
  

PEGGY GUGGENHEIM, 
A MŰVÉSZET 

MEGSZÁLLOTTJA

Erős akaratú asszony. Annyira, hogy 
még a saját orrműtétje közepén is föl-
kelt a műtőasztalról és elsétált,  mond-
ván, hogy ez egy hülyeség és nagyon 
fáj is.  Az akció következményeként az 
addig nem túl emlékezetes orra szabá-
lyos kis tökházikóvá vált,  de még így 
sem volt annyira elrettentő, hogy Peggy 
Guggenheim  ne  olyan  művészháre-
met hozzon létre, amilyennel egy Miss 

Világ szépe is elégedett lehetett volna.  
Ő a pártfogolt művészek közül legin - 
kább  Jackson  Pollockra  volt  büszke,  
nem is a műveire, hanem inkább az el-
fogadottságára, hogy kitartó menedzs-
menttel végül is fel tudta hívni a világ 
figyelmét egy különleges festőre. Mi 
meg gondolkodhatunk: vajon Peggy 
hülyített be mindannyiunkat? Vagy 
tényleg tíz lépéssel a világ előtt járt?

Peggy Guggenheim – A művészet 
megszállottja (r.: Lisa Immordino 
Vreeland), amerikai életrajzi film, 
történelmi dokumentumfilm, 
96 perc, 2015

Peggy Guggenheim Max Ernst és munkái társaságában. 
Részlet a Peggy Guggenheim – A művészet megszállottja című dokumentumfilmből

Peggy Guggenheim egy Alexander 
Calder-mű társaságában.

Részlet a Peggy Guggenheim  
– A művészet megszállottja című 

dokumentumfilmből
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AZ ORR A LÉLEK TÜKRE

Azok a szerencsések, akik minden el  le-
nére eljutottak (vagy ott ragadtak) Ró -
mába(n), elmehetnek a Maxxiba, hogy 
Giovanni Gastel portréit nézegessék. 
És elmondható mindaz, ami ilyenkor 
szokásos, hogy micsoda érzékenység, a 
sztárok és celebritások úgy, ahogy nem 
szoktak mutatkozni, Barack Obama 
nyakkendő nélkül és fülig érő szájjal, 
meg a helyi hírességek, akikről felénk 
nem is lehet hallani. Plusz átlagembe-
rek, mert ők is beleférnek a 200-ba, aki-
ket Gastel szeret. És nemcsak emberek, 
de macskaportré is van. 
Ásítunk. Nem ezért megy az ember Ró - 
mába. Közben mégis van valami lelke-
sítő az egészben, Obama fogsorában, de 
mi is? Ja, igen, hogy van fogsora. Hogy 
miközben már az utcán is mindenki 
maszkot (mascherina) visel, azért van-
nak fényképek egy múzeumi falon, ame-
lyek ékesen bizonyítják, hogy van élet  
a szem alatti arcrészen is. 

Giovanni Gastel: The People I Like, 
MAXXI – Museo nazionale  
delle arti del XXI secolo, Róma,  
2020. november 22-ig

  

ÖNFEJŰSÉG
Hétköznapi tapasztalat,  hogy a rajzo-
lók  mindig  saját  magukat  rajzolják.  
Dürer a maga szálkás, ványadt testé-
vel ajándékozza meg a hőseit,  de még 
mondjuk Szyksznian Wanda is fölis-
merhető, pedig Szörényi Leventét áb-
rázolja a lemezborító. Azért van egy 
biztos kivétel:  Aubrey Beardsley. Nem 
rajzolhatja önmagát, mert ilyen kéz 
nincs. Húsz centi minden ujja. Ilyen 
orr nincs, a csont közepe annyira távol 
van az arctól,  hogy ekkora ötlete még 
a  természetnek  sem  lehet.  És  hiába  

minden előzetes okoskodás, Beardsley  
mégis a saját kezét rajzolja, a saját or -
rát metszi rézbe, ez tetszik neki vagy 
ezt tanulmányozza a legalaposabban. 
Mindösszesen is csak huszonöt éve ju-
tott arra, hogy a vonásait közkinccsé te -
gye, de nem pocsékolta az időt, a 19. szá - 
zad utolsó évtizedét most is Beardsley 
évtizedének mondják az angol művé-
szettörténészek. A franciáktól ez nem 
várható el, de most nézik, nézik Beards - 
ley kezét a Musée d’Orsayban.

Aubrey Beardsley (1872–1898), 
Musée d'Orsay, Párizs,  
2021. január 10-ig

Aubrey Beardsley 1895 körül
Forrás: Wikimedia Commons

Barack Obama
Fotó: © Giovanni Gastel
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