
ges mûvészettörténeti elõtanul-
mány. 

A popularitást hajhászó koncep-
ció viszont vitatható. Vajon egy mû-
vész alkotásait mennyire szerencsés
szerelmei tükrében bemutatni, és va-
jon mily mértékben némul el így a
nézõ és mû egyébként létrejövõ pár-
beszéde? A kép a fontosabb, vagy a
festmény születésének idõnként ma-
gánéleti viharoktól sem mentes kö-
rülményei? 

Megkönnyebbülésünkre azon-
ban a portrék olyan erõvel szólítanak
meg minket, hogy a témaválasztás
megkérdõjelezhetõségét el is felejt-
jük egy pillanat alatt.

Két képet emelnék ki a sokszínû
tablók közül.

Az elsõ a Szépmûvészeti Múze-
um egyik gyöngyszeme, melynek
különlegessége, hogy Picasso a hát-
oldalát is felhasználta: egy nõ port-
réját rajzolta oda. Az Anya gyermeké-
vel címû akvarell fokozatosan szip-
pantja magához a nézõ tekintetét.
Elõször csak a füstként kavargó ko-
morság érint meg minket, amit a nõ-
alak körüli fekete aura jobban felerõ-
sít. Mintha egy Schiele-kép inverzét
látnánk. 

Utána az anya fényárban úszó
arcát kezdjük el vizsgálni, amely
olyan hideg, mint egy jégszobor.
A szenvedélymentességrõl árulkodó
vékony száj még véletlenül sem hú-
zódna mosolyra. Mint egy elérhetet-
len istennõ, akit gyermeke hiába
próbál kezével simogatni, anyja

mégis megközelíthetetlen marad a
számára.

Mintha pont a termékenységét
és nemiségét szimbolizáló gyermek
fosztotta volna meg termékenységé-
tõl és mindenféle nemi vágytól, és
tekintetében e paradoxon keserûsé-
ge tükrözõdne. A méhét és ágyékát
takaró ruha hideg kéksége is ezt a
furcsa meddõséget mutatja. Talán a
hirtelen támadt felelõsség idézte elõ
nála ezt a változást? Egy nõ gyerme-
ke születése után már nem lehet
ugyanaz, aki volt? Csak egy ilyen
öreganyósan hajlott hátú, szúrós
szemû és vállú asszony?

Az elkeseredettségbe reményt a
nõ vállát és lábát díszítõ, meleg piros
szín hoz, amely azon a részen, ahol a
cipõt festi meg, kissé betüremkedik
a feketébe, vagyis utat tör magának
a kétségbeesésbe. 

És még valami, ami az öröm
mellett szól. Nyilvánvaló, hogy az
anya számára, mosolytalanságának
dacára, a gyermeke az életében az
egyik legfontosabb dolog. Két kezét
ugyanis úgy tartja, mintha egy kin-
cses ládikát hordozna karjaiban.

A másik alkotás, melyre felhív-
nám a figyelmet, az a párizsi vendég-
festmény, amely köré az egész kiállí-
tás szervezõdött. A címe Olvasmány,
amely láthatóan annyira nem érde-
kes, hogy hosszabban lekötné az ülõ
nõalak figyelmét, hiszen szemét
ránk emeli. Sugárzó vitalitása való-
színûleg nem tud mit kezdeni a mû-
vészet fojtó levegõjével, úgy tûnik,
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apró kis puttók, mintha egy zsong-
lõrmutatvány labdái lennének, ame-
lyeket épp most hajítottak fel a leve-
gõbe.

A másik, szívemhez közel álló
metszet egy idõs, szakállas férfit áb-
rázol ovális keretben, aki az õt övezõ
rámából escheri illúziót keltve nyújt-
ja ki felénk a kezét. A látszatkeltés
annyira jól sikerült, hogy a nézõ leg-
szívesebben kezet fogna az ábrázolt
figurával.

A Re: mbrandt elnevezést kapott
tárlat a liedeni festõ különleges
szemlélet-, illetve szemléltetõ mód-
ját hivatott feleleveníteni. Azt a fajta
provokációt, amely nem pusztító,
hanem inkább gyógyító hatással bír.
Vagyis csak finoman megpöcköli az
ízlést. 

A kortárs mûvészeknek az volt a
feladatuk, hogy a tárlatlátogatókat
valamiképpen becsalogassák a mû-
vekbe, és rávegyék õket, hogy ne
csak nézzenek, de használják is a
szemüket.

Így született a fehér vászonra a
retinánk által festett kép, izgalmas
camera obscura vagy Greenawayt idé-
zõ videoinstalláció, fröccsentett pók-
hálószerû üvegkarc, interaktív digi-
tális képkukucskáló � és még sorol-
hatnám a leleményes megoldásokat.

A kiállításon rám a legnagyobb
hatást egy érzékeny performer, Csurka
Eszter képei gyakorolták. A fiatal
mûvésznõ vegyes technikával dol-
gozik: az általa készített fotót számí-
tógépben eszményíti át, majd vá-

szonra nyomtatja, és olajfestékkel
újabb értelmet ad a képnek. Jelen
esetben a rembrandti emberábrázo-
lás húsbavágóan õszinte mivoltát.
A baconi módon széttorzított, bõ-
rüktõl is szinte megfosztott húsfigu-
rák egyszerre brutálisak és megma-
gyarázhatatlanul líraiak. Az ember-
nek olyan benyomásai támadnak a
kép elõtt állva, mint amikor heavy
metal zenét hallgat csellón.

De bármelyik mû elõtt is idõ-
zünk el hosszabban, egyvalamit biz-
tosan érezni fogunk: Rembrandt
nem hagyott fel az alkotással. Lel-
künkben, gondolatainkban lépten-
nyomon felvillantja a drámai helyze-
tek megvilágítására oly gyakran
használt képzeletbeli vakuját.

FINY PETRA

(Szépmûvészeti Múzeum, Budapest)

PPiiccaassssoo  sszzeerreellmmeeii

Picasso szerelmei. Bulvárízû, a figyel-
met minden áron felkeltõ címet
kapott a Szépmûvészeti Múzeum
Géniuszok és Remekmûvek kiállí-
tássorozatának ötödik tagja.

A látogatócsalogató tárlat teljes
mértékben látogatókényeztetõ.
A jól dokumentált, egyszerre átlát-
ható színes anyag könnyen befogad-
ható szakmai tárlatvezetés nélkül is,
a kiállítás megértéséhez nem szüksé-
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számára mindez bilincs. Errõl tanús-
kodik a csuklóján látható sárga, bi-
lincsszerû karkötõ is.

Érdekes megfigyelni a kép kettõs
tagoltságát: a bal oldal, a mûterem
falának döntött képpel, komor szí-
neivel, a nõ démonian fekete ruhájá-
val, a görcsösséget mutató bilinccsel
és a felsejlõ mellbimbó finom eroti-
kájával a mûvészet minden fájdal-
mát, ijesztõ erejét, küszködését és
túlburjánzó szenvedélyességét be-
mutatja. A jobb oldal ezzel szemben
a polgári élet könnyedségét prezen-
tálja. Az ég könnyû kékje, a nõ jól fé-
sült szõke haja, a fehér, fürdõruha-
szerû dressz, a napozóágy-mintájú
szék és az eleven piros kendõ mind
azt az impressziót keltik, hogy a mû-
vész számára ez a nyaraláshoz ha-

sonló élet annyira csábító, mint
amennyire az erõs citromsárga csí-
kok vonzzák a tekintetünket. Ám ne
feledkezzünk el a bal félteke feketé-
jén átívelõ narancssárgáról, amely a
sötét környezetbõl olyan erõsen vil-
lan ki, hogy szinte konkurál a másik
oldallal, és amely a mentális megvi-
lágosodásnak a színe. Mintha Picas-
so végül a bal oldal mellett tenné le a
voksát.

Érdemes hát ellátogatnunk a
Szépmûvészeti Múzeum piciny,
alagsori termébe, mert a szinte köte-
lezõ jelleggel kedvelt festõ összetett
mûvészetébe izgalmas módon nyer-
hetünk bepillantást.

FINY PETRA

(Szépmûvészeti Múzeum, Budapest)
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