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Tér és rajz

Keserü Ilona kiállításáról

Ha egy színházi tervező önálló kiállítást
készít munkáiból, újra s újra felvetődik a
kérdés: ugyan mit adhat vissza egy ki-
állítási teremben, színházi dohányzóban
vagy előcsarnokban megrendezett be-
mutató abból a szerepből, amit a tervező a
színpadi előadás életében betölt? Egy-részt
mondhatjuk, hogy a díszlet- és jel-
meztervezés mint alkalmazott művészet
igényt tarthat arra, hogy sajátos gondjairól
és eredményeiről számot adjon; másrészt
jól tudjuk, hogy a tervező a színházi
előadás szervességében alkot, s minél
inkább kreatív az, amit végez, annál
kevésbé szakítható ki a színpadi mű
egészéből - és a színház élő pillanatából.
Nézem Keserü Ilona egri kiállításán a
jelmezterveket, s igen lényegesnek talá-
lom, hogy felismerem a színészek arcát is a
skiccen (sőt, a legtöbb ruhaterv aljára ő
maga oda is írta a színész nevét) : a színész
arca, testalkata, gesztusvilága és a színpadi
jelmez csak egyszerre létezhet. Keserü
Ilona egyébként is olyan - nálunk még
mindig ritkaságszámba menő

tervezőművész, akit az előadás teljes
képzőművészeti aspektusa érdekel, vagyis
néhány kezdeti kivételtől eltekintve mindig
együtt tervez jelmezt és játékteret.

Az, hogy a maga részéről következete-
sen kerüli a „díszlet" kifejezést (a mostani
kiállítás is, melyet a Heves megyei
Művelődési Központ rendezett az egri
Gárdonyi Géza Színház előcsarnokában, a
Játékterek, jelmezek címet viseli), voltaképp
ars poeticának tekinthető: az illusztráló
színpadi díszlet tagadásának. Épp egy
évtizeddel ezelőtt mutatta be a Nemzeti
Színház Peter Weiss A vizsgálat című
drámáját, a festőművész Keserü Ilonát
ekkor kérte fel először Major Tamás, hogy
díszletet - játékteret - tervezzen Weiss
oratorikus művéhez; az egri kiállítás
mintegy ezt az évtizedet tekinti át, mely
nemcsak Keserü Ilona művészi pályáján,
de a modern magyar színházi tervezésben
is immár önálló fejezetet jelent. Hogy mi e
fejezetnek a jelentősége ? Mindenekelőtt
ama komplex szemlélet térhódítása, mely
szétválaszthatatlannak tartja a sajátosan
képzőművészeti és belső színházi
nézőpontot (műhely-

szempontot). Ő maga így beszélt erről a
SZÍNHÁZ 1972/4. számában: „A
színházat - szín-háznak is tekintem, a szín-
házi munka egy képzőművész számára a
tér, a színek és a mozgás problémáinak
együttese."

Az a kérdés tehát, hogy mennyit ad-hat
vissza mindebből egy kiállítás, mely
általánosságban minden színházi tervező
munkájával kapcsolatban érvényes, úgy
tűnik, Keserü esetében még súlyosabban
merül fel. Az egri kiállítás ráadásul azt a
formai megoldást választja, ami látszólag
a legtávolabb esik az élő organizmusként
feldolgozott színházi előadástól: a Gár-
donyi Géza Színház előcsarnokában
csupán rajzokon találkozunk a színpad-
képekkel és ruhákkal. Vajon néhány ere-
deti jelmez kiállítása nem árulna el többet?
Vajon egy-egy makett nem adná vissza
jobban a játékteret? Vajon egy-egy
előadásfotó, jelenetkép nem gazdagítaná
ezt az anyagot? Nyilvánvaló, hogy e
másfajta lehetőségeket is lehetett volna
kamatoztatni, s ha Keserü lemond róluk,
szándékosan teszi. Egyetlen kivétel a
Szörny fotója A luzitán szörnyből, de hisz
ez színpadi elemnek, tervezői munkának is
rendhagyó; a maga kivételessé-gében
erősíti e színházi tárlat alapelvét.

Hogy mi is ez ? Kezdjük talán az iménti
idézetben már említett színekkel. Keserü
Ilonát különleges, bensőséges viszony fűzi
a színekhez. Úgy tűnhet, e ponton érhetjük
tetten leginkább a tervezőben a
festőművészt, de a színházi tervező és a
festő „színdramaturgiája" valójában csak a
Bertalannapi vásár ruháiban találkozik, itt a
színskála mintegy a színpadi vásárforgatag
magatartásskáláját is jelenti, ami többé-
kevésbé illik Ben Jonson komédiájához.
De Keserü Ilona színpadi színvilágának
igazi nagy leleményei nem ebben
keresendők, hanem ahogy a drámai
sorsok, jellemek és konfliktusok a színek
nyelvén is megjelennek terveiben. A
luzitán szörnyben a narancssárga és a
vörös harsány színváltozatai előbb az
elnyomottak öltözékében tűnnek fel, hogy
végül a forradalom kendőiben, sáljaiban
jelképes jelentést kapjanak. A II.
Richárdban a természetes fűzöld és az
ember építette fakonstrukció szürkéje közé
bekerül egy sárga hinta-szék: abban a
jelenetben ez a királyi trón. A Keserü által
megtalált szín mint-egy II. Richárd
rendezői-színészi szerep-értelmezésének
„kulcsa" lesz. Á példákat még hosszan
sorolhatnánk, de talán e kettőből is
kitűnik, miért oly fontos Keserünek, hogy
a kiállítás a színek rend-

szeréből is ízelítőt adjon. Tagadhatatlan,
hogy e tekintetben a rajzok bemutatása
adja a legszélesebb áttekintést.

De Keserü Ilona rajzai még két igen
lényeges színházi jeggyel rendelkeznek.
Az egyik : rendkívül sokat árulnak el a
ruhák anyagszerűségéről, alkalmasint
szinte többet, mint a próbababára húzott
eredeti jelmezek (mert a rajz egyértel-
műen arra irányítja a figyelmünket, ami a
tervezett jelmeznek a legfontosabb, leg-
drámaibb, a színpadon funkcionáló voná-
sa) ; a másik vonás, hogy a tér szerkezeti
felépítésébe, működésébe is beavatnak,
holott a rajz természetéből eredően ez
képtelenségnek tűnik, hisz a lerajzolt
színház hogyan is versenyezhetne a térben
megszerkesztett színház látványával ! (Kü-
lönösen, ha olyan tervezőről van szó, aki
a színészi játékhoz készített, funkcionáli-
san berendezett térnek látja a színpadot.)
És mégis : a hatás nem marad el.

Legjobb tudásom szerint Egerben sosem
volt olyan színházi előadás, melyhez
Keserű Ilona játékteret, jelmezt tervezett
volna. Lapozgatom a kiállítás vendég-
könyvét, melyből kitűnik, hogy a ki-
állítás törzsközönsége egri illetőségű,
azaz olyanok, akiknek a rajzokból kellett
fogalmat alkotniuk e tervezőművész
munkájáról. Kiolvasható-e Keserü Ilona
színháza a rajzokból? Azt is kérdezhet-
ném persze: visszaadja-e egy értő-elemző
leírás, szakkritika a színházi előadást?
Tudjuk, hogy csak részben adhatja vissza,
de éppen lényeges jegyeiben. Keserü
Ilona, nemhiába gyakorló képzőmű-vész,
úgy rajzolja a saját színházát, ahogy a jó
esszéista vénával megáldott írók elemzik
saját munkásságukat: ez a rajz-
gyűjtemény kevesebb is, több is, mint
amit az előadások adtak. Kevesebb, mert
a színház mint élő organizmus legfeljebb
emlékeinkben van jelen (amennyiben
láttuk a kérdéses produkciókat), de több,
mert egy jelentős színházi tervezőmű-
vész munkásságának fő motívumaiba és
munkamódszerébe enged bepillantást.

Két kérdést azonban nyitva hagy ez az
egri bemutató. Egyrészt nem értjük, mi-
ért maradt ki a gyűjteményből néhány
jelentős terv (így mindenekelőtt a Rasz-
pljujev nagy napja színpada és ruhái), más-
részt eltűnődünk azon, hogy ha Keserü
Ilona eddig a Nemzeti Színházban, az
Operaházban, a Huszonötödikben, Szent-
endrén, Kaposvárott és Kecskeméten
tervezett, miért is nem jutott eszébe e
színházak közönségéhez közelebb eső
kulturális intézménynek kiállítását meg-
rendeznie ?


