
Nekik zenél az Idő

A nagy múzeumoknak megvan az az 
előnyük, hogy ölbe tett kézzel nézhetik 
az idő múlását. Nem kell nagyon törni 
a fejüket, az emberek úgyis jönnek, az 
évszámok változnak, de valami évfor-
duló mindig van. Idén kétszáz éve kez-
dődött a görög szabadságharc. Talán 
logikusabb volna a harc befejezését és  

a független Görögország születését ün-
nepelni, de idén kétszáz éve került a 
Louvre-ba a méloszi Aphrodité, nép-
szerűbb nevén a milói Vénusz. Akinek 
a könyökén jön ki a kartalan szépség, az 
emiatt nyilván nem szalad Párizsig, de 
akinek kell egy új ürügy, hogy megint 
együtt hetyegjen a szerelem istennőjé-
vel, az lassan csomagolhat is.

A harmadik ember

A Raffaello, az ifjú zseni című mozis isme-
retterjesztés díszbemutatóján Bodor Kata  
azzal kezdte bevezető előadását, hogy te  - 
gye föl a kezét, aki látta már a Mona Lisát.  
Mindenki. Akkor most tegye föl a kezét 
az, aki látta Raffaello Baldassare Castig-
lionéről készült porréját. Kevesen. Furcsa, 
mert a két kép ugyanabban a teremben 
látható. Tanulság? Csak a szokásos, hogy 
minden triumvirátusban van egy gyenge 
láncszem. Caesar és Pompeius nagy em-
ber volt, de ki az a Crassus? Augustusról 
és Antoniusról drámákat írtak, de mi tör - 
tént Lepidusszal? Michelangelo és Leonar - 
do felfoghatatlan, de… Nincs de. Raffaello  
is felfoghatatlan, és minél többet tud róla 
az ember, annál inkább az. Van triumvi-
rátus, amely tényleg három emberből áll. 

Raffaello: Baldassare Castiglione, 1514–15, olaj, 
vászon, 82 cm × 67 cm, Musée du Louvre, Párizs, 
forrás: Wikimedia Commons

Jobbra: Dominique Papety: Le duc de Montpensier 
visitant les ruines du temple de Jupiter à Athènes 
(Montpensier hercege meglátogatja az athéni 
Jupiter-templom romjait), 1848, olaj, vászon,  
332 ×  218 cm, © RMN-Grand Palais  
(Château de Versailles), Franck Raux
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Poussin koreografál

Londonban nyílik az első kiállítás, 
amely Nicolas Poussin és a tánc kapcso-
latát mutatja be. Mindenféle csodás do-
log lesz látható, szobrok, amelyek meg-
ihlették a festőt, viaszbábok, amelye ket 
ő készített, és amelyeket utóbb lerajzolt 
vagy lefestett, hogy ezt a rejtélyes dol-
got valahogy végrehajtsa: állóképen 
áb rázolni a mozgást. Az ügy érdeké-
ben átcipelik a Wallace Collectionből 

a National Gallerybe a rejtélyes Tánc 
az Idő zenéjére című festményt. Az Idő 
pu cér vénember, pengeti a lyrát, és né-
gyen ropják rá. Talán a négy évszak. De 
merre is forog a körtánc? Az elöl lévő 
nőalak mintha balra lépne, a piros ru-
hás mintha előremenne, a kék ruhás in-
kább jobbra. Egy pillanat, és mindenki 
borul, szakad a lánc. De ha jókor érke-
zünk, akkor még mind együtt vannak. 
Még állnak a lábukon, vagy legalább  
a fél lábukon. 

Nicolas Poussin: Tánc az Idő zenéjére, 1634–36 körül, olaj, vászon, 82,5 × 104 cm, 
© The Trustees of the Wallace Collection
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Raffaello, az ifjú zseni (r.: Massimo 
Ferrari), olasz dokumentumfilm,  
90 perc, 2021. Forgalmazó:  
Pannonia Entertainment 

Paris – Athènes. Naissance de la Grèce 
moderne 1675–1919  (Párizs–Athén.  
A modern Görögország születése 
1675–1919), Louvre, Párizs,  
2022. február 7-ig

Poussin and the Dance (Poussin és  
a tánc), The National Gallery,  
London, 2022. január 2-ig


