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Abszolút. Absztrakt
Vaszilij Kandinszkij kiállítása

 � Städtische Galerie im Lenbachhaus / Kunstbau, München *

 � 2008. október 25 – február 22.

„Nem ismerek realistábbat Kandinszkij festészeténél és szebbet sem.  

Egy Kandinszkij festmény nem a földi élet másolata, hanem maga az élet.  

Egy napon Kandinszkij nemcsak a legismertebb lesz minden ember közül,  

de a legkedveltebb is.”

(diego rivera, San Francisco, 1935)

Különleges érzékenységre vallanak ezek a mondatok a forradalmár lelkületű diego 

rivera részéről, tekintetbe véve a két művészt elválasztó hatalmas földrajzi és 

kulturális távolságot, valamint azt a tényt, hogy a mexikói művészete semmi-

nemű rokonságot sem mutat az általa oly nagyra tartott orosz festőével. A nép-

szerűségről szóló prófécia is igaznak bizonyult, hiszen a 20. századi moderniz-

mus „népszerűségi listáján” picasso és Klee mellett Kandinszkij foglalja el a leg-

előkelőbb helyet — nem véletlenül. A festészet történetének egyik legradiká-

lisabb forradalmát végrehajtó alkotónak csak az elmúlt harminc évben tizenöt 

jelentős, tudományos szempontból is kimagasló kiállítást szenteltek. ugyanakkor 

szinte számbavehetetlen azoknak a publikációknak a száma, amelyek személyé-

vel vagy a köré szerveződő der Blaue reiter kör, a Bauhaus, a cercle et carré vagy 

az Abstraction-creation történetével foglalkoznak. de a művésztől származó teo-

retikus írások is számos nyelven olvashatóak, amelyeket újra és újra kiadnak, füg-

getlenül az éppen aktuális művészeti trendektől. Mert Kandinszkij nagy pedagó-

gus is volt, és az olyasfajta intelmek, mint hogy a művésznek „mindenekelőtt a 

lelkét kell gondoznia... , hogy a tehetsége mindig valaminek az öltözéke legyen,  

s ne egy ismeretlen kézről elveszített kesztyű-

höz hasonlítson”, mindenképpen szíven találják 

az olvasót, még akkor is, ha néhány állítása ma 

már inkább csak a művészettörténet számára 

mond valamit.1

A mostani vándorkiállítás, amelynek első állo-

mása München, és amelyet párizs és New york 

követ majd, kilencvenöt festményt mutat be, 

amelyek lefedik a művész minden fontos alkotói 

periódusát 1907 és 1942 között. de egyben azo-

kat az állomásokat is jelzik (München, Murnau, 

párizs, Moszkva, New york), amelyek e párat-

lan életmű létrehozásában szerepet játszot-

tak. A lenbachhaus tizenöt festményt bocsá-

tott rendelkezésre abból a híres gyűjteményé-

ből, amely a Blaue reiter korszakból (1908—1914) 

származik, és amelyet Gabriele Münter ajándé-

kozott München városának. A pompidou center 

anyaga (tizennyolc festmény) három korszakot 

mutat be: a moszkvait (1915—1921), a Bauhaus 

periódust és a párizsi időszakot, az utób-

bit képviselő művek a Nina Kandinszkij Alapít-

vány tulajdonai. és végül szintén a késői, pári-

zsi periódust (huszonhat festmény) a Solomon 

r. Guggenheim és Hilla rebay által vásárolt 

műtárgyak mutatják be, amelyek ma a New 

york-i Guggenheim Múzeum gyűjteményéhez 

tartoznak.

A kiállítást, amelyet hatalmas reklámkampány 

kísért, azzal is figyelmünkbe ajánlják, hogy az 

olyan „nemzetközi együttműködést hozott 

1  Vaszilij Kandinszkij: A szellemiség a művészetben. corvina 
1987. 76. o.

*  centre pompidou, párizs, 2009. április 8 — augusztus 10.; 
Solomon r. Guggenheim Museum, New york, 2009. szep-
tember 18 — 2010. január 10.
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Vaszilij Kandinszkij kiállítása előtt, 2009. február 6.; Städtische Galerie im lenbachhaus / Kunstbau, 
München; © fotó: Kovács ágnes

Vaszilij Kandinszkij 1905 nyarán
drezda, Schnorrstraße 44.; fotó: Gabriele Münter  
© Gabriele Münter und johannes Eichner Stiftung, München
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létre a múzeumok között, amelyre eddig még nem volt példa”. Ez kijelentés 

azonban enyhén szólva is túlzás, és nyugodtan azokhoz az üzleti fogásokhoz 

sorolhatjuk, amelyek manapság a képzőművészeti kiállításokat is a show busi-

ness látványos világához közelítik. 1976-ban ugyanis volt már ilyesmire példa, 

éppen Münchenben, ahol ugyanez a három intézmény fogott össze annak érde-

kében, „hogy a Kandinszkij-recepció állapotát felmérje”, és nem utolsósorban 

azért, hogy a művek piaci pozícióit megerősítse. Másfelől ennek a kiállításnak 

megvolt az a pikantériája is, hogy a megnyitóra Münchenbe érkezett a művész 

özvegye is, akinek jelenléte valójában egy hosszú háború lezárását is jelentette. 

Nina Kandinszkij — miután végül megnyerte a tizenhárom éven húzódó pert a 

Kandinszkij képek szerzői jogaiért, és azokat a hiúságát sértő „hamis híresztelé-

seket” is megcáfolta, amelyeket lothar- Günther Buchlein férje előző nagy sze-

relmével, Gabriele Münterrel kapcsolatban közzétett — nagyvonalúan a kiállítás 

rendelkezésére bocsátott hatvan festményt és akvarellt, köztük a híres, ruhás-

kosárban megtalált, első absztrakt képet is. 

Kandinszkij „népszerűségéhez” nagyban hozzájárult az özvegynek az a sajá-

tos akciója is, amikor a müncheni Stuck Villában bemutatta Gertrud Steint idéző, 

de kevésbé informatív és meglehetősen „hollywoodi” stílusban megírt könyvét, 

amelynek szerényen a Kandinszkij és én címet adta.2 „A különböző tévétársaságok 

erős lámpáinak fényében, csillogó briliánsokban és cseresznye nagyságú gyön-

gyökben pompázva, tiszteletreméltó korát ügyesen elkendőzve, széles mosollyal 

jelent meg, mint aki megenyhült és megbocsátott Németországnak, és különö-

sen Münchennek” — írta a tiszteletlen der Spiegel.3

1982-ben szintén a bajor főváros, a lenbachhausban adott otthont annak a másik 

jelentős kiállításnak, amelynek Kandinszkij Münchenben, 1896—1914 volt a címe. 

Ez kiállítás azután részét képezte annak a „trilógiának” is, amelyet a Russian and 

Bauhaus Years 1915—1933 és Kandinsky in Paris 1934—1944 címeken láthatott az ame-

rikai közönség 1980-85 között a New york-i Guggenheim Múzeumban. 1985-ben 

pedig a párizsi centre pompidou rendezett kiállítást a művésznek, amely elsőként 

adott ki valóban átfogó, tudományos katalógust életművéről, amelyet azután más 

kiállítások is felhasználtak. A nyolcvanas évek Kandinszkij kiállításai közül fontos 

volt még a moszkvai és leningrádi retrospektív kiállítás is, mert ez alkalommal a 

hetven évig az orosz raktárakban porosodó művek is napvilágra kerülhettek.  

Az elmúlt húsz évben is folyamatosan láthatóak voltak Kandinszkij művei valame-

2  Nina Kandinsky: Kandinsky und ich. Kinder Verlag 1991. Nina Kandinszkij 1917-ben ment hozzá, az 
akkor 51 éves művészhez, a könyvben meglehetősen sok legendát kreált önmagáról és a családjáról, és 
igyekezett magát a legtökéletesebb feleségnek beállítani. Soha nem ment újra férjhez. A háború után 
nagyon meggazdagodott, és az idős asszony pénzét gigolókra és ékszerekre költötte, amelyekből nagy 
kollekciókat vásárolt. Talán ez okozta a vesztét is: 1983-ban svájci villájában meggyilkolták. A gyilkost 
soha nem találták meg.
3  der Spiegel. 1976. 47. 11. 15. 229. o.

lyik európai városban (1993 Verona, 1994 Berlin,  

1995 Strassburg, 2001 Milánó, 2003 Madrid és 

Bécs, 2004 wuppertal, 2006 london), amelyek 

hol egyik, hol másik alkotói periódusát helyez-

ték a középpontba, így nem csoda, hogy az abszt-

rakt művészet „feltalálója”, az egyik legismertebb 

művésszé vált az óceán mindkét oldalán.

A mostani kiállítás alapkoncepciója tehát való-

jában nem új. Az újdonság a „tálalásban” van, 

amely csak olyan kulcsműveket mutat be, ame-

lyekről maga a művész is úgy gondolta, hogy 

azok fontos szerepet játszottak egy-egy alko-

tói periódusának alakulásában, illetve azokat a 

műveket, amelyeket Kandinszkij még életében 

kiállított vagy publikált. Ebből a meggondolás-

ból hiányoznak a korai anyagból (1907-ig) a kis-

méretű olajnyomatok és színes temperaképek, 

valamint a murnaui tájképek is, amelyeknek hiá-

nyáért a kurátorok elnézést is kértek a mün-

cheniektől. döntésüket azzal indokolták, hogy e 

műveknek a nagy többségét Kandinszkij maga 

is stúdiumoknak tekintette, és kevéssé illesz-

kednek ahhoz az elképzeléshez, amelyet ő jó 

„képeknek” tekintett. Kimaradtak ebből a válo-

gatásból az első próbálkozások is (ezt némileg 

pótolja a lenbachhausban bemutatott anyag) 

és a már kész, „absztrakt szellemiség” áll a 

befogadó előtt, amely csak a nagy formátumú, 

fontos képekre koncentrál. Ily módon kápráza-

tos sorozata látható a Kunstbau épületében az 

impresszióknak, improvizációknak és a kompo-

zícióknak az első világháború előtti periódus-

ból, amelyben Kandinszkij még kereste az abszt-

rakció felé vezető utat, s művei még a „tárgyi 

jelentés” maradványait is hordozzák.

Ez az a korszak, amelynek eseményei főbb vona-

lakban a der Blaue reiter mozgalom megalaku-

lása, a Thannhauser Galériában bemutatott bot-a
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Vaszilij Kandinszkij
Egyes körök, 1926, olaj, vászon, 140,3 × 140,7 cm

The Solomon r. Guggenheim Museum, New york 
© VG Bild-Kunst, Bonn

Vaszilij Kandinszkij
Kompozició IX, 1936, olaj, vászon, 114 × 195 cm, centre Georges pompidou, paris
© VG Bild-Kunst, Bonn



34

2 0 0 9 / 3

rányos kiállítás, a der Blaue reiter Almanach és a Szellemiség a művészetben című 

elméleti munkák megjelenése voltak. és nem utolsó sorban ide tartozik a tanít-

vány és élettárs, Gabriele Münter személye is, amelyet a becsvágyó és féltékeny 

Nina „válságokkal megterhelt afférnak” titulált a festő életében. Münter a maga 

csendes módján, de makacsul ragaszkodott a saját örökségéhez. Ami nála maradt 

az „orosz házban” (Murnau), azt soha nem adta ki kezéből, egészen 1957 február-

jáig.4 Később, nyolcvanadik születésnapjának előestéjén a lenbachhausban kiál-

lítást rendeztek tiszteletére Kandinszkij és Gabriele Münter művei öt évtizedből 

címen, amelynek kapcsán ismertté vált, hogy a festőnő 90 festményt, 330 tem-

perát és akvarellt, 300 nyomtatott grafikát, 22 üvegfestményt és 29 vázlat-

könyvet ajándékozott a városnak. Az eseményt felkapta a világsajtót: „München 

Kandinszkij városa lett”, „München a központja a Kandinszkij kutatásnak”, írták, 

és elkezdtek az anyag értékéről spekulálni, ezzel párhuzamosan az aukciókon is 

az egekbe szöktek a Kandinszkij képek árai.5 

E korai művek közül látható többek között az 1911-ben készült Romantikus tájkép, 

valamint az Impresszió III, Improvizáció 19, Improvizáció 21 című festmények 1912-

ből, és az Improvizáció 26 1914-ből, amelyek a lenbachhaus gyűjteményéből szár-

maznak. A konzervatív, ám nagyformátumú művészettörténész, Hans Sedlmayr 

a majdnem tárgyiatlan művészetnek ezt a válfaját az allegória modern variánsá-

nak nevezete, és mivel ez még szerinte „vékony szállal” a régi művészethez kötő-

dik, Kandinszkijnak (és Klee-nek) ezeket a korai alkotásait „jelentősnek és embe-

rinek” tartotta.

1914-ben a háború kitörése miatt a művész visszatért oroszországba, és 1918-

ban az akadémia tanára lett. Ennek ellenére voltak nehézségei, valójában 

az orosz művészek nem ismerték el őt vezérüknek, a „fanatikus Malevicssel, 

aki igyekezett a gyeplőt kezében tartani”, összetűzésbe is került. A moszk-

vai évek legnagyobb ajándéka új felesége volt, aki úgy jellemezte önmagát, 

hogy „ő a tavaszt jelentette a festő őszbe hajló életében”. 1921-ben végül Ber-

linbe utaztak, és 1922-ben Kandinszkij walter Gropius meghívására a weimari 

4  Münter a Murnau-i házban elrejtette (befalazta) a műveket a nácik hatalomra jutása idején; a 
háború után viszont az amerikaiak „érdeklődése” elől kellett elrejteni őket. Vö.: Gisela Kleine: Gabriele 
Münter und Kandinsky. Suhrkamp 1998. 642-43. o.
5  Kandinszkij képei az ötvenes évek végére elérték az egymillió márkát az aukciókon. Münchner 
Merkur 1957. február 17. 

Bauhaus tanára lett. 1925-ben követte az isko-

lát dessauba is, és publikálta a „pont, Vonal a 

síkokon” című elméleti írását a Bauhaus köny-

vekben. A Bauhaus időkben —  bár nem sze-

rette orosz kollegái „merev” művészetét az 

mégis hatott rá —, és egyfajta geometrikus 

formaszótár kidolgozásával kísérletezett: a 

vonal, a háromszög, a négyszög és a kör jelen-

tései foglalkoztatták, amelyek közül a kör vált 

számára igazán fontossá, mely összekötte-

tést jelentett a kozmikussal. Az absztrakció 

végtelen variálhatósága és ennek kipróbálása 

jelennek meg az ebben a periódusban alkotott 

képein (Sárga-kék-piros kompozíció).

1929-ben látogatta meg a Bauhausban Hilla 

rebay és Solomon G. Guggenheim. rebay maga 

is kiváló művésznő volt, és nagy rajongója 

Kandinszkij művészetének. rebay hamar meg-

győzte Guggenheimet arról, hogy az „abszt-

rakt a ma művészete”, ezért az 1952-ben meg-

nyílt Guggenheim Múzeum az ő jóvoltából már 

nagyszámú Kandinszkij művel dicsekedhetett. 

Ebből a gyűjteményből származik például a Kék 

hegy, a Kép fehér körrel, A kis barátok a korai kor-

szakból, és néhány kép a húszas évekből, vala-

mint jónéhány a harmincas évekből, amelyek 

már a párizsi korszakban születtek. A pompidou 

center kollekciója is vegyes, vannak korai mun-

kák és úgynevezett „biomorf” képek is, amelyek 

a festő késői korszakát jellemzik, és amelyeken 

erőteljesen érezhető jean Miró hatása. párizs-

ban egyébként — ahová 1933-ban a Bauhaus 

bezárása és náci hatalomátvétel után mene-

kült — Kandinszkij mindig is kívülállónak érezte 

magát, annak ellenére, hogy számos kiállításon 

vett részt (cahiers d’Art), és közelebbi kapcso-

latban került a francia művészekkel is. 1939-től 

már New york és a Hilla ribay által kurált kiál-

lítások játszanak fontos szerepet életében, és 

a német megszállás alatt alig érintkezett fran-

cia művészekkel. Az egyetlen háború alatti kiál-

lítása (1942) a jeanne Bucher galériában érthető 

okokból „nehéz körülmények” között jött létre. 

Az utolsó éveket a A széttartó részek, 1940 és a 

Kölcsönös egybecsengések, 1942 című festmé-

nyek képviselik.

A vándorkiállítás első állomásáról elmond-

ható, hogy nemcsak hogy sikeres, hanem 

egyenesen diadalmenetet jelent. „Ez a kiál-

lítás elvarázsolta városunkat; München tisz-

teleg Kandinszkij előtt; a müncheni kiállí-

tást már most az évszázad eseményének tart-

ják” — írták a lapok, és február közepéig három-

százezren nézték meg a kiállítást a cudar idő, 

a hó és szél ellenére is. „A nézőt a megértés 

emeli a művész nézőpontjáig”, írta Kandinszkij 

1912-ben, Münchenben. úgy látszik, a mün-

cheni közönség megértette őt, sőt „kötelező” 

volt neki megérteni, hiszen a művészet városa 

mindig is büszke volt arra, hogy az absztrakt 

művészet ebben a városban született meg. 
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Vaszilij Kandinszkij
romantikus tájkép, 1911, olajtempera, vászon, 94,3 × 129 cm
Städtische Galerie im lenbachhaus
© VG Bild-Kunst, Bonn


