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SK I Á L L Í T Á

Magyarországon a Budavári Palota A épületében 
július 31-éig látogatható tárlat minden eddiginél 
nagyobb Picasso-bemutatónak számít, melyen a vi-
lághírű mester száznál több alkotása – festményei, 
szobrai, grafikái – látható. A címbéli évszámok az 
egyik legelső és legutolsó festménye készítésének 
időpontját jelzik. Kamaszkorában a „Mezítlábas le-
ányka” (1895) galiciai modelljét még teljesen natura-
lista módon ábrázolta olajjal készült vásznán, míg 
a kilencvenedik esztendejét is túlhaladva, a halála 
előtt egy évvel befejezett „Muskétás, karddal” (1972) 
azonos technikájú műve már-már elvont mértani 
formákkal stilizált munka. A kettő közötti évtizede-
ket maga Pablo Picasso (1881-1973) így foglalta össze: 
„Tizenkét évesen úgy rajzoltam, mint Raffaello, de 
egy egész élet kellett ahhoz, hogy megtanuljak úgy 
rajzolni, mint egy gyerek”.

A Musée national Picasso-Paris és a Szépművé-
szeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria koproduk-
ciójában szervezett kiállítás kurátora, Emilie Bouvard 
arra törekedett, hogy szakítson az eddigi merev 
klisékkel. Így a közhelyessé vált, jobbára az élet-

társ-cserékhez kötött korszakolások – mint a korai, 
közismert és népszerű kék s a rózsaszín szakasz, az 
elegánsan klasszicizáló, netán az erőteljesen kubis-
ta, a konstruktivista illetve az organikusan, avagy 
geometrikusan elvont időszak – helyett a hosszúra 
nyúlt, rendkívül termékeny és mindvégig fáradha-
tatlanul kísérletező alkotó életművében a folytonos 
változást hangsúlyozza. Ez pedig akár azonos esz-
tendőn belül is éles stílusváltásokhoz vezethetett. 

Széles merítésű válogatásában a műfaji sokféle-
séget szemlélteti. A hagyományos olajkép vásznon 
vagy fatáblán, az akvarell, a gouache, a lavírozott 
tus, a kollázs, vagy mindezek vegyes technikájú 
keverése papíron, egyaránt helyet kap a falakon. A 
rajzban használt eszközök váltogatása éppígy nyo-
mon követhető. Ceruza, grafit, fekete kréta, szén, 
toll, ecset külön-külön vagy egyszerre van jelen. A 
sokszorosított lapok között – például a Szépművé-
szeti Múzeum korabeli vásárlásaiból való Mutatvá-
nyosok (1905) ciklusában – hidegtű vagy rézkarc, 
de sokkal későbbi litográfia is található („Françoise, 
hajában masnival”, 1946). A művész tulajdonából 

Picasso – Alakváltozások, 1895-1972

Copyright RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Jean-Gilles Berizzi Copyright 2016 – Succession Pablo Picasso – HUNGART

Pablo Picasso: Akrobata (1930) olaj, vászon, (162 x 130 cm) 
Musée national Pablo Picasso-Paris Pablo Picasso hagyaték 1979. MP120

Pablo Picasso: Anyaság (1971) olaj, vászon (162 x 130 cm) 
Musée national Picasso-Paris Pablo Picasso hagyaték, 1979. MP226 



8614

előkerült, saját kezűleg levont linóleummetszet (Fa-
unok és kecske,1959) és a Daniel-Henry Kahnweiler-
től kapott Reggeli a szabadban (1962). Picasso akva-
tintával is kísérletezett. Szintén a neves műgyűjtőtől 
származó ajándék a tiszta technikájú „Műteremben” 
(1965). Kőnyomattal és rézkarccal is kevert a Jaqueline 
Picasso hagyatékából idekerült „Pisilő nő és a vének” 
(1966) vérbő, örökérvényű zsánerjelenete. Kaparó-
késsel és hidegtűvel rézlemezen tett próbálkozás a 
„Kalapos férfi egy felkínálkozó nő mellett rajzol” 
(1968). Egy időközben megsárgult 1940-es újságlap 
kitépett részletén a fotógravűr-illusztrációk dolgozó 
nőinek arcát grafitkrétával groteszk karikatúrákká 
rajzolta át. 

A harmincas évektől kedvelte meg a bronzön-
tést. Arasznyi kisplasztikától a méteres szobrokig 
sok mindent készített (lásd az 1931-es, organikusan 
absztrakt „Fekvő fürdőző nőt” és „Női fejet” vagy a 
geometrikus kubista „Könyöklő nőt” és a „Szakál-
las férfi” mellszobrát, amelyek mind 1933-ban hagy-
ták el az öntőformát). A mester a Cannes közelében 
fekvő Vallauris falusi fazekasaitól sajátította el az 
agyagformázást az ötvenes évek elején. Hamaro-
san azonban ebben is elragadta örökös kísérletező 
ösztöne. Így aztán a legkülönfélébb alapanyagú és 
rendeltetésű elemekből szerkesztette össze ún. as-
semblage (összeillesztés, egybeszerelés) plasztikáit. 
Ennek szembeszökő esete az „Asszony babakocsi-
val” (1950) szoborcsoportja: a bronzba öntés előtt a 
gyereket kosárfülből és kerámia csempékből „fab-
rikálta”, a nő feje kerámia lapokból áll, a melle sü-
tőforma, törzse pedig kemencébe való vaslemezből 
hajlított, szoknyája agyagégetéshez használt hen-
gertok, a többi részét viszont agyagból mintázta. 
Az arányaikban is eltérő részletek a bronzba öntés 
után is felismerhetőek maradtak. Az első ránézésre 
teljesen szabályosnak tűnő kerámia tányér (1957) 
díszítése is rendhagyó, amennyiben a fekete ecset-
vonásokkal festett zenész csoport színes természeti 
környezetében a figyelmes szemlélő kapart vagy vé-
sett részletekre bukkanhat. Azt, hogy szinte a sem-
miből is képes volt pillanatok alatt meglepő művé-
szetet produkálni, jól példázzák „talált tárgyai”. Így 
például a drótból tekert, játékos női és férfi „pálcika 
emberkék” 1931-ből, vagy a füles edény törött csere-
pe (1950), amelyre ceruzával felemás szemet és félre 
torzult szájat rajzolt, majd a furcsa arcnak huzalból 
göndörített frizurát.  

A változatos kiállítást az alkotás elragadtatott 
pillanatait rögzítő fényképfelvételek és filmfelvéte-
lek teszik teljesebbé. Ezek közül természetesen nem 
maradhatnak ki barátja, az erdélyi származású, eu-
rópai hírű fényképész Halász Gyula – művésznevén 
Brassaï – képei sem. (A jóbarát 1964-ben könyvet is 
publikált Beszélgetések Picassóval címen.) 

A saját kiadású, 372 oldalas tárlatkísérő kataló-
gusban minden kiállított műtárgyat egész oldalon 
reprodukáltak, s magyarázó szöveggel láttak el. 
Az előszóban Baán László főigazgató a vendéglátó 
intézmény egészen korai (1908-as) vásárlásaitól ki-

indulva méltatja a ma már csaknem félszáz tételes 
Picasso-gyűjteményt. Laurent Le Bon, a Musée na-
tional Picasso-Paris elnöke a kölcsönzéseikből kü-
lön kiemeli Brassaï klasszikussá vált – a normandiai 
Boisgeloup műtermében, majd a párizsi Grands-Au-
gustins utcai atelierben készült – felvételeit, ame-
lyekkel, a műtörténész mai értékelése szerint, annak 
idején Picasso számára is új megvilágításba helyez-
te a saját munkáit. Bodor Kata főként Kahnweiler 
első világégés előtti és második világháború utáni 
szerepét elemzi a budapesti Picasso-gyűjtemény 
létrejöttében. Nathalie Leleu „1956, Magyarország, 
Budapest” címadása önmagáért beszél. A Picasso 
magánarchívumában megőrzött eredeti kéziratok-
ból számunkra kétszeresen érdekes például a Ma-
gyar Írószövetség főtitkára, Képes Géza november 
27-ei levele Lukács György, az európai hírű filozófus 
kiszabadítása érdekében, akit a menedéket nyújtó 
jugoszláv követség elhagyása után egy szovjet rend-
számú autóval ismeretlen helyre hurcoltak. Czóbel 
Béla fél évszázados barátságukra hivatkozva kérte 
segítségét december 15-én az oroszok által rommá 
lőtt főváros, a sok ezer halott és a külföldre menekül-
tek tömegei miatt. Aztán ugyanő – az ország helyze-
tének valamelyes konszolidálódása nyomán – 1962. 
szeptember 27-én Pigler Andor múzeumigazgató 
óhaját közvetítette egy ajándék Picasso-festmény 
reményében. A Függelék Picasso élete képekben el-
nevezésű fejezetében az utolsó fotó Gilberte Brassaï 
„Pablo Picasso Brassaïval” páros mellképe korabeli, 
zselatinos ezüstnagyítással. A fényképész francia 
nejének felvétele 1966. július 8-án készült, helyszíne 
pedig a Cannes és Nizza között, az Alpok tenger-
parti erdős lankáin megbúvó középkori Mougins fa-
lucska volt. Ennek peremén a „Notre Dame de Vie” 
kápolna tövében vásárolt meg a festő egy félreeső 
kúriát. Más villái, kastélyai mellett itt (is) töltötte éle-
tének utolsó, közel másfél évtizedét… 

A francia világváros varázsát és a fűszeres pro-
vanszi légkört árasztó tárlat az idei nyári idény fő 
látványossága a Várban. 
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