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... értékeink mint eg y félbehag yott feltáráson
a kallódó leletek elmosódó képnyomok létezés-lenyomatok

– hiányjelek kulturális metaforáink ritkuló erőterében 

a szellem boltozata alatt buddhaülésben eg yütt zuhanva az idővel 
árnyékom idegenül int a falakra festett elmúlásból...

  
our values – like neglected artifacts in an abandoned excavation 
the marks of existence the washed away prints marks of having once existed 

– are apostrophes in the thinning force f ield of cultural metaphors 

sitting like Buddha below the vault of spirit, falling together with time 
my shadow strangely waves from the evanescence painted on the walls

AnziX II. / Postcard II, 2010
 farost, plastimul, perlit, homok; 47×40 cm
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Gáll Ádám műveiről

Mit tehet a művész, ha minduntalan szembesül az idő hatalmával, folyamatosan pusztító és  
teremtő erejével? Mit szegezhet szembe a porrá, kaviccsá váló kőzetekkel, a lösszé tömörülő 
csigaházakkal, az elszenesedő növényekkel? S mit az ember alkotta építmények egymásra rakódó 
építményeivel, az évezredek során készített tárgyak, eszközök létrehozott és megsemmisült, törmelékké 
vált hekatombáival? S miként viszonyulhat az évezredek során született, elpusztult, múzeumokban, 
vámmentes raktárakban őrzött, szemétdombra került műalkotások millióihoz?

Egy hatalmassá nőtt hübriszű művész mindezzel nem törődve építi fel saját életművét. Gáll 
Ádám azonban állandóan szembesíti magát ezekkel a dilemmákkal. Nincs könnyű helyzetben, 
hiszen egyfelől alkotó, teremtő ember, művész, nem tehet mást, mint hogy alkosson, teremtsen. 
Ám, akárcsak Walter Benjamin, ő is szüntelenül maga előtt látja Klee rajzán a Történelem 
Angyalát, aki hiába illesztené össze a töredékeket, a viharos szél tovaűzi a jövő felé. Ebből 
a „tudásból” pedig valamiféle kötelező szerénység, „understatement” következik, az alkotói 
öntudat, az Ego nagyfokú visszavétele. A művek kulcsszavai: elrejtőzés, felejtés, kiürülés, vákuum.  
A festészet 0-foka felé közelítés, ha tetszik. Nem Gáll Ádám személyes indulatai, érzelmei, fájdalmai 
és örömei lesznek itt fontosak, sarkítottan fogalmazva e művek esetében nem Gáll Ádám lesz fontos. 
Alapállása inkább a megfigyelőé, a táblára íróvesszővel jeleket rovó láthatatlan krónikásé.

S pont ez a hátrahúzódó, rejtőzködő alapállás különbözteti meg műveit a formailag összevetést 
kínáló nonfiguratív anyagfestészettől. A Burri, Tapiès, Clavé nyomdokain sorjázó – egyébként remek, 
érzékletes – alkotások többségének intenciója a matéria érzékletességének, érzéki, taktilis, tapintásra 
ingerlő mivoltának felmutatása vagy a múlt dekoratívan egymásra rakódó rétegeinek felkaparása, 
a történelem esztétizálása. A másik, Fautrier köpenyéből kibúvó vonulatot pedig az egzisztenciális 
önkitárulkozás, a történelmi traumák szimbolizálása fémjelezte.

De Gáll Ádám mást szeretne. Természetesen ő sem mondhat le műveinek anyagiságáról, vakolt, késsel  
felvitt, a szó szoros értelmében megdolgozott felületeinek jelenvalóságáról, domborzatuk egyenetlen-
ségeiről, a rétegződés, száradás nyomán keletkezett repedésekről. S valóban, több művén izgalmas, 
kalandozásra csábító a felszín, asszociatívak a ráncok, csábítóak a gyűrődések. Ám mindez mégsem  
csupán kirándulás az anyag titkainak tanulmányozására, a véletlen izgalmas lehetőségeibe való  
belefeledkezésre. Nem játszadozhat el a szemünk: a foltokból nem bontakoznak ki lófejek és csatajelene-
tek, segítségükkel nem révedhetünk a múltba. Lehánt róluk minden romantikus melléktémát, érzelmi 
futamot. Ami marad: a képtárgy realitása, objektív mivolta. Marad a lelet. Az erózió koptatta felület,  
a viharok által amorffá csiszolt alakzat, a történelem hullámzása által partra vetett relikvia.  
Egy olyan bizonyíték, melyről igazából semmi biztosat se tudni.

Az a paradox helyzet áll elő, hogy a megvalósult mű a műről való tudásunk hiánya lesz.  
A történelem romjainak tömkelegében, s a minderre reflektáló művek garmadájának hangzavarában  
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– Gáll Ádám szavaival „a kulturális metaforák ritkuló erőterében” – éppen ez az átvitt értelemben 
vett „nem-tudás”, a hiány lehet a megfelelő alapállás. Eszünkbe kell jusson erről, hogy  
a „kulturális metafora” annak idején a posztmodern fordulat egyik leggyakrabban hangoztatott 
szlogenje volt. A történelmi toposzok és a művészeti értékek szabad felhasználását, vegyítését, 
tetszőleges kontextusba helyezését, a normativitás meghaladását értették – értettük rajta.  
Mindez azonban egy idő után óhatatlanul a jelentés kiüresedéséhez, egyfajta „fehér zajhoz”, hiányhoz 
vezethet – s újra ott vagyunk a bevezetőben érintett dilemmánál.

S újra ott az erre adott lehetséges válasznál is: a mű anyagiságának, tárgyiságának felmutatásánál, s  
a művészi én lehetőségek szerinti visszavonásánál, elrejtésénél. S annak felismerésénél (beismerésénél), 
hogy ebben a szituációban nem lehet, de legalábbis nem ildomos végleges, befejezett válaszokat adni, 
megfogalmazni. Érzi ezt Gáll Ádám is, amikor vállalja a bizonytalanságot, a toporgást, a motozást 
egy-egy kérdés körül. „Úgy tenni, mintha lenne mintha”, „ami bennünk van (vagy nincs)” – írja, de ez 
nem döntésképtelenség, nem megfutamodás a megoldás elől. Belátás inkább, végességünk felismerése.
Pontosan ez a felismerés ad tartást műveinek. A képeken az ismeretlen forrásból származó derengések, 
a horzsolások és sebek, metsződések így nyerhetnek el egy halk, valóban rejtekező transzcendenciát, 
így a maguk egyszerre monolitikus és tépelődő módján felelhetnek – nem csak megalkotójuk 
őszinteségből fakadó kételyeire, de nézőjük kérdéseire is.

Pataki Gábor, 2018

On the Works of Ádám Gáll

What has the artist to do when he is always to confront the power of time, the force whereby it 
constantly destroys and creates? What can he level against rock turned into pebbles and dust, shells 
clustering into loess, and plants charred? And what against the layering of man-made building 
upon building, the hecatombs of objects and tools fabricated, destroyed and turned into rubble?  
And how is he to relate to the millions of artworks made over millennia, obliterated, stored in museums, 
duty-free warehouses, and waste dumps? 

An artist with a huge-grown hubris would not care less, and build up his own oeuvre. Ádám Gáll 
however continually faces these dilemmas. He is in no easy situation; after all he is a creative artists 
and maker, and he cannot but create and make. But, like Walter Benjamin, he also pictures the  
Angel of History in the drawing by Klee trying to put fragments together but to no avail, stormy  
winds blowing them on to the future. This kind of knowledge wants a modesty, an attitude of 
understatement, and a major restraint of creative self-consciousness, the Ego. The keywords 
of his works are: hiding, forgetting, evacuating, and void. If so wished, his works approach 
the point 0 of painting. It is not the personal impulses, emotions, sorrows, and joys of Ádám 
Gáll that are important here; to put it bluntly, it is not Ádám Gáll that is important. His basic 
approach is that of the observer, the unseen chronicler inscribing signs on a tablet with a stylus.  

This is the very point, this retreating and hiding attitude, that distinguishes his works from non-
figural matter painting, which would formally lend itself to comparison. Following in the footsteps 
of Burri, Tapiès, and Clavé, many otherwise masterful and suggestive works have had the intention 
of rendering material palpable, demonstrating its nature of provoking touch, the tactile sense, 
scratching up layers of the past decoratively lying one upon the other, and aestheticizing history.  
The other tendency arising from the output of another master, Fautrier, was hallmarked by existential 
self-revelation and the symbolizing of historical traumas.

But Ádám Gáll wanted something other. Naturally, he would not forgo the materialness of his works, 
the presentness of his plastered, knife-applied, literally worked surfaces, the raggedness of their terrain, 
and the cracks resulting from layering and drying. And so it is, several of his works have adventure-
enticing surfaces, associative wrinkles, and seductive creases. Yet all this is not merely an adventure 
to study the secrets of matter, a being absorbed by the excitements of momentary opportunity.  
Our eyes are not to play about: spots will reveal no heads of horses or battle scenes; they allow 
no harking back to the past. Gáll peels off all romantic second-themes, emotional roulades. 
What is left is the reality of the picture entity and its objective nature. What is left is the finding.  
The surface worn by corrosion, the shape rubbed amorphous by storm, and the relic cast ashore by 
the waves of history. Evidence that has nothing certain about it. 

A paradoxical situation comes about: the work completed turns into the lack of our knowledge 
about the work. Amid the mass of historical ruin, the clamour of reflecting on all this–“the ever 
thinning field of force of cultural metaphor”, to use Ádám Gáll’s turn of phrase–, it is this figurative  

“non-knowledge”, lack, that might be an appropriate standpoint. It is well to remember that “cultural 
metaphor” was one of the often repeated slogans of the post-modern turn. It meant–by all including 
ourselves–the free use and mixture of cultural topoi and artistic values, placing them in optional contexts, 
and transcending normativity. Naturally, this would boil down to the evacuation of meaning, to a kind 
of “white noise”, and a lack–coming full circle to the dilemma mentioned in the beginning remarks. 

And to the possible response to all this: demonstrating the materialness of the artwork and the 
withdrawal and concealment of the artistic self as far as possible. The recognition (admission) of 
the fact that it is not possible or at least proper to give or formulate final answers. Ádám Gáll is 
obviously aware of this, as he accepts uncertainty, marking time, and fumbling about an issue.  

“Doing as though as-thoughs ever existed ”, “what is in us (or no)”, he writes, but this is no inability 
to make decisions or a flight from solution. Rather, it is an insight into, a recognition of, our finitude.  
It is precisely this recognition that makes for the integrity of Ádám Gáll’s works. This is how the 
glimmers from an unknown source, bruises, sores, and dissections in the pictures yield a subdued 
and truly hidden transcendence, and can thus give, in their particular monolithic and brooding 
way, answers to not only the doubts arising from the honesty of their creator but also the questions  
of the viewers. 

Gábor Pataki, 2018
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… síkból kifordult tér-szerkezet-vázak
temetetlen múltunk hordalékai 

– horatiusi sötét gond kísért –
hazátlan jövőt anticipál a jelen…

space-structure frames turned out of plane
rubble of our unburied past

– Horatian dark care tempts –
the present anticipates a displaced future

Osztott tér / Divided Space, 2014
farost, plastimul, perlit, homok; 130×47 cm
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Képfelejtés II. / Image Forgetting II, 2012
farost, plastimul, perlit, homok; 100×100 cm

Képfelejtés III. / Image Forgetting III, 2012
farost, plastimul, perlit, homok; 100×100 cm
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… történeti allúzióként előhívott kép
a mulandóság mélyülő árkai 
amorf jelek e táj barbár mintázatán…

image invoked as historical allusion
the deepening ditches of transience
amorphous signs in the pattern of a barbarian landscape

Arche-, 2014
rétegelt lemez, plastimul, perlit, homok; 130×150 cm
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… mitologikus ihletettség szárnyas allegóriája
vakolathabarcsba merevedett ang yali mozdulat
(úg y tenni mintha lenne mintha)…

the winged allegory of mythological inspiration
angelic movement petrif ied in mortar
(doing as though as-thoughs ever existed)

Torzó / Torso, 2013
farost, plastimul, perlit, homok; 117×77 cm
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Kortalan táblák II. / Panels without Age II, 2012
farost, perlit, plastimul; 80×60 cm

Kortalan táblák I. / Panels without Age I, 2012
farost, perlit, plastimul; 80×60 cm
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… kőtáblákon sírköveken az enyészet kalligráf iája
– ítélkezés és bűnhődés helyett a
„voltunk és elbuktunk” örök tanúsága –
a nemlét határán várakozó elárvult szépség…

the calligraphy of decay on stone tablets and headstones
– eternal witness to “having been and fallen”
instead of judgment and punishment –
a deserted beauty waiting on the edge of nothingness

Intelem / Exhortation, 2011
farost, akril, perlit, kőpor, homok; 120×100 cm
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Rom-architektúra / Ruin Architecture, 2012
rétegelt lemez, perlit, homok, pác; 47×40 cm

Torlasz / Blockage, 2015
rétegelt lemez, perlit, homok, pác; 45×46 cm
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Diptichon / Diptych, 2014
rétegelt lemez, plastimul, perlit, homok; 100×56/81 cm
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Földbe vájt és falba vésett jelek

(…) Az omló vakolatokra emlékeztető, illetve a karcolt felületek, amelyek ezeket a rusztikus faktúrájú 
képeket jellemzik, enyészetformákat hívnak életre, amelyek a roncsolás, az idő által bevégzett pusztító 
folyamat esztétikai értékeire irányítják a figyelmet. A horzsolások, karcolások, nyomok sokszor 
pókhálóval beszőtt felületekre is emlékeztetnek. Ezzel az elfeledettség érzetét keltik, az elfelejtett, de el 
nem múló, el nem pusztuló és el nem pusztítható, illetve felfedezésre váró örök értékeket szimbolizálják. 
Másrészt ezeket a hétköznapi jelenségeket, mint a pergő vakolat, a penészes falfelület – szakralizálják 
is Gáll Ádám művei. Devóciós vagy oltárképek áhítatát keltik, és a transzcendencia felé nyitnak utat. 
Ezt erősíti olykor diptichon vagy triptichon formátumuk is. Már Leonardo is leírta, hogy a házak 
falain felfedezhető hiányokat, a felhők stb. foltjait a festői látásmód inspiráló tényezőinek tekinti, 
amelyek továbbgondolásra késztetik az alkotói szellemet: „Ne tartsd jelentéktelennek, amit mondok, se 
unalmasnak, állj meg néha és nézd meg a falak foltjait vagy nézz bele a hamvadó tűzbe, föl a felhőkre 
vagy le az iszapba s más hasonló helyekre; ha ezeket jól megfigyeled, a legcsodálatosabb leleményekre 
jutsz, amelyek a festő szellemét új invenciókkal töltik meg...” 

Gáll Ádám művészetében a fények és az árnyak – konkrétan és átvitt értelemben is – meghatározóak.  
A fény hol csupán feldereng a kép közepén vagy szélein, máskor a ki-betüremkedő felületi hatások 
adják a fény-árnyék játékot. Másrészt az árny nem csupán vetett vagy önárnyékot jelöl, hanem  
a szellemvilággal való kapcsolatra is utal. (…) Ahogy a határtalan és felfoghatatlan időben személyes 
létünk idejét próbáljuk értelmezni, éppúgy keressük a kapcsolatot valami magasabb szubsztanciával, 
felsőbb létezővel. A transzcendencia szó a latin transcendo igéből származik, ami azt jelenti, hogy átlép, 
áttér, átkel. Így általánosabban a transzcendencia olyan valóságot jelöl, amelynek megismeréséhez 
az embernek át kell lépnie köznapi értelemben vett határait. Gáll Ádám képei ebben az átlépésben 
segítenek – közvetítők, szellemi átjárók, spirituális kapuk. Megnyitják, sőt eltörlik a határokat hétköznapi 
és transzcendens, profán és szakrális, evilági és túlvilági, determinált és véletlen, organikus és ember 
alkotta, sőt pusztulás és keletkezés között is.

Festészetének alapvető témája és metaforája az idő. Az idő megfoghatatlan, felfoghatatlan, lényegében 
elvont fogalma, de ugyanakkor az idő múlásának egészen konkrét nyomai, amelyeket akár saját bőrén 
mindenki tapasztalhat. Az idő kettős jellege; határtalan és állandó volta, valamint véges és rejtőzködő, 
öröktől létező folyamata szüntelen kétséget kelt bennünk, elbizonytalanít, sőt sokszor létezésünk értelmét 
is megkérdőjelezzük. Az idő végességének legfőbb bizonyítéka saját világunk, fizikai valónk. (…)

Gáll Ádám képeinek a múlttal való kapcsolata megnyilvánul a faktúraképzésben, a kopottas, archaizáló 
felületekben. Ebben a tekintetben nem társtalan a jelenkori magyar festészetben. Az általam lírai 
archaizmusnak nevezett tendenciába sorolhatók művei. Az ide tartozó művek leletszerű, töredékes formát 
öltenek, archaikus (s egyben archeológiai) hatást keltve ezáltal. A lírai jelzőt a műcsoportot (közösen) 
jellemző visszafogott színek és az átgondoltan formált felületek indokolják. Gáll Ádám munkamódszerében 
is az idő példáját követi. Ahogy az idő dolgozik: lassan, számunkra szinte észrevétlenül mélyíti el nyomait. 
Bevégzi útját a megkezdett horzsolás – vájattá mélyül. A végtelen pillanat tükrében képződik a hiány. 
Alkotásai a végtelen pillanat emlékművei, földbe vájt és falba vésett jelek.

Szeifert Judit, 2013

Signs Dug in Earth and Inscribed in Walls

[…] The scratched surfaces of these paintings recalling mouldering plaster and their characteristically 
rustic factures bring to life forms of decay, and call attention to the aesthetic qualities of ravaging, 
the destructive process of time. The abraded, grated, and impressed surfaces also evoke cobwebbed 
spaces. And thereby they arouse a sense oblivion, and symbolize forgotten, yet unceasing, undestroyed 
and indestructible values, which are waiting to be discovered. On the other hand, Ádám Gáll’s works 
sacralize these mundane phenomena, plaster falling, musty walls. They create a sense of the awe 
devotional pictures or altarpieces have, and open the way to transcendence. This is also suggested by 
their occasional diptych or triptych arrangement. Leonardo had already described that the painter 
regards the interstices of walls and the clouds, etc., as sources of inspiration for a painterly vision:  

“Do not despise my opinion when I remind you that it should not be hard for you to stop sometimes 
and look into the stains of walls, or the ashes of a fire, or clouds, or mud or like places, in which, if you 
consider them well, you may find really marvellous ideas. The mind of the painter is stimulated to new 
discoveries.”

In both the concrete and figurative sense, light and shade are crucial to the art of Gáll. Light is 
sometimes only suggested in the centre or sides of a picture, or depressions or protrusions of surfaces 
might enable the play of chiaroscuro effects. Shade not only refers to darker areas cast by an object or 
oneself, but also suggests a connection to the world of spirit. […] As we try to grasp our personal time 
in limitless and ungraspable time, so we try to find a relation with some higher substance or being.  
The word transcendence comes from the Latin verb transcendo meaning to ‘cross’ or ‘convert’.  
In general, transcendence refers to a reality for the understanding of which one must cross his 
everyday limits. The paintings of Gáll assist this kind of crossing—they are media, spiritual passages 
or gates. They open, even destroy, the borders between the mundane and transcendent, profane and 
sacred, this-worldly and other-worldly, determined and accidental, organic and man-made, more, 
destruction and making.

A fundamental subject and metaphor in Gáll’s art is time, the ungraspable, inconceivable, and essentially 
abstract concept of time but even the very concrete marks of passing time, which can be felt on one’s 
skin as well. The double nature of time, its unlimited and permanent nature, its finite, hidden, and 
everlasting process instils doubt and uncertainty in us, and often makes us question even the meaning 
of our existence. The foremost proof of the finitude of time is our own world, our physical being. […]

Ádám Gáll’s relation to the past is manifest in his shaping of facture, his tattered and archaizing surfaces. 
In this respect, he is not alone in contemporary Hungarian art. His works can be grouped in what  
I have called lyrical archaism. Works belonging here assume a finding-like, fragmentary form, whereby 
they produce an archaic (and archaeological) effect. The adjective lyrical is justified by the restrained 
use of colour and deliberate shaping of surfaces characteristic of this group of works. In his method, 
Ádám Gáll also follows the example of time–so as time works: slowly and unnoticeably deepening its 
marks. Begun as a scratch, a groove takes shapes gradually. Seeing infinite moment shapes want. Gáll’s 
works are monuments to infinite moment, signs dug in earth and inscribed in walls. 

Judit Szeifert, 2013
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… miként a megbillenő paravánfal rátakar 
valami mögöttesre amit sohasem láthatunk
akként a fohász a transzcendentálishoz 

– kivetül ami bennünk van (vag y nincs)…

as a tipped draught screen covers
something behind we can never see
so a prayer to the transcendental
– projects what is in us (or no)

Invokáció III. / 
Invocation III, 2014

rétegelt lemez, akril, 
perlit, homok; 

200×100 cm
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Képtárgy / Image Object, 2009 
farost, homok, papír, akril; 61×41 cm

Képtest ( Jóslat) / Image Body (Prophecy), 2013 
fatábla, plastimul, homok; 56×26 cm
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Színtér / Scene, 2009
farost, perlit, homok, akril; 55×45 cm

monokROM / Monochrome Ruin, 2011
farost, perlit, plastimul; 53×35 cm
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Panno(n) falak / Pannonian Panel Walls, 2010
rétegelt lemez, plastimul, perlit, pigment; 3×200×100 cm + 200×45 cm 
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Falak Pannóniából

(…) A Panno(n) falak (…) címével arra a festészeti műfajra utal, amely az alkalmazott művészet sajátos 
válfajaként született meg a 16-17. században, fénykorában azonban a lehető legszélesebbre tágította 
ki kifejezési lehetőségeit, s korunkban, az új építészeti technológiák és anyagok révén óriásivá növelt 
terekben új lehetőséget kínálhat a művész számára. Erről is szó van Gáll Ádám műveiben, ahogyan 
arról is, hogy milyen jelentéstartalom sűríthető abba a motívumba, amely az antikvitástól a jelenig 
egyszerre az élet mindennapi kereteinek a meghatározója, így a műalkotás tárgya, egyszersmind pedig 
annak hordozója is. A fal egyszerre lehet a védelem és a bezártság metaforája, közösségeket vesz körül 
és választ el egymástól, lehet labirintus és a hortus clausus területének kijelölője, lehet ima- és kivégzőfal. 
1961 augusztusa és 1989 szeptembere, azaz a felépítése és lerombolása közötti majd négy évtizeden 
át a berlini fal egyszerre beszélt a világ megosztottságáról, a legszorosabb emberi kapcsolatokba való 
erőszakos beavatkozásról és a kommunikációnak, a párbeszédnek a lehetetlenségéről, amely a politikát, 
a mindennapi életet és a művészetet egyaránt jellemezte.   

Mi van a fal mögött? A kérdés vonatkozhat a kőből, téglából vagy éppen vasbetonból környezetünkben 
fölépített falakra, de még inkább azokra, amelyek a legtöbb ember érzés- és gondolkodásmódját 
meghatározzák, vagy épp amelyek  mögött képzeletünk számára nehezen föltárható, a ráció, a logika 
segítségével nem, csupán a művészi invenció, a beleérzés segítségével megragadható igazságok rejlenek. 
Jól érzékeltetik ezt az igazságot De Chirico metafizikus festészetének magas falai, amelyek mögött  
a transzcendens világ végtelen dimenziói sejlenek föl, vagy éppen azok, amelyek Ország Lili vásznain 
rejtik a rettenet és a remény titokzatos tereit.  A 20. századi művészetben a falfelület és a mögötte 
rejtőző valóságos és még inkább imaginárius tér igazságairól olyan művészek művei révén kaphattunk 
meggyőző állításokat, mint Antonio Tapies,  Jean Dubuffet vagy épp Lucio Fontana. 

Gáll Ádám számára, ahogyan korábbi munkáinak a címe is jelzi – Fal-memento, Falazat, Fal-függő, Rom, 
Felület – az utóbbi évtizedben meghatározó jelentőségűvé vált a fal motívuma, részben a fakturális hatások 
révén kifejezhető igazságok hordozójaként, részben a művészet számára adott tér kijelölőjeként, ahogyan 
erre műveinek másik csoportja, a Térkijelölés vagy Táj-vakolat című munkái vagy éppen a Terra, Terrénum 
is utal. A Terrénum címet adta 2009-ben megjelent kötetének is, amely műveinek reprodukciói, a rájuk 
vonatkozó írások mellett saját verseit is tartalmazza, mintegy új megközelítési lehetőséget adva képeihez. 

Ebben a kötetben olvasható Szeifert Judit Terrenum temporis (Az idő helye) című tanulmánya, amely 
Gáll művészete központi kategóriájaként az időt kezelve mutatja be Gáll művészetének alakulását  
a 80-as évektől egészen máig. (…) 1990-ben született meg az Emlékezések fala című kép,  
az ezredforduló után pedig nemcsak művek, de kiállítások címei is jelzik érdeklődése alakulását. 2001-
ben Falak, 2006-ban Memento, 2008-ban pedig Vakolatképek címmel rendezett tárlatot. Ugyanebben 
az évben került sor a szentendrei Vajda Lajos Pincegalériában Continuo című kiállítására is, amely  
a műveket mintegy egyetlen installáció részeként elhelyezve mutatta be a legutóbbi évek termését. 

Az eltávolodás fokozatai, A kép elhagyása – utalt Gáll több alkotása címével is arra a folyamatra, amely 
munkásságában lejátszódott. De valóban a kép elhagyását jelentené az ábrázoló elemek elmaradása?  
Vagy éppen ellenkezőleg, a gazdagodást, olyan rétegekre való rátalálást, amelyeket másként nem  
építhetne be művészetébe? Kétségtelen, hogy 2005-ig egyre elvontabbá váló világában bizonyos 
geometrikus motívumok még erőteljesen jelen vannak a fakturális elemekben egyre gazdagabb 
felületeken, azután ezek is háttérbe szorulnak, és inkább csak sejtetésként vonulnak végig. A 2008-as  
szentendrei kiállításon, a Continuón pedig a végletesen leegyszerűsített jelek, a kör, a négyzet, kereszt, a pont 
mintegy a falakat koptató-alakító természeti erők ellenpontjaként, az emberi cselekvés eredményeként 
szerepelnek, mintegy fölerősítve a faktúrába sűrített mondandó igazságait. 

De miről is beszélnek Gáll Ádám felületei? Időnyomokról, embernyomokról, a keletkezésről,  
a pusztulásról, létállapotokról, ahogyan ő maga fogalmaz Falak című versében, vagy éppen az emberi 
kiszolgáltatottságról, ahogyan az Egyenes labirintusban olvasható: „’Minden agy államalakulat’ / Celláiban 
hullik eszme, vakolat”. Képeiben és verseiben különös Pszichopolisz épül, ennek részeként jelenik meg 
az egyén és a közösség, a lélek, az érzés, a gondolat, az idő. A múlt kínja, fájdalma üt ki a felületen, 
fogalmazódik meg a karcokban, erővonalakban, s persze magában a megfogalmazásban benne rejlő 
remény. A teljesség körvonalazódik egy-egy műben is, az Art'9 Galériában rendezett tárlat négy 
alkotása azonban nem egyszerűen négy nagylélegzetű vállalkozás eredménye-dokumentuma, hanem 
olyan műegyüttes, amelynek részei szerves egységként jelennek meg.

A sort a 2005-ös Memento és a 2006-os Post mortem indítja, amely az 1956-os forradalom előtt tisztelgő 
Úton című kiállításon szerepelt a Műcsarnokban – e művek párhuzamaként foghatóak föl a 2005-
ös Pszichopolisz című vers utolsó sorai: „lehet hogy a homlokok tarkók / sötét tűzfalai közt / a lélek 
függőleges sikátorai / nem is a föld alá vezetnek”. Az Invocatio (2008) az erőteljes faktúrájú felületen 
éppen csak fölsejlő oltár motívummal a megváltás lehetőségének-lehetetlenségének kérdését veti föl, 
akárcsak az Azonosság című vers („fényvillanás vakít, / lemeszelt Mária-kép / falra vetülő árnyék / 
testetlen keresztje, / égre vetítve az ég”). A negyedik mű, a Panno(n) falak pedig az újrakezdés ígéretét 
rejti magában: „A tisztuló szem befelé kutat / Tágul a megformálatlan ragyogás.” Ez az ígéret nemcsak 
a mű kvalitása miatt tűnik hitelesnek a műegyüttes által fölvetett problémakör lezárása-föloldásaként, 
hanem azért is, mert a kép megszületését annak a nagyszabású kiállításnak köszönheti, amelyre néhány 
hónappal ezelőtt a debreceni Modemben került sor Pannó panorámák címmel. A tradicionális festészeti 
műfaj időszerűségéről folytattak párbeszédet a művek ezen a tárlaton, s a kortárs művészet esélyeiről, 
saját identitás és közönsége megtalálásáról. Ha úgy tetszik, azokról a falakról, amelyek a művészet által 
fölépíthetők vagy lebonthatók.                  

P. Szabó Ernő, 2011

Walls from Pannonia

[...] With its title Pannonian Panel Walls, the picture refers to a genre of painting born as a distinct kind of 
applied art in the 16–17th centuries. In its heydays, however, it expanded the possibilities of expression 
to the widest range. In our time, with new architectural technologies and materials vastly increasing 
spaces, it can offer new opportunities to an artist. This is what Ádám Gáll’s works are partly about, the 
meaning that can be compressed into a motif that has determined the framework of everyday life from 
antiquity to the present, and is both the subject matter of the work of art and its vehicle. The wall can be 
a metaphor of defence and being locked up at the same time; it surrounds and separates communities; 
it can be a labyrinth and a marker of the area of hortus clausus, as well as a place of prayer or execution. 
Between its construction in August 1961 and its demolition in September 1989, the Berlin Wall, for four 
decades, spoke about the divisions of the world, the violent interference in the closest human relations, 
the impossibility of communication and dialogue, which characterized politics, everyday life, and art.

What is behind the wall? The question may refer to walls built of stone, brick, or reinforced concrete in 
our environment, but more to the ones that determine the feelings and ways of thinking of most people, 
or those that are difficult to explore with our imagination, reason, and logic; it is only artistic invention 
or sympathy that can grasp the truths behind them. This truth is well illustrated by the high walls in 
the metaphysical painting of De Chirico, behind which are the infinite dimensions of a transcendental 
world, or those that hide the mysterious spaces of terror and hope on Lili Ország’s canvases. In 20th-
century art, the truths of wall surfaces, the real and particularly imaginary spaces hiding behind are 
convincingly presented by works of artists such as Antonio Tapies,  Jean Dubuffet or Lucio Fontana.
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For Ádám Gáll, as the titles of his earlier works demonstrate–Wall Memento; Wall; Wall Addict; Ruin; Surface–
the wall motif has become decisive in the last decade, partly as a carrier of truths that can be expressed 
through facture effects and partly as a marker of space for art, as another group of his works–Space Marker; 
Landscape Plaster; Terra, and Terrain–suggests. Terrain was also the title Gáll gave to an album he published in 
2009, which includes reproductions of his works, and, besides writings on them, his own poems, and thus, 
as it were, provides a new approach to his pictures.

This album includes Judit Szeifert’s study entitled “Terrēnum temporis–The Place of Time”, 
which focuses on time as the central category in the art of Gáll from the 80’s to the present. 
[...] In 1990, Gáll produced Wall of Remembrance, and, after the turn of the millennium, the 
titles of not only the works but also the exhibitions indicate the progress of his interest.  
He put up exhibitions with the titles Walls in 2001, Memento in 2006, and Plaster Pictures in 2008.  
In the same year, he arranged a show entitled Continuo at the Lajos Vajda Studio in Szentendre, which 
presented the works of the previous years as part of a single installation.

Degrees of Distancing and Abandoning the Image–are titles referring to the process that took shape in his 
work. But does the fact that the elements of representation are missing really mean the abandonment 
of picture? Or, on the contrary, does it mean enrichment, finding layers that he could not otherwise 
incorporate into his art? Undoubtedly, geometric motifs were still markedly present in the increasingly 
facture surfaces of his ever more abstract world up to 2005, but then even these were relegated into 
the background, and became mere suggestions from then on. In the 2008 Continuo show, the extremely 
simplified signs, the circle, the square, the cross, the results of human action, appear as counterpoints 
to abrading and shaping natural forces, reinforcing, as it were, the truths compressed into the factures.

But what are the surfaces of Ádám Gáll speaking about? Traces of time and man, signs of the state of life, 
origin, decay, as he himself writes in his poem “Walls”, or about human defencelessness, as we read in 
the “Straight Labyrinth”: “‘Every brain is a state-unit’ | Ideas, plaster falling in its cells”. In his pictures 
and poems, a strange Psychopolis is built, parts of which are made up of individual and community, soul, 
feeling, thought, and time. The pain of the past strikes through the surface, is expressed in scars, lines of 
force, but, of course, hope is inherent in the formulation itself. Wholeness is outlined in individual works, 
but the four works exhibited at the Art'9 Gallery show are not simply the results, documents of a major, 
large-scale enterprise, but are parts of an organic whole.

These were begun by Memento in 2005 and Post Mortem in 2006, which was displayed at the exhibition 
entitled On the Road at Műcsarnok in honour of the 1956 Revolution, to which the concluding lines 
of the 2005 poem entitled Psychopolis can be read as parallels: “possibly among the dark firewalls of 
foreheads napes | the vertical alleys of the soul are not leading underground”. With the motif of an altar 
faintly suggested in the forceful fracture surface, Invocatio (2008) raises the question of the possibility and 
impossibility of redemption like the poem entitled “Identity” (“blinding flash | white-washed picture of 
Mary | the ethereal cross of a shadow | cast on the wall | the sky projected on to itself”). The fourth 
work, Pannonian Panel Walls, contains the promise of re-starting: “The purifying eyes search inward | An 
unshaped brilliance expands” (“Beginning”). This promise seems to be a credible closure and solution to 
the problem raised by the ensemble not only because of the quality of the workmanship but also because of 
the fact that the picture came into being thanks to the major exhibition entitled Panel Panoramas held a few 
months ago at Modem in Debrecen. The works at this exhibition entered into a dialogue on the timeliness 
of the traditional genre of painting, on the prospects of contemporary art, on its finding its own identity 
and audience. If you wish, the walls that can be built or demolished by art.

Ernő P. Szabó, 2011

Meditációk fala I. / The Wall of Meditations I, 2011
vászon, akril, perlit, homok; 100×80 cm
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… Lao-ce avag y Kerouac – csak a megtett utak bölcsessége 
marad meg (aztán az sem)
addig is a zajos kauzalitást magunk mögött hag yva 
szemlélődünk 
a végtelenből végtelenbe hulló parttalan csendben…

Lao-tzu or Kerouac  –  what remains is
the wisdom of journeys done (then not even that)
until then we contemplate
leaving behind noisy causality
in a boundless silence falling from inf inity to inf inity

Meditációk fala II. / The Wall of Meditations II, 2012
farost, akril, perlit, homok; 100×80 cm
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Mennyei vakolat I. / Heavenly Plaster I, 2012
rétegelt lemez, perlit, pigment, kőpor; 130×150 cm

Kék ék / Blue Wedge, 2009
rétegelt lemez, fa, perlit, akril; 79×27×5 cm

Zöld kő / Green Stone, 2009
rétegelt lemez, fa, perlit, akril; 79×27×5 cm
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Megkettőzött magánvaló („isa pur es homou”) / Ding an Sich Doubled (“Of dust and ashes”), 2006 –2016
farost, homok, perlit, akril; 155×140 cm

Gondolattér és múltmentés
Gáll Ádám (…) képeinek emlékezetkoncepciója szerint a múlt hordozására a jelennek és a jövőnek van 
szüksége, főleg azért, hogy saját lényünk és az általunk létrehozott dolgok elmúlása végre ne legyen tabutéma, 
merjünk elgondolkodni a lét értelmén és végességén. Hedonista korunk nem szívesen szembesül a pusztulás 
és a megsemmisülés elkerülhetetlenségével. Az enyészet kérdéskörének ez a metafizikus megközelítése vált 
Gáll Ádám közelmúltban készült festményeinek alapvető témájává. Lírai eszközökkel, finom festőiséggel,  
a konkrétságot kerülve, a titokzatosság atmoszférájába burkolva tárja elénk a szétporladás kalligráfiáját.  
A festék-ecset-vászon klasszikus felhasználása helyett egyszerre több hordozót szintetizál: festmény-reliefként, 
képszoborként vagy síkplasztikaként értelmezhetőek az informeltől és a foltfestészettől eredeztethető munkái. 
A farost vagy furnérlemezre vastagon, reliefként felvitt kőporból, papírmasszából, homokból, perlitből és 
porfestékből álló massza megtartja önmaga anyagszerűségét, és nem lép az imitáció szolgálatába. A „lüktető 
anyag szépségében” architekturális struktúrák, omladozó vakolatok, a természet által erodált, pusztuló falak 
ismerhetőek fel, tehát a felhasznált anyag tökéletes összhangban van a megjelenített témával. A festészet 
eszköztárának redukciójával és a figurativitás elutasításával eltűnik a látszat és az imitáció, csupán a gazdag 
fakturális hatások és a legegyszerűbb geometriai formák adják a kompozíciót. (…) Ennek a „gondolatjátszótérnek” 
azonban mégis szigorú keretet ad valami; ezek pedig az egyszerűségükben is súlyos, filozófiai konklúziókat 
megtestesítő képcímek. (…) Egyik legmegrendítőbb munkáján konkrét tárgy is felsejlik; a Megkettőzött magánvaló 
szúette deszkakoporsója arra figyelmeztet, hogy csak egyvalami örökkévaló: az enyészet.

A keletkezés–pusztulás, a létrehozás–megszüntetés fogalomköreiben mozognak ezen alkotások, akár konk-
rétan a roncsolással és építéssel megalkotott festményeket, akár a művek tágabb jelentésrétegeit vizsgáljuk.  
Nincsen valós idejük és terük, sem narratívájuk. Érzékekkel nehezen felfogható kérdésekkel foglalkoznak,  
a dolgok végső értelmével. Festészeti gondolatesszenciák. 

Szabó Noémi, 2006

Grounds of Thought and Salvaging the Past
By the concept of memory of the pictures of Ádám Gáll […], the present and future need to bear the past, 
primarily to lift the taboo from the decay of our own being and our creations and to have the daring to ponder 
over the meaning and finitude of existence. Our hedonistic age dislikes having to face the inevitability of 
destruction and annihilation. This metaphysical approach to the theme of mortality has come to be the basic 
theme of the paintings of Ádám Gáll in recent years. He presents us with a calligraphy of mouldering by lyrical 
means and refined pictorialness, which avoids concreteness and veiling things in the atmosphere of mystery.
Instead of the triad of paint, brush, and canvas, he synthesizes several media; his works traceable to informel 
and spot painting can be interpreted as painting reliefs, painting sculptures or sculptures in plane. The mash 
consisting of grit, paper pulp, sand, perlite, and dust paint applied to fibre-wood or plywood boards retains its 
original materialness, and does not serve imitation. Architectural structures, peeling plaster, crumbling walls 
eroded by nature can be discovered in the “beauty of throbbing material”; the use of material thus is in perfect 
harmony with the subject depicted. By the reduction of the means of painting and the rejection of figuration, 
illusion and imitation disappear; composition is made up purely of rich facture effects and the simplest 
geometric shapes. Nevertheless this “playground of thought” has its strict limitations: the titles formulating 
deep philosophical conclusions in their simplicity […] In one of Gáll’s most staggering works, a concrete object 
turns up; the worm-eaten wooden coffin of Ding an Sich Doubled cautions that there is one thing eternal: decay.

These works revolve around the concepts of becoming and decay, making and termination, whether we 
examine the fact that the paintings are made by destruction and construction or their broader layers of 
meaning. They have neither real time and space nor narrative. They treat issues–the final meanings of 
things—difficult to perceive by the senses. They are painterly essences of thought.

Noémi Szabó, 2006

46



48 49

… kép mint a kép hiánya 
kép mint tárg y – az enyészet tárg ya
kép mint a képtest időmetaforája…

image as lack of image
image as object – the object of decay
image as the metaphor of time of image-body

Töredék / Fragment, 2008
rétegelt lemez, karton, perlit, akril, homok; 28×20 cm
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Pszeudo-barbár leletek I. 
Pseudo-barbarian Finds I, 2016

fa, pác; 57×8×6 cm   

… porladnak a szavak szóközök
szó-rögök: idol totem tabu
(tabula rasa)
oltárok tükrében áldozati állat
repedezett foncsor vágóhídi iszap
béklyóktól szabad elbitangolt tudat
mágikus readymade-je
pre – post – pseudo – passz...

words word-spaces word-clods 
turned dust: idol totem taboo 
(tabula rasa)
the magic ready-made of
cracked silvering slaughter-house sludge
fetter-free stray consciousness 
pre-post-pseudo pass
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Pszeudo-barbár leletek II. 
Pseudo-barbarian Finds II, 2016
fa, pác; 77×12×10 cm

Pszeudo-barbár leletek IV.
Pseudo-barbarian Finds IV, 2016
fa, pác; 50×9×7 cm

Pszeudo-barbár leletek III.
 Pseudo-barbarian Finds III, 2016

fa, pác; 47×9×8 cm

Pszeudo-barbár leletek V.
Pseudo-barbarian Finds V, 2016

fa, lösz, pác; 64×9×11 cm
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Csonk / Stump, 2016
fa, akril; 100×35×35 cm

… vég játék a földi porondon
tetemre hívó barbár rítus
jajtalan vonaglik égre mered
stigmáit vesztett emberi roncs
– mivé lettek civilizációs ábrándjaink –
imig yen magunkra hag yatva
magunktól is eg yre messzebb…

endgame in the earthly ring
a barbaric cruentation rite 
writhing without woe eying the sky
a human wreck bereft of its stigmata 

– what has become of our fancies of civilization –
thus left unto ourselves
farther from ourselves ever more
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… oratóriumi szeglet
ravatalon vak néma sötét
reliktummá szenesedett fakéreg palást
barázdáiban kihunyt üszök…

oratory corner
embers burned out in the cloak burrows of bark 
charred into a blind dumb dark relic 
on a bier

Halott fény /
Dead Light, 2016

farost, perlit, 
plastimul, akril; 

160×83 cm
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… spirállá görbülő horizont 
semmibe réved korunk – horror vacui –
visszaszületőben a meg formálatlan anyag
kies krátereiben pulzál a lét 
fénytelen vacog…

horizon-turned-spiral
our times gape at nothingness – horror vacui –
unshaped material is in the re-making
being pulsates in its splendid craters
shuddering without light

Vákuum / Vacuum, 2016
farost, perlit, plastimul, akril; 65×55 cm
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Modulációk A, B, C / Modulations A, B, C, 2016
rétegelt lemez, perlit, plastimul; 3 × 140×100 cm
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Szupre… / Supra…, 2015
rétegelt lemez, akril, perlit, kőpor; 53×43 cm

Eltűnésmintázatok
Még az is előfordulhat, hogy a jámbor látogató akkorát sóhajtson a kiállítótérbe lépve, hogy a felhők 
is arrébb lóduljanak felettünk. De szögezzük le, semmi ok sincs a sóhajtozásra, mert ez a hely nem 
egy sóhajtozásra alkalmas rezervátum. Gáll Ádám munkái ugyan valóban képesek megteremteni  
azt a klímát, hogy egy éteri, anyagtalan, így fájdalom nélküli metafizikai térben érezzük magunkat, de ez  
az állapot csak egy vetülete a műveknek, és valóban jól társítható Konrád György szép gondolatához, 
miszerint: „azért kell a művészet, hogy ne legyél mindig itt. Hogy néha máshol is legyél.” És ez igaz, de csak  
megszorítással, fél lábbal mindig itt maradunk. Bezárhatjuk magunk mögött a galéria ajtaját, de ezzel 
nem zárjuk ki innen a világot, de nem ám. Amikor olyan alkotásokkal találkozunk, mint Gáll művei, 
amelyeknek referenciális szintje alacsony, csak látszólagosan alacsony, akkor is Panofsky útmutatásai 
szerint érdemes eljárnunk a befogadás-értelmezés során. A mű optikai-fizikai valóságának letapogatása, 
majd a jelentések feltérképezése után az ikonológiai szinten szembesítenünk kell a látványt, a látványhoz 
kapcsolódó jelenségeket, valamint a személyes érzéseinket az adott civilizációs és kulturális környezet 
állapotával és az arról való tudásunkkal. A kortárs mű, szóljon az bármiről és bármilyen módon is, nem 
szakítható el a jelenünktől, de jelzem, az elmúlt korok alkotásai is csak akkor kezdenek el hatni és működni 
igazán, ha nem csak a keletkezési korával, hanem a jelennel is összemérjük. Ennek egyik tanulsága, hogy 
a posztmodern szívesen idéz, sajátít ki és hasznosít újra kulturális alakzatokat. 

Gáll Ádám munkái sajátos aurával rendelkeznek, de ezek a földszínek között elmozduló, mély és 
nehéz csendképek nem egy vákuum közepén lebegnek. Kétségtelen, hogy átjárja valami időtlenség 
a munkákat, és ennek következtében van bennük valami ünnepi, s valami a ma kevéssé méltányolt 
méltóságból is. Ami egyébként egy szép paradoxonnak köszönhető: az időtlenség a nagyon is kézzel 
fogható anyagban, a repedezett felületeken érhető tetten. Egy szó, mint száz, itt vannak a művek e 
falak között, nem messze a monoton robogó Dunától, és azt hiszem, valami olyasmit állítanak, amit 
Krasznahorkai mondott nemrégiben egy interjújában: „nem vagyunk felkészülve a valóságra. Elképesztő 
a tudatlanságunk arról, hogy mi a saját valóságunk.” Gáll Ádám művészetének redukciós folyamatában 
a pillanatnyiság formáit vesztették el a művek, pontosabban azok illusztrálását, illúzióját, miközben 
cserében megkaptuk a valóság és a pillanat mélységét, és vele a felületes és tékozló világunk állapotán 
való kontempláció lehetőségét. Amikor a művész redukál, megválik, lemond valamiről, ugyanakkor 
a redukció visszavezetést és visszahelyezést is jelent. Ebből a szempontból is nagyon tanulságosak és 
elgondolkodtatók ezek a munkák. A redukcióval természetesen nem képes sem fizikai, sem intellektuális 
munkát spórolni a művész, sőt. Ahhoz, hogy a perlit, munkáinak központi anyaga, ilyen masszív 
struktúrákká álljon össze, rendkívül összeszedett és koncentrált tevékenységre van szükség, ami persze 
nem zárja ki az esetlegességet, sőt Gáll épít a természet közreműködésére. Ez legnyilvánvalóbban  
a kiszáradt fa szobor-objekteken érhető tetten. 

A képzőművészet már a hagyomány részévé tette az anyag szemiotikáját. Az anyag közvetlensége – s 
általa a valóság, amire nem vagyunk felkészülve – esztétikai horizontra emelkedett. Nincs alárendelve 
a formák, az alakzatok világának. Azt mondja erről Umberto Eco: „A modern művészetben az anyag 
nemcsak a mű teste, hanem célja is, az esztétikai diskurzus tárgya.” És bizony Gáll Ádám képeiről 
elsőként a huszadik századi avantgárd és neoavantgárd anyagfelmutató kísérleteire és tapasztalataira 
gondolunk, de érdemes odafigyelni a középkori esztétika ide vonatkozó megállapításaira is. Aquinói 
Szent Tamás szerint a művészi alkotó folyamat csak akcidentális, esetleges formákat képes létrehozni  
a szubsztanciát hordozó, befejezett aktusként értelmezett anyag felszínén. A formát az anyag, 
nem pedig az alkotói szándék mozgatja. Ez így elsőre talán naivnak hat, de elnézve Gáll képeit, 
elbizonytalanodunk, mivel azt látjuk, amint az anyag hol elnyeli, hol elengedi a formákat magától. 
De miért is lenne másodhegedűs az anyag – az esztétikum érzéki, hangulati és intellektuális mátrixát 
minden esetben valamiféle fizikai hordozó előlegezi meg számunkra. Egyedül az irodalom kivétel ez alól, 
bár aligha van egyszerre keményebb és alakíthatóbb anyag a nyelvnél. Gáll ír verseket, említem nem 
zárójelben. Reduktív anyagképeit Gáll két tárgyra futtatja ki. Fal és kép. Mindkettő működik a maga 
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konkrétságában és szimbolikus erőtérként is. A képek ténylegesen megkettőzik a galéria falait, megerősítik 
azt, ugyanakkor opponálnak annak neutralitásával, miközben értelmezői aspektusokat is kínálnak.  
A fal nemcsak a művészet érvényességi faktorait őrizheti, de a társadalmi, kulturális környezetünk 
viszonyaira is ráirányíthatja a figyelmet. A fal a tér három tartományát foglalja el és hozza 
helyzetbe. Az első a fal mögötti terület, ami rejtve marad előlünk, második a fal saját tere és tömege, 
amely a legkiszolgáltatottabb a természeti és társadalmi környezet hatásainak, így indikátora is 
azoknak, s végül a fal kijelöli a maga előtti teret, az érzékelés terét, a helyet, ahol mi most vagyunk.  
És itt átléphetünk a képhez, a képszerűséghez, mert ezek a falak, melyek időnként fakéregként, 
sziklafalként, földfelszínként viselkednek, műalkotások, s leginkább képként meghatározhatóak, de 
bennük a kép jelként, szimbólumként és témaként is jelen van. A kép létezését alapesetben természetesnek 
vesszük, legyen bármekkora is az esztétikai, politikai, pszichológiai és persze művészettörténeti 
indíttatású irodalma; nem a képet nézzük, hanem az abban megjelenő látványt és annak a jelentéseit 
keressük és értelmezzük. Ez így rendben is van, ám még inkább rendben van, ha Gáll Ádám feszegeti 
ennek az egyértelműségét, teszi ezt részben emberi és alkotói önvizsgálat szándékával, de teszi ezt 
ránk vonatkoztatva is, hogy szembesüljünk művészi tapasztalatainkkal, ítéleteinkkel. Mit kezdünk  
a képpel ma a képrombolás és a szuprematizmus után és azok tudatában? Mit kell megőrizni, és hogyan?  
Mit jelentenek a jelképek, a szimbólumok, mit jelent már és még az angyal, a kereszt, a perspektíva,  
a rend és az esetlegesség, milyen elvárásaink vannak és lehetnek a művészettel szemben?

Gáll Ádám munkáiban a kép fallá, a falszerűség képi minőséggé lesz, az anyag magába fogadja  
a képet, annak karakterisztikáját, képi ismérveit, hogy a képek a kiállítás címével élve, eltűnésmintázatokat 
hozzanak létre. Malevics fehér négyzetét is itt látjuk, talán a végső eltűnés előtt. De az biztos, Gáll 
Ádám képei bizonyosan itt vannak.

Hemrik László, 2016

Patterns of Passing
On entering the exhibition space, the straightforward visitor might breathe a sigh big enough to chase 
the clouds away from above his head. But let us immediately lay it down that this place is no reserve 
lending itself for any sighing. The works of Ádám Gáll are undoubtedly capable of creating a climate 
whereby we feel we are in an ethereal metaphysical space without matter and thus pain; this condition, 
however, is only one aspect of these works, and can be readily associated with the brilliant notion of 
György Konrád: “you need art so as not to be here always. To be elsewhere sometimes.” This is also 
true–with the qualification that we always have one foot here. We might shut the door of the gallery, but 
we will not be able to shut the world out. No way. When encountering works like Gáll’s, the referential 
level of which is low–seemingly low–it is still advisable to go about reception and interpretation along 
the lines put forward by Panofsky. Having felt the optical and physical reality of the work and mapped 
its meanings, we must, at the level of iconology, contrast the view, the phenomena related to sight, 
and our personal feelings with the conditions of the civilization and cultural environment and our 
knowledge of them. The contemporary work of art, whatever it has to say and however it says it, cannot 
be cut away from our present situation–though let me immediately note that works of former periods 
come to bear and operate when compared not only with the period of their nascence but the now.  
One of the lessons from this is that the post-modern has a predilection for quoting, appropriating and 
re-using cultural forms.

The works of Ádám Gáll have an extraordinary aura, but these deep and heavy pictures of silence 
shifting between earth colours do not float in the middle of a vacuum. No doubt, there is a certain kind 
of timelessness and therefore a sort of solemnity, some of the dignity little appreciated today hanging 
about them. By the by, this is a result of a nice paradox: timelessness is presented in very palpable 
material, cracked surfaces. The long and short of it is that we have these works here, not far from a 

Danube streaming tediously, and they are, I believe, saying something like Krasznahorkai did in a recent 
interview: “We are unprepared for reality. We know stunning little of what our own reality is.” In the 
reduction process of Ádám Gáll’s art, the works lose the forms of momentariness, or, to be more exact, 
its illustration and illusion, while, in exchange, we have the depth of reality and moment, as well as the 
opportunity to contemplate the conditions of a prodigal world. When an artist is involved in reduction, 
he relinquishes and gives something up, but reduction also means bringing back or restoring something. 
These works are particularly instructive and thought-provoking from this respect. Reduction is of 
course not a means of sparing physical or intellectual labour. Not at all. For perlite, the basic material 
of Gáll’s works, to become such massive structures, extraordinarily concentrated and controlled 
activity is required, which does not exclude contingency, and Gáll counts on the contribution of nature.  
This is most obvious in the dried wood objects. 

The fine arts have by now made the semiotics of nature part of the tradition. The immediacy of material–
and through it, reality, which we are unprepared for–has been elevated to the aesthetic horizon. It is not 
subordinated to the world of form and figure. This is what Umberto Eco has to say on this: “In modern art, 
material is not only the body of the artwork but also its aim; it is the subject matter of aesthetic discourse.” 
And certainly, seeing the works of Ádám Gáll, we first think of the material-demonstrating experiments 
and experiences of twentieth-century avant-garde, but the relevant findings of Mediaeval aesthetics are 
also worth bearing in mind. According to Saint Thomas of Aquinas, the creative process of art can only 
create accidental forms on the surface of material carrying substance and interpreted as completed act. 
Form is moved by the material, not creative intent. At first sight, this might sound naïve, but we dither on 
seeing Gáll’s pictures, for what we see is material absorbing and releasing form. But why should material 
play second fiddle anyway–it is always some physical vehicle that anticipates for us the sensual, emotional, 
and intellectual matrix of the aesthetic. The only exception to this is literature–though there hardly is any 
material more malleable and tougher than language. I mention not in parenthesis: Gáll writes poetry, too.  
Gáll has his reductive material pictures result in two objects: wall and picture. Both function in their 
own concreteness and as symbolic fields of force. The pictures actually redouble the walls of the gallery, 
but they also stand in opposition to its neutrality, and offer points of view for interpretation. The wall 
can not only store factors of artistic authenticity but also shed light on the social and cultural relations 
of our environment. The wall contains and brings into play the three domains of space. The first one is 
the one behind it, hidden from ourselves; the second one is the space and mass of the wall itself, which is 
most defenceless against the effects of the social and natural environment, and is thus its indicator, and, 
finally, the wall marks off the space before it, the space of perceiving it, the space where we now are.  
And now we cross over to the picture, pictorialness, for these walls, which sometimes behave as though 
they were barks of trees, cliffs, earth surfaces, are works of art, and can be best defined as pictures, which 
include image as sign, symbol, and subject matter. By default, we take the existence of picture as natural, 
however abundant its literature inspired by aesthetics, politics, psychology, and, of course, art history 
is; it is not the picture we see but the view appearing in it, and we seek its meanings and interpret it.  
This is right enough, but it will be more right if Gáll probes into this certainty, which he engages in for 
the sake of personal and artistic self-examination, but also for the sake of confronting us with our artistic 
experiences and judgments. What are we to do with pictures after iconoclasm and suprematism and our 
consciousness of them? What are we to preserve and how? What do symbols mean? What meanings 
have the angel, cross, perspective, order, and contingency acquired and continue to bear? What do we 
and can we expect of art? 

In the works of Ádám Gáll, the picture turns into wall, and wall-likeness into pictorial quality; material 
absorbs image, its characteristics, and the criteria of image, to use the title of the exhibition, to create 
patterns of vanishing. We see the white square of Malevich in them–perhaps before their final vanishing. 
But what is certain, the pictures of Ádám Gáll are here.

László Hemrik, 2016
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Kiürült apszis / Evacuated Apse, 2016
rétegelt lemez, perlit, pigment; 49×44 cm

Gond / Concern, 2016
rétegelt lemez, perlit, homok, akril; 43×43 cm
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… a képek fölötti töprengés
önmagunkról való gondolkodás
vizualitásunk és verbalitásunk ha töredékes is 
a teljességet birtokolja – ami elveszett  
(azaz def initíve a hiányt)…

pondering over images
thought on ourselves
though fragmentary our visuality and verbality 
possess wholeness lost
(lack by def inition)

Jelöletlen út / Unmarked Way, 2016
farost, plastimul, perlit, akril; 72×52 cm
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Mennyei vakolat II. / Heavenly Plaster II, 2018
farost, perlit, homok, akril; 130×240 cm



Eltűnésmintázatok / Patterns of Passing, 2016
farost, ceresit, perlit, akril; 115×40 cm

Sejtelem (In memoriam A. J.) / Premonition, 2017
rétegelt lemez, gipsz, akril; 105×20 cm
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… átfestések csurgatások törlések 
visszavonások – az idő eróziós nyomhag yásai
karcolásokkal horzsolásokkal sebzett felületek
antropomorf iája – eltűnésmintázatok
végül a lényünkben lakozó bizonyosság
ami hátravan: a megváltás nélküli aszkézis…

re-paintings drippings erasures 
retractions – the erosion tracings of time
the anthropomorphy of surfaces
wounded by scratching abrading –
patterns of vanishing
f inally certainty in our being
what is still to come: ascetism without redemption

Felejtés fala / The Wall of Forgetting, 2016
rétegelt lemez, perlit, plastimul, homok; 150×150 cm
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Horzsolások / Bruises, 2017
vászon, perlit, akril; 60×20 cm

Bomlásstruktúrák / Structures of Decay, 2017
rétegelt lemez, perlit, poliuretán, akril, homok; 150×50 cm
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  Piknik IX. – Rákospalotai Múzeum
  Őszi tárlat, XVI. Patak Fesztivál – Szigetszentmiklós 
  Magyar Festészet Napja – DUAL ART Galéria
  T-Art Alapítvány – Óbudai Kulturális Központ
  Labirintus, MAOE –  Ferenczy Múzeum, Szentendre
  Matéria Művészeti Társaság kiállítása – REÖK,  
  Szeged
  Jel – jelbeszéd, Magyar Festők Társasága – Mazart  
  Galéria
2015  MMA Képzőművészeti Tagozatának díjazottjai  
  2013–2014 – Vigadó Galéria
  Útmutató, Kecskeméti Kortárs Keresztény Gyűjtemény  
  – Szent István Bazilika
  Gondolkozó terek – Radnóti Művelődési Központ
  MFT 20, Magyar Festők Társasága – Széphárom  
  Közösségi Tér 
  Piknik X. – Rákospalotai Múzeum
  Magyar Festészet Napja – Vízivárosi Galéria 
  T-Art Alapítvány – San Marco Galéria
  Fény–Energia–Misztérium síkplasztikai kiállítás – B32   
  Galéria
2016  Piknik XI. – Rákospalotai Múzeum
  Matéria Művészeti Társaság – Széphárom Közösségi Tér
  Magyar Festészet Napja – Vízivárosi Galéria
  T-Art Alapítvány – San Marco Galéria
  Tisztelgés, HÁM – Aranyszöm Rendezvényház,   
  Mórahalom
  Jelek és jelképek ’56-ról – MANK Galéria, Szentendre
  Emlékezet 56-an ’56-ról, Magyar Festők Társasága –  
  Vaszary Képtár, Kaposvár
  ’56 GYÁSZ – MKISZ Székház
  80 + 20 Kováts Albert és a Magyar Festők Társasága –  
  Műcsarnok
2017  Térben / síkban / szemléletben, MKISZ – Balassi Intézet
  Békesség nektek!, Kecskeméti Kortárs Keresztény  
  Gyűjtemény – Vigadó
  XXXIX. Nyári Tárlat – REÖK, Szeged
  Matéria Művészeti Társaság – Városi Hangverseny-  
  és Kiállítóterem, Zalaegerszeg
  Piknik XII. – Rákospalotai Múzeum
  ÚJRAtöltve – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  Magyar Festészet Napja – Bálna, Vigadó  
  T-Art Alapítvány – San Marco Galéria
  Konstellációk, Matéria Művészeti Társaság – Csikász  
  Galéria, Veszprém
  Fehér képek, Magyar Festők Társasága  – Városi Galéria,  
  Szigetszentmiklós
  Aranykor–Aranyképek, Belvárosi Művészek Társasága –  
  Nádor Galéria
2018  Vendégművészek a Szövetségből 16x1,  
  MKISZ  – Artézi Galéria
  Karátson Gábor emlékezete, Magyar Festők    
  Társasága – FUGA Építészeti Központ
  XVII. Táblaképfestészeti Biennále – REÖK, Szeged
  Vonalak – Színek – Síkok – Faktúrák, MKISZ –   
  Oslo (Norvégia)
  Anyag és Szellem, Matéria Művészeti Társaság 10 éves  
  jubileumi kiállítása – Vaszary Képtár, Kaposvár

1993  I. Országos Pasztell Biennále – Esztergom
1995  XIII. ker. festők tavaszi tárlata – Újlipótvárosi  
  Klub-Galéria
1997  KIPE 13 – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  III. Országos Pasztell Biennále – Esztergom
1998  SZÍNTÉR 13 – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  ECCE HOMO – Vigadó Galéria
1999  KIPE 13 – Újlipótvárosi Klub-Galéria
2000  MKISZ kiállítása – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  ART 13 Millenniumi Kiállítás – Újlipótvárosi  
  Klub-Galéria 
  SZÍN-TÉR 2000 – Millenniumi Szalon
  HÍD 2000 – Kecskeméti Képtár
  KIPE 13 – Galéria 2000, Hódmezővásárhely
  IV. Országos Pasztell Biennále – Esztergom
  Dialógus – Festészet az ezredfordulón – Műcsarnok
  Altamira falaitól a graffitiig – Vigadó Galéria
2001  KIPE 13 – Kecskeméti Képtár
  XXXI. Szegedi Nyári Tárlat – Képtár
  Fény és árnyék, Magyar Festők Társasága – Kecskeméti  
  Képtár
  KIPE 13 – Kortárs Galéria, Tatabánya
  KIPE 13 – Eszék
2002  MKISZ Festő Szakosztálya – Újpest Galéria
  Tendenciák, MKISZ kiállítása – Művészetek Háza,  
  Szekszárd
  Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále –  
  Kecskeméti Képtár
  Kettő, MKISZ Festő Szakosztálya – Újlipótvárosi  
  Klub-Galéria
  V. Országos Pasztell Biennále – Esztergom
  Dialógus, MKISZ Festő Szakosztálya – Olof   
  Palme Ház
  Árnyékban, MKISZ Festő Szakosztálya – Vigadó  
  Galéria
  Magánterületek, KIPE 13 – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  MKISZ Festő Szakosztálya – Kortárs Magyar Galéria,  
  Dunaszerdahely
  Hajó, Magyar Festők Társasága – Vigadó Galéria
2003  KIPE 13 – Galeria Arcis, Sárvár
  XXXII. Szegedi Nyári Tárlat – Olasz Kulturális  
  Központ
  KIPE 13 – Pécsi Galéria – Csongrádi Galéria
  Reflexiók, MKISZ Festő Szakosztálya – Kecskeméti   
  Képtár
  Magyar Festészet Napja – Budapest
  Képtelen képek – Újlipótvárosi Klub-Galéria
2004  KIPE 13 – Újpest Galéria
  Városház Galéria, Budapest
  Szín-tér, MKISZ Festő Szakosztálya – Újvidék
  Homokháti Művésztelep – Mórahalom
  XVIII. Debreceni Országos Nyári Tárlat – Medgyessy  
  Emlékmúzeum
  Magyar Festészet Napja – Millenáris Központ
  Tíz év, tíz művész – Újlipótvárosi Klub-Galéria
2005  Párhuzamok (Gáll, M. Novák, Scholz, Végh)–   
  Újlipótvárosi Klub-Galéria  
  II. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále –  
  Kecskeméti Képtár
  Keresztmetszet, MKISZ – Tragor Ignác Múzeum  
  (Görög Templom), Vác
  XXXIII. Szegedi Nyári Tárlat – Olasz Kulturális  
  Központ

  IV. Szekszárdi Festészeti Triennále (Farkas István  
  emlékezete)
  Piknik I. – Rákospalotai Múzeum
  KIPE 13 – Médium Galéria, Szombathely
  Magyar Festészet Napja – Olof  Palme Ház, Karinthy  
  Szalon
  Alternatív KIPE 13 – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  Tendenciák II. – Művészetek Háza, Szekszárd
  XI. Szolnoki Képzőművészeti Triennále – Damjanich  
  Múzeum, Szolnok
2006  XXI. század elején, MKISZ – Somogyi József  Galéria,  
  Pápa
  KIPE 13 – Studio Galerie, Bécs 
  Faktúra, Magyar Festők Társasága – Csepel Galéria
  Pannó, MKISZ – Nemzeti Táncszínház Galériája
  XI. Táblaképfestészeti Biennále – Szeged
  XIX. Debreceni Országos Nyári Tárlat
  Festészet napja – WAX Kiállítóház, San Marco  
  Galéria, Artszem Galéria
  Kontrasztok 1956 – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  AZ ÚT 1956–2006 – Műcsarnok
  Találkozások (Bartl, Dréher, Gáll, Serényi) –  
  Művészetek Háza, Szekszárd
  III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále –  
  Kecskeméti Képtár
2007  KIPE 13 – JAMK
  Tavaszi játék, Magyar Festők Társasága – Művészet  
  Malom, Szentendre
  Tendenciák III., MKISZ – Művészetek Háza, Szekszárd
  Szín, forma, struktúra a festészetben, MKISZ székház
  Stress, Belvárosi Művészek Társasága – Nádor Galéria
  XXXIV. Szegedi Nyári Tárlat – Olasz Kulturális  
  Központ
  Piknik II. – Rákospalotai Múzeum
  KIPE 13 – Városház Galéria
2008  KIPE 13 – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  XII. Táblaképfestészeti Biennále – REÖK, Szeged
  XX. Debreceni Országos Nyári Tárlat
  KIPE 13 – Veritas Galéria, Kassa 
  Piknik III. – Rákospalotai Múzeum
  Számvetés, HÁM – Szeged
  Magyar Festészet Napja – Józsefvárosi Galéria,  
  Mednyánszky Galéria
  Székely Szalon, Olof  Palme Ház, Csíki Székely  
  Múzeum
  Élő magyar festészet, REÖK Szeged 
  Fekete képek, Magyar Festők Társasága – Csepel Galéria
2009  Üvegház, Belvárosi Művészek Társasága – Nádor  
  Galéria
  Művészeti szemle – Magyar Alkotóművészek Háza
  Tendenciák 2009, MKISZ – Balatoni Múzeum,  
  Keszthely
  Síkplasztikák, Művésztanár Társaság – ART’9 Galéria,  
  Duna Televízió székháza
  XXXV. Szegedi Nyári Tárlat – REÖK
  Requiem az életért, grafikai kiállítás – Kegyeleti Múzeum
  KIPE 13 – Újlipótvárosi Klub-Galéria
  Piknik IV. – Rákospalotai Múzeum
  Matéria Művészeti Társaság – Régi Művésztelep  
  Galéria, Szentendre
  V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále –  
  Kecskeméti Képtár
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PUBLIKÁCIÓK / PUBLICATIONS

Mozgó Világ VI. évf. 1980/9 (versek)
Elizabeth Eldring: Warme mittelalterliche Symbolik zur stillen Zeit, Der Rheintaler, 1992.12.14.
Elizabeth Eldring: Der Mensch aus der Sicht dreier Künstler, Der Rheintaler, 1993.01.11.
Elizabeth Eldring: Den „Ursprung” gefunden, Der Rheintaler, 1993.11.29.
(kerékgyártó): Szavak után, képek előtt, Új Magyarország V. évf. 254. szám, 1995.10.30.
Tamás Irma: Szavak után, EGIS Hírlap XXVIII. évf. 22. szám, 1995.11.01.
Kerékgyártó Béla: Az eltávolodás fokozatai, Hajdú-Bihari Napló, 1996.09.30.
Körmendi Lajos: A lakhatatlan kint és a lakható bent, Karcagi Hírmondó, 1996.10.18.
Alföld XLVIII. évf. 1997/9. (grafikák)
Valóság XL. évf. 1997/11. (grafikák)
Pór Vilmos: Rom és Fuga – Gáll Ádám tér-idő kísérletei, Vasárnapi Hírek 16. évf. 25. szám, 2000.06.18.
Pogány Gábor: G. Á., Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, Enciklopédia Kiadó, Budapest 2001. p. 689.
Révai Új Lexikona VIII. kötet, Babits Kiadó, Budapest 2001.
Zalán Tibor: Falak, Sarokház 2001/9
Dárday Nikolett: Meditáció, Sarokház 2001/9
Szathmáry József: Gondolatok G. Á. képeinek szemlélésekor, ART forum 2005.
Wehner Tibor: Párhuzamok /Gáll Ádám, M. Novák András, Scholz Erik, Végh András/ – 
kiállítás-megnyitó (kézirat), elhangzott: Újlipótvárosi Klub-Galéria, 2005.02.02.
Száz év – száz művész – száz mű, József Attila: Töredékek 1905–2005, Arcus Kiadó, Vác 2005. p. 17.
Zalán Tibor: Megnyitó tíz hangra, Napút VII. évf. 7. szám, 2005/11
Az út 1956–2006, MKISZ kiadványa, 2006. p. IV/77.
Novotny Tihamér: Találkozások /Bartl, Dréher, Gáll, Serényi/ – kiállítás-megnyitó és katalógus, 2006.
Wehner Tibor: Mélységek, Napút IX. évf. 1. szám, 2007/1
Szabó Noémi: Gondolattér és múltmentés, Élet és Irodalom L. évf. 45. szám, 2006.11.10.
Stress – Művészet, tudomány, Belvárosi Művészek Társasága kiadványa, 2007. 
Novotny Tihamér: Continuo, avagy a festészet állandó mélyszólama, Duna-part, VI. évf. 4. szám, 2008/4
Lóska Lajos: Falkarcolatok, Új Művészet XIX. évf. 11. szám, 2008/11
Versmondó XVI. évf. 5. szám, 2008/10 (versek, grafikák)
Révai Új Lexikona XIX. kieg. kötet, Babits Kiadó, Budapest 2008.
Szabó Noémi: Testet öltött anyag, Élet és Irodalom LIII. évf. 32. szám, 2009.08.07.
Gáll Ádám: Terrénum, EX-BB Kiadó, Budapest 2009.
Zalán Tibor: Gáll Ádám – Terrénum, terasz.hu, 2009.12.30.
Novotny Tihamér: „Híd-fők” Anyag és faktúra – kiállítás-megnyitó, Duna-part, VII. évf. 4. szám, 2009/4
Pannó – Panorámák, MKISZ kiadványa, 2010
Balázs Sándor: Hagyni a képet lélegezni, Új KönyvPiac, 2010. július–augusztus
Knox: Az enyészet relikviái, Ferencváros, 2010.11.26.
P. Szabó Ernő: Falak Pannóniából, Új Művészet XXII. évf. 1. szám, 2011/1
Somhegyi Zoltán: Meditatív erőtér, Új Művészet XXII. évf. 9. szám, 2011/9
Cukor György: A pillanat képírója, Kortárs 55. évf. 11. szám, 2011.
Matéria Művészeti Társaság kiadványa (Grecsó Krisztián: A matéria krónikásai), 2012
Száz év – száz novella – száz grafika, Kétpercesek – Hommage à Örkény, Arcus Kiadó, Vác 2012. p. 60.
Sinkó István: Túl a matérián, Új Művészet XXIII. évf. 6. szám, 2012/6
Szeifert Judit: Földbe vájt és falba vésett jelek, Új Művészet XXIV. évf. 11. szám, 2013/11
Szeifert Judit: Töredék-metaforák. A lírai archaizálás jelensége a magyar művészetben, kepiras.com, 2013.11.30.
Novotny Tihamér: Continuo, avagy a festészet állandó mélyszólama, in N.T.: A látható és a láthatatlan, 2014. p. 222-224.
KÉP-TÁR-HÁZ, MKISZ kiadványa, 2014. p. 166-167.
Labirintus, MAOE kiadványa, 2014. p. 103.
Wehner Tibor: Matéria-rejtélyek, Új Művészet, 2015. január-február
Hemrik László: Köztes időben, Új Művészet, 2015. augusztus
László Melinda: Az anyag energiája, Új Művészet, 2016. november
Hemrik László: Eltűnésmintázatok, 2016. okt. 14. kiállítás-megnyitó (kézirat)
Szeifert Judit: 80+20 Kováts Albert és a Magyar Festők Társasága, Műcsarnok, 2016
Ruben Balla: Konstellációk, Új Művészet, 2017. november
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