
tői, mint például Madonna is táplálta
mítoszát. Ugyan Kahlo művészete
kiemelkedően eredeti, de a mögötte
álló biográfia nélkül sosem kapott
volna akkora figyelmet és elismerést,
mint ami manapság övezi.

Egészen másként van ez Georgia
O’Keeffe-nél. Amikor az amerikai
festőnő 98 éves korában meghalt,
olyan életművet hagyott hátra, ami
már életében legendává tette.
O’Keeffe hétgyermekes család máso-
dik gyermekeként 1887. november
15-én látta meg a napvilágot az
Egyesült Államok Wisconsin álla -
mában. 12 évesen elhatározta, hogy

csak művész lehet, semmi más. Szülei nem
gör dítettek akadályt elképzelése elé, és szeren-
csére művészettanára is felismerte tehetségét.
Így 17 évesen már a chicagói Art Institute hall-
gatója lehet. Súlyos tífuszmegbetegedése után
New Yorkban folytatja tanulmányait, az akko-
ri idők legismertebb művészeti iskolájában, de
hiába az iskola nagy híre, itt ugyanúgy, mint a
chicagói akadémián, a tanítás főként az euró-
pai tradíciókra és a régi mesterek másolására
épült. Az egyetlen ellensúlyt a fiatal művészek
számára a fotográfus Alfred Stieglitz kis New
York-i galériája, a 291 jelentette, ahol lehetőség
nyílt az európai avantgárd művészetet megis-
merni, hiszen olyan forradalmi alkotásokból
rendezett kiállításokat, mint Matisse, Rodin,
Cézanne, Braque vagy Picasso festményei.
Ter  mészetesen O’Keeffe is látogatta ezeket a
kiállításokat.

Művészeti tanulmányaival rendkívül elége-
detlen volt, az akadémikus festészetet csak a
stílusok imitációjának tartotta, és nem tudta,
merre is léphetne tovább. Először reklámgrafi-
kusként dolgozott, majd művészettanári állást
vállalt a Columbia, majd a West Texas State
Normal College-ban. Ebben az időben ismeri
meg Arthur W. Dow művészeti teóriáját, és
ekkor kezd el intenzíven foglalkozni Vaszilij
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Az újkor legjelentősebb festőművé-
szeit felsoroló válogatásban, a meg-
említettek között egyetlen női mű -
vés zre leltem. Ő Georgia O’Keeffe.
Természetesen, mint minden váloga-
tás, ez is igen szubjektív, de minden-
képpen mutat valamit, és az a tény is,
hogy ez a festőnő nálunk szinte isme-
retlen, nemhogy annyira nincs képvi-
selve, mint ahogy azt képeinek
különlegessége és művészetének
összessége megérdemelné, hanem
egyáltalán semmilyen formában,
még egy megjelentetett művészeti
albummal sem.

A 19. század végétől rohamosan
nőtt a női művészek száma, amit az tett lehe-
tővé, hogy a képzésben már nők is részt vehet-
tek. Gondoljunk csak az impresszionisták
közül Berthe Morisotra, Mary Cassattra, a 20.
századból Paula Modersohn-Beckerre, az
„orfista” Sonia Delaunay-ra vagy a rayonista
(a futurizmus egy formája) Natalja Goncsaro -
vára. Vagy vegyük az expresszionista Gabriele
Müntert, Marianne Werefkint és Käthe Koll -
witzot. De ki ne hagyjuk a sorból az art deco
hercegnőjét, Tamara de Lempickát vagy
Leonor Finit, a fantasztikus művészet repre-
zentánsát, a szürrealista Dorothea Tanningot és
Meret Oppenheimet, aztán a későbbi időkből
Niki de Saint Phalle-t (aki főként szobraival
vált híressé), vagy az elektronikus kijelzőkre
szerkesztett installációival ismertté vált Jenny
Holzert, hogy ismét önkényesen csak néhány
példát említsünk a rangos névsorból. Minde n -
esetre a 20. század csak két festőnőt emelt igazi
kultfigurává, a mexikói Frida Kahlót és az
ame rikai Georgia O’Keeffe-t. Kahlónak csak
halála után jutott ki ebből az elismerésből, min-
denesetre azóta egyre népszerűbbé vált. Ehhez
a népszerűséghez nagyban hozzájárult izgal-
mas életének hollywoodi megfilmesítése, az,
hogy a feminista művészettörténet mozgalma
élére állította, illetve képeinek prominens gyűj-

Georgia O’Keeffe (1887–1986),
a liliomos hölgy



Kandinszkij éppen akkoriban angolra fordí-
tott, A szellemiség a művészetben című írásával.
Kandinszkij alapgondolata, miszerint a színek
és formák ne a természet mintájára, hanem a
művész érzéseinek és belső világának elköte-
lezetten festessenek meg, egész életén keresz-
tül nagy befolyással voltak a festőnő munkás-
ságára.

Majd harmincévesen józan önkritikával
szinte mindent kihajított, amit addig tanult,
azáltal, hogy megsemmisítette műveit, ame-
lyeket a „párizsi iskola” (illetve bármilyen
európai stílusirányzat) befolyásával alkotott.
A művészetben tapasztalható új kezdeménye-
zésektől fellelkesülve 1915-től elkezdte saját
útját járni absztrakt szénrajzaival. 1916-ban
egy kolléganője eljuttat ezek közül az organi-
kus, ornamentikus és geometrikus formákat
ábrázoló rajzok közül néhányat New Yorkba
Alfred Stieglitzhez, akire nagyon nagy hatás-
sal voltak a képek, s állította, hogy ezek a leg-
tisztább, legszebb, legőszintébb művek,
melyek valaha is a „291”-be kerültek.

Így mondhatjuk, hogy Georgia O’Keeffe-t
Alfred Stieglitz, a híres fotográfus és az ameri-
kai avantgárd nagy támogatója fedezte fel,
miután galériájában a festőnő tudta nélkül
bemutatta szénrajzait. Intenzív levélváltás
kezdődött közöttük. Stieglitz támogatása adja
meg O’Keeffe-nek a szükséges bátorságot
arra, hogy feladja állását, és csak a festészettel
foglalkozzon, így amikor Stieglitz 1917-ben
felajánlja neki egy önálló kiállítás lehetőségét,
a festőnő maga mögött hagyva mindent, hirte-
len elhatározással New Yorkba utazik.
Stieglitz gyönyörű képeket készít a fotogén
festőnőről. Az 1918 és 1937 között készült
háromszáz fekete-fehér fotót galériájában be is
mutatta. Kapcsolatuk egyre szorosabbá válik,
1924-ben Alfred Stieglitz feleségül veszi a nála
23 évvel fiatalabb Georgia O’Keeffe-t.

Stieglitz, aki galériája megnyitásának első
éveiben az európai modernizmus élharcosá-
nak számított, az első világháború végére
kizárólag az amerikai művészet felé fordult.
Szinte missziójának tartotta az európaitól füg-
getlen amerikai művészet propagálását és
bemutatását. A festőnő azonban házasságuk
alatt is rendkívül magabiztosan járta saját
művészi útját, amit aztán férje 1946-os halála
után is ugyanolyan magától értetődő módon
folytatott. Ez az út szénrajzokkal és absztrakt

akvarellekkel kezdődött, de New Yorkba érke-
zése után az olajfestészet felé fordult. A közép-
pontba olyan témát állított, amely egész életén
át végigkísérte, a ragyogó színekben megvaló-
sított, csodálatos szépségű, hatalmasra felna-
gyított virágfestményekét. A művészettörténé-
szek azon megállapítása ellen, mely szerint
szexuális szimbólumokról lenne szó, O’Keeffe
állandóan hadakozott. Ugyan ehhez a meglá-
táshoz nyilván hozzájárult a róla kialakult sza-
badelvű művész képe, amit a Stieglitz fotogra-
fálta képek közvetítettek róla, de az intim
bepillantás a virágkelyhekbe, éppenséggel
adhat is lehetőséget az erotikus asszociációk-
ra. Mindenesetre mindenekelőtt ezekkel az
érzékien pulzáló mágikus virágképeivel
bűvölte el egyre növekvő közönségét, és ez az
a téma, ami meghozta a népszerűséget és az
elismerést számára. Egyedül 1918 és 1932
között 200 virágfestménye készült, mindenfé-
le virágról, köztük a calla liliomról is, amely a
nagy nyilvánosság szemében a festőnő emblé-
májává vált. Ezt remekül ragadja meg Miguel
Covarrubias mexikói művész, A liliomos hölgy
című, O’Keeffe-ről készült karikatúrájában.

A festőnő egy idő után azonban a realiszti-
kus ábrázolásmód felé fordult, ezekhez az őt
foglalkoztató valósághű témákhoz a nagyvá-
ros precíz leírása is hozzátartozott, amelyben
semmiféle személyes vagy kritikus állásfogla-
lás nincs, ez a színtiszta l’art pour l’art. A
nagyváros egébe belehasító izgalmas épület-
formák teljesen lenyűgözték, ezek inspirálták
New Yorkról készült képeit. Egy játékméretű-
re kicsinyített modern világ ez, melyet majd
mindig a 30. emeletről, lakásuk ablakából fes-
tett meg. Ezeken a művein jelenik meg először
a fotografikus perspektíva. Ugyanolyan torzí-
tással jeleníti meg a felhőkarcolókat, mint
ahogy azt egy meredeken felfelé irányított
kamera tenné. Nyilvánvaló, hogy ez is, mint a
fényreflexió használata, férjének és a környe-
zetében mozgó fotósoknak a hatása volt.
Ezekkel a festményekkel is nagy sikert aratott,
első New Yorkról készült képét már kiállítása
megnyitásának napján eladták.

Magánéleti válsága és súlyos betegsége
hatására még nagyobb figyelmet fordított
arra, hogy megvalósíthassa önmagát. Ahhoz,
hogy saját útját tudja járni fokozatosan függet-
lenítenie kellett magát Stieglitz befolyásától.

Így örömmel fogadta az írónő Mabel Dodge
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Luhan meghívását Új-Mexikóba, ahol azonnal
beleszeretett a tájba. Ettől kezdve O’Keeffe
rendszeresen az év egy részét Új- Mexikóban
tölti, s fő témái a vidék motívumai lesznek, a
sivatagi táj, a rózsaszín és piros homokhegyek,
az állati csontok. Egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend, nagynevű amerikai múzeumok
rendeznek kiállításokat műveiből, a Metro po -
litan Múzeum pedig megvásárolja egy fest-
ményét.

Új-mexikói otthonában a félreeső farmon,
melyet Ghost Ranchnek nevez, híres művé-
szek, fotósok és gyűjtők lesznek állandó láto-
gatói. Stieglitzet azonban nagyon megkínoz-
zák ezek a hosszú távollétek. Válságokkal teli,
viharos kapcsolatuk ellenére a pár érzelmi és
spirituális összetartozása megkérdőjelezhetet-
len. Ezt napi levelezésük is tükrözi, O’Keeffe
1937-ben például így ír a távolból férjének:
„Olyan magányosnak tűnsz nekem ott fent a
dombon, ez felébreszti a vágyat bennem, hogy
veled legyek, de úgy érzem, hogy az a részem,
amely igazából egésszé tesz engem, nálad van,
még akkor is, ha én itt vagyok.” 1946-ban
Stieg litz súlyos szívrohamban 82 évesen meg-
hal, férje halála után Amerika leghíresebb fes-
tőnője végleg visszavonul az új-mexikói siva-
tagba, hogy kizárólag a művészetnek szentelje
életét. Ekkor festi meg patio-sorozatát, melyet
a belső udvarok eredeti Adobe építészete ins-
pirált. Meglehetősen elszigetelten élt, a magá-
nyosságban eltöltött évek alatt született meg
egyre meditatívabbá váló késői művészete.

Az 1950-es években műveinek képviseletét
átveszi egy New York-i galéria, így a festőnő
megszabadul kötelezettségeitől, ezzel na gyobb
nyugalmat és függetlenséget engedhet meg
magának. Nagy utazásokat tesz a világ számta-
lan tájára, bejárja Mexikót, Indiát, Ke let- és
Délkelet-Ázsiát, Pakisztánt és a Közel-Keletet.
Ő, aki sosem járt Európában, ellátogat Spa nyol -
országba, Franciaországba és Olasz országba is.
A hosszú repülőutak új témát adnak festmé-
nyeinek. Ezeket a késői munkáit absztrahált
formákból álló képsorozata jellemzi.

1971-re O’Keeffe látása teljesen megromlott,
de ekkor ismét megújult művészete. Fiatal
asszisztense, Juan Hamilton keramikus támo-
gatásával elkezdett az agyaggal kísérletezni,
és kerámiákat készített.

A festőnő 98 évesen, 1986. március 6-án halt
meg Santa Fében. Kívánságának megfelelően

hamvait a szeretett Ghost Ranchen szórták szét.
Georgia O’Keeffe élete majd száz esztendeje

alatt hihetetlen nagy dolgokat vitt véghez. Az
1917-es New York-i önálló kiállításától kezdve
művészi munkájáról a kritika nagyrészt csak
dicshimnuszokat zengett. A kritikusok és a
kortárs amerikai művészet, úgy az absztrakt
expresszionizmus, mint a colour-field festé-
szet fontos előfutárát látta benne. Kataló -
gusok, monográfiák, televíziós dokumentum-
filmek, művészettörténeti méltatások és ter-
mészetesen számtalan kiállítása már életében
mitikus figurává emelték. Több amerikai
egyetem díszdoktorává választotta, 1985-ben
pedig az Egyesült Államok elnöke (Ronald
Reagan) a „National Medal of Arts”-szal tün-
tette ki, továbbá ő volt az egyetlen élő festőnő,
aki a neves Life magazinban két címlapot is
kiérdemelt. O’Keeffe művészeti útja sosem
volt egysíkú. Festészetében az absztrakció vál-
takozott a figurális festészettel, a múló pillanat
megragadása a nyugalmi állapot monumenta-
litásával. A színes virágképeire és fénnyel teli
tájképeire a New York-i felhőkarcolók tárgyi-
lagos megfestése volt a válasz. Képeinek fő jel-
lemvonása, a természet iránti mély alázat és az
átszellemült hódolat hazája, Amerika iránt: ezt
fejezi ki a New York-i felhőkarcolókkal épp-
úgy, mint az új-mexikói pueblókkal, a sivatagi
homokban szétszórt állati koponyákkal és
csontokkal ugyanúgy, mint a kontinens határ-
talan vidékeinek, virágainak, növényeinek
ábrázolásával. Festészete egyszerű, tiszta és
lírai, mint amilyenek gondolatai is voltak,
amelyet nagyon jól fejeznek ki a következő
sorok: „Egy virág viszonylag kicsi. Mindenki
egy sor elképzelést kapcsol egy-egy virághoz.
(…) De szinte senki nem szemléli meg igazán
a virágot. Hisz olyan kicsike, s nincs időnk,
hogy alaposan megnézzük, ahhoz pedig időt
kell szakítani, ugyanúgy, mint a barátságokra.
(…) Tehát azt mondtam magamnak, lefestem,
amit látok, azt, amit nekem egy virág jelent.
De kinagyítva festem meg, és ezzel rákénysze-
rítem az embereket, hogy időt szakítsanak a
megtekintésükre. Sőt, még az elfoglalt New
York-iakat is ráveszem erre.”

Ezeken a mondatokon mi is elgondolkozha-
tunk, szavai a mai kor emberének még aktuá-
lisabbak, mint valaha.

WÉBER KRISZTINA
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A radiátor épület – éjszaka, New York

Két kálaliliom rózsaszín alapon

Georgia O’Keeffe három arca

Egy szál liliom vörössel, 1928




