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Ungvári Zrínyi Ildikó

speKtáKuluM 
az oKtatásban

Beszélgetés a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem látványtervező szakának ta-
náraival, Dobre Kóthay Judittal, Bartha Józseffel és Bianca Imelda Jeremiással.

A látványtervezés többet jelent, mint a díszlet- és jelmeztervezés? Mennyire lehet autonóm 
művész a díszlet- és jelmeztervező? 

D. K. J.: A kortárs művészetek egyre hangsúlyosabb keveredése, fúziója csak része annak 
a folyamatnak, amelyre Guy Debord már 1967-ben felhívta a figyelmet, az azóta híressé vált 
A spektákulum társadalma című művében. Ilyen értelemben a „látványtervezés” megnevezést 
sokkal találóbbnak tartom, mint a hagyományos „díszlet és jelmez” meghatározást. A „szerep” 
fogalmának az átminősülése/kitágulása magával hozta a látvány újraértelmezését is. A publikum-
ra, az azonnali visszajelzésre való igény nem új keletű sem civil, sem művészi körökben. Már az 
avantgárd is „kiléptette a képet a keretből” és ez a folyamat azóta egyre összetettebb. A képer-
nyőn pedig, gyakorlatilag, minden „díszlet és jelmez”. Látvány, amely legalább annyira pontos, 
mint amennyire megfoghatatlan. 

B. I. J.: A látványtervezéshez hozzátartozik minden, amit a néző a színpadon lát: díszlet, jel-
mez, smink, vetítés, világítás stb. Fontos, hogy egy színpadi előadásban a látvány ne csak „szép” 
legyen, hanem „megfelelő”, ezért inkább mondanám azt, hogy a látványtervezés alkalmazott 
művészetnek számít, társművészet, a szóban forgó előadás hangulatvilágát teremti meg és segít 
az előadás stílusának a megformázásában.

B. J.: A színházi látvány a díszlet, jelmez és kellék látványán túl az a komplex szerkezet, ami 
a színházi világítással kiegészülve lehetőséget biztosít ahhoz, hogy felszabaduljanak az energiák, 
amelyek a színész térben való mozgásából fakadnak. Szerintem nem tevődik fel a látványtervező 
autonómiájának kérdése: az ő munkája része egy olyan szerkezetnek, amelynek egyik eleme 
sem élhet külön-külön. Ez nem jelenti azt, hogy a díszlet- és jelmeztervező nem nyomhatja rá a 
bélyegét az előadás vizualitására, de ez csakis az említett szerkezeten belül történhet úgy, hogy 
az előadás egészét segítse.

D. K. J: Az autonómia kérdését egy ideig álkérdésnek tartottam. Elsősorban azért, mert a 
kollektív művészetek eleve kizárják azt a fajta autonómiát, amiről az egyéni alkotás területén 
beszélhetünk. Mégis jó kérdés, hiszen valójában két külön autonómiáról van szó. Ezt kevesen 
értik meg, sajnos. Egy alkotócsapat tagjaként ugyanannyi autonómiával rendelkezem, mint az 
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önálló művészetekben, csupán másfajta ez az autonómia. Megjegyzem, jóval nehezebb, hiszen 
az önkifejezés itt a többiek önkifejezését is hivatott támogatni. Ez a képlet oda-vissza érvényes, 
csapaton belül. Ha nem így volna, meddő és értelmetlen lenne az egész. 

Célja-e a látványtervező szakos diák felkészítésének, hogy önálló művészetet hozzon létre? 
Például installáció- vagy textilművész, divattervező, esetleg dizájner is legyen belőle? 

B. J.: Úgy gondolom, hogy nem, mert ahhoz más irányba is el kell mozdulni – esete válogatja. 
Nem zárom ki azt, hogy ha valamelyik diáknak az érdeklődési köre és gondolkodásmódja egy 
másik vizuális művészeti ág fele irányul, akkor arrafele mozduljon el a segítségemmel. Erre példa 
Hodgyai István esete, akinek a reklámgrafika iránti hajlamát már első éven felfedeztem, és alkal-
mazott grafikai tudásommal segítettem őt, hogy plakátgrafikussá váljon.

B. I. J.: A látványtervezőnek értenie kell egy kicsit az építészethez, a formatervezéshez, a 
szobrászathoz, festészethez, divathoz, de ugyanakkor nem kell építész vagy dizájner vagy di-
vattervező legyen. Természetesen a koncepció kialakítása után, amit a stábbal együtt szoktunk 
csinálni, a tervezési folyamat már egyéni munka, és itt tud megnyilvánulni mindenkinek az egyéni 
stílusa. 

D. K. J.: Van itt még egy probléma. Diákokról van szó, kíméletlen, piaci konjunktúrában. A 
felvételizők nem úgy jönnek ide (Marosvásárhelyre), hogy ez egy szerény lehetőségeket nyújtó 
egyetem. Pedig az. Bár az anyagi támogatás, műhelyeszközök szempontjából figyelemre méltó 
(jobb, mint például Bukarestben), kevesen vagyunk szaktanárok. Másfelől az egyetem, bár bővült 
néhány szakkal, egyelőre nem tudja biztosítani ezeknek a szakoknak a megfelelő infrastruktúrát. 

Díszlettervmakett. Csehov: Meggyeskert, kortárs kulcs. Lokodi Aletta (Látványtervező szak, III. év)
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Ahhoz, hogy majd a textil- vagy a divattervezésben, esetleg dizájnerként érvényesülhessenek a 
diákjaink, nem megfelelő az oktatási alap. 

Visszatérve az előbbi, a művészi autonómiát érintő kérdésre: a látványtervező valóban meg-
teheti, hála a munkaeszközeinek, hogy váltogatja az alkotói „autonómiákat”. Több tapasztalt 
jelmeztervező nyitott már divatszalont (például Doina Levintza egyformán híres mint jelmez- és 
divattervező), a díszlettervezők meg bármikor „megpihenhetnek” egy-egy installációnál vagy bel-
ső építkezési tervnél. Néha jó hatással van egymásra a színházi és az önálló tervezés. Tapasz-
talatom szerint viszont inkább az egyéni alkotás jár jól, ha a színházi látásmód felől közelít. „A 
spektákulum korát” éljük, nem?

Milyen változások várhatók a díszlet- és jelmeztervezés terén? Milyen szerepük lehet a leendő 
művészeknek pl. a független színházi világ alakításában? Tanulnak-e operadíszletet, musicaldísz-
letet, táncszínházi látványt készíteni?

B. I. J.: Folyamatos változásban vagyunk, minden befolyásolja a látványtervezést: technikai 
és kivitelezési újdonságok, trendek, stílusok, a rengeteg információ, ami szembejön velünk, mind 
hatással van a munkánkra. Ezek mind pozitív hatások, ha tudjuk, mit kell kezdeni velük. És ha 
az alapok erősek, van rajztudás, színérzék, arányérzék, akkor a látványtervező megfelelőképpen 
tudja majd hasznosítani ismereteit.

D. K. J.: Megpróbálok egyszerre válaszolni a három kérdésre. A változások már most meg-
mutatkoznak. Minden a független színház felé mutat. Ennek nagyon sok oka van, kezdve a 
kőszínházak eliparosodásával, egészen a vizuális dömping okozta fásultságig, amit a független 
színház nagyobb őszintesége ideig-óráig még fel tud oldani. Attól kezdve, hogy a színház fo-
gyasztói termékként van kezelve, lényegileg szűnik meg, és ez senkinek sem jó: sem az alko-
tónak, sem a nézőnek. Egy másik, művészetet romboló business a bolognai oktatási rendszer.1 

1 A bolognai rendszer háromciklusú egyetemi oktatási rendszer, Romániában 2005 óta van érvényben (szerk. 
megj.). 

Struktúrák és textúrák haikura. Mihály Katalin (Látványtervező szak, I. év)
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Ezrével dobja piacra a művészeket, akiknek java része aztán elmegy taxisofőrnek vagy gyorsét-
kezdét nyit. Vagy... független színházat próbál létrehozni. Ez esetben, kényszerből. Persze van-
nak olyan művészeti egyetemek is, ahol, jó ráérzéssel, elutasították a bolognai rendszert, és ahol 
a beiskoláztatási szám nem kötelező. Visszatérve az egyetemünkre: a megfelelő infrastruktúra 
hiányában a diákok az állandó rögtönzés tapasztalatát élik meg, sajátítják el. Fennáll a veszély, 
hogy a pénzhiány ad hoc művészeket termel. Ezek a fiatalok megtanulnak mesterien rögtönözni 
(pontosabban, a véletlenszerűt összeguberálni), mert szinte kizárólagosan talált terekben, ready-
made ruhákban és kellékben kell gondolkozniuk. De sokszor teljesen magatehetetlenek, amikor 
egy pontosan kidolgozott tervet, elképzelést kell életbe ültetniük.

Végül, a sok gond mellett meg kell említenem két ragyogó, abszolút pozitív dolgot: az egyik a 
rendező és tervező diákok most már állandó jellegű, spontánul létrejött közreműködése a szak-
mai gyakorlatban, a másik meg az a segítség, amit egyes oktatók tanrenden kívül nyújtanak a 
diákok munkájában. Míg néhány évvel ezelőtt a rendező diákok csak az osztályteremben dolgoz-
hattak, most András Lóránt és Sebestyén Aba biztosítják nekik a munkalehetőséget az általuk 
bérelt helyiségekben.2 A Török István által fenntartott Spectrum Színház ugyanezt teszi. Továbbá 
mind a rendező tanárok, mind a tervező szaktanárok figyelembe veszik az alkotópárosok mun-
káit és azzal együtt alakítják ki a szakmai tanrendet. 

2 Az András Lóránt Társulat a régi zsinagógában játszik, a Sebestyén Aba vezette Yorick Stúdió székhelye a 
Mészárosok Bástyájában van (szerk. megj.). 

Díszlettervmakett. Shakespeare: Szentivánéji álom, kortárs kulcs. Vizsuly Rebeka (Látványtervező szak, III. év)
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B. J.: Ahogyan a különböző műfajú spektákulumok is egyre inkább szétválnak különböző 
színpadi műfajokra, úgy a látványtervezés is egyre sokrétűbb lesz. A filmek látványtervezői pél-
dául teljesen más módon viszonyulnak a tervezéshez, mint a televízió vagy a show-műsorok 
látványtervezői. A színházban vagy az operában is más és más helyekre kerülnek a vizuális 
hangsúlyok. A független színházak kisebb költségvetése is meghatározhat egy visszafogottabb 
látványvilágot, ami maga után vonja a színész fizikális jelenlétének felerősödését. Nálunk nincs 
külön tantárgyként opera-, musical- vagy táncszínházi látványtervezés, de a díszlettervezés alap-
jainak elsajátításával a diákok számára kinyílnak olyan kapuk, amelyek ezeken a területeken is 
lehetőséget kínálnak fel.

B. I. J.: Alternatív színházak esetén a játéktér az esetek döntő százalékában nem konvencio-
nális. Ezeknek a tereknek a használható színházi térré alakítása remek feladatot képez a leendő 
tervezőknek. A hároméves képzés alatt gyakran vannak olyan feladatok, amelyek újszerű te-
rekkel kapcsolatosak. Egyébként nagyon fontosnak tartom, hogy a látványtervező a különböző 
színházi műfajokat ismerje. Ezért másodéven foglalkozom operával és balettel, harmadéven meg 
musicallel is. 

Kell-e ma korhűnek lenni? Mihez kellenek a látványtervezőnek a múltbeli stílusok?

B. J: Abban a korhűségben nem hiszek, amelyik a régi korok formakultúrájához feltétlenül 
igazodik. A saját korunkhoz kell hűek legyünk, de ez nem jelenti azt, hogy a régi korok formavi-
lágát nem használhatjuk korszerűen, mai ismereteink perspektívájából. Ezért nemcsak a múltbeli 
korokat, stílusokat, hanem az új képzőművészeti médiumokat, térhasználati módokat is ismerni 
kell. Az intermediális technikák és konceptek ismerete nélkül elképzelhetetlen a látványtervezés 
időről időre való megújítása, és ugyanez érvényes a más vizuális művészetekre is, azokat is be-
folyásolhatják különböző teátrális és performatív formák és konceptek. 

B. I. J.: A stílusismeret segít egyfajta színpadi kohézió felépítésében, ezek elsajátítása biz-
tosítja azt, hogy a későbbiekben a diákok meg tudják fogalmazni egy létező vagy elképzelt kor 
látványvilágát.

D. K. J.: Korhűnek lenni egyszerre kell és nem kell. A korhűség alkalmazása művészi döntés 
kérdése. Egyfajta aktualizálás mindenképpen elkerülhetetlen, hiszen sem a színész, sem a mai 
néző nem rendelkezik megfelelő vizuális korismerettel. Elsősorban a színészről van szó, akinek 
össze kell olvadnia a jelmezével és a térrel. Meiningen mára már elavult. Ma a lényeg a felidézés 
folyamata, a jelen tükrében – és itt a szellemiség a fontos, ami nélkül egy „farmeres Hamlet” 
megrekedne a forma szintjén. Mihez képest vagyok modern? Mihez képest újítok? Biztos, hogy 
csak a múlt ismeretében érthetjük meg a jelent, és benne önmagunkat. 


