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Az építész, látvány- és díszlettervező Rajk László alkotásaival 
akár a budapesti utcákon járva is összefuthatunk, hiszen 
olyan épületek köthetők a nevéhez, mint például a Lehel 
Csarnok óceánjáróra emlékeztető, az új eklektika jegyében 
született, színes, mozgalmas tömbje, melynek oldalsó hídja 
most makettként került kiállításra a Trapéz galériában. De az 
ottani válogatásban szerepelnek például vázlatok is, melyek 
a Corvin Mozi belső terének rekonstrukciójához készültek, 
ahol az egyik legizgalmasabb megoldás a különböző szögeket 
bezáró tükröződő felületek alkalmazása, melynek köszön-
hetően a tér folyamatosan változik: hol görbül, hol kitágul, 
vagy olykor bezár. A magyarországi példák mellett a bécsi, 
az utcaképbe hullámzó sejtként ékelődő Collegium Hungari-
cum épülete is képviselteti magát részletgazdag vázlatokon. 
Előtérbe kerülnek Rajk László építészet és utópia mezsgyéjén 
megfogant ötletei, azok a látványtervek, amelyek végül nem 
épül(het)tek meg: köztük egy felhőkarcolóval. A kiállításon 
a tervezésben jóval nagyobb szabadságot biztosító, cserébe 
mulandó filmes díszletekhez és látványvilágokhoz készült 
skiccek is helyet kapnak, hiszen Rajk az elmúlt évtizedekben 
olyan neves rendezőkkel dolgozott együtt, mint Gothár Péter, 
Jancsó Miklós, Tarr Béla vagy Ridley Scott. A legfrissebbek 
közül az egyik például Nemes Jeles László Oscar-díjas Saul 
fia filmjéhez készült. (L. Zs.)

Tervek. Rajk László kiállítása, 
Trapéz, 2019. március 22-ig

Rajk László: A budapesti Corvin Mozi rekonstrukciós terve, 
1996, digitális grafika, papír, színes ceruza, 9,5 x 10 cm

A Trapéz jóvoltából

Andy Warhol: Marilyn (10 F - Sch II.31.), 1967, színes 
szitanyomat, papír, 91,4 cm x 91,4 cm 
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ANGLIA RAJONGÓJA

A londoni Victoria & Albert Museum 
februárban nyitotta meg a Dior divat-
ház történetét bemutató eddigi leg-
nagyobb kiállítását. A több mint 200 
haute couture ruhadarabot, és még egy-
szer ennyi kiegészítőt, vintázs parfümöt 
és sminkterméket, divatfotót és -rajzot, 
valamint Christian Dior személyes tár-
gyait bemutató kiállítás egyik apropója 
a ház alapítójának brit kultúra iránti 
rajongása. A tárlat a párizsi Musée des 
Arts Décoratifs épületében korábban 
rendezett Christian Dior: Couturier du 
Rêve anyagára épül, a londoni debütálás 
alkalmából azonban külön hangsúlyt 
helyezve a Dior brit iparművészekkel 
és textilipari szakemberekkel folyta-
tott együttműködésére. A kiállításon a 
divatház kiemelkedő angol ügyfelei is 
képviseltetik magukat, persze inkább 
fantasztikus portré- vagy divatfotóikon. 
A kliensek közül a leghíresebb Margit 
hercegnő, II. Erzsébet királynő húga, 
akinek a 21. születésnapjára megál-
modott ruhaköltemény nemcsak Cecil 
Beaton, a királyi család kedvelt fotósa 
felvételén látható, hanem élőben is, bár 
alapos restaurálásra volt szükség ahhoz, 
hogy olyan habosan és frissen mutas-
son, mint újkorában. A világ máig egyik 
leghíresebb divatházának 1947-es ala-
pítása óta mindössze hat kreatív igaz-
gatója volt: Yves Saint Laurent, Marc 
Bohan, Gianfranco Ferré, John Galli-
ano, Raf Simons, Maria Grazia Chiuri. 
Egyedi vízióik és a ház stílusára gya-
korolt hatásuk bemutatása a kiállítás  
egyik legizgalmasabb része. (Sz. R. T.)

Christian Dior: Designer of Dreams, 
V&A, The Sainsbury Gallery, 
London, 2019. július 14-ig

VIDÉKI WARHOL

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban február elején nyílt Andy Warhol- 
kiállítás, amely az itthoni múzeumok gyűjteményében őrzött néhány alkotás mellett 
a szlovákiai mezőlaborci Andy Warhol Modern Művészeti Múzeum és az Andy 
Warhol Társaság gyűjteményéből származó munkákkal kiegészülve vázolja fel a pop 
art ikon munkásságát. Az 1991-ben alapított intézmény, amely a kiállítás anyagának 
nagy részét kölcsönzi, nem csupán műveket tart számon gyűjteményében, hanem 
a művész leszármazottaitól és barátaitól összegyűjtött írásos dokumentumokat és 
használati tárgyakat is. Néhány különös darab, például a Warhola család harmadik 
gyermekeként született kis Andrew keresztelőruhája Békéscsabán is megcsodálható. 
Az Andy Warhol – Ezüst úton a bölcsőtől a ... -ig című kiállításra érkezett nyolcvan 
műalkotás között szerepel egy nagyobb önarckép-válogatás, valamint a legnépsze-
rűbb szitanyomatok közül a Marilyn Monroe-t ábrázoló sorozat tíz színvariációban, 
Lenin pedig csak szolidan, vörösben és feketében.(Sz. R. T.)

Andy Warhol – Ezüst úton a bölcsőtől a ... -ig,  
Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba, 2019. május 26-ig

Margit brit királyi hercegnő (1930–2002)
Fotó: Cecil Beaton (1904–1980), London, Egyesült Királyság, 1951 
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