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Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete 
L a j T a  g á b o R

Magyar Nemzeti Galéria, 2018. X. 9. – 2019. I. 13.

A Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete 
című kiállítás tökéletes lehetne, ha Francis 
Newton Souza, Stanley Spencer, Dennis 
Creffield, Celia Paul és Lynette Yiadom-Boakye 
műveit egyáltalán nem válogatják be, viszont 
jelen volna Graham Sutherland (Bacon 
egyetlen valódi angliai mestere), Henry Moore 
(legalább egy szoborral), Anthony Gormley, 
Hughie O’Donoghue, Peter Doig; ha David 
Bomberg és Leon Kossoff képeiből kevesebb 
lenne, s helyettük több Hockney-t és Jenny 
Saville-t láthatnánk. (A válogatásért az angol 
kurátor felelős, budapesti részről Fehér 
Dávid elegáns rendezéssel és egy széles 
látókörű katalógustanulmánnyal mentette a 
menthetőt.) Mindez nem ízlés, hanem kvalitás 
kérdése. A művészi kvalitás a legkényesebb, 
egyre inkább kerülendő mértékbeosztású 
skála a jelenkori kiállítási gyakorlatban. A rázós 
ítélet helyett a kurátorok sokszor tucatnyi 
egyéb szempontot vetnek be – és ezekkel 
a szempontokkal nincs semmi gond, addig, 
amíg a minőséget nem írják felül – az alkotók 
nemétől, identitásától kezdve, gondolataikból, 
eszméikből kiindulva, különböző narratívákon 
át kontextustól konnotációig vagy újra elővéve 
az érzékenység mindig változó fogalmát, 
jelentsen az ma már bármit. A képei alapján 
Francis Bacon, aki sikeresen törekedett 
arra, hogy a festmény minden áttétel, 
minden illusztrativitás nélkül „közvetlenül az 
idegrendszerre hasson”, a legérzékenyebb 
művész volna, ám barátja és monográfusa, 
Daniel Farson szerint „Francisnek egyáltalán 
nem voltak idegei”. Bacon fájdalomküszöbe 
legendásan magas volt, és talán épp ez az 
„érzéketlenség” járult hozzá, hogy vizuális 
sokkjait, „a tény brutalitását” a mi alacsonyabb 
ingerküszöbünket átlépve vágja a képünkbe.

Fordított eset, ha a vélhető belső érzékenység 
érzéketlen formában ölt testet, mint Celia 
Paul kérges, nyers képein. Az introvertált és 
neurotikus alkatú festőnő 18 éves művésznö-
vendékként akkori tanárával, Lucian Freuddal 
kezdett viszonyt, és e kapcsolatból gyermekük 
is született. Paul a hosszan tartó személyes 

ismeretségtől függetlenül, Freudot utánzó, egysíkúan 
közepes festő maradt. A nála fiatalabb, ghánai szárma-
zású Lynette Yiadom-Boakye munkái átlagos tanulmányi 
szintet képviselnek, és a jelentősebb egyéniségek 
közelében tovább relativizálják a kiállítás bizonytalan 
értékrendjét. Ha egzotikus brit festőt kerestek, akkor 
beválogathatták volna a most 84 éves brit–guayanai 
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FranciS bacon: Isabel Rawsthorne arcképe, 1966, 
olaj, vászon, 81,3×68,6 cm, HUNGART ©  2018
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– aki egész termet ural – a francia Bernard Buffet 
kortársa volt, az egykori sztárfestőnek kevéssé egzotikus, 
naiv és ügyetlen imitátora. Bár lenne inkább mélyen 
indiai szellemiségű, különleges alkotó. A futurista múltú 
David Bomberg főként Auerbach és Kossoff tanáraként 
kapott kiemelt helyet a kiállításon, a saját képei kevéssé 
érdekesek. A sokunk számára revelatív élményt jelentő, a 

születésű Frank Bowlingot, a Royal Academy 
első fekete művészét, aki Bacon-követőből vált 
korunk egyik legkiválóbb absztrakt festőjévé. 
Az indiai származású Newton Souza viszont 

FranciS bacon: Triptichon, 1972. augusztus, 1972, bal oldali tábla, 
olaj, homok, vászon, 198,1×147,3 cm

HUNGART © 2018
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Lucian Freud: Tükröződés két gyerekkel (Önarckép), 1965 
olaj, vászon, 91×91 cm

HUNGART © 2018

ugyanennek a művészettörténésznek később négyszem-
közt már csak annyit mondott: „Igen, Auerbach érdekes 
– de csak egy pillanatig.”

Emberi – túlságosan emberi. Ilyenek a művészek, intézhet-
nénk el ennyivel, csakhogy Bacon önmagával szemben még 
kíméletlenebb volt, tudjuk, számtalan képét semmisítette 
meg, és nem dührohamtól vagy kétségbeeséstől vezérelve, 
hanem a saját magával szembeni mércét elérhetetlenül 
magasra helyezve. Ha a galériások nem viszik el tőle a 
késznek tartott képeket, talán az összeset megsemmisítette 
volna. Egyszer egy gengszterbanda festményeket lopott a 
műterméből. Piacra dobták valamelyiket. Bacon visszavásá-
rolta, és azonnal a kukába hajította. Vajon mi volt ez a mérce, 
ami miatt Stanley-késsel kellett kaszabolni a vakrámáról 
levágott vásznakat, majd a szeméttelepen tűzben elégetni? 
Nem más, mint az absztrakció és a figurativitás határának 
hajszálpontos kijelölése. Ami nem azonos a „félabsztrakttal”. 
Hanem a legteljesebben figurális és a legteljesebben 
absztrakt. Ha kicsit is túllendül, elveszti az ábrázolást, ha 
„alul” marad, illusztratív, naturális lesz. Ha mindkét oldalt a 
csúcson tartja, a kép vetekedhet a valóság intenzitásával. 
„Továbbfestem a képet, mert fokozni akarom, aztán egyszer 
csak elveszítem” – magyarázta David Sylvesternek. Mégis, 
nemegyszer megállt a kényes ponton. Ha képes volt 
megmaradni ebben a könnyen kibillenő egyensúlyban, 
akkor összeállt a félelmetes ambivalencia – lenni ÉS nem 
lenni. Ilyenkor végletekig feszített képek születtek, mint a 
budapesti kiállításon szereplő Triptichon, 1972. augusztus.

Ha ő maga is csak ritkán találta el festményeinek mindig 
változó forrpontját, miért lett volna elnézőbb másokkal? 
Méltányos ugyan tudott lenni, és elhidegülésük idején 
őszintén dicsérte Lucian Freud bizonyos vásznait, míg 
egyéb képei előtt szörnyülködött.

kontinensen ritkán látható Walter Sickert vagy 
a jól ismert elementáris Soutine szomszédsá-
gában (akinek az angolokkal a hatóerején kívül 
nem volt más kapcsolata) Stanley Spencer 
nyögvenyelős naturalista vásznai ugyancsak 
gyengítik az összképet.

Nem is az összkép az erős, hanem egyes 
termek, egyes falak. Francis Bacon két 
terme, a késői, érdes Lucian Freud-vásznak, 
Michael Andrews szofisztikáltsága, Paula 
Rego hiteles fantáziavilága, Frank Auerbach 
festékvalósága. Auerbachnak mintha sikerült 
volna Bacon álnaiv óhaja: „azt szeretném, 
hogy csak úgy odacsapom a festéket, és 
rögtön kész a kép”. Auerbach el tudja hitetni a 
nézővel, hogy ez a mágia lehetséges. A festék 
az ember. A festék a hús. A hús a festék. Ám 
csak azon az áron sikerül neki, hogy többé-ke-
vésbé túllendül az ábrázolás holtpontján, a 
„valószerűség” határán, és bár a modellből 
indult ki, átkerül a festék oldalára. Lucian 
Freud óhaja ezzel szemben az volt, hogy amit 
az ecsetjével letesz, az ne festék legyen, az 
ecset hegyével ne a vásznat érintse, hanem 
a valódi embert. Telhetetlen ambíciónak 
látszik ez is, de gondoljunk bele annak a 
festőnek a helyzetébe, aki a napnak több mint 
a felében folyamatosan hol a modellt, hol a 
festővásznat nézi. Csoda, ha delíriumossá váló 
tekintete – mint Balzac Frenhofer mesterének 
pillantása az Ismeretlen remekműben – össze-
téveszti a képmást az emberrel?

All too human (Túlságosan emberi), ez a londoni 
kiállítás – nietzschei – címe. A budapestié: 
Bacon, Freud és a Londoni Iskola festészete. 
Eszünkbe juthat a Monet és barátai című 
sztárkiállítás a Szépművészetiben a hóesésben 
várakozók százméteres soraival. Meg a 
Caravaggiótól Canalettóig, a név- és felsoro-
lásmánia, ami a művészetet sztárparádévá 
változtatja, amikor a húzónevek viszik az 
előadást. Monet és barátai, Bacon és barátai.

Vagy inkább Bacon és ellenségei. Bacon és 
Freud ugyan negyed századig igazán közeli 
barátok voltak, Freud első felesége például 
minden áldott nap Baconnel is kénytelen volt 
együtt vacsorázni, majd, ahogy lenni szokott, 
a barátok elhidegültek, és ez a hidegség ellen-
ségeskedésbe fordult. Freud még 1953-ban, 
80 fontért megvásárolta Bacon egyik legjobb 
képét, a Két alakot, hogy aztán később soha 
egyetlen kiállításra se adja kölcsön. De nem 
ez volt az egyetlen ütközőpont köztük: Bacon 
nem nézte jó szemmel, hogy Freud kikerül 
a „védőszárnyai” alól (sokszor segítette ki 
pénzzel a még kevéssé befutott Luciant, aki a 
summa nagy részét elrulettezte), amikor pedig 
Freud képeit vásárolni kezdték, Francis egyre 
malíciózusabb lett vele szemben.

Skorpiótermészetű kritikái nemcsak Freud 
ellen irányultak. Kitaj korai képeit dicsérte 
(„Íme egy fiatal festő, akit nagyra becsülök!”), 
a későbbiekből azonban soha semmit. 
Michael Andrews szórópisztolyos akrilfest-
ményeit szintén leszólta, Hockney hollywoo-
dias világát utálta, Coldstreamet, Uglow-t 
figyelemre sem méltatta. Auerbachot egy 
interjúban rendkívüli festőnek nevezte, de 
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FranciS bacon: George Dyer arcképe tükörben, 1968 
olaj, homok, vászon, 198×147 cm

HUNGART © 2018
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privátim inkább utálta, mert a feje még a valóságosnál is 
jóval bagolyszerűbb lett rajta. És panaszkodott a gyötrő 
modellülés miatt. Kitaj Bacont, Freudot, Auerbachot, 
Hockney-t festette-rajzolta, Andrews pedig mindany-
nyiukat összeterelte egy korai, a Colony Room-klubot 
ábrázoló vásznán. Ezek a rivalizáló festők nagyon 
ragaszkodtak egymáshoz.

A Colony Roomban magam is jártam Bacon halála után 
két évvel. Ron Kitaj Tate Gallery-beli retrospektívje 
miatt utaztam a királyság fővárosába. A Londoni Iskola 
fő fészke volt ez a később megszűnt kis klubhelyiség, 
ahol akkor még a pianínó mögött látszott a falon 
Michael Andrews cigarettafüsttől megfeketedett nagy 
Bonnard-olajmásolata. A Colonyban a vendégek (nők, 
férfiak, Bacon egykori ivócimborái) nem nagyon értették 
Kitaj iránti érdeklődésemet, mondván, a London School 
névadója ide még a lábát sem tette be. Védtem Kitajt, 
hogy úgymond a saját megnyitóira sem jár el, mogorva, 
könyvmoly ember, inkább antikváriumokban tölti az 
idejét. Arra aztán földerültek, hogy a Marlborough 
Gallery derék, középosztálybeli angol tisztviselői 
letagadták Kitajt, akivel találkozó volt megbeszélve, és 
mint kiderült, a galériában tartózkodott, számított volna 
a látogatásomra. Egy Csontváry-albumot hagytam ott 
számára ajándékul, és később, amikor levelet váltottunk, 
azt írta: „Nagyon köszönöm a könyvet. Nem ismertem 
ezt a csodálatos festőt.”

Ott, a Colony Roomban 1994 nyarán még nem tudtam, 
hogy Kitajt akkorra már ízekre szedték az angol kriti-
kusok, akik amúgy művészettörténészek, de az „objektív” 
kritikán messze túllőve, vadul támadtak rá. Kitaj 
felesége, aki életvidám festőnő volt, szeptemberben, 
a kiállítás zárása előtt pár nappal halt meg valamilyen 
hirtelen agyi érbetegség miatt; férje a hónapokig tartó 
feszültséget tartotta kiváltó oknak. Kitaj maga sem 
heverte ki a megalázó támadásokat, negyven év Anglia 
után visszaköltözött Amerikába. Los Angelesben élt 
még tíz évig, és különös, szándékoltan „non finito” olaj-
képeket festett a spektrum tiszta színeivel – fő témája 
felesége, a szerelem és az elmúlás. 2007-ben öngyilkos 
lett. A londoni és a budapesti kiállítást, melyeken a 
harmincéves angliai korszakából gazdagon mesélő három 
vásznával szerepel, az ő emlékének is lehetne ajánlani, 
hiszen ő vezette be a Londoni Iskola terminusát, amikor a 
The human clay (Az emberi agyag / Az emberi porhüvely) 
című csoportos tárlatot szervezte 1976-ban.

1976 táján a nyugtalan Ronald Brooks Kitaj, aki épp 
saját pop art-korszaka végén tartott, újra élő modell 
után kezdett rajzolni, amit Andy Warhol vagy Roy 
Lichtenstein tanulóéveik után már soha nem tettek 
volna, de Kitaj figyelmét a londoni közeg, Lucian Freud, 
Frank Auerbach intenzív példája könnyen irányíthatta a 
természet utáni munka felé. Modell után festett egész 
életében William Coldstream és tanítványa, Euan Uglow 
is. A figurativitás tartotta össze az egész (virtuális) 
londoni „iskolát”, munkamódszerüktől függetlenül. 
Csakhogy egy olyan korban, amikor a stílusoknak 
már nincs „atommagjuk”, nincs a barokkhoz vagy 
reneszánszhoz hasonlóan keretet adó szellemiség, a 
figurativitás, csakúgy mint az absztrakt vagy a concept 
art, csupán véd- és dacszövetség, és szükségszerű, 
hogy az ilyen szövetség előbb-utóbb felbomlik. Még a 
legszigorúbb mérési módszeren alapuló Coldstream-féle 
festés is egészen különböző eredményeket szült: Uglow 
vagy Freud egyaránt erősen meresztették a modellre 
a szemüket, letapogatva a látvány síkjait, de nem a 
módszerért, hanem annak ellenére alkottak. Uglow 
például talán szándékaitól függetlenül közelebb került az 
olasz metafizikus festőkhöz, Freud meg tőlük igencsak 

A legkritikusabb mégis az absztrakt 
festészettel szemben volt. Olykor elismerte 
dekoratív értéküket, színeiket, de többet nem. 
A nevezetes BBC-portréfilmben Pollockról, 
Rothkóról megsemmisítő iróniával beszélt. 
Miért lett volna lágyabb a barátaival? „Az igazi 
barátságban kölcsönösen ízekre kell szednünk 
egymást” – szokta mondani. Az absztrakt 
festőkkel azonban még csak nem is barát-
kozott, s az ellenszenv kölcsönös, az egyik 
legjobb angol absztrakt festő, John Hoyland 
nemrég nevetségesen melodramatikusnak 
nevezte Bacont, igaz, Hoyland reakciójának 
volt némi „ördögűző” éle.

Pedig az absztrakció művelete bizonyos 
szinten fontos volt Bacon számára. 1959 
végén több hónapot St Ives-ben töltött, Ben 
Nicholson és Barbara Hepworth városában, 
csupa nonfiguratív festővel körülvéve, és 
élvezte az angolos módra jéghidegen izzó 
levegőt, a kölcsönösen erőltetett udvarias-
ságot. De amikor valamelyik kollégája arra 
hívta fel a figyelmét, hogy „Francis, te semmit 
sem tudsz a festészetről” –, Bacon helyeselt: 
„Rendben, cseréljünk, te megtanítasz festeni, 
én pedig kölcsönadom a zsenialitásomat.”

A helyzet nem volt egyszerű. Bacont, rendkívüli 
képekkel a háta mögött, növekvő hírneve 
ellenére, kétségek gyötörték. Az 50-es évek 
vad és termékeny káoszt jelentettek számára, 
melyből végül mintegy saját hajánál fogva 
húzta ki magát, invencióit összegezte és 
megújította, mesterfokra emelte, beépítve 
minden hatást, még az amerikai absztrakt 
expresszionisták színmezőit is, noha erről 
soha nem beszélt (pedig Új amerikai festészet 
címmel épp 1959 tavaszán nyílt kiállítás 
Londonban!), és kétségtelen, hogy az 1962-es 
Tate Gallery-beli retrospektívjére Francis Bacon 
az első számú brit figuratív festővé vált.

Ekkoriban rázódott össze a Bacon, Freud… 
kiállítás gerincét alkotó csapat. Mindannyian a 
háborús nemzedékhez tartoztak. Menekültek a 
náci Németországból, mint Auerbach és Freud; 
szakszolgálatosok, mint Egyiptomban Michael 
Andrews vagy a londoni légitámadások 
alatt halottakat felkutató polgári védelmis 
Bacon. Kitaj szülei Kelet-Európából kerültek 
Amerikába, ő maga amerikai katonaként két 
évig Németországban és Franciaországban 
szolgált, majd Angliában telepedett le. John 
Deakin 1963-as híres éttermi fotóján együtt 
látható Timothy Behrens, Freud, Bacon, 
Auerbach és Michael Andrews. Tim Behrens 
később végleg világcsavargó festő lett. De 
Andrews előbb még készített róla egy remek 
portrét, ő meg viszont. Különös, talán páratlan 
a kortárs művészetben, hogy ebből a társa-
ságból mindannyian megfestették egymást 
az évek során. Bacon Freudról huszonnyolc (!) 
képet festett, Freud Baconről kettőt, de míg a 
második befejezetlen maradt, az elsőn három 
hónapig dolgozott minden áldott nap, ráadásul 
olyan közelről kellett néznie a modellt, hogy 
a térdük összeért, mert a kép olyan kicsi 
volt, mint egy képeslap. Egy németországi 
kiállításon sok évvel később valaki zsebre 
vágta a rézlemezre festett portrét, azóta nincs 
meg. Bacon nyilvánosan dicsérte a képet, 
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vezette, amely a szemet, 
orrot, bőrt egyaránt ingerli, 
és akár egy allergiást, úgy 
izgatta a jelenlét lobogása, 
sistergése, míg Bacon 
számára a nem kevésbé 
fontos benyomások 
korábbi tapasztalásokból 
eredtek, a megfestendő 
modell emléke jelentette 
neki a kiindulópontot, a 
festés során hozzá társuló 
legkülönbözőbb vonatkozá-
saival együtt, mindazokkal, 
amelyek eltörlik a 
különbséget objektív és 
szubjektív realitás között. 
Noha éppúgy ateista és 
materialista volt, mint 
Freud, Bacon esetében 
sokkal kevésbé választható 
el a kép a festőjétől, illetve 
a vízió a látott dolgoktól. 
Freud látása tárgyias, 
Baconé mitikus.

De hiába indult ki Bacon a 
modellek emlékképéből, 
az életbeli találkozás 
lehetősége, a rájuk pillantás 
esélye fontos volt számára. 
„Kissé őrült dolog portrét 
festeni valakiről, aki már 
nem él, hiszen a test 
elrothad” – mondta a híres 
interjúkötetben David 
Sylvesternek. Mégis, többek 
között 1972-es nagy 
Triptichonja, egyik főműve 
épp ilyen portré, és most 
a budapesti tárlat fizikai 

és elvont értelemben egyaránt legsúlyosabb műtárgya. 
Ez a tömör, szinte emlékműszerű hármaskép, amelynek 
bal oldali táblája a Bacon párizsi kiállításának előestéjén 
tragikusan meghalt barátjának „emberi porhüvelyét” 
ábrázolja, tanúsítja a festő vonzódását az egyiptomi 
művészethez, mert víziója mintha az Egyiptomi 
halottaskönyv lapjai nyomán öltött volna formát.

„Fejezet mondassék egy nyers iszapból készült 
kocka felett, melyre e Fejezet másolatát rótták fel. 
És tégy egy pálmafából készült alakot erre, mely az 
elhunytat formázza, hét ujj magasat. Végezd el e fölött 
a Száj megnyitásának szertartását. Ezután készíts 
egy üreget az északi falon, és tedd belé a kockát és 
az alakot dél felé fordítva, és falazd be az üreget.” 
(Apáti Csaba fordítása)

Bacon számára azonban a halál nem „átlépés a fénybe”, 
ahogy az Egyiptomi halottaskönyv lapjain írva vagyon; 
az ő alakjai vaksötét négyszögekbe merülnek. 1991-es, 
utolsó nagy triptichonja épp a Budapesten kiállított 
mű végletekig letisztult párdarabja lehetne: azon még 
egyértelműbben három fekete aknabejárat nyeli el – 
vagy löki ki magából az emberalakokat. Nemrég viszont 
váratlanul előkerült a festő valóban legutolsó, vélhetően 
befejezett műve, amelyen előreszegezett szarvakkal egy 
bika áll az aréna kapujában, a képet uraló ragyogó fehér 
kapuszárnyak előtt. A bika előtt fény, mögötte sötétség, 
és tartásából nem dönthető el, visszarogy-e vagy 
diadalmasan kilép. Ám Bacon tudta, hogy a végén a bika 
mindig veszít. Mithrász, a Napisten döfi le.
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Lucian Freud: Mezítelen portré, 1972–1973 
olaj, vászon, 61×61 cm, HUNGART ©  2018

távol. Egy módszer önmagában mindig sivár. 
Elég, ha megnézzük, hogy Lucian Freud milyen 
keserves munkával tornászta odébb magát a 
németes Sachlichkeithoz képest vaskosabb 
testábrázolásig, és hogyan próbálta beépíteni 
Francis Bacon megannyi fogását, kezdve 
a képmérettől a modellek beállításán át a 
fejekbe, testekbe belemaró, torzító, egysé-
gesítő ecsetvonásokig, mégis egészen más 
maradt. Freud amúgy évről évre egyre jobb lett, 
s egészen késő öregkoráig fokozni tudta képei 
kvalitását. Bécsben pár éve egymás mellett 
láttam Bacon és Freud egy-egy hasonló 
méretű nagy vásznát, ráadásul mindkettő női 
akt volt, még az üveges képkeretek is majdnem 
hasonlóak, csak Baconé arany, Freudé barna 
fakeret. Úgy tetszett, mindkettőjük műve 
azonos intenzitású, holott egyébként mintha 
semmi közük nem lett volna egymáshoz. 
Freud földszerű sárga okker és natúr sienna 
festékfelületének nincs színbeli utóképe; Bacon 
vásznán a kékes-rózsaszínes testiséget a 
spektrum vibrálásába burkolja, materializmusát 
mintegy glorifikálja. Freud mindenre egyforma 
mértékben figyel, Bacon kiemel, elmos, üresen 
hagy. Különbözőképpen viszonyultak a való-
sághoz, illetve mást tekintettek valóságnak; 
Freud ecsetjét a felfokozott közvetlen érzet 
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Elképzelem a Bacon, Freud…-kiállítást úgy, hogy 
külön termet kap Peter Doig, aki a baconi örökséget 
fénylő, trópusi színekkel gazdagítja. Önálló teremben 
súlyosodnának Hughie O’Donoghue monumentális 
vásznai, például Van Gogh-sorozata, Bacon egykori 
egzaltált Van Gogh-parafrázisainak egyéni festőiségű 
jelenkori változata. David Sylvester lánya, a tehetséges 
Cecily Brown kaphatna egy falat, egy másikat a komor 
hangulatú Justin Mortimer. Jenny Saville is betölthetne 
egy termet, és láthatnánk: Freudtól indult el, de inkább 
Bacon vonalán halad. Antony Gormley geometriával 
szabdalt szoboralakjait ugyancsak méltán lehetne Bacon 
festményei mellé állítani.

Az új generációnak nem „kell” feltétlenül követni vagy 
megtagadni az elődöket, hanem, ahogy Adrian Ghenie 
mondja Bacon és Gerhard Richter kapcsán: „[ők] már a 
történelem részei, készen kapott eszközök, egyszerűen 
levehetők a polcról”. És így folytatja Baconre utalva: 
„Munkáim valóban hasonlítanak az övéihez, de míg ő 
teremtette azokat, én megtalálom.”

Ez a nyeglének tűnő hang egy új, pragmatikus 
korosztályé. Magabiztosak, tehetségesek. Meglátjuk, 
mire jutnak végül: nagy lesz-e az a köpönyeg rájuk, vagy 
éppenséggel kinövik. 

(Epilógus)
A Londoni Iskola nem válhatott valódi „körré”, 
mert ehhez az kellett volna, hogy vezetője 
legyen a csoportnak, aki éppen lehetett volna 
Bacon, csakhogy ő nem akart vezető lenni, 
és nem is látott erre esélyt. Azzal pedig senki 
nem állt elő, hogy „mi valamennyien az ő 
köpönyegéből bújtunk ki”. Ehhez egyrészt túl 
erős individuumok voltak, másrészt – és ez a 
fő akadály – a Londoni Iskola festői egészen 
különböző alapállásúak: Andrews idealista és 
misztikus, Auerbach és Kossoff heves érzelmű, 
Freud és Uglow a látványon csüngő, Kitaj 
történetmesélő és így tovább. A Coldstream–
Uglow-féle irány tovább él a spanyol Antonio 
López García festészetében, az auerbachi vonal 
például Baselitzében, a baconi legújabban a 
román Adrian Ghenie-ében (utóbbi kettőre 
Fehér Dávid is utal a …Londoni Iskola kataló-
gustanulmányában). A legtartósabb Francis 
Bacon hatása. Stílusjegyeinek egy része eleinte 
inkább külföldi festőket inspirált, ott látható a 
szerb Veličković, a francia Rebeyrolle, az olasz 
Cremonini munkásságában. Majd a kortársi 
rivalizálás elmúltával, amikor a szereplők több-
sége már nem él, vagy nagyon öreg, a történet 
újra kezdődik. Új szereplők lépnek a színre.

FranK auerbacH: Primrose Hill, 1967–1968 
olaj, fatábla, 121,9×146,7 cm, HUNGART ©  2018


