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Kettétört mûvészsorsok a XX. század elejérõl
A Galimbertiek
A Rippl-Rónai Múzeum egy különleges emlékkiállítással
adózott Galimberti Sándor festõmûvész emlékének. A mûvészt kevesen ismerik még szülõvárosában is, ezért a kiállítás alkalmat nyújt e rendkívüli, ugyanakkor kevéssé
ismert életmû megismerésére. Galimberti Sándor és felesége, Dénes Valéria festõmûvészek újrafelfedezése
azonban nem pusztán e kiállítás eredménye, a folyamat
a nagybányai „neós” fiatalok kutatásával már a 90-es
évek elején elkezdõdött. A rendszerváltást követõen fokozatosan egyre nagyobb figyelem fordult a magyar képzõmûvészeten belül a század elejei klasszikus avangard
képviselõi felé is. E generáció meghatározó mûvészei közé tartozik Galimberti Sándor és felesége, Dénes Valéria.
Mindketten az 1910-1915 közötti idõszak nagy tehetségei, akiknek munkásságában az emberi és mûvészi tevékenység, belülrõl fakadó elkötelezettség és etikus hivatástudat szorosan összefonódott. A kubista és expresszionista felfogást egyesítõ mûvészi kifejezés elsõ hazai
képviselõi, akik a legújabb európai festészet eredmények
alkalmazásával egyedülálló, senkihez sem hasonlítható
életmûvet hoztak létre. Mûveiket elõször és utoljára
1914-ben láthatta a budapesti közönség. Galimberti
ugyanebben az évben Kaposváron is bemutatta alkotásait, azonban a képeket teljes értetlenség fogadta. 89 év
után a kaposvári tárlat nem csupán Galimberti alkotásait
mutatta be, hanem a festõmûvész további kapcsolódási
pontjaira is kitért. Galimberti, az elsõ mûvei mellett a
festõmûvész apja, a szintén festõ Luigi Galimberti, az elsõ feleség, a cseh származású Marie Povazkova-Galimberti
festõmûvésznõ, továbbá a második feleség, Dénes Valéria alkotásai is láthatók voltak.
Az apa, Luigi Galimberti egy korábbi korszak, generáció és felfogás képviselõje. Részben francia, részben
olasz felmenõkkel rendelkezõ trieszti olasz volt, aki a
Velencei Festészeti Akadémián képezte magát. Freskófestõként érkezett Magyarországra, és egy örökség
miatt települt le családostul Kaposváron. Nevét idõvel Alajosra magyarosítva a festészetet is feladta, és
gazdálkodásból élt. A korabeli Kaposvár elsõ városképei tõle származnak – ezeket a képeket késõbb Kopits
János is lemásolta. Egy régi dilettáns restaurálás következtében részben átfestették a képek alsó harmadát, így Luigi Galimberti mûvészetérõl inkább a
Rippl-Rónai Múzeumban található akadémiai tanulmányok és zsanérrajzok alapján nyerhetünk képet.
Galimberti Sándor emlékkiállítására a mûvész születésének
120. évfordulóján 2003. május 23-tól augusztus 31-ig, RipplRónai Múzeum nagytermében került sor.
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Galimberti Alajos kilencedik gyermeke, Galimberti
Sándor 1883. május 3-én született Kaposváron. A mûvész szülõháza a Zárda utcában állt, nem messze
Vaszary János és Rippl-Rónai József szüleinek otthonától.
A mai Kossuth téren található Elemi Népiskolában végezte alapfokú tanulmányait, majd a Kaposvári Fõgimnáziumban képezte tovább magát. A gimnázium elsõ
évét a fõgimnázium egykori épületében (ma Élelmiszeripari Szakközépiskola) töltötte, innen az intézmény egy
évvel késõbb a Somssich Pálról elnevezett új, reprezentatív épületbe költözött. (A Fõ utca elején álló szakközépiskola falán helyezték el a mûvészre emlékezõ márványtáblát 2003 májusában, a Festõk Városa ünnepségsorozat keretében.) Galimberti a budapesti Iparmûvészeti Iskola két évének elvégzése után 1903-tól festészeti tanulmányait a nagybányai mûvésztelepen folytatta.
Õ is végigjárta azt az utat, amit a századelõ újító szellemû, fiatal mûvésznemzedéke megtett: Nagybánya mellett a müncheni Festészeti Akadémián, illetve Hollósy Simon técsõi mûvésztelepén képezte magát. Mûvészetének kibontakozásához a nagybányai szabadiskola plein
air gyakorlatai mellett leginkább a Párizsban töltött
évek járultak. Elsõ ízben 1905 telén utazott a mûvészet
fõvárosába, ahol több más nagybányai fiatal festõvel
együtt a Julian akadémián tanult. Az akadémiai tanulmányokkal párhuzamosan festett képei a francia Fauves
stílusának gyors elsajátításáról tesznek tanúbizonyságot. Képeinek erõs színintenzitása, a szûk rétegtér és
erõteljes fakturális hatás alkalmazása egybeesett az új
francia mûvészi nyelvezet kibontakozásának idejével.
Galimberti ezekben az években ismerkedett meg elsõ feleségével, a cseh származású Lanow Máriával.
Lanow Mária – cseh területén Marie Provazkova –
1880. február 13-án született a dél-csehországi Jindrichuv Hradecben (egykor Neuhaus). A paraszti felmenõkre visszavezethetõ Provazek család a Hradec
melletti Posna faluból származott. Mária Provazkova
apja révén – aki az egykori monarchia magasrangú
tisztviselõje volt – viselte a Lanow nemesi elõnevet.
Lanow Mária fiatalon egy bécsi magániskolában
kezdte meg festõtanulmányait. Bécsben, majd Münchenben tanult – ahol 1902-ben Hollósy Simon festõiskolájának is növendéke volt. Galimbertivel való
megismerkedésének helyszíne és idõpontja ismeretlen, valószínûleg Párizsban találkoztak 196-8 között. A
házasság nem sikerült, többévi különélés után véglegesen 1911-ben bomlott fel. Lanow Mária a következõ
években felváltva dolgozott Párizsban és Nagybányán,
európai tanulmányutakat tett Spanyolországba és
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Olaszországban. Részt vett a kecskeméti mûvésztelep francia korai kubizmus bizonyos eredményeit és a korai
munkájában is, ahol Perlrott-Csaba Vilmosékkal került magyar avangárd robusztus energiáit. Az érett mûvekszoros baráti kapcsolatba. A közép-európai posztimp- ben megnyilvánuló festõtemperamentum a táji és
resszionizmus jellegzetes képviselõje. Nagybányához csendéleti motívumokat erõs vázú, a tömegeket is érzékapcsolódó mûvészetének fontos összetevõje a keltetõ, drámai térképzetekké alakítja, ahol a fekete
neósokéhoz hasonló dekoratív felületkezelés és erõ- kontúrok robbanó, feszültséggel teli, erõteljes festõi
teljes színkolorit. Festészete a dekoratív fauvizmustól gesztusokat határolnak. A tér hagyományos, horizontáfokozatosan Cézanne és a kubista térábrázolás felé for- lis tagolása helyett plasztikusan domborodó térhatásodult, majd párizsi idõszakában aszketikusan leegysze- kat keresnek. A horizont sajátosan meggörbült, kipúporûsített, expresszionista stílus jellemezte. Lanow Má- sodik, és a mûvészek az ívesen deformálódó, kitapintria Párizsban a Salon d’Independants és a Salon d’ hatóan plasztikus térbe mindazon motívumokat igyeAutomne kiállításain is részt vett. A válás után bátyja, keznek belesûríteni, amit fontosnak tartanak. Ábrázoa világhírû bakteriológus, Stanislav Provazek 1915-ös lásmódjuk különös módon hasonlít a fotográfusok telehalála további súlyos megrendezte elsõ gyûjtemé- objektívjének felfogásához: Galimbertiéknél azonban a
nyes kiállítását, allátvány egy szubjekkotómûvészetében
tív tér drámai módon
hosszú hallgatás köfelfokozott, lüktetõ
vetkezett be. Elveritmusába fordul át.
szítette vagy megEllentétben a francia
semmisített munkákubizmus
kiérlelt
inak nagy részét.
mûvészeivel, ahol a
1935-ben kapcsolóforma a racionális
dott be újra a mûvéelemzés módszerével
szeti életbe, amikor
válik elvonttá, Gaa
Képzõmûvészek
limbertiék mûveiben
Szövetségének tagdrámai
küzdelem
jaként immár rendzajlik. A mûvészek
szeresen szerepelt
egy kirobbanó enerkiállításokon. Életégia révén expresszív
nek utolsó éveit tellátomássá írják át
jes
visszavonultazt. Galimberti SánSt. Raphael (Galimberti Sándor festménye, 1912 körül)
ságban töltötte, és
dor utolsó mûvében,
1951. augusztus 4-én halt meg a csehszlovákiai Lito- az Amszterdamban már végleg elszakad a látványtól, és
merice-ben.
egy mandala formára átírt jelképben sûríti az I. világháMíg Galimberti Sándor 1909 telétõl, Dénes Valéria ború elõérzetét tömörítõ vízióit. Galimbertiék tehetsé1910-tõl tartózkodott Párizsban. A nagybányai isme- gét a kubista mûvészek ismert gyûjtõje, Wilhelm Uhde is
retségébõl itt lesz közös mûvészi felfogáson és elve- felismerte, akivel Párizsban a házaspár kapcsolatba keken alapuló barátság, majd szerelem. Párizsi életüket rült.
példa nélküli módon összefonódó, azonos szellemiA néhány évnyi megfeszített, közös munka eredméség és együttes munka jellemezte. A Luxemburg mú- nyeit Dénes Zsófia és Galimberti Sándor 1914-ben a
zeum mellett, a Rue de Vaugirard 23. számú ház leg- budapesti Nemzeti Szalonban rendezett kiállításukon
felsõ emeletének egyik olyan erõs közösségbe kap- mutatta be a közönségnek. Ez volt egyben az utolsó kicsolják õket, hogy mûvészetüket a magyar képzõmû- állításuk is. Életük a továbbiakban drámai módon alavészet különálló, sajátos fejezeteként tartjuk számon.
kult. A család 1914-ben a kitörõ világháború elõl BelgiGalimbertiék Nagybányán induló, szerkezetelem- umba, majd Hollandiába menekült kisgyermekükkel
zésre irányuló munkássága 1910 után egyfajta vissza- együtt. Galimberti kötelességének érezte, hogy hazajöjigazolást nyert a Párizsban ekkora kibontakozó kubis- jön a hadba vonuló Magyarországra: önkéntes katonáta mûvészetben. A stílusukban bekövetkezõ gyors fej- nak jelentkezett, és 1915 nyarán tizedesként kiképzésre
lõdést egyre inkább a közvetlen látványtól való elfor- vonult be a pécsi 19. honvéd gyalogezredbe. Dénes Vadulás a szikár, egyértelmû térelemzésre való törekvés léria a gyermekkel követte férjét a városba. Egy nyári,
jellemzi. A párizsi közös évek korai idõszakában meg- kánikulai napon a feleség megfázott, tüdõgyulladást kajelenõ súlyos fekete kontúrok és az intenzív színkolo- pott, és néhány nap leforgása alatt meghalt. Galimberti
rit egyre inkább az expresszív kifejezés irányába viszik Sándor a temetés napjának reggelén Budapesten, a
a kompozíciókat. Erõteljes gesztusok, sötét, tömör, le- Mûcsarnok mögött egy átvirrasztott, lázas éjszaka után
egyszerûsített formák és drámai kifejezés jellemzik e fõbe lõtte magát. Munkásságuk a XX. Századi magyar
korszakot, melyben Dénes Valéria alkotásai képezik a klasszikus avantgárd félbetört, jellegzetesen keletkiállítás fõ hangsúlyait.
európiai mûvészsorsát reprezentálja.
Galimberti és Dénes Valéria együttmûködésének
A
eredménye rövid két esztendõ alatt egy sajátosan eredeti képi kifejezés, amely különleges módon egyesíti a
2003/4. számából
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