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A divatellenes divattervező

Faunok az utcán
Nem tagadom, ezen a reggelen a 

szokásosnál több időt. töltöttem a 
tükör előtt. Nyomasztóan hat az 
emberre, ha tudja, olyan .emberrel 
találkozik, akinek az öltözködés a 
szakmája. Márpedig Király Tamás 
ebből is az a fajta, aki rendhagyó 
módon gondolkodik a divatról és a 
ruházkodásról. A Baby’s Dreams, 
Boy’s Dreams és Anim al’s Dre
ams című divatshow-k alkotója 
maga sem hagyományos külsejű 
ember. Találkozónkra fekete ruhá
ban, fekete hajban és fekete szem
üvegben érkezett, s e sok fekete 
sejtelmességét csak tovább fokozta 
az a homályos bár, ahol leültünk 
beszélgetni.

Mindenki a magáét
-M ilyen  céllal készülnek meg

hökkentő divatbemutatói ?
Valóban azt szeretné, hogy a fia 
talok a maga által megálmodott, 
különleges, abszurd öltözékekben 
járjanak ?

-  Engem felháborít, hogy az em
berek nem tudnak egyénien öltöz
ködni. A divat gyilkos dolog, mert 
uniformizál és kiöli az egyéniséget. 
Én tehát tulajdonképpen egy 
diyatellenes divattervező vagyok, 
aki azt szeretné, hogy mindenki te
remtse meg a maga divatját. Nincs 
két egyforma ember, így tehát két 
egyformán felöltözött ember sem 
lehet. Készítettem egy variálható 
ruhát. Ezt ha száz ember száz szo
bában egymástól ekülönítve fel
venné, akkor mindahány máskép
pen csinálná. Ezt a ruhát mindenki 
ízlésének, egyéniségének megfele
lően hordhatja. Ez az én divatom 
lényege.

Király Tamás különleges divat- 
show-inak közönségét nem ele
gáns hölgyek és urak alkotják, ha
nem a Petőfi csarnok látogatói, mái 
tizenévesek. A teremben nem a 
márkás parfümök illata - éreődik, 
hanem fullasztó áporodottság. 
A hangszórókból sem andalító sza
lonzene csordogál, hanem kemény 
rock lövelL

-  Az első és legfontosabb, hogy 
a közönség megszeresse magát a 
divatbemutatót. A hagyományos, a 
Magyar Divatintézet által rende
zett bemutatókat a fiatalok egyál
talán ném szeretik, ezért ki kellett 
találni egy új formát, amely 
ugyanakkor egy kicsit koncert is, 
show is. Ez azonban csupán az el
sődleges különbség. A fontosabb 
az, hogy én a bemutatott modelle
ket nem ruháknak szánom, hiszen 
ez ellenkezne is az elveimmel, én 
csupán ötleteket szeretnék adni. 
A túlzások pedig éppen arra valók, 
hogy az emberek azt gondolják: jó, 
jó, de hát én ezt nem vehetem fel. 
Ha feleannyi lenne, akkor talán, 
így aztán ha látnak egy ruhát, 
amelyik tizenöt színű, akkor azt 
túlzásnak találják, de ennek hatá
sára fel mernek már venni egy öt
színűt. És nekem ez ä célom.

-  Hogyan, mityen gondolatból 
születik egy bemutató?

-  Amikor a Baby’s Dreams-t ké
szítettem, akkor abból indultam ki, 
hogy miről álmodik egy lány. Ar

ról, hogy ha nagy lesz, akkor majd 
ő is felvehet olyan cipőket, ruhá
kat, mint az anyja. S ahogy a dal is 
folytatódik, majd „jön egy királyfi 
tán, hófehér paripán”. A bemuta
tó egy pontján aztán mintegy il
lusztrációnak megjelent egy ki
rályfi a lovon. A Boy’s Dreams, 
vagyis a fiúk álma úgy állt össze, 
hogy több mint száz fiútól kérdez
tük meg, miről szokott álmodni. 
^Cözülük például sokan álmodtak 
ápolónővel így hát lett egy ápoló
nőjelmez is a műsorban. Amikor a 
legutolsót, az A nim al’s Dreams-t 
terveztem, akkor éppen a mitoló
gia érdekelt, főként a félig állat, 
félig emberi lények. Ezek is első
sorban az öltözködés szempontjá
ból. így született meg például a 
szőrmenadrág, és a bikapata alakú 
eipő. És, hogy milyen az élet: a 
szőrmenadrág-viseletről nem sok
kal később megtudtam, hogy az a 
lappoknál természetes. Tehát amit 
mi itt furcsának, meghökkentőnek 
találunk, az máshol egészen meg
szokott, elterjedt.

Szőrmehulladék
-D e  nem éppen a fiatalok zse

bének való.
-A zt a szőrmenadrágot, ami a 

bemutatón látható volt, filléres 
anyagból, szűcsszőrmehulladékból 
ragasztottam össze. Ezt bárki meg
teheti. Éppen az a célom, hogy be
bizonyítsam, ötlettel, találékóny- 
sággal akármiből lehet ruhát ké
szíteni. Én csak megmutatom, 
hogy mi mindenből. Az a fontos, 
hogy az ember jól érezze magát az 
öltözékében, hogy abban „lakjon.” 
Az öltözködésbe bele kell tanulni, 
s ha ezt megtanultuk, akkor meg
felelő összeállításban mindent le
het hordani. Persze én sem fauno
kat vagy szfinxeket akarok látni az 
utcán.

Közvetlen barátai „divatdiktá
tornak" tartják. A fiatalok, az üres 
zsebűek szószólója kívánna lenni, 
amolyan divat-Beatrice. Maga is, 
jó próféta módjára; egyszerűen,- 
bár nem hivalkodásmentesen öltö
zik. A próféták szeretik, ha külde
tésük már messziről látszik rajtuk. 
Ruhadarabjai többsége: egy fehér
ről feketére festett nadrág és az or
mótlan fekete cipő, a használtpiac 
adománya. Odáig még mindenki
nek telik egy buszjegyre.

-  Milyen messzire jutottak el a 
bemutatói? .

-  Évente egyszer . rendezek 
show-t a Petőfi Csarnokban, s van
nak és voltak külföldi meghívása
im is. Részt vettem az amszterda
mi magyar héten, a nyugat-berlini 
művészeti héten, két bemutatóm 
volt New Yorkban, s meghívásom 
van Glasgow-ba, Londonba, Ró
mába, Bécsbe, sőt úgy néz ki, hogy 
Moszkvába is.

-H ogyan  fogadják a nézők a 
modelljeit? Érzi-e rendszeres kö
zönségén, hogy valóban hatással 
van rájuk?

-Eddigi bemutatóim során két
száztíz modellel dolgoztam együtt. 
Ők önként vállalták, hogy részt 
vesznek egy-egy ilyen bemutató

létrehozásában, s ez számukra sem 
könnyű feladat. Nem égy olyan 
modellt mutatok ugyanis be, ame
lyek a helyszínen születnek; ezek 
egyszeri, alkalomra szóló darabok. 
Ilyenkor azt érzem, hogy azokra az 
emberekre, akik végigcsinálják ve
lem ezeket a műsorokat, hatással 
van az én divatom.

-K ikbő l áll a közönsége?
-Leginkább lányokból. Modell- 

jeim többségét is nekik készítem, 
mivel ők még mindig jobban öltöz
ködnek, mint a fiúk. Ugyanakkor 
azt veszem észre, hogy egyre széle
sedik a nézőközönség. Míg eleinte 
jórészt csak fiatalokat láttam, mos
tanában már más korosztályok is 
kíváncsiak a munkámra.

Törvényen kívül
- S  hogyan viszonyul hozzá a 

hivatalos szakma?
-  Nekem nincsen kapcsolatom a 

magyar divatszakmával, s Magyar- 
országon nincs is olyan, aki az 
enyémhez hasonló munkát csinál
na. Nem vettek fel a Művészeti 
Alapba sem, mert nem tudják, ho
vá tegyenek. Ugyanakkor rendsze
resén készítek jelmezeket neves 
rendezők filmjeihez. Azokkal a ter
vezőkkel, akikkel a külföldi útjai
mon találkoztam, s akiknek szere
tem a munkáit, kapcsolatban is 
maradtam. Én egyébként nem hi
szek sem a külföldi, sem a magyar 
divatlapok hatásában. Nem hiszem 
azt sem, hogy a nagy divatdiktáto
rok alakítják a divatot. Sőt olvas
tam valahol, hogy a lapok kiadói 
már egy-két évre előre eltervezik, 
hogy milyen tónusú legyen az új
ság, ' és ehhez illő ruhamodelleket 
közölnek. Tehát a divat is manipu
lált.

- E g y  ilyen „törvényen kívüli” 
ember miként kaphat meghívást 
hivatalos külföldi magyar hetek
re?

-  Általában úgy, hogy hallották 
a híremet, és külföldről kémek.

—A divattervező végső célja 
mégis az, hogy a ruháit, az elkép
zeléseit megvalósulni lássa. En
nek egyik módja, ha a modelljei 
megvásárolhatók. Ön nem vágyik 
erre?

-  Előfordult már, hogy a ruháim 
egy-két helyen kaphatók voltak, 
most éppen nem. Ezek ugyanis 
mindig egyedi darabok, s nem is 
túl drágák, mert nem drága anyag
ból készülnek. Persze nagyon sze
retem a nemes anyagokat, de azok 
nagyon sok pénzbe kerülnek. 
Előbb-utóbb szeretnék egy üzletet 
nyitni. Én azonban egy olyan bolt
ra vágyom, ahol az emberek jól ér
zik magukat, ahol szabadok, nyu
godtan öltözködhetnek, nem kell 
várni a próbafülkére, szól a zene. 
Egyszóval egy olyan boltot nyit
nék, amelyben az emberek meg
szeretik azt a helyet, ahol a ruhák 
laknak.

Hogy lesz-e valaha ilyen bolt? Ez 
pénzkérdés is! A kávéját egyelőre 
én fizetem. Talán legközelebb ő 
jön.

Hanthy Kinga

Fater-klub

Tojás a fejen
• ®

Marc Ballafel avantgarde punk 
és mozgásszínész. Francia, de ka
nadai útlevéllel járja a világot. 
Most összeált két hollandussal, 
jobban szólva csak a lány -  Ann — 
az, a fiú -  Mr. Gyuri Aradi -  egy 
Ausztráliába emigrált magyar csa
lád sarja, ő  és barátnője az amsz
terdami „Tengerhez” címzett ven
déglőben pincérek, itt találkoztak 
és barátkoztak össze egyébként 
Marckal, és egy évig azért hordtak 
csokomyakkendőt és bájmosolyt, 
hogy összeszedjenek annyi pénzt, 
amennyiből beutazhatják a fél vilá
got

Az út során Gyuri kedvéért Len
gyelországból (ott Marcnak volt 
halaszthatatlan mozgásszinházi el
foglaltsága) jöttek Magyarország
ra, mert az ausztrál-holland látni 
akarta, honnan is származtak el a 
szülei, milyen is a szülőföld, amely
ről cinnyit hallott

De én nem erről, hanem igazá
ból Macról és egyéb dolgokról sze
retnék írni.

Szóval Mac! Képzeljenek el egy 
kopaszra borotvált, feketére lakko
zott körmű, inas, sovány, alacsony 
fiút aki az alkalomnak megfelelő
en cseréli színes kontaktlencséit -  
így akár sárga, kék, vagy piros sze
me is lehet, és ehhez válogatja 
meg a legtarkább színekben pom
pázó parókáit.

Biztos, hogy van bennem valami 
provincializmus, mert nem tudtam 
Maréról levenni a szemem, különö
sen, amikor az étteremben, vacso
ra közben -  meleg nyári este volt -  
egyszer csak lekapta a parókáját 
és a vüág legtermészetesebb mód
ján maga mellé tette az asztalra. 
Ennek ellenére mégis volt benne 
valami báj. Feltűnő megjelenése 
nem volt durva, sőt inkább egé
szen finom. Mosusz illatú parfü
möt használt, és bár nem beszél
tünk róla, de mindannyiunk előtt 
természetes volt, hogy ő a fiúkhoz 
vonzódik.

Megjelenése tulajdonképpen 
poszt-punk-féle volt, mert olyan 
kellékeket használt, amelyek bizo
nyos, jólétről árulkodtak. Nem volt 
szakadt, lezserül öltözött, ugyanak
kor hiányzott belőle az az őserejű 
vadság, és lázadás, ami annak ide
jén jellemezte a punkok mozgal
mát.

Minden „mű”-ség ellenére, szto
rijai -  eredetiek voltak. Varsóba ér
kezve vízumot kellett kérnie, és a 
hivatalos aktához egy olyan fény
képet mellékelt, amelyiken valami 
furcsa, fehér-sárga színű anyag 
látszott a fején.

-  Mi ez? -  kérdezte a határőr.
-  Tojás -  mutatott Marc a képre, 

hangja természetesen csengett, sőt 
egy kicsit csodálkozott, hogyan 
nem ismerik fel errefelé a tojást.

-Tojás?!

-  Igen! Tükörtojás.
-A ha...-
— Miért, nem jó a kép? Szerintem 

nagyon jól mutat.
A határőr csak bólogatott, és szó 

nélkül beütötte Marc útlevelébe a 
vízumot.

®
Ismerőseim nyitottak voltak 

minden iránt. A Blaha Lujza téri 
villamosmegállóban Gyuri szúrta 
ki azt a plakátot, amelyik mellett 
én naponta elmentem, és figyelem
re sem méltattam. A papírlap a Fa
ter-klubot hirdette és ismerőseim 
elhatározták, hogy mindenképpen 
elmennek megnézni.

Az út a Somogyi Béla utcáig pár 
perc. Már szürkült, amikor elindul
tunk. A házak komorak voltak, és 
párás, fullasztó volt a meleg.

A Fater-klub olyan szuterénféle 
helyiségek összessége. Odalent sa
vanyú emberszag fogadott, és 
mellbe vágott a zene. A basszus és 
a dob ereje megtaszított, éreztem 
ahogy a testemben lüktetnek. Az
tán egy gitár hangja vijjogott a fe
jünk felétt, majd monoton ének 
szólalt meg.

A teremben csak százan lehet
tek, mégis úgy tetszett, hogy elvi
selhetetlen a zsúfoltság. A zenekar 
előtt punkok ugráltak katonaba
kancsban, járták csűrdöngölőhöz 
hasonló táncukat.

Ann Gyuriba kapaszkodott, 
Marc is a fal mellé húzódott. Nem 
értettem őket. Félelem és tartózko
dás látszott az arcukon. Aztán hir
telen kiment a villany és sötét lett.

-Áramszünet -  kiabálta valaki.
-Menjünk — mondta Gyuri. — 

Elég volt.
-  Valami baj van?
-Nincs -  mondta Marc, de ne

kem úgy .tűnt, hogy minél előbb ki 
szeretne jutni a friss levegőre, 
mert amit itt látott, az az ő kis fi
nom lelkének már durva, civilizá
latlan és nagyon-nagyon kelet-eu
rópai.

.. 0
Hiába, így múlik el a világ dicső

sége. Az egykor „forradalmi” zenei 
és magatartásbeli eszpie nálunk 
még pislákbló lángja elijeszti az 
odaátról, a szülőföldről jövőket. 
Marc talán már elfelejtette, vagy 
sohasem tudta, hogy a PUNK kife
jezés hitványt és csavargót jelent, 
és egy szakértői meghatározás sze
rint a punk „kivétel nélkül a társa
dalom pereméről való, java része 
munkás szülők gyermeke, sokan 
árván, az utcán vagy a javítóinté
zetekben nevelkedtek, néhányuk 
Számára a börtön sem ismeretlen. 
'Másként kifejezve: szociális esetek 
szenvedő alanyai voltak, akikkel 
szemben az élet nem volt valami 
bőkezű, s akiknek kivétel nélkül 
valamilyen vélt, vagy valós ’bű
n ü k’ volt a társadalom előtt, leg
többször az, hogy nem kaptak 
munkát. Más utat nem találva a

zenében  lá ttá k  a  lá za d á s  lehetősé
gét, a  v iszsza csa p á si k ísérle te t sé
re lm eik  elégtételére. Teljes egészé
ben e lve te tték  a  tá rsa d a lo m  és a  
fen n á lló  ren d sze r  id eá lja it, e z t  
tü k rö zi zenéjük, ideo lóg iá juk , öl- 
tözésük, v ise lked ésü k  és a rck ife je 
zésük, egész é le tren d sze rü k  és  
életfelfogásuk. ”

®
Hagyjuk Marcot' és Gyuriékat 

magukra, talán most valahol Ana- 
tóliában lehetnek egy esküvőn, 
vagy valamelyik izraeli kibucban 
szedik a narancsot Jómagam vi
szont újból elmentem a Fater- 
klubba, sikerült összehozni egy be
szélgetést hogy bővebbet is meg
tudjunk róla.

Az elnevezés eredete teljesen vi
lágos. Pál Konstantin gyógyszertá
ri küldönc és a Rejtett jelek zene
kar énekesének beceneve az, hogy 
Kons-Fater, és mivel mint olyan 
mindenhol jelenlevő, talán a dol
gokra is hatással lévő, meghatáro
zó egyéniség ez a fiú, így lett a 
klub neve Fater.

-  Azért csináltuk nyáron -  
mondta Kons a klub megalakulá
sáról -, hogy azok akik nem nya
ralnak, eltölthessék valahol az ide
jüket. -  Majd az úgynevezett new- 
wave, vagyis az újhullámos zene
karok, a klubok és a közönség kö
zötti szakadékról magyarázott, míg 
a klubvezető, S o lti Ágnes egyetlen 
mondattal a helyére nem tett min
dent.

-  Én még ennyi magányos fiút 
mint itt -  mondta -, sehol sem lát
tam. Ugyanakkor tele vannak ze
nei és fiziológiai agresszivitással. — 
És arról beszélt még; hogy már 
pszidhológusok is segítettek nekik 
abban a munkában, hogy a kon
certeken baj nélkül vezetődjenek 
le az energiák.

Szegény Marc, hol vagy te et
től?! Engem érdekelne, hogyan, 
honnan és kik járnak ide, de ez egy 
riport és nem szociológiai vizsgá
lat, így többnyire közhelyszerű 
dolgokat kérdezek és közhelysze
rű, bár nagyon igyekvő válaszokat 
kapok. Arról, hogy a közönség le
gyen toleránsabb, meg az ifjúság 
miként radikalizálódik, szóval az 
egész olyan általános közérzeti tá
jékoztató lett felnőttek részére. 
Mígnem a sarokban eddig csende
sen ülő fiú felállt, és szomorú sze
mét rám emelte.

-Hülyeség az egész -  mondta, 
gondolom arra célzott, amiről egé
szen eddig beszélgettünk, azzal 
otthagyott minket.

®
Igaza volt Ezt a rezignáltságot 

éreztem egyvégtében, mert van
nak olyan dolgok, amelyekről nem 
lehet beszélni. Aztán benyitott a 
szobába Oláh Miklós egy vörös ha
jú ex-Fater-klubos és családapa, 
aki egy pillanat alatt áttörte a köz
helyek építette falat.

- Id e  punkok, és skin-head-ek 
járnak. Ez utóbbiaknak az a felfo
gásuk, hogy minden punkot meg 
kell verni. Valami hülye újságcikk
ben olvastak arról, hogy ez nyuga
ton így van. Csak lassan, egésd las
san lehetett megértetni a bőrfejű- 
ekkel, hogy ne üssenek gondolko
dás nélkül.

-  Miért ütöttek?
-  Csak.
-  Nincs semmi bővebb magyará

zata?!
-  Nincs. Már az induláskor kap

tunk egy listát, hogy kiket ne en
gedjünk be a koncertekre. A rend
őrök itt mindig megjelentek. Igaz 
persze, néha elcsattant egy-egy po
fon. De ezek nem nagy ügyek. 
A lényeg az, hogy ezeknek a gye
rekeknek van hová járniuk. Most 
mit mondjak? Engem már itt fé
nyes nappal a tisztelt környékbeli 
lakók leköpdöstek. Van egy, az ál
landóan ólommal dobál. Egyszerű
en nem lehet Velük szót érteni. Azt 
mondják, aki idejár, az rongyem
ber.

Hallgatunk. Ó, hol van az a 
szent tolerancia, amit Kons-Fater 
igyekezett megértetni velem, hi
szen az ablakon kitekintő lakótárs 
már a látványtól (és ami mögötte 
van) nem éppen jogtalanul félti 
gyermekét, magát és javait.

-  A látvány a tartalom és a kör
nyezet determinációja -  mondtam 
azon a nyári estén Marcnak és 
Gyurinak rossz angolsággal, de azt 
már nem tudtam elmagyarázni, 
csak éreztem: milyen borzasztó jó 
az, hogy azoknak az embereknek, 
akik kitaszítottak és akik maguk is 
idegenkednek mindentől, legalább 
adatik egy hely... Egy hely...

Boros István


