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Amikor egy ismeret-

terjesztő jellegű tévémű-
sornál az érdeklődést 
felvált ja a megszokás, az 
legtöbbször előnye és 
nem hátránya a műsor-
nak.. A házassággal el-
lentétben itt a megszo-
kás nem unalmat jelent, 
hanem elfogadást. 

A TV galériája sem új-
donság már számunkra, 
sikerrel elfoglalta helyét, 
mint a mindennapok 
eseményeinek egyike. 
Kezdetben mindenki-
hez szólt és igyekezett 
mindenkit megmutatni. 
Az első adásokban még 
a kiállítások közönsége 
is szerepelt. Feledhetet-
len emlékünk ebből az 
időből a kopaszodó, ala-
csony öregúr, aki minden 
alkalommal megjelent, 
hogy a művész és a ri-
porter közelébe furakod-
va szigorúan a kamerába 
bámulhasson. Olyan 
volt, mint egy tanfel-
ügyélő. FéLtem, hogy 
egyszer megszólal, rám 
szegezve az apró sze-
mét: „Császár, már me-
gint rendetlenkedsz té-
vénézés közben!" Sze-
rencsére mindig hallga-
tott Azóta el is tűnt, ta-
lán nyugdíjba vonult az-
zal a boldog tudattal, 
hogy őt aki az utca em-
bereként kezdte, számos 
film- vagy mágnesszalag 
őrzi a tévé archívumá-
ban. 

A mai adások tanfél-
ügyelői nélkül is komo-
lyak és érdekesek, mint 
például a legutóbbi is, 

amelyben Pipa Ildikó 
iparművésznőt ismerhet-
tük meg. 

Színes tévéje kevés 
embernek van Magyar-
országon, Pipa Ildikó 
szőnyegeiből vagy in-
kább textildekorációiból 
így éppen a lényegük, 
a szín maradt ismeret-
len, de a fekete-fehér 
kép kárpótolhat ezért 
ha megismertet bennün-
ket a művésszel, a kör-
nyezetével és ha csak 
rövidre fogottan is, a 
művészetén ék a történe-
tével, a jelenlegi he-
lyével 

A TV galériája rész-
ben reklámműsor. Fel-
hívja a figyelmet egy-
egy kiállításra. Akadhat, 
aki művészettel kapcso-
latban sértőnek érzi a 
„reklám" kifejezést. Ne-
vezhetjük finoman kedv-
csinálásnak, de tény, 
hogy a képzőművészet 
reklámozásra szorul. Az 
igazi képzőművészetre 
gondolatok és nem az an-
nak álcázott kontármun-
kára. Egyébként a kiál-
lításokat az egész vilá-
gon reklámozzák. 

A másik, nagyobb ré-
sze ezeknek a műso-
roknak az utóbbi idő-
ben egyre inkább köze-
ledik az úgynevezett 
mű vészportré hoz. Nem 
helyettesíteni akarja a 
kiállítás megnézését, 
nagyon helyesen a nézőt 
nem viszi a kiállításra, 
hanem kiegészíti azt, 
ami ott látható. A TV 
galériája cím ezért nem 

is fejezi ki már a műsor 
lényegét. Hiszen a más-
nap nyíló tárlat csak 
ürügy a művész bemu-
tatására Rapcsányi 
László, mint kiitűnő ri-
porter biztonságosan 
mozog, amikor az em-
berrel és a környezeté-
vel ismertet meg ben-
nünket. Ilyenkor köz-
vetlen és rokonszenves. 
De .túlzottan igyekvővé 
válik, amint a műalko-
tás kerül szóba. Nem az 
ja baj, hogy nem tud 
annyit a képzőművé-
szetről, mint D. Fehér 
Zsuzsa vagy Koczogh 
Ákos, erre nincs is szük-
sége, de néha elfelejti, 
hogy tulajdonképpeni 
feladata a kérdezés. 

A tévé egyik népszerű 
riportere sokszor azzal 
(hozza közel az összes 
nézőhöz a legbonyolul-
tabb politikai, tudomá-
nyos vagy sportnyilat-
kozatokat, hogy szinte 
lehetetlenül naiv fogal-
mazásiban kérdez. Ját-
sza a tudatlant. Nem 
állítom, hogy Rapcsányi 
játssza a tudóst, de elő-
fordul, hogy olyan szé-
pen beszél, mint egy, a 
szavak ornamentikájába 
belefeledkezett műítész. 
Hozzá képest a jelen le-
vő művész vagy műtör-
ténész nemegyszer ma-
gyarázkodásra kénysze-
rül és szerepet cserélve 
elmagyarázza nekünk, 
egyszerű nézőknek, hogy 
mát is mondott a ripor-
ter. 
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