
� A Kulisszatitkok, színház kívül-belül címû rendez -
vény sorozat és csoportos tárlat sokszínûségében szá -
mos mûvészeti ág egyesül egyetlen közös célért, a
mûvészi látvány bemutatásáért, melyben fôszerephez
jut a színházi ihletésû és színpadi iparmûvészet alko -
tó  folyamatának számos rejtelme is.

A Magyar Mûvészeti Akadémia Iparmûvészeti és
Tervezômûvészeti Tagozatának felkérésére, a mû vé -
szeti tagozatok alkotóinak összefogásával, a Pesti Vi -
gadó földszinti termeibe álmodott enteriôrökben gra -
 fikai plakátok, látványtervek, jelmezek, kellékek, kala -
pok, ékszerek, színpadi koronák, maszkok, szín házi
plasztikák, bôr- és üvegmûvesremekek, textil ké pek,
mese- és bábfigurák, különleges díjak és egy ba lett -
színpad titkait csodálhatjuk meg. A bemutatott al ko -
tások sok esetben repertoáron lévô, fesztivál gyôz tes,
európai turnékon szereplô különleges, tár lat ban elô -
ször látható mûvek, melyek a színházi évadban a szí -
nészre tervezett valóságukban jelennek meg a szín pa -
don. Az évad végén viszont, 2018. június 21-tôl július
29-ig, a Pesti Vigadóban rendezett kiállításon feltá -
rul nak a kulisszatitkok, az elôadást létrehozó folya -
mat látványos kellékei, új értelmezést adva a színházi
iparmûvészet önállóan is létezô alkotásainak és je len -
tôségének. A plakátokat tervezô grafikusoktól a lát -
ványtervezôk, a textil- és maszktervezôk munkáin át
nemcsak meghatározó alkotók és elôadások jelen het -
nek meg, de maga a színpad is feltárul, sôt öltözék be -
 mutatókkal be is népesül a Jelky András Iparmû vé sze -
ti Szakgimnázium fiatal alkotóinak tüllbe és arany ba
álmodott viseletei révén, Hendzsel Ilona mûvész-ta -
nár szakmai vezetésével.

Testközelbôl tapinthatjuk meg az eddig csak a
nézôtérrôl csodált, Szûcs Edit tervei alapján készült
testmaszkokat, Bodnár Enikô mesés bábfiguráit, Ber -
zsenyi Krisztina varázslatos maszkjait, avagy Gyulai
Na tália különleges táncjelmezeit, viseleteit. De elô -
ször érinthetjük Molnár Éva ötvösmûvésznek a szín -
pad ról, az elôadásból kiemelt korhû, egyedileg ter ve -

zett és kivitelezett, ékszerkövekkel díszített koronáit,
a történeti darabokhoz készített kardjait, tôreit, és
cso dálkozhatunk rá különleges használatukra is.

A színpadi makett – mint például Kentaurnak az
Óz, a nagy varázslóhoz tervezett modellje – is bepil -
lantást adhat abba az alkotói folyamatba, melynek
vé gén az elôadás varázslata áll, de rajongással néz het -
jük Bagossy Levente kézmûvestechnikákkal megva -
lósított színpadi modelljét, vagy más díszleteleme -
ket is.
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A színház kívül tematikában – fotómûvészek ké szí -
tette képek által – szerepet kap néhány olyan külön -
le ges épületrészlet, mint a Nemzeti Színház Schram -
mel Imre tervezte kültéri szobrai, és megtekinthetô ek
a Parisiana mulatóból átalakított, Új Színházként is -
mert épület különleges tervrajzai is.

Még a nagyközönség elôtt be nem járható terek
tit kait is bemutatjuk Szenes István belsôépítész Eiffel
Mûhelyház-látványterveivel, vagy a tervezés alatt álló

Szentesi Színházhoz készült tervrajzaival és kisfilmjé -
vel. 

A különleges színpadi tárgyak bemutatóját elô adás -
 részletek, az alkotófolyamat kulisszatitkait filmrész -
le tek, beszélgetések egészítik ki, illetve viseletek fel -
próbálását és fotózását lehetôvé tévô rendezvények
kísérik majd heti rendszerességgel.

TURNAI TÍMEA
színháztörténész, a kiállítás kurátora
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