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SK I Á L L Í T Á

A Szépművészeti Múzeum korábbi, óriási szakmai 
és közönségsikert arato�  tárlatai (Monet és barátai – 
2003; Van Gogh Budapesten – 2006) nemcsak i� hon 
mozgósíto� ak tömegeket, hanem külföldről is nagy 
számban vonzo� ák a látogatókat. E kiállítások sorá-
ba illeszkedik most a „Cézanne és a múlt – Hagyo-
mány és alkotóerő” elnevezésű reprezentatív bemu-
tató, ezú� al is Geskó Judit, az intézmény 1800 utáni 
részlegének vezetője tudományos elgondolásával és 
rendezésében. Mivel eddig Magyarországon még 
sohasem volt átfogó Cézanne-kiállítás, ezért a laikus 
látogatók széles rétegei számára az életrajzi részlete-
ket is fel kell tárnia – aff éle „lapszéli jegyzetekként” 

az oldalfolyosón – párhuzamosan az életmű fonto-
sabb alkotói szakaszaival, amelyek a csarnokok tá-
gas középső tereiben kaptak helyet, legyezőszerűen 
kitárulkozó vendégfalakon (a Narmer Építészeti 
Stúdió látványterve alapján és kivitelezésében).

Paul Cézanne (1839-1906) magánéletével indul hát 
a „margó”: a dél-francia Aix-en-Provence rajzisko-
lájában kezde�  tanulmányokkal, az o� ani múzeum 
szerény gyűjteményében másolt alkotásokkal. Ilyen 
például Félix Nicolas Frillié „A költő álma” avagy „A 
múzsa csókja” című vászna, amelyet azonos méret-
ben és formában ismételt meg 1860 körül. Az őran-
gyalra hasonlító szárnyas lény az i" ú művész mögö�  

Cézanne néző-közelben…

Nemzetközi életmű-kiállítás Budapesten

Paul Cézanne: Kártyázók (1890-92, olaj, vászon)
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Cézanne édesanyjának kedvence le� , haláláig szobá-
jának állandó dísze volt. Gyerekkori cimborája – Phi-
lippe Solari – Párizsban is kitarto�  melle� e, szobrász 
le� , és rendszeresen részt ve�  Cézanne baráti köré-
nek legendás csütörtöki összejövetelein. I�  készült 
1904 táján „Cézanne, az álmodozó” című terrako� a 
mellszobra, amelyről Jules Bernex újságíró feljegyez-
te, hogy amikor Solari a végső simításokat végezte, 
felte� e cvikkerét, de erre Cézanne így fakadt ki: 
„Soha többé nem ülök modellt olyan embernek, aki 
nem lát szabad szemmel!” Hortense Fiquet 1869-ben, 
tizenkilenc éves lányként találkozo�  Cézanne-nal és 
bár már 1872-ben megszülete�  egyetlen gyermekük 
– i$ . Paul Cézanne –, csak 1886-ban házasodtak össze. 
Az évek során a festő egyik leggyakoribb modelljévé 
vált, összesen negyvennégy olajképet, akvarellt és 
rajzot készíte�  róla. A családi idillt most Budapes-
ten a pár hónapos csecsemő és anyja több nézetből 
papírra vete�  arcmása idézi egy jegyzetfüzet lapjain 
(evőkanállal vagy ingaórával vegyesen), de későbbi 
noteszekben öt-hat éves fi áról is találunk ceruza-
rajz-sorozatot, például egy ókori szobrocska „társa-
ságában”. Éle� ársát 1877 körül vörös karosszékben 
örökíte� e meg olajjal, vászon alapon, a színkontraszt 
kedvéért kék blúzban, mellén kék selyem szalagcso-
korral és kék csíkos bő szoknyában. Már hivatalosan 
is a felesége volt, amikor 1888-90 táján a „Madame 
Cézanne kék ruhában” készült. Ezen szintén a hom-
lokára simíto�  és hátul feltűzö�  hajjal látható. Ovális 
arca és mandula szeme Amadeo Modigliani évtize-
dekkel később feste�  nőalakjait idézi fel…

Ambroise Vollard párizsi műkereskedő háromne-
gyed alakos, ülő portréja 1899 őszén születe� , de a 
festő sohasem fejezte be. Az akkoriban harminc esz-
tendős műtörténész Cézanne-életrajzában részlete-
sen beszámolt a később műteremben töltö� , szigorú 
mozdulatlanságra ítélt órák kínjairól. A közös mun-
ka 115 (!) találkozás után szakadt félbe hirtelen, mert 
a mester visszautazo�  Aix-en-Provence-ba. Vollard 
1895-ben rendezte meg Párizsban a hatvanöt éves fes-
tő első (!) egyéni bemutatkozását, amely átütő sikert 
arato� . Az akkoriban o�  élő Rippl-Rónai József visz-
szaemlékezései szerint, amikor ellátogato�  Cézanne 
műtermébe, képek helye�  csak csupasz falakat talált, 
mert Vollard épp elő� e járt o�  és az összes művet 
magával vi� e a párizsi tárlatra. (I�  jegyezzük meg, 
hogy Geskó Judit közlése szerint a budapesti kiállí-
tás falainak frissen feste�  szürkéje szándékosan azo-
nos Cézanne egykori műtermének színével.)

A kiállítás rendezője a világhírű francia poszt-
impresszionista festőnek olyan régi mesterekhez 
fűződő viszonyát kuta� a, mint Signorelli, Raff aello, 
Michelangelo, Poussin, Chardin, Goya, Delacroix, Braque 
és Courbet. Mintegy negyven tanulmány – rajz, ak-
varell és olajfestmény – az ő remekműveik alapján 
készült és Paul Cézanne elévülhetetlen szerepét ár-
nyalja a klasszikus képzőművészet megújításában. 
Geskó Judit magától a „főszereplőtől” közel száz 
alkotást válogato�  össze Amerikától Ausztráliáig (a 
Los Angeles-i Ge� y Múzeumtól Canberra Nemzeti 

Galériájáig). Jeles magángyűjteményekből (Rio de 
Janeiro, London, Bázel, Zürich, Frankfurt stb.) szin-
tén érkeztek festmények. Olyan remeklések kerültek 
most egymás mellé, amelyek hosszú évtizedek óta 
szétszóródtak a világban, lakások falain rejtőzköd-
tek és csak most juthatnak a szélesebb nyilvánosság 
elé. A rendezői elgondolásnak megfelelően, egyes 
Cézanne-képek nagy elődöktől származó ihlető for-
rásai melle�  megjelennek saját ötleteinek különféle 
változatai is, mint „változatok azonos témára”. Így 
például az Aix-en-Provence közelében magasodó 
Montagne Sainte-Victoire hegyének Londonból és 
Washingtonból érkeze�  Cézanne-féle ábrázolásai-
hoz a történeti há� eret Nicolas Poussin „Táj Phocion 
hamvaival” című antikizáló kompozíciója a XVII. 
század első feléből és Georges Braque „Park Carriè-
res-Saint-Denis-ben” című avantgárd tájképe nyújt-
ja. A Kártyázók négy alakos kompozíciója a New 
York-i Metropolitan Museumból jö� , a kétalakos 
változat a párizsi Musée d’Orsay-ból, előképe, Dau-
mier fekete-fehér karikatúrája a XIX. század máso-
dik feléből és a Le Nain fi vérek azonos témájú, most 
i�  függő vászna 1635 tájáról. Külön részleget kapo�  
Cézanne talán legismertebb főműve, a „Fürdőzők” 
(1899/1904, Art Institute of Chicago), amelynek elő-
tanulmányai melle�  az olajfestmény háromféle vég-
leges példányát is láthatjuk. Közös részlegben jelen-
nek meg a híres akvarell- és olajcsendéletek, ame-
lyek 1877-1906 közö�  keletkeztek. A Szépművészeti 
Múzeum saját kincse, „A tálaló” (1877-79) is, amelyet 
erre az alkalomra frissen restauráltak. A „Konyha-
asztal” (1888-90, Párizs, Musée d’Orsay) is megte-
kinthető sok más munka melle� …

A világ nagy múzeumaiban évről-évre számos 
kiállítás mutatja be Cézanne művészetét és ezek 
kölcsönösen kiegészítik egymást. A budapesti tár-
lat ebbe a nemzetközi „párbeszédbe” kapcsolódik 
be a maga módján, hogy közelebb hozza a mester 
művészetét a ma emberéhez. A február 17-kéig meg-
tekinthető kiállítás határokon túli népszerűsítésére 
Bécsben, Berlinben, Brüsszelben és Londonban is 
„reklámhadjárat” indult. 

Paul Cézanne: A tálaló (1877-79, olaj, vászon)


