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Bioanarchikus festészet
Interjú Baranyai Leventével
Baranyai Levente: Zuhanás
a mészárszék mélyére
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A bioanarchikus festészet 2014-ben fogal-

és komplementer-szerűen állnak egymással szemben a végtelen univer-

mazódott meg bennem, amikor elkezd-

zumban, ami geoid alakúra képezhető és színgömbként működik. Ugyanis

tem festeni Nemzeti Land Art sorozatomat,

őseszmék a színek, ahol az ellentétek egymás kiegészítői, egymásból szü-

amelyben a hazai illiberálisok megalomán

letnek és egymást semmisítik meg. A fiktív és a valós állandóan keveredik,

építészetét karikírozom ki. Ezek fiktív hazai

ebből lesz a születés vagy a pusztulás. Tehát a kézzel fogható dolgok atmo-

tájak, melyekbe külföldről kölcsönzött motí-

szférája strukturálja az érzelmek világát és az érzelmek világa strukturálja

vumokat montíroztam (például szibériai

a kézzel fogható dolgok atmoszféráját.

gyémántbánya kráterét a felcsúti stadionba)

SA: Fontos, hogy megértsük: szorongást keltő időket élnek egyes társadalmak,

ezzel abszurddá és szürreálissá téve az

amióta átestek az erőszak legextrémebb változatain?

egyébként reális látképet. 2015 óta rájöttem,

BL: Fontos, de megérteni nem elég, átérezni kell. Ezt sugallják képeim.
SA: Az emberalakok nélkül ábrázolt városképek a társadalom sajátos működé-

hogy a fikciónál is abszurdabb és durvább a
valóság, ezért elkezdtem festeni Free Tibet

sének és normarendszerének következményeként mégis egyfajta, az emberre,

sorozatomat, majd a Mészárszék Damasz-

mint csúcsragadozóra vonatkozó sajátságos hierarchiát sugallnak?

kuszban című triptichonomat, a 2015-ös szí-

BL: Nem egészen, csak részben. Mivel az ember csak részben raga-

riai bombázás barbarizmusát, hogy örökre

dozó, mert valójában mindenevő, sőt vannak növényevő emberek is.

emlékezetünkbe véssük ezt a mérhetetlen

Nem az ember a csúcsragadozó, hanem az embereket irányító hatalom.

igazságtalanságot, mely tömegmészárlás

A Tyrannus Sapiens Rexek és kedves kis dögevőik, a nekrogasztroidok.

és a világörökség részének megsemmisítése,

Ezek billentik mindig illiberális irányba az amúgy liberális világot. Ezek

tehát súlyos háborús bűn. A kiállításon sze-

hirdetnek nacionalista sovinizmust, robbantanak ki háborúkat, irtanak ki

replő képek a szenvedésen túl az újjáéledést

embereket és döntenek romba városokat. Ezek nem mások, mint önmaguk

reprezentálják.

dicsfényében úszó tömeggyilkos pszichopaták, ultragasztrophilek, akik

SA: Baranyai Levente számára hol ér össze a

az embereket a tömegmészárszék mélyére lökik fanatizáló vezényszavak

valós és a fiktív tér egymásba játszó kettősége:

zászlaja alatt.

a kézzel fogható dolgok teremtette atmoszférá-

Viszont van egy másik hatalom, amely mindennél nagyobb. Az anyater-

ban, vagy az ezáltal strukturálódó érzelmek

mészet és annak gyermeke, az emberi kultúra, melyet a tudomány mozgat

világában?

és a művészet kivitelez. Ezért épültek gótikus katedrálisok, piramisok és

BL: A valós és fiktív tér egymásba játszó

mecsetek és lakóházak. Tehát az emberalakok nélküli városképek embert

kettőssége mindenhol összeér, mivel egy

sugallnak, egy nagy közös emberi Land Art képződményt, amely emberi

táguló, végtelen tér részecskéje mindkettő,

értékekből fakadt és csúcsragadozók árnyékában született.
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A kiállítás mottóját Luis Ferdinand Celine Utazás az éjszaka mélyére

szemlélteti bolygónk egészséges hámréte-

című regénye inspirálta. Celine sorkatonaként élte át az első világháború

geit. Ezért az általam reprezentált tájak Föld-

borzalmait. Én csak virtuálisan éltem át a háborút, amikor Szíria bom-

portrék, a Föld arcának grimaszai, mimi-

bázását vizsgáltam az interneten, hogy modellt találjak legújabb soroza-

kái, melyek hol szenvedőek, hol boldogak.

tomhoz, és sikerült rálelnem a legbrutálisabbra, egy orosz robotrepülőgép

Munkáimat két fő csoportra lehet osztani:

néhány légifelvételére. A helyszín: Damaszkusz. Hatezer éves település,

1. Biogeometrikus: mezőgazdasági tájak,

nagyjából 4,5 millió lakossal, a világörökség része. Vologyának, a vadász-

városi építészet kulturális rétegződései és

bombázó robotpilótájának ez a mesebeli város csak egy számítógépes játék

ipari tájak.

megsemmisítendő objektuma. Vologyát az Aranyborjú Büntetőszövetkezet

2. Bioorganikus: természetvédelmi terüle-

hatalmi gépezete irányítja. Vologya kíméletlenül végrehajtja a rá kiszabott

tek élővilága, lepusztult, elsivatagosodott

feladatokat, bombát dob az objektumra és a jól végzett munka eredmé-

őstájak, ahol élő húsként tátong a szomorú

nyeit légifelvételekkel dokumentálja. A képeken általában narancsvörös

valóság.

karfiolként gomolygó felhők tornyosulnak a kénes lángok ölelte romok

A legújabb kiállításomon szereplő képek

fölött. A felhők összetétele por, törmelék, emberi hús és vér.

egyszerre építkeznek biogeometrikusan és

Sirbik Attila: Milyen egy Baranyai által reprezentált szenvedő táj?
Baranyai Levente: Nagyon sokféle. Mivel huszonötödik éve festem felül-

újabban megjelenő csoport festészetemben,

bioorganikusan, ezért anarchikusak. Ez egy
ami az eddigiekből épült. Ez a harmadik

nézetből a Föld bolygót az ökológia szemszögéből, ezért nagyon változatos

főcsoport: a bioanarchikus festészet, ahol

képet tudtam alkotni a világról, de ez még mindig csak egy kis szegmense

minden dühömet és ellenérzésemet bele-

a globális valóságnak. Kutatásaimban az antropogén holocénra való hatá-

adom azzal a hatalommal szemben, amely

sát elemzem. Ez egy analitikus festészet, amely feltárja a Föld sebeit és

embereket irt és műemlékeket rombol.
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porból, épülettörmelékből és emberi vérből

sem beszélünk magáról a háborúról?

gyúrva gomolyognak a kénes lángokban

BL: Mert bűzlik. Mert hullaszagú. Mert a háború mélyen igazságtalan.

úszó romváros felett. Azt szeretném, hogy

Mert a politika nem ismeri be saját igazságtalanságát, hanem azt bur-

ezek a festménynek brutális bombaként
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SA: Ahol a mindennapi sajtó része a háború elől elmenekült népek sorsa, még-

az embereket, a mindenkori hatalmak folyamatosan e bizonytalanság állapotának fokozásán dolgoznak.Ez már nagyon közel áll a
paranoiához is, amely tetten érhető abban a

kolja ideológák köpönyegével s ezáltal legalizálja a főbűnt, a gyilkosságot,

csapódjanak a tudatunkba, hogy elrettentő

megjegyzésben, melyet George Orwell 1984

az emberölést, sőt mi több, a tömegmészárlást. Pedig az egész nem más,

példaként éljenek emlékeinkben örökre.

című művének főhőse, Winston Smith tesz,

mint egy buta haszonszerzés, amit az emberek fanatizálása nélkül nem

SA: Megfogalmazható a vizualitás nyelvén az

aki egyik helyen azt mondja, hogy Óceániában

lehet végrehajtani. Szerintem a háború a legaljasabb dolog a világon, amit

a traumatikus sokk, ami a(z ön)pusztításnak

már senkinek sem tud hinni?

törvényben kellene tiltani, ahogyan a gyilkosságot.

kitett test (ön)reprezentatív felmutatása?

BL: Pontosan. A félelemkeltés gerjesztése,

SA: Sokunk háborúval kapcsolatos álláspontja, ahogy Nick Cave mondaná,

BL: Nem. De arra kell törekednünk, hogy

a bizonytalanságkeltés mozgatja Orwell

just bullshit, baby?

minél jobban láttassuk a traumatikus sok-

regényének szálait. A kérdésben megfo-

BL: Sajnos sokunk álláspontja ez, kényelmes dolog a fotelból nézni a szen-

kot, amelyet a pusztításnak kitett test rep-

galmazódott az illiberalizmus lételeme, a

vedést és legyinteni rá, hogy ezek hülyék. És föl sem fogjuk a jóléti társa-

rezentatív felmutatása nélkül nem lehet

paranoia, amely pontosabban paranoid

dalomtól elzsírosodott agyunkkal, hogy a rajtunk uralkodó hatalom végez

hitelesen ábrázolni.

skizofrénia, ami a regényben szereplő Párt

hentesmunkát különböző kultúrákon a világban. Így válunk a hatalom

SA: Létezik az a fajta félelem is, melyet a távoli

három jelmondatából ered. Ezek konkrétan

cinkosaivá.

háborúktól való félelemnek neveznek?

az illiberalizmus jelmondatai:

SA: Hogyan lehet a háborúról a vizualitás nyelvén beszélni?
BL: Sokféleképpen. Ezt a művészettörténet nagyon sokoldalúan bizo-

BL: Igen, ez a Csillagok háborúja. Ez előbb-

„A HÁBORÚ: BÉKE

utóbb be fog következni, addig sem kellene

A SZABADSÁG: SZOLGASÁG

nyította már. De lényegében ezt a vizuális nyelvet két fő csoportra lehet

csépelni egymást itt a Földön.

A TUDATLANSÁG: ERŐ”

osztani: a háborút heroizáló és a háborút kiritizáló műalkotásokra. Az én

SA: A Fugában kiállított képek bizonyos érte-

Ez nem más, mint a valóság kiforgatása,

munkáim az utóbbiba tartoznak, a háborút súlyosan kritizálják. A ször-

lemben a trauma néma csöndjének megjelenítői?

hamis ideológiává tétele. Egy tudathasadá-

nyű pusztítást elemében ragadom meg, bombafelhő képében, melyek

BL: Inkább a trauma hangjai, amelyek az

sos elme szüleménye. Az 1984 című regény-
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Free Tibet IV., A téli
Larung Gar, 2018,
olaj, vászon,
156×232 cm
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élet néma csöndjének szimfóniájában tom-

ben szereplő Párt három jelmondata a

bolnak elnyomva a madárcsicsergést és a

hatalom skizofréniáját mutatja be, amelyet

tücsökciripelést, az éteri hangokat, majd

a médiák hirdetnek, a fanatizált, paranoid

elhalkulnak az üstdobok a távolban peregve

népnek, akik a moziban azon röhögnek,

és átengedik a terepet az éltető zenének.

hogy egy dagadt menekültet hogyan lőnek

SA: A kiállításon látható alkotások terében a

szitává a tenger habjai közt és ujjongnak a

tájból elvont ember nyomai vagy az embertelen

háborús jelenetek látványán. Akiket a Nagy

táj képződményén van a hangsúly, vagy éppen

Testvér figyel durvavonású, Sztálin-bajszos

ennek a kettőnek az összejátszásán?

arcával. Akik a gyűlölet két percében lekö-

BL: Képeimen többnyire a tájból elvont

pik a teleképen a liberális Goldsteint, hamu-

ember nyomait ábrázolom, mert számomra

tartót, székeket vágnak arcához, gyűlölik őt,

nemesebb a kultúra rétegződése, mint az

mert őt okolják mindenért, főleg azért, hogy

embertelen táj, az emberi rombolás képződ-

menekült áradatot bocsájt Óceániára, ami

ményei, melyeket a hatalom által irányított

egyébként hamis hír.

emberi kapzsiság alakít.

Jelen korunkban hihetetlen, hogy ez az

Baranyai Levente
Kowloon Walled City,
2014, olaj, vászon,
162×202 cm
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Nemzeti illemhely, 2016,
olaj, vászon,
160 ×247 cm

SA: A történelem a trauma perspektívájában

orwelli világ felüti fejét Európában, pon-

Ezeket a jelmondatokat Pannónia ártatlan népe elhiszi a teleképek által

újraszituálódik, többé nem az, amit közvetle-

tosabban Pannóniában, amely a jelen-

és Goldstein is ott mosolyog az óriásplakátokon kedves bácsiként és nagy

nül megérthetünk?

legi Óceánia peremországa és a jelenlegi

betűkkel elé van írva, állítsuk meg Goldsteint. Ettől a jelmondattól a jám-

BL: A trauma olyan súlyos érzés, hogy nincs

Eurázsiával szomszédos, ami konkrétan

bor pannóniai ember pannonparaszttá válik és leköpködi a jóságos Gold-

perspektívája. A trauma enyhülésével nyílik

illiberális, hatalmi rendszeren alapul. Tehát

stein plakátarcát, sörösüveget vág a plakátfejhez és kannásbortól bevizelve

meg a perspektíva a jövő felé, ami újjáépí-

földrajzi helyzetéből ítélve Pannóniába kön�-

Dávid-csillagot rajzol a kedves idős bácsi homlokára, aki csak mosolyog rá.

tésre ösztönöz, amelyben folyamatosan fel-

nyen átszivároghat az illiberalizmus, főleg,

Az illiberalizmusra törekvés veszélyes játszma. Az orwelli világot izgalmas

dolgozzuk a traumát azzal, hogy újraalkotjuk

ha Pannónia vezére illiberális. Pannónia

könyvben olvasni, de a valóságban átélni nem jó.

a lerombolt múltat és életteret adunk a fejlő-

vezére arra törekszik, hogy pannon Caligu-

De kis Pannonvalóságunkból ideje áttérni a globálisra, mert az sokkal

désnek. Történelmi traumák után mindig

lává váljon, hogy meghirdesse a békét, amely

súlyosabb, mint a hazai szemétdombunk. Jelenleg az antrocopén korban

békeidőszak jön, ahol folyamatosan feldolgoz-

az illiberális világszemlélet szerint háborút

élünk, amelyet mélyebbre látó tudósok a neolitikummal egyidősnek vélnek, s melynek kezdetét az emberi tevékenység földi ökoszisztémákra gya-

zuk a traumát, a háborút, a kollektív elmebajt

jelent. Csak ez a jelenlegi Óceánia tagjaként

azzal, hogy emléket állítunk neki irodalom-

nagyon nehéz, mert Óceánia az európai

korolt jelentős és globális hatása határozza meg. Ez a földtörténeti korszak

ban, filmművészetben, képzőművészetben

jelenben nem egy orwelli disztópikus dikta-

motiválja festészetemet és irányítja az egész földi világot. Mi egy modern

és zenében. Tehát a történelem a trauma

túra, hanem egy háborúellenes, békepárti

neolitikumban élünk, ami a természet kiirtásával elpusztítja önmagát.

múlásának perspektívájában újraszituálódik,

egység. De a Pannon Nagy Testvér már meg-

A hamis Nagy Testvér a hatalom, az igazi a természet, melynek létünket

többé nem az, amit közvetlenül megérthetünk.

hirdette Pannóniában a pannon szabadságot

köszönhetjük.

SA: A diktatorikus, disztópikus társadalmak

és a pannon tudatlanságot. A Pannon Párt

„És Winston Smith szeméből két gin-szagú könnycsepp szivárgott le az

lakosságában élő félelem gerjesztése, fenntar-

jelmondatai: HAJRÁ PANNONOK! ERŐS

orra tövébe, de most már rendben van, minden rendben van, a küzdelem-

tása, folyamatos készenléti állapotban tartja

PANNÓNIA! NEM LESZÜNK ÓCEÁNIAI!

nek vége. Diadalt aratott önmaga fölött. Szerette Nagy Testvért.”
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