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Bevezetés

Ő az a törvényenkívüli, aki kelletlenül, de hajthatatlanul egyre 
közelebb sodródott az intézményesített művészethez.
Ő az a művész, aki egyaránt gúnyt űzött a múzeumokból és 

a művészeti galériákból. Ennek dacára első jelentős kiállítását a 
világ egyik legódonabb múzeumában rendezte meg – a Bristoli 
Városi Múzeum és Művészeti Galéria kitömött állatai és antik 
zongorái között –, és hatalmas sikert aratott.

Amikor a Time magazin 2010-ben beválasztotta a világ száz 
legbefolyásosabb embere közé Barack Obamával, Steve Jobs-
szal és Lady Gagával egyetemben, olyan képet küldött be magá-
ról, amelyen egy papírzacskó (természetesen újrahasznosítható) 
volt a fejére húzva. Ő ugyanis különleges művésznek számít a 
21. században: híres, mégis ismeretlen.

Bevallása szerint azért ragaszkodik az ismeretlenséghez, hogy 
megvédje magát a törvény erejétől. Korábban jogosan érvelt ez-
zel, karrierjének jelenlegi szakaszában azonban bármelyik város 
örömmel tudna magáénak egy Banksyt valamelyik falon, és nem 
az okozna fejtörést, hogyan juttassák rács mögé a készítőjét, 
hanem hogy miként őrizzék meg a mű állagát.
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Ennek a könyvnek nem az a célja, hogy leleplezze Banksyt. 
Nem állt szándékomban bejárni a szülővárosát, Bristolt, gyer-
mekkori barátok után kutatva, akik felfedhetnék a kilétét, mert 
az effajta történeteket senki sem olvasná szívesen. Ennél sokkal 
érdekesebb az a tény, hogy sem rajongói, sem követői, sem pedig 
azok, akik tudomást szereztek létezéséről, nem akarják tudni, ki 
rejtőzik a Banksy név mögött. A New Statesman kritikusa azzal 
gúnyolódott, hogy ez „hivalkodó ismeretlenség”, de kevesen 
osztják a véleményét: többek között éppen titokzatossága miatt 
kedvelik, és sikerült elérnie, hogy „Robin Hoodként” emleges-
sék, noha nem azért rabolja ki a gazdagokat, hogy segítsen a sze-
gényeken.

Könyvem ehelyett nyomon követi egy törvényenkívüli fel-
felé ívelő pályáját, aki az 1990-es években falakat fújt Bristolban, 
később pedig olyan művész vált belőle, akinek alkotásai több 
százezer fontért megvásárolhatók az angol és az amerikai auk-
ciósházakban. Egy kívülálló, akiből bennfentes lett.

Pályafutása nem volt zökkenőmentes. A Pest Control (jelen-
tése: rágcsálóirtás) azért jött létre, hogy hitelesen megkülönböz-
tesse a valódi Banksyket a hamisítványoktól, és a művészt magát 
is igyekszik megvédeni. A szervezet minden eszközt bevet az 
ellenőrzés fenntartása érdekében. Ide tartoznak a minden rész-
letre kiterjedő szerződések vagy egy tökéletesen időzített tele-
fonhívás, személyesen Banksytől.

Banksy azért rejtőzik el egy papírzacskó vagy még gyakrab-
ban egy email mögé, hogy megóvja és megőrizze történetét, és 
remek munkát végez. A Pest Control azt kérte, lássuk el ezt a 
könyvet a „nem hivatalos” megjelöléssel, „nehogy az emberek 
azt higgyék, hogy a művész áldását adta rá”, és elismerem, a 
könyv a legkevésbé sem hivatalos – semmiféle engedélyt nem 
kaptunk rá. Ugyanakkor ez a kérés több szempontból is remekül 
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példázza, hogy Banksy és csapata nem érzékeli, milyen ellent-
mondásos, amikor egy engedély nélkül működő graffitiművész 
megpróbálja befolyásolni, mit írjanak és gondoljanak róla. Ez 
igazán sajnálatos, mert alkotásai önmagukért beszélnek. Külön-
leges tehetségének köszönhetően vezető egyénisége lett a street 
artnak, amely új keletű mozgalom a művészet világában. Tech-
nikailag képzett művész, aki olyan helyekre vitte be (szó szerint) 
a művészetet, ahova az korábban sohasem jutott el, és akinek 
szakértelme kifinomult világnézettel párosul. Egyszerre művész 
és társadalomkritikus, egy nagyszerű karikaturista humorával 
megáldva.

Ezt természetesen nem adják ingyen. Banksy az évek során 
egyre paranoiásabb lett, és egyre több pénzt keresett. Bevallása 
szerint „nem keres annyi pénzt, mint gondolják”, ami igaz is, 
mert vagyona alapján – egyelőre – nem lehet egy napon említe-
ni Damien Hirsttel, de így sem lehet oka panaszra. Kezdetben, 
amikor képeinek ára az egekbe szökött, gyakran nem ő kapta 
az újságok címlapján szereplő csillagászati összegeket, hanem 
rajongói, akik többnyire bristoli illetőségűek voltak, ahonnan 
Banksy is származik. Ezek a rajongók pár száz fontért vették meg 
a képeit, nem befektetés céljából, hanem egyszerűen azért, mert 
elnyerték a tetszésüket, de néhány évvel később ezrekért adtak 
túl rajtuk. Egy ideig nehezen meghatározható árucikknek szá-
mított, amelyet a hétköznapi ember művészetének neveznek, de 
miután a művészet iránt érdeklődő befektetők is színre léptek, 
a pénz egyenesen Bansky zsebébe vándorolt.

Miközben másokat kapitalizmussal vádol, ő maga is kapita-
lista – noha csak kényszerűségből. Számos képet ajándékoz jóté-
kony célokra, adománygyűjtő rendezvényeket szervez, amelyek 
bevételét graffitiművészek kapják, és igyekszik reális áron pénz-
zé tenni a nyomatait, amelyek értéke rövid időn belül megdup-

BEVEZETÉS
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lázódik az eBayen. Ez a kettősség számos kompromisszumot és 
rosszindulatú pletykát von maga után, és ezzel birkózik meg a 
legnehezebben.

Természetesen rengetegen irigylik a sikere miatt, és árulással 
vádolják. A street art világában sokan kritizálják, de a galéria-
tulajdonosoktól kezdve azokon a köztéri művészeken át, akik-
nek sikerült piacot találniuk a műveik számára, szinte mindenki 
elismeri, még ha kelletlenül is, hogy „Banksy nélkül nem tarta-
nék itt”.

Ez nem meglepő, hiszen ő a pillére annak az új művészeti 
mozgalomnak, amely mögött „hamisítatlan” graffitiírók, hozzá 
hasonló stencilezők vagy akár olyan művészek állnak, akik hor-
golják a graffitijüket. A mozgalom egyenesen az utcáról került be 
a köztudatba. A Kijárat az ajándékbolton keresztül (Exit Through the 
Gift Shop) című filmjét népszerűsítő emailben Banksy a követke-
ző nyilatkozatot tette: „Megjelent egy újfajta közönség, és soha-
sem volt ilyen könnyű eladni a művészetet, különösen a gyen-
gébb minőségűt. Nem muszáj elvégezned a főiskolát, magaddal 
cipelni a portfóliódat, emailben szétküldened a diákat a sznob 
galériáknak, vagy lefeküdnöd egy befolyásos emberrel. Manap-
ság csupán néhány jó ötletre és kiterjedt kapcsolatrendszerre van 
szükség. Az alapvetően burzsoá művészvilág végre a hétköz-
napi emberek számára is hozzáférhetővé vált, és mindent el kell 
követnünk annak érdekében, hogy ebből a helyzetből kihozzuk 
a maximumot.”

Bizonyos mértékig igaza van. Kétségtelen, hogy az interneten 
felbukkant egy Banksy-rajongókból álló sereg, amelynek tagjai 
képesek órákon át sorba állni, hogy bejussanak arra a néhány 
kiállításra, amelyeket Banksy szervezett, vagy hogy megvásárol-
janak egy új nyomatot. Ha az ember találkozik egy Banksy-rajon-
góval, és megemlíti neki a Trolleyst (Bevásárlókocsik), a Moronst 



11

(Idióták), a Flying Coppert (Repülő zsernyák) vagy bármelyik 
más művét, az illető azonnal tudni fogja, melyik nyomatról van 
szó. A Banksy Klubba azok is beléphetnek, akik nem művészet-
történetből diplomáztak.

Hosszú távon Banksy bizonyára „ki fogja hozni a helyzetből a 
maximumot”, művésztársainak többsége azonban valószínűleg 
a feledés homályába vész, ahogyan ez más mozgalmak esetében 
is jellemző. Ennek ellenére lenyűgöző, hogy a Banksy felbukka-
nása óta eltelt tíz évben mekkora utat tett meg a street art.

Egy művészeti mozgalom hatását gyakran azon mérik le, 
hogy az aukciósházakban mennyi pénzért találnak gazdára a 
mozgalom vezető alakjainak alkotásai. Egy Banksy ára azonban 
önmagában nem ad magyarázatot arra, hogyan vált az életünk 
részévé a street art, annak dacára, hogy néha kissé zavarba hoz 
bennünket.

2010 végén ellátogattam a coventrybeli Herbert Művésze-
ti Galéria és Múzeumba, hogy részt vegyek egy vándorkiállítás 
megnyitóján, amely a Victoria & Albert Múzeum street art nyo-
matait mutatta be. Az összes nagy név szerepelt a kiállításon, 
többek között Banksy, D*Face, Swoon és Shepard Fairey, de ez 
nem minden. A szervezők meghívtak hat „feltörekvő” művészt 
az utcáról, akik befestették a galéria fehér falait. A megnyitót egy 
DJ tette még különlegesebbé, és egy falat biztosítottak a művé-
szek számára is, amelyet egymással versengve telefújtak. A város 
önkormányzata „antiszociális tevékenységnek” minősíti a graf-
fitit, és évente több ezer fontot költ az eltávolításukra, ám ezen az 
estén maga a polgármester köszöntötte a street artot – már ami-
kor hallani lehetett a hangját a tömegben –, amely a hideg miatt 
tető alá kényszerült.

Nem sokkal ezután a kelet-londoni Hackney utcáit róttam 
a dermesztő hidegben egy művelődési ház után kutatva, ahol 

BEVEZETÉS
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a „Mentsük meg a nyulat!”-gyűlést tartották. Itt nem volt sem 
DJ, sem ingyenalkohol. Előző este a művelődési házban a kör-
nyékbeliek bingóztak, de ma este egészen másfajta, sokkal kifi-
nomultabb közönség gyűlt itt össze azért, hogy megmentsenek 
egy hatalmas – nagyjából 3,5 m-es –, rendkívül mutatós nyulat. 
Egy belga köztéri művész, Roa festette fel a tulajdonos hozzájá-
rulásával egy lemezstúdió oldalára, amely a környék egyik leg-
forgalmasabb útján található. Az önkormányzat figyelmeztette a 
stúdió tulajdonosát, hogy az a szerencsétlen nyúl „rossz hatást 
gyakorol” a környezetre, ezért el kell távolítani. Az önkormány-
zat azonban nem számolt a street art népszerűségével és az inter-
net erejével. Ráadásul miféle állattal vette fel a harcot? Nem pat-
kánnyal, nem kígyóval, hanem egy bájos, bolyhos nyúllal.

Az online petíciót egy hét alatt kétezren írták alá – „Éljen a 
nyúl!”, „Attól, hogy nem egy Banksy, még nem értéktelen”, „Ne 
töröljék le a nyulat!”, és ez csupán néhány hozzászólás az aláírók 
virtuális tollából. Szinte mindenki egyetértett abban, hogy ennél 
jobb nem is történhetett volna ezzel a meglehetősen lehangoló 
utcával Hackney közepén, amelyre bőven ráfért némi hangulat-
javítás. Idővel az önkormányzat megenyhült, és a nyúl megme-
nekült, miután a hivatal ráébredt, hogy egy graffiti, illetve egy 
köztéri műalkotás eltüntetése manapság jóval bonyolultabb fel-
adat, mint régen.

Felbukkant azonban egy másik műalkotás is ugyanabban az 
utcában, amely sokkal jobban példázza, hogyan veszi fel a har-
cot a graffiti az uralkodó irányzattal. Egy hatalmas, mosolygó 
szmájlikból álló tipográfiáról van szó, amely a következő szö-
veget adta ki: A LEGFURCSÁBB HÉT. A méretétől eltekintve a 
szlogen nem volt különösebben megkapó, kivéve azok számá-
ra, akik ismerték a történetét. Az alkotást ugyanis Ben Eine fes-
tette, Banksy egykori nyomatkészítője, aki maga is graffitisként 
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tevékenykedett. Ennek kapcsán húsz alkalommal letartóztatták, 
és hétszer elítélték vandalizmus miatt. A tipográfia elkészíté-
sét megelőzően Einét felhívták a miniszterelnöki hivatalból, 
és megrendeltek tőle egy festményt „a világ legbefolyásosabb 
embere számára”. („Rájöttem, hogy nem Ronald McDonaldről 
van szó, ezért csak Obamára gondolhattak” – mondta Eine.) Az 
a hét valóban rendkívül furcsa volt; David Cameron hivatalos 
látogatásra érkezett a Fehér Házba, és egy büntetett előéletű 
graffiti művész festményével ajándékozta meg Obamát. Eine 
ennek az eseménynek állított emléket Hackneyben, és Obama 
valóban hasznosnak bizonyult számára. A szintén graffitimű-
vész Pure Evillel közösen készített alkotás kihelyezésére ugyan-
is „nem kifejezetten” kaptak engedélyt a tulajdonostól, és ami-
kor megjelent a rendőrség, az „Obama-kapcsolat” megmentette 
őket a letartóztatástól.

Eine híres lett, képeinek ára az egekbe szökött, és San Fran-
ciscó-i bemutatóján az összes műve elkelt. A street art felemel-
kedése azonban nemcsak az önkormányzatokat zavarja meg, 
hanem olykor magukat a művészeket is. „Annyit fogok utazgat-
ni és festeni, amennyit csak bírok, és igyekszem minél kevesebb 
képet eladni. Nem szeretnék pénzt keresni” – mondta Eine nem 
sokkal a bemutató után, ahol rengeteg pénzt keresett.

A graffiti továbbra is felbosszant – csakúgy, mint az önkor-
mányzatokat, amelyek igyekeznek megtisztítani a nyomasztó 
városnegyedeket –, különösen akkor, ha azon a környéken buk-
kan fel, ahol lakom. Ilyenkor azon töprengek, vajon ki készítette, 
és miért. A graffitisekkel – nem a Banksy kaliberűekkel, hanem 
azokkal, akik nem vitték ilyen sokra – folytatott beszélgetéseim 
során az lepett meg a legjobban, hogy bizonyos esetekben a fal-
firka hatalmas felszabadító erővel bír. Sokszor ez ad reményt és 
célt azoknak a fiataloknak – főleg srácoknak –, akik nem lelték 
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a helyüket, amíg rá nem találtak az utcai graffitiben rejlő izga-
lomra és technikai kihívásra.

A taggerek közül csak nagyon kevesen fogják olyan sokra 
vinni, mint Banksy. Ugyanakkor Banksy nélkül a graffitiművé-
szet, amelyet napjainkban gyakran „urbánus művészetként”, 
„street artként” vagy, még nevetségesebben, „kívülállók művé-
szeteként” is emlegetnek, valószínűleg nem jutott volna el odáig, 
ahol napjainkban tart. Banksy 2001-ben saját kiadásban megjelen-
tette első, nagyon vékony könyvét – ilyesmit korábban egyetlen 
graffitis sem tett. Ebben a következőket írja: „Úgy juthatunk leg-
gyorsabban saját vállalkozásunk csúcsára, ha a feje tetejére állít-
juk.” Ez a könyv ezt a folyamatot igyekszik nyomon követni.




