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Korolovszky Anna

Woyzeck, 2018. papírdúc nyomat, digitális utómunka Bányavíz, 2012. tollrajz, digitális utómunka
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Korolovszky Anna 2009-ben végzett a Magyar
Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán,
2007 óta szabadúszóként dolgozik. A tervezőgrafika
szinte valamennyi területén otthagyta már névje-
gyét, számos logó-, arculat- és kiadványterv tanús-
kodik sokrétű szakmai munkásságáról. Kiemelkedő
a plakátgrafikai tevékenysége, amely 2012 óta mar-
kánsan a Szkéné Színház megbízásaihoz köthető.
Az elmúlt években szinte valamennyi produkcióhoz
készült egyedi grafika az ő alkotása, amit 2015-ben
a színházban A Bányavakságtól a Kohlhaasig című
kiállításon mutattak be.
Nem is olyan régen – az előző évszázadban –
a színházi reklám is haszonélvezője volt annak
a stabil állami támogatásnak, ami a kulturális
szcéna plakát-megrendeléseit, és így számtalan
művészplakát megszületését is nagymértékben
ösztönözte. A rendszer átalakulásával azonban
megszűntek az állandó megbízások, és sok eset-
ben virágzó kapcsolatok bomlottak fel intézmé-
nyek és művészek között is. És bár a műfaj talán
épp a színházi szcénában még mindig viszonylag
stabil helyet tudhat magáénak, az már nem min-
den esetben jellemző, hogy az új korszak új pla-
kátja valóban érzékeny kordokumentumnak, gra-
fikai trendek és vizuális sikkek platformjának
számítana.
Éppen ezért nem szabad szó nélkül hagyni egy
olyan szövetséget, amiben a műfajnak ezt a letűnt
aranykorát és sokszor temetett jelenét látjuk ele-
venen sziporkázni. Korolovszky Anna összetéveszt-
hetetlen plakátjai a színház arculatának védjegyévé
váltak, ezért ez grafikus és intézmény olyan példa-
mutató szakmai együttműködésének tekinthető,
ami sokat tesz a plakát műfajának jelenéért és
jövőjéért, és ami sokat elmond nem csupán a rek-
lámozott darabról, de a grafikusról és magáról
a színházról is.

A plakát, ami nem a színdarab illusztrációja
Talán meglepő, de a grafikus általában nincs ott
a próbákon, nem ismeri részletekbe menően a dísz-
let és a jelmezek koncepcióját. Nem törekszik arra,
hogy a darab vizuális arculata minden ízében illesz-
kedjen a színpadi látványvilághoz. A szövegkönyv
és a rendezői elképzelések ismeretében mégis
bőséges anyag áll rendelkezésére ahhoz, hogy
késszé formálja sajátos grafikai vízióját. Ez az alko-
tófolyamat pedig a közös bizalomra épül, hiszen
a befogadó intézmény vállalja azt a valós kocká-
zatot, hogy a jól működő reklámfogások helyett
egy nagyon karakteres és egyéni vizuális nyelvezet
sikerére bízza látogatói statisztikáit.
Ma már marketing elemzések hada bizonyítja, hogy
a szakma hírességeivel, ikonikus figuráival reklá-
mozott esemény sokkal jobban eladja magát, mint
az, amelyiken nem szerepel fénykép. A fotó a hat-
vanas években kezdte meg hódítását a nyomtatott
sajtó és reklámgrafika területén, ahol először
a filmplakátokról szorította ki az illusztratív megol-
dásokat, majd fokozatosan, a kulturális intézmények
más ágazataiba, így a színházi kommunikációba
is betört. De míg a film esetében ezt a folyamatot
visszafordíthatatlanná tette az a körülmény, hogy
a jogdíjak megvásárlása az imázsanyag (pl. a plakát)
kötelező importálását is magával hozta, addig
a színházat erre „csupán” a trendek és a hatéko-
nyabb marketing ösztönözte.
Ezért ma szinte egyedülállónak számít az a tény,
hogy a Szkéné megmaradt olyan színháznak, mely-
nek plakátjai mindig alkotói plakátok is: a grafikus
művészi ideáját testesítik meg, amitől egyedi műal-
kotások és nem csupán illusztrációk lesznek. Ezért
azt mondhatjuk, hogy a színházi plakát, bár elvá-
laszthatatlan a reklámozott színdarabtól, mégis
olyan önálló művészeti entitás, ami lazábban kap-
csolódik a kész műhöz és sokkal több teret enged
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az önálló grafikusi koncepció érvényesülésének.
A bemutatóval tehát egyszerre két új alkotás is
születik: egy színdarab és egy színházi plakát.
A közöttük lévő igazi kapcsolat pedig nem a közös
témában és nem is feltétlenül a darab szimboliká-
jában rejlik, hanem sokkal inkább a két műalkotás
egymáshoz viszonyuló finom tükröződéseiben. Így
tudnak a Nagy Füzet plakátjának vakító holdfény-
ben álló sötét alakjai visszaköszönni a darab árny-
játékában, vagy így vándorolhat át az Öngyilkos
jellegzetes konstruktivista színhasználata a szín-
padra is. Ezek az érzékeny reflexiók pedig újra és
újra arról tanúskodnak, hogy a közönség a fősze-
replő fotójának marketingje nélkül is becsábítható
a színházba, mert érti, de legalábbis értékeli
a művészi grafikát.

Hat év színházi plakátjai
Most már tudjuk, hogy egy jó plakátért már nem
kell feltétlenül Lengyelországba utaznunk, elég
a Szkéné archívumában barangolnunk. Ha szeret-
nénk egy igazi relikviát, akkor azért egy kicsit ügye-
sebbnek kell lennünk, a színházban már tudják,
hogy gyorsan lába kél egy-egy kedvencnek.
Veszteség a színháznak, de büszkeség a grafikus-
nak, mert ahogy mondja: a plakát aranykorában
sem volt nagyobb trófea annál, mint egy hirdető-
oszlopról frissen lelopott példány imádott grafikusod
legújabb munkájából.
Korolovszky Anna plakátjai értelmező tervezőgrafikai
és képzőművészeti trendismeretről, széles spekt-
rumú technikai tudásról, egy örökké kísérletező
személyiség megnyilvánulásáról tanúskodnak. Igazi
műfajmegújító egyéniség a kortárs kulturális plakát
területén. Az alkotás „mikéntjében” való fáradha-
tatlan kíváncsisága minden alkalommal olyan szug-
gesztív vizuális világot hoz létre, ami látszólag öntör-
vényű, de mindig értelmezhető, ami első pillantásra
improvizatív gesztusokból épül föl, de mindig kel-
lően konstruktív. Szabadnak ható kompozícióiban
is tetten érhető a tervezőgrafikus „rendet rakó” atti-
tűdje, tipográfiai tudása, vizuális logikája. A kész
mű még a digitális utómunka simításai után sem
mutat homogén képet: kreatív eszközhasználata,
a lehető legváltozatosabb technikák involválása

szinte tapintható fizikai nyomot hagy a plakáton.
A manualitás ilyen karakteres jelenléte, a finom gra-
fikai evokációk a plakátművészet legtartalmasabb
korszakainak beható ismeretéről és szeretetéről
árulkodnak munkáin. A Kohlhaas plakátján a lovak
nem csupán a regény konfliktusának elindítói és
az igazság érvényesítésének első áldozatai. A néző-
re pillantó ló sötét tekintetében mintha a felbujtóvá
és gyilkossá lett főszereplőt látnánk. És talán
a hasonlóság sem véletlen a legendás So-Ky
1964-es Harakiri-je és a Szkéné plakátja között.
Mind Hanshiró, mind az igazságtevő Kohlhaas lovai
úgy mélyesztik a nézőbe sötét tekintetüket, mintha
éppen ellenségükkel állnának szemben. A háttérben
vörösen izzó folt pedig mindkét esetben egyszerűen
és nagyon kifejezően sűríti magába a bosszúra,
az elégtételre való gyilkos vágyakozást, de éppígy
jelölheti a szeppuku során alkalmazott egyetlen
halálos döfést vagy a hajdani derék kereskedő véres
elégtételét is. A hatvanas években a (vörös) folt –
változatos alakot öltve, más-más jelentéssel – gyak-
ran feltűnt a magyar grafikusok munkáin, ennek
hagyományát örökítette tovább a grafikus – akarva
vagy akaratlanul – a Kohlhaas plakátjára is.
A metamórfózissal való játékot éppolyan termé-
szetesen használja, mint maga a színjátszás.
A Farkasszemen egyszerre ingerülten és izgatottan
tömörülő hangszerek emberi arckifejezéseket kap-
tak, de antropomorfizálódott az Emberszagon logó
kabát is: hiányzó tulajdonosa otthagyta tragikus
fizikai nyomát. Ennek a változatos teremtői játéknak
egy másik kiforrott darabja a Leonce és Léna pla-
kátja. A lábakat növesztett korona játékos motívu-
mában a grafikus groteszk totemalkotásra való haj-
lamát is azonosíthatjuk, ami mégis roppant pontos
vizuális leképezése annak, amiről a mű szól.
A főszereplők koronába bújtatott (vagy éppenséggel
koronát növesztett) figurái így szó szerint előkelő
környezetük börtönébe – sőt, mi több Popó király
lankáira – szorultak, ahonnan bizony segítség nél-
kül, bár ez minden vágyuk, képtelenek kitörni.
A páros shakespeare-i tragédia után való romanti-
kus vágyakozása és annak kifigurázása tökéletesen
passzol a szimbólum-tömörségű vizuális geghez.
A humor, mint eszköz, a grafikus gyakran használt
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Az Öngyilkos, 2018. digitális kollázs Farkasszem, 2014. tollrajz, digitális utómunka

Kohlhaas, 2015. tollrajz, digitális utómunka Emberszag, 2015. tus, digitális utómunka
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Leonce és Léna, 2017. tusrajz, digitális utómunka Don Quijote, 2015. toll, digitális utómunka

Röpülj lelkem, 2016. tollrajz, digitális utómunka Searching hands, 2018. papírdúc nyomat, digitális utómunka
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fegyverneme akkor is, amikor tabudöntögetésről van
szó. Ragaszkodik öntörvényűségéhez, de éppen
csak annyira, hogy ha kell, játék tárgyává változtas-
son bármit, ami a keze közé kerül. Egy ütős színda-
rab kedvéért akár a magyar népmesék dalolászó
nemzeti madarát is fellógatja, de óvodai jelet esz-
kábál vallási jelképből, mert nincs olyan tabunak
kikiáltott téma, ami plakátjain ne válna mégis értel-
mes és értéket képviselő szabad művészetté.
A legfontosabb mégis az, hogy húsbavágóan tud
érteni egy-egy darabot. A kutató kezek látszólag
esetlegesen megformált gépkarjainak ormótlan
csapdájába idomul horogkereszt, galacsinná torzult
emberi alak, és egy hangszer is. A holokauszt tudat-
lan gépezetének közönye pedig, ahogy a gyűlöleté
is: betegség.
Azt pedig csupán az utókor döntheti el, hogy mire
emlékszünk majd jobban. Az ütős színdarabra, amit
a Szkénében láttunk és ami a fejünkben zúgott
napokig? Vagy élesen belénk hasít a vérző faisten
képe, amit éhesen vonyító farkasgyűrű vesz körül
a karcos vonalakból álló puszta tájban? És akkor
beugrik a darab neve is: Irtás…. ja, az a Korolovszky
Anna grafikája.

Irtás, 2014. tollrajz, digitális utómunka


