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Stuttgarti vendégtárlat Budapesten
Tájak és arcok a német rornantika koráből

A Duna-menti svábok ősei a mai Németország dél,
nyugati részérőI vándoroltak magyar földre, hosszú
évszázadokkal ezelótt. A két európai régió köZött aZ,
óta is kölcsönös a kapcsolat, A testvér-városok és fal,
vak szerteágazó kapcsolatrendszere a kisemberek
szintjére, a hétköznapok gyakoriságára szállítia le ke-
rek évfordu]óink avagy piros betűs ünnepeink íepre-
zentatív rendezvénysorozatait, A íél évszázadda] ez-
előtt létrehozott Baden-Württemberg tartomány idén
márciustól októbeí végéig sokrétű kulturális progra-
mokkal vendégeskedik nálunk, amelynek nyitányát
március ló-án a budapesti Szépművészeti Múzeum-
ban a stuttgarti Staatsgalerie vernisszázsa je]entette
Erwtn Teufel miniszterelnök, valamint Mddl Ferenc köz,
társasági elnök jelenlétében, A,,Baden,Württemberg
arcai" einevezésű iubiláris fesztiváIra ,,Rajzok és akva-
rellek a német lomantika korából" címmel érkezett vá-
logatás az ottani grafikai gyűjtemény 4l0 ezer Iapot
számláló, hatalmas anyagából, A XIX, század első fe-
léből való kollekciót vállvetve állították össze a német
és magyar kurátorok: U]rike Gaass, Gerszi Teréz és
Gonda Zsuzsa.

A magyar turista Stuttgartban a Régi Áilami Galéria
klasszicista épülete mellett - ameiyet a felvilágoso-
dott uralkodó, l, Vilmos király alapított -, minden bi-
zonnyal felkeresi az Új Állami Galéria hipermodern
székhelyét is, A közismerten takarékos svábok eleinte
afféle botránykőnek tartották James Stirli,14,,kulturális
erődnek" is beillő épületét, az asszimmetrikusan meg-
dőlt üvegfalakkal, átlósan futó, élénk színű csövekke1
és a csíkokba rendeződő burkoIóJapokkal. Később be-
igazolódott a közmondás, mely szerint ,,minden csoda
három napig tart", A sokat Vitatott épületegyüttes má-
ra valóságos kultúr-turiSZtikai látVányossággá Vá]t
Stuttgartban,

A tárlatrendezők két Világhírű mestert emeltek ki
több művüknek bemutatásával, A művészkedvelők és
múzeumbarátok iól tudiák, mekkora kultusza támadt
az utóbbi esztendőkben Caspar David Friedrich szim-
boIisztikus festészetének a párába burkolózó várrom-
ok, göcsörtös öreg fák, ködbe vesző sziklaszirtek,
avagy holdfényben derengő vitorlák motívumaival, Ő
éppúgy magányos egyéniség volt, mint másik híres
kortársa, Philipp Otto Runqe, aki szintén az északné,
met táj elkötelezettie maradt egész életében, A ter-
mészeti látvány ú jfa jta szemlélete mel]ett mindketten
a portrét is leemelték a korábbi hősök piedesztálláról
a hétköznapi emberek szintjére, Friedrich például ro-
konságát, Runge pedig baráti körét örökítette meg
rajzaiban, A német klasszicizmus korábbi divatia után
- amelyet táísasági szórakozásként is űztek előkelő
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körökben -, a fekete árnykép vagy a sziluett,kivágás
kontúrokra épülő merevsége is megúiult Runge ke-
zén. Növényekkel ;elképezte az emberi lényeket és
azokat aprólékos részletezéssel vágta ki ollóval fehér
papírból, majd égszínkék alapla Iagasztotta virágait,
már,már a fotorealizmus előfutáraként,

Ennek a romantikus szemléletnek másik véglete -
Friedrich OverbechvezeIésével - az úgynevezett nazaré-
nusok csoportja, amelynek tagiaj a bécsi akadémia
kötöttségeivel Szakítva raizottak ki Rómába, A katoli-
kus egyházi művészetet kívánták megújítani biblia-il-
lusztrációikkal, illetve a szentek legendáit megörökítő
lapjaikkal, Mellettük a német meseiíodalom, az ere,
detmítosz, a monda lett akkoriban a képzőművészeti
érdeklődés tárgya - a geímán történelem iránti érdek-
Jődés nyomán -, a Nibelung,énektől a Grimm-testvé-
rek világszerte ismertté Vált meséiig. ,,Az Örök Város-
ba" sereglettek a nazarénus elkötelezettségű Lukács-
szövetség tagiai melIett, egy második hullámban az
olyan német művészek is, mint a közülük legismer-
tebb Moritz von schwind és későbbi társai, A mediter-
rán atmoszféra vonzotta őket, AZ itáliai tái éS aZ itt élő
emberek varázsa ihlette meg műVészetüket áttéteie-
sen Vagy köZvetlenül, olykor önéletrajzi forrású, más-
kor néprajzi tarkaságú tanulmányaik helyszíni vázlata-
it, a téli időszakban, műtermi magányukban dolgoztak
át nagyobb festményekké, Mindemellett - amint a ki-
ál]ítás lapjai, valamint a katalógus tanu]mányai egy-
aránt bizonyítják - a ceruzarajz, az akvarell gyakran
önálló igénnyel is fel]épett. Sokszor szándékosan be-
feiezetlenül hagyott állapotban iS, mert (talán a vár-
és templomromok gyakori ábrázolása nyomán) ez is
hozzá tartozott a romantika szelleméhez., ,

Egy egészen prózai és praktikus okról se feledkez-
zünk meg a ceruza-vázlatok szemlélése közbenI
l795-ben szabadalmazták francia földön a ceruzát,
amely rövidesen felzárkózott az addigi, tusba már-
tott toll- avagy ecsetrajzok gyakorlata mellé, továb-
bá bővítvén a csipke,finomságú papírkivágások, a
fekete, vörös vagy fehér krétaraizok, az áttetsző akva-
rellek és a tömörebb fedőfestékek mellett, az olykor
vegyesen is alkalmazott technikák skáIáját. Az egye,
di grafikai lapok sokszorosított áttételei a fametsze-
tek, rézkarcok lettek. Ne fe]edkezzünk me€ a roman,
tika korának fellendúlő nyomdaiparáról sem! Ez tet-
te végképp demokratikussá, egyre szélesebb társa-
dalmi rétegek számára is hozzáférhetővé a művésze-
tet, a művészeknek minden korábbinál nagyobb
népszerűséget hozva_ A tájkép és a portré így már
nemcsak a lakások falára, hanem az otthonok köny-
vespolcaira is beköltözhetett,


