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Musée National d’Art Moderne — Centre Pompidou, Párizs
2007. október 17 — 2008. február 11.

L’atelier d’Alberto Giacometti („A. Giacometti műterme”) — az író és drámaíró 
Jean Genet 1957-ből való értő, beleérző s netán a témán is túlmutató füzetnyi 
szép esszéje címét kölcsönzi a párizsi Beaubourg-központ hatalmas méretű, a 
hírveréssel szólva: minden eddiginél teljesebb emlékkiállítása, mely az Albert és 
Annette Giacometti Alapítvány anyagából jó félezer objektumot kínál. Szobrot, 
gipsz- és bronz-öntvényt, festményt, rajzot, kézírásos és nyomtatott doku-
mentumok tömegét láthatjuk, sőt az egykori műterem leválasztott fal-rétegeit, 
skicces, firkált és mázolt, réteges palimpszesztjét; egyidejűleg pedig a régi 
Nemzeti Könyvtár mutat be másfélszáz metszetet, főként könyvillusztrációkat, 
hogy nyomon követhessük Giacometti barátkozásait és irodalmi érdeklődését, 
kissé mind a szürrealizmustól érintett és enyhén „szabálytalan ” érosz jegyében, 
tzarától Bretonig, creveltől leiris-ig, Georges Bataille-tól Michel Butorig.
A műterem: az a legendás zug, ahová 1926 és 1927 fordulóján költözött be 
Giacometti, a párizsi, balparti (s mulatságos, hogy egy feledett 19. századi 
szobrászról elnevezett) utcába, a Rue Hippolyte Maindron 46. alá, s ahonnan 

— a svájci háborús tartózkodást s néhány utazást nem számítva — kerek négy 
évtizeden át nem mozdult ki többé. Eleve így tervezte? Az alkat furaságait 
tudva is nehéz elképzelni. Mert roskatag, lerobbant volt az épület, szűk belső 
udvarán szinte galambdúcra emlékeztető két-három stúdióféleséggel, tákol-
mánnyal; ebből parányi, alig húsz-huszonöt négyzetméternyi az övé, eleinte se 
folyóvíz, se villany, fűtésre csak egy kis füstölgő vaskályha, főzésre, ételmele-
gítésre sem alkalmas, úgyhogy délben, kora délután kezdve a napot, „reggelizni” 
is a sarki bisztróba kellett lemenni. utóbb, gyarapodva az anyagiakban, az 
országos, majd világ-hírnévvel gazdagodva akár, nem volt kedve a változtatás-
hoz, legfeljebb további kis szomszédos térségeket bérelt, vásárolt a kivitelező 
munkatárssá odafogadott testvérnek, diegónak, meg meglepően tartós időre 
a fiatal svájci feleségnek, Annette-nak. de Giacometti beérte a szűkös körül-
ményekkel, a néhány ócska bútordarabbal, mert fontosabb volt néki a környék, 
a Montparnasse-negyed „faluja”, a legendás kávéházak, a dôme, a coupole, a 
Select, a kis utcák becsali vetkőző bárjai, a találkaházak és a szerény szállodák, 
mint például a Primavera, hol a 70-es, 80-as évek magyar értelmiségi turistája, 
gyakorta a Magyar Műhely meghívottja szintén megszállhatott. Giacometti 
a Montparno híres éjszakai kóborlója volt. Egykori magyar „marginálisokkal”, a 
negyednek akkor még padlásszobás lakóival, Parancs Jánossal, a költővel vagy 
Pátkai Ervinnel, a némileg rokon alkatú és életvitelű szobrásszal mi is ne-
megyszer megpillanthattuk, amint késő éjjel bicegve vágott át az addigra már 
pislálkodó bulváron — kicsit imbolygott, de konokul haladt, lógó karját himbálva, 
lehajtott, loboncos fővel, télen-nyáron egyazon választékos gondozatlanság-
ban, félrecsúszott nyakkendővel. olyan volt, mint többszörösen megmintázott 
szobra, a Gyalogló férfi, olyan, mint jelképesen, kevés állatábrázolásai egyikén 
a „magányos városi kóborló”: a csapzott, elnyűtt Kutya; hitelesíteni a közismer-
tet, a fényképet, cartier-Bressonét, amint tőlünk egy macskaugrásra, a Rue 
d’Alésia sarkán, az iskolaépület előtt nekivág az esőverte átkelőnek; nézegetve 
ezt, emlékezve a hasonlókra. Bánjuk is az elmulasztott lehetetlent, miért nem 
szólítottuk meg egyszer, mint a környéken szintén gyakran kóválygó Beckettet, 
érintettük meg legalább félénk tisztelettel és szeretettel könyökét, a közös 
félig-meddig hontalanságban a svájci olasznak, a szikár írnek; csak a hódolat a 
bizalmaskodó: két bálványnak, magán-szentnek?
Nos, a Beaubourg-központ példásan kimerítő megemlékezője párhuzamosan 
futó kettős útvonalat kínál, kronologikusan és tematikusan: a nyilvánosság előtt 
ismertebb művészit, illetve az emberit, magánéletit; pontosan és tapintato-
san az utóbbit, nem „leleplezésre”, hanem az alkotói folyamatok jobb értésére: 
minő a biológiai, pszichológiai elrendeltetés; a visszafogott, pátosztalan tartás 
mögött milyen buzdulások, sebzettségek, drámák, netán „szabálytalanságok” 
rétegződnek.
determináló, földolgozhatatlan „oedipus”? A szépséges és egyszersmind fér-
fiasan markáns, a szóródó családot a svájci-olasz hegyi Stampából összetartó 
Anettával, ki kilencvenhárom éves korában csak két évvel előzte meg a távozás-
ban kiválasztottnak tekintett fiát. Hozzá a közhely-követelte „ambivalencia”?  

A szelíd és jóságos apával, Giovannival, a megnyerő posztimpresszionista 
kismester festővel, a mára nevesebb Hodler és cuno Amiel barátjával, kinek 
vásznait — így a kuncogó legenda — az „anális” kisfiú ennen „ajándékával” 
mázolta össze, de kinek képei, másként, „hommage”-ban mégis ott lógnak a 
háttérben a falon a serdülő egyik elsőként jegyzett „almás”, cézanne-os csend-
életén. Az apával, kinek „vonásaira”, mint később mondta, „erőnek erejével sem 
tudott emlékezni”, de kinek halála „traumát” okozott, „cezúrát” hozott saját 
művészi pályáján is. Az oldalba szúrt tüske, a biológiai végzet és megjelöltség? 
A kamaszkori fültőmirigylob, a mumsz, mely némely esetben heregyulladással 
járhat, és életre szóló magtalanságot válthat ki, érthető kihatással szexuális 
szokásokra, életvitelre is? Ezért (is) talán a gazdagodásig megőrzött, ön- és 
társbüntetéssel vállalt kvázi-pária lét, kettesben is magányosan, se vele, se 
nélküle, kényszeres merülésekkel a fél- és alvilágba, bőkezűen vásárolt alkalmi 
szolidaritásokba, de nem elkötelező kapcsolatokba. Ezért az egyéb „lehetet-
len” szerelmek az első s gyakorta egyetlen beteljesülésig, mint például a jó 
négy évtized művészettörténetében gyakran fölbukkanó modelljével, Isabellel 
(Isabel delmer-Nicholas-rawsthorne-nal), ki Jacob Epsteintől Francis Baconig oly 
sokaknak látogatta londontól Párizsig és vissza műtermét és korcsmai asztalát. 
Van rejtély és furcsaság nem kevés Giacometti életében, némelyikük a kevésből 
fabrikálva, benső igénnyel, mítikussá. Mert miért vette a sors jelének egy „ha-
lálangyal” hozta utcai balesetét, hogy orvosilag szavatoltan fölépülvén mégis 
hosszú esztendőkön át bottal járva bicegett — mit jelezni, vezekelni? Avagy 
mi történt pontosan egy olasz hegyi kis szállodában a fiatalemberrel, aki egy 
pártfogó és közös turistáskodásra invitáló holland öregúr, bizonyos Petrus van 
Meurs agonizáló éjszakáját ülte végig, s azóta csak lámpafénynél tudott elaludni, 
s erre az „alapító élményre” hivatkozva hívta elő némely látomásos, groteszk 
művét, leesett állú halálmaszkot, darabolt testrészeket, ketrecből kivigyorgó 

„fallikus” Orrt?
A szemezgetett „biofémák” időtlenül jelenlévők, kísérők: sejtetnek, pulzálnak a 
legerősebb és legtalányosabb művekben; kanyargóbb viszont az útvonal, szaka-
szaival, visszatéréseivel, spirális menetével is. 
Kezdődött a pálya már a szülőházban, a svájci Stampában: a koraérett gyermek 
kísérleteivel, az apai könyvtárból az illusztrált munkák másolásával, ellesni dürer 
és rembrandt titkát az egyiptomi vagy Gudea-portré-tömbök zártan feszítő 
dinamizmusát, hagyományból indulni, hagyományt később sohasem megta-
gadni. Folytatódott, „beindult” a párizsi áttelepüléssel, néhány év elégedet-
lenkedő tanonckodással az utó-akadémikus Bourdelle szobrásziskolájában, a 
montparnasse-i Grande-chaumière-ben, ott, hol később magyar írók, Illyésék 
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például, vendégeskednek. Hasznosabb, termékenyítőbb volt az önállósulással, 
1925—26 táján a „kubista” szobrászok, lipchitz vagy (az általa joggal nagyon 
becsült) Henri laurens hatása, illetve, mint mások, sokak esetében is a „primitív” 
művészet, az afrikai faragások vagy a Kükládok márvány-idoljainak fölfedezése. 
Már nem egy maradandó alkotása ebből a szakaszból származik: „korongos”, 

„lapos” portréi, a szinte kultikus tárgyként ható Kanál-asszony, a két szexuá-
lis totemre emlékeztető pajzs-embléma, az Emberpár. A szürrealizmushoz a 
peremvidék felől közeledett, ismerősök, barátok voltak a beavatók: cocteau, 
a festő André Masson, avagy az etnológiától az „erotológiáig”, a barlangfes-
tészettől és a kelta pénzérméktől a hegeli spekulációkig kalandozó és emígy 
a francia szellemi életnek egyik titkos befolyásolója, Georges Bataille; noha 
formálisan — s akkor is csupán laza tagságra — csak 1931-ben csatlakozott a 

„mozgalomhoz”. olaszos, gutturális akcentusával, akarva-akaratlanul őrzött 
„idegenszerűségével” olyasféle társutas lehetett, mint a szelíden konok, kissé 
„parasztosan” hallgatag katalán Joan Miro, vagy a zsenialitását öngerjesztő hisz-
tériába csomagoló Salvador dali. Mindhárman mosolyoghattak is a „pápáskodó” 
André Breton fontoskodó váteszkedésén és izgága kirekesztősdijén, köldöknéző 
kelta-gall „finitizmusán”; s amikor 1935-ben kizárták (őt is), nyilván csak vállát 
vonta a karizmatikus vezér egyik főbb vádján: nincs helye köztünk annak, aki 
emberi fejet is akar rajzolni, mintázni, elvégre, „mi az, hogy fej, jól tudja min-
denki, mi fán terem egy fej”… Volt persze egy másik „bűn” is: hogy Giacometti, 
kit nem tartottak ki gazdag polgárasszonyok, avagy a pipiskedő idealizmussal 
megválogatott jómódú szeretők, csupán a megélhetésért tett egy-két, ma így 
mondanák, design-engedményt a választékosabb gyűjtőknek, lakberendezők-
nek (noha például az eredetileg kandallóterv Szürrealista asztala, billenő lapra 
kétes egyensúlyban helyezett düreri — szaturnuszi, melankolikus — poliéderével, 
félbevágott, függöny-hajú próbabábú fejével, parányi, linga-jóni mozsárjával és 
törőjével, az utolsó „húzásra” lemetszett kézfejével a mi társításunkban akár 
honi körülrajongottunk, Jovánovics György Liza Wiathruckjének lehetne előfu-
tára!). A szürrealizmus, névvel nevezhetően, intermezzo lehetett Giacometti 
pályáján; a szakirodalomban általában annyi hely jut néki, mint a kronológiában, 
ötöde-hatoda termése az egésznek. Holott az érzékenység, az ihletettség 
jelzősítés nélkül is tartós; de csupán innen is mennyi remekmű, a jellegnek is 
milyen változatosságával! Fiatalos játékosság az ún. „szürrealista tárgyakkal”, 
olykor „játékszerekkel”: fölfüggesztett inga-golyóbis, „kellemetlenül” szúrós-
üreges „zsebürítő”, emberkarú fali lámpatartó, cselezve célozgató szem-kibökő. 
Máskor a szürrealista indíttatás a sötéten drámai erotikus mélyből, rémült 
szorongásokból, fenyegető fantazmákból merít, közelebb persze Bataille dúlt 
(és némileg „perverz”) éroszához, mint a bretoni „tündéri” trubadúrsághoz: oly 
közvetlenül, mint később, a másként tragikusban, beletörődő, kifakított szür-
keségben, soványításban, roppantásban emígy ritkásabban. Így fantasztikus 
látomás az Óriáspóknő vagy a Lemészárolt (kibelezett?) nő: mintha padlóról, ágy 
mellől fenyegető bronzöntvénye, nékik egyéb kalicka-börtönös változataik. Egy 
másik szürrealista objektum (Nem játszunk tovább) végjátszmához hepe-hupás 
táblájával mintha Fra Angelico egyik Utolsó ítéletének sírkőlapjait idézné toszkán 
fényben és márványosan fehérlő aurával — legyen a mi kényszerképzetünk, hogy 
az a teológiai beatitudo, tragikum átszellemülése, nékünk Jovánovics 301-es 
parcellájában folytatódik. de így, távolabbról de chirico és az ő Piazza d’Italia-i is 
megihlették Giacometti megannyi régebbi motívumát egybefogó „házi múzeu-
mának”, afféle „magánszínházának” tekinthető 1932-es művét (Palota, hajnali 

négykor), melynek teatralitása és pálcikás tér-konstrukciója magyarjának viszont 
Schaár Erzsébet és Megyik János törekvéseivel vághat egybe. Mit tegyünk: alka-
tával, érzékenységével, ősibb hagyományával olasz volt az istenadta, Il Nostro; 

„olaszos”, szinte akaratlanul (és persze: horribile dictu), mint a sprirituálisan 
utó-szecessziós Adolfo wildt, vállaltan, mint a mítikus „alapító”, cimabue, kinek 
a louvre-béli oltárképét, trónoló Madonnáját ő említi referenciaként a korszakot 
mintegy lezáró 1934-es szobrához, a Láthatatlan tárgyhoz; mely viszont a költő 
yves Bonnefoy elfogadható leleményével, megannyi talján Annunziazione üd-
vözlő Angyalának áttűnése. A megállíthatatlan asszociációs láncolaton ott van 
Breton erős beleképzelése is: ez a hűvösen elnyújtott, derékban kissé mereven 
megroppant, szék-s-állvány keretezte figura tartózkodó, finom kéztartással 
mintha láthatatlan virág-üzenetet, sors-kereket avagy egyenesen a Semmit 
kínálná: vajh, mire…
Az „olaszosság”, a helyi kolóniában is megtalált anyanyelvi közösség, meg egy-
szerűen a változó „korszellem” vezette őt (vissza?) a „realitás”, az „izmusokról” 
leváló „rend-elvűség” felé, olyan útra, hová a szüntelenül alakváltozó Picasso is 
ki-kitért, s hol némely barát, derain vagy Balthus a maga jellegét és egyéniségét 
vélte megtalálni, tartósítani. Avagy erősebben zaklatta ennen nyugvópontra 
soha nem jutó gondja: megbirkózni a „látvánnyal”, a szemmel érzékelhetővel, hi-
szen a néki sűrűn fölkínált „absztrakt” jelzőt soha nem fogadta el, s mindössze 
a „non-figurális” minősítést engedményezte, akkor, amikor, arra, mire. 
Az életúton a nagy cezúrát persze a háború hozta, a három éves svájci, főként 
genfi kivetettség, hol — így tartja a legenda — akkori termése javát, parány 
méretű szobrocskáit egy-két gyufásdobozban hordozta zsebében. A nagykö-
zönség a háború után a régi műtermébe visszatért Giacometti maradék két 
évtizedét ismeri leginkább; a máig élő kortársak is erről tanúskodnak részle-
tesebben. Ez a szakasz az, amit a kor érzékenységével, irodalmilag is megfo-
galmazott hangulatával, életszemléleti és bölcseleti általánosításokkal előbb 

„mizerabilistának”, alig utóbb, jóval szélesebb körben „egzisztencialistának” 
szokás nevezni. Sartre és Genet ekkor írnak róla; Beckettel össze-összeakadva 
nagyon megértik egymást; maradandó bizonyíték rá a Godot 1961-es fölújításá-
hoz tervezett jelképes díszlet-elem, a szín közepén álló Fa. S közben egymást 
követik a máig „márkának” számító sorozatok, variációk; a némi etruszk vagy 
szárd párhuzamokat sugalló, meggyötört, „lefogyott”, rücskös figurák, szem-
közt állók, lépők, kilépők, mint a Velencei nőkkel csoportos monád-magányban 
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A Habsburg Birodalom 
művészeti vására
Viennafair 2008

•
•

Bécs
2008. április 24 — 27.

Nem csak az első, felületes pillantásra tűnik úgy, hogy Ausztria, amely egykor 
a „keleti udvarok” közé tartozott, gazdasági és kulturális patrónusi politikájával 
hű maradt egykori rangjához és nevéhez illő expanziós programjához. Habár a 
Habsburgok irányítása alatt álló Monarchia az I. világháború végére darabokra 
hullott, Bécs megtartotta szerepét a kelet(európa)i, nyugatra irányuló gazdasági 
érdekek hálózatának meghatározó csomópontjaként. A 2. világháborút követő, 
évtizednyi háromhatalmi megszállás után pedig újra a svájci semlegesség 
mintájához fordulva ( jó hétszáz éve Svájcból űzték el a Habsburgokat: a 
település, melynek nevét a család viseli, az alpesi országban található) 
rátalált legújabb kori profiljára, melyet már több mint ötven éve következe-
tesen — és tegyük hozzá, roppant eredményesen — valósít meg a külpolitika 
porondján. Ez a diplomáciai irányvonal 1961-ben debütált: ekkor került sor 
Schönbrunnban a Hruscsov—Kennedy találkozóra. Ausztria azóta is kiemelten 
odafigyel arra, hogy ne haragítsa magára egyik hatalmat sem. Ennek a politi-
kának a magyar köztudatban is emlékezetes eredménye volt a hetvenes évek 
K.u.K., mint Kreisky und Kádár -jelensége.
A vörös csillag használata itt olyannyira nem számít tabunak, hogy a 
Museumsquartier melletti Volkstheater kupolájának tetején éppúgy a bécsi vá-
roskép meghatározó eleme, mint a színháztól negyedórányi sétával megközelít-
hető, a felszabadító orosz hadsereg emlékére állított emlékmű középpontjában 
álló oszlopon. távolabbra tekintve a Monarchia határainál, az sem véletlen, hogy 
ebben a városban — ahol az ENSZ atomenergia-hivatala magaslik — töltötte 
egyetemista éveit a líbiai Khadafi, valamint az észak-koreai Kim dzsong Ir dik-
tátor fia is. Bécs a Kelet fényes kapuja a még fényesebb Nyugatra, és a „világok 
közötti híd” szerepét igyekszik betölteni — kereskedelmi és diplomáciai kapcso-
lataiban csakúgy, mint a kultúrpolitikában.
2008. április 24. és 27. között immár negyedik alkalommal rendezték meg a 
Viennafairt, a bécsi kortárs művészeti vásárt. Hagyománnyá váló arculatához 
híven idén is a Mitteleuropa és a CEE (central and Eastern Europe: Közép- és 
Kelet-Európa) elnevezésekkel jelölt régió állt a rendezvény fókuszában. Idén 126 
galéria szerepelt 19 országból. Ez számottevő növekedés, hiszen 2007-ben még 
csak 107 intézmény jött el. A résztvevők közül negyvenhatan Ausztriából érkez-
tek, ötvenöteten pedig nyugat-európai országokból. A külföldi országok közül 
Németországot képviselte a legtöbb, szám szerint 31 galéria — közülük csak 
Berlinből 11 érkezett. Izraelt és az uSá-t 2-2 galéria képviselte. A rendezvény 
fókuszában álló „Közép- és Kelet- Európából” összesen 21-en vettek részt. Ez 
kevesebb, mint a tavalyi 26, még mindig messze egyedül a Viennafair büszkél-
kedhet azzal, hogy régiónkat a legszélesebb körben mutatja be.
ám az átfogni kívánt terület jóval túlnyúlik a hajdanvolt Monarchia határain: 
célpont a Berlin és Bécs melletti harmadik „keleti udvar”, Moszkva is, valamint 
a Moszkva egykori befolyása alatt álló olyan területek is, mint a Baltikum vagy 
Kazahsztán. Az osztrákok komolyan veszik egykori császáraik ambícióit — nem 
csak gazdasági társaságaik (mint például az oMV vagy az ErStE Bank) törnek 
vezető szerepre a térségben, hanem kulturális befolyásuk határmezsgyéit is 
igyekeznek egyre jobban kitolni északkeleti irányba. A mára a „fókusz-régióban” 
több mint 16 millió ügyfél pénzét kezelő ErStE Bank anyagi támogatásával va-
lósult meg idén is a közép-kelet-európai régió szereplése. Az ErStE Bank, azon 
túl, hogy olcsóbb bemutatkozási lehetőséget nyújtott közép- és kelet-európai 
országok művészeti intézményeinek, KulturKontakt nevű rezidencia- és csere-
programjával már 1989 óta támogatja a művészeti fluktuációt a térségben.1

A résztvevő 21 közép-kelet európai galéria közül 17-en kedvezményes áron jut-
hattak standhoz: Magyarországról az acb és a Kisterem, romániából a buka-
resti 2MEtA, a szlovák fővárosból a Feriancova, Kressling, a Photoport és 
a SPAcE Projects galériák (utóbbi kínálatában magyar művész is: a festő Baffi 

meredezők, teremtve maguk körül nézőpont szerint is változó viszonylatokban 
ennen terüket, a sokat emlegetett sartre-i kifejezéssel; valaminő „képzelt te-
ret”; a barnás-szürkés tónusban tartott s mintegy „pókhálós” festett sorozatok, 
büsztök, főként fej-portrék, diego, a testvér, Annette, a feleség, a japán filozó-
fus, Isaku yanaihara, a montparnasse-i félvilágból kiemelt „caroline” képmásai 

— makacsul újra- és újrakezdett „megközelítések”. 
A halál teszi (avatja) a legutolsó műveket mindig esendően tragikussá? A kiál-
lítás útvonala ott zárul, ahol a fizikai lété, 1965 végén: a félbemaradt emlékező 
és koridéző album, a Paris sans fin fölskiccelt városképeivel, Elie lotar (mel-
lesleg a román költő, tudor Arghezi törvénytelen fia), az egykor jobb napokat 
látott, szakmájában számon tartott fotográfus, akkorra már csak kallódó pária: 
becketti csőlakó senkiföldjén kuporgó archaikus időtlenséggel. „Miért élnél örök-
ké?” — a matéria-elmúlást kontempláló t.d.-re is legyen most egy gondolatunk.
útvonal? Bemutatás? Irányított önképzés is a Beaubourg-központ kiállítása, jó 
alkalom tanulni, bevezetődni a „csinálás” titkaiba, problémáiba, módozataiba; 
ezt-azt megtudni, továbbiakra kérdésekben gyarapodni. 
Mert például mi a véletlen, ha Giacometti gyakorta szándékoltan szívesen 
hagyja meg a készben is az „élet sodrából a tisztátalant”, a kivitelezési hibákat, 
ujjlenyomatot a mintázáson, dohányfoltot a gipszen. S persze: mikor befeje-
zett, az ő szeszélyével és jóváhagyásával a mű, hiszen szívesen mondogatta, 
az „elfuserált” munka nem kevésbé érdekli, foglalkoztatja, mint a hiánytalanul 
késznek nyilvánított? Kísértése lett volna az (önbüntető?) rombolás, törés-zú-
zás, szemétre dobás, udvarra ki, vagy csak beletaposva, törmelékbe, gipszporba, 
eldobott cigarettavégek közé, a műterem testacciósan rétegezett talajába? 
tartja a legenda, hogy a besegítő társ, diego néha hajnalban lopta ki, vinni mégis 
öntésre, menteni a maradandóságnak a modellót. Bizonytalanságnál inkább: 
örök elégedetlenség, meg a csinálás kényszeres folyamatossága; pátoszosabb, 
romantikusabb volna, amúgy balzacosan, malraux-san: harc, vívódás az elérhe-
tetlen abszolútummal. 
Mi a valóság azután, akár még naivabban, hol a hasonlóság, ahogy a portrékról 
szereti föltételezni a közönség (a vevő? a gyűjtő?), ki jószerivel ismeretlenül is 
szeretné „azonosítani”, névvel címkézni a modellt, de hát Annetta és Annette, 
anya és hitves, Isabel, caroline és a többiek néha pontosan azonos beállításban, 
egyazon széken ülve egymást szinte tükrözik, s meddig diego, ki akár már ön-
arcképként Alberto is lehetne? Valóság? A kérdés — az észlelés „fenomenológiai” 
fejezetében, Hofmannstahl chandos-levelében, a sartre-i Csömör irrealitás-él-
ményével — inkább az: mit lát, akar, képes látni Giacometti? Bourdelle iskolá-
jában a Mestert bosszantotta az ifjú tanítvány nyűgösködése: az első sorban 
ülve, néki túlságosan közelről, képtelen befogni az egész testet, csak valamelyik 
kinagyuló, mint valami anamorfózisban torzuló, önállósuló részletet, a kezet, az 
uszonyosra nyúló lábfejet; későbbről sokszor panasza vagy csak tájékoztatása: 
minél többet, minél tovább rajzolja, mintázza a modellt (legyen bár élettárs, 
mindennapos vendég), annál ismeretlenebbnek tűnik föl az néki. Nyilván ezért 
a darabolt testrészek, a membra disjecta szinte szertári, archeológiai gyűjte-
ménye; önmagukban a Fejek kubusként, poliéderként, halálfejként egyazon 
koponyák, tudatunk rejtélyes „csontháza”, becketti „hang-doboz”, új Hamletnek 
meditálni yorick üregesen meredő (vádló?) maradványa, üresen is: tekintet.
Közelről láthatni, de csak részletet, távolba tolni (kicsinyítve, „fogyasztva”) 
egészet észlelhetni: a kettősen kilengő kísértés Giacomettinál soha nem talál 
nyugvópontra; a gond, a méret, a lépték, vallva hozzá, hogy a nagyság, a „monu-
mentalitás” nem dimenzió, hanem proporció kérdése. Ismérvként ható megannyi 
javaslata ezt a megoldást keresi, szolgálja: a sajátos méretű, néha egyene-
sen „manieristán” szemtévesztő posztamensek, talapzatok: kettős-hármas 
piramisra helyezni a parányit, a törékenyt, bizonytalan egyensúlyban tartani a 
súlyosat, pálcika-nyélen a semmibe harapó, lapított fejet; máskor gördíthető 
talpazatra, targoncára, antik „hadiszekérre”, a görög tragédiák véres látványt, 
holttestet prezentáló „enküklémájára” helyezni a figurát, sápkóros Vénuszt, 
újmódi kocsihajtót. A színháziasság amúgy sem idegen Giacomettitől, főleg, ha 
úgy értjük: teret teremtve elhelyezés a térben. Képei így a kivágásban „kerete-
zettek”, közel hozva és mégis távol tartva őket; máskor doboz-kukucskáló adja 
a színpadot, avagy ketrec, rácsos cella; az ő fantazma-színháza magyarját így 
emlékezteti Schaár Erzsébet számos művére. 
Hasonlítgatások, társítások — az eszelős önkínzással kitenyésztett örök 
dilettante keserű kenyere, lopott öröme. Hivatásos művészettörténészé, ha 
a Picassóval versengő Matisse-kortárs pontosabb helyét keresné a században, 
szokásosan méregetve rodinhez vagy Brâncusihoz, kihívóbbja akár Medardo 
rossóhoz vagy a karikatúra-mintázó daumier-hoz. A mi semmit sem magya-
rázó oktondiságunk az analogon-játékban, ha Schaárhoz, Megyikhez, s a csak 
sejtetően színjátszó fehérség szublimálásában a nékünk legtisztább Mester-
hez, Jovánovicshoz hasonlítjuk, kinek Nagy Gilles-je persze ebbe a leágazásba 
tartozik, dehogy a George Segal-félék pittoreszk panoptikum-naturalizmusá-
hoz; szakértőnek tollából szívesen is olvasnánk elegáns esszét, kettős portrét 
Albertóról és „Jovánról”.

1  „Meggyőződésem, hogy a művészek közvetlen támogatása minden esetben nagyon jó befekte-
tés...” Interjú Annamarie Türkkel. In: Balkon 1999/9.
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