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Bartók 135
Csoportos kiállítás kortárs művészek alkotásaival 
és a Bartók újratöltve pályázatra beérkezett ifjúsági tervekkel
2016. november 16. – 2017. január 14.

Kurátor: Kaposi DorKa
Kiállításmegnyitó: 2016. november 15. 17 óra

a kiállítást a Magyar Táncművészeti Főiskola Modern szakirányú hallgatói 
(Lőrincz Emma, rácz réka, rovó Virág) nyitották meg performanszukkal, 
melyet Lőrinc Katalin vezetett.
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a Bartók Béla születésének 135 éves évfordulójának alkalmából megrendezett tárlaton há-
rom generáció reflexióit mutatjuk be egymás mellett: a galéria által felkért fiatal kortárs kép-
zőművészek alkotásai és az országos színháztörténeti Múzeum és intézet, már klasszikusnak 
számító, Bartók-díszlettervei mellett, középiskolások munkái is láthatóak a Deák Ferenc utcai 
kiállítótérben.

A Deák17 Galéria eddigi legnagyobb volumenű, Bartók újratöltve! elnevezésű országos pályá-
zatára 10 és 23 év közötti fiatalok Bartók három színpadi művével - A fából faragott királyfival, 
A csodálatos mandarinnal és A kékszakállú herceg várával - kapcsolatos koncepcióleírásokat, 
rajzokat, maketteket, terveket küldtek be.

„A pályázat üzenete az, hogy Bartók művészete és az általa felvetett kérdések a mai napig érvé-
nyesek, darabjai pedig inspirálóak a fiatal generáció és a nagyközönség számára is. Ezért is fontos, 
hogy a Bartók135 kiállításon a diákmunkák mellett kortárs alkotók olyan művei is szerepelnek, 
melyeket Bartók munkái  ihlettek.”- Kaposi Dorka 

Kiállítás részét képezik az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteményéből 
Gombár Judit, Schaffer Erzsébet és Forray Gábor díszlettervei is, melyeket a közönség Bartók 
Béla műveinek színházi feldolgozásaiból ismerhet a hetvenes évektől kezdődően. 

a Bartók135 kiállítás meghívott kortárs alkotói: Bánki Ákos - Barabás Lőrinc - szöllősi Géza - 
Zana Krisztián, Blahó Borbála, Herbert anikó, Horváth Lóczi Judit, Németh Hajnal auróra, Ördög 
Noémi (Naomi Devil), paF, szakál Éva, szabó Klára petra, Verebics Ági.
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Gombár Judit jelmeztervei: Bartók: A csodálatos mandarin 
OSZMI Szcenikai Gyűjtemény, 2015.36.1.
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A csodálatos mandarin „egyfelvonásos pantominjának” történetét Lengyel Menyhért írta ere-
detileg a Gyagilev-balett számára. Bartók Béla így írja le a történetet: „Egy apacstanyán három 
apacs kényszerít egy fiatal leányt, hogy csábítson fel férfiakat magához, akiket ők aztán kirabolnak. 
Az első egy szegény legény, a második sem különb, de a harmadik egy gazdag kínai. A fogás jó, 
a leány tánccal mulattatja, és a mandarinban felébred a vágy, a szerelem hevesen fellobban benne, 
de a leány irtózik tőle. Az apacsok megtámadják, kifosztják, a dunyhába fojtják, karddal szúrják 
keresztül, majd felakasztják, mindhiába, a mandarinnal nem bírnak, szerelmes és vágyakozó sze-
mekkel néz a leányra. Az asszonyi invenció segít, a leány eleget tesz a mandarin kívánságának, mire 
az holtan, élettelenül terül el.” Bartók számára azonban nemcsak a nyers történet, hanem az 
események mögött megbújó általános emberi leírás is fontos: a nagyvárosi lét, a mindennapi 
élet által elnyomott emberi lélek szenvedése s e szenvedés szerelem általi megváltása eleve-
nedik meg a színpadon.

Bár A csodálatos mandarin Bartók kedvenc műve volt, fogadtatása nem volt zökkenőmentes. Az 
1926-os, kölni bemutatón a hatóság és a közvélemény is felháborodottan tiltakozott a darab 
erkölcstelensége miatt: a szövegkönyv kemény szókimondása és a zene élessége egyaránt 
ellenszenvet váltott ki. Köln főpolgármestere, Konrad Adenauer feltehetőleg nem a különös 
harsonaállások, hanem az orgazmus nyílt színi bemutatása miatt tiltotta be a premiert követő 
előadásokat. Hazánkban 1931-ben és 1941-ben is megpróbálták Budapesten színre vinni, de 
a cenzúra nem engedte. Végül 1945-ben Harangozó Gyulának köszönhetően láthatta a buda-
pesti közönség a Fővárosi Dalszínházban.

BARTÓK BÉLA: A csodálatos mandarin

Forray Gábor látványterve: Bartók: A csodálatos mandarin. 
Bemutató: Magyar Állami Operaház, 1970.06.26. OSZMI Szcenikai Gyűjtemény 2016.47.1.
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Verebics Ági: 
Kisded játéKoK sorozat 01-02
light-box, 2015

Bartók Béla-Lengyel Menyhért A csodálatos mandarin című pantominjához
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Bánki Ákos - Barabás Lőrinc - szöllősi Géza - Zana Krisztián: 
BartóK: este a széKelyeKnél
videó, 2013

Kortárs művészek reflexiói 
A csodálatos mandarin pantominhoz
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Herbert Anikó: Bartók projekt II
installáció, 2016
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A fából faragott királyfi Bartók, Balázs Béla szövegkönyvére készült egyfelvonásos táncjátéka, 
1917-ben a Budapesti Operaházban mutatták be. A meseszerű történet két fiatal szerelméről 
szól, melynek beteljesülését a Tündér a természet erejével igyekszik megakadályozni. Az ön-
tudatra ébredő erdőn és a medréből kilépő patakon is átkelve a Királyfi mégis találkozik a Ki-
rálykisasszonnyal. Szerelmük kerékkötője, a Tündér azonban bábot készít és a csel sikerrel jár: 
a Királykisasszony figyelemre se méltatja a Királyfit, inkább a bábbal táncol. A bánatos Királyfi 
a természetben nyer vigasztalást, a Tündér virágpalástot és virágkoronát ad rá. Az erdő kirá-
lyaként visszatérő ifjút a Királykisasszony most szívesen fogadná, annál is inkább, minthogy a 
fából faragott királyfi egyre nehézkesebben mozog, végül újból élettelen fadarabbá válik. Ám 
az igazi Királyfi elfordul a Királykisasszonytól, akinek ezután az erdő is útját állja. A fák sűrűjén 
áthatolni képtelen Királykisasszony kétségbeesésében és szégyenében eldobja királyi ékessé-
geit és levágja haját. A Királyfi ekkor magához vonja, és együtt elindulnak, miközben körülöttük 
elcsendesedik a természet.

BARTÓK BÉLA: A fából faragott királyfi

Gombár Judit jelmezterve: Bartók: A fából faragott királyfi.  
Bemutató: Pécsi Nemzeti Színház, 1965.10.22.  OSZMI Szcenikai Gyűjtemény, 2015.36.1.
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Blahó Borbála: VidámparK 
installáció, 2013

Egy végletekig sematizált parkban egyszerű jelenet látható: apró porcelánlovak forognak körbe 
megállás nélkül egy ringlispílre emlékeztető szerkezetben. A lovacskák azonban nem hason-
lítanak a körhintáknál megszokott meseszerűen feldíszített figurákra, életszerű mozdulataik 
sokkal inkább emlékeztetnek valós állatokra. A körhinta tartószerkezetét képező rudak szintén 
kétértelműek: egyrészt a tető tartása a funkciójuk, ugyanakkor egy ketrec rácsainak is elkép-
zelhetőek. A jelenet így többértelművé válik; nehéz eldönteni, hogy egy ártatlan játékszer vi-
dám szereplői kergetőznek önfeledten, vagy fogságba esett állatok monoton ügetése látható 
a rácsok mögött. A cím Vidámpark, de vajon mennyire vidám az a park, melynek lakói gépies 
nyargalásba merevedve, összezárva, de egymást soha utol nem érve, egymással sosem talál-
kozva töltik mindennapjaikat?

Kortárs művészek reflexiói 
A fából faragott királyfi baletthez

Az installációt Bartók A fából faragott királyfi című műve inspirálta.
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Herbert anikó: BartóK projeKt ii
installáció, 2016

Az installáció Bartók A fából faragott királyfi című műve inspirálta. A formai alapja egy nagyon 
rövid ütemre épül.*A fából faragott királyfi egy kétszáz éves borókafenyőből készült, amelyet 
Bartók gyerekkorának idején vágtak ki, csodás illatot áraszt és meglehetősen keményfejű. Így 
a fehér papírból borókaágakat vágtam ki és függesztettem erre a rövid ütemre. Az előtte lévő 
térbe a komolyság került a sötét anyaggal és az ezt megtörő hinta pedig Bartók gyerekeknek 
komponált darabjait szimbolizálja.

Az installációt Bartók A fából faragott királyfi című műve inspirálta.
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Horváth Lóczi Judit: Hommage á BartóK
művészdoboz, 2016

A doboz A fából faragott királyfi című táncjáték ihletésére készült, különös tekintettel arra a 
részre, amikor a szürke tündér akadályokat állít a szerelmes királyfi elé. A királyfinak meg kell 
küzdenie a természet erőivel, úgymint: a feléledő erdő rengetegével és a felduzzadó patak ár-
jával, ha viszont akarja látni szerelmét. A természeti elemek stilizáltan és többrétegű jelentés-
tartalom lehetőségével formálódnak meg a dobozban. A hátsó, vibráló felület például ugyan-
úgy jelentheti a hullámokat mint az áradó zenét.
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Szabó Klára Petra: Bartók Béla A kékszakállú herceg vára operájának inspirációja nyomán (részlet)
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Az 1910-ben Balázs Béla által írt A kékszakállú herceg vára igaz eseményeken alapul, a főhősét 
ihlető Gilles de Rais marshallt 1440-ben ítélte halálra az inkvizíció Franciaországban. Bartók 
már 1911-ben megkomponálta operáját, de előadhatatlanságra hivatkozva elutasították, így 
csak 1918-ban láthatta először a közönség az Operaházban.

A történelmi alap ellenére a cselekmény nem egy valós helyen és időben történik, inkább egy 
férfi lelki életének meg nem fogható zárt világában, amelynek rejtelmeibe igyekszik behatolni 
az azt megismerni akaró szerelmes nő. A Kékszakállú herceg várába lépve Judit, az ifjú ara hét 
ajtót vesz észre. A várról keringő rémtörténetek ellenére kíváncsiságának nem tud ellenállni, 
kéri férjétől sorban az ajtók kulcsait. Az első ajtó a kínzókamrát, a második a fegyveresházat, 
a harmadik a kincseskamrát, a negyedik a virágoskertet, az ötödik a Kékszakállú birodalmát, a 
hatodik egy könnyekkel teli tavat rejt maga mögött. A hetedik, utolsó ajtó Judit várakozásával 
(és félelmeivel) ellentétben nem az előző feleségek holt tetemei találhatók: az eddigi arák élnek 
és gyönyörűen fogadják Juditot a sorukba.

BARTÓK BÉLA: A kékszakállú herceg vára

Schaffer Judit tervei A kékszakállú herceg vára című operafilmhez. 
MTV, 1980. OSZMI Szcenikai Gyűjtemény, 83.92.1-2, 83.96.1. és 83.100.1.
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Kortárs művészek reflexiói 
A kékszakállú herceg vára operához

Németh Hajnal auróra: judit éKszere
ékszer átdolgozás, 2012

A medálon az alsó gomb rész cserélhető, mint ahogy cserélte feleségeit a Kékszakállú Herceg. 
A Herceg Judit sorsát úgy pecsételte meg, hogy amíg az asszony nem kíváncsiskodott a férfi 
múltjáról, addig gomb és gond nélkül hordhatta az ékszert. Amint rálelt az asszony a titkokra, 
a Herceg odaadta a gombot, betekerte a medálon a helyére és így teljesítette be sorsát Judit: ő 
is a az egyik szoba titkává, a múlt árnyává vált.

Bartók Béla-Balázs Béla: A Kékszakállú herceg vára című operájához.
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Németh Hajnal auróra: 
a KéKszaKállú Herceg doBoza
dobozmunka, 2016

Egy történet arról, ha kérik, ne bolygassuk mások múltját, mert annak nem várható következ-
ménye lesz. A Kékszakállú Herceg új asszonyt hoz várába. Juditnak mindenét odaadja, csak azt 
kéri tőle, ne nyissa ki a hét lelakatolt ajtót. Az asszony azonban mindent és mindenkit hátraha-
gyott a férfiért, ezért szeretné teljesen megismerni. Sorra nyitja az ajtókat, amik mögött csak 
fájdalom, könnyek és vér rejtőzik. A Kékszakállú egyre erőteljesebben kérleli asszonyát, hagyja 
a múltját békében. De Judit előtt már csak a hetedik ajtó áll zárva, s feltárul ez is, ahonnan 
előjön a három régi asszony: Ők gyűjtögették a herceg kincseit, ők gondozták a kertet, és az or-
szágot. Szépen lassan maguk közé zárják a negyedik, utolsó asszonyt, Juditot. Innen már nincs 
visszaút, a Kékszakállú számára mindig is éjjel lesz már. Örök magányra kárhoztatta önmaga 
és asszonya. Ha belenézünk egy pillanatra a kiállított doboz tükrébe, talán mindannyiunknak 
felsejlenek a titkaink. 
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szabó Klára petra: Fáj, mert számít
vegyes technika, 2013

Az opera a „legendás időkben” játszódik a Kékszakállú várában. Valójában azonban nem valódi 
környezetben és időpontban történnek az események, hanem egy férfi lelki életének meg nem 
fogható zárt világában, amelynek rejtelmeibe igyekszik behatolni az azt megismerni akaró sze-
relmes nő.

„Hirtelen a negyedik ajtó felé fordul és gyorsan kinyitja. Az ajtóból virágos ágak csapódnak ki
és a falban kékes-zöld négyszög nyílik. A beeső fénysáv a többi mellé fekszik a padlón. Judit
szép virágoskertet lát. „Minden virág neked bókol” – mondja a szerelmes Kékszakállú, ám Judit
a rózsákon is vért vesz észre. Kérdéseire a férfi egyre kétségbeesett kéréssel válaszol: „Judit
szeress, sohse kérdezz”.
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Horváth Lóczi Judit: 
"és mindég is éjjel lesz már..."
objekt, 2016

Amikor felkértek, hogy alkossak a "Bartók 135" című kiállításra, egyből a "Kékszakállú herceg 
vára" című opera jutott eszembe. Régről ismerem a történetet, a finom részletek viszont csak 
most, az opera újra és újra történő meghallgatásával tudatosultak bennem. 

A munkámban a történetben szereplős hét ajtó, a szövegben hozzájuk rendelt színek, és Judit 
alakja jelennek meg. A herceget fölösleges külön jelöli, hiszen az egész univerzum, amelyben 
a történet játszódik, az Ő lelke.
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Ördög Noémi (Naomi Devil): A Táncoló Zongora 2: Bartók Béla Mikrokozmosz Bolgár Ritmus
3D animáció, 2016 (részlet)
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paF (pintér andrás Ferenc): 
Hommage á BartóK 01-09
vegyes technika, 2016

A Kékszakállú eredeti kéziratos kottája inspirált es annak "keszekusza" rendezett formavilágát 
jelenítem meg a pici vásznakon. Bartók Béla 1911-ben komponált, A kékszakállú herceg vára 
című operájának a kéziratos, eredeti kottáinak a formavilága adta az inspirációt. Az önálló al-
kotásként is interpretálható kalligrafikus igényességű jegyzetek frissessége, keszekuszasága, 
tisztasága és szimbólumrendszere ragadott magával. Ezekből a motívumokból kiemelt részletek 
olvadtak egybe PAF, faktúrákban és koloritokban gazdag gesztus- és térrendszereivel.

Kortárs művészek reflexiói 
Bartók Béla zeneszerzői munkásságára
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Ördög Noémi (Naomi Devil): 
a táncoló zongora 2: BartóK Béla miKroKozmosz Bolgár ritmus
3D animáció, 2016

Ez az animáció Bartók Béla egyik Mikrokozmozba tartozó Bolgár Ritmus zongoradarabjára ké-
szült a Bartók Emlékév alkalmából. Az animációt egy 3D-ben felépített zongora segitségével ké-
szítettem, mely a zene dinamikájára és dramaturgiájára reagálva táncol. Az animációs program 
segítségével a zongorát nem úgy tekintem, mint súlyos nehezen mozgatható tömeget, hanem 
mint térben lebegni képes transzformálható formát. 
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szakál Éva: Hangolás
objekt, 2016

Bartók Béla emlékkiállítására készített installációm a születés és a halál évfordulóját jelképezi
egyszerű tárgyi elemekkel. A furulya Bartók népdalgyűjteményét idézi. Az egyenlő mértékben
leégett gyertyák a hangszer nyílásaiból nőnek ki. A gyertya mint születésnapi elem, itt egy 
funkcióját elvesztett furulyával egyesül. Egyik tárgyat fújással szólaltathatjuk meg, másikat 
fújással olthatjuk ki. Egy búra alatt, a levegőt megrekesztve válik egységgé ez az ellentétpár.
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A Bartók újratöltve pályázatra 10 és 23 éves gyermekekből és fiatalokból álló csoportok küld-
hették be a 135 éve született zeneszerző három színpadi művének (A kékszakállú herceg vára,
A csodálatos mandarin vagy A fából faragott királyfi) újragondolt, 21. századi formában megjele-
nített, színpadi produkcióvá alakítható koncepcióit és látványterveit.

A pályázó csoportokat igazán komplex feladat elé állítottuk: a cél az volt, hogy a ma gyerme-
kei dolgozzák fel és „töltsék újra” 21. századi formában az általuk kiválasztott színpadi művet. 
A pályázó csoport tagjai dönthették el, hogy mit hagynak meg, és mit írnak újra Bartók Béla mű-
veiben, sok helyen még a zene is megváltozott a gyerekek munkája során.

A pályázat missziójaként szerettük volna közelebb hozni a gyermekeket és fiatalokat a komoly-
zene világához, megismertetni velük a színházi és zeneművészeti szakmák hátterét, valamint 
hozzáértő zsűri és szakemberek támogatásával végigkísérni a művészeti projekt megvalósulá-
sát, első fázisától (ötlet megszületése, koncepció megalkotása) a tervek kidolgozásán keresztül 
egészen a megvalósulásig.

Az országos pályázatra beérkezett tizenegy pályamunka közül szakmai zsűri választotta ki 
színpadi művenként azt az egy elképzelést, melyet december 20-án az Átrium Film-Színház-
ban színpadán viszontláthatunk. Az öttagú zsűri, melynek tagja volt Dr. habil. Csanádi Judit (DLA, 
Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora, látványtervező); Magács László (rendező, az Átrium 
Film-Színház igazgatója); Nagy Fruzsina (jelmeztervező); Pálfi György (filmrendező) valamint 
Szabó Balázs (dalszerző, énekes, bábszínész) döntése során elsősorban új színpadi mű létreho-
zását támogatta illetve a választás során azon elképzeléseket támogatták, melyek új nézőpon-
tot, szemléletet, friss és fiatalos gondolatiságot visznek Bartók Béla műveibe.

A pályázat hosszú távú hozadékaként reméljük, hogy a zenei, színházi és képzőművészeti nyel-
vezetet könnyen értő, aktív nézőket, sőt jövőbeni művészeket is teremt majd.

A PÁLYÁZAT
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a pályázó csapat tagjai: 
Kelemen Lívia Éva, Thardi-Veress Zsófia Csenge, Ocskó-Kü Kata
Tóparti Gimnázium és Művészeti szakgimnázium
segítő tanár: Végvári Beatrix
Mentor: Uray Péter

a díjnyertes koncepció:
Lengyel Menyhért történetét csapatunk egy teljesen új környezetbe helyezte. A jól ismert szerep-
lők itt is megjelennek, azonban a XXI. századi fiatalok világában alakulnak az érdekes események.

Mimi egy neves szórakozóhelyen táncoslány, s a csavargók is új formát öltenek: a főnök (Zsófia), 
a pultos (Kristóf) és a pincér (Máté) szerepében jelennek meg. A bonyodalmat egy fogadás in-
dítja el: a fiúk heccből egy, az este folyamán a bárban tartózkodó férfi elcsábítására késztetik 
Mimit. A lány elfogadja a kihívást, hiszen tudja, hogy könnyen teljesíti majd azt. 

Döntését erősíti a megszokott ,,forgatókönyv” felborításának lehetősége – számára ez a mun-
ka jelenti a szürke hétköznapok világát már évek óta. Zsófia a fogadásról mit sem tudva próbál-
ja ellenőrizni alkalmazottjai munkáját, egyre idegesebben igyekszik rendet tartani.

A CSODÁLATOS MANDARIN 
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Az éjszaka előrehaladtával több vendég is enged Mimi varázslatos táncának, azonban a lány 
végül egynél sem tud sikert aratni. Az első férfi túl nyíltan mutatja vágyát – igazi nőcsábász 
-, azonban a fogadás szerint Miminek olyan embert kell megnyernie, aki nem érdekelt a lány 
megszerzésében. Máté ezt látva közbelép, elküldi a férfit a lány közeléből. Mimi azonban újra 
próbálkozik, és kis idő elteltével megpillant egy tizenéves srácot, aki megfelelőnek tűnik fel-
adata teljesítéséhez. Kristóf és Máté rábólintanak a lány kiszemeltjére, kezdetét veszi a csá-
bítás. Már éppen úgy tűnik, sikerrel is jár, amikor Zsófia viharzik be a színre, meglátja a túl 
fiatal fiút, és kizavarja őt a szórakozóhelyről. A jelenet felbolydulást okoz, mindenki kizökken 
a party hangulatából. Ez az átmeneti zűrzavar teszi lehetővé a tökéletes alany felfedezését 
a lány feladatához. 

Az előadás elejétől kezdve az asztaloknál ülő búskomor férfi figyelmének felkeltése nehéz fel-
adatnak tűnik. Miminek azonban meg vannak az eszközei: pár perc elteltével a férfi ragaszko-
dóan szorítja magához a táncost. A feszültség a tetőfokára hág, megismerjük a ,,csavargók” 
igazi énjét: mindhárman birtoktárgyként tekintenek Mimire, irányítani akarják a lányt. Először 
Máté lép közbe. Ő úgymond szavakban áll a lány felett, s bár konkrét tettel soha nem avatkozik 
be, mégis érezteti a lánnyal alábbvalóságát, szidni kezdi a mandarint, ,,a lány az ő barátnője”, 
semmi keresnivalója az ő társaságában. Mimi engedelmeskedik, újra táncolni kezd. A titok-
zatos férfi megbántottsága ellenére szenvedélyesen figyeli. Ekkor azonban Kristóf lép köz-
be, akkorra már számára sem szórakoztató a ,,játék”, érzi, hogy elveszítheti hatalmát a lány
felett. Így erőszakosan magához rántja, és megcsókolja. Ő a tettek mezején kényszeríti aka-
ratát Mimire. A mandarint lesújtja az orra előtt lejátszódó jelenet, magába zuhan. Azonban 
mielőtt Mimi odasiethetne hozzá, megjelenik Zsófia, s kegyetlen mondataival az utolsó csa-
pást méri a mandarinra: főnöki pozícióját kihasználva irányítja a lányt, a férfit pedig egy utol-
só csavargónak állítja be, megtiltja érintkezésüket. A három szereplő közbelépései jelentik 
a mandarinnak a 3 halált, melyeket el kell szenvednie, hogy utána bizonyíthassa ezek ellenére 
élő IGAZ szeretetét.
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Úgy gondoljuk, ez a darab fő kérdésfelvetése; jogukban áll e csavargóknak a lányt irányítani? 
Tehetne-e ez ellen a lány bármit is? Létezik-e a feltétlen, igaz szeretet? Tud-e ugyanúgy sze-
retni az ember annyi sérelem után?”
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a pályázó csapat tagjai: 
Juhász Vivien Klára (festészet szak), Molnár Anna (textil szak), 
Tóth Anna Boglárka (szobrászat szak), Velki Eszter (kerámia szak) 
pécsi Művészeti Gimnázium
segítő tanár: Styrna Katalin, Komlóczy Zoltán (rendező)
Mentor: Szendrey Gitta

a koncepció: 
A díszlet kialakításában Bartók Béla eredeti A fából faragott királyfi balettelőadása, a szöveg 
megírásában Balázs Béla és Háy János: A szürke tündér című novellája szolgáltatta a kiindulási 
alapot.

Térelrendezés: 
A tér a hagyományostól eltérően került kialakításra: az előadótérbe lépve egy látszólag zárt fo-
nalrengeteggel találja szembe magát a néző, azonban mielőtt közelebbről is megvizsgálhatná 
az „erdőt”, választania kell kör alakú zöld, illetve négyzetes kék párnák között, ekkor még nem 
tudva, hogy az egyik a mesevilágot a másik a valóságot szimbolizálja. 

A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI
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Ezután a néző már átbújhat a fonalak között, melyek belül ritkásabban helyezkednek el, ahol 
szabadon választhat ülőhelyet. A nézőtér egyik oldalán egy kör alapú („Mese”), míg a másikon 
egy négyzetes emelvény („Valóság”) helyezkedik el. A kör, mint forma, a tökéletességet, gyer-
meki tisztaságot szimbolizálja. Ezzel szemben a valóságban ez a kör átalakul (deformálódik) 
és átveszi a szavak és mondatok szögletességét. Ezzel szeretnénk utalni arra, hogy a szürke 
valóság igenis a mi világunk, csak az a kérdés, hogyan jutunk el a gyermeki, mesékkel átszőtt 
világból az egyszerű, sarkos gondolkodásig.

A pódiumok mögött megjelenő árnyjátékok ennek a két világnak a megértését segítik. A me-
sevilág mögött félkörben elhelyezkedő baldachin anyagon (a textil típusa miatt is) csak színes 
fényekkel dolgozunk, mert a gyermekek világában ezek a rájuk ható erős érzelmek és érzések, 
az őket befolyásoló közeg (színekhez párosított emóciók). Ezzel szemben a négyzetes színpad 
(„valóság”) mögött egy kifeszített paravánon már egzaktabb, akár emberi alakok is megjelen-
nek, egyszerű fehér fény segítségével. 

A mese és a valóság közti különbségeket erősíti többek között az adott tér világítása (gyerek-
szoba színes lámpái – neoncső), a darabban használt építőkockák (színes – szürke/fehér). Az 
építőkockák a mesevilágban a gyermeki kreatív alkotás lehetőségét hordozzák magukban, míg 
a való világban legtöbbször már nem vagyunk birtokában ennek a kreativitásnak, már nem ér-
zünk rá indíttatást, hogy építsünk, elfogadjuk a készen kapott dolgokat. A kockák két méretben 
vannak, a mesevilágban kisebbek, melyekből ténylegesen lehet építeni, lehet velük játszani és 
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nagyobbak, amik az eredeti darab tornyát idézik. A valóságban viszont csak nagyméretűek, 
amikből berendezési tárgyak és épületek formálódnak. 

A darabban felhasználnánk preparált tárgyakat is, melyek a néző kizökkentésére szolgálnak. 
Például egy könyv, ami a mesevilágban az, ami, a valóságba áthelyezve pedig tabletként funk-
cionál. Ez egyfajta tárgyi kapcsolat, átjáró a két világ között, aminek a lényege a kizökkentésen 
kívül annak az analóg helyzetnek az erősítése, hogy milyen szellemi különbség van a két világ 
között (cselekedni-láttatni). A rendezés későbbi koncepciója is ezen a határon mozog, ponto-
sabban a dramatikus és az epikus színház határán. 

Jelmezek
A színészek jelmezeit (kivéve a szürke tündérét), egyszerű fehérre terveztük, hogy az előadás 
során, fények segítségével, különböző színeket tudjunk rajtuk létrehozni, ezzel is életre hívva 
különböző hangulatokat. Emellett a valós világba való belépést jelképezve egy szürke ruhada-
rabot adnánk rájuk. A szürke tündér ruhájának eltérő színe (szürke) erősíti a közte és a többi 
színész közti különbséget. A darabban továbbá táncosok is megjelennek, akikre fekete, testre 
simuló ruhát adnánk, hogy árnyakká olvadhassanak az erdőben.
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a pályázó csapat: 
a Leövey Klára Gimnázium 9. D osztálya
segítő tanár: Kacsák Tamás és Sikota Orsolya
Mentor: Zewde Eszter

Hogyan indult a projekt?
A projektet osztályfőnökeink, Kacsák Tamás tanár úr és Sikota Orsolya tanárnő ismertették 
meg velünk a tanév elején, szeptemberben. Az egyik osztályfőnöki óránkon együtt vágtunk 
bele az előkészületekbe. Egy szavazás döntötte el, hogy melyik Bartók művet dolgozzuk fel. 
A kékszakállú herceg vára című operára érkezett a legtöbb szavazat.

Megnéztük közösen az eredeti művet. A vetítés után elkezdtük felosztani a munkákat. Azt 
kellett még kitalálnunk, hogy az ajtók miket fognak takarni. Hosszas tanácskozás után, végül 
olyan problémákat szedtünk össze, melyek a mai fiatalok életét megnehezítik. Mindenki felírt 
egy cetlire 7 problémát (7 ajtó). Ezeket utána összesítettük. Megszületett az eredmény, vagy-
is az, hogy mik lesznek az ajtók mögött, sorrendben. Egyébként az általunk felírt problémák, 
nagyrészt egyeztek. A legtöbb szavazatot a sok tanulás kapta, ez lett a legkiemelkedőbb prob-
léma; aztán az időhiány is felkerült sokak papírjára, a családi problémákkal együtt.

A KÉKSZAKÁLLÚ HERCEG VÁRA
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A végleges sorrend és az ezekhez kapcsolódó problémák:
1. Iskola (tanárok, tananyag, időhiány, stressz)
2. Család (elvárás, önbizalomhiány, zsebpénz, stressz)
3. Függőségek (alkohol, cigi, drogok)
4. Társadalom (hajléktalanság, éhség, politika, háború, környezetszennyezés)
5. Előítéletek (korlátok, önbizalomhiány)
6. Külső-belső (önbizalomhiány, szerelmi csalódás, pattanások, depresszió)
7. Wifi (lassú internetkapcsolat)

Különböző munkacsoportokat hoztunk létre, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni. Ebben is 
részt vett az egész osztály, mindenki önként vállalt valamilyen feladatot. Az első csapat a szö-
vegíró csapat volt. Nekik adtuk a legkorábbi határidőt, mivel úgy gondoltuk, hogy a szöveg az 
alapja mindennek. A pár fős csapaton belül még felosztották maguk között, hogy kinek melyik 
ajtó mögötti történéseket kell megírnia. Fontos szempontnak tartották, hogy mai időben, mai 
nyelvezettel alkossák meg a szöveget. A második csapat a díszletesek voltak. Ők megtervez-
ték és megrajzolták a hátteret, a jelenet helyszínét. A harmadik csapatba kerültek azok a ta-
nulók, akik a jelmezeket tervezték, ami szintén mai és különleges ruhadarabokat tartalmaz. 
A negyedik csapat pedig a zenék összeállítását foglalta magába. Az ide jelentkezők összeválo-
gatták a zenéket, amiket szintén a mai korból választottak. Minden ajtónál figyelembe vették 
a zene szövegét is. A projekt kidolgozása során természetesen adódtak nehézségek, menet 
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közben több olyan osztálytársunk is megbetegedett, akik fontos részeket dolgoztak ki. Velük 
Facebookon keresztül tartottuk a kapcsolatot, ötleteket, terveket, képeket küldtünk egymásnak.

Darabunk két főszereplője Blue Beard (Kékszakáll) és Jucy (Judit). Eléggé átformáltuk őket, hogy 
abszolút a mai világba illőek legyenek. Kékszakállnak a punk stílust képzeltük el, így a kék haja 
lett a szakálla, és azért lett BB, mert Blue Beard-nak neveztük el először (kék szakáll), de így túl 
hosszú volt, és mivel mostanában szinte mindenki mindent rövidít, csak simán BB lett. Juditnál 
egyértelmű volt a Juci becenév, viszont az ipszilonos verziója. Ezt rögtön az elején elfogadtuk. 
Őt egy plázacicaként képzeltük el, mindig hibátlan sminkben és hajjal, meg persze ruhákkal.
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Balázs Győző református Gimnázium, Miskolc 

„Megvalósított programunk, Bartók Béla: A fából faragott királyfi című zeneművére, egy konk-
rét produkció színpadra állítása volt, táncszínházi, bábtechnikai feldolgozásban, megközelítés-
ben. Iskolánk táncos, színházi táncos képzése során, a növendékek által elsajátított különböző 
tánctechnikai gyakorlatok, stílusok mellett, egy újszerű, a kortárs táncszínházi produkciók-
ban egyre inkább megjelenő formával ismerkedhettek meg: a „fizikai színház, mozgásszínház” 
fogalmával, gyakorlatával. A darab főszereplői (tündér, királylány, királyfi) kiemelt feladatot 
teljesítettek az alap elvárásokon túl, az adott karakter megformálásával. Az eredeti felkérés 
a 2015. évi Bartók+ Nemzetközi Opera Fesztivál szervezőségétől és a miskolci, Csodamalom 
Bábszínháztól jött. A bábos vonatkozás megjelenítése miatt volt az ember nagyságú báb 
használata, a fa királyfi szerepében, illetve a mozgatható paravánok, melyek árnyjátékra is le-
hetőséget adtak. 

Koncepciónk középpontjában az állt, hogy a diákok saját testükkel formázzák meg, alakít-
ják ki a történet különböző helyszíneit (trón, erdő, folyó, barlang, kút), csak a főszereplőknek 
van jellegzetes jelmeze, mozgásukban, karakterükben csak ők emelkednek ki a többiek közül. 
Fontosnak tartottuk a fiatalok hogyan dolgozzák fel, jelenítik meg a szerelem témáját, a „nem 
minden arany, ami fénylik” igazságát, a saját, XXI. századi gondolkodásukkal, formavilágukkal. 
A darabot a Nemzeti Tehetség Program pályázati kiírásának megfelelően is újra gondoltuk, és a 
nyertes pályázatból, kiemelt tehetségpontként az iskola karácsonyi műsoraként újból előadtuk. 
Mindkét előadással a konkrét azonnali sikeren túl számos más profitot is szereztünk. A 2015.
évi Országos Diákszínjátszó Fesztiválon bronz minősítést, a szintén 2015. novemberében
Budapesten, a Táncpedagógusok Szövetsége által megrendezett Országos Táncjáték Feszti-
válon pedig, 2. helyezést értünk el, rangos zsűri előtt. A diákok számára a mindennapi tanul-
mányokat egy ilyen projektben való részvétel nemcsak elmélyíti, erősíti, hanem új, igazán éles, 
gyakorlati tapasztalásokat is ad színházról, előadásról, próbafolyamatról, helytállásról, össz-
hangról, színházi kreativitásról.”

TOVÁBBI PÁLYAMUNKÁK
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Eck imre alapvető Művészeti iskola, pécs
szereplők: Gillich Atina és Rózsavölgyi Dominik
Technika és zene: Eklics Dániel 
rendező: Komlóczi Zoltán

„Iskolán kívüli foglalkozásnak indult, majd megfogalmazódott annak a lehetősége, hogy a szer-
zett tapasztalatok, gyakorlatok hasznosítása érdekében darabot készítünk. Ezért felkértük 
Komlóczi Zoltánt, aki ezen időszak alatt is foglalkozott velünk, hogy segítsen nekünk olyan 
lehetőséget találni, amiben megmutathatjuk, hogyan gondolkodunk a környezetünkről, a vilá-
gunkról. Az ő ajánlására ismerkedtünk meg Bartók Kékszakállújával és rögtön megszerettük. 
Közösen meghallgattuk az általunk addig nem ismert művet, emellett részt vettünk olyan al-
kalmakon, ahol több neves zenészpedagógus szakemberrel (Kircsi László, Kertész Attila, etc.) 
személyesen is beszélgettük a mű fontosságáról. Ez után álltunk neki, hogy létrehozzuk a „MI” 
Kékszakállúnkat. A legszívesebben, a titkokról akartunk játszani, erre kaptunk hét ajtót, amit 
kedvünkre teletölthettünk a titkainkkal. 

A próbafolyamat során egyre jobban látszott, hogyan is fogunk ebből a hatalmas témából 
előadást varázsolni. Azóta valahányszor, mikor eljátsszuk az előadást, megfogjuk a nézők ke-
zét, és betekintést engedünk nekik ezen ajtók mögé. "Hol a színpad, kint-e vagy bent?" - hang-
zik el a kérdés már az előadás legelején és ez a kérdés vált egyik mozgatórugónkká is. Ezért 
alakítottuk ki a kulcslyuk alakú nézőteret és engedjük olyan közel magunkhoz a nézőket min-
den alkalommal, hogy a titkok részesévé válhassanak. Mintha két dimenzióban léteznénk, úgy 
ugrálunk Kékszakállú vára és a saját világunk között. Lehet, hogy ez a szakadék nagynak tűnik, 
de ahogy mi is megtanultuk átugrani, úgy szeretnénk, ha mások is közelebb éreznék magukhoz 
Bartókot és művét.

Az előadás maga egészében egy kulcs lett a fiatalok számára, az eredeti mű felé, az operához. 
Bemutatónk óta több helyről kaptunk pozitív visszacsatolást, melyekből szeretnénk megosz-
tani pár gondolatot:
„…A játszók, „kulcslyuk” szerűen berendezett nézőtér előtt adták elő a Kékszakállú herceg té-
májára készült Locked című előadásukat (…) Egy pillanatig sem éreztem, hogy leskelődő vagyok 
egy lelki peepshow-ban, sokkal inkább egy megkerülhetetlen TALÁLKOZÁS résztvevője vol-
tam. A dolog számomra színészpedagógiai csoda is volt, hiszen a rendező pontosan fel tudta 
mérni (hiszen tanította őket!), hogy a tehetségen túl, milyen a két kamasz színészi erőnléte 
(lelki/technikai felkészültsége, előképzettsége), ami nélkül képtelenek lettek volna privát szfé-
rájukon túlemelkedve, kaput tárni a közönség számára is...” (Regős János írása a vasvári fesz-
tiválról – részlet)

„A Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola két, harmadikos, drámatagozatos diákja, 
Gillich Atina és Rózsavölgyi Dominik megkérték egyik tanárukat, a pécsi Eck Imre AMI-ban ta-
nító Komlóczi Zoltánt, hogy segítsen nekik összerakni egy előadást. És amit összeraktak, az 
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egy csoda. A nejlonfüggönyökkel szabdalt, hosszúkás, szűk térben, tőlünk harminc-negyven 
centire játszottak. A Locked kamasztörténetnek indul, cseteléssel, első (színházi) randival, 
aztán némi, a hetes számot körbejáró számmisztika után belecsúszik a kékszakállú herceg 
történetébe. És – ahogy ez a szakmai beszélgetésen szinte mindenkitől elhangzott – hihetet-
len, hogy ez a két 17 éves fiatal micsoda intenzitással, karnyújtásnyi távolságból is hitelesen, 
félrecsúszott pillanatok, mozdulatok nélkül teszi elénk ezt az örök példázatot…”

(Turbuly Lilla gondolatai az előadásról - részlet)

Az előadás végig felkínálja az alaptételként használt mondatot, hogy a néző maga dönthesse 
el része akar-e lenni a történetnek, a titkok feltárulásának. A kulcslyuk-szerű tér is ezt szol-
gálja, szó szerint be merünk-e tekinteni a zárt („Locked”) ajtók résén, szükséges-e ezt tennünk 
egyáltalán. Az előadásban fontos szerep jutott még a zenei/akusztikai (Eklics Dániel) és tech-
nikai háttérnek, ami szinte harmadik szereplőként volt jelen. A vékony takarófóliák színpadi 
mozdulatait az abból készülő bábok használatában Papp Melinda (pécsi Bóbita Bábszínház) 
segített nekünk.”
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Győrbíró Csenge
Jaschik Álmos Művészeti szakközépiskola

"A három mű elolvasása után A kékszakállú herceg vára című alkotás indította be legjobban 
a fantáziánkat. Fontosnak tartottuk a darab gótikus elemeinkek megtartását, de egyben azt 
is, hogy saját jellemünk és felfogásuk megjelenjen az átdolgozásban. Merítettünk Tim Burton 
munkásságából és korhű megközelítésű darabokból egyaránt. A vizuális elemek kidolgozásá-
val foglalkoztunk. A színvilágát összekapcsoltuk az érzelmi vonatkoztatásával. A fényjátékkal 
és a tér kialakításával igyekszünk átütő érzelmeket kialakítani a nézőben. Így adva egy komplex 
hatást."
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Jelky andrás iparművészeti szakgimnázium tanulóinak pályamunkái
Gáspár Klaudia és Fedics Borbála: a fából faragott királyfi 
(10 A Divat- és stílustervező szak)

Koncepció: 
„Feladatunk az volt, hogy a három Bartók Béla műból válasszunk egyet, majd azzal dolgozzunk. 
Nekünk A fából faragott királyfi tetszett meg és arra esett a választásunk. Számunkra az volt 
a mérvadó, hogy mindketten ugyanúgy kivegyük a részünket a feladatokból és ez tűnt a leg-
érdekesebbnek. Igazságosan osztottuk fel egymás között a művet, hogy mindenkinek jusson 
férfi és női szereplő is. Egyikünk a királylányt és a herceget választotta. A királylány ruhájának 
a lila és a rózsaszín szín kombinációt választottam. A királyfi ruhája a világoszöld és a vilá-
goskék kombinációt kapta, mivel a tündér alkotta herceg sötétzöldben és narancssárgában 
van ezért esett a választásom a sötétzöld világosításra és a narancssárga komplementer szín 
párjára. Másikunknak a tündér és a fából faragott királyfi jutott. A tündér ruháján elsősorban 
naturalisztikus hatást szerettem volna elérni, ehhez a rózsaszín narancssárga színátmenetet 
választottam, amit sötétzöld ágak díszítenek. Mivel a szerzeményben a tündér alkotja a fából 
faragott királyfit, ezért az ő ruhájának színei ugyanazok, csak más mennyiségben. A ruha maga 
sötétzöld és a díszítőelemek rajta narancssárgák és rózsaszínek. A feladat szórakoztató volt 
számunkra, mivel ki tudtuk élni a kreativitásunkat.”
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Márkus Evelin és Kresz Dorottya 
(11. A Divat- és stílustervező szak)

Koncepció: 
„A Kékszakállú herceg vára című darabot választottuk. Ez a történet fogott meg minket a leg-
jobban, mert nem egyszerű felépítésű és a vár miatt rejtélyesnek tűnt. Megjelenítettük a her-
ceg alakjában, hogy milyen zárkózott, de mégis megnyílik Juditnak. A Judit a történetben a kí-
váncsi szereplő, aki felvidítja a komor történetet. Az öltözetében a meleg színek különösen 
kiemelik a hangulatát, látható a mesebeliség, mert ez nem mindennapi használatos ruhadarab. 
A kapu melletti díszítéseként megjelenő növényzet rákerül a szereplők ruhájára. Ez jelzi a kap-
csolatot közöttük. Judit és a herceg házasságát.

Judit egy nagyon talpra esett, de bátor nő, mégis megrendül a szobák láttán. A történet végén 
rájön, hogy el kell fogadnia a férfit úgy ahogy van. De Juditnak sikerül elérnie a célját, mert 
megismeri újdonsült férjét közelebbről. A férfin látható ruha hideg színei a sötét múltra utal. 

A színpad középpontjában lépcsőzetes talpazaton található a hat ajtó. Ezek kinyitás után 
körbe fordulnak a következő ajtóig, ez alatt az idő alatt berendezhető a szoba. A hatodik ajtó 
után a középen elhelyezett emelvény lesüllyed a színpad szintjébe és láthatóvá válik a hetedik 
ajtó. Ez a legdíszesebb és a formája is eltér az előzőktől. A tetején megjelenik a herceg családi 
szimbóluma."
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szépkúti Eszter és szőke Lívia (11. B)

Koncepció: „Azért választottuk ezt a darabot, mert kitűnt a többi közül, már a cím hallatán 
megjelent fejünkben a főhős karaktere. A történet egyből magával ragadott, mivel életszerű 
és magunkra ismerhetünk a burkolt valóság mögött. A történet végére pontosan kialakult fe-
jünkben a két szereplő alakja.

Kékszakállú: Első hallásra egyik ismert mese hősünk jutott eszünkbe, akit Jégkirálynak hívnak. 
A történet alapján, egy rideg belül megtört férfi képét láttuk magunk előtt. Külseje rideg vékony, 
az idő alatt kissé megereszkedett hasú magas férfinak képzeltük. Arcán a fájdalom lágy érinté-
se tükröződik, háta görnyedt az évek alatt megfáradt. Ruházata kék vászonkabát kissé kopott 
fekete cipő óriás lábain, az elegáns csíkozott nadrágból a pocakja kissé kidudorodik. Kezében 
bánatosan tart egy elhervadt rózsát még mindig bízva a szerelemben.  

Judit: Fiatalos ám kissé koros hölgynek gondoltuk a történet alapján. Személyiségét úgy kép-
zeltük, hogy lelkes, buzgó még előtte az élet ám a herceg életét látván kissé ő is megtört és 
sokkal körültekintőbben válik. Külseje szomorkás, visszahúzódó az elképzeléseink szerint. 
Arcán az alázat és enyhe félelem látszik. Ruhája egyszerű, ám de csinos, nem kihívó szolid 
nőies, színeiben lila, galagonya barna fényű. Cipője egyedi és nőies. Kezét összezárja, félénken 
összekulcsolja ujjait körültekintően óvatosan, de vágyik ő is a szeretetre.

Háttér: A színpad egyre emelkedő pályán fekszik, hogy a perspektíva hatása érvényesüljön. 
Egymás mögött helyezkedik el a hét kapu, az utolsón belül a kékszakállú életéből régebbi ked-
vesei gyülekeznek. Színeiben a piros zöld komplementer párral indítottunk, ezzel érzékeltetve 
az új esélyt a szerelemre. A piros szerelem színe, ha nem sikerül a boldogságot fenntartani a 
zöld kapu következik, ami a tényeket a realitást jelképezi. A piros és a zöld összekeverve szür-
két kapunk, vagyis ha a szerelem és a racionalitás találkozik szürke, unalmas valóság jön létre. 
Egyre beljebb a kék különböző árnyalatai láthatóak. Az utolsó hat kapu már csak a kék színeit 
viseli jelezve a hideg légkört. Az utolsó szobában jég kék falak között tartózkodnak a kéksza-
kállú régi szeretői, a szín a kihűlt, hogy szerelmet jelképezi.”
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Juhász Csilla és Bernáth Vendel 
Jaschik Álmos Művészeti szakközépiskola
segítő tanár: Kemény Zsuzsanna

„Koncepció: A színdarab átdolgozása során egyfajta sötét, karcosan rajzolt grafikus stílust ala-
kítottunk ki, hogy kifejezzük a király rideg várának hangulatát. A színpadi látvány tere és a de-
korációs tárgyak kétdimenziós formában, papírra rajzolva készülnek a valóságban is. A rajzolt, 
rajzfilmre emlékeztető tér kontrasztban áll a szereplők valós jelenlétével.

A darab egyes tereinek részleteit a következőképpen képzeljük el:
A várba érve szürkéskék fény jelenik meg, az ajtó nyikorogva nyílik ki. Hét ajtó jelenik meg a 
sötét folyosón.
Az 1. ajtó kinyitva vöröses, nyugtalanító fény árad. Ez a kínzókamra. Eközben halk, félelmetes 
sóhajokat hallunk. A plafonról a falon keresztül vér folyik a padlóra.
A 2. ajtót kinyitva ezüstös fény árad a teremből, ez a fegyverraktár. A fegyvereken vér piroslik.
A 3. ajtót kinyitva arany fényt látunk, aranyból vannak az oszlopok és a koronák is. A koronához 
vér tapad.
A 4. ajtót kinyitva madarak csicsergése hallatszik, egy gyönyörű virágos kertbe vezet az ajtó, 
csodás fekete, fehér és vörös rózsák futnak végig az oszlopokon. A virágok viszont véresek és 
elhervadnak.
Az 5. ajtót kinyitva egy erkélyre érünk, itt bemutatja félelmetesen sötét országát. A Nap le-
megy és vörösesen süt be a várba a lemenő nap fénye.
A 6. ajtót kinyitva fehér fény árad a teremből. Belépve egy csodálatos fehér tó látható körülötte 
fehér fákkal és kövekkel a tó szélén.
A 7. szobába lépve sötét egyben komor, ijesztő lesz a hangulat. Belépve négy darab sírt látha-
tunk, az első három ki van nyitva, a korábbi feleségeinek holttestjei vannak bennük, az utolsó 
üres. Ekkor a herceg megöli negyedik feleségét a nagy kapzsisága miatt, mint az előző felesé-
geit. A király szomorúan kimegy a szobából vissza a sötét folyosóra."
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Kőbányai szent László Gimnázium
segítő tanár: Pók Tímea

Történet:
Átdolgozott történetünk két nő kapcsolatát mutatja. Az adaptáció stílusa a pop art és a poszt-
modern stíluskeveréke. Bizarr élményt kívánunk adni a nézőnek. A központban, mint az ere-
deti műben, a titkok állnak, melyek a hatalmi eszközök szerepét töltik be, és a mű végén azt a 
kérdést hagyják maguk után, hogy érdemes – e egy kapcsolatban titkokat tartani, és ha igen, 
mennyit. Igyekeztünk meghagyni minél több részt az eredeti szövegből, hogy a visszatérő ra-
jongók se érezzék olyan idegennek a darabot, és hogy a mű ne veszítse el valódi értékeit.

szereplők:
A két főszereplő, két női karakter. Ebben a formában ők azért is érdekesek, mert egy jelenkori 
társadalmi problémát is megmutatnak; az instabil szexuális identitást. Itt Kékszakáll egy férfi 
lelkű nő, aki ebben a világban, habár női testben, de férfi „brutalitással” próbál érvényesülni. 
Judit fiatal, naiv és tudatlan lány, aki igyekszik minél több dologba belekóstolni. Itt a szexuális 
érdeklődését feszegeti, habár a vonzalom közte és Kékszakáll között túlnyúlik ezen.

Kékszakállt kiskorában édesanyja elhagyta. Meghatározó női személy nélkül kellett felnőnie. 
Ezért elhatározta, hogy ha abba a korba lép, ő sokkal jobb anya lesz. Hamar hozzá ment egy 
jóképű és gazdag „macsó” férfihoz. A házasság kívülről tökéletesnek tűnhetett, de legbelül ki-
csit sem volt az. A férfi egoizmusát, egy tökéletes feleség és anya szerepében próbálta egyen-
súlyozni, az akkor még nőiesebb Kékszakáll. Egy nap férje figyelmetlensége miatt gyermekük 
halálos balesetet szenvedett, ami következtében Kékszakáll elméje megroppan. Megöli a férfit, 
ami először megriasztja, de később elégedettséggel tölti el. Ez indítja el benne a vágyat a gyil-
kolásra. Az özvegy második férje egy „Mr. macipapucs” lett, egy fiatalabb, otthonülő gyerek 
pótlék, aki csak a Gameboy-át nyomkodta. Fizikailag punnyadt, a férfiasság jeleit kevéssé vise-
lő. Kékszakáll egy nap bekattan, hogy csak kihasználja ez az ártatlan kisgyermekre már sem-
miben sem hasonlító, százötven kilós melák, ezért végez vele. A harmadik férj a szupermodell. 
Ő a trendi eltévedt fiú-lány, aki bármit megtenne a pénzért és az imádatért. Munkája miatt 
Kékszakáll kénytelen osztozni múzsáján a médiával, és a rajongókkal, ami nem tart sokáig. Ha 
már nem birtokolhatja, végez vele és a szeretőivel is. Eztán még sokszor öl, jelentéktelenebb 
figurákat is. A fájdalmak, és minden elvett élet, sebek hegein keresztül látszik a testén. Néha 
itt-ott vérzik, ha egy keserű emlék a felszínre tör, mint például egyetlen gyermekének halála.

Judit szülei kiskorában meghaltak, ezért mindig találékonynak s alkalmazkodónak kellett len-
nie, hogy fennmaradhasson. A családot Klára – a legjobb barátnője – helyettesíti a darabban, 
akinek csak Juditon keresztül tudunk a létezéséről, nem jelenik meg a színen. Egy rövid tele-
fonbeszélgetés erejéig ismerhetjük meg. Rögtön a Kékszakállal való találkozása után hívja fel 
a főszereplő lány. 
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Judit tizenhét éves, meghatározó felnőtt személyek hiánya miatt nem alakult ki stabil ér-
tékrendje, de erős benne a szeretet, a kalandvágy és a tudásszomj.  Ezek miatt is vonzódik 
Kékszakállhoz. Érzelmei teljesen túlnyúlnak a fizikai és szexuális határokon. Számára a szex, 
mint párkapcsolati tényező, nem meghatározó. Olyan társra vágyik, aki mindent pótol számá-
ra, amit eddig nélkülöznie kellett. A karizmatikus nő magnetikus vonzerővel hat rá. Az öntudat-
lan lány még az őt körülölelő sötétségért, és ijesztően szép szemeiért is rajong.

Kapcsolatuk alatt Judit rájön, hogy valami nagyon nincs rendben. Titkokat fedez fel, amik között 
olyanok is vannak, amiknek lehet, hogy sose kellett volna kiderülniük. Ezen események miatt 
fog „házasságuk” tragikus véget érni.  A lány kis híján fejét veszti a kutakodásban, de egy pon-
ton kézbe veszi a sorsát, és életében váratlan fordulat következik be. Egy pszichiátrián ébred, 
és egy orvossal beszélget. ( A dialógus keretet ad a színházi előadáshoz.)

szimbólumok:
A vér mint metafora ugyan úgy megjelenik itt is, ahogy az eredeti műben, a sok áldozat, mint 
Kékszakáll és férjei részéről, a szenvedés, a kín és a fájdalom megtestesítője ként. Ez mutatja 
meg, hogy mennyi minden kellett ahhoz, hogy ezt a mérhetetlen kincset kékszakáll magáénak 
tudhassa.
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ajtók (az emeleten sorban – a nézőtérrel szemben)
1. A kínzókamrát egy masszív vasajtó választja el Judittól, amin egy hatalmas lakat található, 
szimbolizálva, hogy mindig az első lépést megtenni/titkot megtudni a legnehezebb. Amint ki-
nyílik az ajtó, piros fény világítja meg a szobát.
2. A második szintén egy vas, de sokkal kisebb, mint az előző. A fegyvertárat egy szimpla zár 
nyitja, hisz Kékszakáll agressziója sincs teljesen a mélybe szorítva. Újabb pirosas fény tölti be 
a kastélyt.
3. A kincstár ajtaja aranyszínű, drágakövekkel díszített. Ez a gazdagságot mutatja. Ebből kide-
rül, hogy bent is nagy értékű tárgyak vannak. Aranyszínű sugarak fekszenek a padlóra a piros 
mellé.
4. A kertnek egy egyszerű faajtaja van, amin a kékszakáll virág leegyszerűsített motívuma jele-
nik meg, akárcsak maga Kékszakáll ruháin. Újra arany szín világít be mindent, még világosabbá 
téve a helyet.
5. A birodalomé egy magas, mahagóni ajtó, amin egy arany korona körvonala látható. Fehéres 
napsütés járja át immár a kastélyt, mindent átmelengetve csodaszép fényével.
6. A Könnyek tava egy könnyalakú ajtó mögött rejtőzik, aminek a küszöbén túlnyúlik egy kicsi 
tócsa. A kastély elsötétül, de még mindig látható egy kis világosság, érzékeltetve ezzel a ve-
szélyes véget.
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7. A halott férjeket és az áldozatokat egy rozsdás bejárat őrzi, amin egy hatalmas lakat lóg. 
A lakat véres kéznyomokkal van tele, mintha már többször megpróbáltak volna onnan kiszaba-
dulni. A vár újra vak sötét, vége a kapcsolatnak a két nő között.

Jelmezek és smink:
A jelmezek és az arcfestések igyekeznek visszatükrözni a szereplők belső vonásait. Kékszakáll 
ruháin a kék és a kékeslila árnyalatok dominálnak. Ehhez társul egy fekete alsó öltözet. A ka-
bátot palástszerűen alakítottuk ki, jelképezve uralkodói nagyságát. A smink pop art stílusú. 
Kékszakáll, habár részben nőies, arcán megjelennek férfias vonások is, amiket erős fekete 
kontúrral és árnyékolással éreztetünk. Judit öltözete főleg meleg, világos színek ötvözete. Itt is 

– ahogy az egész darabon – érzékelhető a pop art valódi, bohókás hangulata, vidám színekkel 
és fiatalos sminkkel.

Vár, színpadkép, élettér:
A már említett stílus talán itt a legjobban észrevehető, de a világos árnyalatokat inkább a sö-
tétek váltják fel. Sok poros műkincs van a várban, utalásként a nő sötét pénzszerzési mód-
szereire. Néhány bútornak élénk plakát színe van, rámutatva arra, hogy Kékszakáll lelkében 
maradt egy minimális jóság. A klasszikus stílusú szobor, ahol Judit megleli, az utolsó két kulcsot 
megmutatja, hogy az emberi - és párkapcsolatokban ez a problémakör (birtoklás és titkolózás) 
örök és időtlen, még a nemiségen is túlmutató. 

Miután kinyílik a hetedik ajtó, a várat újra ellepi a sötét, minden fény kihal. Egy régi fáklya ég 
csak az emeleten, ami Judit bosszúját testesíti meg. Ezzel a tárggyal üti le azt, aki elvette tőle 
a fényt. Kékszakállat annyira meglepi az ütés, hogy elveszíti egyensúlyát, átesik a korláton, és 
szörnyet hal. Judit, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban meghalt, utána dobja a fáklyát, 
ami lángokba borítja a testét.
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A Bartók135 kiállításon a gyermekek és a fiatalok bepillantást nyerhettek Bartók Béla három 
színpadi művébe, annak újraértelmezett jelentéstartalmaiba, a zene és a vizualitás szimbiózi-
sába valamint a színházi és zeneművészeti szakmák hátterébe.

Árnyjáték Bartókra foglalkozásunkon a 7-13 éves diákok Bartók Béla választott színpadi mű-
vét árnyszínházban jelenítették meg, amelynek során nem csak a bábok, hanem a gyerekek is 
bebújhattak a színpad mögé.

Bartók újratöltve! foglalkozásunkon a 14-18 éves fiatalok zenei kísérletbe fogtak. Bartók há-
rom színpadi művének zenéjét, a kiállítás kortárs műtárgyai által keltett hangokat, saját öt-
leteket, zenei asszociációkat felhasználva, digitális technológia és vágóprogram segítségével 
zenét írtak, vizuális inspirációikkal pedig új plakátokat terveztek, kétféleképpen is újraértel-
mezve a zeneszerző mondanivalóját.

A foglalkozások az alábbi személyes kompetenciákat fejlesztették: szabad asszociációs érzék, 
önkifejezés, vizuális és zenei érzék, kreatív és konstruktív gondolkodás, kooperatív tanulási 
módszertan. Mindkét foglalkozás előre egyeztetve kérhető volt adott tanórához, tananyag-
hoz is: vizuális kultúra, ének-zene, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, magyar 
nyelv-és irodalom, művészettörténet, dráma-tánc, mozgókép-és médiaismeret, informatika.

MÚZEUMPEDAGÓGIA
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