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„Le Chat Noir” plakát történeti háttere és elemzése 

 

 

 

A 19. századi Franciaország kulturális felvirágzásának egyik eredménye az 

országszerte, de főként a fővárosban, Párizsban megjelenő új, szórakoztató műfaj és 

sajátos színház, a kabaré.  

Párizsban az egyik legelső ilyen kabarészínpad a „Chat noir” azaz a Fekete Macska 

volt, a hajdani bűvész, Rodolphe Salis vezetésével alakult kocsma a Montmarte-on. A 

város művészeiből, íróiból állt, ahol az összegyűlt baráti kör saját szerzeményeikkel, 

alkalmi alkotásokkal például dalokkal és versekkel mulatatták egymást, mutatták be 

tehetségüket. A Chat noir hírnevét annak köszönhette, hogy az effajta estek híre 

elterjedt a műkedvelők között, így később a kabarészínpadot tulajdonosa 

intézményesítette, a fellépések állandóvá váltak, a művészek egész estes fellépéseket 

is vállaltak akár teljes közönség előtt is. 

 1885-re a vállalkozás úgy kinőtte magát, hogy úgy helyre költöztették, valamint 

árnyjáték-színházzal is bővítették a kabaré repertoárját.   

A „Fekete Macska”számtalan neves látogatója és művésze között olyan neveket 

tudhatott magának, mint Claude Debussy, Henri Riviére, Aristide Bruant és Henri de 

Toulouse-Lautrec. Az itt fellépő művészek számára a kabaré közönsége előtti 

szereplés sokszor ugródeszkát jelentett, karrierjük fellendítésében nagy szerepet 

játszott.  

A nagy sikerre való tekintettel, a kabaré és annak közönsége igényt tartott a 

terjeszkedésre. A francia nép szívesen látta volna a színpadot más városokban is, ahol 

pedig még nem értesültek a kocsma színvonalas tevékenységéről, ott szükséges volt 

valamely figyelemfelkeltő reklám, így született meg az azóta méltán híres plakát a 

„Chat noir”, Théophile Alexandre Steinlen festő kezei alatt.  
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Steinlen, Lausanne-i születésű festő, fiatalkorában, festői ambícióinak kiélése 

érdekében költözött Párizs művészek lakta negyedébe Montmarte-ba , ahol 

megismerkedett a pezsgő nagyvárosi élettel, valamint aktív tagja lett a Chat noir 

művészi és baráti közösségének, így később őt érhette a megtiszteltetés, hogy 

elkészítse a kabarészínpadot reklámozó plakátot. 

A festő életében érdekességnek számíthat és akár a plakát hatásának is betehető, hogy 

későbbi munkásságában újból visszatértek a jellegzetes, addigi művein fel nem 

lelhető, macskaábrázolások.   

 

A továbbiakban magával a Chat noir plakáttal szeretnék foglalkozni, esetleges 

magyarázatot találni annak ikonikussá válására.  

Véleményem szerint, ahogyan azt korunk virágzó reklámszakmája is láttatni engedi, a 

vizuális kommunikációnak hatalmas szerepe van az életünkben. A vizuális 

kommunikáció lényege és sikerének titka, hogy univerzálisan értelmezhető, nem 

ütközik értelmezési korlátokba. Egy hatékony és figyelemfelkeltő plakát esetében, 

szükség van az egyszerűségre, figyelemfelkeltőnek és tömörnek kell lennie, nem 

szabad, hogy az azt tanulmányozó elunja annak szemlélését, mert esetlegesen elvész a 

részletekben. Fontos a világos és pontos közvetítés létesítése.  

További fontos szempont egy plakát létrehozásánál, hogy magára vonzza a tekintetet 

akár egy zsúfolt utcán is. Ezt többféleképpen megvalósíthatja a plakát készítője, a Chat 

noir esetén a színek kontrasztja és a jól kivehető macska ( távolról annak sziluettje) 

biztosítja.  

 

A művészeti lexikon ekként definiálja a plakát fogalmát: 

 „A plakát az alkalmazott festészet modern műfaja. A nagyvárosi élet kifejlődése, a 

modern kereskedelem üzleti versenye hívta életre. Formai lehetősége a 

posztimpresszionalista festészet eredményeiből született meg: összefoglaló 

vonalvezetés, nagy dekoratív foltok megadják a lehetőséget arra, hogy a plakát 

megállja helyét az utca eleven mozgalmasságában, élénk színeivel feltűnjön és magára 
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hívja a figyelmet. Kialakulása az 1880-as évek végére, és a 90-es évek elejére tehető. 

A francia Jules Chéret, és Henri de Toulouse-Lautrec voltak megteremtői a 

montmartrei mulatóhelyek számára készült plakátjaikkal. Általánosságban véve a 

plakát széles foltú dekoratív stílust kultivál és kerüli a naturalizmust, mert annak 

diszkrétebb színes és aprólékosabb formái elvesznek a nagyvárosi utca formáinak 

zűrzavarában. A modern plakát rendesen többszínű és litografálással, ritkábban 

klisével van sokszorosítva. Elvi és gyakorlati jelentősége abban áll a plakátnak, hogy 

századok óta az első eset, hogy a festészet, ha többnyire triviális célok érdekében is, 

újra kontaktust keres és talál a közönségszéles rétegeivel.” 

 

A „Chat Noir” plakát 1896-ban készült színes litográfia. A plakáton nem találunk túl 

sok feliratot, lényegre törő és tömör az írott mondanivaló. A központi ( és egyetlen ) 

alakként megjelenő fekete macska feje körül olvasható a „Montjoye Montmarte” 

felirat, ami a kabarészínpad mottója volt. Ennek művészeti kivitelezése egyfajta 

glóriaként vehető ki a macska feje mögött. Továbbá központi helyet kapott és 

tekintetet vonzó,a turné nevével ellátott felirat.  

 

Maga a „fekete macska” név, és főként a plakáton megjelent ábrázolás rengeteg vitát 

váltott ki annak eredetéről. Az egyik, általam is szimpatikusnak vélt elmélet szerint, a 

név a fekete macskák titokzatosságából és félreismertségéből eredeztethető. A 

babonák egyik fő megtestesítőjeként sokan tartanak tőlük, „félreismerik” őket. Ez 

jellemző a montmarte-i művészekre is, a „Chat noir” pedig egy olyan hely volt, ahol 

elfogadásra és elismerésre találhattak.  

Véleményem szerint, a plakát tehát az esemény reklámozása mellett, a „Chat noir” 

képviselte ideológiákat is hirdetni kívánta burkolt módon, melyekre csak, ilyen és 

ehhez hasonló gondolatok és következtetések kapcsán jöhetett rá a plakátot szemlélő 

személy.  
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A maga nemében maradandó plakát tehát nemes egyszerűségének, valamint az 

ikonikus fekete macskának köszönheti sikerét, egyfajta kultuszt építve maga köré, akár 

több száz évvel a Chat noir kabaré megszűnése után is.  

 

 
 

 


