapi hordhatóság számára megfelelő, de 
azért a „különcségre” hajtó, magam tervezte 
ruhákat. Utólag már úgy vélem, hogy nem  
a magamutogatás volt a cél, hanem egy (politi-
kai szempontból is) radikális lépés meghúzása; 
egy a három T-n (támogatás, tiltás, tűrés) kívül 
eső (mert észre sem vett) szegmensből induló 
vizuális támadás, amit mindenki „levett”.

Ezért lehetett – és ez már a harmadik egy-
ség – a Petőfi Csarnokban több ezres közönsé-
ge a Király-féle divat-show-knak (1985-1988); 
itt például egy Müller Péter Sziámi koncert előtt 
celebrált (majd utólag megvágott és kerettör-
ténetbe helyezett) videó látható. A celebrálás 
szó alkalmazása nem véletlen. 1988-ban (és itt 
már a negyedik részben járunk) mint egyetlen 
„keleti” alkotót meghívták a berlini Hamburger 
Bahnhof megrendezett, Dressater című divat-
bemutatóra. Király a show-t (a kiállítás címé-
ben is visszaköszönő) Nyitott kapuk mottóval 
jegyezte. A videóból jól látható, hogy a kortárs 
közönség (köztük a Stern kritikusa) miért nevez-
te őt a „divat pápájának”, a kelet-európai Jean 
Paul Gautier-nek: nemcsak a show prezentá-
lása lépi túl a kifutókon megszokott látványele-
meket (a felvonulás helyébe lépő, színházi, egy-
fajta történetet sugalló mozgások), hanem  
a ruhák is. Ebből a bemutatóból három (bár erős 
restaurálásra szorult) ruha maradt fenn –  
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ruha az 1988-as, berlini dressater bemutatóról, 1989 (Fotó: Urbán Tamás)


