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Sípos László

Fernando Botero 
kiállítása  
a Szépművészeti 
Múzeumban 
• Szépművészeti Múzeum, Budapest

• 2010. szeptember 30 — 2011. január 23.

• Hazánk legtöbb látogatót vonzó múzeuma ezúttal egy könnyedebb hangvételű 

kiállítást hirdet: Fernando Botero festészete nélkülözi a filozófiai mélységet, 

neve nem elsősorban mondanivalója komplikáltsága, sokkal inkább képei állandó 

motívumainak, a látványosan telt formáknak köszönhetően vált ismertté. 

Az elhízás népbetegség, mi mégis mosolyogva kezdjük a tárlat megtekintését, 

mert már az első terembe lépve szokatlan látványban van részünk: pillantásunk 

egy zuhanyozáshoz készülődő, hallatlanul túlsú-

lyos nő hátsóján akad meg.

„Nem célom, hogy metafizikai gondolatokat köz-

vetítsek. A vágyam csak egy: festőnek lenni.  

A témákhoz úgy közelítek, mint egy festő, nem 

pedig úgy, mint egy elemző, filozófus, vagy pszi-

choanalitikus. A világról és az életről sem kívá-

nok mély érzelmeket közvetíteni. Ecsetemmel 

úgy alkotok, mintha folyton csak gyümölcsöket 

festenék” — olvashatjuk a művész ars poeticáját 

az egyik falon. Botero tehát úgyszólván ember-

alakos csendéleteket fest, mivel a képeit bené-

pesítő, a déli gyümölcsök gömbölyűségét idéző, 

jobbára kifejezéstelen ábrázatú alakok arányaik-

nál fogva alig képesek a mozgásra.

Botero művészeti tevékenysége a negyvenes 

évek végétől követhető nyomon. Ekkortájt fes-

tett akvarelljein még Orozco hatása érvényesül, 

de korai éveinek útkeresésében fontos szere-

pet játszott Picasso és Dali is. Első európai útja 

során felfedezte magának Piero della Francescát 

és az itáliai reneszánsz többi nagy mesterét, 

majd Madridba ment, ahol a Prado rendszeres 

látogatójaként Goya és Velázquez inspirálta 

művészetét. Később Mexikóban is megfordult, 

ahol többek között Orozco és Rufino Tamayo 

oeuvre-jét tanulmányozta. Az ötvenes évek 

közepére kialakított egyéni stílusát az általa 

korábban megismert alkotók műveinek szinté-

ziséből hozta létre. Élénk koloritja és jellegzetes 

motívumai ilymódon elsősorban Latin-Ame-

rika képzőművészetében gyökereznek, de nagy 

hatással volt rá az itáliai reneszánsz és az abszt-

rakt expresszionizmus is, melynek hozománya-

ként felhagyott alakjai jellemábrázolásával és 

ecsetkezelése könnyedebbé vált.

„Festői és szobrászi munkám minden eleme 

ugyanabból a szellemből fakad: ez pedig a 

tömeg iránti szenvedélyem. E szenvedélyt az 

itáliai művészet gyújtotta lángra, különöskép-

pen a quattrocento művészete” — vallja Botero. 

Olaszországból való hazatérése után rende-

zett első bogotái kiállításának anyaga eltért 

korábbi munkáitól: a monumentalitás iránti 

vonzalmának megszületésével párhuzamo-

san korábbi élénk színkezelése visszafogottá 

vált. A kiállítás azonban épp emiatt bukott meg, 

„italianizálódása” a latin-amerikai hagyomány 

megtagadásaként hatott hazája közönségére.  

A publikum szimpátiájának visszanyerése érde-

kében ekkor átértékelte színhasználatát és új, 

jellegzetes formanyelvet hozott létre. 

Botero hosszú pályafutásának megítélése 

sosem volt egységes — alkotásainak formanyel-

vét az évek során számtalan kritika érte. Korai, 

Tisztelgés Mantegna előtt című képét csúfnak 

bélyegezték, 1962-ben rendezett New York-i 

vernisszázsát követően pedig műveinek met-

sző bírálata jelent meg az Art News-ban — egy 

kritikus szerint alakjai „Mussolini és egy ostoba 

parasztlány frigyéből világra jött szörnyszülöt-
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tek”, festészete pedig „…perverz és már első látásra gusztustalan. És mindvégig 

gusztustalan is marad.” 1966-os németországi kiállításának visszhangja is inkább 

elutasító volt: ábrázolásmódját „Rubens groteszk paródiájá”-nak titulálták. Egy 

évvel később rendezett USA-beli tárlatának kritikusai viszont az avantgárd meg-

késett utánzóival szemben figyelemre méltónak találták egyéni hangját.

A kiállításon vetített dokumentumfilmben elhangzik, hogy bár Botero Egyesült 

Államokban való letelepedése idején az absztrakt expresszionizmus meghatá-

rozó képzőművészeti trendnek számított, ő mégis töretlenül kitartott a figurális 

festészet mellett és esztétikáját mindig az egyetemes művészetből táplálkozó 

szintetikus ábrázolásmód jellemezte. Stílusától való eltántoríthatatlansága a 

képzőművészet hatvanas évek végén bekövetkező átértékelődése után beigazo-

lódott: 1970-ben németországi kiállítássorozatát már komoly érdeklődés fogadta, 

útját siker és pozitív hangvételű kritikák kísérték. Jackeline Barnitz, a Latin-Ame-

rika XX. századi művészetével foglalkozó, neves austini művészettörténész sze-

rint „…önmagát ismételve Botero épp ellenkező hatást ér el. Minden új megoldás 

utat nyit és egy újabb lépéssel tovább visz a festészet lenyűgöző kalandjában.” 

Botero ekkor vált a kortárs művészet egyik legismertebb alakjává. A hetvenes 

évektől kezdve pályája töretlenül felfelé ível, művei a világ legnagyobb aukciós 

házaiban dollármilliókért kelnek el.

Magyarországon a közönség most először találkozhat önálló kiállításon Botero 

munkáival. Noha a közelmúlt kolumbiai tömeggyilkosságairól, drogháborújáról 

és az amerikai katonák Abu Ghraib-ban elkövetett háborús bűntetteiről is több 

sorozatot festett, ezekből a felkavaró képekből egy sem érkezett hazánkba.  

A kiállításon szereplő vásznak joviális hangulatának monotóniáját ebből kifolyó-

lag csak ritkán sikerül megtörnie néhány alkotásoknak, bár van néhány darab, 

mely kiemelkedik az anyagból: a kissé ormótlan meztelen nők, a karnevál-jel-

legű népünnepélyek, bikaviadalok és cirkuszi jelenetek között drámaian hat  

Az öngyilkos című festmény, melynek kompozíciója Stanley J. Forman híres,  

tűzlépcsőről lezuhanó alakokat ábrázoló fotójára emlékeztet.

Parafrázisairól így vélekedik: „Ha egy másik művész alkotását használjuk 

modellként (...) az olyan, mintha a mű festői erejével mérnénk össze magunkat. 

Ha a kiválasztott alkotáshoz eredeti esztéti-

kai állásfoglalás mentén közelítünk, akkor az 

újonnan születő festmény is eredeti műalkotás 

lesz.” — Raffaello-, Eyck-, Goya- vagy Veláz-

quez-portréi ennek ellenére olyan sematikus 

karikatúráknak hatnak, melyeken az alakok 

ábrázolása során a jellegzetes vonások felna-

gyítása helyett Botero mindenkit szimplán 

elhízottnak fest, ami jelen esetben öncélúnak 

tűnik. Híres, de a tárlaton sajnos nem szereplő 

Napkirály-ábrázolása ellenben az abszolutiz-

mus kitűnő paródiája.

Botero művei monumentalitásának érvényesü-

léséhez szükségesnek érzi azok nagy méretben 

való prezentációját — kár, hogy a rendelkezésre 

álló tér mérete miatt ez most nem vált lehetővé, 

mert a boterói formanyelv a szobrászatban nyer 

igazi értelmet. A dokumentumfilmen látható, 

köztereken külön-külön felállított nagy méretű 

plasztikái jóval hatásosabbak festményeinél: 

nagyszabású bronzszobrai sokkal inkább érvé-

nyesülnek a térben, mint festett alakjai a síkban, 

ráadásul képeinek erős színei és a nehézkes, 

tehetetlen testek mintha taszítanák egymást. 

A „legkolumbiaibb kolumbiai festő” — ahogy 

Botero saját magát nevezte korábban, Buda-

pestre hozott anyagában hangsúlyozottan a 

vidámabb műveire koncentrál és néhány kivé-

teltől eltekintve nélkülözi a komolyabb témákat. 

Noha a múzeumlátogatás ennek köszönhetően 

kedélyesen telik, a művész hazai megítélé-

sének szempontjából szerencsésebb lenne az 

életmű átfogóbb prezentációja. Mivel a nagy-

méretű alkotások tágabb teret igényelnek és 

ebből kifolyólag nagyobb számban való kiállítá-

suk problematikussá válik, az oeuvre teljesebb 

bemutatása érdekében mindenképp célszerűbb 

az anyag heterogén összeállítása. Jelen eset-

ben a múzeum egy kétségtelenül szórakoztató, 

de mégis meglehetősen ingerszegény tárlatot 

prezentál, melynek naivitása ilymódon mintha 

a vicceskedő angol illusztrátort, Beryl Cookot 

idézné meg. 

Botero jellegzetes ábrázolásmódját több mint 

fél évszázada, 1956-ban hozta létre Mandolinos 

csendélet című képe megalkotásával, melyen a 

tárgy arányait végletekig eltúlozva új látványvi-

lágot kreált: a mandolin testét, nyakát és fejét 

vastagabbra festette, a hanglyukat viszont 

apróra szűkítette, ezzel fokozva a kontraszt-

hatást: „Ahhoz, hogy elérjem a kívánt monu-

mentalitást és tömegérzetet, a részleteknek 

— legalábbis bizonyos részleteknek — kicsiknek 

kell lenniük, hogy ne vonják el a figyelmet a 

tömegtől. A monumentalitást az arányok között 

létrejövő sokkhatás eredményezi” — fogalmazza 

meg művészetének alapgondolatát és egyúttal 

rámutat a kiállítás koncepciójának hiányossá-

gára is, mivel az anyag jelenlegi formájában épp 

ezt a kontrasztosságból következő kölcsönha-

tást nélkülözi.
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