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A Moszkvában 1866-ban
született Vaszilij Kan-
dinszkij minden kétséget
kizáróan az absztrakt fes-
tészet egyik létrehozójá-
nak számít. Mint köztu-
dott, 1896 után Németor-
szágban, majd 1934-tôl
Franciaországban élt és
alkotott 1944-ben bekö-
vetkezett haláláig, igaz az
1914 és 1921 közötti idô-
szak Moszkvában találta.

Nagyszabású retro-
spektív kiállítása 2008.
október 25-én nyílt meg
Münchenben, amely négy
hónapig volt megtekint-
hetô. A tárlat jelentôségét
mutatja, hogy a bajor fô-
város után, Párizsban a
Pompidou Központban,
majd New Yorkban a
Guggenheim Múzeumban láthatják az érdek-
lôdôk.

A kiállítás kapcsán felmerülhet a kérdés, va-
jon miért, hogyan és mikor került ki rengeteg
mûve az Egyesült Államokba, hiszen a mû-
vész sosem járt Amerikában, bár erre több le-
hetôsége is nyílott volna. 1931-ben New York-
ba, 1935-ben pedig Észak-Karolinába kapott
meghívást tanári állásra. 1940-ben, amikor
New Yorkban megalakult a nácizmus elôl me-
nekülôket segítô hálózat, a Modern Mûvésze-
tek Múzeumának igazgatója felajánlotta, hogy
segítenek neki elhagyni Európát, úgy, ahogy
azt tették számtalan mûvésszel. A szomorú
statisztika szerint, 1933-tól 1944-ig mintegy
700 mûvész és 380 építész emigrált az Egye-
sült Államokba, nem beszélve a tudósok nagy
számáról. Ennek tudatában, csak egyetérthe-
tünk Wigner Jenô mondásával, miszerint:
„Adolf Hitler igazán pompás emlékmûvet ér-
demelne az Egyesült Államoktól az amerikai

természettudomány áldo-
zatos fellendítéséért.” A
találó megállapítást kiegé-
szíthetjük a mûvészekre
és az építészekre vonatko-
zóan is. Az pedig felfog-
hatatlan, hogy Európa mit
veszített így.

Kandinszkij azonban
nem emigrált az öreg kon-
tinensrôl, alkotásai vi-
szont nagy számban ke-
rültek az Egyesült Álla-
mokba. Bizonyos büszke-
séggel tölt el, midôn izgal-
mas kutatás után megálla-
píthattam – Kandinszkij
és az absztrakt mûvészet
ismertsége a tengerentú-
lon túlnyomó részben
négy nô áldásos tevé-
kenységének köszönhetô.
Nézzük akkor meg ezek-

nek a hölgyeknek a mûvészetért elkötelezett
munkásságát.

Minden rangsorolás nélkül kezdjük a sort
Katharine S. Dreierrel. Az amerikai festônô és
mûgyûjtô az avantgárd mûvészet egyik legel-
sô támogatója és szószólója volt. 1920-ban
Herwarth Waldennél, a berlini Sturm Galériá-
ban vásárolt egy Kandinszkij-festményt, majd
1922-ben személyesen is találkozott a mû-
vésszel, amikor elôször látogatta meg a wei-
mari Bauhausban. Mivel mindketten érdek-
lôdtek a misztika iránt, hittek a mûvészetben
jelen lévô spiritualitásban, azonnal remekül
megértették egymást, és egy életre szóló barát-
ságot kötöttek. Dreier már 1923-ban megszer-
vezte Kandinszkij elsô önálló kiállítását New
Yorkban, elôadásokon népszerûsítette mûvé-
szetét, és kinevezte az általa és Marcel Du-
champ által alapított Société Anonyme tiszte-
letbeli elnökhelyettesévé. Kandinszkij haláláig
követte ennek a szervezetnek a tevékenységét,

Kandinszkij és Amerika
Gondolatok egy fantasztikus kiállítás kapcsán

Kandinszkij 1913-ban Münchenben az Apró örömök
festménye elôtt (Fotó: Gabriele Münter)
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levélben adott kiállítási tanácsokat Dreiernek,
és folyamatosan tájékoztatta az európai mûvé-
szeti életrôl.

A másik kapcsolódási pontot az Egyesült
Államokhoz Galka Scheyer, a gazdag német
konzervgyáros lányával való találkozás jelen-
tette Kandinszkij számára. Galka München-
ben mûvészettörténetet tanult, majd 1924-ben
Németországból a tengerentúlra utazott. Sche-
yer már korábban barátságot kötött Javlensz-
kijjel, majd a Bauhaus-idôkben Weimarban
Lyonel Feiningerrel, Paul Kleevel, és Kan-
dinszkijjal. Olyan nagy hatással voltak rá ezen
mûvészek munkái, hogy egy életre elkötelezte
magát amellett, hogy mûvészetüket  ismertté
tegye Európán belül és kívül. Ajánlatára a
négy festô megalapította a „Die Blaue Vier” el-
nevezésû csoportot, amely inkább üzleti vál-
lalkozás volt, mint azonos elméleteken alapu-
ló mûvészi társulás. A mûvészek Galkával alá-
írtak egy szerzôdést, melyben megbízták,
hogy képviselje ôket külföldön, szervezze
meg kiállításaikat, tartson elôadásokat mûvé-
szetükrôl, valamint a képek értékesítésérôl is
megállapodtak. Mivel New Yorkban és Kali-
forniában mûvészeti iskolákban tanított, min-
dent megtett azért, hogy fôként a fiatalokban
felébressze a modern mûvészetek szeretetét.
Egy 1926-ban írt levelében így vall a saját ma-
ga által vállalt misszióról: „Egyáltalán nem azt
tartom a legfontosabb feladatomnak, hogy
mûkereskedelmet folytassak, hanem fôként a
mûértés iránti érdeklôdést szeretném felkelte-
ni és fejleszteni.”

A „Die Blaue Vier” elsô New York-i bemu-
tatkozása után, amelyet 1925-ben valósított
meg, még számos kiállítást rendezett, s egyné-
hány képet is eladott, de ha az nem sikerült,
megtalálta a módját annak, hogyan hajtson fel
pénzt a barátainak. Rengeteget utazott, Né-
metországba is többször visszajárt. Amikor
azonban a megváltozott politikai helyzetet fel-
mérte, 250 munkát megvásárolt a „Die Blaue
Vier” csoporttól, végleg elhagyta Németorszá-
got, és letelepedett Los Angelesben. A 30-as
évek gazdasági válságának hatására kialakult
financiális problémák ellenére is folyamatosan
el tudott adni a festményekbôl, egészen az
1940-es évek közepéig.

Hilla Rebay, a harmadik asszony, aki min-
dent megtett a modern mûvészetek és azon
belül Kandinszkij munkáinak népszerûsítésé-

ért. Az elzászi bárónô 1917-ben csatlakozott a
berlini „Der Sturm” mûvészkörhöz. 1927-ben
azzal a hittel érkezett New Yorkba, hogy Ame-
rikában elfogadottabb a modern ízlés, mint az
öreg kontinensen. De hamarosan csalódnia
kellett, és lehangolva írta meg tapasztalatait
barátainak: „Amerikának nincs stílusa. Ennek
az országnak én túl modern vagyok.” Vagy:
„Ebben az országban rá sem hederít senki az
absztrakt mûvészetre.” Azonban ezt a hölgyet
nem olyan fából faragták, hogy csak úgy fel-
adja elhatározását. Tehetséges volt és ambíció-
zus, rövid idôn belül kiállította kollázsait New
Yorkban, s munkáival felkeltette Irene Gug-
genheim figyelmét. Solomon Guggenheim
iparmágnás és bányabáró felesége, született
Irene Rotschild volt a család elsô mûgyûjtôje.
Ô a negyedik nô, aki az amerikai utat kijárta a
modern mûvészeteknek. Kezdetként megbí-
zást adott Rebaynak a férje portréjának meg-
festésére. Amikor a férfi modellt ült a festônô
mûtermében, kiadós diskurzusba kezdtek az
európai mûvészeti életrôl. Rebay lelkesen szá-
molt be a berlini Sturm Galéria tulajdonosa,
Herwarth Walden és a köré csoportosuló mû-
vészek tevékenységérôl. Olyan meggyôzô volt
a bárónô beszámolója, hogy Guggenheim
1929-ben ôt bízta meg, hogy a gyûjteménye ré-
szére festményeket vásároljon. Folyamatosan
járta Európát, hogy lehetôség szerint a legjobb
munkákat tudja megszerezni. Ô ajánlotta
Guggenheimék figyelmébe Rudolf Bauert,
Marc Chagallt, Robert Delaunayt, Kandinsz-
kijt és – érdekes magyar vonatkozás – Moholy-
Nagy Lászlót. Ôk mindannyian Walden felfe-
dezettjei voltak.

Rebay tisztában volt azzal a veszéllyel, hogy

A dessaui „mesterházak” elôtt 1930 júliusában. Balról jobbra:
Irene Guggenheim, Vaszilij Kandinszkij, Hilla von Rebay,

Solomon Guggenheim (Fotó: Nina Kandinszkij)
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a Solomon Guggenheim-gyûjtemény új iránya
megbotránkoztatja majd a közvéleményt,
ezért európai segítôjét így figyelmeztette:
„Guggenheimet gyûjteménye miatt támadá-
sok fogják érni, ezért az anyag, amit megvásá-
rolunk, a legeslegjobb minôségû kell, hogy le-
gyen.” A bárónô 1930-ban Guggenheimékkel
együtt utazott Európába, ahol a házaspár
megbizonyosodhatott arról, hogy itt sokkal
népszerûbb az absztrakt festészet, mint Ame-
rikában. Közösen vásároltak új munkákat, és
találkoztak az általuk kedvelt mûvészekkel is.
E körút alatt látogatták meg Kandinszkijt is a
dessaui Bauhausban, s ekkor vásárolták meg a
1923-ban festett Kompozíció VIII. címû fest-
ményét, mely az elsô volt a több mint 150 mû
sorában, amelyek ma a Guggenheim-alapít-
vány gyûjteményében találhatók tôle. Rebay
az elkövetkezendô idôkben még több mûvet
vásárolt Kandinszkij munkáiból, de a harmin-
cas évek gazdasági válsága miatt még Gug-
genheim sem tudta gyûjteményét gyarapítani.
Hilla Rebaynak azért bôven akadt munkája a
mûalkotások beszerzésén túl, kiállításokat
szervezett, emellett publikált és elôadásokat
tartott az absztrakt festészetrôl. 1936 és 1938
között a Guggenheim-gyûjteményt az Egye-
sült Államok számos városában bemutatták.
Kandinszkij ezeknek a prezentációknak és a
hozzá kiadott katalógusoknak lelkes támoga-
tója volt, hitt abban, hogy ez a legmeggyôzôbb
propaganda a tárgymentes festészet mellett.
Hilla Rebay ebben az idôben kezdte el dédel-
getni magában egy New York-i múzeum ter-
vét, majd fokozatosan és diszkréten meggyôz-
te Guggenheiméket is elképzelésének fontos-
ságáról. Kandin-
szkijnak is beszá-
molt a tervekrôl,
aki természete-
sen nagy öröm-
mel és elragadta-
tással reagált a
hírre, s azonnal
tanácsokat adott,
hogy kik kerülje-
nek be a gyûjte-
ménybe. A Solo-

mon Guggenheim-alapítványt 1937-ben hoz-
ták létre, melynek élére természetesen Rebay
került. Vezetése alatt a válogatás gyorsan bô-
vült, folyamatosan kiegészítésre kerültek az
addig alulreprezentált területek.

1938-ban a nácik „elfajzott mûvészet” címen
elhíresült tisztogatási akciója keretében a né-
met múzeumokból eltávolították vagy elko-
bozták az avantgárd festményeket, így sok
amerikai gyûjtônek lehetôsége nyílt azokat
megszerezni. Mivel a németeknek ezekbôl a
mûvekbôl tilos volt vásárolni (persze ez nem
akadályozta meg az elszánt német mûgyûjtô-
ket), nagyon sok festmény devizáért külföldre
került. 1938 szeptemberében Rebayt is értesí-
tették levélben: „A német kormányzat a leg-
több modern képet értékesíteni akarja, ame-
lyek különbözô múzeumokban találhatók…
Gondoltam Önt érdekelhetik Klee, Kandinszkij
és Franz Marc egyes képei.” Állandó kapcso-
latban állt olyan emberekkel, akik folyamato-
san tájékoztatták, hol mit lehet megvásárolni.

Ezekben az idôkben már nem volt szétvá-
lasztható Solomon Guggenheim törekvése,
hogy segítse a kísérletezô avantgárd festôket,
azon kívánságától, hogy a lehetô legtöbb mû-
alkotást kimentse a veszélyeztetett Európából.
Az 1939-ben megrendezett „The Art of Tomor-
row” kiállításon már 215 festmény szerepelt, s
köztük Kandinszkijt 104 mû képviselte. A
Guggenheim-gyûjtemény 1939-es kiállítása al-
kalmából a New York World hasábjain Emily
Genauer (szintén hölgy!) írta: „Kandinszkij
mûvei olyan komplexek, és annyi akció, moz-
gás van bennük, amit kifinomult átéléssel,
kontraponttal egyensúlyoz ki, hangok, formák
struktúrák variációival kidolgozva, melyek
végtelenül megigéznek, elbûvölnek. Olyanok,
mint egy tûzijáték az országos vásárokon,
mint a napsugárban tündöklô szökôkutak,
mint néhány ütem muzsika vagy egy fölöttébb
értékes, pompás anyag.”

Ez a története tehát annak, hogy egy nagy te-
kintélyû iparmágnás mecénás és néhány elkö-
telezett ember segítségével világszerte ismertté
és elismertté vált Kandinszkij mûvészete, s
hogy ma a leghíresebb múzeumokban és ilyen
életmû-kiállításokon mi is gyönyörködhetünk
a mûvész fantasztikus festményeiben. Azt hi-
szem, az a legkevesebb, hogy halkan köszöne-
tet mondunk ezért.

WÉBER KRISZTINA

Kandinszkij 1939-ben
az Uralkodó ív címû

festménye elôtt


