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H k ..már Dublinban élve (1950 után!) hetvenöt önálló
O usal mesterI fametszetét vásároita meg, és kilenc, illusztráció-

fametszetei a Chester ival díszített könyvet szerzett be a gyûjteménye
B tt K .. tá b számára. Most egységes mûvészi egészként ez

ea y onyv r an látható Dublinban szeptember végéig.

Hokusai Edóban (a mai Tokióban) született
(Idõszaki kiállítás és élt 89 évet. Vázlatokat és kisebb rajzokat hat-
2003. szeptember 30-áig) éves korától készített. Tizenhét évesen arra ka-

pott bátorítást, ,hogy csatlakozzon az akiyo-e
Katsushika Hokusai (1760-1848) fametszõ egyi- mûvészeti iskolához,' amelyet a mindennapok
ke volt Japán legnevesebb és legünnepeltebb mû- megörökítõjeként jellemeznek Japánban. 1779-tó1

11 vészeinek, munkái eljutottak nyugatra és komolya Katsukawa mûvészcsoporttal dolgozott, ez a
:1 hatással voltak olyan impresszionista és posztimp- csoport a kabuki-színház szolgálatát tekintette
! resszionista mûvészekre, mint Manet, Gauguin, céljának. Hokusai témái között, egész élete so-
lj Toulouse-Lautrec, Klimt vagy Renée Lalique és rán, fel-feltûntek a színészek, mûvészek és a

Ch. C. Tiffany. kabukira jellemzõ kifejezésforma.
~ Nagy tehetségû, termékeny mûvész volt, Legjelentõsebb alkotásai az ún. "Surimono-il-
j hosszú élettel ajándékozta meg sors, minket pe- lusztrációk". A korabeli Japánban a tehetõs és
ii dig a mester, hét évtizedes alkotói pályája alatt, gazdag kereskedó'k -különbözõ költõi klubok

több mint harmincezer metszettel. Chester Beatty tagjaiként (pl. Kyoka-költõ-csoport, Yomogawa
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klub, Asakusa költõcsoport) -ünnepekre és spe- antológiákat, albumokat csakúgy, mint erotikus
ciális alkalmakra, fóleg pedig újév alkalmából, kiadványokat és kereskedó'k árumintakönyveit. !

különleges magánkiadványokat készíttettek. Ezek A képekból egy évszázadokkal korábbi világ
a magánkiadások igényes és igen értékes mester- látszik, a maga teffi1észetességében és különle-
munkák. Némelyiküket eladták, de többnyire gességében. Nagy mester volt.
egymásnak, barátoknak, üzletfeleknek ajándékoz- Bobokné Belányi Beáta
ták, a jó ízlés, a tehetség -mert ne~ ritkán saját
verseiket (haiku) és írásaikat adták ki és ezeket
illusztrálták a felkért mesterek -és pe;sze a gaz- Könyv- és nyomdászattörténeti
dagság jeleként. Fõleg mókás, vidám költemé- kiállítás a Kínai Nemzeti Könyvtár

nyek ezek, jókívánságok, elõrejelzések az új esz- .kincseiból
tendõre. Hokusai nagyon népszerû mester lehe- Országos Széchényi Könyvtár
tett, vetekedtek szolgálataiért. 1795-96-ban vissza- 2003. .október 1-december 23.
vonult, és Sori majd Kanchi álnéven dolgozott,
magánkiadásokat díszítve. Munkái különlegesen
finom rajzolatúak, lágy, érzékeny színekkel dol-
gozott, igényesen és elegánsan. Témái az illuszt-
ráció alapjául szolgáló írásmúnöz kötõdnek, de
önálló életre kelnek, habár a szép japán kalligrá-
fia a szövegnek is ad szerepet a látványban.
Gyakran ábrázolt szép hölgyeket, színészeket és
mûvészeket, növényeket, állatokat, de hírnevét a
Ft;ljiról (a japánok szent hegyéról) készített har-
minchat fametszete alapozta meg széles körben.
Ezt a sorozatot kereskedelmi céllal adták közre,
mindegyik kép, önálló metszetként is, külön él-
vezhetõ érték. Színes és különleges perspektívájú
képek ezek, amelyeken a teffi1észet dominál, de
vannak rajtuk emberi alakok is, és -teffi1észete-
sen különbözõ helyen, mértékben és perspektívá-
ban (egy alkalommal egy tengerbe épült shinto
szentély boltíve alól!) -mindenek fölött: a Fuji.
Sikere újabb tíz alkotás elkészítésére bátorította,
majd egy olyan könyv készítésére, amely száz
metszetet tartalmaz a Fujiról. Ezek kisebb (könyv
foffi1átumba illõ), fekete-fehér metszetek, amelye-
ket három kötetben jelentetett meg a kiadó 1849-
ben, már Hokusai halála után.

Elmúlt hatvanesztendõs, amikor érdeklõdése a
korábbi témáknak hátteret adó teffi1észetábrázo-
lás felé fordult. 6 volt az elsõ önálló tájképábrá-
zoló mûvésze Japánnak, a Fuji mellett megörökí-
tett minden szép valós és képzeletbeli tájat, ami
foglalkoztatta, gyönyörû vízeséseket (Kurifuri,
Ono, Roben), különleges foffi1ájú és anyagú (kõ,
fa, nádfonatú stb.) hidakat õrzött meg képein,
gyönyörû virágokat és terméseket mutat meg .

nekünk az alapos megfigyelõ türelmével és a
mûvész igényességével. , ,

Kétszázhetven kiadványt illusztrált hosszú élete MEG H í V Ó
alatt, népszerû regényeket, verses díszkiadásokat,
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