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Vass Norbert

The Cans of Bristol —  
Töprengések Banksy Wall and 
Piece című albuma kapcsán

“You can crush us 
You can bruise us 
Yes, even shoot us 
But oh, the Guns of Brixton”

The Clash

A kétezres évek elején járunk, valahol az Egyesült Királyságban. Emitt arcukat 
sállal takaró vandálok hajigálnak pompás virágcsokrokat a smiley-arcú rend-
őrökre, másutt miniszoknyás kislány szorít magához szerelmesen egy ember-
nyi rakétatöltetet, két tányérsapkás pedig önfeledten csókolózik. Az sem 
zavarja őket, hogy fejük felett masnival ékesített katonai helikopter húz el. 
Banksy világában megtörténhet minden. Tarka, különös és valószerűtlen való-
ság ez, megszédül, aki a közelébe téved. Ha viszont hátradőlnél, hogy elgon-
dolkozz kicsit rajta, tartsd észben, hogy a falakat frissen festették… 
1991. Fekete tagek a fehér házfalon. Az utcai papírszemetet lusta szél biriz-
gálja. A kirakatok előtt unott arcú naplopók dülleszkednek, a sikátorban 
obskúrus bandák lófrálnak. Lefóliázott bútorok, magányos bevásárlókocsik, 
megszaggatott plakátok mellett vezet utunk. Shara Nelson énekesnő lépteit 
követjük a Massive Attack Unfinished Sympathy című kislemezéhez készült 

klipben, s így pár percre átélhetjük mi is Bristol külvárosának lassú, morcos  
lüktetését. Sivár tájék tárul elénk. Az éjszakák nélküli, árnyékos nappalok 
földje. Feketék élnek itt együtt fehérekkel. Pont, mint Banksy stenciljein. 
Szóval, nem csak kilencvenes évek elején kiteljesedő trip hop színtér kedvesze-
gett bólogatásra késztető sötét dallamai fogantak a nyugat-angliai nagyváros 
dokkjainak környékén. Itt kezdett fújni Banksy is. S a bristoli mikrokörnyezet-
ben ugyanazon társadalmi-etnikai-politikai kihívásokkal találkozott, mint az 
élményeiket csüggeteg barázdakarcolásba csavaró együttesek. Munkái arról 
árulkodnak viszont, hogy kifejezésmódjának forrásvidékét a trip hop lemondó 
elégikussága helyett a punk szikár esztétikuma környékén kell keresgélnünk.  
S a konkrét referenciákon — az anarchiajelet pingáló bobby-n, a No Future-firka 
O-betűjéből formált léggömbön, vagy a Never liked The Beatles feliraton — túl 
egyebek is erre engednie következtetni. Visszafogott színhasználata sok-
kalta közelebb áll a hetvenes évek punkjának nyerseségéhez, mint a dzsessz-
ből, soulból és R&B-ből is merítő bristoli dalok lírai redukciójához. Nem ritkán 
ironikus politikussága ugyancsak a punk zord, energikus és egyszerű basz-
szusfutamait, proklamációszerű refrénjeit juttatja eszünkbe. Melankolikus 
megformáltság, elszálló, meditatív groove-ok helyett félhamis, őszinte éneket, 
LSD-bélyegek színkavalkádja helyett maszatos spurit. Mindezek benyomások 
csak persze, amelyek a Gabo Könyvkiadó gondozásában, a Műcsarnok támoga-
tásával megjelent Wall and Piece — A fal adja a másikat című album lapozga-
tása közben fogalmazódtak meg bennem. 

4 0 0  m i l l i ó  h í r n é v
Az utcai festés az üresség feltöltésére tett kísérlet — vallja a stencilezés pári-
zsi úttörője, Blek le Rat. Igaz ugyan, hogy első blikkre a graffiti kétakkordjának 
tűnhet, s felvitelének ideje sem tart sokkal tovább egy másfél perces punkdal 
dacos ledarálásánál, a stencil többet mond mégis a tagek megjelölő, s kizá-
rólag kijelentő gesztusánál. Ha pedig figyelembe vesszük a megvalósítható-
sági terv kieszelésével, illetve a sablon kidolgozásával töltött időt, eszünkbe 
ötölhet az is, hogy a stencilezés nem csak technikailag áll közel a punkot is 
átjáró „csináld magad” kollázs-esztétikumához, de fontos eleme a punk szá-

Banksy vs Bristol Museum, 2009 
© Walt Jabsco; http://www.flickr.com/photos/waltjabsco/3685301926/sizes/o/
in/photolist-6BE8So-6BE8UA-6BE9ju-6C9hsx-6DnmpM-6M7U6C-76PGtp-7oVpCv-
7oZg9b-9XnVkh-8NULM6-adZgKJ-8NXTd9-8UWMRo/
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Elmúlásba merülő repülők

Baranyai Levente: Merülő repülők

• Deák Erika Galéria, Budapest

• 2013. október 18 — november 30.

Baranyai Levente képei kapcsán számomra mindig a megfelelő távlat 
fogalma merül föl. Így van ez merülő repülői esetében is. De mi is valójában  
a megfelelő távlat? A jól megválasztott nézőpont? A kellően kidolgozott pers-
pektíva, a látás és láttatás módja? Vagy mindez együtt, de még valami más is? 
Ez a más valami akkor vált egyértelművé számomra, amikor egy beszélgeté-
sünk során kiderült, hogy számára is különös jelentőségű Paul Klee egyik képe, 
a Főút és a mellékutak (1929) című festmény. Nem egy közönséges képről van 
szó. Számomra legalábbis kisebb megvilágosodással járt, amikor évtizedekkel 
ezelőtt Kölnben megláttam. És amíg köztünk szóba nem került, azt gondol-
tam, hogy csak rám volt ilyen hatással. A Főút és a mellékutak ugyanis nem 
egy egyszerű kétdimenziós kép, hanem legalább három, de még inkább négy: 
kép és idő-kép, szín- és élet-kép — megmutatja és megnevezi az élet szövevé-
nyes szőnyegét. 
A Kleere jellemző képi és fogalmi gondolkodás folytán a képcím egyszerre 
jelenti a látvány értelmezését, jelöli ki a kép nézőpontját a jelek és értelme-
zések sokaságában. Az elsődleges jelentésen túl pedig az út metaforáinak 
gazdag felhangtartományát. Amiben az egzisztenciális és a morális egyaránt 
jelen van. Az élet kétségkívül egy út, amely kiinduló és végpont között vezet. 
Az élet-út utak sokaságából áll össze. Főútból és mellékutakból. A mellékutak 
pedig lehetnek kitérők, kerülőutak — és tévutak. 
Az utak látásához elengedhetetlen az a távlat, ahonnan Klee nézett a dolgokra, 
kellett a megfelelően megemelt nézőpont, ahonnan szemlélődött — és festett. 
De nemcsak a művészet, hanem az életművészet, az antik filozófiai életmű-
vészet is ismerte ezt a távlatot, sőt élettechnikája részeként alkalmazta is. 
A filozófiai iskolák napi gyakorlatához tartozott a lélek röpte: egy meditáció, 
amelyben előbb madártávlatból, majd egyre magasabbról kellett szemrevéte-
lezni a környező világot, az ismert, megszokott dolgokat. Végül pedig — mint 
Seneca írja — a csillagok között járkálva lehetett ránézni a földi pályákra...
Később ez némileg megváltozott, konkrét magaslatok, magaslati kilátások 
keresésévé vált, és hegymászás és turisztika váltotta föl. Először egy költő, 
Petrarca tudósított arról, hogy felhágott egy hegycsúcsra, megmászta a Mont 
Ventoux-t. Aztán a filozófiában is hasonló történt: Nietzsche nemcsak szemlé-
letét, hanem testét is az Alpok magaslatain edzette.
Megfelelő távlatra persze kine-kinek szert kell tennie. Nem utolsósorban 
azért, hogy érzékelje a dolgokat a maguk helyén; hogy jól érzékeljük magun-
kat, másokat, a világ valóságos méreteit és arányait. Mindahhoz képest, ami 
egyébként körülvesz bennünket. 
Még akkor is magunknak kell megtalálni ezt a megfelelő távlatot, ha egy ideje 
már képesek vagyunk különböző berendezések révén látni magunkat — légha-
jókról és repülőkről, műholdakról és űrhajókból — a Földön, a Naprendszerben, 
sőt még azon túl is. 
Baranyai Levente képei nem utolsósorban ehhez segítenek hozzá. A megfelelő 
távlatból veszik tekintetbe vidékeinket: műholdak képeit használja föl, ezek 
alapján festői „műfordításokat” végez. A végtelen áradatból olyan képeket 
választ ki, amelyekben megjelenik valami olyan, amit itt, a Föld felszínén nem 
látunk, mert nem láthatunk. A földönkívüli felülnézet olyan színeket, formákat 
és mintázatokat mutat, amelyek oldalnézetből sosem látszanak. Ezek persze 
nem adódnak maguktól, kiélesedett, kutató szem kell a felfedezésükhöz. Így 
találhatott rá A Hétvégi mandalák, Szarvasbolyok, Zuhanó számtanfüzetek és 
más Bűvös négyzetek alapjául szolgáló felvételekre. 
A kutatás folyik, a földfelszín elég nagy, aligha elegendő egy élet teljességének 
átpásztázására. A fények, színek, formák bősége van. Madárrajokra és állat-
csordákra, elevenséggel telített és holdbélinek tűnő tájakra egyaránt rá lehet 
lelni. Onnan nézve, akárcsak innen, jól látszanak az ember alakító, formáló és 
tébolyult, romboló ténykedései is. Az értelem és értelmetlenség művei. 
Paul Virilio, a haditechnológia és a sebesség teoretikusa, A Tiszta háború című 
könyvében említést tesz arról, hogy háromféle intelligencia van: emberi, állati 
és katonai intelligencia. Vagyis, hogy az utóbbi különálló és nem tévesztendő 
össze semmi mással. Ezt mutatják a Merülő repülők is. A katonai intelligenciá-

mára hasonlóképp identitásjelölő értékként tételezett önmenedzsment és 
gerillamarketing is. „Egy 400 millis festékszóró flakonnal akár ötven, rajz-
lapnyi stencilt is kifújhatsz. Egy kisvárosban tehát egy éjszaka is elég hozzá, 
hogy nagyjából tízfontnyi összegből irtó híres, vagy botrányosan népszerűtlen 
legyél” — írja Banksy. Szavait erősítő helyett porlasztó flakon hangosítja ki.  
Firkái szabad szólamokkal színesítik a város terét. 
Banksy alkotói attitűdjének sarkalatos pontja a szabadság. De ezzel még nem 
mondtunk róla túl sokat. Ha hozzátesszük, hogy munkáival a jólét elviselhe-
tetlen könnyűségétől szenvedő, a kapitalizmus tragédiái sújtotta és a magát 
önnön keretei közé szorító ember hányattatásaira reflektál, kicsivel már köze-
lebb érkezünk hozzá. Banksy-t a határhelyzetek érdeklik igazán, amelyeket 
humoros megközelítésű komoly kérdések formájában tálal. Falra fújt fogal-
mazványait ő maga egzistencilizmusnak nevezi. Választott médiumából követ-
kezik, hogy üzenetei nem túl bonyolultak. Távol állnak tehát a géppuskaszavú 
MC-k cikornyás körmondataitól. Észrevételei inkább pimasz, de egyenes, társa-
dalmi bundába göngyölt megjegyzésekre hasonlítanak. 
Ideje végre feltennünk a kérdést: kicsoda valójában Banksy? Fantomcelebritás? 
Az ellenkultúra kapucniba bújt hérosza? Csínytevő ikon? Netán posztmo-
dern ikonrajzoló, aki kopott tűzfallakkal azonosítja a scriptoriumot? Megle-
het. Ahogy felmerülhet az is, hogy attól fogva, hogy flakonokat rejtő buggyos 
nadrágjának szára beleért az aukciók — általa sznobnak és elitistának mondott 

— feszített víztükrű élménymedencéjébe, kapitalizmuskritikája legalábbis kri-
tikával kezelendő. Számára viszont mintha mindezeknél a feltételezéseknél 
fontosabb volna a játék. Ha kedve szottyan, fehér falakat nevez ki legális fes-
tőzónának, csákánnyal kivégzett, vérző telefonfülkét hagy egy kies sikátor-
ban, vagy Churchill szobrára rak zöld mohából mohikánfrizurát. Megesett már 
az is, hogy kerékbilincset tett Boudica szekerére, egy rozsdás fémtáblára fújt 
felirattal pedig azt adta a világ tudtára, hogy itt aztán nincs látnivaló, semmi, 
minden mulatság másutt zajlik. 

Á l l a t i  a l t e r e g ó k
A rakétát cipelő elefánt, a Molotov-koktélt hajító mackó, a neontarka tehenek, 
az összetagelt juhok vagy a melankolikus majmok, a tettre kész, kosarazó, 
fűrészelgető, akadékoskodó, sunnyogó, ejtőernyőző és firkáló patkányok egy-
től egyig egy elszánt alkotó hasonmásai. Olyasvalakié, aki nemcsak városképi, 
vagy szociális kérdéseket vet fel, hanem munkáival saját tevékenységére is 
rögvest reagál. A Wall and Piece című albumban pedig további (ön)ironikus 
megjegyzésekkel illeti önnön tevékenységét. Mindazonáltal azt gondolom, 
Banksy mindenekelőtt változtatni vágyó, a határokat bátran tágítgató, az 
önkifejezésnek pedig nem pusztán a formáját, de igazolását is dacosan kereső 
művész. 

K i n t  é s  b e n t
A művészettörténeti és múzeumi kánon zártsága ellen Banksy számos módon, 
számtalan formában emelte fel eddig is a szavát. Készített már nyomatot 
összefirkált, klasszikus tájképekről, adott már iPodot reneszánsz Madonna 
kezébe, borított bevásárókocsit Monte tavacskájába, sőt, saját munkáit is 
aggatta már ki múzeumokban (azaz olyan intézmények falai között, ahol sze-
rinte legfeljebb badarságokat állítanak ki, lásd a Tate Gallery bejárati lépcső-
jére fújt Mind the crap-feliratát). Legújabb, New York-i akciójával1 pedig mintha 
valamiféle nyitott, utcára vitt múzeum koncepcióját igyekezne megvalósítani. 

„Inkább kívül, semmint bent” — hirdeti honlapjának jelenlegi nyitóoldala.  
A szürke falfelületre virágot hányó, kezében festékes kannát szorongató sten-
cilezett árnyalak képével megtámogatott szöveg felfogható ugyan a monitor 
előtt folytatott tevékenység helyett az odakint való működésre felszólító szó-
lamként, de erős a gyanúm, hogy az utcai művészetnek az intézményi hierar-
chiában elfoglalt helyére, a képzőművészeti kánonban való elfogadottságára, 
valamint a graffitizés legalitására vonatkozó kérdésként is értelmezhető. 
S ha a Clash-sel kezdtük, fejezzük is be Banksy egy, a zenekarra utaló parafrá-
zisával. „Szembeszálltam a törvénnyel és győztem”,2 festi a graffitis egyik — 
ráadásul a banda első nagylemezének borítóképét idéző — munkáján egy  
Joe Strummerre hajazó figura. A fazont két vállra fekteti ugyan pár öltönyös, 
de hiába a kiszolgáltatott helyzet, valami azt súgja mégis, a játék ezzel nem 
ért még véget!
Banksy Wall and Piece — A fal adja a másikat című albuma 2012-ben jelent  
meg, a Gabo Könyvkiadó gondozásában. 

1  A projekt egyes elemei 2013. október 1-jétől a banksy.co.uk honlapra is felkerülnek. 
2  Az I fought the law and I won-felirat egyértelmű utalás a Clash I fought the Law című 
kislemezére.


