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A Guggenheim családról az első okirati említés
1696-ból a svájci Lengnau falucskából szárma-
zik. A sikertörténetük 1847-ben kezdődött, ami-
kor Simon Meyer Guggenheim (1792–1869) má-
sodik feleségével és közös gyerekeikkel
Amerikába vándorolt. A családi legendárium
szerint a kivándorlás oka az volt, hogy a svájci
hatóság mint zsidóknak nem adott engedélyt a
6 gyerekkel megözvegyült dédapa és a szintén
özvegy 7 gyermekes Rachel Weil Meyer házas-
ságkötésére, arra hivatkozva, hogy nem látja
biztosítottnak ekkora család eltartását.1 S mivel
tudták, hogy az Egyesült Államok a lehetősé-
gek hazája, bátorságot merítettek magukban, és
elhagyták Svájcot.

Guggenheim Amerikában vegyeskereskedést
nyitott, amit halála után a család egészen 1888-
ig sikeresen működtetett tovább, de ekkor már
a legidősebb fia, Meyer (1828–1905) vezetésével.
A Guggenheimek egy véletlennek köszönhet-
ték, hogy a Rockefellerek, Rothschildek és Van-
derbiltek szférájába kerültek. Adósság fejében
átvették egy veszélyes coloradói ércbánya bá-
nyászati jogát. Csak ők hittek benne, hogy ez
valaha is hasznot hozhat számukra. Hamarosan
jelentős ólom- és ezüstkészletet
találtak, s ezzel egy csapásra az
ércbányászat egyik legfonto-
sabb vállalkozóivá léptek elő.

Vagyonuk megszerzésénél
egyáltalán nem válogattak az
eszközökben. Utahi rézbányá-
jukba Magyarországról, Japán-
ból és Görögországból tobo-
roztak bányászokat, és ezeket a
borzasztóan szegény ember-
eket fegyveres őrökkel körül-
vett táborokban tartották, s em-
bertelen körülmények között
dolgoztatták. Amikor 1912-ben
hatezer bányász magasabb bé-
reket és emberibb körülmé-
nyeket követelve fellázadt, a

fegyveres őrök belelőttek a tömegbe, halálos
áldozatokkal járó megtorlással verve le a láza-
dást. Mint ismeretes, az USA 1867-ben 7,2 mil-
lió dollárért (hektáronként kevesebb, mint öt
centért) megvette Oroszországtól Alaszkát. Az
amerikaiak azonnal hozzáláttak az ásványkin-
csek feltérképezéséhez. A hihetetlen értékű
arany- és ezüstkészletek felderítése után kide-
rült, hogy másfajta ásványok is bőven rendel-
kezésre állnak, mint például: réz, ólom, szén.
Természetesen Guggenheimék is kiterjesztet-
ték érdekeltségeiket Alaszkára, jó okkal, hiszen
hamarosan feltártak egy hihetetlen gazdag réz-
bányát. 1914-ben a Guggenheim család már a
világon előforduló rézkészlet 80%-át birtokolta.
Egyedül alaszkai rézbányájukból már 1918-ra
tízszer annyi árbevételt könyvelhettek el ma-
guknak, mint amekkora összeget az oroszok
1867-ben az egész alaszkai területért kaptak az
USA-tól. A körülmények gyilkosak voltak, az
emberek mínusz 40 fokos hidegben, jeges szél-
és hóviharokban dolgoztak. A Guggenheim-
vállalkozás viszont egyre csak növekedett,
sorra nyitották meg újabb bányáikat. Voltak
arany-, ezüst-, gyémánt-, rubin- és mindenek-

A szatócsbolttól a Guggenheim-konszernig

Guggenheim Múzeum, New York



38

MediArt 2010/3K É P Z Ő M Ű V É S Z E T

előtt rézbányáik Alaszkán kívül Mexikóban,
Chilében, Bolíviában, Kongóban és Angolában
is. Így lett a Guggenheim família az Egyesült
Államok, sőt a világ egyik leggazdagabb és leg-
befolyásosabb családja.

További történetük is klisészerűen hasonlít a
többi amerikai nagyiparos családéhoz, akik a kö-
nyörtelen üzletemberekből egyszer csak hirte-
len emberbarátokká váltak. Guggenheiméknél
e fordulathoz persze hozzájárult, hogy az uta-
hi bányájuknál történt véres esemény után
kénytelenek voltak kiegyezni a szakszerveze-
tekkel, és tenni azért, hogy minél hamarabb visz-
szanyerjék elvesztett renoméjukat. A családta-
gok különböző alapítványokat hoztak létre, a
harmadik generációt jelentő utódok közül Da-
niel (1856–1930) a repülés kutatásait támogatta,
Murray (1858–1939) a szegények részére fogkli-
nikát és több egészségügyi centrumot hozott lét-
re, Simon (1867–1941), aki Colorado állam sze-
nátora volt, megalapította a John Simon Gug-
genheim alapítványt a természettudományok,
társadalomtudományok, irodalom és művé-
szetek tehetségeinek támogatására. És utoljára,
de nem utolsósorban teszünk említést az 1937-
ben alapított Solomon R. Guggenheim
(1861–1949) Foundationjáról, amely a Guggen-

heim Múzeum létrehozására született meg.
A Guggenheimek ugyan a századforduló ka-

pitalizmusának kulcsfigurái voltak, mára azon-
ban a svájci kivándorlók nevét már mindenki
főként a képzőművészettel köti össze. A mú-
zeum alapítója, Solomon és felesége eleinte régi
mesterek műveit gyűjtötte, a modern művészet
felé csak azután fordultak, hogy 1927-ben ba-
rátságot kötöttek a német származású avant-
gárd festőnővel Hilla Rebayjal. Lenyűgözve az
általa mélységében megismert absztrakt mű-
vészettől, Hilla Rebayt művészeti tanácsadó-
ként alkalmazták, s az általa ajánlott művészek
festményeit vásárolták. Elsősorban Kandinszkij,
Klee, Delaunay, Moholy-Nagy László és Ru-
dolf Bauer műveit. Egyre bővült a gyűjtemény,
de a festményeket nem tudták kiállítani, be-
mutatni. Eleinte, a New York-i Plaza Hotel Gug-
genheim-lakosztályában lehetett megnézni a
képeket, 1939-től viszont – miután megnyílt a
Museum of Non Objective Painting – további
művek is bemutatásra kerülhettek. De így is
csak a megvásárolt festmények töredékét lát-
hatta a nyilvánosság. Aztán megvalósulhatott
Hilla Rebay – aki ekkor már a múzeum igaz-
gatója volt – rég dédelgetett álma, egy eleve
múzeumnak tervezett épület létrehozásáról.
Rebay először Moholyt kérdezte meg, hogy kit
javasolna a tervezett múzeum építészének. Mo-
holy három nevet ajánlott, Gropiusét, Richard
Neutrájét (Wright egykori munkatársa) és a sa-
játját. Wright nem szerepelt a listáján, Rebay
mégis mellette döntött. 1943-ban ezzel a fel-
szólítással bízta meg Frank Lloyd Wrightot az
épület tervezésével: „Egy emlékművet akarok,
a szellem szentélyét! Harcosra van szükségem,
olyan valakire, aki szereti a teret, aki megvaló-
sít, s ellenőriz, tehát egy nagyon okos em-
berre.”2 Bizony szükség is volt a két nagy har-
cosra, az épület megvalósítása újszerűsége
miatt nagy ellenállásba ütközött, így történhe-
tett, hogy a megbízás és az 1959-es átadás kö-
zött majd 16 év telt el. Sajnos sem Solomon R.
Guggenheim, sem Wright nem élhette már meg
ennek a csodálatos múzeumnak a felavatását.

Solomon R. Guggenheim élete végéig gyara-
pította a gyűjteményt, 1948-ban például Karl
Nierendorf műkereskedő hagyatékát vásárolta
fel, így 730 tétellel gazdagítva a múzeum anya-
gát (többek között 18 Kandinszkij-, 110 Klee-,
továbbá Miró-, Chagall- és Feininger-művek). A
következő nagy fejlődést a Thannhauser-gyűj-
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temény megszerzése jelentette, ami 41 fest-
ményt foglalt magában, Van Gogh, Monet,
Gau guin műveiből és 32 képet Picassótól. A
Thannhauser-kollekció hozzácsatolásával a
Guggenheim-alapítvány Picasso művei legát-
fogóbb gyűjteményének tekinthette magát.

S ezután rátérhetünk a legismertebbé vált
műgyűjtő Guggenheimre, Peggyre, aki 1899 és
1979 között élte le viharos életét. Már édesapja,
a fent említett donátorok testvére, Benjamin
Guggenheim sem illett teljesen az amerikai
mintacsaládba. Elsőként megbontva az erős
családi összetartást, elhagyta feleségét és gyer-
mekeit, kivált a családi vállalkozásból, és Pá-
rizsba költözött. 1912-ben felszállt szeretőjével
a Titanicra, a tragédia napján pedig a biztos ha-
lált választva nem volt hajlandó a mentőcsóna-
kok egyikébe sem beülni. Kislánya, Peggy ek-
kor 13 éves. Amikor a lány felnőtt, örökségével,
addigi „rettenetesen unalmas életét” maga mö-
gött hagyva, ő is Párizsban telepedett le. Ő lett
aztán a Guggenheim-klán igazi fekete báránya.
A francia fővárosban Constantin Brancusi, a
szobrász vezette be a nyüzsgő művészeti életbe,
ahol a milliomos örökösnő a bohémvilág szí-
vesen látott tagja lett. Számtalan szeretője került
ki közülük. Egy 1976-ban adott interjúban így
nyilatkozott magáról: „Én voltam az első igazán
felszabadult nő… Mindent megtettem, amit
csak megtehettem, anyagilag, érzelmileg, intel-
lektuálisan és szexuálisan, teljesen szabadon.
Mindig azt csináltam, amit akartam, és egyál-
talán nem törődtem azzal, hogy ki mit gondol
rólam.”3 A művészek mellett a műveiket is szor-
galmasan gyűjtötte. Mottója az volt, hogy „min-
den napra egy műalkotás”, így nemsokára száz

és száz mű került a birtokába a
legjelentősebb kubista és szür-
realista festőktől és szobrászok-
tól. Nagyon büszke volt arra is,
hogy egyikért sem adott 1000
dollárnál többet.

1938-ban galériát nyitott Lon-
donban, amihez Herbert Read
műkritikus és Marcel Duchamp
nyújtott segítséget. Így tette is-
mertté a szigetországban Du-
champ, Kandinszkij, Calder,
Brancusi, Arp, Max Ernst, Tan-
guy, Braque és Miró nevét. 1941-
ben a háború elől New Yorkba
menekíti egész gyűjteményét,

majd ő is elhagyja Párizst. André Breton és Max
Ernst egyesült államokbeli útját is ő finanszí-
rozta, ezzel valószínűleg megmentve a két mű-
vész életét. New Yorkban nagybátyját, Solo-
mon Guggenheimet tudatosan provokálva, már
megérkezése után egy évvel megnyitja galériá-
ját az Art of This Centuryt, ahol bemutatta az új
európai művészetet felvonultató gyűjteményét.
De a fiatal tehetséges amerikai művészek, mint
Motherwell, Jackson Pollock, Mark Rothko és
Clifford Still támogatására és bemutatására is
nagy súlyt fektetett. Ugyanakkor nagyon fon-
tosnak tartotta, hogy a női művészek munkái is
láthatóak legyenek, a női festők kiállításainak
aránya galériájában 40 százalék volt, az egyéni
kiállításoknak pedig egynegyedét tették ki a
női alkotók, többek között Léonor Fini, Frida
Kahlo, Meret Oppenheim és Dorothea Tanning.

A háború után 1946-ban Peggy Guggenheim
visszatért Európába. 1948-ban Velencében meg-

Solomon R. Guggenheim (jobbra) Frank Lloyd Wrighttal valamint Hilla von Rebayjal
a Guggenheim Múzeum modellje előtt 1945 nyarán

Peggy Guggenheim Marino Marini elhíresült szobrával
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vásárolta a Canale Grande melletti palotát, ahol
gyűjteményét is el tudta helyezni. Rövidesen itt
is ismertté vált egzaltáltságával és féktelensé-
gével. Továbbra is folytatta gyűjtőtevékenysé-
gét, és támogatta a fiatal művészeket. Egyik
legértékesebb vásárlása közé tartozik Marino
Marini lovas szobra, a városi angyal, amit lát-
ványosan házának bejáratánál helyezett el. A
feltűnő szobron a lovas széttárja karjait, s hogy
a művész az eksztázist még inkább kihangsú-
lyozza az alakot megmerevedett pénisszel áb-
rázolta, amit valószínűleg a közfelháborodás
elkerülése érdekében le is lehetett csavarozni a
szoborról. Az apácákra való tekintettel Gug-
genheim a vallási ünnepeken ezt szorgalma-
san le is csavarozta, ami olyan híresztelésnek
adott okot – persze a tulajdonosnő excentri-
kussága hozzájárult a pletyka terjedéséhez –,
hogy több különböző méretű alkatrész tartozik
a műhöz, amit kedve szerint cserélget lovasán.
Mindenesetre a szobor igazi turistalátványos-
sággá és Peggy Guggenheimnek és gyűjtemé-
nyének jelképévé vált.

A hatvanas évek elejétől teljesen eltávolodott
a kortárs művészettől. Megállapítása szerint:
„Minden intelligens emberre sértő a pop-artot
művészetnek nevezni, s ezzel a festészetnek
befellegzett.”

A hetvenes években a Guggenheim Múzeum
akkori igazgatója, Messer óriási sikert köny-
velhetett el, amikor sikerült a Velencében élő
Peggy Guggenheimet rávennie, hogy velencei
palazzóját és a több mint 300 jelentős absztrakt
és szürrealista műből álló gyűjteményét halála
után adja át a Guggenheim-alapítványnak. Ez
önmagában már azért is nagy teljesítménynek
számított, mert a feltűnően szabados életet élő
Peggy egyáltalán nem volt jó viszonyban nagy-
bátyjával, az alapítóval.

1976-ban, három évvel halála előtt a ma nagy-
jából 100 millió dollárt érő 326 képből álló gyűj-
teményét tehát ráhagyta a Solomon R. Gug-
genheim alapítványra, azzal a kikötéssel, hogy
ezek a művek mindvégig Velencében marad-
nak, mert azt semmiféleképpen nem akarta,
hogy az általa a „világ legrondább épületének”
titulált New York-i múzeumba kerüljenek. Ez-
zel a végrendelettel megkezdődött a Guggen-
heim művészeti konszern kialakulása, a mű-
vészet globalizációja. 1997-ben mindjárt két
múzeumuk is nyílt Európában. A Deutsche
Bank támogatásával létrejövő Német Guggen-

heim Berlin és az ennél jóval nagyobb publici-
tást kapó, Frank O. Gehry által tervezett bilbaói
múzeum, amelyet ma már a világ legismertebb
épületei közé sorolhatunk. 2000-ben a Gug-
genheim-alapítvány, a szentpétervári Ermitázs
és a bécsi Kunsthistorisches Museum között
jött létre megállapodás, a kultúrában egy telje-
sen új modellt állítva fel a nemzetközi együtt-
működésre. S ezzel a közös projekttel nyitott
meg a Las Vegas-i Guggenheim Múzeum 2001-
ben, ami azonban 2008-ban bezárt. Így mára
négy országban, négy Guggenheim-múzeum
található, miközben Abu Dhabiban Frank O.
Gehry tervei, Vilniusban Zaha Hadid tervei
alapján már épülnek is az új múzeumok. Ter-
vezett megnyitásuk 2011-2012-re tehető, de a vi-
lág más tájain is folynak tárgyalások a Gug-
genheim-múzeumi háló bővítéséről. Persze ez
a terjeszkedés megosztja a szakembereket, van,
aki egyetért vele, van, aki pedig egyáltalán nem
méltányolja az ilyenfajta terjeszkedést, és ame-
rikai kultúrimperializmusnak értékeli. Min-
denki eldöntheti magában, melyik álláspont áll
hozzá a legközelebb.
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Peggy Guggenheim a hálószobájában.
Az ágy háttámláját Alexander Calder készítette.


