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Stanczel Dóra

A festő kölyke
Beat Takeshi Kitano 
Gosse de peintre
• Fondation Cartier, Párizs

• 2010. március 11 — szeptember 12.

 A festő kölyke — talán kissé váratlanul a cím felkeltette első asszociációk után 

— nem a kortárs festészet „gyermekeinek” alkotásait, hanem a jól ismert japán 

filmrendező, Takeshi Kitano képzőművészeti munkáit mutatja be, aki a film-

jeiben inkább domináló dramatikus és véres, vagy éppen melankolikus megkö-

zelítésmód helyett, személyiségének „örök gyermek” részét mozgósítva egy 

hatalmas, humoros játékokkal teli vidámparkot varázsol a párizsi Fondation 

Cartier büszkén magasodó üvegfalai közé.

A „festő kölyke” cím egy gyermekkori traumatikus élményből ered: kortár-

sai ragasztották rá apja szobafestő foglalkozása miatt ezt a gúnynevet. Anyja 

szigorú nevelése mindenesetre nem az általa oly fontosnak tartott mérnököt, 

hanem egy szabadságvágytól égő kreatív lényt kovácsolt Kitanoból: négy év 

mérnöki tanulmány után a színpad vonzza magához, ahol manzai-okat ad elő.  

Ez az improvizációra épülő szatirikus komédia cinikus kritikai stílusának nyit 

szabad teret. A Two Beat nevű humorista páros egyik tagjaként nagy sikereket 

arat a hetvenes években, s verbális improvizációs tehetsége valamint egyedi 

hangvétele a nyolcvanas évek Japánjának egyik meghatározó komikusává teszi.  

A mindezek kapcsán előtte megnyíló televíziós karrier lehetőségével is könnyedén 

él: humoros műsorokat kezd vezetni, amelyek egyre népszerűbbé válnak. Ezek 

közül az egyik — az Európában is legismertebb — a Takesi vára, amelyben a főként 

fizikai feladatokat megoldani próbáló jelöltek ügyetlensége a humor-forrás.  

döf, szimbolikus gesztus: a nő eszközlétének, 

kiszolgáltatott pozíciójának metaforája, csak-

úgy mint az ábécé utolsó betűinek kihagyása. 

Amikor a művész további eszközök helyett saját 

kézmozdulataival, saját testével írja a leve-

gőbe a betűket, ő maga is bevonódik az írásba, 

megíródik. Ír — miközben őt írják. Eszközzé válik, 

hogy eszközlétével demonstrálja az eszközlét 

elleni lázadást.

Amellett, hogy a fent elemzett munkáknak a  

kiállítás kontextusába való bevonása kitágítja  

és — a művészek kritikai attitűdjének köszön-

hetően — feszültséggel tölti meg a csendélet 

műfaját, a kiállítás koncepciójának további 

pozitív vonása, hogy a jól ismert csendéletfes-

tők művei mellett a tárlaton nagy számban 

szerepelnek (kevésbé ismert) női alkotóktól 

származó képek is.

Találkozhatunk például a 17. századi Fede 

Galiza, és az önmagát az ételfestésre — külö-

nösen a cukorral készült élelmiszerek ábrázo-

lására — specializáló Clara Peeters flamand 

csendéletfestő kompozícióival. Többek között  

az ő munkásságuk hivatott szemléltetni ugyanis 

a csendélet műfajának történeti alakulását:  

azt a folyamatot, amelynek során a századokon 

át részben női műfajnak számító, nyilvánvaló 

népszerűsége ellenére is az akadémiai hierar-

chia aljára száműzött csendélet végül a művészi 

kísérletezés végtelen terepévé válhatott.

A szerző az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő 
Ösztöndíjasa.

Martha Rosler
A konyha szemiotikája, 1975, videó, 6'

Beat Takeshi Kitano 
Hideyoshi varrógép Kitano-modellje, 2010
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Beat Takeshi heti nyolc műsort vezet, de nem 

csak olyanokat, amelyek idétlen csínytevéseken 

való hahotázásra késztetnek, hanem tudomá-

nyos ismeretterjesztéssel foglalkozókat, vagy 

éppen politikai nézeteket, véleményeket fesze-

getőeket is. Vitaműsorok a politikáról, matema-

tikával kapcsolatos ismeretterjesztés — egyik 

sem jelent nehézséget ennek a kiszámíthatat-

lan és kreatív fenegyereknek: zsonglőrködik 

a komoly és vicces hangfekvéssel, az érett és 

gyermeteg látásmód variációival, s a műsor-

vezetés mellett, még producerként is dolgozik.

Ugyanez az ellentétekre épülő, kettősségekben 

gondolkodó látásmód határozza meg Kitano 

művészeti hozzáállását is: kigúnyolja a halálo-

san komolyat, de felemeli a gyermeteget. Jól 

megalapozott kritikai hangvétellel mutat rá 

olyan érzékeny területekre, ahol ez a megköze-

lítés akár bombaként is robbanhat. A Fondation 

Cartier által megrendelt kiállítása is így válik a 

kortárs társadalom kritikájának eszközévé.  

Az ember határtalan kíváncsiságát játékba hozó, 

a gyermeki ént előhívó hangulat, a művészet 

jelenkori státuszát kigúnyoló álláspont egyéni 

hangú kiállításként ölt testet. A kérdésre —  

„Azt kérdezik tőlem, hogy mire gondolok vagy, 

hogy mit csinálok általában?” — a helyzetet nem 

szépítve válaszol: „Ezzel a kiállítással minden 

bizonnyal új meghatározást akarok adni a művé-

szetnek, olyat, ami kevésbé hivatalos, szoká-

sos, vagy sznob, inkább mindennapi.” Cinikus 

mechanizmusokon, elvarázsolni képes játéko-

kon vagy éppen játékos történeteken keresz-

tül jutunk el Kitano világába, ahol fény derül a 

dinoszauruszok kihalásának lehetséges okaira, 

az emberi logikára építve oldhatunk meg fel-

adatokat, de akár a kiállítás részévé is válhatunk 

egy adott zene hatása alatt készült rajzainkkal. 

Kitano világa különös lényekkel ismertet meg: 

ilyen például az általa meghatározott jó és rossz 

szelleme, amely minden emberben és fában 

megtalálható. Kitano szerint jelenlétük mértéke, 

egyensúlya határozza meg az élő(világ) termé-

szetét és cselekedeteit.

Ez a sok hatalmas méretű játék, a fantasztikust 

előhívó gépek és a csodálatot keltő tárgyak való-

jában mind gyerek-látogatók számára készültek. 

A Fondation Cartier a tereibe, a „művészetek 

palotájába” varázsolt különös vidámparkkal 

nagy rizikót vállal: a kiállítás merészsége épp 

ebben a művészetet alapjaiban ki- és felforgató 

aktusban rejlik, ahol az installációk sorozata 

a művészetet nemcsak „hátba támadja”, de 

egyben meg is mentheti. A művészet túlzot-

tan komollyá váló pozíciójára és elhatalmasodó 

elitista sznobizmusára adott reakció a játékába 

belefeledkező gyermek „életre hívása”, aki képes 

rácsodálkozni a megszokottra, vagy felborítani  

a rendet valami új és szokatlan létrehozása 

érdekében. A kiállításon az extrémig eltolt 

giccsesen rossz ízlés vagy a regresszív jelleg 

Beat Takeshi Kitano
Cím nélkül, 2009, akril, vászon, 91 × 117 cm © Office Kitano Inc.

Beat Takeshi Kitano 
A dinoszauruszok kihalásának okai a tudományos kutatások legújabb változata szerint, 2010 
© Office Kitano Inc., Fotó: Grégoire Eloy
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magát a művészet fogalmát teszi kérdésessé. 

Az önéletrajzi elemeket is rejtő kiállítás nem-

csak bemutatni kívánja művészettől idegent, a 

múzeumba nem teljesen odavalót, hanem létre 

is akarja hozni a látogatók közreműködésével. 

A tudományos számításokat és logikát alkal-

mazó játékok „felnagyítása” Kitano matema-

tika iránti tiszteletét „keltik életre”: így például 

a tudományra utaló metaforák közé tartozik a 

Hanoi-i torony (2010), mely egyszerű logikai sza-

bályokra épülő, a tizenkilencedik században kita-

lált játék. A tudományhoz való kötődése érhető 

tetten A szerencse valószínűsége (2010) című 

installációjában is, amelyben az emberi mércéjű 

és az univerzális idő kerül ellentmondásokkal teli 

kapcsolatba. Vajon összeállnak-e az állandó rez-

géstől vibráló asztalon elhelyezkedő óra darabjai 

egy működő órává és egy hasonlóképpen vibráló 

asztalon megtalálják-e a csavarok a nekik meg-

felelő anyákat? A valószínűsége ezeknek  

az eseményeknek épp akkora, mint a világ kelet-

kezéséé: legalább annyira felfoghatatlanul kicsi, 

mint amennyire határtalanul nagy. „A Földön 

azzal a benyomással élünk, hogy mindany-

nyian ugyanazon időben, szinkronban létezünk. 

Holott, ez egy teljesen hamis benyomás. Az idő 

nem ugyanazon módon érzékelt a különböző 

kultúrák által. Az idő nem egy egyetemes kon-

cepció. Mást és mást képvisel minden egyes 

egyén számára.” 

Kitano határtalan képzeletének átütő ereje 

sugárzik a kiállított tárgyakból, amelyeket gyak-

ran saját álmaiból „emel ki”. Ilyen például önma-

gát ábrázoló életnagyságú szobra is, ahol saját 

agyát tartja a kezében, miközben mosolyogva 

és dialógust kezdeményezve teszi fel a kér-

dést: „Ki vagy te, aki engem nézel?” A mű kap-

csán 1994-es, súlyos motorbalesete juthat az 

eszünkbe, amikor nagy kockázatot vállalva visz-

szautasította az agyműtét lehetőségét. S per-

sze erre még rátesz egy lapáttal, amikor saját 

festészeti tevékenységén is ironizálva kijelenti: 

„...ha a sebészem meglátná, miket festek, akkor 

valószínűleg azt gondolná, hogy jobb lenne rög-

tön megműteni engem.”

Az egyszerre „naív” és amatőr képek álomfej-

tésre invitálnak, a harsogó színhasználat és az 

„ügyetlen” formaképzés, pedig oly módon fonja 

össze a mindennapi élet képeit, jeleneteit a kép-

zeletbelivel, hogy egy pillanat alatt szimpatizálni 

kezdünk velük. Ez a fajta ügyetlenség és nai-

vitás azonban csak a vásznakon található meg. 

Szobrai vagy installációi merész kritikai nyel-

vezete épp az ellenkezőjéről tanúskodik, mint 

például az a túlméretezett varrógép, amely egy 

apró darab anyagot varr állandóan ismétlődve, 

nagy hűhót csapva egy kicsiny eredményért.  

A „modern időnk” gépiesítésének haszontalan-

ságára utaló hatalmas szerkentyűk jelzik, hogy 

az automatizált világ „eredményeként” hirde-

tett fejlődés nemhogy segítené, vagy kiegészí-

tené, hanem inkább pusztítja a természetet. Az emberi nem találékonysága és 

előrehaladás iránti vágya épp a kívánt célokkal ellenkező irányba hat. Erre utal 

Kitano azokkal a szobor-formába öntött fura lényekkel is, amelyek gépek és álla-

tok keverékéből születnek. „Az ilyen fajta összehasonlítás, mint például az állatok 

és gépek közötti, olyannak tűnik, mint a gyerekjáték, pedig mindehhez hozzájárul 

egy komoly analitikus alkotóelem is... Ezek a ‘képek’ viccesnek tűnnek és neve-

tésre késztetnek. Pedig a legkomolyabban: egy bálna sokkal jobb a vízben, mint 

egy hidroplán. Egy szitakötő jobban tud repülni, mint egy helikopter. Mindezek az 

ember által létrehozott technológiák élő teremtmények által ihletettek, de soha 

nem válhatnak egyenlővé azokkal.” Kiatano a kiállításon bemutatott prototípu-

sai — a gekkó-elejű motor vagy a fegyverformájú ormányos elefánt — egy a múlt 

századi japán hajózási minisztérium homlokzatára hasonlító épületutánzatba 

beágyazva helyezkednek el. Kitano nemcsak a természet felülmúlhatatlanságát 

hangsúlyozza, de erőteljesen kritizálja országa kíméletlen halászati politikáját is. 

A bálnavadászatáról ismert és delfingyilkosként emlegetett Japán témája köszön 

vissza egyértelműen abban a szoborban is, amely egy genetikailag módosított 

tonhalat formál meg: az intenzív halászat következményeként kihalófélben lévő 

állat belseje fogyasztásra kész szushikat tartalmaz. 

A felvállaltan természetvédő Kitano különböző abszurd magyarázatokat kita-

lálva, humoros formában fantáziál a dinoszauruszok kihalásának okairól: esetleg 

túl sokat dohányoztak, vagy talán nem használtak óvszert? Ezek a képzelet-

Beat Takeshi Kitano
Kitano agyával a kezében
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