
SZÉP VOLT(?)... NEHÉZ VOLT(?)...
Bachman Gábor építész, dizájner, 

festő, art director visszaemlékezése  
a ’80-as évekre

Köszönettel ajánlom unokámnak, lányomnak, volt és jelenlegi feleségemnek

Előzmények: A pécsi gyermekkor

Pécs egy csodás, „magyar provencei” 
város, ami az integrativitásról szól, a 
szellemi  nyitottságról  és  a  Gesamt
kunst  werkről. Egy bányászváros, ahol 
a szocreál és a kor hatásai mind össze
értek; ezek hatottak rám, és ez a hatás 
egész életemben megmaradt. A város 
integrálta  a  kort  –  az  akkori  világ
színvonalú, zseniális Pécsi Balettet is, 
amit  Eck  Imre  neve  fémjelzett.  Élő
ben  láttam  elképesztő,  pókhálószer
kezetű, konstruktív díszletét, amiben 
a táncosok piros, kék, sárga színekbe 

öltözve táncoltak; ez mélyen szíven ütött 
akkor. De ugyanilyen elementáris erő
vel hatott rám, talán azért, mert akkor 
kisdiákként csellózni tanultam, Bartók 
Béla zenéje is. A csodálatos mandarint 
szintén a Pécsi Balett előadásában lát
tam. Varázslatos volt. Egy város pezsgő 
életformája, amiben helyet kapott még 
a Kós Lajosféle Bóbita bábegyüttes, a 
későbbi gimnáziumi tanulmányaim, a 
pécsi művészeti szakközépiskola, ahol 
egyszerre  képzőművészeti  és  zenei  
oktatás is folyt. Ezek a középiskolások 
alkották a Bóbitát, akik az akkori Ki 
mit tud?-on (a mai Megasztárhoz hason

lítható) országosan népszerűek lettek.
Láthattam a pécsi filmszemlén Anto
nioni Nagyítás  című filmjét,  de Jan
csó, Huszárik, Gaál István alkotásait 
is.  Tehát  a  legfontosabb hatások:  az 
építészeti,  filmes,  művészeti,  balett,  
báb, festészeti,  dizájn, Bauhaus már 
gyerekfejjel értek. Beleszülettem egy 
olyan város kulturális életébe, amiben 
keresztények, zsidók, horvátok, szer
bek,  svábok  stb.  éltek/élnek  együtt.   
E sokszínű kultúrát a pécsi építészet
ben (török dzsámi – pécsi Bauhaus – 
ókeresztény síremlékek) is láttam, de 
ugyanilyen oknál fogva említhetném 

Bachman Gábor 
(Fotó: Bachman Gábor©)

Pécsi Balett „Pókháló” látványa
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a Martyn Ferenc Múzeumot, a Zsolnay 
Múzeumot, a Csontváry Múzeumot,  
a Vasarely Múzeumot. Ezek mind
mind óriási hatást gyakoroltak akkori 
és későbbi gondolkodásomra és mun
kásságomra.
Sokszor kísértem nagymamámat a 
dzsámiba keresztény misére, amikor 
felfedeztem az épület színes körabla
kain beáramló fényeket (sárga, kék, 
piros, zöld, kék), amik a padlóra vetül
tek. A dzsámi fényeit és a tőle kb. 70 
méterre lévő Vasarely Múzeum optikai 
köreit már általános iskolás korom
ban összekapcsoltam: rájöttem, hogy 
a színes fénykörök és az optikai körök 
ugyanazon vizualitás részei. Ahogy 
említettem, zenei általánosba jártam, 
csellóztam, és már gyerekkoromban 
hallottam a székesegyházból kiszű
rődő zenét, de ugyanúgy a zsidó és 
szerb egyházi zenét is. Azaz, minden 
kultúra iránt megvolt bennem a ter
mészetes nyitottság. De életemben a 
legnagyobb dolgot csodálatos szüle
imtől és hét évvel idősebb bátyámtól, 
Zolitól tanultam meg és el. Édesapám 
nagyon művelt, olvasott ember volt,  
általában mindenről mesélt: a hét év 
szibériai hadifogságról, az univerzum
ról, mindezt gyerekagyamnak megfe
lelően, hihetetlen odafigyeléssel. Én, 
mint minden iránt érdeklődő gyerek, 
kérdeztem őt egyszer a Holdról is, hogy 
az miért nem esik le a földre. Mindig a 
koromnak megfelelő könyvek garma
dát tette elém: Jules Vernet, Doszto
jeszkijt, a világirodalom legjavát. 
Édesanyám elképesztő asszony volt, 
igazi kreatív zseni. Mialatt apám hadi
fogságban volt, ő Nagyváradon eltar
totta édesanyját, apját és a bátyámat. 
Gyerekkorában, a zárdában megtanult 
olajjal festeni (mindenféle kézimunka 
mellett), így kitűnően tudott egyházi 
képeket másolni, és azokat adta el 
akkoriban. Minden ruhaneműt ő varrt 
meg, és bátyámnak játékokat is készí
tett – emlékszem a rongyosra játszott 
kiscsacsira, amit később megörököl
tem. Miután apám hazatért, megszü
lettem 1952ben, édesanyám otthon 

nevelt, egész általános iskolás koromig. 
Segítettem neki szabni, ötéves korom
ban a Burda újságjának szabásmin
táit rajzoltam át számára zsírpapírra. 
Megtanított kötni, horgolni és subázni 
is. Arra is emlékszem, hogy a fürdő
kádban NDK festékekkel kötőfona
lakat festettünk, az abban az időben 
divatos „subabökdöséshez”. Az egyik 
subaszőnyegét az általam farostra fes
tett olajkép, Bartók A kékszakállú her-
ceg vára ihlette, és anyám megcsinálta, 
amit máig őrzök. Bátyám akkor már a 
művészeti gimnáziumba járt, Simon 
Bélához. Bátyám és anyám gyönyö
rűen rajzolt, de bátyám kitűnően fes
tett is; én ebben nőttem fel. Általános 
iskolai éveim végeztével aztán dönte
nem kellett, hogyan tovább, melyik 
középiskolába jelentkezzek. Egyértel
 mű volt, hogy én is a pécsi művészeti 
gimnáziumba fogok felvételizni. Egy 
dolgot sajnálok, így utólag, hogy zenei 
tanulmányaimat, a csellózást elhanya 
goltam, és harmadikos gimnazista ko 
romban, amikor pedig már jól tudtam 
csellózni, abba kellett hagynom, mert 
a festés nagyon sok időmet elvette. 
Pedig ebben az időben az összhang
zattani ismereteim alapján már Ber
talotti Ötven solfeggióját is játszottam. 
Kedvenceim, későbbi zenész barátaim, 
Vidovszky László, Kocsis Zoltán, Ligeti 
György kottái is lenyűgöztek.

 
Lantos Ferenc

A pécsi művészeti gimnáziumban két
fajta vizuális képzés volt. Az egyik, 
amiben bátyám részesült (amikor én 
oda kerültem, ő akkor már a Budapesti  
Műszaki Egyetem Építész karára járt), 
az a Simon Béla – Bizse Jánosféle „natu  
rális” festészeten alapult, ami erősen 
tradicionális volt. A másik fajta képzés 
kifejezetten Lantos Ferenchez kötődött. 
Ő didaktikusan irányította egyfajta 
elemző, rendszerszerű gondolkodás 
felé tanítványai figyelmét. Ez az akkori 
időkben forradalminak minősült, de 
egyben kísérleti is volt. Lantos meg
követelte a klasszikus natúra, az akt és 

kockológia ismeretét, viszont minden 
tanítványától „elvárta” a személyessé
get is, hogy mi magunk jöjjünk rá az 
ábrázolási megoldásokra. Egy jellemző 
példa arra, hogy hogyan működtem: 
amikor az volt a feladat, hogy natu
rálisan fessek bányászokat, én akkor 
már a dizájnhoz közel álló módon, pik
togramszerűen ábrázoltam őket. Az is 
nagyon fontos hatás volt, hogy mun
kám közben hallgattam egyetemista 
bátyám Mambó magnóján a Rolling 
Stonest, Kinkst, Beatlest, Animalst, 
Emerson Lake and Palmert, de Lige
tit, Kurtágot, Bartókot is, és közben 
festettem, dolgoztam. Azt, hogy az én 

„színeim” az első években csak a piros, 
a fekete és a fehér voltak, azt hiszem, 
a „beatkorszakkal” kapcsolható össze. 
Amikor pedig megjelentek az alap és 
a komplementer színek, az Le Cor
busier és a Bauhaus egy furcsa elegye 
lett. Ezeket Lantos imádta, és észre
vette, hogy a festészetemben több van, 
mert egyszerre építészet is, zene is, és 
autentikusságra való törekvés. Lantos a 
tanárom volt, az iskolai órákon „tanár 
uraztam”, de mikor befejezte az órát, és 
hazarohant alkotni, akkor a műtermé
ben ő „Gáborom”ozott engem, én meg 

„Feriztem”. Klassz ember volt. Alko
tóként az ormánsági népművészet és 
a kortárs irányzatok integrációján át, 
több alkotói fázis után érkezett el a land 
arthoz és a bonyhádi zománc kísérle
tekhez, ami már dizájn, építészeti frag
mentum és piktogram, így messze túl
mutatott az akkori kor hagyományos 
művészetfelfogásán, de a jelenlegin is. 
Ferit ezek a tevékenységek érdekelték, 
de a kollektív munkát, a „teamwork”
 öt, a szociális szervezettséget is nála 
tapasztaltam meg először. A nálam 
idősebbekkel együtt, akik bátyámmal 
voltak egykorúak, csinálta a bony
hádi munkákat, és még arra is odafi
gyelt, hogy szeretett mesterét, Martyn 
Ferencet is bevonja. Martyn ezt azzal 
viszonozta, hogy meghívta a mohácsi 
Farostlemezgyárba kísérletezni. Tehát, 
a kutatást, az autentikusságot, elfoga
dást más művészek iránt, a nem félté
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kenykedést Feritől tanultam, ami ekkor 
egy életre belém ivódott.  A szervezés, 
a „timing”, a logisztikai megoldások 
keresése mind olyan lényeges fogalmak, 
amiket továbbfejleszthettem később, és 
ezek mind gondolkodásom részévé vál
tak a mai napig. Lantostól tanultam a 
végtelen precizitást is. Azt, hogy muszáj 
tökéletesnek lenni – addig kell csinálni, 
míg az nem olyan, hogy „megnyugod
jon”  az  ember.  Feritől  megtanultam 
azt is,  hogy a művészetben, építészet
ben, és semmiben nincs lehetetlen, és 
nem mindig a legújabb munka a leg
jobb. Nem! Akkor, abban a pillanatban 
mindig az tűnik a legjobbnak, de mégis 
folytatni kell, tovább kell építeni a még 
tökéletesebb és jobb reményében.

Egy másik történet: Lantos Feri zománc 
időszakában, a tulipánok, körök idején 
– ez az utolsó két gimnáziumi évemben 
történt –, azt kérdeztem tőle, mi a fel
adat? És elképesztőt válaszolt: azt, hogy 
ő nem tudja, de én tudom, és azt csi
náljam tovább, amit elkezdtem! Azaz 
rálökött erre az útra. Érezhette, láthatta 
rajtam, hogy komolyan veszem, amit 
csinálok, és onnantól már hagynia kel
lett,  hogy a saját utamat járjam. Ezzel 
Lantos  Ferenc  a  legfontosabbat  adta  
nekem: a gondolati,  szellemi szabadsá
got. Ennek a dolognak az lett az ered
ménye, hogy színes sávokat festettem, 
persze nagyon megszerkesztve – ma ez 
inkább dizájnnak mondható. A képek 
mind olajjal készültek, és a vakrámák 

nemcsak négyzetesek voltak, hanem 
hatszögletűek is.  Amikor Lantos meg
látta a festményeket, rátette a kezét a 
vállamra és azt mondta: „Erről van szó, 
tökéletes”, és beírta az ötöst. Nagyon 
fontos  állomás  az  életemben  az  is,  
hogy ezeket a szerkesztett olajképeket 
bátyám is látta, aki akkor a Műegyetem 
Bercsényi Klubjának kulturális moz
gatórugója volt.  Így a Bercsényi 28-30 
egyetemi folyóiratban is publikálták 
a munkáimat. 1972ben, amikor már 
én is a Műegyetem hallgatója lettem, 
közel húsz, 1968tól festett művemből 
nyílt kiállítás a Bercsényi Kollégium 
kiállítótermében,  ez  nagy  feltűnést  
keltett Budapesten és a Műegyetemen, 
valamint az Iparművészeti Főiskolán is.  

A nagyon nagy tudású dr. Pogány Fri
gyes  professzor,  a  Műegyetem  Építé
szettörténeti és Műemléki Tanszékének 
vezetője és az Iparművészeti Főiskola 
rektora felismerése és segítsége kellett 
ahhoz, hogy nekem – akinek ízigvérig 
építészművész agya van – nem annyira 
a Műegyetem, hanem az építészterve
zőművész képzés lenne a legmegfelelőbb. 

Az ő jóvoltából az Iparművészeti Főisko
lán folytattam tanulmányaimat. Tehát 
a Lantosnál töltött képzőgimnáziumi 
évek hatása, majd a Műegyetem Építész
mérnöki Karán, illetve az Iparművészeti 
Főiskola építésztervezőművész szakán 
végzett tanulmányaim adták meg a biz
tos alapokat, az alkotás szabadságát. Úgy 
lettem építész, dizájner, festő is, ahogyan 

Breuerék és a pécsi Bauhauslerek: bármi
hez nyúltam később, legyen az film, épí
tészet, festészet, dizájn, zene, tudomány 
és kutatás, Magyarországon és a világ
ban, azt mindig „rendszerelvűen”, építé
szeti és festészeti gondolkodással tettem.  
Mindent, a filmet, festészetet, építésze
tet,  szobrászatot,  modellezést  „építé
szül” csináltam, és csinálok a mai napig.

1972-ben a Bercsényi Klubban, Lantosnál festett festményeimből rendezett kiállítás (Fotó: Bachman Gábor©)
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Meghatározó művészeti és kulturális 
hatások

Elsőként  a  barokk  művészet  volt  
rám hatalmas hatással.  Megértettem 
belőle  a  „totális  műfaj”  jelentését,  

minden ott  van benne egyszerre:  a 
festészet,  szobrászat,  ornamentika, 
freskó,  mozaik,  bútor,  építészet,  
akusztika,  zene,  illat,  stb.  Tehát  a  

„millió  érzékszerv”  integratív  törek
vése  már  akkor  lenyűgözött,  és  ez 

tart  a  mai  napig.  Borromini  és  a  
korszak  minden  művésze  maga  a  
csoda!  Később,  a  korán elhunyt  zse
niális  filmrendező  barátom,  Fehér 
György  által  rendezett  Molière:   
A nők iskolája látványát én terveztem.  

A nők iskolája látványa (Fotó: Bachman Gábor©)

Ez  egy  hatalmas  barokk  kert  „zippe
lése” volt, hatalmas aranyfeketefehér,  
misztikus kertet terveztem, égnek me
redő angyalokkal, és a kert közepén lévő 
grottából  gigantikus,  kb.  kétméteres  
szem nézett,  melyet szintén összetört  
tükörcsempével boríttattam be. A Film
gyárban az „art director” fogalmát Bódy 
Gáborral vezettük be a Nárcisz és Psyché 
készítésekor; ennek feltétele, követelmé

nye a művészettörténet és más kulturális 
területek alapos ismerete volt. Részint a 
sok orosz irodalmi és zenei mű, de már 
Piranesi metszetei, majd Tatlin Harma
dik Internacionálétornya, Melnyikov 
építészete, Dziga Vertov és Eisenstein 
filmjei, Malevics festészete kapcsán érez
tem ugyanazt, mint a barokk művészet 
esetében. Az orosz avantgárd hatalmas 
teljesítmény, melynek dinamikája nagy 

hatással  volt  rám.  Nagyon  sajnálom,  
hogy  talán  a  mai  napig  sem  ismerik  
fel  az emberek a Szovjetunió későbbi  
művészete és az e közötti különbséget, 
mert elképesztően más a kettő. Baráti 
kapcsolatom mindig volt, és jelenleg is 
van nyugati és keleti művészekkel, épí
tészekkel egyaránt, különösen az 1996
os, VI. Velencei Építészeti Biennálé óta, 
ahol  Magyarországot  én  képviseltem, 
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A „Semmi építészete” bemutatója az 1996-os VI. Nemzetközi Velencei Építészeti Biennálén (Fotó: Bachman Gábor©)
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Oroszországot pedig Jurij Avakumov, aki
vel azóta is barátságban vagyok. Jurij Ava
kumov, Mikhail Belov vagy Alexander 
Brodszkij ugyanúgy méltó folytatói ma 

az orosz kultúrának, mint ahogyan Ilja 
Kabakov, Oleg Kulik és más kortárs orosz 
művészek, akikkel megismerkedtem, egé
szen Taraszov zenész barátomig (ő kicsit 

tovább ment, mint Frank Zappa). Itt fon
tos megemlítenem Galina Usztvolszkaja 
zeneszerzőnőt is, akit Ligeti Györggyel 
való barátságom idején ismertem meg.

Ligeti György, Kurtág György és Eötvös Péter a NA-NE Galériában és a stúdiónkban (Fotó: Bachman Gábor©)

Apám a sváb kitelepítéskor nem ment 
el Németországba, mint családjának 
a többi tagja. Őt elvitték katonának a 
frontra, aztán hadifogolyként hét évig 
volt  Szibériában.  A  Rákosikorszak  
éveit  követően,  az  akkori  magyaror
szági  törvények  lehetősége  szerint  a  
már kitelepült nagymamámat, nagybá
tyámat és unokatestvéreimet nyaranta 
meglátogathattam Stuttgartban tízéves 
koromtól, szigorúan meghívólevéllel. 
Gyerekként (majd gimnazistaként és 
egyetemistaként  is)  megnéztem  egy  
hatalmas Bauhaus kiállítást.  Így még 
Lantos  hatását  megelőzően  egyszer  
már földbe gyökerezett a lábam – tíz
évesen – a Bauhaus bábukat látva. Bár 
gyerek voltam még, nagymamám már 
idős,  de én mindennap,  megtanulva 
a kiállításhoz vezető utat, elmentem 
oda,  és  nyitástól  zárásig  ott  voltam  
Klee, Kandinszkij, Schlemmer, azaz az 
összes Bauhaus művész között.  Ők az 
enyémek voltak azonnal! Láttam most 
is a 100 éves a Bauhaus  kiállítást,  és 
ugyanazt éreztem, mint gyerekkorom
ban, lenyűgözött!

 

Hamburg és Nyugat-Berlin

Nem  annyira  a  német  kultúra  volt  
az, ami hatott rám, hanem az, hogy a 
német művészkollégáinkon is éreztem 
azt  a  paradigmaváltást,  ami  inkább  
egy odavissza működő, újfajta, integ
ratív,  kulturális  szemléletben nyilvá
nult meg. Akkoriban, a ’80as években 
Magyarországon a szovjet, NyugatNé
metországban pedig az amerikai had
sereg  állomásozott.  Nagyon  fontos  
megérteni, hogy Andy Warholnak, a 
Velvet Undergroundnak, Nicónak, Roy 
Lichtensteinnek és minden amerikai 
radikális művésznek hatalmas hatása 
volt rám is,  de egész Németországra 
és annak underground művészeire is. 
Németországban ennek első  érzékel
hető jele Joseph Beuys düsseldorfi okta
tói tevékenysége volt. De ide, Hamburg 
kikötőjébe érkezett a ’68as amerikai 
és brit kultúra is (a Beatles sem vélet
lenül kezdte egy itteni pinceklubban 
a karrierjét). Angliából és Amerikából 
a matrózok és katonák közvetítésével 
a szex, drog és rock’n’roll özönlött a 

városba, és keveredett a német kultú
rával. Mindez a hamburgi kikötőben 
zajlott a leginkább – ami már, persze, 
nem így van –, ahogy Wim Wenders  
Az amerikai barát  című 1977ben for
gatott  zseniális  filmjében látni lehet.  
Wendersen keresztül a német under
ground professzionális hátterét Német
országban is filmesek teremtették meg 
(mint nálunk Bódy Gábor). Wim Wen
ders, Rainer Werner Fassbinder, Wer
ner Herzog és Volker Schlöndorff el 
akartak szakadni a korabeli szórakoz
tató filmektől, és új filmnyelvet akartak 
teremteni. Dennis Hopper Az ameri-
kai barátban cowboykalapot,  hegyes 
orrú  westerncsizmát  viselt  –  Bódy  
Gábor barátom is western csizmában 
járt,  és  (az  Ecseri  piacon  vásárolt)  
német NATOnadrágban, fehér mun
kás  vá   szoningben,  keskeny  fekete  
nyakken dőben és zakóban. Jómagam 
már egyetemistaként jártam Hamburg
ban, majd Bódyval, Udo Kierrel, aztán 
Rainer Kirberg filmrendező barátom
mal tértem ide vissza. Később, amikor 
már  megtörtént  az  amerikai–német  
mix, mindez áttevődött a másik nagy  
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német városba: NyugatBerlinbe, ami 
egyik munkaterületünk is lett.  Bódy, 
Király  Tamás,  én  és  mások,  ugyan
olyan művészeti  pozícióban dolgozva, 
semmi különbséget nem találtunk a mi 
magyarországi viszonyaink (melyben a 
három „T” jegyében éltünk, alkottunk) 
és  nyugatberlini  művész  barátaink  
kreatív élettere között. Azonos paradig
maváltáson dolgoztunk mi itthon, ők 
meg NyugatBerlinben, és sokszor kö   
zösen, hol Budapesten, hol Berlin ben. 

Ez egy művészeti  „európai  erő”  volt  
1979től kezdve. Az első nagyon fontos 
német–magyar együtt gondolkodás és 
alkotás bizonyítéka volt a Psychében 
Udo Kier szerepeltetése, aki akkor már 
az Andy Warhol, Fassbinder stb. fil
mek kultikus színésze volt.  Udo érzé
kenysége mind Bódy Gábor, mind az 
én elképzeléseimre azonnal reflektált. 
Sokszor megbeszéltünk jeleneteket, be    
állításokat,  vagy a sminket,  a  ruhák 
színeit,  és Udo az egész filmezés alatt, 

szinte folyamatosan alkotótársunk volt.  
De  Ingrid  Caven  (Fassbinder  exfele
sége) is nagyon sokat adott a Psyché-
hez.  Babeth  Mondini  (amszterdami  
punk videóművész) a Psychében, feke
tére rúzsozva, punkszerkóban, velem 
együtt  géppuskázta  szét  a  film  har
madik részében a mulató színpadán 
lévő jón oszlopfőt. Ezt a látványt, egy 
2.  világháborús  mulatót,  a  jelenlegi  
Uránia mozi előcsarnoka körmennye
zetének beépíttetésével hoztam létre. 

Valamivel később, a győri Hamlet  1981
es látványtervének készültekor Gáborral  
megbeszéltük,  hogy  a  Tödliche  Doris  
punk zenekar énekesnőjét,  Tabea Blu  

men scheint kérjük fel jelmeztervezőnek. 
El képesztő csaj volt, nagyon jól öltözött 
és sminkelt stb. Tabea nagyon ledöbbent, 
amikor azt a feladatot kapta tőlünk, hogy 

tervezze meg, öltöztesse fel a Hamlet összes 
szereplőjét, de úgy, hogy az szemléletében 
kapcsolódjon az  én látványtervemhez,  
ami egy bioamorforganikus agy volt.  

Psyché című film forgatásakor: Udo Kier, Bachman Gábor, Babeth Mondini, Ingrid Caven

A Hamlet modellje felülről (Fotó: Bachman Gábor©) és a megvalósult látványa
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Ez úgy nézett  ki,  hogy egy kaotikus,  
amorf építményt beboríttattam min
denfajta, hosszúrövid szőrrel,  bőrrel. 
A punk öltözéket kiterjesztettem a lát
ványra, díszletre, és benzines műanyag
csövekből egy érrendszert vezettettem 
át az egész agyon, amiben, amikor a 
rendezés és a dramaturgia megkívánta, 
kigyulladtak a fények és a „vér” elin
dult a csövekben. Amikor Tabea eljött 

Győrbe, már készen volt ez a látvány. 
Nem sokat  lacafacázott,  azt  mondta,  
oké,  mindenki  legyen  műanyagban:  
ezüst,  arany,  kék,  sárga,  zöld  stb.  és  
sokan feketében lesznek. Ahogy én az 
ő zenéjüket, Tabea is azonnal levette az 
én látványomat, és a műanyagok mellé 
ugyanazokat  a  műszőrméket  kombi
nálta a színpadi szereplők ruháin, mint 
ami a díszletben szerepelt. Az akusztika 

nem volt más, mint hogy kibe kapcsol
tak harminc porszívót;  ezt  Vidoszky 
László tervezte. Híre ment a Tabeával 
közös  munkánknak,  így  sorra  keres
tek meg filmrendezők, zenekarok, hogy 
tervezzek  a  filmjükhöz  látványt.  Így  
keresett meg később is Rainer Kirberg 
Berlinből, aki a Schatten im Zenit  film
produkcióját  hozta  Magyarországra,  
és  felkért  az  art  directori  munkára. 

Schatten im Zenit című film bútorterve, Hans-Peter Böffgennel (Fotó: Bachman Gábor©), a film látványa rozsdás autóval

A kosztümdizájnt Király Tamásra bízta. 
Ebben  a  Kirbergfilmben  Moritz  Rei
chelt is dolgozott a Der Plan zenekarból, 
ő tervezte a zenekar lemezeinek borító    
ját. Itt egy őrületes, kozmikus reliefet ké    
szí tett. Rengetegen jöttek a filmbe dol goz
 ni, igazából nem is emlékszem minden  

 kire. A Kutya éji dala című, Bódy által 
rendezett  filmben,  amikor  a  „DAF”  
(Deutsch Amerikanische Freundschaft) 
zenekar  zenéje  szól  egy  autóból,  sze
replőként feltűnik Oliver Hirschbiegel, 
aki később a Der Untergangot (A bukás, 
2004) rendezte Bruno Ganz főszereplésé

vel, illetve a Diana című hollywoodi fil
met. Az volt elképesztő, hogy a Kutya 
éji dalában Johanna Heer operatőrrel 
milyen fantasztikusan tudtunk együtt 
dolgozni. Johanna el volt bűvölve Ma 
gyarország falukultúrájától, öröm volt 
neki  látványt,  helyszíneket  találnom. 

A Kutya éji dala látványa
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Bódy  Gábor  is,  Király  Tamás  is  és  
én is nagyon akadályoztatva éreztük 
magunkat itthon, de ezeket az akadá
lyokat  mégis  „eltoltuk”,  amikor  dol
goztunk. Mi azzal foglalkoztunk, hogy 
felépítsük saját magunkban és egymás
sal a magunk összefüggő univerzumát. 
Nem  volt  mintánk,  vagy  előzmény,  
hanem mindent meg kellett teremte
nünk, minden belőlünk fakadt. Annak 
ellenére, hogy mi a vasfüggöny mögött 
éltünk és dolgoztunk, pontosan olyan 
gondolatok foglalkoztattak minket is, 
mint a berlini, New Yorki kollégáinkat.  

További hatások
 
Visszatérve  a  hatásokhoz,  említet
tem,  hogy dr.  Pogány Frigyes,  látva  
az  1972es  kiállításomat,  átvitt  az  
Iparművészeti Főiskolára, ahol olya
nok tanítottak, mint Makovecz Imre, 
Szrogh  György  és  Rubik  Ernő.  Egy
fajta „védelmi hálóban” tartottak, így 

fejleszthettem  tovább  magam:  amit  
Lantosnál síkban, azt itt térben kellett 
értelmeznem. Ebben nagy hatást tett 
rám Makovecz Imre, aki egy évig taní
tott a főiskolán. Később Rubik Ernő 
lett  a  mesterem,  akinél  végül  diplo
máztam. Abban az időben is látszott, 
hogy olyan építész vagyok, aki fest is, 

„hálózati”, matematikai rendszerekben, 
fraktálokban is gondolkodik, mint a 
konstruktőr Rubik Ernő. Végigkövet
hettem Ernő kockájának fejlődési fázi
sait,  láttam a főiskolai faipari műhely
ben,  hogyan  kezdte  el  fából  építeni,  
majd azt is láttam, hogyan járja végig 

„Skála” nejlonszatyrában a kockával az 
akkori  budapesti  műanyagfröccsön
tőket.  Bizony, már korán láttam Ernő 
példáján, hogy ami zseniális,  az nem 
biztos,  hogy  mindenkinek  azonnal  
evidens. Az ő példája erősítette meg 
bennem azt – és így is diplomáztam 
le – hogy nincsen lehetetlen, csak csi
nálni kell, kutatni rendületlenül. Rész

letkérdésnek tűnik, pedig nagyon fon
tos, hogy a főiskolára jártak a hozzám 
hasonló szemléletű grafikus és festő 
barátaim is, pl. Nyári István. Sok időt 
töltöttünk együtt, akkoriban hippikul
túra volt,  fontos volt az 1968as radi
kális kulturális mozgások hullámairól 
gondolkodni. Ez a bulikban hosszú és 
mély beszélgetéseket is jelentett, ilyen
kor gyakorlatilag egymást is képeztük. 
Mi még az a nemzedék voltunk, akik 
nagyon  odafigyeltek  egymásra.  Azt  
hiszem,  a  „magányosan  jó  művész
nek lenni, és alkotni”paradigmát mi 
kezdtük el megváltoztatni. Elfogadtuk 
mások sikerét, függetlenül attól, mely 
humán vagy reál területen tevékenyke
dett az illető, csak egy volt a lényeg: a 
minőség, és ami szíven talál! Ugyanak
kor abban a rendszerben borzalmas volt 
élni. Mi inkább egy „megérzett” jövőnek 
dolgoztunk; ennek előérzete már akkor 
is sok művészben megvolt, amikor én 
még a pályámat kezdtem 1979ben. 

A közös munka Bódy Gáborral: 
Nárcisz és Psyché. 

Art directorként a ’80-as évek 
filmgyártásában

Gáborral  főiskolai  tanulmányaim  
utolsó két évében találkoztam, a het
venes  évek  végén.  Az  Iparművészeti  
Főiskola olyan hely volt,  ahol a közel 
egyforma  gondolkodású,  radikális  

újítók barátságot kötöttek egymással. 
A főiskolai évek alatt az Andrássy úti 
Fiatal Művészek Klubja (FMK) volt az 
a hely, ahol a kor minden jelentős al   
kotója  –  festők,  építészek,  filmesek,  
zenészek, zenekarok, diplomások, ama
tőrök – megfordult. Mi mind is mer tük 
egymást, egymás munkáit; így volt kö  
telező ismerni az Új Zenei Stúdiót, a 
BBSt (Balázs Béla Filmstúdió), az Új 

Írást, a Nagyvilágot vagyis a kortárs 
irodalmi folyóiratokat,  „kötelező” volt 
az Egyetemi Színpad előadásait látni, 
egyáltalán alapfeltétel  volt  más műfa
jokban született művek ismerete; ezzel 
megkönnyítettük a magunk számára 
is az átjárást az egyes műfajok között. 
Az FMK szellemi központ volt,  ahol 
az idősebbek és az akkori főiskolások 
is  találkoztak,  így  szellemi  értelem

Rubik Ernővel (Fotó: Bachman Gábor©), Nyári Istvánnal
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ben is  barátok lettünk.  Azt  is  tudni  
kell,  hogy  a  ’80as  évek  társadalmi  
szerkezete vegyes volt,  „rózsadombi 
gyerekek” éppúgy, mint a nagyon sze

gény vidéki,  illetve melós fiatalok is 
bekerültek  az  éjszakai  életbe.  1979
ben  Gábor  már  készült  a  Psychére, 
amihez nem díszlettervezőt,  hanem 

integratív  tudású,  szakmailag  felké
szült  embert  keresett,  aki  építész  is,  
festő  is,  a  zenét  is  ismeri  és  az  iro
dalomban,  történelemben  is  jártas. 

Látvány a Psyché c. filmben

Gábor először a saját korosztályából 
keresett valakit,  de aztán érezte, hogy 
neki valami egészen másképpen gon
dolkodó nemzedék tagja kell. Megnézte 
a főiskolán a diplomamunkáinkat, az 
enyém valójában egy nap és szélener
giával működő „shelter”, egy hippita
nya volt. Bódy fantasztikusan ráérzett a 
jövőre, amikor engem hívott a Magyar 
Filmgyártó  Vállalathoz.  Amikor  ezt  
közölte velem, én elröhögtem magam, 
és azt  mondtam: „Te Gábor!  Engem 
egyáltalában  nem  érdekel  a  díszlet
tervezés, azt se tudom, mi az, úgy lát
tam, hogy poros kulissza...” Gábor rám 
nézett,  és az mondta: „Nem is annak 
hívlak, hanem az első magyar filmes art 
directornak a filmgyárba”. A Psyché-
hez mint történelmi filmhez szükség 
volt a színek, fényszínek, az építészet, 
a tárgyak által kreált víziókra, és egy 

olyan partnerre, akivel a filmnyelvet 
gyökeresen megújíthatja. Ez elképesz
tően tetszett nekem, igazi kihívás volt, 
és a szocializmus belsőépítészeti mun
kalehetőségeihez  képest  elképesztő  
jövő képét villantotta fel előttem. Így 
kerültem a főiskolai építőtervezőmű
vész  diplomámmal  a  MAFILMhez.  
Gábort, akinek bölcsész (történelem–
filozófia szakos) diplomája volt,  majd 
filmrendezői diplomája,  mégsem film
rendezői státuszba vették fel a filmgyár 
állományába. A munkakönyvében az 
állt:  „művészeti  ügyintéző”.  Amint  
elkezdtünk közösen dolgozni, a film
gyári munka után hajnalig együtt vol
tunk hol a Fészekben, hol az FMKban 
vagy az Egyetemi Színpadon. 
Mi tudtuk, láttuk Gáborral, hogy meny
nyire  fontos  az  art  directori  munka  
Amerikában, illetve Nyugaton azoknál 

a filmeknél, amelyek mind rendezésben, 
mind vizuálisan és zeneileg számunkra 
példaértékűek voltak. Nekünk Dziga 
Vertov, Eisenstein, Pasolini, Antonioni, 
Kubrick, Fassbinder, Borowczyk, Tar
kovszkij voltak azok a példaképek, akik 
a saját koruk társadalmi mozgásait, a 
múltat és a jövőt a morál, az erkölcs, 
az  igazság  szempontjából  rendezték  
meg filmjeikben.  De mi  többet  akar
tunk létrehozni – fiatalok voltunk, tele 
világmegváltó ambícióval, a kor lázadó, 
punk szellemével, éjszakákon át beszél
getve  kocsmákban,  egymás  lakásain  

–  mint  ami  elemeiben  fellelhető  volt  
a  felsorolt  filmrendezők  bármelyiké
nél. Az minket nem nagyon érdekelt, 
hogy időben mikor  készültek  ezek a  
filmek, és miről szóltak. Dziga Vertov 
és Kubrick nekünk egyforma időbeli 
és  gondolati  síkot  jelentett.  Nem  stí
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lust, divatot, nem mesét vagy illúziót 
jelentettek ezek a filmek, hanem eltökélt 
célunk volt a filmet kiragadni az addig 
általunk  ismert  és  látott  narratív  és  
vizuális képnyelvből. Új filmes képnyelv 
kidolgozására fektettük a hangsúlyt a 
Psychében, és a többi közös munkánk
ban. Gábort és engem úgy kezeltek a 
Filmgyárban, mintha egzotikus cso
dabogarak lennénk. „Művészfilmesek” 

– ez a Kádárrendszerben azt jelentette, 
hogy érthetetlen számukra, amit csi
nálunk. Hülyeségeken agyaló,  kísér
letezgető  művészkéknek  tekintettek  
minket.  Ezért nagyon sok munkába, 
szó szerint embertelen erőfeszítésbe 
került, hogy a Filmgyár vezetőségével, 
majd a filmfőigazgatósággal elfogad
tassuk magunkat. Nagyon lényeges az, 
hogy az akkori Magyarország filmes 

és építészfestődizájnerei közül csak 
mi  ketten  voltunk  munkakönyves  
státuszban a filmgyárban. Ez felelős
séggel járt,  mert a rendelkezésre álló 
anyagi forrásokat,  a film legyártásá
nak idejét, költségét, ami a film nyers
anyagárára,  látványanyagára,  egyéb 
utómunkálatokra,  trükkmunkákra,  
labormunkákra is vonatkozott,  szem 
előtt  kellett  tartanunk,  a  gyártásve
zetővel együtt.  Be kellett osztanunk, 
tartanunk  és  tartatnunk  mindenki
vel mindent,  hogy a film, a Nárcisz  és  
Psyché,  három  év  alatt  el  tudjon  ké
szülni. Gábor rögtön az elején munka
megosztást javasolt  kettőnknek, ami 
abból  állt,  hogy  ő  vállalta  a  felelős
séget az íróval,  a forgatókönyvíróval 
való kapcsolatért,  és azért is,  hogy a 
film egészének narratív részét kézben 

tartsa  egészen  az  utómunkálatokig.  
Rettenetes  nagy  munka  volt  a  spa
nyol és német színészekkel,  valamint 
a kor vezető, magyar professzionális 
vezető színészeivel,  progresszív értel
miségével,  bölcsészekkel,  tudósokkal, 
művészekkel egyszerre tartani a kap
csolatot.  Pilinszky Jánostól Nyári Ist
vánig, Hajas Tibortól Erdély Miklósig, 
Ferenczfy Kovács Attiláig mindenki 
jelen volt, amikor arra Gábornak vagy 
nekem szükségünk volt.  A Psychében 
az én feladatom az volt,  hogy a film 
minden képi elemét – a helyszíneket, a 
díszleteket, a tárgyakat, a sminket, az 
öltözékeket, a trükkre és a fényekre is 
gondolva – kitaláljam és megtervezzem, 
azaz képről képre haladva egy egysé
ges,  professzionális,  eddig soha nem 
látott,  újszerű látványt hozzak létre. 

Egri érsekség és munkásházsor látványtervei (Fotó: Bachman Gábor©) és látványa a Psyché c. filmben
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Repülő disznó, elszakadó sziget és szélkerék látványtervei (Fotó: Bachman Gábor©) és látványa a Psyché c. filmben

A  munka  menete  az  volt,  hogy  meg
beszéltünk este valamit, azt utána ki 
kellett  találnom,  a  filmgyári  munká
sokkal  le  kellett  gyártatni,  valamint  
felelnem kellett azért, hogy a forgatásra 
elkészüljön időben a helyszín. Látszott, 

hogy  szükségünk  lesz  segítségre,  és  
Gábor  elkezdte  behívogatni  író,  böl
csész, művész barátait a filmbe színész
ként dolgozni, ami megmutatta Gábor 
szociális  érzékenységét és szeretetét a 
művészek iránt, hiszen azok a munká

jukért így pénzhez jutottak. Ugyanezen 
az  elven  aztán  én  is  elkezdtem  behí
vogatni a kor legtehetségesebb művé
szeit, barátaimat. A hintókat például 
Ferenczfy Kovács Attila építész oldotta 
meg a filmhez. De voltak olyan esetek is, 
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amikor közös barátunknak pénzre volt 
szüksége. Akkor ki kellett találnunk, 
kiket és miért alkalmazzunk. Érzékelte 
a nagy „forgalmat” a Filmgyár igazga
tója, és az ő főnökei, a filmfőigazgató
ság, és maga Aczél György is. Így tudo
másunkra hozták a Filmgyár vezetői, 
hogy „A PSYCHÉ A MAGYAR ÁLLAM 
FILMGYÁRTÁSÁNAK  A  FILMJE,  
ÉS  ENNEK  ELKÉSZÜLTÉT  IS  AZ  
ÁLLAM  FINANSZÍROZZA!  ÖNÖK  
KETTEN A FILMGYÁR ALKALMA
ZÁSÁBAN CSUPÁN CSAK MŰVÉ
SZEK, DE VIGYÁZZANAK, MERT MI 
NEM AZ EGÉSZ MAGYAR ÉRTELMI
SÉGET, BÖLCSÉSZEKET, MŰVÉSZE
KET TÁMOGATJUK, HANEM CSAK 
A FILMET!” Ez olyan figyelmeztetés 
volt, ami világosan mutatta, hogy az 
aczéli  „három T” hogyan működött.  
Tehát nagyon óvatosnak kellett lennünk, 
mi több, minden szakmai, művészeti 
tudásunkat,  erőnket,  bátorságunkat  
és ravaszságunkat elő kellett vennünk, 
hogy félrevezessük az illetékeseket, akik 
árgus szemekkel figyelték a forgatást.
Nagyon nehéz és idegőrlő volt minden 
egyes  művész,  bölcsész,  tudós  bará
tunkért  harcolni,  és  magyarázatot  
adni, hogy mit keresnek a Psychében. 
Az elejétől fogva tudatos volt a Psyché 
forgatásakor, hogy három főszereplő 
és kb. tíz professzionális színész lesz, 
akiket  Gábor  választott.  Az  ő  film
megújító zsenialitása pontosan abban 
mutatkozott meg, hogy úgy osztotta 

ki a szerepeket, hogy ne a ruha, smink, 
haj és biológiai hasonlóságok legyenek 
a mérvadók és követendők. Eberhardt 
professzort például Erdély Miklós ját
szotta.  Eberhardt  alakját  egyébként  
arról a Max Reinhardtról mintáztuk, 
akit zsidó származása miatt elüldöztek 
Németországból.  Bezáratták  a  szín
házát,  úgyhogy  kiment  Amerikába.   
A filmben a professzort telefonon hív
ják,  a  kagylóból  Hitler  hangját  hall
juk. Fontos volt,  hogy a kor minden 
kiemelkedő progresszív kortárs művé
sze vagy írója megjelenjen a filmben. 
Ily módon oldotta meg Gábor például 
Kazinczy Ferenc alakját is,  akit nem 
egy  színész  alakított  bemaszkolva,  
beöltöztetve, hanem a korszak egyik 
legkiválóbb költője,  Pilinszky János. 
Azért találtuk ezt ki így, mert a nar
ratívát  és  a  vizualitást  szemantikai  
alapon is kezeltük, amiben az idő filo
zófiája  is  más  jelentést  kapott!  Min
den esetben ezt  a  szereplőválasztási 
rendszert követte Gábor. Aztán ennek 
folyamatos működtetése már nem volt 
megoldható a filmgyár vezetőivel. Stra
tégiát váltottunk és célirányosan egy
egy munkára kértük fel a művészeket, 
értelmiségieket.  Művészbarátomat, a 
hiperrealista festőt,  Nyári Istvánt is 
így hívtuk a filmhez. Eadweard Muy
bridge  fotográfus  nyomán  áttetsző  
műanyagot  feszített  fakeretre,  így  a  
rasztert kifeszített  spárgákkal hoztuk 
létre.  Nyári Pisti  behozta a szórópisz

tolyát, ami az akkori Magyarországon 
csak neki volt, és a forgatás helyszínén 
a meztelen női és férfitesteken, minden 
egyes test  izomzatát,  erezetét  kihang
súlyozta testfestéssel. Így kerülhetett 
sor arra is,  hogy egy másik festőmű
vész,  Méhes  Lóránt  Zuzu  fesse  meg 
Udo Kiert,  mint ahogyan az látható a 
film második részében. Vagy Pilinszky 
János egyik jelenetében, a klassziciz
musban oly divatos árnyképeket Bir
kás Ákos készítette.
Amikor még el sem kezdődött a fil  m    
forgatás,  és  csak  körülbelül  tud  tam,   
milyen lesz a látvány, azt kérte tőlem a 
Filmgyár, hogy mutassam be az elképze  
léseimet.  A  Gáborral  egyez  tetett  lát
ványt  Nyári  István  műhelyében  tab
lókra, szórópisztollyal,  együtt készítet
tük el.  Nem minden tervezett látvány 
valósult meg, mert technikailag nem 
állt a kor filmgyártása azon a szinten, 
mint pl. ma, amikor gyakorlatilag bár
mit meg lehet csinálni. Akkor nem volt 
még komputer, se digitalizáció, és nem 
volt annyi pénz sem. Szög és kalapács 
volt! Art directorként feladatom volt az 
is,  hogy mindig valami megdöbbentő,  
a klasszicizmusban valójában nem lé
tezett látványt tervezzek meg. Mivel az 
időt, ahogy már említettem, a szeman
tika  alapján  kezeltük  Gáborral,  így  
visszafelé a „jövő futurizmusát” álmod
tam bele ezekbe a tervekbe. Ilyen volt pl. 
az a mosoda, mely a Döbrentei tér mö   
götti templom udvarán lett felépítve. 

A 19. századi mosoda látványa a Psyché c. filmben
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Egy kvázi 19. századi mosoda helyett én 
száz év – ami a film dramaturgiai idő
tartama volt – mosodáját, a „mosodák 
mosodájának” vízióját alkottam meg. 
Így Leonardo, a perpetuum mobile, a 
kor mozgó szobrászata és egy egyip
tomi  falanszter  keveréke  lett  belőle.   
A mosodában dolgozó emberek kopo
nyáját meghosszabbíttattam, az orruk
ban és fülükben lévő szőrzetet szintén.  
Udo Kier egy, a mosodánál lévő pincé

ben lakott épp Psychével. Udo egy Goe
theBauhaus színspektrumát mutató 
színes prizmán át nézi a mosodát, és 
figyeli a mosodában dolgozók mechani
kus mozgását, amit kereplő hang kísért. 
Ez  így  egyben  volt  kiemelt  látvány.  
Amikor Nárcisz és Psyché elindulnak 
a klinika folyosóján, ott pontosan meg 
kellett  terveznem a kicsapódó ajtók 
nyomán kivetülő fényeket  a  padlóra, 
és  a  szemközti  falra,  hogy halálos  és 

félelmetes út  legyen,  ezért  a  folyosó 
közepét nem hagytam üresen, hanem 
négyméterenként,  a  Fiumei  úti  teme
tőből  kölcsönzött,  egyforma fekete 
márvány sírköveket helyeztettem el a 
látványban. Az elérni kívánt hatás az 
volt,  hogy Nárcisz és  Psyché valami 
nagyon  veszélyes  dolog  felé  halad,  
amit  azzal  hangsúlyoztam  tovább,  
hogy lángcsóvák csaptak fel  a  sírkö
vek mögül, pirotechnikai megoldással.

A műtő előtti folyosó látványa a Psyché c. filmben

A klinika folyosójának látványa a Psyché c. filmben
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A piros, lila égbolt látványa a Psyché c. filmben

A folyosó végén pedig, mielőtt Psyché 
belépne a műtőbe, balra néz, és ott for
malinos üvegben ázó torz csecsemőket 
lát  (ez a látvány számomra is  borzal  
mas  volt).  A  Semmelweis  Orvostör
téneti Múzeum raktárából kizárólag 
nekem  adták  ki  ezeket  az  üvegeket,   
amiket  személyesen,  Volántaxiba  
szállva,  az  ölemben  vittem  a  hely
szín  re,  majd  a  forgatás  befejeztével  
vissza.  A mú zeum akkori igazgatója 
Antall József, a későbbi miniszterelnök 
volt. Antall nagyon szerette Gábort és 
engem is;  sokszor beszélgettünk vele 
a klasszicizmus orvostudományáról. 
Soha  nem  létezett  olyan  szülőszék,  
mint  amilyenben  Psyché  cisztáját  
kioperálják.  Egy  villamosszéket  ter
veztünk, irracionális fejtámaszokkal 

körülvéve,  a borzalmas műtéti  eljárás 
látványi  megjelenítésére  hangsúlyt  
helyezve.  A  mennyezetig  röpködő  
galambokkal volt tele az orvosi szoba, 
ahol az operáció történt. Az Orvostör
téneti  Múzeumból elhozott korabeli 
eszközöket,  a  Temetkezési  Vállalat
tól  kölcsönkért,  valódi fekete márvá
nyokra helyeztettem. Más típusú art 
directori  tevékenység,  hogy Gáborral 
és  az  operatőrrel  mindennap  meg
néztük  az  aznapi  musztert  is.  Ez  a  
Filmgyárban történt, bársonyszékes 
vetítőteremben. De nem tudtuk nyu
godtan ülve nézni.  A film első része 
megtekintésekor majdhogynem egy
szerre kérdeztük egymástól:  „Te, ez 
miért ilyen unalmas?” Sok természeti 
kép, sok zöld és felhő meg ég volt  lát

ható benne. Megvártuk, míg mindenki 
elmegy, és leültünk egy vendéglőben 
vacsorázni.  Akkor Gábor rám nézett, 
és azt mondta, megvan a megoldás! És 
elkezdte szalvétára rajzolni, hogy a fel
hők rohanni fognak sebesen, miközben 
mindig más és más,  atonális akuszti
kájuk lesz, ami nagyon tetszett nekem. 
Viszont  azonnal  rávágtam,  hogy  ez  
így kevés lesz, mert még mindig unal
mas, úgyhogy kitaláltam valamit, ami 
ehhez illően elképesztő: „Te, Gábor, 
miért nem csináljuk azt,  hogy az ég 
egyszer fekete, aztán piros, majd lila?!” 
Ez  óriási  fordulat  volt  a  film  szem
pontjából,  mert Gábornak és nekem 
dramaturgiailag  és  látványilag  újra  
kellett  gondolni,  hogy hol legyen az 
ég a filmben fekete, sárga, piros és lila. 
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A lila ég látványa a lóverseny jelenetben a Psyché c. filmben

A fekete ég látványa a Psyché c. filmben és a zikkurat látványterve (Fotó: Bachman Gábor©)
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Ezért a lóverseny jelenetnél lila volt az 
ég, a Zedlitz báró piros házainál piros, 
a film végén, Nárcisz halálakor, a Fiu
mei úti temetőben, a zikkurat és a jón 
oszlop fölött meg fekete. Ha belegon
dolunk: ebben az időben nem volt még 
komputer, és amit gondoltunk a fel
hők rohanásáról, a színes egek tekin
tetében, azokat a gyakorlatban meg is 
kellett oldanunk. Az égrohanást egy, a 
kiválasztott helyszínre kitett kamera 
rögzítette. Kockázással oldottuk meg 
(ma sorozatképes, mozgó gif oldja meg 
ezt, bármely okos mobiltelefonon) 
mai szemmel primitívnek tűnő trük
kel. A színes egek ismét szükségből, a 
keleteurópai „semmiből” lettek meg
alkotva: a világosítóktól kértem fóliát, 
azt festőművész barátom szórópiszto
lyával, ecolinnal fújtam meg. De ehhez 
az kellett, hogy a Psyché operatőrével és 
Gáborral együtt kiválasszuk a pontos, 
fix képet. A kamera lencséje elé tettem 
a színtelen fóliát, és arra – elkerülve, 
hogy a szereplőt kitakarja – fújtam rá 

„íriszelve” a lila színt a szereplők felett. 
Ez nem mindig sikerült tökéletesen, 
például a lóverseny jelenetnél látszik is, 
hogy Udo Kierre is került a lila égből, 
de jó volt ez így, belefért. Még nagyobb 
veszélyt jelentett, hogy akkoriban egy 
filmfelvevő kamera horribilis összegbe 
került, nem beszélve az optikájáról.  
A kamerára celluxszal rögzített fólia 
nem volt mindig pontosan illesztve, és 
olykor a szórópisztolyból kifújt ecolin a 
lencsére is került, amiből komoly bot
rány lett. Ezekért is felelősséget kellett 
vállalnom. De még az akkor technika
ilag fejlettebb nyugati filmgyártásban 
sem értették, hogy ezt hogyan tudtuk 
megoldani?! 
Közben viszont szembesülnünk kellett 
azzal, hogy ezeket a megoldásokat nem 
tudjuk a film egészén végigvinni – nem 
lesz minden ruha és nem lesz minden 
látvány olyan, mint amilyet akartunk. 
Ezért, tudatosan, de úgy, hogy a néző 
ne vegye észre, mindezt összekevertük 
a Várkonyi Zoltán rendezte Egri csil-
lagok – ami az akkori Magyarország 
legnézettebb filmje volt – kommersz, 

számunkra geil látványvilágával. Az 
előzményekhez tartozik, és ezt sem 
igen tudják, hogy sokat agyaltunk azon, 
hogyan legyen megoldva a legnagyobb 
kérdés, az operatőr kiválasztása? Több, 
akkor éppen még a Színművészeti 
Főiskolára járó fiatal, korosztályombéli 
operatőrrel kezdtük el a próbafelvéte
leket. A fiatal operatőrök közül Szabó 
Gábor és Jancsó Nyika neve is felme
rült. Nyikát a Főiskola nem adta ki, 
mert akkor még nem diplomázott le. El 
voltunk keseredve, de aztán hihetetle
nül nagy lelkesedéssel kerestük fel min
den Várkonyifilm, akkor már hozzánk 
képest idősebb operatőrét, Hildebrand 
Istvánt, aki a Psyché operatőre lett. 
Aztán ott volt a ruha, a kosztümös 
kérdése. A hihetetlen mennyiségű sta
tisztéria ruháit, a száz évet átívelő kor
szakokat csak egy olyan tervező tudta 
megoldani, aki az operatőrhöz hason
lóan nagyon nagy rutinnal rendelke
zett. Ezért úgy döntöttünk, mivel nincs 
idő minden kosztümöt egyenként meg
terveztetni, mondjuk Király Tamás
sal, aki akkor még nem rendelkezett 
rutinnal, úgyhogy a három főszereplő, 
valamint kb. húsz szereplő jelmezének 
tervezője Koppány Gizella lett (akivel 
Király Tamás 1981ben a New Wave 
butikot nyitotta a belvárosban).
A film zeneszerzője és akusztikusa 
is eldöntött volt már részünkről. Az 
akkor készült magyar „művészfilmek” 
zenéjét a legjobb magyar kortárs zené
szek írták. Mi nem akartunk a Psyché-
ben a filmekben megszokott kortárs 
zenét, hanem mást, sokkal inkább 
valamiféle akusztikát szerettünk volna, 
ami akkor még nem is létezett. Hertzek 
általi atmoszférát akartunk. Gábornak 
volt egy debreceni fizikus barátja, Sza
lay Sándor, akinek akkor divatos, pszi
chedelikus rockzenekara volt, a Pantha 
Rei. Szalay Sándor napjainkban az USA 
egyik meghatározó fizikusa egyébként. 
Gábor felkérte őt, hogy Vidovszky Laci
val együtt keverjenek ki valami egészen 
újat a filmhez. Ez azt jelentette, hogy 
a kor legmodernebb zenestúdiójában, 
ami a Filmgyárban volt, Vida és a Sanyi 

együtt kísérleteztek. Éjszaka bementek, 
mert akkor szabad volt a stúdió, szét
szedték a többmilliós zenetermi keve
rőpultokat és Moog szintetizátorokat 
meg más ketyeréket kötögettek be. 

Király Tamással

Már 1977től ismertük egymást. Tamás 
sem vásárolt, ahogyan Bódy és én sem, 
semmilyen kommersz cuccot, hanem 
felépítettük magunkat. Ez üvöltően 
hasonló volt kettőnkben, amit már el   
ső találkozásunkkor megállapítottunk. 
Az egyik belvárosi cukrászda teraszán 
borozgatva kérdeztem Tamástól, hogy 

„mivel foglalkozol, mi a végzettséged, 
zenekarod van?” „Nem, egy hülye kira
katrendező végzettségem van” – vála
szolta. Tamás lett Gizi asszisztense a 
filmben, így a közelünkben volt 1979től, 
és munka után esténként lejártunk az 
FMKba. A New Wave butikhoz hozzá
tartozott, hogy Tamás az új ruhákkal, 
barátaival, lányokkalfiúkkal sétált a 
belvárosban. Ez a gondolkodás nagyon 
is rokon volt Gáboréval, és az enyémmel 
is, mert ezek a séták performanszok vol
tak, ahol a tervezett ruhák interakcióba 
kerültek a járókelőkkel, az utca emberé
vel. Mi már ez előtt elhatároztuk Bódy
val, hogy a Filmgyárban a megszokot
tól egészen eltérő szemlélettel dolgozó 
művésznek kell terveznie a ruhákat, és 
Tamást „hivatalosan” is megpróbáljuk 
a Filmgyárba bevinni kosztümterve
zőnek. A győri Hamletnél is felmerült, 
hogy miért NyugatBerlinből kértünk 
fel jelmeztervezőt? Hát azért, mert 
olyan gátlástalanul, szemtelenül gon
dolkodó ruhatervező nem volt még itt
hon. Tamás viszont ilyen volt, nagyon 
eredeti. A Petőfi Csarnok nagyon fon
tos helyszíne lett a divatbemutatóinak, 
divatshowinak. Olyan alkotói szabad
sággal tudtunk dolgozni Tamással, hogy 
munkáinkra az akkori nyugatberlini 
underground művészek is felfigyeltek, 
és megkerestek bennünket együtt, de 
különkülön is. A filmes munkáim mel
lett állandóan agyaltam új építészet
ről, dizájnról, festészetről és videóról, 
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eközben Tamás állandóan új ruhákon, 
divatbemutatókon  és  divatshowkon  
gondolkozott.  Lényeges  hasonlóság  
volt közöttünk, hogy a filmtechnológia, 
divat,  építészet  stb.  terén  technikai
lag irreálisan primitíven  elmaradott, 
keleteurópai munkamorállal dolgozó 
környezettel és a legsúlyosabb szellemi 
bezárkózottsággal  kellett  megküzde

nünk. Tamás ruhái elkészítésekor vagy 
az  én  dizájn  és  építészeti  munkáim  
során  azzal  szembesültünk,  hogy  a  
fejlett nyugati társadalmak művészeti 
projektjeihez  képest  nekünk  a  „sem
miből” kell dolgoznunk, építkeznünk, 
munkáinkat látva a nyugatiak mégis azt 
érezték, hogy WOW! de marha jók ezek. 
Az általam rendezett videókba mindig 

Tamást hívtam ruhatervezőnek. Tamás 
életében  az  első  és  nagyon  komoly  
kihívást  az  1988as  Dressater  elneve
zésű  berlini  divatbemutató  jelentette,  
amin egyetlen keleteurópaiként olyan 
tervezők társaságában szerepelt, mint 
Claudia  Skoda  vagy  Vivienne  West
wood.  Amikor  megkapta  a  meghí
vást, azonnal rohant hozzám a hírrel. 

Tamás Dressater ruhái, és Tamással a Velencei Biennálén (Fotó: Bachman Gábor©)

Tamás nem tudott se szabni, se varrni 
– hála istennek! Nem is akarta megta
nulni, nem ez érdekelte, mert soha nem 
szándékozott eladható ruhákat kreálni. 
A ’89es Open doors berlini divatshowra 
elkészítendő kollekciója minden egyes 
darabját velem egyeztette, mert itt már 
térbelileg akart építkezni, téglatestekből, 
oktaéderekből, térformákból. Segítettem  
Tamásnak a paralelogramma, téglatest 
stb.  elemek kiszerkesztésében,  illetve  
biztattam mindig, ne foglalkozzon sem
mivel, úgy rögzítse, dolgozza össze az 
ele meket, úgy csináljon mindent, aho
gyan gondolja: gombostűkkel, biztosító
tűkkel, ragasztóval, ragasztószalagokkal, 
spárgákkal, damilokkal stb. Most már 
igazán mondhatom, mert nemcsak az 
1989es, de a 2019es agyammal is úgy 
gondolom, hogy nem Claudia Skoda és 
Vivienne Westwood volt igazán zseniá
lis és eredeti, hanem Király Tamás, aki 
akkor belépett a világsztárok közé. Volt 
egy harmadik nagyon fontos együttmű
ködésünk, a NANE Galéria időszaká

ban, illetve utána, az 1996os VI. Nemzet  
közi Építészeti Biennálén, az általam for
gatott, experimentális videómunkában.
1989ben lezárult egy jelentős, de meg
próbáltatásokkal  teli  alkotói  korszak,  
amiben a megpróbáltatásokat az jelen
tette, hogy a „három T” néven ismert 
rendszer elég kiismerhetetlen volt. A já   
tékfilmek és tévéfilmek támogatottak 
voltak, a filmhez akkor is soksok pénz 
kellett. A rendszer szempontjából több
nyire az összes rendezővel, akivel dol
goztam, volt valami „gond”, de mindig 
volt  rá  megoldás  is.  Mindenki  tudta,  
hogy mi módon lehet kivédeni a táma
dásokat. De ez csak azért volt lehetséges, 
mert maga a Filmgyár akkori igazga
tója, Föld Ottó és a Magyar Televízió 
akkori elnöke, Szinetár Miklós rendkí
vü li empátiával rendelkeztek. Megvolt a 
műveltségük és szimpátiájuk a minősé   
gi tudás, tehetség iránt, és elfogadták az 
újító törekvéseinket is. A Psyché  mind
három részére nem volt elég pénz, ezért 
Bódy Gábor Szinetár Miklóshoz fordult 

segítségért. Szinetár, látva a már elké
szült – és neki nagyon tetsző – részeket, 
szakmailag, művészileg támogatta, hogy 
a Psyché  harmadik része is elkészüljön, 
de ő már a győri Hamletet is támogatta.  

A kékszakállú herceg vára  
– tévéfilmen

Bartók Béla A kékszakállú herceg vára 
című  operájának  televíziós  feldolgo
zása svájci–magyar koprodukcióban 
készült 1980–81ben. Sir George Solti 
vezényelte,  a  producere  pedig  Jean  
Pierre  Ponnelle  volt,  a  korszak  leg
jobbja, sokoldalú, hatalmas tehetség, 
színházi rendező, színházi látványter
vező, jelmeztervező, operamenedzser, 
filmdíszlettervező és filmrendező egy
aránt. 1975ben rendezte, tervezte meg 
a világ egyik leghíresebb komolyzenei 
filmjét,  Carl  Orff  Carmina  Buraná-
ját.  A  tvoperafilm  látványtervezé
sére a Televízió elnöke, Szinetár Mik
lós  a  Psyché  forgatása  után  kért  fel.   
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Szinetárnak jelentős érdeme volt a film 
elkészültében is; nagyon tetszett neki, 
hogy az Hieronymus Bosch fantaszti
kus látványvilágát idézte, mármár bie
dermeier elemekkel és egyházi giccsel 
keveredve. A tét nagy volt számomra, 
hiszen a magyar és svájci televíziónak 
dolgoztam, és elvárás volt felém, hogy 
megismételjem a Psyché nemzetközi 
sikerét.  A svájci partner is presztízs
kérdést csinált belőle, hogy a Carmina 
Burana  után a Bartókopera is ugyan
olyan sikeres, jól eladható és népszerű 
legyen az egész világon. Az opera hely
színei egy hatalmas, elhagyott kőbánya 
és további hét terem voltak. Utóbbia
kat a Filmgyár fóti telepén, gigantikus 

látványokban építhettem fel.  A várba 
lépve hét lezárt, neogótreneszánsz ajtó 
volt látható. Balázs Béla szövegkönyve 
alapján a kastélyban a hét teremnek 
másmás jelentése volt,  dramaturgiai 
szempontból  és  funkciója  szerint  is.  
Ahogyan a Psychében a jón oszlopfővel 
a klasszicizmust jelenítettem meg, itt 
mindezeket egy, a történelmi építészet
ben nagyon ismert elembe, a kétszintes 
római vezetékbe, a viaduktba sűrítet
tem – amilyet  a  valóságban Segovia  
óvárosában láttam. Ez volt az az épí
tészeti fragmentum, ami a hét terem 
látványában azonos volt. Az első ajtón 
belépve az volt látható, hogy a viadukt 
még  áll,  véres,  széttöredezett,  több  

részre szakadt. Az egész látvány olyan 
volt,  mint egy vérző seb. A viaduktot 
láncokkal lekötöztem és a terem egé
szében  a  fényt  vörös  izzás  adta.  Ez  
a  terem  volt  az  első,  a  kínzókamra.   
A második ajtó mögött a fegyverterem 
következett.  Ennek egyik része vasból, 
másik része fémhálóból épített viadukt 
formájában jelent meg a látványban. 
Sárgás volt a fény, és a fegyverek, lán
dzsák, közel ötezer, úgy álltak, mint 
egy hadsereg a fémviadukttal szemben. 
A harmadik kulcs a kincseskamra ajta
ját nyitotta. Kiáradó arany fénysugár 
és  egy  tükörcsempével  borított  szin
tes viadukt jellemezte, melynek néme
lyik nyílásán ki és lecsordult a kincs. 

A kékszakállú herceg vára c. operafilm látványai
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A műterem mennyezetén különböző, 
hatalmas dodekaéderek, isokaéderek, 
oktaéderek voltak a kincsek, melyeket 
szintén összetört tükörcsempével borí
tottam, mint ahogyan Gaudí tette a 
Güell park és egyéb épületei burkolásá
nál. Sok tükörcsempén voltak vérfoltok. 
A negyedik ajtó a virágok termébe nyílt. 
Itt is állt a viadukt, de most virágokkal 
borítottam, és a viadukt is hatalmas 
virágágyásban állt, néhol véresen. Az 
ötödik ajtó feltárul, és csak a messzi 
távlat, annak tündöklő özöne látszik, és 
ömlik be a fény. Ez üres terem, viszont 
gigantikus erejű lámpákat kellett 
használni, hogy a fényt mégis térnek 
érezzük. A hatodik ajtó a könnyek ter
mébe vezetett, itt a hatalmas viaduktot 
áttetsző és hófehér fóliából hegesztet
tem, és a viadukt nyílásaiból jégcsa
pok ereszkedtek dermedten a könnyek 
tavába, mely a viadukt előtt helyezke
dett el. Amikor a hetedik ajtó kinyílik, 
a hatalmas viaduktot elfektetve látni: 
hófehérben, a műterem padlójától egy 
méterre lebegett a fényben, rajta a her
ceg korábbi asszonyai, hárman, hosszú 
palástban, koronásan. Ahogyan halad
tak előre a viadukton, fenn a távolban 
egy hatalmas, fehér kocka füstölt, és 
villámok csapkodtak belőle. 

Az Eszkimó asszony fázik (1983–84) 
című film látványvilága

A Bódyval készült munkáknál az  
akko  ri Magyarország filmgyártását 
tekintve a költségvetés relatíve nagy 
volt, de nem akkora, mint egy hasonló 
kategóriá  jú és minőségű nyugati film
nél. Szine tárral olyan költségvetéssel 
dolgozhattam, ami már közel azonos  
volt a nyugati operafilmekével. A Xan  
tus film egészének látványtervezési 
költségvetése lényegesen kisebb volt, 
közel annyi, mint az akkor készülő 
többi magyar játékfilmé. Az Eszkimó 
asszony és a Kutya éji dala majdnem 
azonos időben készültek. Ám lénye
ges, hogy a Kutya éji dala lowbudget 
film volt, még Xantus filmjénél is 
alacsonyabb költségvetéssel. Akko

riban számtalan nyugatberlini fiatal 
rendező – pl. Cantu Mari, Pázmándy 
Katalin – filmjeinek költségvetése még 
kevesebb volt; saját rendezésű kísér
leti videófilmjeim pedig a legminimá
lisabb pénzből, tényleg a „semmiből” 
készültek. A rendelkezésre álló pénz 
meghatározta a látványterveket, de 
én minden alkalommal megoldottam 
amit kértek tőlem, ezért nyilvánvaló 
volt, hogy Xantus engem kér fel. Xan
tus főiskolás filmjeinek látványtervezői 
munkáit Janesch Péter építész csinálta, 
akinek opponense voltam építész dip
lomamunkája védésekor – alattam 
járt egy évfolyammal az Iparművé
szeti Főiskolán. Az Eszkimó asszony 
fázik Xantus első filmgyári játékfilmje 
volt, ezért nem próbálkozott, hanem 
biztosra akart menni, úgyhogy mint 
már elismert, sikeres látványtervezőt 
engem kért fel a munkára. Jól ismer
tük egymást, Xantus előző filmjeinek 
alkotói, művészei, szereplői, zenészei, 
a társasága ugyanazon szubkulturális 
közegből jött, akikkel én is barátság
ban, kapcsolatban voltam. A művészek 
egy részének már a Psychében is adtunk 
feladatokat, így az Eszkimó asszony 
látványelemeinek megoldásában is ha 
volt módom, lehetőségem, bevontam 
a munkába őket. Méhes Lóránt, Vető 
János munkáinak integrálása semmi 
gondot nem okozott (pl. zászlók, 
rajzaik stb.), így beépítettem őket az 
általam tervezett „extra” látványokba. 
Az Eszkimó asszony forgatásakor egy 
gyökeresen új műfaj is megjelent a fil
mezésben, a kosztümdizájn, de hogy 
ez megvalósulhasson, össze kellett fog
nunk: Gábornak, Janinak, nekem, hogy 
Tamást hivatalosan is bevigyük a film
gyárba, és már hivatalosan is ruhaterve
zője lehessen Xantus későbbi, Hülyeség 
nem akadály című, 1986os filmjének. 
A filmes ruhatervezés Tamásnak óri
ási kihívás volt, de bravúrosan oldotta 
meg. A Váci utcai sétálós divatshowkat 
csinálta akkor, és a Fiatal Művészek 
Klubjából, a szubkultúrából összegyűj
tött fiatalokat öltöztette, itt viszont éle
tében először színészeket, művészeket, 

zenészeket, festőket és fotósokat kellett 
öltöztetnie, számukra kellett ruhákat 
tervezni. Természetesen nála is szigorú 
határokat szabott a film költségvetése. 
A ruhákat többnyire az Ecseri piacon 
vagy a Bizományi Áruházban vásárol
 ta. Minden olyan helyszínt, ahol extra,  
a filmet vizualitásában, építészetében 
dizájnjában érintő látványt terveztem, 
azokat Tamás mindig megnézte, és 
annak anyag, szín és formai sajátos
ságait analóg módon követte. Fordítva 
is előfordult, hogy én kérdeztem meg 
Tamást, milyen lesz ennek vagy annak 
a szereplőnek a ruhája, színben, anyag
ban. Mindig mindent leegyeztettünk, 
nagyon összedolgoztunk, teljesen ma 
gától értetődően. A fent leírtak miatt 

– a költségek, az emberek, a művészek, 
Tamás, mint filmbeli kollégám miatt –  
a Xantusfilmben a látványtervezést és 
saját szerepemet másképpen határoz
tam meg, másképpen oldottam meg, 
mint az előző filmekben. Xantusszal 
másképpen dolgoztam, mint a korábbi 
filmek rendezőivel. Xantus forgató
könyvének elolvasásakor kiderült, hogy 
kevés helyszínen kell „beavatkoznom” 
tervezett, extrább látványelemeimmel. 
Xantusszal és a film operatőrével, Mat
kócsik Andrással közösen, akivel Xan
tus már főiskolás korában is dolgozott, 
kiválasztottuk a film egészének megfe
lelő helyszíneket, a saját szempontjain
kat is érvényesítve, majd megegyeztünk, 
hogy a Zeneakadémián vagy az Átri
umHyatt szállodában, az utcákon, a 
Dunaparton, a bulgáriai tengerpartnál  
és sok más helyszínen nincsen komo
lyabb, „extra” látványtervezői dolgom. 
Azt tudni kell, hogy mindenből lehet 
„látványt” csinálni, de nem minden 
„látvány” lesz a film kontextusában is 
működőképes, használható és megfe
lelő. A gyártásvezető naponta számon
kérte tőlem, hogy mennyit költöttem, 
és ezt heti bontásban követtem – még 
nem volt komputer, se a munkát segítő 
komputerprogramok, se mobiltelefon. 
Ezért sokat kellett egyeztetnünk a dra
maturgia, az operatőri helyszínek és 
mindenféle egyéb szempontok figye
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lembevételével,  hogy mik legyenek az 
úgymond  „extra  látványok”.  Ha  jól  
emlékszem, ezek voltak azok:
1. Koncert az Újpesti Úttörőházban. Itt 
a  zenekar  látványszínpadát  tervez
tem. A filmbéli zenekar első koncert
jének színpadi díszlete külső helyszí
nen készült, viszonylag nagy területen, 

„extra látvánnyal”,  mert a központban 
volt. A színpad egy bokszring volt, ami 
kb. egy méter magasan emelkedett ki. 
Ahol a dobos játszik, azt öt vízszintes 
drót (az ötvonalú kotta) alkotja, rajta 
a zenekar neve kivágva: „TRABANT”.  
A drótra rögzített „táncoló” betűk tí pu   
sa az általam már akkor sokszor hasz
nált, vágott lemezbetű, amiket építé

szeti és bútortervezői munkámban is 
alkalmaztam  már.  Tudtam  azonnal,  
hogy építészeti dizájnban mit terve zek: 
a dizájnelemek színe piros, feketefe
hér lesz, és sávosan csíkos. A sávok és 
csíkok kérdésében már képzett voltam, 
mert  festettem  még  Lantosnál  1968  
és 1972 között sávos, csíkos képeket. 
Aztán  az  is  adódott,  hogy  abban  az  
időben  „munka  (Arbeit)  bútorokat”  
készítettem pirosfeketefehér színben, 
szegecselt koracéllal, amik a bécsi TAT 
Galériában voltak láthatóak 1985ben. 
Tehát,  két hatalmas oszlophasábot épí
tettem, tetején piros gúlával és kis zász
lókkal. Ezt a két hasábot meg összekö
töttem feketefehérpiros csíkos, ferde 

háromszögekkel, és létrejött egy furcsa, 
valamilyen gyerekes,  „játszótérszerű”, 
mégis  nagyon  karakteres,  hatalmas  
„óvodabútorépítmény” piros zászlók
kal,  „kultúrházi”, lemezes könyvtartó
szerűségekkel. A zászlót akkoriban sok 
munkámban használtam már, a filmek
kel párhuzamosan készített festménye
imben,  bútoraimban vagy a  Munka  
Tett  kocsma  építészeti  munkámban  
stb. A zászlót használták művész, festő 
barátaim is,  hímzett,  festett és rajzolt 
formában (Méhes Lóránt Zuzu, Vető 
János),  és  ahol  munkáik  kontextus
ban voltak a film látványával, ott fel
használtam őket, mint az újpesti lakás 
falán képként, színpadon zászlókként. 

Zászlós óvodabútor (Fotó: Bachman Gábor©) és a TRABANT színpadlátványa

2. A hatalmas újpesti lakás Bauhaus
szerű, íves ablakán keresztül beszűrő
dött az Újpesti Áruház  piros fénye, az 
’50es,  ’60as évek tipikus neonjainak 
kevert dizájnja. Andy Warhol „Facto
ry”ját és a nyugatberlini művészbará
taim általam ismert környezetét kever
tem a filmben szereplők enteriőrjébe. 
Ennek eredménye lett a filmen látható 
látvány, ami lakás is volt,  de warholi 

„Factory” is. 
A zenei próbahelyiség. Hangszerekkel, 
dobokkal,  gitárokkal és más zenekari 
felszerelésekkel, hangfalakkal, keverő

pulttal, vezetékekkel, és minden, abban 
a korban az ilyen alternatív zenekarok
nál szokásos cuccal  volt  berendezve. 
Viszont volt benne egy hatalmas ágy is 
a földön, bútorzat szinte semmi, hiszen 
ez  nem  egy  „ahogyszoktunklakni”  
helyszín volt,  hanem pontosan olyan 
élettér, ami tükrözte a ’80as évek kul
turális paradigmaváltását,  vagyis ahol 
fontosabb a zene, a szerelem, a zeneka
rok együttélése, a próbák, a bulizások, 
dumálások, és ahol az élet is művészet 
volt  valamilyen  formában.  Zuzu  és  
Vető képei itt is részét képezték a lát

ványnak. Mint Bódy Psychéjénél, itt is 
fennállt  a  helyzet,  hogy sok művész
barátunk hiába volt nagyon tehetséges, 
mégis rossz anyagi körülmények közt 
élt.  Rengeteg művészbarátunkat sike
rült „becsempésznünk” a filmekbe, vál
lalva a rapportokat, a számonkéréseket, 
atrocitásokat.
3. Marietta panellakása is „extra látvány” 
volt, ezt külső díszletként építettem be, 
egy igazi panelba. A kor panellakása
inak  építészete  borzalmas  volt.  Bor
nírt, rém rossz minőségű anyagokból, 
hihetetlenül ócskán kivitelezve.  Csú
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nya padlószőnyegekkel és linóleummal 
voltak burkolva, amit jellemzően „szép 
fautánzatú”, de inkább barna műanyag, 
ragasztószalagos szegélyekkel ragasz
tottak le, ám ez nem mindig sikerült, 
így levált, fityegett szabadon a faltól, a 
padlótól.  Sok példát mondhatnék még, 

de a lényeg, hogy buherálva volt min
den.  A  filmbéli  énekesnő  lakásának  
padlóját, az ő női ízlésébe beleérezve, 
feketefehér pepita burkolattal fedtem 
le, ami így Bauhausszerű lett. A beton
falakat meghagytam, de néhol átfestet
tem pirosra, feketére és fehérre. A lakás 

konyhai  jelenetében  különös  gondot  
fordítottam arra, hogy minden háztar
tási eszköz színes műanyagból készül
jön, világos kék, zöld, vagyis „NDKs” 
legyen...  Nem volt bútorzat a lakásban, 
csak egy földön lévő matrac, mert való
jában sokan így laktak.

A hajó látványterve (Fotó: Bachman Gábor©) és a hajós TRABANT színpadlátványa
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A bécsi kiállítás plakátja, a munkabútor dizájnja és a síkban leképezett dizájnja (Fotó: Bachman Gábor©)

4.  A  MOM  volt  a  filmbeli  Trabant  
búcsúkoncert helyszíne, ehhez is ex  tra  
színpadi  látványt  terveztem.  A  for
gatókönyvben  annyi  volt  csak  le  írva,  
hogy a film végén egy színpadon tartja 
búcsúkoncertjét a zenekar énekesnője. 
A dramaturgia alapján, a film végén az 
énekesnő valóban világgá megy, elha
józik, így eszembe jutott, hogy akkor 
„megelőlegezem” ezt egy utolsó, teátrális 
„extra látványban”, egy színpadi hajóval. 
Ez egy nagy díszlet volt, külső helyszí
nen, a MOM művelődési házban. Az 
első koncertlátványnál középen helyez
kedett el a színpad, és körbe lehetett ülni. 
Itt  viszont frontális  volt  építészetileg,  
amúgy nagyon jó minőségű, szocreál 
belsővel és annak minden járulékával. 
Két márványoszlop közé építettem be 
egy hatalmas hajót, melynek alsó, vízből 
kiemelkedő része a hajótest volt, fényes 
feketére festve úgy, hogy a világítással 
azt  az  illúziót  sikerüljön  megterem
teni, mintha nem padlón, hanem vízen 
állna! A hajótest tetején megjelent újra 
a piros, „tengerész” sáv, majd rá lehe
tett látni a padlóburkolatra, ami szin
tén fekete volt, és egészen távoli, mert a 
hajót úgy csaltam be perspektivikusan, 

mint a barokkban: hogy ami a valóság
ban csak három méter, annak harminc 
méter legyen a távolságérzete. A hajó
padló fedélzetén horgonyok, hajókötelek 
voltak, a hajótest oldalán pedig piros 
úszóövek, melyek védték a hajótestet a 
partnak ütközéstől. Tehát ez egy igazi, 
naturális hajó volt, elöl, a tatján állt és 
énekelt Méhes Marietta, a filmbéli Mari. 
A zenekari felszerelések, a zenészek hát
rébb álltak a fedélzeten. És mögöttünk 
egészen a mennyezetig ért egy kapitá
nyi kabin, kormánykerékkel. Ez a hen
geres építmény fehérpiros színű volt.  
A tetejét egy perspektivikusan megdön
tött  piros,  keskeny hengerelem zárta.  
A megdöntésnek az volt az oka, hogy 
még  heroikusabbnak  és  nagyobbnak  
hasson  a  tengeren  himbálódzó  hajó
test.  Ezt  műszakilag  úgy  találtuk  ki,  
mintha a tenger hullámain haladt volna 
előrehátra  mozgással.  De  hogy  még  
hihetőbb  legyen  a  hajó  tengeren  szá
guldozása, az énekesnő szőke haját erős 
szélgép fújta hátra, mintha erős széllel 
állna szemben. Azok a hajókötelek, ter
mészetesen, amik a kormányos kabin
jához vezettek, tele voltak Zuzu és Vető 
Jánoska hímzett és festett, háromszögű 

zászlóival. A hajótest alján némi köd is 
volt,  melyet  pirotechnika oldott  meg.   
A ködnek fontos szerepe van a filmben – 
a Psychében is az volt, a Kékszakállúban 
is, de a Hamletban is, hiszen az operatőr 
csak ezt megvilágítva tud fénycsóvákat/
kévéket felvenni. 

Az 1985-ös bécsi Neue Linie in 
Ungarn című kiállítás létrejöttének 

körülményei, és a 3T

Mai fejjel már az is elképesztőnek tűnik, 
hogy bár Bécs a szomszédban van, de 
mégis  Nyugat  volt,  ahová  nem  lehe
tett csak úgy „átugrani”. Azért,  hogy 
kikerülhessünk Bécsbe,  hogy a TAT 
Galériában kiállíthassunk,  szabályo
san meg kellett harcolnunk. Éreztük, 
tudtuk, hogy egy bécsi kiállítás nagy 
lehetőség lenne nekünk, és mint épí
tészek,  dizájnerek  mi  is  nagyon  jók  
vagyunk. Hittünk magunkban! Mint 
azt  már  elmondtam,  NyugatBerlin  
undergroundjával együttműködtünk, 
és maguk a nyugatberlini művészek 
(pl.  Claudia  Skoda,  az  Einstürzende 
Neubauten stb.), nem is tagadták, hogy 
a nagy berlini falon túl, a keleti blokk
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ból a magyar, a szlovén, a cseh és ter
mészetesen a távolabbi orosz avantgár
dok voltak meghatározóak, fontosak 
számukra. Mi hatottunk rájuk leg
inkább az összes keleti ország közül, 
mi voltunk a „legvidámabb barakk”. 
Miután ez sokszor kiderült, és a filmek 
által már sikerült is, felmerült ben
nünk – legfőképpen Ferenczfy Kovács 
Attilában és bennem volt erős a meg 
győződés –, hogy mint építészeknek, 
dizájnereknek sikerünk lesz Bécsben. 
Engem, filmes munkáim miatt a ’80
as évektől már ismertek/elismertek 
Nyugaton. Az akkori építészeti mun
kám, a Munka-Tett Kocsma – amit 
1982ben terveztem, de a sok huzavona 
miatt csak 1984ben épülhetett meg 
– híre  is elterjedt a világban. (Látva 
a hely népszerűségét világszerte, a 
Kádárrendszer 1988ban meg is sem
misítette.) Tehát már csak azon kellett 
gondolkodnunk, hogy hol állítsunk ki 
Bécsben, mert nem hívtak meg min
ket, se együtt, se különkülön, ahogy 
viszont a nyugatberlini filmesek meg
tették. Bécs nem volt NyugatBerlin, 
sokkal gemütlichebb volt, mint a 
német nagyváros. Bécsben olyan galé
riát találni, amelyik hajlandó magyar 
építészeket és dizájnereket bemutatni, 
nem volt egyszerű. Akkoriban ren
geteg filmes munkám volt, egysze
rűen nem volt időm útlevelet kérni és 
kimenni Bécsbe. Attila igényelte meg 
a magán  útlevelét, és ezt a kiutazá
sát arra szánta, hogy négy nap alatt, 
reggeltől estig, végigjárta Bécs összes 
galériáját, múzeumát. Attila a negye
dik napon talált rá a Wipplinger Stras
sén a TAT Galériára. Tulajdonképpen 
a legjobbra, aminek tulajdonosa egy 
nagyon klassz, profi srác volt, ő maga 
is dizájner, Helmut Palla. Ő azon
nal meghívott bennünket kiállítani. 
Mint utóbb kiderült, a TAT Galéria 
akkoriban Bécs legmenőbb, csúcs, 
avantgárd galériája volt, ami kifejezet
ten az experimentális, radikális művé
szeket állította ki, például a cseh Milan 
Knížák munkáit, cseh kubizmusra 
hajazó, de 1985 radikális szellemében 

készült bútorait. Illetve Helmut Moritz 
Reichelt (a Der Plan, a ’80as évek leg
menőbb nyugatberlini underground 
zenekarának tagja) festményeiből, ze
néiből rendezett kiállítást. Nagyon 
bonyolult volt akkor műtárgyakat 
kivinni, be kellett tartani az itthoni 
szigorú törvényeket. Így az arra ille
tékes külkereskedelmi nagyvállalat
hoz fordultunk, az ARTEXhez, amely 
végül elintézett minden kivitellel kap
csolatos papírmunkát. A kiállítás után 
vissza is kellett hozatni a műtárgyakat 
Magyarországra. Az egész lebonyolí
tása egy fiatal, nagyon értelmes csaj, 
Valkó Margit kezébe került, aki pikk
pakkpukk megoldott minden hivata
los ügyet, és a műtárgyaink sértetlenül 
kiérkeztek Bécsbe, majd vissza. Csak 
ezután a bécsi siker után, 1986ban, 
a Dorottya utcai, belvárosi kiállítóte
remben (akkor a Műcsarnokhoz tarto
zott) merték bemutatni az anyagunkat, 
tehát még mindig nem a Műcsarnok
ban vagy a szintén ahhoz tartozó Ernst 
Múzeumban, hanem csak a legkisebb 
kiállítótérben, de ettől az 1985ös idő
ponttól kezdve „fogadott be” a Műcsar
nok és a többi olyan múzeum, amely 
Nyugatra szervezett kiállításokat. 
Ebből állt a Bécsben, majd Budapes
ten már hivatalosan is felvállalt anyag 
négyünktől: „MunkaTett bútorok, 
székek” – Bachman Gábor; „Munka 
asztal” – Rajk László; „Brettschnei
der papírépítészet” – Szalai Tibor; és 

„Hawkeye szekrény, Kachina szék”, 
feketefehér, mintásra festett figurák 
szekrényekként – F. Kovács Attila.  
Nem mellékes, hogy a TAT Galériabeli 
kiállítás nagy sikerére való tekintettel, 
1986ban Helmut Palla újra meghí
vott Attilát és engem egy nemzetközi, 
csoportos kiállításba (Möbelklassi
ker des 3. Jahrtausends), olyanokkal, 
mint Milan Knížák, a BRAND (Boris 
Brochard, Mathis Esterhazy, Rudolf 
Weber), Konrad Held, KOOPERATIVE 
KUNSTFLUG stb. Ma már, ennyi év 
távlatából tényként lehet kezelni, hogy 
bennünket és azt az újszerű gondolko
dást, ami minden munkánkat, legyen 

az film, építészet, dizájn jellemezte, a 
bécsi Neue Linie in Ungarn című kiál
lítás merte felvállalni 1985ben, és a 
bécsi, TAT Galériabeli sikerünk hozta 
meg a várt eredményt. Akkor még nem 
voltak Magyarországon kurátorok, ga 
lériák, nem volt művészeti menedzs
ment, mert ezt kizárólag az állam 
végezhette, ellenőrzötten, a három 
„T”t az intézményeknek is be kellett 
tartaniuk. Az intézmények vezetői oly
kor trükköket dobtak be ahhoz, hogy 
egy művész, vagy művészek egy cso
portja eljuthasson Bécsbe, Párizsba stb. 
A nyugati államok és Magyarország 
között voltak már akkor is kulturális 
csereegyezmények. Az volt a gyakorlat, 
hogy a magyar múzeumok, illetve pl. a 
Műcsarnok igazgatója bemutatta a kor
társ művészeket, köztük avantgárdo
kat, undergroundokat ugyanúgy, mint 
másokat is. A nyugatiak piaci, nézett
ségi, minőségi szempontból válogat
tak, hogy kiket hívjanak meg külföldre. 
Aczél György rábízta a Műcsarnok 
igazgatójára, a magyar és nyugati kul
turális szakemberekre, hogy kik sze
repeljenek ittott a világban. Először a 
’60as, ’70es évekbeli művészek szere
peltek. 1980tól már szerepeltek mások 
is, majd 1985től, a TAT galériás sike
rünk okán, ilyen konstrukcióban már 
mi is kiállíthattunk a világ nagyon jó 
múzeumaiban.
Ezeken a nyugati utakon komoly barát
ságok alakultak ki a művészekkel. Ha 
nem találkozunk élőben, Magyarország 
bezártsága miatt soha nem alakultak 
volna ki ezek az ismeretségek. Én ilyen 
csoportos kiállításon találkoztam pl. Ilja 
Kabakovval, az IRWINnel, Bill Violá
val és számos más, jelentős művésszel. 
Amikor Nyugatra mentünk kiállítani, 
akkor a kiállítást bonyolító múzeum 
vagy a Műcsarnok intézte a Belügymi
nisztériummal és a kulturális minisz
tériummal az útleveleinket, vízumain
kat, a szállásainkat, napidíjainkat, ami 
nagyon kevés volt. De legalább láthattuk 
a világot, a jelentős múzeumok állandó 
kiállításait megnézhettük, és a nagy 
nyugati művészek, mint Beuys, Warhol,  
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Életem  nagyon  fontos  állomása  volt  
ez  a  kiállítás,  mert  ez  tette  lehetővé,  
hogy utána kijutottunk a  „vasfüggö
nyön túlra”, és ott is sikereket értünk 
el.  Nemcsak  Bécsben,  hanem  aztán  
láncreakcióként terjedtünk a világban,  
Németországtól Japánig. Egy nemzet
közileg rangos szakmai újság közel har  
minc oldalt szentelt nekünk, amikor 
négyünkkel, akiket „radikális roman
tikusoknak” nevezett, interjút készített. 
A japánok, a fotósok is, miattunk utaz
tak  Budapestre,  hogy  komoly  képes  
anyaggal  illusztrálják  addigi  mun
kásságunkat a lapban. (World Interi
ordesignjapaneseno 9.;  Kommachi 
Hannae Hening: „Hungarian romantic 
radicals”, 51–78. oldal)
TAT galériás sikerünk reflektorfénybe 
került Ausztriában is és Magyarorszá
gon. Peter Noever már a MAK igazga
tója volt 1985ben, Néray Katalin pedig 
a Műcsarnoké. Ekkoriban már közös 
kiállításokat is szervezhettek. Az 1986
os Művészet és forradalom. Orosz-szov-
jet művészet 1910–1932 (Bécs–Budapest) 
című kiállításhoz az  installációt  ket
tejük közös felkérésére én készítettem 

el a Műcsarnok homlokzatára. Peter 
Noever és Néray Katalin másik hiva
talos együttműködésének eredménye 
volt a Land in Sicht  című osztrák kiál
lítás a Műcsarnokban. A másik nagyon 
jelentős személy Hans Hollein (Bécs 
volt főépítésze), aki az 1996os Velencei 
Építészeti Biennálé főkurátora volt,  és 
akit szintén 1985ben ismertem meg a 
TAT Galéria kapcsán.
1982ben,  a  Psyché bemutatása  után  
felkért  egy  kocsmáros  a  MunkaTett  
kocsma megtervezésére.  Eddig  ilyen 
építészeti megközelítéssel nem épült, 
nem készült építészetidizájn munka 
Magyarországon, de a világban sem!  
Ő saját pénzéből finanszírozta a meg
valósítást 1982től,  amikor megkap  ta 
tőlem a tervet,  de csak két év múlva, 
1984től sikerült megépítenie ezt a veszé
lyes kocsmát, ami számára és számomra 
is nagyon kockázatos vállalkozás volt 
abban az időben. A bécsi kiállítás idő
tartama alatt betévedtem egy kocsmába, 
de azért mert azt láttam, ferdén dől a 
bejárati ajtaja. Kiderült, hogy ezt a Coop 
Himmelb(l)au tervezte, és 1984–1985
ben építette.  A  Coop Himmelb(l)au    

kocsma „szelídebb” volt – nélkülözte 
az én kocsmám építészeti,  művészeti 
kriticizmusát, radikalizmusát. A kiál
lítás megnyitásakor megismerkedtem  
Helmut Richterrel is. Ő az akkori Bécs  
vezető, avantgárd építésze volt (az  tán 
1996ban,  a  Velencei  Építészeti  Bien
nálén  találkoztam vele  újra).  A  bien  
nálén  való  megmutatkozásomat  kö
vetően,  az  akkori  magyar  kulturális  
vezetés  a  kiállított  anyagomat  nem  
mutatta be Magyarország közönségé
nek. Amióta Magyarország részt vesz 
a Velencei Biennálékon, rendre minden 
kiállítót bemutatott és bemutat itthon 
is  –  csak egyedül  engem nem mutat
tak  be  Magyarországon.  Visszatérve  
Richterre, Helmut meghívott az általa 
1984–1985 tervezett,  akkor éppen meg
nyíló Restaurant Kiang Ibe. (Helmut 
Richternek több KIANG nevű étterme 
van, talán 3, és ez az I.  számú.) Belép
tem, és azonnal láttam, értettem, hogy 
ez a hely elképesztően gyönyörű anya
gokból, számomra még ismeretlen, gyö
nyörű  kivitelezéssel  készült.  Helmut  
rajongott az orosz avantgárdért.  Alkal
mazta is Melnyikov Munkások klubjára 

Picasso,  Miró  időszaki  kiállításait  is.  
Mindig volt egy nagyágyú, aki ilyen utak 
alkalmával az adott városban éppen volt 
kiállítva. Mindig nyitott szemmelfüllel 
jártam, fel voltam spannolva egyegy 
ilyen nyugati kiállítás esetében. A rep
téren láttam, hogy akik a „zöld folyo

són” haladtak át, azok „szabad, nyugati 
polgárok” vagy diplomata útlevelesek 
voltak.  Engem meg Magyarországról  
– bár kinézetem alapján látszott, hogy 
valami művészféle vagyok, leginkább 
punkzenésznek néztek – sokszor állítot
tak félre, és szigorúan átvizsgáltak, sőt le 

is vetkőztettek, megmotoztak. Vissza
térve a TAT Galériabéli kiállításunk
hoz,  ezt  az  akkori  Bécs  avantgárdjai,  
vezető építészei (Coop Himmelb(l)au,  
Helmut Richter),  művészei és a bécsi  
Múzeum für Angewandte Kunst (MAK) 
igazgatója  (Peter  Noever)  is  látták. 

Hans Holleinnel és Peter Noeverrel Bécsben, Helmut Richterrel Velencében (Fotó: Bachman Gábor©)
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hajazó bútoraiban, és Malevics négy
zetét használta fel építészeti transzfor
mációjában. A tér puritán fehér volt,  
gyönyörű öntött padlóval, matt szür
kére festett pulttal,  a falak is szürkék 
voltak, de fényesek. A kocsmapult egy 
döntött szürke hasáb piros ékkel. Az 
asztalok fölött gyönyörű kóracél kábe
lek  spannola  szerelvényekkel  –  ilye
neket én is használtam annak idején, 
de brutálisabban, durvábban, mert az 
akkori szerelvényeink nem kóracélból 
készültek, hanem horganyzottak vol
tak.  Helmut  éttermében  is  érezhető  
volt,  hogy a nyugati építészeket Male
vics, Liszickij,  Melnyikov nem érintet   
te úgy, és nem ütötte olyan mélyen szí   
ven, mint engem. Azt éreztem, a nyu
gati  nyugalomban  az  egész  orosz  
avantgárd csak stílusként van felhasz

nálva,  nem  úgy,  mint  nálam  –  ahol  
egyébként  az  orosz  avantgárd  csak  
az  egyik  fragmentum  volt  számos   
másik mellett.

Zenei hatások

A  zene  az  alapja  minden  művészeti  
műfajnak, legyen az építészet, festészet, 
irodalom! A mai napig,  ha dolgozom, 
a háttérben mindig szól a zene, vagy 
tökéletes a csend. Néha koncertekre 
is  megyek, amikre kíváncsi vagyok/
voltam. A zenében tanultam, figyeltem/
figyelem meg az arányokat,  és az auf
taktot, ami fontos, hogy legyen minden 
formának,  épületnek,  festménynek,  
filmnek, videónak. De kell a crescendo 
és  a  largo,  az  andante,  a  harsány,  a  
gyors,  a zaklatott,  a nyugodt,  a csen

des és a lassú fogalma. Ez befolyásolt 
pályámon mindig a legjobban – a film
ben, építészetben, festészetben, dizájn
ban, modellépítésben, art directori és 
videómunkáimban, már gyerekfejjel. 
Bartók szinte azonnal hatott rám, már 
gyerekkoromban. Minden kultúra min  
denfajta zenéje érdekelt és érdekel az 
egész világon. Egészen a férfiak siko
lyától  Pápua  újGuinea  őserdejéből,  
Amerikán, Kínán, Afrikán át az uni
verzum hangjáig. Engem minden érde
kelt és érdekel ma is, a magyar népzene 
ugyanúgy, mint minden nép zenéje; 
a kínai opera,  a japán zene, a kortárs 
zene, Bartók Béla, Edgard Varèse, Ian
nis Xenakis, Conlon Nancarrow, Terry 
Riley,  Ligeti  György,  Kurtág György...   
a blues, Ray Charles, James Brown, Cab 
Calloway, Aretha Franklin, John Lee 

Ligeti György, Eötvös Péter, Kurtág Márta és Kurtág György a Kortárs Zenei Központ modelljével a Bachman Stúdióban (Fotó: Bachman Gábor©)

Hooker, B. B. King, Bo Diddley, a punk, 
a Sex Pistols,  David Bowie,  a Talking 
Heads, a Dead Kennedys, a Joy Divi
sion, The Vibrators, az Anarchy Tourra, 
a klasszikusok, Mozart,  Bach, Haydn, 
RimszkijKorszakov,  Beethoven,  Wag
ner,  Grieg...  az  opera,  Richard Wag
ner, Giuseppe Verdi, Vincenzo Bellini, 
Antonín  Dvořák...  az  egyházi  zene,   

a  rock,  The  Moody  Blues,  az  Emer
son, Lake & Palmer, a Pink Floyd, Jimi 
Hendrix,  a Led Zeppelin,  The Rolling 
Stones...  az indusztriál,  Luigi Russo  lo, 
a Test Department, a Cabaret Voltaire, 
a Laibach, az Einstürzende Neubau  
ten, a Psychic TV, Caspar Brötzmann 
Massaker,  az  univerzum  rezgései:   
„Ha  szeretnéd  megtudni  az  univer

zum  titkát,  akkor  keresd  a  válaszo
kat az energiában, frekvenciában és 
a rezgésekben.” (N. Tesla).  Engem a 
zenében  csak  az  érdekel,  ami  elké
pesztően eltalálja a saját rezgéseimet, 
ami  be  tud  hatolni  az  aurámba,  és  
hatalmasat „üt”.  Ezekből a zenékből 
nincsen annyi,  ezért a mai napig nyi
tottan állok minden ilyen szándékú, 
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Az Einstürzende Neubauten indusztriális zenekar színpadi látványa Budapesten (Fotó: Bachman Gábor©) 
és Georgius Söss (Soós György) Art Deco zenekarának kazettája (Fotó: Bachman Gábor©)

hatalmas, megsemmisítő ütés elé.  Ez 
az „ütés”, ami csak a zenében van meg, 
maga az élet,  az ember lényege, és az 
univerzumé! A zene, ami szíven, tor
kon „üt”,  leterít.  Ezen  zenék  összes
ségét,  teljesen  hangulatomtól,  mun
kámtól függően, állandóan hallgattam 
irodámban,  műtermemben,  munka
végzés  közben  vagy  szabadidőben.  
Magyarországon gyakorlatilag a ’80
as évek legjobb zenekaraival voltam 
kapcsolatban, mi több, barátságban, és 
maradtam is. Ilyen a Kutya éji dalában 
megszólaló VHK (Grandpierre Attila), 
a Bizottság, vagy az Eszkimó asszony 
fázikban szereplő Trabant zenekar, de 
azt hiszem, a kor legfontosabb zene
karait  jól  ismertem, ahogy az Európa 
Kiadót,  Sziámit,  Kontroll  Csoportot. 
Az Art Deco zenekar esetében össze
tettebb  a  dolog.  A  saját  videófilmje
imben  rájuk  volt  szükségem:  színé
szek és akusztikusok is voltak. Az Art 
Deco  énekesét,  Soós  Györgyöt,  aki  
grafikus,  plakátokat tervezett,  később 
a  NANE  Galériába  is  meghívtam.  
Gyurinak jelentős szerepe volt  abban, 
hogy  a  Test  Department  és  az  Eins
türzende Neubauten, akik az atonális, 
indusztriális zene legjobbjai voltak a 
világon,  az  akkori  Magyarországra  
eljuthattak. Jelentős hatást gyakorol

tak a magyar szubkultúrára zenéjük
kel,  megjelenésükkel,  öltözködésük
kel,  viselkedésükkel.  Pontosan Bartók 
Béla, Ligeti György hatására terveztem 
később  a  2000es  években  egy  Kor
társ Zenei Központot.  Ligeti  György 
teljesen oda volt a tervtől.  De, végül 
is,  nem ez épült fel  Magyarországon. 

A Bachman-féle dekonstruktív 
gondolkodás és a zene viszonya

A zenének minden műfaja – klasszikus 
opera, rock, punk, indusztriál, kortárs 

–  a  munkáim  fontos  részlete  volt  és  
maradt minden esetben. Minden mun
kámban,  a  ’80as  években  készített  
filmekben, a kortárs zene akusztikája 
(Nárcisz  és  Psyché,  Hamlet),  az  ope
rákban (A kékszakállú herceg vára),  a  
punk, a new wave (Kutya éji dala, Esz-
kimó asszony fázik) érzékelhető és lát
ható. Ugyanígy az indusztriális zene is 
hatással  volt  az építészeti  munkáimra 
(a MunkaTett kocsma dizájnjaiban), 
megjelent  a  kalapácsokból,  fogaske
rekekből,  zászlókból építkező bútora
imban, a munkabútoraimban, és az 
ebben az időben festett olajképeimben, 
valamint saját rendezésű videóimban 
is.  Az  ipari  zene  teljes  szinkronban  
volt a gondolkodásommal. Az induszt

riális  brit,  német és  magyar zeneka
rok azt ismerték fel,  amit Bódyval mi 
már 1979ben a Psyché zenéje kapcsán, 
hogy a tér, az építészet, az akusztika a 
rezgések útján atonálisak! A hangok 
hertzekben,  frekvenciákban  –  mint  
az univerzum hangjai – léteznek szá
momra. Ez az atonalitás, a káosz, és az, 
amit aztán később, a ’90es években a 
Semmi építészetében kifejtettem, meg
lehetősen közel voltak a ’80as években 
az általam kifejlesztett, az orosz avant
gárdot,  a német Bauhaust,  a szocreált, 
az expresszionizmust, a futurizmust 
és  scifit  összeolvasztó  felfogáshoz,  
amely a jövőt és az akkori kor kriti
káját tartalmazta, így együtt vált az 
építészetem lényegévé.  Soha nem vol
tam dekonstruktivista, ezt csak a nyu
gatiak fogalmazták annak, 1996ban 
a Nemzetközi Építészeti  Biennálén is, 
Velencében. 

Az Einstürzende Neubauten 1985-ös 
budapesti koncertje

Az Einstürzende Neubauten a buda
pesti  Orvostudományi  Egyetem  
Nagyvárad téri  tízemeletes  épületé
nek hatalmas – óriási  üvegablakkal 
ellátott  és  vörös  márvánnyal  burkolt 

– előcsarnokában tartotta  koncertjét. 
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Ez nem volt a legmegfelelőbb helyszín 
ennek a  zenekarnak.  Soós  Gyuri  két
ségbeesetten rohant  be  a  Filmgyárba 
hozzám: Gabikám, segíts,  mert  jön
nek  Blixáék,  egy  színpadot  kellene  
tervezni  nekik!  Még aznap kitaláltam. 
A Filmgyárban nagyon szerettek az asz
talosok, a lakatosok, és úgy általában 
a  kétkezi  melósok.  Így  ha  én kértem 
tőlük,  bármit  megcsináltak.  Sikerült  
a filmgyári praktikból vasból és fából 
készült, olyan 1x1 méteres podeszteket 
szerezni, amiket szét lehetett nyitni és 
összecsukni. A filmgyártásban nagy tel
jesítményű lámpákat használtak a vilá
gosítók. Szóltam operatőr barátomnak, 
Jancsó Nyikának, akivel összerakattunk 
egy hatalmas állványerdőt ezekből a 
praktikból szerzett, 2 méter magasan kb. 
20x40 méteres elemekből, amit aztán 
alulról nagy teljesítményű lámpákkal 
megvilágítottak.  Máris  elképesztően  
ipari, misztikus, heroikus a hatás, és tele 
a kaotikus fémszerkezet árnyékaival!  

A színpad elejére 2 méter magasságban, 
40 méter hosszúságban fapallókat emel 
t  ünk, amik nem voltak legyalulva, sző
rösek voltak. Ez a palánk felénél, 2 m 
magasságban ketté lett törve, így a bal ol   
dala lejtett bal felé, a jobb oldala jobb  ra. 
Erre a széttört fehér palánkra az általam 
már sokszor használt, kivágott piros, kb. 
80 cm magas betűkből a színpad elejé
nek 40 méteres hosszában felszögeltet
tem a zenekar nevét. A színpad tetején 
voltak a zenekar hangkeltő szerkezetei, 
csavarok, rugók stb., de ezt én látványi
lag kevésnek találtam. Ezért a Filmgyár
ból hozattam egy teherautónyi rozsdás 
vas hulladékot, amivel beboríttattam az 
egész színpadot, kivéve ott, ahol a zene
kar tagjai álltak. Blixa pedig csak nézte 
és cigizett, és várta, mikorra épül fel a 
színpad. Nem sokat kellett várni, mert 
megjöttek az Einstürzende logós fekete 
zászlók, amelyek a színpad hátsó részén 
40 méter hosszan egymás mellé lettek 
letűzve. A koncertet és annak az álta

lam rendezett videófilmjét Jancsó Nyika 
operatőr rögzítette. Nem volt időm még 
összevágni ezt a koncertet 1985 óta.

Az 1986-ban nyílt MUNKA-TETT 
kocsma koncepciója és az  

1990-ben nyílt NA-NE Galéria
 
A filmben nagyon nehezen, művészeti, 
szakmai tudásommal még sikerült a 

„három T”n átjutnom, de az építészet
ben és a dizájnban nem. 
A MunkaTett kocsmát, már beszéltem 
róla, egy egyszerű, szigetszentmiklósi 
srác rendelte meg, aki előzőleg látta a 
Psychét, és nagyon tetszett neki. Arra 
kért, tervezzek neki egy kocsmát. Szabad 
kezet kaptam. Korábban mondtam már 
Bécs kapcsán, hogy a kocsmát már 1982
ben megterveztem. Hogy milyen volt ez 
a kocsma? Szigetszentmiklós ipari öveze
tében feküdt, a periférián. A neve TETT 
volt, a felirat a kocsma belsejében, a pult 
felett kiegészült a MUNKA jelszavával is. 

Munka-Tett kocsma megvalósult épülete (Fotó: Bachman Gábor©)
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Az ajtó szegecselt alumíniumlapokból 
készült, középen kicsiny ablakkal, azon 
a bányászok két kalapácsa keresztben. 
A helyiség mindössze 18 nm volt, egyik 
oldalán  könyöklők  szegecselt  alumí
niumból;  az  egész  kocsma  vörös  és  
fémszínű felületekből volt összeállítva. 
A másik oldalt, de az egész teret is, a 
szegecselt pult uralta. Vörös feliratok: 
MUNKA, TETT; mintha a Patyomkin 
vagy a Metropolis víziója olvadna egybe. 
Egyetlen elem sem volt párhuzamos, a 
polcok, a pultok, a feliratokat hordozó 
installációk mind más rövidülést mutat
tak, az expresszivitás és a konstruktív 
tendenciák áthatották egymást. Felis
mertem, hogy Magyarországon nem az 
európai konzumépítészet vagy a divat
világ  jelenségeit  érdemes  felidéznem,  

hanem vissza kell nyúlni az avantgárd 
tradícióhoz, amelynek eszköztárából a 
jogos kritikával illetett modernizmus 
is merített. Én itt a konstruktivizmus 
tradícióját ütköztettem az ipari környe
zettel. Részemről ez a kor kritikája volt, 
az építészet eszközével. Ezt a kritikát 
megértették(?!),  ami  aztán a  kocsma 
lerombolásához vezetett. Úgy volt, hogy 
a szigetszentmiklósi járőröző rendőrök 
hallották, hogy a gumicsizmás meló
sok munkaidő után azt mondogatták: 

„…megyünk a Munkába egy fröccsöt 
inni”. A rendőrök furcsállották, és utá
najártak annak, hogy hová is mennek 
inni, hogyhogy a „Munkába”? Követték 
a munkásokat, és így akadtak a kocs
mára. Látták, hogy ez egy indusztriális 
építészeti közeg, ami addig csak zené

ben jelent meg. Az akkori illetékesek 
úgy ítélték meg, hogy a Kádárrendszert 
támadom, kritizálom. 1985öt írunk, 
amikor a Filmgyárban nem volt gond 
a filmes művészeti munkáimmal. De 
az építészeti munkámmal gond volt, az 
tiltva lett, így lerombolták a kocsmát, 
az  építészeti  dizájnelemekként  alkal
mazott kalapácsokkal, fogaskerekekkel, 
más, „kritikai” belső elemmel együtt. 
A  bejárat  feletti,  lemezvágott  betűk
kel készített MUNKATETT feliratot 
levágták flexszel, majd szétbarmolták, 
megsemmisítették. A kocsma Gösser 
sörözőként működhetett aztán tovább.
A  NANE  Galéria  megszületé
sének  körülményei,  összefüggé
sei,  a  saját  és  a  galéria  művészeinek  
szempontjából  is  összetett  történet. 

NA-NE Galéria homlokzatának síkban leképezett dizájnja (Fotó: Bachman Gábor©) és a megvalósult portál (Fotó: Bachman Gábor©)
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Itt  most  visszakanyarodnék  kicsit  
Bódyhoz, aki „eltűnt” a magyar kultú
rát és a világ kultúráját alakító pionírok 
csoportjából… Voltak még közös film
terveink: egy, a Bauhaus életét bemu
tató játékfilm. Az egész forgatás általam 
tervezett látványokban és környezetben 
zajlott volna. Többek közt arról szólt 
volna, hogyan csajozott Kandinszkij, 
Klee… hogyan élték hétköznapjaikat, 
hogyan buliztak, milyen emberek vol
tak, ez érdekelt minket. Engem gyerek
korom óta foglalkoztatott a Bauhaus 
minden jelentős személyisége, de ezt 
a filmet már minden értelemben fel
nőve, minden tudásommal és egyéni 
látásmódommal készíthettem volna el.   

A másik dédelgetett filmtervünk Valerij 
Brjuszov Tüzes  angyala volt.  A boszor
kányokról, angyalokról szóló történetet 
az általam tervezett,  műteremben fel
épített kölni dómban forgattuk volna le. 
Nekem lételemem volt a dinamizmus,  
a mozgás, az előrehaladás, a jövő, a „le
hetetlen” megközelítése. Alkotói tevé
kenységem folytatását a NANEban 
találtam meg, olyan társakkal, akikhez 
több szálon is kötődtem a múltból, akik 
kipróbált emberek voltak és nemcsak 
Magyarországon, de a világban is meg
mérettettek, sikeresek voltak. A NANE 
Galériával  felismertem  azt,  hogy  új  
idők jönnek, és új helyszínt, teret kell 
kitalálnom a jövő művészeti életének. 

Én mindent el és megtanultam Bódy 
Gábortól, így tudtam, hogy folytatnom 
kell a munkát a művészetben a megvál
tozott viszonyok között is.  Azt kellett 
kitalálnom és kitalálnunk a NANE
ban, hogy hogyan működjön tovább 
a  radikális  gondolkodású  építészet,  
dizájn, festészet, fashion, zene és videó. 
Ez a tevékenység is, mint a filmes, csa
patmunka, nem egyszemélyes,  hanem 
csak „force”ban működik, együtt több 
olyan művésszel, aki ugyanúgy tovább 
akarja építeni önmagát, mint ahogyan 
én is,  de közös hittel,  közös célokért.  
A NANE Galéria megtervezésében sza   
bad kezet kaptam.  Először „csak” meg
terveztem, sőt a NANE! név is tőlem 

NA-NE Galéria belső „keszon”-jának megépített dizájnja és a NA-NE Galéria plakátja (Fotó: Bachman Gábor©)

30



származott. Aztán, nagyon rövid idő 
után én lettem a műveszeti vezetője is. 
A MunkaTett kocsmához képest ész
revehető volt a változás a NANE építé
szetében, melyet nagyon átgondoltam. 
Azokat a fragmentumokat, amik már 
kiüresedtek – mint a kalapács, fogas
kerék – nem alkalmaztam, így, termé
szetesen, elmaradtak a NANE Galéria 
tervéből is. A helyszín adottságai gene
rálták a galéria építészeti anyaghasz
nálatát, színeit, szerkezeti megoldásait. 
Ez a helyiség előtte méhészbolt volt, 
kétszintes, galériás, gyönyörű, rozsdás 

„I” gerendákkal – ezeket láttam meg 
először. A falak hepehupásak, fehérek 
voltak, és a kialakított galéria hajó
padlóval volt borítva. Nagyonnagyon 
kevés pénz volt a galéria kivitelezésére, 
ezért a legegyszerűbbet találtam ki, a 
csomópontok nélküli, hegesztett szer
kezetet, amit a térben feszített kábelek 
és feszítő csavarok stabilizáltak. Ezt a 
munkát Vida Lászlóval és barátjával, 
akik lakatosok voltak, készíttettem el, 
személyes művezetésemmel. Persze 
én is ott voltam minden hegesztésnél, 
minden szerelésnél. Egyedüli támpont 
az M=1:20 arányú papírmodellem volt, 
valamint a műszaki rajzaim. A papír
modellben a kaotikusnak tűnő épít
ményt elemről elemre, pontosan meg
terveztem, hogy megvalósítható legyen. 
Miután én mindig, akkor is és most is, 
minden építészeti tervemet modellben 
találom ki és tervezem meg, a NANE 
Galéria esetében is csak ezután készí
tettem műszaki rajzokat. Egy hét alatt 
épült fel a galéria, nem volt rá sok idő. 
(Érdekesség, hogy pont a születésnapo
mon, június 24én nyílt meg.) Galériá
nak épült, így ezt az igényt statikailag 
és anyagtanilag, szerkezeteiben is meg 
kellett oldanom statikus mérnökkel, 
villamosmérnökkel, gépészmérnökkel. 
Tehát olyan szakági tervezőkkel dol
goztam, akik az én építészeti tervemet, 
elképzelésemet műszaki – fűtés, világí
tás, víz, WC, főzőhelyiség – szempont
ból meg tudták oldani. Meg kell emlí
tenem a galéria „szívét”, a keszont, a 
megfigyelő, „kukkoló” építményt, ami 

a felső szintről belógott a földszinti + 
emeleti kiállítótérbe. Ez a hely a galéria 
vezetőjének irodája volt, ahonnan pon
tosan látta, ki van lent a galériában. Ez 
a szerkezet rozsdás vasból készült. Az 
építéskor, a hegesztő fényében, egyre 
kaotikusabban, fenyegetőbben nézett ki  
a fémszerkezet, az „acélszörny”, a 
fenyegető keszon, ahogyan azt az 
elkészülése után később elnevezték. 
Ezután került beemelésre a négyes 
osztású, szürkére festett faablak, ami 
a kiállítótér felé nézett. A következő 
látványelem a lépcső volt, ami kazánle
mezből készült, és minden lépcsőfoka 
spanncsavarokkal feszített kötelekkel 
a mennyezethez rögzített íves, rozsdás 
tartókhoz volt csatlakoztatva. A meny
nyezeten két íves, kettős rácsos tartó 
nyúlt át, azok meghosszabbításai adták 
a lehetőséget, hogy a lépcsőket feszítő
kötelekkel lehessen rögzíteni. A galéria 
egész fapadlózatát, felülről és alulról 
is feketére festettem. Az alsó és felső 
szint kopott, fehér, málló falának szí
néhez nem nyúltam, így ebben is volt 
egyfajta „factory”s, indusztriális jelleg. 
A galéria felső szintjén, a galériavezető 
részére készült egy íves, alumíniummal 
burkolt, szegecselt pult. Hátul pedig, a 
fal egészén egy beépített szekrény állt 
rendelkezésre az iratoknak, kabátoknak 
stb. További forrás nem lévén, a búto
rokat feketére festettük. A földszinten 
kialakított kézmosó és WC helyisége 
padlótól mennyezetig fehér csempével 
volt burkolva, a KÖJÁL előírása szerint, 
de később ezt a csempét is feketére fes
tettem. A külső portálon, a bejárati ajtó 
felett volt csak lehetőségem egy köte
lekkel kifeszített, kaotikusheroikus, 
rozsdás vasszerkezetet tervezni, amire 
a NANE GALÉRIA felirat volt felsze
relve kivágott, pirosra festett lemezbe
tűkből. A galéria néhány éves műkö
dése alatt kialakult egy „fix mag”, de 
ahogyan a zenekaroknál, állandóan cse
rélődtek a művésztagok. Hosszabbrövi
debb ideig tagja volt a galériának Bene
dek Olga, Kelemen Károly, Fehér László, 
Jovánovics György, Gerhes Gábor és 
Kicsiny Balázs is, sőt mesterem, Lan

tos Ferenc is. Nyitott szellemi műhely 
volt a NANE, amit Magyarországról 
és külföldről is olyan, az akkori művé
szeti életben pozícióban lévő múze
umi igazgatók és galériások, építészek, 
dizájnerek, művészek keresték fel, mint 
JeanBaptiste Joly (a stuttgarti Solitude 
Akadémia igazgatója), Hans Hollein 
(Bécs főépítésze), Nat Finkelstein (Andy 
Warhol fotósa), Yoko Ono...
1994ben a galéria bezárt. A Kultúr- 
Bachman című tévéfilm maradt meg 
dokumentumként róla, melyet magam 
rendeztem és Hámos Gusztáv volt az 
operatőre. A galéria minden művészét 
bemutattam a filmben, amit a televízió 
le is vetített egy esti időpontban. A film 
úgy indul, hogy a galériakeszon fel
robban. Ami megelőlegezte azt, hogy 
1996ban a NANE Galériát átalakítot
ták, 2017ben pedig még a maradékát 
is eltüntették volna. Szerencsére valaki 
szólt nekem, így el tudtam hozni a fel
iratot abból a pincéből, ahová kidobták, 
így sikerült megmentenem. 
A MunkaTett kocsmából, a Műcsar
nok előtt felállított a Művészet és For-
radalom című kiállításhoz kapcsolódó 
installációmból, a NANE Galériából 
vagy a későbbi, velencei biennálés 
anyagomból ma már semmi sem léte
zik, csupán az általam rendezett videók 
őriztek meg valamennyit belőlük és a 
bennük integrált műfajok (építészet, 
festészet, dizájn, divat, zene és szö
vegek) mutatják meg akkori művé
szeti gondolkodásom komplexitását. 

Saját rendezések

Az intézményekben a tehetséges, kiváló 
művészek „csikicsuki” helyzetben 
alkottak. De a tévében például már 
készültek abban az időben experimen
tális videók is, Bódy is és én is készí
tettünk ilyeneket, de a kialakuló új 
médiára való reflektálásainknak, kuta
tásainknak nem volt kedvező a fogad
tatása. „Tiltva” vagy „tűrve” voltak. Az 
én esetemben az 1986ban készített 
Munka-Tett videófilm vagy az 1987es 
Kelet-európai riadó. 1985 októberében 
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forgattam egy Constructed Landscapes 
című videófilmet is, de a videófilmjeim 
elkészültük után azonnal eltűntek a 
Filmgyárban.  1989ben  kerültek  elő  
az eredeti videóanyagok, ezeket a mai 
napig nem látta senki Magyarországon.
Saját videórendezéseimnek megértésé
hez fontos megemlítenem, hogy 1985
ben Bódy Gáborral terveztünk egy tíz 

építész által rendezett építészeti videó
sorozatot,  amikből csak az én videóm 
valósult  meg,  ez  volt  a  Constructed 
Landscapes. A többi építészre már nem 
kerülhetett sor, nem tudtuk folytatni, 
mert Gábor meghalt.
1985 után tovább készítettem a videómun
káimat, de gyökeresen másképpen, mert 
nálam pont fordítva volt, mint Gábornál, 

vagy a játékfilmes, addigi art directori 
gyakorlatomban: nem a forgatókönyv 
teremtette a látványt, hanem a látvány 
a forgatókönyvet! Kísérleti videóimnak 
mindig valamely nagyszabású építészeti, 
művészeti munkám adta a „látványt”,  
és  ezekben  születtek  meg  a  „történe
tek”, a forgatókönyv. Négy munkámban 
forgattam  értékes  kordokumentumot. 

1985. Constructed  Landscapes. 
Videófilm, rendező, látvány és dizájn
tervező:  Bachman  Gábor,  forgató
könyvíró:  Esterházy  Péter,  ruhater
vező:  Király  Tamás,  akusztika:  Art  
Deco, Soós György, szereplők: Vallai 
Péter  és  az  Art  Deco zenekar  tagjai. 

1986. Munka-Tett.  Videófilm,  rende
zés és forgatókönyv: Bachman Gábor, 
a  MunkaTett  kocsma  építészeti  és  
dizájn  terve:  Bachman  Gábor,  ruha:  
Király  Tamás,  akusztika:  Art  Deco,  
Soós György, szereplők: Art Deco.

(Fotó: Bachman Gábor©)
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1987. Kelet-európai riadó.  Videófilm, 
rendező, és a Művészet és Forradalom. 
Orosz-szovjet művészet 1910–1932 című 
kiállításhoz  készített  installáció  ter
vezője: Bachman Gábor, ruha: Király 
Tamás,  akusztika:  Art  Deco,  szerep
lők: Vallai Péter, Eperjes Károly...  saj
nos nem emlékszem a Tamás csillagos 
ruháját viselő modell  nevére.

(Fotó: Bachman Gábor©)
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1991. Kultúr-Bachman.  Az  MTV  
számára  rendezte:  Bachman  Gábor.   
A videót a Magyar Televízió felkéré
sére, az általam tervezett Made Inn 
Music Clubban (a volt FMKban) és 
Bécsben forgattuk a NANE Galéria 
művészeiről – névsor szerint: Bachman 
Gábor, Benedek Olga, Király Tamás, 
Soós  György,  Megyik  János,  Rajk  
László, Vida Judit;  operatőr: Hámos 
Gusztáv  (Berlin);  kérdezők:  Balassa  
Péter, Topor Tünde; további interjú
alanyok: Peter Noever, a MAK igazga
tója és Coop Himmelb(l)au (Ausztria); 
akusztika: Soós György és Art Deco. 
Szerkesztő: Pálmai Katalin; producer: 
Kopper Judit MTV, Frízprodukció

(Fotó: Bachman Gábor©)
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1996. And Julia.  Videófilm,  rendező,  
forgatókönyv író,  tervező:  Bachman 
Gábor – Shakespeare: Rómeó és Júlia 
színműve alapján, Rómeó nélkül(!) –, 
helyszíne Bachman Gábor által terve
zett A Semmi építészete című kiállítás a 

VI. Velencei Nemzetközi Építészeti Bi   
ennálén, ruha: Király Tamás, akuszti
 ka: Kocsis Zoltán, szereplő: Balogh Ma   
ri (mint Júlia. Szabó Ildikó: Gyerekgyil-
kosságok  című játékfilmjének nagy fel
fedezettje, aki színészként a cannesi 

filmfesztivál legjobb női alakítása dí 
ját  kapta.  Filmem  zseniális  színésze  
és trombitása is egy személyben). Az 
operatőrök minden videómunkámban  
mások voltak, de a ruhatervező követke
zetesen mindig Király Tamás volt.

(Fotó: Bachman Gábor©)

A visszaemlékezés, vagy annak bármilyen részlete máshol nem közölhető, ahhoz nem járulunk hozzá.  
Kizárólag az Artmagazinban való megjelenést engedélyezzük. – Bachman Gábor és Bachman Meral

© Bachman Gábor, © Bachman Meral
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