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EGY SZOLGÁLTATÓMŰVÉSZ PÁLYAKÉPE
BÁRDY MARGIT KIÁLLÍTÁSA

művész 1929-ben született Mosonma-
gyaróvárott; s győri középiskolai
tanulmányai után, 1948 és 1953 között
Bernáth Aurél növendéke a Képző- és
Iparművészeti Főiskolán, ahol Bortnyik

Sándor és Bencze László is tanította. Talán az
előbbi mester irányíthatta figyelmét a színház- és
filmművészet felé, mindenesetre 1953 és 1956
között az akkori Horvai István által igazgatott
Madách Színházban a színház ösztöndíjasaként
több Horvai (A körtvélyesi csíny, Dulszka
asszony erkölcse, István napja), illetve egy-egy
Ádám Ottó (Halott völgy), Pártos Géza (Egy
magyar nyár), Vámos László (A királyasszony
lovagja) és Bozóky István (Sose lehet tudni)
rendezte előadás jelmeztervezője lett, akkor még
Kreibich Margit néven. A lista mind a művek,
mind a rendezők névsorát tekintve igen hízelgő
az ifjú jelmeztervező-jelöltre nézve, aki
díszlettervezőként Gara Zoltánt, illetve egy ízben
Fábri Zoltánt kapta társul; az utóbbi aztán 1954-
ben rendezőként őt kérte fel az Életjel című
filmje jelmeztervezőjének. Így került Kreibich
Margit a filmművészettel is kapcsolatba.

Az itthoni pálya 1956-ban megszakadt. A for-
radalmat követően a művész a Német Szövetségi
Köztársaságba távozott, s ettől kezdve élete és
művészi pályája mindenekelőtt München
színházi, filmművészeti, televíziós és művészet-
oktatási műhelyeihez kötődött. Tanult, majd ter-
vezett, immár Bárdy Margit néven. 1957 és 1959
között Ford-ösztöndíjjal a Müncheni Képzőmű-
vészeti Akadémia szcenikai osztályán tanult
díszlet- és jelmeztervezést Helmut Jürgens nő-
vendékeként; ekkor ismerte fel, hogy a drámai
tér megtervezésének komponensei (színpad-
kép, jelmez, plakát, műsorfüzet) között szoros
koncepcionális összefüggés van. Tíz évvel ké-
sőbb, 1967/68-ban ugyanitt újabb ösztönzést
kapott, amikor Rudolf Heinrich tanítványaként
díszlettervezői diplomát is szerzett. Látóköre ki-
szélesedéséről később így vallott: „Díszlet- és
kosztümtervek, fotók makettekről, bemutatók-
ról... Sokszor a plakátot is én csinálom; ez nálam
a tervezési munka mellékterméke, és a koncep-
ciót fejezi ki. Egy-egy darab előkészítése sok-
szor gyötrelmes folyamat, mert újra meg újra a
darab lényegének és jellegének megfelelő kife-
jezési formát és nyelvet keresek... Megkísérel-
tem, hogy az eredetileg a rendezés kezére ját-
szó, szolgáltató jellegű munkát a produkció egyik
önértékű, de integrált elemévé... mintegy a tar-
talom szerves alkotórészévé és sűrített képi ref-
lexiójává tegyem."

Tanulmányai végeztével először a karlsruhei
Staatstheaterben kezdett dolgozni, majd követ-
kezett a nagy műfajváltás: 1961 és 1970 között a
Bavaria Stúdió kosztümtervezője lett, s mintegy
hetven filmhez késztett jelmezeket és figurákat,
közöttük az Orion című, világszerte ismertté vált

tudományos-fantasztikus filmsorozathoz. Ter-
vező és alkotótárs volt a Stúdió tánc- és szce-
nográfiatörténetileg alighanem legérdekesebb
vállalkozásában, a Bauhaus szcenikai műhelyét
vezető Oskar Schlemmer Triadikus balett című
„metafizikai revüjének" filmművészeti rekonst-
rukciójában. Ebben az időszakban jó néhány
más német és osztrák televíziós játékfilmstúdió-
nál is dolgozott vendégtervezőként; a szóban
forgó munkák között koprodukciók is akadtak,
például a MAFILM-mel.

1970 és 1985 közötti, újabb alkotói korszaka
elsősorban a színházhoz fűződik. Mintegy negy-
venöt produkcióban dolgozott mint díszlet- és/
vagy jelmeztervező, München, Bázel, Bécs,
Hamburg, Zürich, Freiburg, Kassel és Berlin
színházaiban, operaházaiban, olyan rendezők-
kel és dirigensekkel, mint Gerd Albrecht, Chris-

toph von Dohnányi, Adolf Dresen, August Ever-
ding, Götz Friedrich, Roland Gall, Heinrich Holz-
reiser. Ebben az időszakban egyik legértéke-
sebb teljesítménye a müncheni Kammerspiele
számára, Else Lasker-Schüler Die Wupper című
darabjához készült szcenikai vízió (1974). Adolf
Dresen, a vendégrendező később így nyilatko-
zott együttműködésükről: „Meglátogattam. Már
kész makettel várt... A darab arról az áthidalha-
tatlan ellentétről szól, amely egy koromsötét
iparvidék és Lasker-Schüler költői Jeruzsálem-
égboltja között feszül. Amint elkezdtem fitymálni
a makettet, Bárdy arca egyszeriben felderült...
látható örömmel távolította el a kis színpadtérből
a némileg naturálisnak ható téglavörös házfala-
kat... Néhány pillanat alatt új makettet épített fel,
amelyet aztán nemcsak hogy elfogadtam, ha-
nem az sokéves további együttműködésünk
alapja lett." E korszak másik nagy és sikeres
szcenográfusi teljesítménye ugyancsak Dresen-
hez kapcsolódott: 1985-ben, a hamburgi opera-
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házban rendezőként és tervezőként együtt vitték
színre operatörténeti érdekességként és színhá-
zi bravúrként az újabb nagy bécsi komponista-
gárda egyik legismertebb képviselőjének,
Schönberg tanárának, Alexander Zemlinskynek
Oscar Wilde-művekre (Firenzei tragédia és Az
infánsnő születésnapja) szerzett operáit. Bárdy
Margit drámai terei és jelmezkölteményei
kiválóan szolgálták a két szerző, Wilde és
Zemlinsky fájdalmas szépség- és
másságkultuszát.

Eközben a művész kiállításokat szervezett új
hazájában, vagy külföldi kiállításokon vett részt.
1984 májusában Újvidéken, a Sterija Játékok-
hoz kapcsolódó, VII. Nemzetközi Színházi Dísz-
let- és Jelmeztervezési Triennálén az NSZK kiál-
lítógárdájának tagjaként a jelmeztervezés szek-
ciójában ezüstérmet nyert Korngold A halott vá-
ros című darabjához készített jelmezeiért.

Az újvidéki kitüntetés évében, 1984 őszén fo-
gadta be a Győri Műcsarnok Bárdy Margit első
magyarországi díszlet- és kosztümkiállítását,
tervek, makettek, illetve fotók ekkor még hagyo-
mányos keretek közti bemutatásával. A kedvező
fogadtatást követően, 1985 elején mára Nemzeti
Színház számára készítette el Vámos László

meghívására A királyasszony lovagja jelmezeit,
huszonkilenc évvel azután, hogy ehhez a drámá-
hoz a Madách Színház számára egyszer már ter-
vezett kosztümöket, ugyancsak Vámos László
társaként. Ehhez a munkához kapcsolódva '85
márciusában igazi come back-ként nyílt meg
Bárdy Margit újabb kiállítása a Várszínház Galé-
riában.

A demonstráció mindenekelőtt jobban átfogta
az életművet, s mintegy tíz (nyilvánvalóan Bárdy
által is legfontosabbnak ítélt) produkciót szem-
léltetett, a korábban kiemelteken kívül: Petruska,

A szarvaskirály, a Kaukázusi krétakör, Barbárok,
A megvesztegethetetlen, A vágóhidak Szent Jo-
hannája és A csodálatos mandarin tervezői telje-
sítményeit. Érzékelhető volt kiállítási technikájá-
nak, módszereinek kibővülése: sokfajta fotót
(makett-, színpadkép-, terv-, kosztüm-, díszlet-,
színész-, szituációfényképeket) láthattunk; a ki-
állított jelmeztervek, műszaki rajzok pedig a leg-
változatosabb technikákkal, illetve eszközökkel -
filcirón, színes ceruza, ceruza, pasztell, tem-
pera, aranypapír, kollázs - készültek.

1988 tavaszán következett az újabb magyar-
országi kiállítás, ezúttal a tihanyi múzeumban, a
korábbinál jóval több ruhával, jelmezzel. Ezután
a művész három ízben állított ki Berlinben (Bild

und Kunst, 1989; Galerie an der Prenzlauerallee,
1991-93; Inselgalerie, 1995), 1994-ben pedig
workshopot tartott a drezdai főiskolán. A terve-
zőművészi, képzőművészi és a Bárdy Margit által
is „szolgáltatóművészinek" nevezett életpálya
csúcsait összefoglalóan mutatta fel 1995 őszén
a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett, Bárdy
Margit: Objektképek és akvarellek című kiállítás.
E különös elnevezésű demonstráció minden ko-
rábbinál több, összesen harmincöt, a hatvanas
és a kilencvenes évek között létrejött színházi
produkció tervezési dokumentumait, termékeit,
eszközeit és tárgyait tárta a látogatók elé. A ti-
zenhat akvarell (élesebb, rajzosabb, markán-
sabb foltokból felrakott önportré, kor- és részben
alkotótársi portrék, csodálatos „virágportrék") a
képzőművészi tudást bizonyítja. Egy, a kiállítás-
hoz kapcsolt, D. Fehér Zsuzsa által készített kis-
film a Zemlinsky-operák és az Oskar Schlem-
mer-féle Triadikus balett-rekonstrukció előadá-
sainak részleteivel mozgásban, színpadi törté-
nésben is szemléltette a kiállító művész gondola-
tokban, érzelmekben, stílus-, anyag- és eszköz-
ismeretben igen gazdag szcenográfusi tevé-
kenységét.

Szcenográfiatörténetileg és kiállítástechnikai-
módszertani szempontból is páratlannak
mondható, hogy Bárdy Margit életmű-kiállításán
túlnyomórészt objektképekbe rendezett kollázs-
figurák szerepelnek, berámázva vagy másféle
keretezésben, oszlopokon, vitrinekben vagy a
falon elhelyezve. E kollázsfigurák ,,...díszletter-
vezési munkám folyamatában születnek, amikor
a makettet 1:20-hoz arányban építem fel. A tér-
be épített figurával a tér és az ember viszonyá-
nak problémáját tudom érezhetőbbé tenni. A
szerephez asszociált látomásomat próbáltam
megfogalmazni magamnak... és emögött nem
volt semmi olyasféle spekuláció, hogy most mű-
vészetet csinálok... Papír, szövet, vatta, festék,
filcirón, gyöngy, toll, piszok. Legszívesebben az
utcán talált dolgokat, például gyűrött, kifakult,
piszkos papírokat szeretek feldolgozni, mert
ezek érzékenysége és költőisége utolérhetetlen."

Nyilvánvaló, hogy mindeközben Bárdy a maga
szolgáltatóművészetének megörökítése ér-
dekében az objekteket gyakran produkáló pop-
art vagy más poszt-, sőt, transzavantgárd (mini-
mal-art, koncept-art, új szenzibilitás) irányzatok
területére is átlépett. Ezért emelte ki kollázsfigu-
ráit a maguk eredeti közegéből, s nyilvánította
saját kisugárzással bíró, művekről, színjátékok-
ról, drámai figurákról önállóan valló objekteknek,
illetve rámázott formában objektképeknek. Min-
den esztétikai, kritikai túlmagyarázás vagy alul-
értékelés helyett: ilyen egyszerű ez. Ahogy
Bárdy Margit írja: „Nem a felcicomázott esztéti-
ka, hanem az understatement - a szerénység,
az őszinteség - ez az, ami számomra egyedül
elviselhető."


