mű a Katona József Színház egyenletesen jó színvonalú előadásában; Karinthy
Ferenc napjaink emberének magányérzetét és társkeresését finom eszközökkel
megrajzoló, elégikus hangú játéka a Duna-kanyar (Madách Színház Kamaraszínháza); Thurzó Gábornak társadalmi-történelmi problematikájában Az ördög ügyvédjé-ve 1 rokon, a felelősség kérdésére koncentráló Az oroszlán torka című egyfelvonásosa (Irodalmi Színpad) és Gyárfás Miklós érdekesen újszerű Szent Johannapersziflázsa, a Johanna éjszakája (Miskolci Nemzeti Színház) tartozik ebbe a sorba.
A látott bemutatók alapján kibontakozó összkép tehát — amint már arra
utalás történt — nem egyenletes, helyenként ellentmondásokkal terhes, mégis a
kiemelkedő és rangos produkciók értékei, színvonala alapján, ha a végső egyenleget megvonjuk, kedvező eredményre juthatunk.
PAÁL ISTVÁN

MŰVEK — ÉLMÉNYEK

PICASSO -

—

MESTEREK

A K O R T Á R S SZEMÉVEL

Ez év áprilisában reprezentatív kiállítás nyílt a Műcsarnokban Picasso grafikai munkáiból. A kiállítás anyagát Daniel-Henry Kahnweiler, a neves műgyűjtő
és kritikus bocsátotta a rendező szervek, a Kulturális Kapcsolatok Intézete és a
Kiállítási Intézmények rendelkezésére. Az idős műpártoló, a kubisták nemzedékének harcostársa, festőgenerációk egész sorának értő mecénása és méltatója, ez alkalommal személyesen is ellátogatott Magyarországra, hogy részt vegyen a kiállítás megnyitóján és előadást tartson századunk egyik legmarkánsabb művészegyéniségének munkásságáról a képzőművészet iránt érdeklődő magyar közönségnek.
Közvetlenül az emlékezetes sikerű kiállítás megnyitója előtt a Magyar Televízió munkatársai is felkeresték Káhnweilert, hogy Picassóval való személyes kapcsolatának olyan mozzanatairól kérjenek adatokat tőle, amelyekről a szűkebb szakmai közönség számára tartott Fészek-klubbeli előadáson természetszerűleg nem eshetett szó. A riport néhány rövid részlete elhangzott a Televízió „Picasso — a

Picasso — a Kahnweilerrel
való
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idején
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kortárs szemével" című adásában, teljes terjedelmű közlésére azonban speciális televíziós-technikai okokból kifolyólag nem kerülhetett sor.
Tekintetbe véve, hogy a nyilatkozat mind művészettörténeti, mind művelődéstörténeti szempontból jelentős dokumentumértékkel bír, a TV Képzőművészeti Rovatának vezetősége az adás után a teljes felvett szöveget rendelkezésünkre bocsátotta publikálás céljára. A segítőkészségnek ezt a megnyilatkozását, mint a további várható gyümölcsöző együttműködés első jelentős tanújelét, örömmel üdvözöljük, és a következőkben változtatás nélkül közöljük D. H. Kahnweiler teljés
nyilatkozatát. Tekintve, hogy egy személyes tapasztalatokban bővelkedő életpálya
során szerzett élmények és tanulságok kifejezetten szubjektív, vallomásszerű megfogalmazásával állunk szemben, nem tartottuk szükségesnek kiegészítő vagy polemizáló megjegyzésekkel ellátni a szöveget. Picasso életművének elmélyült, részletekbe menő elemzése, valamint szerepének tisztázása a kortárs művészetben
amúgy sem lehetne feladata ilyen terjedelmű írásnak.
Daniel-Henry Kahnweiler nyilatkozata:
Nagy öröm számomra, hogy személyesen is szólhatok önöknek néhány szót
magamról.
Németországban születtem, 1902-ben kerültem ki Párizsba. A bankszakmában
dolgoztam, hogy a családom kívánsága szerint — mivel családom is ezen a területen tevékenykedett — bankár vagy tőzsdei szakember legyek. De valójában ettől
az időszaktól kezdve a képzőművészeten kívül semmi más nem érdekelt. A múzeumok és a börze között osztottam meg az időmet, miközben elkezdtem egy gyűjtemény összeállítgatását, egyelőre a zsebpénzem szerény keretei nyújtotta lehetőségek között. Metszetéket gyűjtöttem és nagyon szép litográfiákat, Cézanne-tól,
Signac-tól, Bonnard-tól és Vuillard-tól, valamint szép lapokat Manet-tól és Lautrec-től is.
Később Londonba kerültem, ahová a családom küldött ki, m a j d végre elkövetkezett az idő, hogy megvalósíthattam régi vágyamat — vagyis hogy képkereskedéssel foglátkozhassam — Párizsban. Ebben az időszakban, ahogyan meg t u d t a m
ítélni a helyzetet, az avantgarde mozgalmak áramlatában a fauve-ok voltak a legjelentősebbek. Az avantgarde képviselői közül a Sálon des Indépendents köré tömörültek azok a művészek, akik magukat fauve-dknak, azaz „vadaknák" nevezték:
olyan jelentős egyéniségek, mint Matisse, Derain, Braque, Vlaminck, van Dongen
és még mások. Vagyis olyan festők, akik megértették Goya és Van Gogh művészetének tanulságát, és akik a maguk sajátos módján, bizonyos szempontból felül akarták múlni az impresszionizmust, túl akartak jutni a szem által egyszerűen felfogott
kép megragadásán, akik megegyeztek abban, hogy visszaadják, visszaállítják a festészetben a szerkesztettséget, a konstrukciót. De egységes irányzat ebből nem alakult ki, a fauve-izmus végeredményben kiúttalan kísérlet maradt, és n e m is t a r tott tovább egy-két évnél.
És ekkor kezdett kibontakozni a kubizmus. Én Vlamincktől, Deraintől, Braquetól, Van Dongentől vásároltam festményeket, amikor egy szép napon megismerkedtem Picassóval.
Döntő, elhatározó pillanat volt az, amikor Picassóval találkoztam. Én a m a gam részéről védelmeztem egy művészi formát, magatartást, ami a fauve-izmusban
jutott akkor kifejezésre — és amit virágában tört meg a kubizmus kibontakozó
művészeti irányzata.
Találkoztam Picassóval. Akkor először kerestem fel a műtermében, először mentem fel azokon a lépcsőkön, a Place de Ravignan-on, ahol a ház, amelyben ez
idő tájt lakott, emelkedett. Behatoltam ebbe a fából és üvegből tákolt műterembe,
amely szánalmas, nyomorúságos és siralmas volt. És itt láttam meg azt a festményt, amely kapcsolatunk kezdetét jelentette, az Avignoni kisasszonyokat, amely
— kiindulópont volt.
Magától értetődik, itt most nincs elég időnk arra, hogy az irányzat kibontakozásának valamennyi fázisát számba vegyük. Mindössze annyit szeretnék ö n ö k n e k
elmondani, hogy mi is volt az a viharos és teljes átalakulás, amelyről végeredményben a mai napig sem tudtunk teljes áttekintést nyerni, és amely tulajdonképpen az impresszionistákkal, a múlt Iszázad közepétől kezdve bontakozott ki. Én
úgy vélem, hogy igen egyszerű magyarázatát találhatjuk, mégpedig a fényképezés
feltalálásában, ami ennek a mindent felforgató művészeti átalakulásnak elsődleges
oka lehetett — az én véleményem szerint.
A festészetnek, és a képzőművészetnek általában, megvan a maga történeti hivatása minden civilizációban. Portréival, az események megörökítésével a történetírás nyomában jár, és szükséges is, hogy ezt a feladatát betöltse. A mi jelen korunkban — lényegében a múlt század vége óta — ezt a szerepet a fényképezés vette át és tölti be. A mai kor embere a fényképészhez fordul, hogy portréját elkészíttesse, ahelyett, hogy ezzel a festőt bízná meg. Másképpen szólva: a festészet
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számára megnyílt a lehetőség, hogy a technikai problémák felé forduljon, hogy új,
más 'követelményeknek megfelelhessen, a visszatükrözés ú j lehetőségeire találjon.
Én mindig is hangsúlyoztam, hogy egy korába valóban szervesen beleilleszkedő művészet, más szóval: az igazi művészet mindig meg kell hogy találja az öszszekölő szálakat a maga korának más művészeti ágaival, és szükséges is, hogy
azoknak megfelelő legyen. Ezt bizonyítja például az a tény, hogy olyan, valóban
kiváló muzsikusok, mint Schönberg vagy Berg, Bécsben a kubizmus irányzatának
kialakulásával nagyjából egy időben teremtették meg az atonális zenét, és alakították ki a dodekafónián alapuló muzsikát. Itt azonos jelenségről van szó, a viszszatükrözésnek ú j módjáról, amelyet a művészet keresett, és amely a négy nagy kubista festőt arra vezette, hogy a festészetnek ú j ú t j á t munkálják ki, a leíró ábrázolásnak képszerűbb, a mi látásunk számára megfoghatóbb módozatát teremtsék meg.
Abban a ¡nagy szerencsében volt részem, hogy Picasso mellett élhettem. Ez
volt az a hivatás, amely ettől az időtől kezdve mindvégig betöltötte az életemet.
Barátok vagyunk és voltunk kezdettől fogva. Vele éltem, ismertem az asszonyait,
láttam egész fejlődését, találkozhattam vele igen gyakran, de legalábbis telefonon
mindig kaphattam hírt felőle.
Azt hiszem, az is lényeges még, hogy elmondjam önöknek: nem csupán anyagi
eszközökkel, hanem a tollammal is küzdöttem a művészetért, szót emelve az irányzat olyan képviselőinek védelmében, akiket fontosnak tartottam. Több könyvem is
napvilágot látott, elsősorban a négy kubista művészről; ezek között is a legjelentősebb a Jüan Grisről írt tanulmányom. Több művészeti galéria irányítását végeztem, többek között Louise Leiris galériáját vezettem, ahol számos festőt vettem pártfogásomba. Közülük sokan maguk is magas kort értek meg, de megtalálhatók közöttük a fiatalabb generáció képviselői is. A kubizmust később ú j áramlat
követte, a szürrealizmus, amely a freudizmus visszhangjaiként fogható fel a művészetben. Az én megítélésem szerint ebben az irányzatban sok az enyészetre ítélhető, a veszendő, talán kissé gyermeteg is olykor, de úgy vélem, sok mély tartalom
is volt benne ugyanakkor. A kubizmus elsősorban formai problémákkai foglalkozott, elsődleges célkitűzése az volt, hogy kiművelje a művészet technikáját, az ábrázolás módszereit. Ezután támadt az ú j generáció, a szürrealisták csoportja, akik
ráébredtek, hogy az ábrázolásban valamit vissza kell adni a tartalomból, a mondanivalóból. Azt hiszem, ezeknek a művészeknek az irányzatában, abban a csoportban, akiknek van mondanivalójuk — és meg kell mondani, hogy Picasso is ezek
közé tartozik — az egyik legjelentősebb André Masson festő, akit Európában 1945
óta mutattak csak be. Masson például megsebesült az első világháborúban. Megsérült fizikai értelemben, de morálisan is, és művészete ezt a tágabb értelemben
vett sérülést igen sokoldalúan tükrözi vissza. Mondhatom, hogy ezek az indítékok
Masson festészetében sajátos és újszerű kifejezési módra találtak.
Véleményem
szerint a teljesen absztrakt, nonfiguratív
művészet — mondom,
az én véleményem szerint — nem tölthet be mást, mint dekoratív szerepet. A
tartalom
az, ami a festészetet teljességre emeli, sokoldalúvá
teszi.
Ezek előtt a művek előtt állva mindig azt mondom: higgyék el, a probléma
ugyanaz, mint a k á r Rembrandtnál. A kép nemcsak önmagában vett kifejezés, a
tartalom át kell hogy fogja az egész embert, teljességében, mindenestül, szerelmével és mindennel — és ez a festészet nem lehet csupán valamiféle háromszögekkel és négyszögekkel díszített vászon, ami a falon nagyon kellemesen hathat
ugyan, de semmi köze sincs valójában a festészethez.
Mit mondhatnék még végezetül Önöknek?
íme, ez volt az életem. Az egészet a festészetnek szenteltem. Ügy vélem, a
képkereskedőnek az az erkölcsi kötelessége, hogy tevékenységével levegye a gondot a festők válláról, felszabadítva őket a megélhetés gondjától, hogy nyugodtan
dolgozhassanak. Ezt igyekeztem biztosítani annaik a jó néhány művésznek, akiket
pártfogásomba vettem, és úgy érzem, hogy ily módon az életem nem volt hiábavaló. Nos, itt láthatják majd ö n ö k Picasso műveit, sok-sok egymást követő év termését, és ez a találkozás méltán ébresztheti önökben azt a gondolatot, hogy ő korunknak a nagy festőművésze. A következő századok az ő nyomdokain fognak elindulni.
Végezetül még annyit szeretnék elmondani, hogy az önök Szépművészeti Múzeumának felbecsülhetetlen kincset érő anyaga van. Birtokában van például egy
sorozat Picasso 1905-ben készült karcaiból, az ő saját, eredeti levonataiból. Értékes kincsek az eredeti rézkarcok, különösen azok az egyedi levonat-példányok,
amelyeket Picasso, ha olykor valaki kért tőle valami munkát, csupán néhány, sokszor "mindössze négy-öt példányban húzott le. Az ezekből meglevő egyes darabok
komoly értéket képviselnek.
(A nyilatkozatot rendelkezésünkre bocsátottaPAP GÁBOR)
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