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Király Tamás (1952–2013) kiállítása egy olyan 
művész első nagyszabású retrospektív bemuta-
tója Magyarországon, akinek tevékenysége el-
lenáll a hagyományos műfaji, illetve irányzatok 
szerinti besorolásnak. Munkái mindenekelőtt 
az öltözködéshez, a divathoz kapcsolódnak, de 
Király felfogásában az öltözködés határterület: 
a divat, a film, a színház, a performansz és a 
képzőművészet találkozási pontja. Ez a találko-
zás gyakran éppen a művészet és a hétköznapi 
élet metszetében zajlik. Ruhái egyszerre jelme-
zek, mobil szobrok és futurisztikus transzfor-
mációk, a saját korát megelőző művész jövőbe 
látó kreációi. 

A kiállítás átfogó képet kíván adni Király 
Tamás több mint három évtizedes pályafutá-
sáról, amely az 1980-as évek elején indult Bu-
dapesten. A művész rövid idő leforgása alatt 
vált az underground színtér emblematikus 
figurájává. Nemcsak utcai divatbemutatóival, 
performatív sétáival, hanem azzal a butikkal 
is, ahol hordható ruhákat árult. Ennek a kor-
szaknak a csúcspontját az 1988-as Dressater 
berlini divatbemutató jelentette, ahol egyetlen 
kelet-európaiként állított ki. Király 1989 után is 
folytatta az „összművészeti” divatbemutatókat, 
melyekhez a 2000-es években többször a Szi-

get Fesztivál adott helyszínt, ahol a korábbiak-
hoz képest jóval szélesebb közönség ismerhette 
meg alkotásait.

Királyt mindig az átalakulás és a folyamatok 
érdekelték. Alkotásaihoz a legolcsóbb anya-
gokat használta fel, sőt a ruhákat, illetve ezek 
elemeit is gyakran újrahasznosította. Nem az 
örökkévalóság izgatta, hanem az adott pilla-
natra és helyzetre kereste a legmegfelelőbb, a 
ruhák által megfogalmazható választ. Művészi 
gondolkodása végtelenül eredeti és mindig ak-
tuális.

A kiállításon a fennmaradt ruhák alkotják 
azokat a csomópontokat, amelyek köré szerve-
ződik a felkutatott dokumentáció (fotók, vide-
ók, werkanyagok stb.), látványában megjeleníti 
azt a vizuális atmoszférát, amely Király bemu-
tatóit jellemezte. Felidézi azt a sokszínű és ha-
tárterületeken mozgó tevékenységet, amely 
tevékenységét annyira egyedivé teszi a magyar 
képzőművészetben.

Paradoxonnak tűnik, hogy bár Király rajon-
gott a szokatlan, akár extrém helyszínekért 
(belvárosi vagy külvárosi utcák, gyárudvarok, a 
Halászbástya, egy villamos, a Parlament stb.), 
a munkái most mégis egy steril múzeumi térbe 
kerülnek. Alkotásainak erejét és aktualitását 

mutatja, hogy még ezt a teret is képesek be-
lakni.

A tárlat áttekinti Király Tamás különböző 
alkotói módszereit és korszakait. Az első ruha 
még az 1980-as évek közepéről való, az utolsó 
2013 márciusában szerepelt Király kollekciójá-
ban az ELLE Fashion Show-n, ami az áprilisban 
bekövetkezett halála előtti utolsó fellépése volt. 
Az 1997-es pécsi bemutató helyszínéül szolgá-
ló színház adottságai (a színpad elrendezése 
és méretei) lehetővé tették, hogy a ruhákhoz a 
színpadképet is megtervezze.

Válogatást láthatunk a Baltazár Színház 
2011-es Baltazáréji álom című előadásához 
készült jelmezekből, melyet az előadást do-
kumentáló fotók, valamint a Hübner Dorka 
tervezte plakát kísérnek. Király Tamás külön-
böző színházi és filmes munkái már 1984-ben 
megkezdődtek. A Baltazár Színházzal 2009-
ben kezdett dolgozni, összesen három közös 
produkciót készítettek, ezek közül a Baltazáréji 
álom volt a leglátványosabb, melyet 2011. szep-
tember 13-án, épp Király születésnapján mu-
tattak be. A jelmezeket és a minimalista dísz-
letelemeket mind fehérben készítette el. Ez a 
monokróm megoldás – feketével, illetve pirossal 
– a 2010-es évek munkáiban többször is vissza-
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tér (A hölgy kissé bogaras, 2010; ELLE Fashion 
Show, 2013). A bemutatókhoz képest a színpadi 
jelmezek az adott szerep jellegzetes vonásait is 
megjelenítik, ugyanakkor Király sajátos forma-
világát és anyaghasználatát is hűen tükrözik. 
Egyik emblematikus eszköze, az ún. jancsiszög 
(más néven Milton-kapocs) a jelmezeken kettős 
funkcióban jelenik meg: egyrészt ezzel kapcsol-
ja össze az egyszerű, alapvetően geometrikus 
formákat, másrészt ezek ritmikus ismétlődése 
díszítést ad a fehér, monokróm felületeknek.

A kiállítás kurátora Tímár Katalin.
KÁRPÁTI IMRE
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