Szakmai beszámoló

Herceg a vasfüggöny mögül – Róna Viktor-emlékkiállítás

Bajor Gizi Színészmúzeum
2020. június 24. – 2021. január 17.

A projekt általános ismertetése
A Petőfi Irodalmi Múzeum – Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 2020. júniusban
megnyílt kiállítását Róna Viktor balettművésznek szenteli.
Róna Viktor (1936-1994) a magyar tánctörténet rendkívüli egyénisége, a ténylegesen világhírű
hazai előadóművészek maroknyi közösségének egyik legizgalmasabb, legszínesebb alakja volt.
Életéről, roppant önfegyelemmel épített pályájáról soha korábban nem született kiállítás,
személyét, munkásságát összegző igényű kiadvány nem tárgyalta, s részletes életrajzát sem
írta meg senki a halála óta eltelt bő negyed század során.
A pesti kispolgári művész miliőből származó, s idővel (már alig harminc éves korára) a világ
legrangosabb művészei, politikai vezetői közt otthonosan mozgó Róna pálya- és élettörténete,
mint mondani szokás: „kész regény”. A kiállítás rendkívüli sorsát, mindössze ötvenhét életéve
történetét beszéli el, mindezt tág kontextusban, értelmezve azt a maga korában, felvillantva
fontos összefüggéseket, fordulatos történeteket. Ma Róna Viktor nevére, alakjára bizonyos
életkor fölött széles tömegek emlékeznek még itthon: pályafutása csúcsán alig múlt el hónap,
hogy ne mosolygott volna újságcímlapon, pályafutása fontos állomásairól a széles
közvélemény rendszeresen értesült – egy olyan korban, amikor egy művész azzal kerülhetett
csak a közfigyelem középpontjába, hogy kiválót nyújtott.
Róna Viktor, már nagybetegen úgy határozott, hogy halála után pályafutása dokumentumai
az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Táncarchívumába, Európa egyik legnagyobb
és legfontosabb tánctörténeti gyűjteményébe kerüljenek. Az archívum akkori munkatársai
Róna életében még éppen elkezdhették az adomány közös áttekintését. Aztán a
közelmúltban, negyed század múltán egy rendkívüli találkozás nyomán,– a család jóvoltából –
a Táncarchívumhoz került a Róna-hagyaték további, eddig lappangó része is.
Rudolf Nurejev, Margot Fonteyn, Anton Dolin, Janine Charrat, Maurice Béjart, Alicia Alonso –
csak néhány név a nemzetközi tánc-nagyságok közül, akikkel Róna együtt dolgozott, akiknek
személyes emlékeit őrzi hagyatéka. A névsor nem akármilyen nevekkel folytatódik, ha
eltávolodunk a művészeti ág szakmai berkeitől: John Fitzgerald Kennedy, Reza Pahlavi, Ho SiMinh, Pablo Picasso, II. Erzsébet, Yehudi Menuhin vagy, a magyarok közül Karády Katalin,
Latabár Kálmán, Honthy Hanna, Juan Gyenes, Salamon Béla, Csortos Gyula – a gyerek vagy a
felnőtt Róna lelkes, elismerő közönsége voltak mindahányan. Felnőttkora művészbarátai közt
olyan további, kiemelkedő nevekkel találkozhatunk, mint Keleti Éva, Kovács Margit, Féner
Tamás, Psota Irén, Mezey Béla vagy Horváth Ádám. Táncművész-alkotótársai, partnerei,
növedékei végtelen sorából pedig csak tallózni lehet: Orosz Adél, Rácz Boriska, Lakatos
Gabriella, Kun Zsuzsa, Ugray Klotild, Szarvas Janina, Pártay Lilla, Szumrák Vera, Kékesi Mária,
Keveházi Gábor, Forgách József, Seregi László, Szakály György, Harangozó Gyula, Lőrinc
György…
A tánctörténészek gyakran hangoztatják, hogy e kivételesen illékony művészeti ág milyen
rendkívül tág kontextusban vizsgálható és vizsgálandó – egy-egy jelenség, fejlemény, pálya a
maga korának kultúrtörténeti közegének, társművészeti világának szemrevételezése nélkül
szinte értelmezhetetlen, a széles közönség számára pedig érdektelen. Róna Viktor pályája,
hagyatéka nem csupán kiváló példa ennek alátámasztására, de ilyen szemléletű értelmezés
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után kiált. Az emlékkiállítás szinte teljes egészében a roppant gazdag hagyatékból tallóz, így
referálva magára a személyes emlékezetre, művészi ön- és énképre is. A kurátorok
munkájukhoz partnerül hívták Róna Viktor életének számos, fontos tanúját, hajdani
művésztársakat, barátokat: sokak mellett, és elsősorban az örök partnert, Orosz Adélt, s a
közeli barátot, Keleti Éva fotóművészt, akik elvállalták a kiállítás megnyitását is – a pótlólagos
eseményre a kialakult járványhelyzet és a vonatkozó előírások értelmében halasztva, előzetes
terveink és reményeink szerint 2020. október 2-án kerül sor.
A Herceg a vasfüggöny mögül című kiállítás az aktuális rendelkezéseknek megfelelően, az
eredetileg tervezett időpont (április 18.) helyett 2020. június 24-től vált látogathatóvá az
OSZMI kiállítóhelyén, a Bajor Gizi Színészmúzeum négy, földszinti kiállítótermében, s a művész
élettörténetét, pályaképét annak legfontosabb egységeit bemutatva idézi fel. Róna
gyerekkorát, tanulmányait, legfontosabb szerepeit, nemzetközi pályafutását a látogatók
gazdag fénykép- és dokumentum-válogatás segítségével ismerhetik meg. A fényképek készítői
közt a XX. század kiemelkedő alkotóinak (egyben Róna barátainak) sorát találhatjuk, így Keleti
Évát, Féner Tamást, Mezey Bélát, Kanyó Bélát, Papp Dezsőt.
A tárlat alkalmából Róna Viktor alakját megörökítő kötet is megjelenik.
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A kiállítás ismertetése

A tárlat első termében (mely A súgónő fia címet viseli) Róna Viktor színész szüleinek életútismertetésével kezdődik a látogató útja. Az eddig teljességgel feltáratlan családi történet a művész
születése előtt két évtizeddel kezdődik, bemutatva a szűk és tágabb közeget, melybe 1936-ban Róna
Viktor születik, majd amelyben felnevelkedik.

A köszöntőfelirat és egy Féner Tamás készítette, monumentális portré uralta teremben a gyerekkor
civil és szakmai emlékei sorakoznak – Róna alig múlt két éves, mikor először színpadra állt, s
gyerekszínészként változatos szerekben próbálta ki magát. A tablókon és tárlókban Róna és családja
emlékei láthatók a fiatal táncos rendszeres tánctanulmányai (1950, Állami Balett Intézet) kezdetéig
tartó időszakból.
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A tér egy antik vitrinjében kiemelt ereklyéket állítottunk ki (így Róna gyerekkori cipőjét), egy külön
sarokban pedig rekonstruáltuk a Róna-család egykori, Mozsár utcai otthonának nappaliját – a korabeli
bútorzattal berendezett, hangulatos tér hengerelt falain eredeti, keretezett fényképekkel. Az asztalon
Róna gyerekkori emlékkönyvének (melyben kora színész-sztárjai sokaságának autogramjait, fotóit
gyűjtötte) két replikája is kézbe vehető. A teremben digitális monitor működik, hangkörnyezetét pedig
egy rejtett hangszóróból szóló zenei felvétel uralja.
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A második terem (a táncosi tanulmányok rendkívüli testi-emberi kihívásait idézve) a metaforikus
Nyújtógyakorlatok elnevezést kapta. Padlózatát a korabeli tánciskolai termekére emlékeztető,
rusztikus hatású hajópadlózat borítja, melybe két monitort építettünk be – ezeken a korszakból (19501959) származó, s Róna életéhez kapcsolódó filmhíradó-részletek láthatók – a felvételek hangja uralja
a teret. A termet ketté osztottuk: az első térfél Rónának az Állami Balett Intézetben eltöltött négy évet
mutatja be fotók és a tárlóban elhelyezett, kivételes dokumentumok segítségével.

A teret ketté választó, installált plakátokból kiképzett, áttört fal mögött Róna Viktor és állandó
partnere, Orosz Adél 1959-es leningrádi (Szentpétervár) ösztöndíjas utazását beszéljük el. Az út Róna
pályájának mitikus fordulópontjává vált: a világhírű Rudolf Nurejevvel itt kötött barátságuk örökre
megváltoztatta az életét. A térrészben nemzetközi érdeklődésre is számot tartó, kivételes ereklyéket
mutatunk be.
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A második teremben – fülhallgatókon – bejátszások hallhatók, melyekben neves művészeink (Egri
Márta és Figeczky Bence színművészek és Komarov Alekszandr táncművész) olvasnak fel
kulcsfontosságú dokumentumokból. A teremben három tablet és egy nagyobb képernyő is működik –
ezeken álló- és mozgóképeket vetítünk a korszakból. A teret a folyosótól elválasztó szalagfüggönyön
1956-os budapesti utcakép látható.

7

A harmadik, egyben legnagyobb terem (elnevezése a kiállítás címadója is: Herceg a vasfüggöny mögül)
a művészi kiteljesedést ábrázolja sodró lendülettel, képek százait felvonultató tablóanyag és hatásos
látványelemek segítségével. Róna Viktor professzionális pályafutásának kereken három évtizedét
foglaljuk itt össze, nagyszámú és változatos emlékek strukturált tömegét bemutatva a hagyatékból.

A tér látványvilága háromosztatú: a padlón, hatalmas világtérképen elhelyezve ábrázoljuk a közel
másfélszáz várost, ahol a balettművész-pedagógus fellépett és/vagy tanított – az interaktivitásra hívó
látványelemre a teret szinte végtelenné növelő, azonos méretű tükörmennyezet „felesel”. Ennek
felülete előtt – a balett-termeket megidézve – hosszú balettrúd fut át a magasban.
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A harmadik osztást maguk a falak képviselik: ezeken közel húsz méternyi, plexi-tárló sorakozik, a
falakon tematikus-időrendi tablók ábrázolják a művészi kiteljesedés a világhírűvé válás állomásait –
kontrasztosan egymás mellé sorolva külföld és belföld, pompa és hétköznapok, kelet és nyugat
egymásba fonódó, párhuzamos világát.
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A több száz fotót és dokumentumot felvonultató terem központi darabja egy Orosz Adélt és Róna
Viktort ábrázoló hatalmas fénykép (Kotnyek Antal alkotása). A térben három tableten és két képernyőn
előadásfelvétel-részletek, dokumentumfilm-töredékek sorakoznak – hangjuk egy kivételével, mely a
hangzó teret uralja, fülhallgatóval élvezhető. a térben, két egységbe strukturálva Róna legfontosabb
szerepeinek és működése helyszíneinek adatsora olvasható.
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A negyedik terem (címe: „Az az öt ládát el kell rendezni”) tematikája összetett és szerteágazóan
felépített. A táncos közéleti-társadalmi képét és helyét a tér közepén elhelyezett, paraván-jellegű
tablókon sorakozó újságcímlapok és a Rónához érkezett magyar- és idegen nyelvű rajongói levelek
érzékeltetik.

A falakon Róna és Orosz mitikus és örökös partneri viszonyát tablósoron idézzük fel, egy tablót kapott
a Kötelék című mozifilm, melyben Róna a vásznon is kipróbálhatta magát, ráadásul főszerepben.
Összeállítás idézi fel Róna Viktor nemzetközi pedagógiai munkáját, melynek talán legfontosabb
állomása Tokió volt – az itt végzett egy évtizedes tevékenységét önálló egységben ábrázoltuk. A terem
fő fala az alkotó Róna Viktor előtt tiszteleg: koreográfiai főműve az 1991-ben a Magyar Állami
Operaházban bemutatott Csipkerózsika volt. A művet próbatermi és előadásfotók, dokumentumok
segítségével idézzük meg.
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A tér központi pontján pedig két bejátszás látható (projektorral, nagy méretben vetítve) a Csipkerózsika
egy jelenetéből és a bemutató tapsrendjében megrendülten színpadra lépő Rónáról – a bejátszások
egyben a tér uralkodó hangzását is adják. A terem címe a már halálos beteg, s eszmei hagyatéka
sorsáról nyilatkozó Róna egy korabeli interjújából származik – a negyedik tér az életbúcsú helyszíne is:
itt láthatóak Róna utolsó fotói, élete utolsó dokumentumai is. A teret és a kiállítást a művész egy, a
látogatóra átható tekintettel pillantó, hatalmas portréja zárja le.
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Róna Viktor kiállítás sajtómegjelenései

2020. március 25. szinhaz.org
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2020/03/25/herceg-a-vasfuggony-mogulrona-viktorra-emlekeznek-a-szineszmuzeumban/

2020. március 31. museum.hu
http://www.museum.hu/hir/8779/Rona_Viktor_balettmuvesz_az_amerikai_first_ladyvel

2020. április 23. Karc FM
Mohácsi Szilvia interjúja Halász Tamással Róna Viktorról
https://www.mixcloud.com/karcfm/f%C5%91szerep-2020-04-23-1500-1600-1/

2020. május 8. Élet és Irodalom
Fuchs Lívia: Megnyitóra várva (a Herceg a vasfüggöny mögül című kiállításról)
https://www.es.hu/cikk/2020-05-08/fuchs-livia/megnyitora-varva.html

2020. június 8. Hajónapló
https://hajonaplo.ma/muzeumok/rona-viktor-kiallitas-a-magyar-balett-csillagarol.html

2020. június 8. Karc FM
Mohácsi Szilvia Rádióinterjúja Halász Tamással a Táncarchívumról

2020. június 15. Prae
https://www.prae.hu/article/11633-a-diva-a-herceg-es-a-tenkes-kapitanya/

2020. június 20. Magyar Nemzet
https://magyarnemzet.hu/kultura/bacs-ferenc-es-rona-viktor-8269953/

2020. június 20. est.hu
http://est.hu/cikk/134097/ujra_fogad_latogatokat_a_bajor_gizi_szineszmuzeum

2020. június 30. Hegyvidék Újság 7.oldal
Róna Viktor és Bács Ferenc a Bajor Gizi Színészmúzeumban
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2020. július 25. Tilos Rádió
Ránki Júlia szerkesztő Halász Tamással, a Róna-kiállítás kurátorával beszélget.

2020. július 27. Tánckritika
Halász Tamással interjú a Róna-kiállításról.
https://www.tanckritika.hu/kategoriak/essze/1526-horeczky-krisztina-rona-viktor-hercegsege-1-resz

2020. július 27. Rádió Bézs
Halász Tamással rádióinterjú a Róna-kiállításról.
https://www.radiobezs.hu/radiobezs/radiobezs.archivplayer.page?szam=http%3A%2F%2Fwww.radi
obezs.hu%2Fradiobezs_files%2FArch%25C3%25ADvum%2F2020%2F0727_1600.mp3&fbclid=IwAR33
pvj2ccTmmyoinFm3wd4jYB5crF8NHPLl88vPy9yihroE2aR-FWtjIDA

2020. július 27. MTVA Biztonságban otthon című műsora a Bajor Gizi Színészmúzeumról és új
kiállításainkról (interjú Gajdó Tamással)

2020. július 28. Bartók Rádió
László Ferenc szerkesztő Halász Tamással, a kiállítás kurátorával beszélget

Tánc 2020. nyár 21-22-23 oldal Reflektorfényben rovat
Előhang a herceg a vasfüggöny mögül című kiállításhoz

Museumcafe 75-76 szám
http://muzeumcafe.hu/hu/mulando-test-emlekei/

2020. augusztus 8.
Bartók Rádió, Súgólyuk című műsorban interjú a kiállításról (riporter: László Ferenc, szerkesztő:
Radványi Dorottya)

Látogatószám, bevételek, eddigi programok

A kiállítás első bemutatkozása még az online térben valósult meg. A Múzeumok Éjszakája keretében
2020. június 27-én online közvetítést szerveztünk a Facebook-on keresztül, amelyen összesen 5623
bejelentkezést mértünk.
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2020. június 24. és augusztus 9. között a Bajor Gizi Színészmúzeumban 158 fő tekintette meg a
kiállítást, amely eddig 67.800 Ft jegybevételt hozott.
A kiállításhoz az elkövetkezendő hónapok során újabb programokat szervezünk, kurátori
tárlatvezetéseket, ill. meghívott vendégekkel beszélgetéseket Róna Viktor pályájáról.
Bízunk benne, hogy a járványhelyzet nem akadályozza meg a terveinket és minél szélesebb körben
tudjuk megmutatni a látogatók számára a kiállítást.
Ezúton is köszönjük az NKA támogatását!

Budapest, 2020. augusztus 10.

Halász Tamás
A kiállítás kurátora
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