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Csütörtök délelőtt, 2016. április 22-én tartották a Picasso – Alakváltozások 1895–1972 

című kiállítás megnyitóját a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítást Hoppál Péter kultúráért 

felelős államtitkár, valamint Laurent le Bon, a Musée national Picasso-Paris igazgatója 

nyitotta meg, a tárlat ismertetését pedig Emilie Bouvard-ra, a Musée national Picasso-Paris 

munkatársára, a kiállítás kurátorára bízták. A megnyitó végén Baán László, a Szépművészeti 

Múzeum főigazgatója mondta el a kötelező körnek számító köszönetnyilvánításokat. A 

megnyitóbeszédek nem tartalmaztak sok új információt, szó volt többek között a legutóbbi 

magyarországi Picasso-kiállításról, az 1993–1994-es Picasso-művek a Ludwig-gyűjteményből 

című tárlatról (Hoppál Péter beszélt róla), arról, hogy összesen tizennyolc hónapig dolgoztak 

a tárlat létrehozásán (ezt Laurent le Bon hangsúlyozta ki), valamint Picasso életművét, 

jelentőségét, hatását is méltatták a megszólalók. A leginformatívabb és – tudományos 

szempontból is – legérdekesebb szónoklatot egyértelműen a kurátor, Emilie Bouvard tartotta, 

aki elsősorban a kiállítás koncepciójáról és elrendezéséről szólt, valamint azokról a 

tapasztalatokról, amelyeket az előkészítés során gyűjtöttek össze. A megnyitót élő klasszikus 

zenei betétek tagolták. 

Ami magát a kiállítást illeti, meglehetősen vegyes érzelmekkel távoztam a termekből. 

Egyrészt lenyűgözött a körülbelül száz Picasso-festmény, -metszet és -rajz egyszerre ismerős, 

de ismerősen is újat mondani képes világa, másrészt maradt bennem némi hiányérzet az 

installációt és egyéb kiállítástechnikai módszereket és jellegzetességeket illetően. 

Valamivel több, mint két órát tölthettem a kiállítási terekben. A Galéria nagyszabású 

tárlatait nem ismerő olvasónak ez az időtartam talán soknak tűnhet – legalábbis éppen 

elegendőnek –, a valóságban viszont egyáltalán nem volt elég az összes alkotás, az installáció 

és leginkább a rendezés finomságainak tüzetes megszemlélésére és befogadására, a kiállítás és 

a képek belső utalásrendszerében való elmerülésre. Ezért most nem is törekszem a kiállítás 

mélyebb elemzésére, inkább első benyomásaimat igyekszem bemutatni, valamint néhány 

olyan kérdést és szempontot megpróbálok felvillantani, amelyek relevánsak lehetnek a 

kiállítás megtekintése és értelmezése közben. 

Mindenképpen érdemes ihangsúlyozni, hogy az MNG Picasso-kiállítására nem 

jellemző a múzeum több korábbi „nagy” kiállításának egyik legfőbb rákfenéje: az erőteljes 

túlzsúfoltság, a minden falon maximális mennyiségű képpel dolgozó installálási módszer. 

Hogy e jellegzetesség ebben az esetben tudatos szervezői elv volt (azaz szándékosan nem 

több, „csupán” körülbelül száz Picasso-alkotást hoztak Budapestre), avagy a műtárgyak és a 

rendelkezésre álló teremmennyiség természetesen adódó kedvező arányából következett, nem 

derül ki egyértelműen. Élnék a gyanúval, hogy a szervezők, ha tehették volna, ebben az 

esetben is több képet mutattak volna be. Mondhatjuk tehát, hogy „szerencse”, hogy 



Magyarországon nem állt rendelkezésre annyi Picasso-, mint pl. Ferenczy Károly-kép, hiszen 

a Ferenczy Károly (1862–1917) gyűjteményes kiállítása című 2011–2012-es életműkiállítás 

esetében fogyaszthatatlan mennyiségű képet vonultattak fel (jóformán szelektálatlanul). 

Abban az esetben a rendezők nem vették figyelembe, hogy a mennyiségből nem következik 

egyenes úton a minőség, sőt a mennyiségi tényező egyes esetekben kifejezetten árthat az 

összbenyomás minőségének. A most megnyitott tárlat viszont bevallottan nem életműkiállítás, 

így – a Ferenczy-kiállítással ellentétben – a rendezők eleve mentesültek attól a kényszertől, 

hogy válogatás nélkül állítsanak ki minden hozzáférhető művet, s ez álláspontom szerint 

határozottan emeli a tárlat összértékét. 

Az első, mennyiségi csapdát tehát sikerült elkerülniük a tervezőknek, hiszen a 

műalkotásokat egy egészen minimalista, formailag és színvilágában is letisztult, nagyon 

szellős és a műveknek fizikailag is teret engedő installációban helyezték el. Ezt a gondolatot 

meglovagolva pedig át is térnék a magyarországi kiállításrendezési gyakorlat másik – 

álláspontom szerint – gyakran eltúlzott és/vagy nem megfelelően alkalmazott módszerére: a 

színes falakra. Az elmúlt években a legtöbb „nagy” budapesti kiállításon „divatossá” váltak 

ugyanis az egységesen színesre festett falak. Ezek sok esetben „működnek” is, sőt olyan 

anyag is van, amelynek kifejezetten megköveteli az ilyen típusú környezetet. A túlélő árnyéka 

– Az El Kazovszkij élet/mű kiállítás tárgyainak például nagyon „jót tett” a blokkonként eltérő 

színű, több esetben agresszíven élénk árnyalatú „kulissza”. Ennek ellenére (vagy éppen ezzel 

együtt) még itt is volt „white cube”, vagyis steril tér, ahol fehér környezetben szembesülhetett 

a néző egy-egy Kazovszkij-alkotással. (Hogy a kiállított műtárgyak ilyen környezetben is 

„működtek-e”, az már egyéni viszonyulás kérdése: szerintem igen, de bőven olvashattunk 

ellenkező véleményekről is.) Mindenesetre a színes kiállítótér veszélyes „játék”, hiszen ahogy 

hozzátehet, úgy el is vehet az élményből, sőt akár magukból a műalkotásokból is. 

Kevésbé szélsőséges példa az MNG másik aktuális – néhány napig még látogatható 

(2016. május 1-jén záró) – időszaki kiállítása, (az amúgy rendkívül érdekes és összességében 

igen jónak mondható) A művészet forradalma – Orosz avantgárd az 1910–1920-as években 

című tárlat, ahol az első blokk vörös alapszínű falai az alacsony beltérrel együtt meglehetősen 

klausztrofób érzetet keltenek. A témából adódó vörös koncepciót ugyan érthető, az viszont 

már kevésbé, hogy miért kell a vörös színnek minden falfelületet betöltenie, és hogy a 

képcédulákat miért csak szemmeresztve lehet elolvasni… Ráadásul valószínűleg maguk a 

festmények is „jobban működtek” volna a teret megnyitó világosabb installációban, nem 

beszélve arról, hogy ezen a kiállításon is hatékony kihasználták a felfelületeket (az installáció 

itt jóval – de nem bántóan – zsúfoltabb, mint a Picasson), amit ugyancsak oldhatott volna, ha 

legalább a falak egy részét világos(abb) színűre festik. A kiállítás második nagy blokkja – 

ugyanolyan belmagasságú térben és nagyjából ugyanolyan arányú fallefedettséggel – például 

jóval szellősebb, letisztultabb, átláthatóbb. Persze lehet azzal érvelni, hogy a két blokk 

szellemiségében is erőteljesen eltér egymástól, amit az installáció is kifejez, ugyanakkor 

sarkalatos kiállítástechnikai kérdés, hogy vajon érdemes-e az installáció bélyegét ilyen 

mélyen rányomni a műalkotásokra, ennyire szájbarágósan prezentálni a látogatónak a 

nyilvánvalót, avagy szerencsésebb hagyni, hogy maguk a képek mondják el – jóval 

természetesebb módon – azt, amit az installációval csupán lenyomni lehet a néző torkán. 



A Galéria Picasso-kiállítása tehát – eltérve az utóbbi évek kiállítási gyakorlatától – 

nem színes falakkal operál, sőt éppen ellenkezőleg: a szürke különböző árnyalataival 

dolgozik, hangsúlyozottan semleges kíván lenni. Ugyanakkor a kiállítás tereiben többször 

éreztem, hogy aminek pontosan a semlegesség lenne a szerepe – a háttér megteremtése, és 

háttérként való megtartása –, az túllép saját szerepén, és nem mindig jó irányban. Az volt a 

benyomásom, hogy a kurátorok (a magyar gyakorlatot ismerve leginkább Emilie Bouvard 

nevéhez tudnám kötni az ötletet – de közelebbi információim nincsenek a kérdésről) annyira 

törekedtek a semleges, és talán éppen ezáltal megszólaló tér megteremtésére (a szürke nem 

szín-jellege, és több esetben árnyalata is erre utal: a spanyol polgárháborút megidéző 

teremben például erőteljesen besötétednek a falak), hogy kicsit túl is lőttek a célon. Az 

installáció annyira azzal akar hatni, hogy nem hat (annyira finomra van hangolva), hogy néhol 

éppen ezáltal válik túl sokká, túl hangsúlyossá, és néhol eltereli a néző figyelmét a lényegről, 

a műalkotásokról. Ráadásul annak ellenére, hogy a szürke alapvetően semleges szín (és 

kifejezetten igyekeztek semleges árnyalatokat használni), éppen szokatlanságával válik az 

ideálisnál hangsúlyosabbá. Az átlaglátogató nincs hozzászokva az olyan típusú szürke 

terekhez, mint amilyenekkel a Picasso-kiállítás termeiben találkozik, így a szín rendhagyó 

jellegével egyre inkább felhívja magára a figyelmet. Bennem például körülbelül a harmadik 

teremben tudatosult, hogy pontosan mi a problémám az installációval: addig csupán annyit 

érzékeltem, hogy számomra – nem pozitív módon – nem semleges a tér, viszont 

belemagyarázott jelentésen túl nem igazán tudtam mit kezdeni ezzel a ténnyel, főleg mivel 

hangsúlyosan esetlegesnek tűnt. A falak színén tehát – legalábbis én – még finomítottam 

volna, bár határozottan értékeltem a semlegességre törekvő installációt. (Csak zárójelben 

jegyezném meg, hogy az Iparművészeti Múzeumban 2016. április 1-je óta látogatható 

Színekre hangolva című, 2016. szeptember 4-éig látogatható kiállítás falai is egységesen 

sötétszürkék. Ott viszont olyan jól sikerült megteremteni a semleges közeget, hogy csupán a 

kiállítás másodszori látogatása során tudatosult bennem a szín – és akkor is csupán azután, 

hogy tudatosan figyeltem rá. De szürke falakkal korábban is találkozhattunk a Galériában, a 

Derkovits – A művész és kora című életműkiállításon. Akkor csupán a termek egy részét 

festették szürkére, és találkozhattunk színes, valamint fehér falú terekkel is, ami álláspontom 

szerint összességében sokkal jobban „működött”, mint a jelenlegi közeg világosabb szürkéje.) 

A Picasso-kiállítás kapcsán még arra hívnám fel a kitartó olvasó figyelmét, hogy – amint az a 

megnyitón is elhangzott – a képek Picasso talán legfőbb, az egész életművet végigkísérő, 

ugyanakkor folyton változó témáját, az emberi testet ábrázolják. Amint azt a kiállítást 

bemutató francia kurátor, Emilie Buvard is elmondta, igyekeztek úgy összeválogatni az 

anyagot, hogy lehetőség szerint minden évből legalább egy alkotás szerepeljen a kiállításon. 

A képeket pedig többnyire kronologikus rendben mutatták be. Ily módon a termeken 

végighaladva néha úgy éreztem – a tematikus blokkokra való felosztás ellenére is –, hogy egy 

felsorolás tanúja vagyok. A képek nagyon finom és összetett utalásrendszert, afféle bonyolult 

szövedékű hálót rajzolnak ki, de sajnos erre a kapcsolati rendszerre csupán igen ritkán 

reflektálnak a feliratok és tárgycímkék. A kiállított anyag sok esetben jóval komolyabb 

következtetéseket, elmélyültebb olvasatokat is megengedett volna – akár a rövid terem eleji 

vagy a képek mellett elhelyezett leírások keretén belül is –, ezeket a lehetőségeket azonban 

sajnos elég ritkán használták ki a tervezők. (A képcímkék amúgy is több elírást tartalmaznak, 



tárgyi és helyesírási jellegűt egyaránt, ráadásul a tárgyleírások érezhetően nem voltak 

egységesítve és elégszer leellenőrizve… Ráadásul ebben az esetben is megfigyelhető volt, 

hogy a hordozófelületekre sajnos nem ragadt fel az öntapadós feliratok minden részlete: több 

helyen hiányoztak vesszők, ékezetek, kisebb méretű írásjelek.) A termek feliratain 

komolyabb, informatívabb (ugyanakkor az átlag-látogató számára is fogyasztható) szövegek 

helyett olykor még az ismeretterjesztés szintjét is alig elérő mondatokkal találkozhatunk. 

Pedig bőven lett volna miről írni! Például az anyagnak azokról a magyar vonatkozásairól, 

amelyekről a megnyitón Emilie Bouvard is beszélt, és amelyekről az elhangzottak alapján a 

katalógusban olvashatunk. (A katalógus komolyabb áttekintésére nem jutott időm, 

remélhetőleg ott pótolják, ami a kiállítás termeiből hiányzik.) 

Alapvetően rendkívüli anyagból összeállított, az installáció szintjén összességében inkább 

pozitív, mint negatív hatású, a tudományos információátadás szintjén viszont – bennem – 

hiányt hagyó kiállítás az MNG 2016. július 31-ig látogatható tárlata. Csak ajánlani tudom 

mindenkinek! Bő két hónapon át ugyanis olyan műtárgyanyagot lehet megtekinteni a 

Várpalota A épületében, amelyet valóban sok nagyobb európai múzeum is megirigyelhet, és 

amely túllépve a nagyközönség számára is ismert „kubista jellegű Picasson”, valóban 

bemutatja az életmű valamennyi jelentősebb korszakát, vonulatát, modorát (bár arra már 

csupán részben képes, hogy a festő bohém alapkaraktere mögött felsejlő személyiség ezer 

arcára és finomságára is reflektáljon – de ez talán nem is volt szándéka). Ráadásul a képek 

mennyisége, kiállítási módja, valamint az installáció is fogyasztható, és a figyelmes látogató 

azt is észreveheti, amire a kiállítási térben elhelyezett szövegek nem hívják fel a figyelmet. 

Vagyis minden lehetőség adott ahhoz – főleg ha nyitott elmével, értelmezve és folyamatosan 

reflektálva tekintjük meg a kiállítást –, hogy erőteljes és pozitív élményekkel gazdagodva 

térjünk haza a Galéria kiállítótermeiből. 

 

Budapest, 2016. április 22. 

Szekeres-Ugron Villő 


