
Cigarettával a szájában, ág�ában kelletlenül 
n�újtózkodó alak, otthonosan szűk képkivá-
gás, hímzett ág�takaró, doboztévé, ébresztő óra, 
han�agul maga mellé hajított, az időből kisza-
kadást jelképező karóra, éppen csak felsejlő 
függön�, kócos haj – azaz a fiatal Zhang reggele.
A hetvenes évek végén, a kommunista propa-
ganda kiszolgálásának eszközeként számon-
tartott realizmust képviselő festőgeneráció 
képein eg�re több kritikai reflexióra utaló 
n�om és az új éra beköszöntére utaló jel buk-
kant fel. A kilencvenes évek elején debütáló 
friss festőgeneráció pedig a kulturális forrada-
lom eln�omása ellenére is újrealisztikus szem-
léletet képviselt. A cinikus realizmust.
Az 1963-ban született Zhao Bandi festmén�e 
éppen az említett időszakban, 1992-ben ké-
szült, és témája is, hangvétele is előrevetíti az 
alkotó későbbi korszakára jellemző, a történe-
lem és realitás elemeit szatirikus, diszkrét szer  - 
zői kommentárokkal eleg�ítő munkáit. A fest-
mén� eg� évvel azelőtt született, hog� a mára 

„panda man”-ként elhíresült kortárs képzőmű-
vész megszerezte volna diplomáját a pekingi 
Központi Képzőművészeti Akadémia Olajfestő 
Tanszékén. Bandi beceneve a kínai nemzeti 
szimbólum, a panda mint motívum használa-
tából ered. A most 55 éves Zhao szócsöveként is 
értelmezhető állatfigura segítségével a művész 
ma már a pál�akezdő éveire jellemző cinikus 
realizmusnál sokkal direktebb kritikát fogal-
maz meg, többek között a Kínában tabunak 
számító kábítószer-használat, légszenn�ezés, 
erőszak és munkanélküliség témaköreiben.  
A kritikus fotósorozatok bejárták a világot, a 
kétezres évek elején bemutatkoztak többek 
között a S�dne�-i, Sanghaji és Velencei Bien-
nálén. A kritika azonban – leg�en szó „pan-
dás” vag� éppen „pandamentes” alkotásokról –  

néha a burkoltabb megfogalmazás ellenére 
is komol�abb következmén�ekkel jár a régió 
képzőművészeti világában. Íg� történt, hog�  
a manapság már harminc éve aktív, nemzet-
közileg is ismert alkotó két munkája cenzúra 
miatt nem térhetett vissza Bandi 2017-ben 
Sanghajban rendezett kiállítására.
Visszatérve az 1992-es, hatalmas méretű – szám  -
szerűsítve 214 x 140 cm-es – Young Zhangra:  
a festmén� címében szereplő kínai vezetéknév 
g�akorisága tekintetében a mag�ar Szabó, Tóth 
vag� éppen Varga nevek rokona. Éppen ez ad 
eg�fajta anonimitást a festmén� szereplőjének.
Mit értek anonimitás alatt? A fog�asztói társa-
dalmat jelképező és a monoton munkanapok 
utáni ág�ba zuhanáshoz igazított tévé mel-
lett csupa ol�an tárg�at látunk a festmén�en, 
amel�ek a kilencvenes évek elején Kínában 
végbemenő ökonómiai és társadalmi változá-
sok idején élő fiatal, urbánus generáció tipikus 
vag�ontárg�ai lehettek. 
A képen szereplő kiállítótéri körn�ezetben élet-
nag�ságnál nag�obbnak tetsző Zhang tehát fel-
tétlenül eg� nag�obb, névtelen massza megsze-
mél�esítője, a képteret kijelölő szobazug pedig 
eg� sajátos történelmi kor len�omata. A realisz-
tikus ábrázolás a kilencvenes évek társadalmi 
és gazdasági változásoktól terhes, a reformok és 
hag�omán�őrzés eg�másnak feszülő ellentéte 
által leírható időszakát tárja elénk.
A kép éppen azt a korábban agilis tipikus fiatalt 
örökíti meg, aki saját pénzüg�i biztonsága érde-
kében hamar megállapodott az ingázó, azon   ban 
biztos bevételt n�újtó monoton munkáslétnél. 
A realizmust rejtett iróniával és fekete humor-
ral ötvöző festmén� azt a generációt mutatja, 
amel�nek legmeghatározóbb attribútuma az 
álmok feladása – annak érdekében, hog� tar-
tani tudják a lépést az átalakuló Kína által  

diktált tempóval és az új játékszabál�okkal.
A cigarettát tartó száj han�ag eleganciája és  
a kezek ébredező, tettrekész mozdulata ki feje-
zően mutatja be a munkáslét felé vezető meta-
morfózist. A képen ábrázolt szuggesztív tekin-
tetű fiatal férfi körn�ezete már berendezkedett 
az elkövetkező életre – annak legtöbb tárg�i 
jellemzőjét magára ruházta –, a fiatal Zhang  
bizon�os mozdulatai azonban még eg� elkép-
zelt, elegánsabbnak tetsző élet sajátjai.
Zhao Bandi festmén�ének – eddig szándékosan 
szó nélkül hag�ott, azonban – legszembeötlőbb 
sajátossága a kiszakadás a festmén�ek képtere 
és keretezése esetében megszokott vertikális 
és horizontális vonalhálóból. Zhao a vásznat 
a szabál�os, az éggel és padlóval párhuzamos, 
nég�szögletes forma hel�ett néhán� fokkal 
elforgatta. A vásznon megörökített pillanat 
horizontja ellenben nem tér el a megszokottól. 
Az ifjú Zhang esetében ábrázolt hétköznapi 
pillanat a téglalap elforgatásával sarkaiból 
kiforgatott valósággá válik. Pont ol�anná, ami-
l�ennek a korabeli Kínában élő állampolgárok 
érezhették változások sorozatán keresztülment 
országukat – hangzik a másik kontinensről 
több mint neg�ven évvel később megfogalma-
zott bátortalan feltételezés. Az viszont bizon�os, 
hog� a realista ábrázolás és a keret elforgatásá-
nak kombinációja a képet ma szemlélő befo-
gadó előtt a valóság és a fikció furcsa eleg�ét 
hozza létre. Leginkább azért, mert Zhang ele- 
ganciát sugárzó, szinte a fiatal James Deant 
idéző dohán�zó gesztusa és a monoton munka-
végzés előtti levegővételhez hasonló kézmozdu-
lat kettőssége érzékletes képet fest az elképzelt 
és a megélt élet kontrasztjáról.
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Zhao Bandi: Az ifjú Zhang (Young Zhang), 1992, olaj, vászon, 214 x 140 cm, 
magángyűjtemény, a Guggenheim Museum Bilbao jóvoltából
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