
N a d r á g o t  s á l k é n t ,  

a v a g y  a l t e r n a t í v  d i v a t

ft ruhaszobrász

Rózsaszín-szürke plaká
tok csalogatták az embe

reket november elején a 
Petőfi Csarnokba Király 
Tamás ruhabemutatójára. 
Ne dőljünk be a minden
napok divatirányzatainak, 
hanem költsük pénzűnket 
inkább eredeti dolgokra, 
öltözködjünk abból a ke
vésből jobban! — ajánlja 
a „ruhaszobrász”.

Nem tudom, hogy divat
szakkörökben mennyire 
ismert az alkotó, minden
esetre kíváncsi lettem vol
na, hogy hány szakember 
volt ott, .Jekoppintani” a 
legújabb Király-féle divat
vonalakat, anyagokat, szí
neket. Én még nem jár
tam a tervező butikjában, 
de már másodjára láttam 
kreációit. Először néhány 
hónappal ezelőtt a Ganz- 
MAVAG Művelődési Köz
pontból kiszorított Balkán 
Toorist-produkció, a Dejá 
vu revue keretében. Jó 
érzékkel a narrátort is át
mentették, Kiss Tamás 
László (ex-KontroIl) fa
nyar humorral ajánlotta 
figyelmünkbe a látnivalót.

A háttérben játszani 
kezdett a szerényen meg
húzódott Gagarin együttes 
(Másik* János és társai) és 
kellemes dallamokkal, rit
mussal alapozta meg a

látványt. Először is gyer
mekkorunk játékszereivel 
felékszerezett maneken 
tűnt föl: ha kedvünk ke
rekedik kisded lelkiálla
potba visszacsúszni, ter
heljük magunkat kaucsuk- 
babákkal és miegyebekkel,, 
garantált a gőgicsélésünk. 
Ellenben, ha,bátrak, ruga
nyosak, netán ravaszak 
vagy félénkek akarunk 
lenni, öltözzünk a megfe
lelő állát bőrébe-szőrébe: 
párduc, leopárd, róka és 
nyúl az ajánlott gerezna. 
A főként angórába bújt 
nyuszifül viszont kecses 
vadsággal ijesztgeti bá- 
mulóit. De még vadabb 
látvány következik, egy 
igazi démon jön pávatol
iakkal és szőrmével alig 
fedetten. Fantasztikus
mozgásba kezd, az egyip
tomi hastáncosnők kutya- 
ütők hozzá képest — jegy
zik meg a szakértők. A do
bogón visszafelé sikerül is 
kiszabadítania kebleit a 
tüll lepelből. A tapsjuta
lom nem marad el. Ami 
ezután következik, látvány 
a nőknek. Két lány ügyes, 
gyors mozdulatokkal foszt
ja meg színes selyemgyol
csaitól a manekenflút, és 
itt már totális a strip
tease. Hétköznapi model
lek következnek, szürke, 
munkába illő darabok, ko
mor papír és fém alkat
részekből összeszerelve. 
Aztán egy meglepő fordu- • 
lattal csapa'tnyi kislány 
gúlát épít a testéből, 
amúgy tornászmódra. A 
bemutató eközben zajlik, 
alig zavarják egymást. 
Kemény triumvirátus ér
kezik, zászlót is- hoznak 
magukkal, fémből valót. 
Ez megy szürke munkaru
hájukhoz. És máris az est 
fénypontjához érkeztünk: 
egy rózsaszínű tüllruhába 
öltöztetett szőke kis an

gyal tipeg ki a dobogóra. 
Nem kell sokáig várnunk 
és megjelenik a királyfi 
is, igaz, nem lóháton, ha
nem kantáron vezeti fehér 
paripáját. Béketűrő jó
szág, jól viseli a zajt, a 
tömeg testközeliségét, s 
azt, hogy a szőke kislány 
szőrén ülje meg kifelé 
menet. Ok így hármasban 
a „Baby’s dreams”. Leány
álmot látott a Pefőfi Csar
nok népes közönsége. Utá
nuk dáma jön csillogó-vil- 
logó, nem azonosítható 
anyagokba és brokát mi
nibe burkolva. Arany 
pomponok himbálóznak 
fülében és derekán. Előke
lőén dekoratív * jelenség, 
ö t két szivaccsal fedett — 
nem kitömött! — leányzó 
követi, sajnos, túl sok raj
tuk a habszivacs, kevés a 
habosán friss bőr. De 
azért ők is csinálnak né
hány páros kunsztot és 
gimnasztikázva "ellebegnek. 
A ruhák térfogata tovább 
nő, két hölgy jelenik meg 
a kifutón a középosztály
ból. Csak az ágyat' hagy
ták otthon, az ágyneműt 
magukon hozták: kosztüm
jük dunna és párna fáty
lakkal — a baldachinról.

A finálé következik, fel
vonul a teljes kollekció, 
szavazhat a közönség. Egy 
férfi modell a nyerő: az 
alsónadrág és viselője. 
Könnyű neki, két kígyó is 
volt nála. A konkurencia 
pedig hiányzott, női fehér
nemű nem szerepelt a be
mutatón. A kellemes es
tét a Bárdos Deák Ag
nes—Kis Erzsébet ének
kettős, valamint Kamondy 
Agnes és zenekara zárják. 
Ébresztő, hölgyeim és 
uraim, a Baby’s Dreams 
véget ért. Г
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Д rockzenészek és a reklám
A „korlátlan lehetőségek ha

zájában’' a popvilág nem csinál 
különösebb gondot abból, ha ke
mény, de ugyanakkor könnyen 
megkeresett reklámpénzről van 
szó. Más a helyzet Európában. 
Itt még csak kialakulóban van 
az, ami a tengerentúlon már ma
gától értetődő dolognak számít. 
De nézzük csak meg közelebb
ről, miről van szó!

A nyugatnémet Musik Exp- 
ress/Sounds popmagazin hasáb
jain olvashattunk erről egy ér
dekes cikket. A popvilág nagy
jai — busás összeg ellenében — 
odaadják nevüket, ha jól fizető 
reklámról van szó. Kivétel per
sze mindig akadt. Bruce S p r in g 
s te e n  például nem volt hajlandó 
elfogadni a Chrysler Cég 12 mil
lió dolláros ajánlatát, amely sze
rint eme autógyár kamionjai 
előtt állt volna a fotósok elé. ö  
csak a saját zenéjét reklámoz
z a . ..  Vannak, akik persze le
zserebben fogják ezt fel. Itt van 
példaként G ra ce  J o n e s , aki sok 
cég hatalmas poszterjeiről nevet 
ránk például egy Honda, vagy 
éppen a legújabb Bond-filmben 
látható Renault társaságában.

A nálunk is igen népszerű T i
na T u rn e r , vagy éppen Y o k o  
O no, C h er  és B e tte  M id le r  egy 
amerikai női magazin, a McCall’s 
image-ot próbálják „fölpolíroz
ni”. Az újságot ezután természe
tesen nagyobb példányszámban 
vásárolják, s a befektetett mil
liók immár megtérülnek. Fur
csának tűnhet számunkra, de az 
ex-Beatles R in g ó  S ta r r  Schwep
pes tonikot „ad el”, Adam A n t  
Honda járgányokat, G eo rg e  H a r
riso n  a Panasonicnál landolt, 
P h il C o llin s  pedig sört reklámoz. 
Elfogadott tény, „a pénznek nin
csen szaga".

Persze ezen az óriási üzleten 
— mert meg kell jegyeznünk, er
ről van szó — mindkét fél jól 
jár. Újabban úgy gondolkoznak 
e zenészek, nem rossz bolt, ha 
valaki ráadásul még a turnéju
kat is finanszírozza.

A Pepsi cégnek egy mindössze 
háromperces tv-reklám három
millió dollárjába került, L io n e l  
R ic h ie  ugyanakkor 15 millióval 
lett gazdagabb! Az európai kon
tinens nyugati felén bizony a 
művészek visszahúzódóbbak e 
tekjntetben, úgymond diszkré- 
tebbek amerikai kollégáiknál.

U do L in d e n b e r g  egykor nem 
mutatkozott hajlandónak arra, 
hogy egy nyugatnémet banktár
saság számára néhány sort tril
lázzon 300 000 márkáért! Mosta
nában azért nem ennyire szé
gyenlős, és elfogadja a Kodak 
cégtől turnéja teljes anyagi fe
dezetét, cserébe ljoncertplakát- 
jain a Kodak névjegyet is lát
hatjuk. A nálunk is ismert Wella 
kozmetikai társaság is beszállt a 
popüzletbe, a Nena-koncertsoro- 
zat egyik fő finanszírozójává 
vált. A koncertplakátokon, kü
lönféle hirdetéseken, belépője
gyeken az együttes mosolyogva 
hirdette: „Hair by Wella, dres
sed by Sasch”, azaz a hajat a 
Wella fésülte, a ruhák a Sasch 
divatszalonban készültek. Volt 
okuk mosolyogni? A nálunk át
ütő sikert aratott Nenát hazájá
ban nem fogadta mindenütt a 
várt rajongótábor. Mannheim- 
ben a tervezett 1 0 0  0 0 0  ember 
helyett alig másfélezren gyűltek 
össze. Nagyon is szükség volt te
hát arra a félmillió márkára, 
amit a Wellától kaptak. A nyu
gat-európai zenészek sem olyan 
szemérmesek már, mint valaha.

Persze, nem mindenütt már

ka vagy éppen dollár vándorol 
művészzsebekbe. A Puma „in 
natura” fizet. M ik e  O ld fie ld ,  
G ia n n a  N a n n in i , az AC.DC és 
U do J ü rg e n s  tetőtől talpig Puma 
szerelésben prezentálják a szín
padon „mecénásukat”.

De vajon igazán megéri-e a 
muzsikusoknak, hogy ennyire el
adják magukat? Az esetek több
ségében valószínűleg nem. Ezek 
a „szponzorok” (=adományozók) 
csupán cseppek a tengerben, 
mert egyes zenészek olyan exk
luzív adózási kategóriába tartoz
nak, hogy nem jelent különösebb 
bevételt az így megkeresett pénz. 
Ám ebben az esetben is talá
lunk kivételt. A Philips konszern 
1 2  millió dolláros exkluzív szer
ződést kötött a Dire Straits 
együttessel. Eszerint a Knopfler- 
csapat, amely egyébként a leg
több kompakt lemezt adja el a 
világon, kizárólag csak Philips 
kompakt lemezen szerepel. Itt 
már nemcsak a turné plakátjain 
és a belépőjegyeken hirdetnek, 
hanem a szerződés szerint 
K n o p fle r  saját kezűleg mutatja 
be a Philips gyár termékkataló
gusát: „kiváló zenekar ajánl egy 
kiváló terméket”. A gáláns ado
mányozókért folyó harc időköz
ben óriási méreteket öltött. Ame
rikai példára Európába is betört 
a „reklámláz”. Persze, itt még 
azért óvatosabban bánnak a do
loggal. Az USA-ban a reklám
szponzor mindennapos, megszo
kott dolog, hiszen a tévétársasá
gok adásait a reklámokból fize
tik. Érezhető azonban, hogy ez 
rendkívüli függőség is. Gondol
junk csak a filmek állandó meg
szakításaira... Európában még 
nem ez az általános. De vajon 
meddig?

(labátb)
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