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Picasso, Dalí, Miró
 

Fiatalok és dühösek:  
a modernizmus születése

• Palazzo Strozzi, Firenze

• 2011. március 12 — július 17.

Firenze művészeti intézményrendszerében kulcsszerepet tölt be a Palazzo 
Strozzi. Két kiállítótér működik benne: a Strozzina kifejezetten kortárs 
művészeti bemutatókat rendez, míg a palota „felső” kiállítóhelye a nagy 
népszerűségre számot tartó tárlatokat mutatja be. A 2011 elején bezárt 
Bronzino-kiállítás után itt nyílt meg a Picasso, Dalí, Miró. Fiatalok és dühösek:  
a modernizmus születése című, hatvan művet felsorakoztató kiállítás. 
A cím és a téma igen szkeptikussá tett, gondolván, hogy a (jogosan elvárt) 
közönségsiker érdekében már nem sokat lehet a fent említett alkotókkal kap-
csolatban elmondani, bemutatni. A tavaly Bécsben, az Albertinában látott, 
Picasso és a politika kapcsolatát taglaló kiállítás gyengeségeinek megismét-
lődésétől is tartottam, azaz attól, hogy egy kissé mesterségesen szigorú 
koncepció egy Picassóéhoz hasonló életművön alkalmazva maradandó torzulá-
sokat okozhat. A meglepetés annál nagyobb volt, alapvetően pozitív értelem-
ben. Leginkább a „művészettörténeti útvonal” miatt, amit a tárlat felkínál 
— még akkor is, ha az a bizonyos düh a legkevésbé jut a látogató eszébe a kiál-
lítás bejárása közben. 
Az utóbbi időben Olaszországban látott kiállítások alapján egyre inkább azt 
gondolom, hogy trenddé vált a „koncepció-kiállítások” rendezése, ami valószí-
nűleg összefüggésben áll a kulturális szféra támogatásának kurtításával is, 

hiszen ez nagyon behatárolttá teszi a szervezők mozgásterét. Az is valószínű, 
hogy a képzőművészetre általában nyitott olasz közvélemény most szokik 
hozzá az effajta kiállításrendezési gondolatokhoz, legalábbis ami a Palazzo 
Strozzihoz hasonló, nagy presztízzsel rendelkező kiállítóhelyeket illeti. 
Ebbe a sorba illeszkedik tehát az Eugenio Carmona és Christoph Vitali 
által rendezett tárlat, amely a koncepció-jelleget annyira komolyan veszi, hogy 
négy „állításra” és egy epilógusra osztva mutatja be a három művész közötti 
viszonyrendszert, úgy, hogy közben igyekszik átfogó képet nyújtani Spanyol-
ország művészeti életről, és persze Párizs szerepéről a 20. század elején. A 
kiemelt terület Katalónia, amelyhez Dalí és Miró születésénél, Picasso fia-
talkoránál fogva kötődött szorosan. A kiállítás Barcelona és Madrid egymás-
sal való szembeállítása után mindkét várossal Párizst konfrontálja, és valóban 
sikerrel jár azt illetően, hogy a látogató számára feltáruljon egyfajta kapcsolati 
háló, amely ezeket a helyeket és a három művészt egymáshoz fűzi. 
Lényegében egy kísérletről van szó: kronológiában haladunk, csak éppen visz-
szafelé. Ahogy a kurátorok megfogalmazzák, a filmes „flashbacket” próbálták 
egy kiállításba átültetni. Ezt hangsúlyozandó, filmes eseményeket is szervez-
tek: heti rendszerességgel mutatják be az avantgárd filmművészet legjelentő-
sebb alkotásait. A kultúrtörténeti kitekintés, amely a kiállítás utolsó termeit 
tölti be (köztük a gazdag gyerekprogramoknak helyet adó helyiséget, ahol a 
gyerekeknek szóló nemzetközi művészeti kiadványok legjobbjait is meg lehet 
tekinteni), Einstein relativitáselméletének és a film megszületésének hatását 
ecseteli a képzőművészetre vonatkozóan, majd pedig ismeretterjesztő jelleg-
gel tárja fel Freudnak a szürrealizmusra gyakorolt hatását. 
A tárlat 1926-ban indul, akkor, amikor Dalí találkozik Picassóval Párizsban, és — 
útba ejtve 1907-et, azt a pillanatot, amikor Picasso az afrikai művészet hatása 
alá került és ennek eredményképpen megalkotta az Avignoni kisasszonyok című 
képét — visszavezet egészen 1895-ig, amikor Picasso kamaszként Barceloná-
ban élt. A kulcsművet természetesen nem hozták el New Yorkból, de a kiállítás 
lezárásaként (és egyben indulásaként) ki van állítva, Spanyolországon kívül 
először teljes egészében, a Cahier 7, az a füzet, amely a korszakalkotó kép váz-
latait tartalmazza. A kiindulópont, amellyel a tárlat indul és amelyhez vissza-
jut, egy klasszikus szobor és egy afrikai maszk együttese, amely a bejáratnál 
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fogadja a látogatót — szimbolikus utalásként arra, hogy ez a két „gyökér” az, 
amelyből a „modernizmus” táplálkozik. 
Ha didaktikusnak tűnik a felvezetés, nem tévedünk nagyot. Amennyire érde-
kes a kiállítás által felkínált útvonal, annyira igyekszik meggyőzni a nézőt 
annak a létjogosultságáról. A probléma abból fakad, hogy nem teljesen világos, 
kinek szánták a tárlatot: annak, aki jól ismeri a három alkotó munkásságát és 
az európai avantgárd történetét, vagy annak, aki ismeri a három festőt, de a 
főművek megtekintése érdekében megy be egy róluk szóló kiállításra. Utóbbit 
valószínűsíti az Epilógus, ahol Picasso, Dalí és Miró egy-egy olyan festménnyel 
szerepel, „ahogy ismerjük őket”. Mindennek következtében olyan kiállítás ez, 
ahol az egyébként nagyon színvonalasan megírt kísérőszövegek olykor átve-
szik az uralmat a képek felett. A kiállítás fő értéke ugyanakkor abban rejlik, 
hogy a három alkotó fiatalkori műveinek megtekintésére ad lehetőséget. 
A koncepció csomópontjai a három alkotó találkozásait mutatják be, illetve 
leginkább Dalí és Miró Picassóhoz való viszonyát. Eszerint látjuk a három 
alkotó munkásságát egy-egy kimerevített pillanatban, amikor megvalósult 
vagy megkísérelt személyes találkozásakra sor került. Az első szekció: Dalí 
találkozása Picassóval, Párizs 1926. A második: Genius loci — Miró, Dali. Madrid-
Katalónia-Párizs, 1925–1915. A harmadik: Amikor Miró majdnem találkozott 
Picassóval, Barcelona, 1917, a negyedik pedig A modernizmus születése, Párizs 
1907 és Picasso — Eredet és átalakulás. Barcelona-Madrid-Párizs, 1906–1895.  
Ez utóbbiban kaptak helyet Picasso 1907 előtt készült művei, a kék korszakra  
és a korai stúdiumokra (Ministráns fiú, 1896) koncentrálva. Pablo Ruiz 
Picassonak El Greco, a gótikus művészet, valamint Gauguin szintetizmusának 
hatása alatt álló, és jellegzetesen melankolikus, a társadalmat alulnézet-
ből mutató munkáihoz jutunk el (Anya és gyermek, 1901; Női fej, 1901; Vasaló 
nő, 1901, Spanyol táncosnő, 1901; Két akrobata — Harlekin és társnője, 1901) 
az afrikai művészet felfedezését mutató vázlatok után. A kérdés persze az, 
hogy mindennek mi köze van a kiállítás tengelyébe állított fiatal Miróhoz és 
Dalíhoz. Mivel a kiállítás nem győzi hangsúlyozni Picasso kubizmusának, majd 
klasszicizmusának és szürrealista korszakának hatását a két másik alkotó 
munkásságára (és ennek bizonyítására a tájképek és a csendéletek egészen 
egyedülállóan jó példákat mutatnak be), a néző kissé értetlenül veszi tudomá-
sul, hogy éppen ilyen művek nem szerepelnek a kiállításon. Mintha a genius loci 
(Barcelona, Párizs, sőt, Picasso Firenzébe tett látogatásait bemutató történeti 
leírások) elemzése itt „kiütötte volna” a tényleges műveket. 
Dalí és Picasso első találkozását Dalí visszaemlékezése is megőrizte: Dalí nem 
győzte hangsúlyozni, hogy előbb látogatta meg Picasso műtermét rövid első 
párizsi tartózkodása idején, mint hogy elment volna a Louvre-ba. Miró Picas-
sóval több ízben is megpróbálta felvenni a kapcsolatot, 1917-ben különösen, 
amikor a Gyagilev-féle Parádé barcelonai előadásán mindketten jelen voltak. 
A megismerkedés csupán Picasso édesanyjával történt meg, és a két művész 
csak Miró 1920-as, első párizsi látogatása alkalmával találkozott. 
A három alkotó három generációt képvisel. A legfiatalabb Dalí számára már 
nemcsak Picasso, hanem Miró is az elsajátítandó kánon része volt, míg Miró 
és Picasso, a köztük lévő tizenkét év korkülönbség ellenére, az őket közvet-
lenül ért hatások szempontjából hasonlóan indultak, azzal a különbséggel, 
hogy Miró (Dalíval is szembeállítva, aki a francia és itáliai művészet iránt 
mutatott fogékonyságot) erősen kötődött a helyi hagyományokhoz, míg 
Picasso hamar a Párizsba telepedés mellett döntött. A barcelonai Galeria 
Dalmau, a progresszív kiállítótér mindhármuk karrierjében betöltött kulcs-
szerepe is szembeötlő — önálló kiállításaikat itt rendezték. A Picasso által az 
orosz balett Parádé című előadásra készített kosztümök kapcsán derül ki, 
hogy fiatalon Miró is próbálkozott alkalmazott művészettel, plakáttervezés-
sel. (L’Instant magazin plakátja, 1919). 
Történeti perspektívából a legérdekesebb szempont a Picasso által a húszas 
években képviselt posztkubista-klasszicizáló irány hatástörténete, amely 
Dalí korai, a madridi akadémiától elszakadóban lévő korszakára elementáris 
hatással volt. Dalí nagyon ritkán látható Neokubista akadémia című képe (1926) 
ennek a betetőzése: Picasso aktjainak, mitologikus toposzainak, a mediter-
rán-klasszikus hagyományt az avantgárdon átszűrő korszakának befolyását 
mutatja. Korábbi, az akadémiai felfogás jegyében készült aktjai (1924-ből), 
portréi is itt kaptak helyet. Picasso majd a kiállítás végén visszaköszönő Har-
lekin-alakjának egyfajta értelmezése (Harlekin, 1926) is megmutatkozik itt, 
egy olyan kísérletező fiatal művésztől, aki még messze áll a későbbi karrierjét 
fémjelző, klasszikus formákban szürrealista nyelvezetet használó szemlélettől. 
Egy évtizeddel korábban, a tízes években a maga szürrealizmusára még rá nem 
talált Miró Barcelonában „katalán fauve”-ként vívott ki magának elismerést, de 
a firenzei válogatásban a fauve-os, olykor a japonizmus nyomait viselő portréi 
(Enric Ricart portréja, 1916/17) mellett a cézanne-i, sőt, az újtárgyias irányba 
mutató csendéletei is teret kaptak (Csendélet. Búzakalász, 1922/23; Csendélet. 
Kardiblámpa, 1922/3; Virágok, 1918; Csendélet késsel, 1916). Meglepő az ered-

mény, ha ezeket a korai színkavalkádból felépülő portrékat és a Miró családja 
által vásárolt ház környékén, Mont-roigban készült tájképeket összevetjük Dalí 
korai, kifejezetten századfordulós hangulatú, posztimpresszionista nyelven 
fogalmazott, Cadaqués-ben készült tengerparti tájképeivel (Önarckép, 1920, 
tájképek a húszas évek elejéről). A modernizmussal, illetve avantgárd törek-
vésekkel szemben álló katalán Noucentisme kevésbé ismert dimenziói nyílnak 
meg, olyan alkotók hatásának lehetőségei, mint Joaquin Sunyer, ugyanakkor 
a Braque-ot idéző Daniel Vázquez Díaz tájképfestészetre gyakorolt befolyása 
is feltárul. Így fontos szempontot vezet be a kiállítás azzal, hogy felveti a 
„vernakuláris” szempontját Dalí és Miró esetében: a katalán táj és a benne élők 
bemutatása (ami nyilvánvalóan nem független a katalán öntudat erősödé-
sétől) nemcsak Miró, hanem Dalí számára is alapélmény (Figuerasi cigányfiú, 
1923) volt. Dalí 1925-ben készített portréja nővéréről egyenesen a metafizikus 
festészet közelébe helyezhető, egyfajta mediterrán-klasszikus ideál közelébe, 
amely a Földközi-tenger mentén összeolvadt az avantgárd tendenciák sokszí-
nűségével. 
A tárlat tanulsága az a felismerés volt, hogy a kiállítás nem feltétlenül a tör-
zsi művészet nyugati modernizmusra gyakorolt megtermékenyítő hatásá-
nak bizonyítékait vagy a katalán Modernisme-ben gyökerező irányzatok és a 
Noucentisme-vel való szembenállásának megismerését kínálja, hanem legin-
kább azt mutatja meg, hogy Miró és Dalí hogyan jutott el a nevükkel összefo-
nódott (kettejük stílusában azonban merőben különböző) szürrealizmushoz. 
Ezen keresztül pedig felkínálja vizsgálatra, hogy milyen szerepet játszhatott 
mindebben Picasso szürrealista korszaka, amely csupán fázis volt az alkotó 
valójában kizárólagosan egyetlen izmushoz sem költődő életútján. Ám sokkal 
inkább a kiállítás által implikált felvetés ez, mint egyértelműen a koncepcióban 
szerepet játszó elem. 
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