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Balázs Kata

Piazza d’Italia — Giorgio 
De Chirico művészetének 
értelmezési lehetőségei 
2010-ben
La Natura secondo de Chirico 
• Palazzo delle Esposizioni, Róma

• 2010. április 9 — július 11.

De Chirico, Max Ernst, Magritte, 
Balthus — Uno sguardo 
nell’invisibile 
• Palazzo Strozzi, Firenze 

• 2010. február 26 — július 18.

• A Giorgio De Chirico műveiből Rómában rendezett kiállítás kurátora a min-

den bizonnyal legjelentősebb és legismertebb olasz művészeti szakember, Benito 

Achille Oliva volt. Nagy várakozásokra adhat okot e két név együttes felbuk-

kanása — már csak azért is, mert a római tárlattal egyidőben a firenzei Palazzo 

Strozziban is látható egy bemutató, amely De Chiricót ugyan a középpontba 

állítva, de valójában a Metafizikus festészet kialakulásáról és annak hatásáról — 

vagy De Chirico festészetének befogadásáról szól. Oliva tárlata kizárólagosan a 

festővel foglalkozik, de mindkét kiállítás kapcsolatba hozható a metafizikus fes-

tészet születésének 2010-ben esedékes 100 éves évfordulójával. 

A két bemutató összehasonlítása jogosnak és indokoltnak tűnik: e sorok íróját 

különösképpen az érdekelte, hogy vajon van-e lehetőség De Chirico alkotásainak 

újraértelmezésére vagy akár újszerű értelmezésére, hiszen valószínűleg a legin-

kább előtérben álló 20. századi olasz képzőművészről van szó: szinte végelátha-

tatlan a munkásságával foglalkozó szakirodalom. A római kiállítás globális élményt 

kínál a látogatónak, sajátos Gesamtkunstwerkké változtatva a Kiállítási Palota 

tereit, de ez csak az épület egészét bejárva válik világossá. 

A tárlat, amely a rejtélyes La natura secondo De Chirico (A természet De Chirico sze-

rint) címet viseli, hét szekcióra osztva veszi körül a kiállítási épület középpontját, 

ahol leülve De Chirico hangja hallható és a festő hatalmasra nagyított, falra helye-

zett fényképei között olvasható Olivának a kiállításhoz írt szövege. Ez utóbbi leg-

érdekesebb vonása annak a mozzanatnak a kiemelése a Chirico által létrehozott 

ikonográfiai rendszerből, miszerint nem egyensúlyra törekszik, hanem arra, hogy 

mindig fenntartsa a lehetőségek együttélését, ahol a mélység és a felszín egy-

forma vizuális jelenléttel bír, ahol a látható és a láthatatlan egyaránt azonosít-

ható. Ez a gondolat egyébként mintha Jean Cocteau 1928-ban írt megjegyzését 

visszhangozná, miszerint Chirico — habár annak látszik — nem tájképfestő, hanem 

„dépaysagiste”, azaz „dezorientőr”.

A földszinti térben, a Chirico-tárlat mögötti teremben az olasz konceptuá-

lis művészet Arte Poverához kapcsolódó alkotójának, Giulio Paolininek egy új, 

kifejezetten erre az alkalomra készült installá-

ciója látható (Gli uni e gli altri. L’enigma dell’ora 

/ These and Those. The Enigma of Time / Ezek 

és azok. Az Idő rejtélye). Ha magát az instal-

lációt nem is tartja a látogató Paolini legjobb 

munkái közül valónak, az kétségtelen, hogy az 

egyik legkomplexebb Chirico-hommage. Ez sok-

kal inkább kiderül a munkához készült leírásból, 

mint magából a műből, mely lényegében egy 

művésznemzedék De Chiricóhoz való viszonyát, 

túlzás nélkül: függését, fejezi ki. Paolini a saját 

művészetében jelen lévő motívumok (a rejtély, 

a melankólia, a perspektíva, a hiányérzet vagy 

a várakozás) eredetét határozza meg De Chirico 

alkotásaiban. Paolini gondolatkörének megfele-

lően az alkotó és a néző viszonyát taglalja a szé-

kekből képzett kör (amelynek elemein a művész 

„attribútumait”, sőt az aktuális alkotás készülé-

sének dokumentumait helyezték el), a kör köze-

pén elhelyezett „rejtélyes” tárgyak és egy láto-

gatókkal/leselkedőkkel teli kiállítóteret mutató 

projekció, amelynek középpontjában De Chirico 

1942-es meztelen önarcképe áll.

A kiállítótér emeleti tereit a nápolyi fotográfus, 

Mimmo Jodice munkái foglalják el, aki bár a kon-

ceptuális fotográfiai kísérletek után fokozatosan 

a szociális témák felé fordult, sosem veszítette 

el alapvetően konceptuális szemléletét ebben az 

új műfajban sem. Ugyanez vonatkozik tájképeire 

is. Fotográfiáinak egy csoportja, mely egyszerre 

hagyománytisztelő és idézi Man Ray munkáit 

az avantgárd hőskorából, klasszikus tárgyakkal, 

antik szobrokkal, mozaikokkal, romokkal foglalko-

zik, amelyeket gyakran bizarr párbeszédekbe ren-

dez össze, felidézve a szürrealizmus antikvitás-

hoz való viszonyát, sőt, a mindennapi élet szür-

reális oldalát, és mindezen vonásokon, valamint 

az alkalmazott árnyékokon keresztül De Chirico 

szemléletét is. Az a chiricói gondolat köszön visz-

sza, mely szerint az antik emlékek gyakran olyan 

hatást keltenek, mintha „először látnánk őket”, 

és valahogy ettől a furcsa szenzációtól tudnak 

abszurd konstellációk részévé válni.

Természetesen elképzelhető az is, hogy csupán 

e sorok írójának vált meggyőződésévé, hogy De 

Chirico hatása alól egyetlen 20. századi olasz 

művész sem vonhatja ki magát, és oda is hatás-

mechanizmust képzel, ahol nincsen. Az is elkép-

zelhető, hogy a látogató valójában csak az Itá-

lia művészetét és kultúráját mindörökre meg-

határozó klasszikus tradícióhoz való viszonyu-

lás lehetőségét értelmezi De Chirico hatása-

ként, aki maga is a klasszikus tradícióval küz-

dött. Mindezt megerősítette Görögországban 

töltött gyermekkora is. Az Oliva által rendezett 

De Chirico-tárlat olyan filozófiai kategóriákat és 

fogalmakat foglal magába, amelyek De Chirico 

alkotásaiban, a rá gyakorolt hatásokban és oly-

kor a festő saját írásaiban is jelen vannak. 

A tárlat, bár látványosan mutatja be Chirico 

útját a böcklini szimbolizmustól a realista és 
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a metafizikus alkotásokig, majd a neometafizikus festészet példáit is felvonul-

tatja, mégsem stíluskérdésekkel foglalkozik, hanem motivikus-tematikus meg-

közelítés jellemzi. A szekciók a következők: A mítosz természete, Az árnyék ter-

mészete, Enteriőr természet, Anti-természet, A dolgok természete, Nyitott termé-

szet, Élő természet. Minden szekciót egy-egy Chirico-idézet vezet be. Az első szek-

ció szimbolista ihletésű mitológiai témájú képekkel indul, és Chirico műveiből az 

Ariadné-motívumot emeli ki. Ez vezet tovább a második, alapvetően „enigmatikus 

városi tájképet” felvonultató részlegbe, a Piazza d’Italia-téma köré fűzve a törté-

net szálait. Város-labirintus-árnyék és motívum együtteséből áll a frissen induló 

metafizikus festészet, azaz a nem „külső” ihletésű piktúra, hanem az anyagi vilá-

gon túli valóságot leképezni szándékozó, időn és téren felül álló megközelítés, 

amely egyébként kifejezetten avantgárd-ellenes volt. A harmadik szekcióban azok 

az abszurd képek kaptak helyet, amelyeken Chirico enteriőrökben helyezett el ide-

gen elemeket, leggyakrabban tájképeket és tájrészleteket, illetve enteriőrök jel-

legzetes tárgyait, leggyakrabban bútorokat tájképben vagy „klasszikus környezet-

ben”. Ide tartozik tehát a Mobili della Valle, azaz Völgybútorok sorozata. A követ-

kező szekció a „természetes” és a „mesterséges” szembenállásából áll össze: itt 

szerepelnek Chirico jellegzetes, a dadaizmushoz és a szürrealizmushoz kapcsolható 

humanizált bábui (vagy bábuvá alakított emberi figurái), amelyek olykor múzsa-

ként vagy festőként, illetve költőként bukkannak fel. A dolgok természete legin-

kább a csendélet témáját járja körül a hagyományos felfogású művektől a Chiricóra 

oly jellemző trófea-festményekig, melyek mind a „dolgok”, „tárgyak”, a tér és az 

idő rejtélyes voltát hangsúlyozzák. A Nyitott természet szekció a bármikor átvál-

tozni (magát felfedni, elfedni, alakítani) képes természet képeit tartalmazza. 

Itt kapott helyet egy ritkán látható, tíz darabból álló litográfia-sorozata is, érde-

kes merítés az egyébként igen gazdag Chirico-féle illusztrációs művészet-

ből, amelyet Jean Cocteau könyvéhez készí-

tett (Mythologie, 1934). A szekció attrakciója 

a Sorpresa / Meglepetés című mű, alapvetően 

„városi táj”, csövekből, kéményekből álló kom-

pozíció, amely egy Piazza d’Italia-kompozíció 

átfestésével alakult ki, és amely egyfajta koz-

mológiai felfogást tükröz: egyaránt jelen van 

rajta a tűz, a víz, a levegő és a föld. Minden rész-

leg közül a legvégső a legabsztraktabb és egy-

ben a legsummázóbb jellegű: Chiricónak a külső 

táj/valóság és az emberi metafizikai minőségek 

közti átjárhatósággal kapcsolatos gondolatait 

igyekszik bemutatni.

A firenzei De Chirico, Max Ernst, Magritte, 

Balthus — Uno sguardo nell’invisibile / A Look 

to the Invisible (De Chirico, Max Ernst, Magritte, 

Balthus — Pillantás a láthatatlanba) című, nyolc 

részből álló nagyszabású és láthatóan alapos 

kutatómunkán alapuló tárlat hagyományos fel-

építésű és megközelítésű. Lényegében egy 

irányzat megszületését és recepcióját tárja fel 

úgy, hogy „szülőatyjának” munkásságát is rész-

letekbe menően bemutatja. 

De Chiricót Firenzében látni ugyanakkor egész 

biztosan kitüntetett állapot. A kiállítás leg-

fontosabb alkotása, amely egyben a metafizi-

kus festészet nyitányának tekinthető, Firenzé-

hez kötődik. Ez volt az a mű, amely elindította 

De Chrico Piazza d’Italia-festményeinek sorát is. 

A huszonegy éves, Firenzébe látogató fiatalem-

ber így írta le az őt ért revelatív élményt: „Egy 

tiszta őszi délután egy padon ültem a Piazza 

Santa Croce közepén (…) az a furcsa benyomá-

som támadt, hogy most látom ezeket a dolgo-

kat először és a képem kompozíciója megjelent 

a lelki szemeim előtt (…) a pillanat egy rejtély 

a számomra, ezért megfogalmazhatatlan”. Az 

élmény a L’enigma di un pomeriggio d’autunno 

nel 1909. (Egy délután rejtélye 1909 őszén) című 

festményében öltött testet. 

A tárlat alapvetően lineárisan halad Chirico élet-

művében, Görögországtól Münchenen át Milá-

nóba és Firenzébe, Torinóba, Párizsba, a háború 

alatt Ferrarába, Rómába, újra Párizsba, New 

Yorkba, Milánóba, Párizsba, majd újra és egyben 

végül Rómába: a müncheni szimbolista „lenyű-

gözöttségtől” a metafizikus festészet megszü-

letésén át a Valori Plastici-korszakáig, amely 

meghatározta későbbi visszatérését a tradíciók-

hoz. Az anti-modernista indíttatású De Chirico 

hatása látványos módon mutatkozik meg a 

szürrealisták munkásságában. A tárlat min-

denekelőtt Max Ernst, Magritte és a Magyar-

országon kevésbé ismert Balthus, Niklaus 

Stoecklin, Pierre Roy és Arturo Nathan munkás-

ságát helyezi előtérbe, a futurizmustól (amely-

nek olaszországi tradíciójával „ment szembe” 

elsőként a metafizika) elszakadt és a metafi-

zikus festészet egyik zászlóvivőjévé vált Carlo 

Carrá, valamint Chirico festő öccse, Alberto 

Savinio, illetve a csendéletekhez való vonzódá-

Giorgio De Chirico
Önarckép, 1911, olaj, vászon, 72,5 × 55 cm
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sát festői programmá alakító Morandi munkái 

mellett. Magritte kultikus alkotásai láthatóak 

a tárlaton, mint Az emberi állapot és az Ez nem 

pipa — ezek alapján a látogató hajlamos azon is 

elgondolkodni, hogy a konceptuális művészet 

és a chiricói gyökerekkel rendelkező szürrealista 

megközelítés — hogy a terminológiai hálózatot 

tovább bonyolítsuk, az új tárgyiasság és a mági-

kus festészet között miféle híd feszül. A római 

kiállítás gondolatiságával közös, hogy ezen a 

tárlaton is hangsúlyos helyet kapott a Chiricóra 

oly nagy hatást kifejtő nietzsche-féle mitoló-

gia-felfogás.

Mindkét kiállításból hiányzott azonban De 

Chirico művészetének azon provokatív és 

mélyen ironikus aspektusa, amelyre Max Ernst 

hívta fel a figyelmet egy róla szóló írásában. 

Ernst egy anekdotából olvasta ki Chirico szán-

dékainak Duchamp gesztusaival is versenyké-

pes mivoltát. Köztudomású, hogy Chirico avant-

gárd kapcsolatai felszámolásával mindenfajta 

modernizmus ellenzőjévé vált, s az is, hogy 

egy-egy témáját, illetve azok kompozíciós meg-

oldását számtalan formában feldolgozta, sőt, 

másolta és reprodukálta, ahogy ezt a római tár-

lat struktúrája hangsúlyozta is. Így, nem meg-

lepő módon, mintha olykor ugyanazokat a 

műveket lehetett volna látni mindkét kiállításon, 

csak éppen máshogy válogatva — annak ellenére, 

hogy az Oliva-féle tárlatba több magángyűjte-

ményből származó ritka mű is bekerült. Ismert, 

hogy Chirico műfaji (műnembeli) kalandozá-

sokba kezdett, és festményeinek témáit szob-

rokba is „átvitte”, amelyek közül néhány tanul-

ságos darab az olasz főváros Galeria Nazionale 

dell’Arte Moderna gyűjteményében megtekint-

hető. Mindezt mostanáig Picassóval, az ő kar-

rierjével és „műtermelésével” hozták kapcso-

latba. Ernst, amikor leírja, hogy Chirico hogyan 

mutatta meg „képeslap-stílusú” és 17-18. szá-

zadi reminiszcenciákat hordozó velencei vedutáit 

neki és André Bretonnak (aki dührohamot kapott 

egykori szürrealista kollégájának, barátjának 

e munkái láttán) említi, hogy számára az idők 

folyamán az vált egyértelművé, hogy Chirico 

provokált és szándékosan került messzire ere-

deti szándékaitól. Saját munkáinak reproduká-

lása Duchamp hatvanas évekbeli ready-made 

replikáit idézi fel, talán még a francia-amerikai 

művésznél is ironikusabb formában. 

Az Oliva által rendezett kiállítás hangsúlyozza 

Chiricónak a műveiről készült hamisítványok 

ellen folytatott hadjáratát, míg Ernst azt írja, 

hogy Chirico az ő véleménye szerint szándé-

kosan, az eredetiség megállapíthatósága ellen 

készítette a (majdnem) reprodukciókat, valami-

féle poszt-dadaista gesztus formájában. Min-

denképpen érdekes, sőt, szórakoztató ennek a 

lehetőségnek a végiggondolása. 

Még akkor is, ha Max Ernst nyilvánvalóan nehe-

zen fogadta el egykor legjelentősebbként tisz-

telt művészkollégájától annak elfordulását azoktól a problémáktól, amelyek 

őt magát viszont foglalkoztatták, és önkéntelenül is avantgárd magatartás-

sal magyarázta a látszólag ellentmondásos viselkedést. Ami bizonyos — és ami 

a római kiállítás kísérő szövegeiben is felbukkan — az, hogy bár a Chiricót provo-

káló 1946-os, szürrealista rendezésben megvalósult Chirico-hamisítvány kiállítás 

után a festő háborút indított a hamisítványok ellen, ugyanakkor mégis folytatta 

a „téma-szériák” alkotását. Ez a vonása hozta kapcsolatba Andy Warhollal is, aki-

vel poszthumusz közös kiállítása is nyílt Rómában. Ugyancsak a modernizmus-

sal való szembehelyezkedése vezette az egyik legfurcsább és sajátos módon leg-

előremutatóbb sorozatának megalkotására, az „Anti-Velencei Biennále” anyagá-

nak megfestésére is, amely a régi művészet nagy mestereinek stílusában készült 

önarckép-sorozat. 

Művészetének ezt a vonását, ha úgy tetszik, ellentmondását érdemes lenne 

további vizsgálat tárgyává tenni.

Giorgio De Chirico
Egy délután rejtélye, 1911–1912, olaj, vászon, 70 × 86,5 cm

Giorgio De Chirico
Völgybútorok, 1928, olaj, vászon, 81,5 × 100 cm 


