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SZEIFER T JUDIT
Terrēnum temporis – A z id ő helye
Gáll Ádám művészete
A kötet címében szereplő terrénum latin szó. Jelentése talaj, föld. Az a termékeny anyag, amelybe magot vetve új élet
sarjad. Termőföld, amit meg kell művelni. A terrénum ilyen értelemben a művészet metaforájaként is értelmezhető.
A megmunkálásra váró anyag, amiből a mű születik. Ugyanakkor a kész mű területet hódít, teret kér és foglal magának.
A mi személyes terünkkel egyesülve, azzal folyamatos kölcsönhatásban létezik. Ez a terrénum másik jelentésével (tér,
terület) kapcsolódik egybe. Így nem véletlen, hogy ezt választotta Gáll Ádám jelen kiadvány címéül. Ugyanakkor túl
az általánosságon, Gáll műveiben – mint azt a továbbiakban látni fogjuk – még árnyaltabb kapcsolatok is felfedezhetők
a terrénum szó előbb említett jelentéseivel.
Alábbi írásom fejezetei elé címként Gáll Ádám verseiből választottam egy-egy sort. A versek folyamatosan végigkísérik
életművét. Ez egyrészt még érthetőbbé teszi képzőművészeti tevékenységének líraiságát, másrészt verbálisan saját
maga írja le, fogalmazza meg azokat a képi eszközöket és tematikai szálakat, amelyek rajzait, festményeit jellemzik.
A tanulmány készítése közben, amikor szavakat kerestem a művek és a velük kapcsolatos jelenségek leírásához, többször
volt részem abban az élményben, hogy szinte szó szerint ugyanazokat a kifejezéseket, gondolatokat találtam meg
egy-egy versben, amiket magam is írni szerettem volna a képekkel kapcsolatban. Gáll festészetének elemzését
megkönnyítik ezek a költészeti munkák. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ezek a versek nem interpretálják
a képeket, velük párhuzamosan születtek. Így csupán más formában öltenek testet bennük az azonos gondolatok.
Vo nalak k á z su g orod nak a falak
(Egyenes labirintus)
A Gáll Ádám verséből idézett sor jól szemlélteti azt a folyamatot, amit művészete a nyolcvanas évek elejétől napjainkig
bejárt. Egyrészt utal arra a mozzanatra, ahogy a képeiből fokozatosan elmaradó konkrétumok után látszólag eltűnt
minden tériség. Valójában azonban éppen az ellenkezője történt. Kinyílt a tér, és a beszédes képtárgyak leszűkítő
interpretációitól megszabadult kép nemcsak az értelmezési lehetőségek határtalansága irányába tört utat, hanem rajta
valójában is a végtelenbe vezető perspektívák nyíltak meg.
Korábbi, a hetvenes évek végén és a nyolcvanas években készült rajzain a figuratív megjelenítésmód volt jellemző,
és a kompozíciókon a vonal dominált. Ezeknek a képeknek gyakori témája volt a maszk (Rajzmaszk 1978), amely
a rituális rejtőzködés és a feltárulkozó szerepjáték eszköze is egyben. Bohócszerű, cirkuszi mutatványosokhoz hasonlatos
szürreális figurái (Fenn 1980) éppúgy e világi figurák, mint mitikus alakok. Már az egészen korai rajzok esetében is jellemző
a képsíkok elegyítése, a különböző nézetek és mozdulatfázisok egy kompozíción belül való megjelenítése. A lendületes,
olykor zaklatott vonalak kuszaságából kibontakozó jelenetek ezáltal expresszív hatásokkal és szürreális tartalmakkal
telítődtek (Firka-hungarica 1984). A nyolcvanas évek közepe felé haladva a zaklatott vonalgubancok kontúrokká
simultak, de továbbra is az egy képen belül megjelenő több jelenet és mozdulatsor lendületessé tette a műveket
(Átmenők 1984; Marasztalás 1984).
Ekkori művei többségében szén- és krétarajzok. Mindkét anyag puha, lágyan egymásra mosódó, hamvas színfoltjaival
átmenetet jelent a grafika és a festészet között. A szén és a kréta különösen alkalmas a valóságtól való eltávolításra.
Improvizatívabb jellegük miatt lehetővé teszik a kompozíciók gyors felvázolását, az impressziók rögzítését.
Mivel nagyon gyengén tapadnak az alaphoz, így a kép részleteinek a színek és formák felrakása utáni fejlesztése,
javítása vagy akár le-, illetve visszatörlése is lehetséges. Ezekkel az anyagokkal, eszközökkel hol expresszív vonalkötegek
felszabadultan, játékosan, vagy éppen kemény határozottsággal népesítik be a képfelszínt (Meghatározások I–II.
1986), hol szfumátós foltok páraszerűen lebegő faktúrákat eredményeznek (Készülődés 1984; Elmozdulások 1983).
Ezzel a festői közeggel polemizálnak a képeken szereplő, olykor csupán jelzésszerű vonalakkal felvázolt, rajzos
emberalakok (Meghatározások III. 1986). Az éles vonal és a puhán omló folt, az expresszív és a lírai elemek, illetve
a narratív és a redukált, jelszerű részletek kölcsönhatásából születő képek összhatásukban az álmok ködös derengését,
illetve a távolról felrémlő emlékek világát idézik. Itt is jelen van már az a lírai felületképzés, ami későbbi, a kilencvenes
évek végén induló festményciklusában teljesedik ki.
Helyzetkép ‘78 /
Situation Report ‘78,
G. Á. fotó / photo
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Később, főként a nyolcvanas évek végétől kezdve fokozatosan a folt, a faktúra veszi át a vezető szerepet (Kaleidoszkóp 1985;
A megformálódás nehézségei 1993). Még tovább redukálódik a színhasználat, kopottas barnák, fáradt szürkék dominálnak
(Megidézve I–II. 1987). Majd néhány olajfestmény következik, amelyeken már kifejezetten a faktúrával folytatott
kísérleteket (Túlpartról 1991; Visszaszületés 1991). Ezeken a képeken vaskos ecsetnyomokkal felhordott festékrétegek alól
vonalas és figuratív részletek tűnnek elő. A rétegzettségen túl, alapvetően a világos és az egészen sötét foltok kontrasztja
érzékelteti a tériséget, a képi távlatokat. A Térbomlás (1991) és a pár évvel később született Inkarnáció fehérben II. (1993)
című festmények visszakapart, horzsolt felületei kopottas hatást keltenek. Sérült és sérülékeny felületeik létünkre is
utalnak, másrészt az idővel vannak összefüggésben. Ahogy majd a későbbiekben is látni fogjuk, az idő kulcsfogalom
Gáll művészetében, és egyik szinonimája képein éppen a roncsolódás.
Több ekkortájt készült munkán (Inkarnáció fehérben 1993; Széthullás 1993; A kép elhagyása 1994) gyűrődésszerű
kitüremkedések, bemélyedések mint mozgásban lévő képlékeny massza megkövült felszíne jelennek meg. Mint a láva,
amely maga alá temette a múltat, hogy megőrizze a jövőnek. Ezek a gyűrődő és ráncolódó felületek szintén elsősorban
az idő folyamatát szimbolizálják.
A kilencvenes évek elején készült festményein, ahol nem szerepelnek figuratív elemek, eleinte a rusztikus foltokból
kirajzolódó alakzatok hasonló formajátékokat idéznek, mint a korábbi szén- és krétaképeken megjelenő figurák körvonalai
(Áttűnések 1993). A kilencvenes évtized végén készült képeinek felületét festékbe kevert homok alkalmazása teszi rusztikussá
– s mint az idő által vájt mélyedések, repedések, foltok rétegződnek egymásra karcolt, jelszerű motívumai. De ezek között
is akad olyan kompozíció, ahol a gyűrődések, foltok figuratív jelenetek lenyomatára emlékeztetnek (Képnyomok I. 1998).
A kilencvenes évtized végére, mint már említettem, a folt, a faktúra válik uralkodóvá, de a vonal is mindvégig megmarad.
Még legutóbbi korszakának rusztikus felületű festményein is, ahol karcolássá, sérülésnyommá, rovátkává redukálódva
meghatározó tartalmi jelentést hordoz.
A mulandóság mélyülő árkaival bekerítve
(Terítéken)
Létünk egyik alapkérdése az időbeli határok kijelölése és megértése. Kétségbeesetten próbáljuk megragadni az időt,
definiálni önmagunkat az idő folyamában, helyzetünket a mulandóság és az öröklét által kijelölt intervallumban.
Elhelyezni a „nagy egészben” a kort, amelyben élünk.
Gáll Ádám művészetének is alapvető témája 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, a körülöttünk lévő évszázados, évezredes vagy évmilliós kulturális,
illetve földtörténeti emlékek folyamatos pusztulása.
Gáll Ádám számára alapvetően fontos az idő, az időhöz való szubjektív és objektív viszony megragadása és kifejezése.
Képeivel az idő folyamatának és az időtlenségnek a relációit, a meg- és átélhető külső és a belső idő személyes és
relatív mérhetőségét, illetve mérhetetlenségét is elemzi. Az idő többféle aspektusa is megjelenik tehát művészetében.
Egyrészt az egyén által megélt idő, az emberi lét születéstől az elmúlásig tartó korszakai, az öregedés folyamata
érzékelhető. Ebben a személyes és egyben egyetemes történetben a folyamatosság, a fokozatosság megragadása
dominál. A képfelszínen lévő horzsolások – sebek, amelyek emberi bőrfelületek ráncait, bőrredőket idéznek. „Húsunkba
vágott barbár mintázat” ez. Néha felszíni horzsolás, karcolás, máskor mélyen bevésődő nyom. Lehet fosszília vagy
kor-lenyomat. Ahogy Gáll Avult képtár című versében írja: „A múlt gonosz ráncaitól rútul ábrázatunk, / málladozik
falainkról unalmas káprázatunk. / Felfeslett vásznainkon már a holnapok éhe…”
Az idő másik vonatkozása Gáll képein a földtörténeti értelmezés. Ez egyrészt munkamódszerében, az egymásra
rakódó rétegek alkalmazásában érhető tetten. A rétegződés a földtörténet korszakaihoz hasonló, abból okuló, annak
tanulságait is felhasználó képépítési folyamat. Az egyes rétegek nemcsak egymásra rakódnak, de el is mozdulnak
egymáshoz képest, mindig más és más szeletek kerülnek felszínre, s a folyamat végén egy spirálisan egymásra épülő
rendszer alakul ki a részletekből.

8

A rusztikus, földszínű (fekete, sötétbarna) képfelületek göröngyei, rögei ugyanakkor konkrétan is a talajszerkezethez,
a földbarázdákhoz hasonlatosak (Mart 2002; Terra 2003; Tájvakolat III. 2003; Képnyomok V. 2003). Az organikus képfelszínről a földrovátkákon kívül, mint már említettem, az ember bőrének szerkezetére, ráncaira is asszociálunk, ezzel
a képek a földtörténetre és benne az egyén életszakaszaira utalnak. A föld szimbolikus jelentéstartalma elsősorban
a teremtéssel és a születéssel kapcsolódik össze. Itt ismét visszautalnék a kötet címében szereplő terrénum szó bevezetőben tárgyalt jelentésrétegeire. Ezek a képek az első értelmezéssel, a földdel kapcsolják össze Gáll művészetét. A földből kel ki
a mag, ezért az éltető föld, a termőföld elnevezés, ugyanakkor a szülőföld fogalma is ezzel függ össze, és ezek mindegyikében a föld születéssel való jelképes, illetve konkrét kapcsolata fejeződik ki. Hiszen a föld egész életünket végigkíséri,
a születéstől a halálig. A földnek adjuk vissza porhüvelyünket, amelyből eltávozott az élet, így a föld egyben
az elmúlás és az enyészet jelképe is. Születés, élet, elmúlás. Mind az idő folyamatosságát jelzik. A föld tehát végső soron az idő szinonimája, de ugyanakkor pandanja is. Míg az idő örök, elpusztíthatatlan, beláthatatlan idea, addig a föld
a folyamatos pusztulásra ítélt véges anyag. Úgy is mondhatnánk: az idő a földben materializálódik, rajta keresztül nyer
érzékelhető minőséget.
Az értelem rideg geometriája testünkhöz idomul
(Pszichopolisz)
Az utóbbi évtized festészeti termését tekintve, a narratíva végleg eltűnt, teljesen feloldódott a faktúrában. Gáll
Ádám minden azóta készült festménye hasonlóságot mutat technikai, fakturális megoldásait, rusztikus felületeit és
geometrizáló, letisztult képelemeit tekintve. De még sincs két azonos kompozíció, felület, illetve kép.
Képein az érdes faktúrák szertelen, organikus burjánzásából geometrikus formák kontúrjai sejlenek föl, amelyek
rendszerezik, és letisztult keretbe foglalják a szerves felületeket. Mértani alakzatok: négyzet (Meta 2000), téglalap (Imago
2000; Sávok 2000; Képfelejtés 2001; Módosulások 2004), kör (Okozat 2004) és alapjelek, mint a kereszt (Diabolikon 1999; Jel
2004; Zóna 2005; Holt tér 2006; Post mortem 2006; Múlás III. 2009) finoman bekarcolva, szinte csak jelzésszerűen rajzolódnak
ki a régi festmények (táblaképek és freskók) kopottas felületét idéző képfelszínen. A tudatos képszerkesztés mellett
fontos szerephez jut a véletlen is. A gyakran spontán alakuló foltok, faktúrák keletkezésükben is természeti formákhoz
hasonlatosak. Ezáltal a képek az organikus és geometrikus, a szerves és mesterséges, a természeti és az ember alkotta
dualitását hordozzák. Sokszor megjelennek hasadékok a képen – ékek és lékek (Kék ék 2009). A képfelszínen megjelenő
repedések lehetnek utak, amelyek a megismerés ösvényeiként kanyarognak. Az egyenes vonalak, mint hasítékok
jelennek meg, alkotójuk, bár általuk jelzi, hogy ismeri ezt az egyszerűbb megoldást, mégis szívesebben bolyong
a faktúrák hepehupás rögei és bemélyedő útvesztői között (Felület II. 2003). A vonalak megjelenésével a kanyargó utak
kiegyenesednek, kijelölve a legrövidebb útvonalat, amely bármilyen célravezető, mégsem mindig a legautentikusabb
és a legjárhatóbb a festő számára (Imaginárius tér 2007; Szeglet 2008). Ezáltal Gáll Ádám műveinek filozofikus tartalmai
kerülnek előtérbe. Az út, a tao, Lao-ce filozófiájának is alapvető kategóriája. A képeken tekintetünk is bejárhatja a festői
gondolkodás, általánosabban pedig a tapasztalás jelképes labirintusát. Az út során gyűjtött emlékek sűrűsödnek,
ritkulnak, keresztezik egymást, illetve elfutnak egymás mellett.
Néha architekturális részletek ismerhetők fel (Rom II. 2001; Múlás II. 2008; Tér-torzó 2009). Kapuk, átjárók, boltívek,
ablaknyílások, spaletták fragmentumai, padlózatok, kövezetek enyhe rövidülésben – mind-mind a tériségre utaló jelek.
Tehát a terrénum másik értelmezésével, a terület, tér jelentéssel kapcsolódnak egybe ezek a munkák. Vannak olyan
képek is, ahol egész labirintusrendszer vagy város alaprajza bontakozik ki (Arche 2005; Rétegek 2004).
Az organikusan burjánzó képfelszínbe finoman bekarcolt szabályos alakzatokkal, a természet alkotta felületek és
az emberi kéz által teremtett formák szerves együttélését, azok közös eredőjét summázzák ezek a művek.
A keletkezés–pusztulás felületei
(Falak)
A képek egy csoportján a függőleges és vízszintes szabálytalan repedések egyértelműen falvakolatokon keletkezett
réseket idéznek (Törésvonal 2005; Fal-függő 2005). Ahogy azt Falak című versében maga a festő is megfogalmazza,
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valóban ezek a pusztulásformák, a málló vakolatok, rések, repedések a falakon ihlető forrásai művészetének.
Ezek az alkotó számára művészi értékeket hordozó, intuitív élményfragmentumok. Az elmúlás, az enyészet új „életet” szül.
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…” 1
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 (Falazat 2007; Invokáció II. 2008). A horzsolások, karcolások, nyomok sokszor pókhálóval beszőtt felületekre is
emlékeztetnek (Megkettőzött magánvaló 2006; Reliktum 2004). Ezzel az elfeledettség érzetét keltik, és az elfelejtett, de el
nem múló, el nem pusztuló és el nem pusztítható, illetve felfedezésre váró örök értékeket szimbolizálják (Fal-memento 2005).
Másrészt ezeket a hétköznapi jelenségeket, mint a pergő vakolat, a penészes falfelület – szakralizálják is Gáll Ádám művei.
A megjelenésükben murális hatású munkák devóciós vagy oltárképek áhítatát keltik, és a transzcendencia felé nyitnak utat.
Ahogy a határtalan és felfoghatatlan időben személyes létünk idejét próbáljuk értelmezni, éppúgy keressük a kapcsolatot
valami magasabb szubsztanciával, felsőbb létezővel. A vallásos szóhasználatban a transzcendencia kifejezéssel elsődleges
értelemben a teremtetlen létezőre, azaz Istenre szokás utalni. Ugyanakkor a 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,
e világi és túlvilági, determinált és véletlen, organikus és ember alkotta, sőt pusztulás és keletkezés között is.
Kép-csend örök idő
(Kezdet)
Gáll Ádám képeinek ősiséggel, múlttal való kapcsolata megnyilvánul a faktúraképzésben, a kopottas, archaizáló felületekben,
amik egészen korai rajzai óta jelen vannak művészetében. Ebben a tekintetben nem társtalan a jelenkori magyar festészetben.
A kortárs (magyar) képző- és iparművészetben, valamint az irodalom területén is széles körben megfigyelhető, hogy
az alkotók művészeti példáért, illetve inspirációért a múltba nyúlnak vissza. A festőművészek (művészet)történeti,
alkotói vizsgálódásainak oka különböző aszerint, hogy a művészet történetéből mit emelnek ki, mivel foglalkoznak;
ezek lehetnek fogalmi, módszerbeli, műfaji kérdések, illetve kötődhetnek konkrét mesterekhez vagy művekhez.
Ezen a radikális archaizmuson 2 belül kibontakozik a műveknek egy határozottan körvonalazható csoportja, amelyek
megjelenésükkel: töredékességükben, leletszerűségükben keltenek archaikus hatást. Ebbe, az általam lírai archaizmusnak 3
nevezett tendenciába azon alkotók tartoznak, akiknek festészeti technikájában, munkamódszerében archaikus
törekvések nyilvánulnak meg, amelyek következtében maguk a kész művek öltenek leletszerű, töredékes formát, archaikus
(s egyben archeológiai) hatást keltve ezáltal. A lírai jelzőt a műcsoportot (közösen) jellemző visszafogott, természetközeli

1 Leonardo: A festészetről, bev.: Boskovits Miklós, ford.: Gulyás Dénes, Corvina Kiadó, Budapest, 1967. 66. fejezet, 53.
2	A „radikális archaizmus” elnevezést Szigeti Csaba: A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a kortárs magyar költészetben (Jelenkor Kiadó, Pécs, 1993.)
című könyvéből vettem át. Ez a tanulmány nem csak azt bizonyítja, hogy a kortárs költészetben hasonló jelenség figyelhető meg, mint a képzőművészetben, hanem módszertani szempontokkal is gazdagította munkámat.
3	A fogalom Szeifert Judit: A töredék metaforái. Lírai archaizmus a kortárs magyar festészetben című írásában került bevezetésre. in: Új Művészet
2000/5. 6-11.
	A szerző azóta több tanulmányt publikált, és 2003-ban a Vigadó Galériában kiállítást is rendezett e témában. (A töredék metaforái kiállítás – 2003.
december 18 – 2004. január 31., Vigadó Galéria, Budapest)
	A kiállításnak nem volt, és nem is lehetett célja a téma egészének feltérképezése, az előzmények és a külföldi párhuzamok bemutatása, azaz
a szerző addigi kutatási eredményeinek teljes feltárása. A bemutatott kortárs művek a lírai archaizmus jelenségkörének egy tágabb szeletét
adták, a középgeneráció (pl. Bátai Sándor, Kovács László, Kovács Péter, Molnár Péter, Krajcsovics Éva, Valkó László, Váli Dezső, Vojnich Erzsébet) és
a fiatalabb festőnemzedék (pl. Nádor Tibor, Pápai Miklós, Szalkai Károly, Szarka Csilla) alkotásai közül választva jellemző példákat, ezzel reprezentatív
keresztmetszetét adva a témához kapcsolódó műveknek.
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színek és az átgondoltan formált felületek indokolják. 4 Az alkotók hol kopottas festői felületekkel, hol apró elemekből hozzák
létre az archaizáló faktúrákat, hol erőteljes vonalstruktúrákkal, gesztusszerű nyomokkal érik el ugyanazt. Más művészek Gáll
Ádámhoz hasonlóan, rusztikus vakolatszerű felületképzéssel komponálnak, többek között Kovács László (1944– 2006) vagy
Valkó László (1946). Illetve van egy szűkebb csoport, amely Gáll művészetével még szorosabb rokonságot mutat: azok a
művek, amelyeken az archaizáló, rusztikusan képzett felületek mértani elemekkel, azokra utaló jelekkel párosulnak, anélkül
hogy elveszítenék lírai és organikus jellegzetességeiket, így Dréher János (1952) vagy Szalkai Károly (1966) alkotásai.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy a lírai archaizmus körébe sorolható művek izolált közegben születnek, életre hívójuk
éppen az atomizálódott társadalom. Az alkotók nem egy mozgalom keretein belül, programszerűen sorolhatók
ebbe a csoportba, hanem csupán rokon szellemiségű műveik által jönnek létre ezek a találkozások. A művekben
fellelhető töredékesség egyrészt az elhallgatás, a redukált eszközökkel, a kevéssel többet mondás, másrészt a kultúra
ősi mivoltához való visszanyúlás szándékából ered. Semmiképpen sem cél, hanem csupán következmény.
A Gáll egyes képein látható szinte kráterszerű bemélyedések a kozmoszra, az ősrobbanás pillanatára is utalnak.
Ez a momentum kaotikusnak hat, mégis középponttól kiinduló, koncentrikusan haladó, körszerű alakzatba rendeződő
struktúra alakul ki belőle (Felület III. 2004; Alom 2004). A felület örvénylik, mégis nyugodt. Ez a kettősség érezhető
minden festményben. Ezért lehetséges, hogy egyszerre vonzanak is magukhoz, meditatív elmélyülésre késztetve, illetve
változatos, izgalmas, már-már nyugtalan felületeikkel ugyanakkor el is távolítanak maguktól, hogy nagyobb léptékben
szemlélve, folyamatos továbbgondolásra késztessenek minket. A káosz és a rend egyesül bennük. A káosz a teljes zűrzavart,
a fejetlenséget, az összevisszaságot jelenti. Ugyanakkor a káosz a világ létrejöttét megelőző rendezetlen ősállapot is.
Gáll Ádám művészetében mindkét értelmezés jelen van tehát, hiszen vizsgálja egyrészt a kaotikus állapotokban
rejlő szabályosságokat, másrészt minden képe visszautalás is egyben a világ keletkezése előtti archaikus viszonyokra,
amikor még a lét és a nemlét egymástól elválaszthatatlan egységben forrtak össze. Hiszen minden ma látszólag
ellentmondásosnak tűnő fogalom egykoron, az ősi időkben egy tőről fakadt. Közös gyökérből ágaztak el, s váltak hosszú
folyamat révén egymás pandanjaivá, ellentéteivé – de egymás nélkül nem értelmezhető, létezni képtelen, szervesen
összefüggő párokká. Akár a fény és a sötétség, a kint és a bent, a lent és a fent, az élet és a halál vagy a káosz és a rend.
A radikális archaizmus elnevezéséből adódóan a felszínen a visszatérés fogalmával kapcsolódik össze. A radikális,
konkrétabban az ezen belül megfigyelhető lírai archaizmust a kortárs magyar képzőművészetben részben és
a felszínen, a „vissza a táblaképhez!” törekvése is jellemzi. A táblakép műfajához való visszatérés többnyire maga után vonja
a hagyományos (festészeti, grafikai) eljárások és munkamódszerek alkalmazását.5 Ugyanakkor a lírai archaikus
tendenciába sorolható alkotók, így Gáll Ádám is, a tradíciók követése és alkalmazása mellett és által folytonosan
a táblakép műfajának megújítására törekednek.
Az évszázadok, sőt esetenként évezredek óta alkalmazott technikai megoldások láthatatlan összekötő-zsinórként
kontinuitást biztosítanak a régi korok és a jelenkori művészet most tárgyalt alkotásai (köztük Gáll Ádám festményei)
között, de az ezen művekben (szándékosan) keltett töredékesség is visszautal a múltra. Ezek a kortárs munkák
a töredéket az időtálló művészi alkotás metaforájává avatják. Így, ezekben az alkotásokban, a hiány metafizikus
tartalmain keresztül és a tradicionális művészeti eszközök alkalmazása által, az idő módszerének építő-romboló
dialektikája jut kifejezésre. Repedések, mélyedések, formák és formátlanságok – az idő fokozatos munkájának tanúi.
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.
Gáll számára is mind munkája metódusát tekintve, mind a létrehozott pusztulásformák esztétikai értékeinek
hangsúlyozása szempontjából – az idő az örök mintakép. Alkotásai a végtelen pillanat emlékművei, az idő
monumentumai.

4	A jelenlegi hivatkozásokat a Titokmetaforák és időtöredékek. Lírai archaizálás a kortárs magyar festészetben című, a kiállításhoz kapcsolódó katalógusban
megjelent tanulmányomból idézem.
5	Ma, amikor kikiáltották a „táblakép halálának” korát, és egyre nagyobb teret hódítanak a hagyományos festészeti és grafikai eljárásokat részben
vagy teljesen kiküszöbölő technikai és műfaji megoldások (például a komputertechnika vagy az installáció műfaja), jószerével az is archaizálásnak
számít, ha valaki tradicionális eszközökkel, a táblakép műfajában alkot. A táblakép (műfaji) válságából következik tulajdonképpen a festészet
(technikai) válsága. De ha valaki valamely hagyományos technikai vagy műfaji megoldást választ, még nem szükségszerű, hogy archaizáló
tendenciát képvisel. Sőt megfordítva is igaz, hogy nem csupán hagyományos műfajokban jönnek létre archaizáló alkotások.
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Judit Szeifert
Terrēnum Temporis – The Place of Time
On the Art of Ádám Gáll
The word Terrain in the title of this book goes back to the Latin (Terrēnum). It means earth, soil; in other words, the fertile
material from which seeds spring to life; i.e. arable land for cultivation. In this sense, terrain can be understood to mean a
metaphor of art; the material waiting to be shaped, the material from which the artwork is born. However, the new work
also conquers new ground, demands and occupies new areas. It joins our personal space, constantly interacting with it.
This relates to the other meaning of terrain (area, space, place). It is thus no coincidence that Ádám Gáll chose this as the
title of his album. However, Gáll’s art, as we shall see below, provides more ramified connections with the meanings of
terrain mentioned.
In my essay, I have chosen lines from the poems of Ádám Gáll as subtitles. Poetry constantly accompanies the art of Gáll.
His poems, on the one hand, help us understand the lyricism of his fine-art activity, and, on the other, he himself verbally
describes and formulates the pictorial means and thematic threads that characterise his drawings and paintings. In the
course of writing, looking for words to describe the works and the related phenomena, I often had the experience that
I came across exactly the same expressions and thoughts in the poems as I had wanted to use on my own. The poems
greatly assist the analysis of the paintings. Nevertheless, it must be noted that they do not interpret them; they came into
being parallel to them. Thus it is merely the same ideas that are embodied in different forms.
Walls shrink to lines
(“Straight Labyrinth”)
The line from Ádám Gáll’s poem perfectly illustrates the process his art underwent between 1980s and the present. First,
it alludes to the fact that all spatiality has ostensibly disappeared from his pictures as they gradually relinquished the
concrete. But in point of fact the opposite happened. Space opened up; and the picture, having got rid of the delimiting
interpretation of telling pictorial objects, not only broke ground towards unbound possibilities of interpretation, but had
its perspectives throw wide to the infinite.
His earlier drawings produced in late 1970s and 1980s had been characterised by figuration, and dominated by the
line. A frequent subject matter of these pictures was the mask (Drawing Mask, 1978), which is the means of both ritual
hiding and self-revealing role playing. Like clowns, fair showmen, these surreal figures are just as this-worldly as mythical
(Above, 1980). The combination of pictorial planes, various points of view and phases of motion in the same composition
had been characteristic of even the earliest drawings. The scenes taking shape from the dishevelment of sweeping,
sometimes distraught lines had thus been filled with expressive effects and surreal content (Doodle Hungarian, 1984). By
the mid-1980s, the distraught tangles of lines settled into contours, but the several scenes and series of movement in
one composition still made the pictures dynamic (Traversers, 1984; Requests to Stay On, 1984).
Most of his works of this period are drawings in charcoal and chalk. The soft, creamy colour patches of both
materials mildly running over one another indicate a transition between graphics and painting. Charcoal and chalk
are particularly fitting for dissociating from reality. Due to their improvising features, they enable quick outlining of
compositions, the recording of impressions. As they do not stick to the paper fast, details, colours and forms can be
developed, corrected, rubbed out in full or part even after application. These materials and means enable sometimes
clusters of expressive lines to cover picture surfaces freely and playfully or with firm resolution (Definitions I–II, 1986),
sometimes sfumato patches to create factures drifting like mist (Preparation, 1984; Shifts, 1983). It is this painterly
medium of the pictures that their human figures often drawn in mere indicative outline controvert (Definitions III,
1986). The pictures made up of the interactions between sharp lines and softly gushing patches, expressive and lyrical
elements, narrative and reduced, indicative details are suggestive of the hazy glimmering of dreams or the world of
distantly emerging memories. These pictures already employ the lyrical surface shaping that will be perfected in the
cycle of paintings begun at the end of the 1990s.
From the end of the 1980s, the patch and the facture gradually begin to assume the main role. (Kaleidoscope, 1985;
The Difficulties of Formation, 1993). Colouration is reduced further: faded browns and old greys come to dominate

Magyar Képzőművészeti Főiskola 1973–1978 / Hungarian Academy of Fine Arts 1973–1978, G. Á. fotó / photo
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(Invoked I-II, 1987). And then follow some oils that expressly experiment in facture (From the Other Side, 1991;
Re-nativity, 1991). Line and figural details loom out from under the layers of paint applied in heavy strokes of brush in
these paintings. Apart from the layers, it is the contrast of fundamentally light and wholly dark patches that render
spatiality and pictorial perspective perceptible. The abraded and frayed surfaces of pictures like Space Disintegration
(1991) and Incarnation in White II (1993) give the impression of shabbiness. Their damaged and fragile planes allude to our
existence, and are also related to time. As we shall see below, time is a key concept in Gáll’s art, and one of its synonyms
is being worn away.
In several pictures of this period (Incarnation in White, 1993; Falling Apart, 1993; Forsaking the Image, 1994), various
wrinkly bulges and dents appear as though they were the petrified surface of an ever-moving, malleable mush – like
lava that has buried the past to preserve it for the future. These wrinkling and creasing surfaces primarily symbolise
the progress of time.
In the paintings of the early 1990s, which have no figural elements, the patterns taking shape in the rustic patches at
first suggest the same type of formal play as the outlines of the figures appearing in the drawings in chalk and charcoal
did (Fade-ins, 1993). The surfaces of the paintings of the late 1990s are made rustic through mixing sand into the paint;
as though shaped by time, the dents, rifts and patches of their scratched, sign-like motifs layer upon one another.
But in these compositions, the creases and patches still seem to recall figural scenes (Image Traces I, 1998).
As mentioned, the patch and the facture come to dominate by the end of the 1990s; nevertheless the line is also
retained – as it is even in the rustic surfaces of his most recent period, where it is reduced to scratch, injury trace or
groove to bear crucial meaning.
Surrounded by the deepening trenches of transience
(“Prey”)
A fundamental question of our existence is establishing and understanding the limits of time. We desperately try to
grasp time, define ourselves in its progress and our position in the interval between transience and eternity; and to place
the age in which we live in its “great totality”.
Time is a fundamental subject in the art of Ádám Gáll – time as both an inconceivable, incomprehensible, essentially
abstract concept and the concrete traces of time one can feel on his very skin. The dual nature of time – its limitlessness
and constancy, its finiteness and hiddenness, its everlasting progress – ceaselessly raises doubts and uncertainties in us,
often making us question the very meaning of our existence. The limitedness of time is primarily proved by the fact that
our own world, physical being, the hundred-, thousand- and million-year-old cultural and geohistorical monuments
around us decay.
Time, understanding and expressing the subjective and objective relation to time, is fundamental for Ádám Gáll. In his
pictures, he analyses the relations of the progress of time and timelessness, of experienced time, of external and internal,
personal time, of its relative measurability and immeasurability. Several aspects of time thus appear in his art. First, there
is the time experienced by the individual: the periods of human existence from birth to death, the process of aging
rendered perceptible. What dominates in this personal and universal story is grasping its continuity and gradualness.
The frays in the surfaces of the pictures are wounds, suggestive of the wrinkles and creases in human skin: “Barbaric
patterns carved in our flesh.” They are sometimes but superficial scratches and scores, sometimes deeply ingrained
traces. As he puts it in his “Obsolete Gallery”: “Our faces get ugly from the evil wrinkles of the past, / our trivial delusions
crumble from our walls. / Tomorrow’s hunger is on our painted canvases…”
The other aspect of time in Gáll’s painting is that of geohistorical interpretation. On the one hand, this can be grasped
in his method of applying several layers upon one another. This layering process of picture building is like the periods
of geological history – one that has learned from it. Individual layers not only settle on one another, but also shift in
respect of each other, bringing different sections to the surface every time; and, built spirally from the details, a system
develops by the end of the process.
On the other hand, the rustic, earth-colour (black, dark brown) lumps and clods of the picture surfaces resemble the
structure of soil and furrows (Precipice, 2002; Terra, 2003; Landscape Mortar III, 2003; Image Traces V, 2003). Apart from
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earth grooves, they may also be associated with, as already mentioned, the texture of human skin, thus alluding to both
geological history and the periods of individual human life. The symbolic meanings of earth are primarily related to
creation and birth. And here I should like to refer again to the various meanings of terrain discussed in the introduction.
These pictures connect Gáll’s art with its first meaning: the earth. Seeds sprout from the earth – hence the expressions
life-giving soil or fertile land, but native soil (motherland, fatherland) is also related, all of which express a symbolic or
concrete connection between earth and birth. Earth accompanies our whole life, from birth to death. We give back to
the earth our tenement of clay from which life has passed – from dust to dust; earth is thus a symbol of evanescence and
decay, as well. Birth, life and death – each signifies the continuity of time. In the last analysis, the earth is a synonym of
time, but also its pendant. While time is eternal, invincible, an incomprehensible idea; the earth is finite matter doomed
to perish. We might say, time is materialised in earth, and acquires a perceptible quality through it.
The rigid geometry of sense will mould itself to our bodies
(“Psychopolis”)
In respect of the works made in the last decade, narrative has finally disappeared, completely dissolving in facture.
Ever since, all the paintings of Gáll resemble one another as far as technique, factural devices, rustic surfaces, and
settled geometrising elements of picture are concerned. In spite of this, there are no two identical compositions,
surfaces, and pictures.
The contours of geometric shapes loom up from the unruly, organic proliferation of rough factures, and hold the
organic surfaces in settled frameworks. Finely scratched into the tattered surfaces suggestive of old paintings (panels
and frescos), geometric figures are faintly outlined, namely: a square (Meta, 2000), rectangles (Imago, 2000; Stripes,
2000; Image Forgetting, 2001; Modifications, 2004), a circle (Effect, 2004), and such basic signs as the cross (Diabolicon,
1999; Sign, 2004; Zone, 2005; Blind Spot, 2006; Post mortem, 2006; Passing III, 2009). Apart from conscious pictorial
building, accidence also has a role. Often taking shape spontaneously, patches and factures are similar to natural
forms. The pictures thus bear the duality of organic and geometric, vegetable and artificial, nature- and man-made
forms. Rifts, wedges and spikes often appear in the pictures (Blue Wedge, 2009). Cracks in the surfaces may be roads
meandering through recognition. Straight lines appear as slits – through them, their creator signals that he knows the
simpler way, too, but he prefers to rove the bumps and dents of the mazes of the factures (Surface II, 2003). As lines
appear, the roads straighten, pointing out the shortest way, which, however convenient, is not always authentic or
suitable for the painter (Imaginary Space, 2007; Corner, 2008). Thus, philosophical ideas come to the fore in Gáll’s work.
The way is a fundamental category in Lao-Tzu’s philosophy. Looking at the pictures, we roam the symbolic labyrinth
of painterly thought, generally experience. The memories collected in the course of the way condense, rarefy, cross
each other’s path.
We can sometimes discover architectural details (Ruin II, 2001; Passing II, 2008; Space Torso, 2009): gates, passages, arches,
window apertures, window-shutter parts, floorings, pavements slightly foreshortened – all alluding to spatiality. These
works therefore relate to the other meaning of terrain, that of territory and space. There are pictures where whole
systems of labyrinths, the ground-plans of cities, unfold (Arche, 2005; Layers, 2004). Through the regular shapes scratched
finely into the organically rampant surfaces, these works sum up the organic coexistence and resultant of natural and
man-created forms.
Surfaces of Origin Decayed
(“Walls”)
In one group of pictures, perpendicular and horizontal cracks clearly refer to splits in wall plaster (Fault Line, 2005; Wallhanging, 2005). As Gáll writes in the poem “Walls”, these forms of decay, crumbling plaster and cracks and splits in walls,
are inspiring sources of his art. They are intuitive fragments of experience bearing aesthetic value for the creative artist.
Evanescence or transience brings forth new “life”. Leonardo already described that the artist recognises the gaps in walls
and the patches of clouds, etc., as sources of inspiration for the artist, that prompt him think further: “Think not what I say
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trivial or tedious; remain standing sometimes, and look at the patches on the wall or into the ashes in the fire, in the
clouds or in mud and other such places, you will, if you observe them correctly, discover very wonderful inventions
in them…” 1
These rustic-facture and abraded-surface pictures recalling mouldering plaster bring to life forms of decay that
focus our attention on the aesthetic values in the process of destruction by time (Walling, 2007; Invocation II, 2008).
The bruised, scratched, rutted surfaces sometimes seem to be covered in spider webs (Ding an sich Doubled, 2006;
Relictum, 2004). They give the impression of a sense of being forgotten, but also symbolise the values that never
end, that do not and cannot perish, that are eternal, and wait to be discovered (Wall Memento, 2005). Moreover, Gáll’s
pictures sacralise these mundane phenomena, such as mouldering plaster and mildewed wall surfaces. Having a
mural appearance, they rouse a sense of devotion, a sense of the piety of altarpieces; and thus open the way toward
transcendence. Just as we try to interpret the time of personal existence in an unlimited and incomprehensible time,
so we attempt to find a connection with a higher substance, a superior existence. In religious usage, transcendence
primarily means the uncreated being, God. However, the word goes back to the Latin verb transcendo, which means
“surpass”, “go beyond” and “exceed”. Transcendence therefore means reality for the recognition of which man has
to go beyond his everyday limits. Ádám Gáll’s paintings assist in this “going beyond”; they are mediums, spiritual
passages or gates. They open doors, even eliminate the borders, between the mundane and the transcendent, the
profane and the sacred, the this-worldly and the hereafter, the determined and the accidental, the organic and the
man made, even decay and becoming.
The image-silence of eternal time
(“Beginning”)
The relation of Gáll’s painting with the archaic manifest in his facture shaping, the mouldering, archaising surfaces, has
been present in his work from the earliest drawings. In this respect he is not alone in contemporary Hungarian art.
In contemporary (Hungarian) fine and applied arts, as well as in literature, there is a wide-spread habit of artists to
turn to the past for example and inspiration. As far as painters are concerned, their (art) historical investigations have
different grounds, depending on their focus or interest, including issues of concept, method, genre, or certain artists
or works of art. This penchant for “radical archaism”2 has led to the unfolding a clearly distinct group of works that give
the impression of the archaic through their fragmentary and find-like appearance. This tendency I have called “lyrical
archaism”3 includes the painters in whose painterly techniques and methods archaising aspirations are manifest, as a
result of which the finished works acquire a fragmentary and find-like form, giving an archaic (as well as archaeological)
impression. The adjective “lyrical” is justified by the restrained use of near natural colours and considered shaping of
surfaces common to this group of works.4 The painters create their archaising factures through either shabby-looking
painted surfaces or minute details; either powerful line structures or gestural traces. There are other painters who,
like Ádám Gáll, compose with rustic, plaster-like surfaces, including László Kovács (1944-2006) and László Valkó (1946).
Furthermore, there is a group of works that manifests a closer relationship with the art of Ádám Gáll: the works of János

From the Hungarian version of On Painting, Leonardo da Vinci: A festészetről, Budapest: Corvina, 1967, chapter 66, 53.
The expression “radical archaism” was coined by Csaba Szigeti in his book A hímfarkas bőre. A radikális archaizmus a kortárs magyar költészetben
(The Skin of the Male Wolf: Radical Archaism in Contemporary Hungarian Poetry), Pécs: Jelenkor Kiadó, 1993. This study not only proved that a similar
phenomenon could be observed in poetry as in art, but has also provided me with several methodological insights for my own work.
3	I introduced the term in my essay: “A töredék metaforái. Lírai archaizmus a kortárs magyar festészetben” (The Metaphors of Fragment: Lyrical
	Archaism in Contemporary Hungarian Art) in: Új Művészet, 2000/5, pp. 6-11. I have published several studies on the subject, and curated an
exhibition at the Vigadó Gallery (entitled The Metaphors of Fragment, 18 December, 2003 – 31 January, 2004). The aim of the exhibition was not
and could not be an exhaustive mapping of the theme, its precursors and international analogies. The exhibits presented a broader spectrum of
the phenomenon of “lyrical archaism”, selected from the works by mid-generation artists (Sándor Bátai, László Kovács, Péter Kovács, Péter Molnár,
	Éva Krajcsovics, László Valkó, Dezső Váli, and Erzsébet Vojnich) and younger ones (Tibor Nádor, Miklós Pápai, Károly Szalkai, Csilla Szarka).
4 For this, see my study in Titokmetaforák és időtöredékek. Lírai archaizálás a kortárs magyar festészetben (Metaphors of Secret and Fragments of Time:
	Lyrical Archaising in Contemporary Hungarian), the catalogue of the exhibition mentioned in the previous note.

Dréher (1952) and Károly Szalkai (1966) that couple the archaising, rustically shaped surfaces with geometric elements or
signs without losing their lyricism and organic nature.
It must be noted, however, the works of art that can be included in this lyrical archaising trend were made in a condition
of isolation, called into existence by an atomised society. The artists can be grouped into this category not on the
basis of being members of a movement or following an explicit programme, but have been brought together by
works produced out of a similar frame of mind. The fragmentariness we note in these works is the outcome of partly
a reticence, an intention to say more with less, and partly the purpose of linking with the archaic aspect of culture. It is
certainly not an objective; it is purely a consequence.
The almost crater-like dents in some of Gáll’s pictures allude to the cosmos, the Big Bang. This moment has a chaotic
effect; nevertheless, a structured circular form starting out from a central point and progressing concentrically develops
(Surface III, 2004; Litter, 2004). The surface whirls, yet it is calm. This duality can be experienced in all of Gall’s painting.
This is why they are both attractive, inviting meditative absorption, and alienating, their variegated, exciting, sometimes
agitated surfaces prompting further thought, the envisioning of a larger perspective. Chaos and order unite in them.
Chaos means total disorder and confusion; it is however the yet-unordered arch-condition preceding creation. Both
interpretations are present in the work of Ádám Gáll, as he examines the regularities in chaotic states, and, in each of
his pictures, he makes a reference back to the archaic conditions before creation when existence and non-existence
were an indivisible unity. All now seemingly contradictory concepts were once one, and go back to the same archaic
root; they branched off the same stem to become each others’ pendants, contraries, organically related pairs – light and
darkness, inside and outside, above and below, life and death, or chaos and order – that cannot be understood and
cannot exist without the other.
Literally understood, radical archaism implies the concept of return. Radical archaism and lyrical archaism within
contemporary archaism is characterised partly and at surface level by an endeavour to “return to panel painting!” This
return usually entails the application of traditional painterly procedures and methods (in both painting and drawing).5
However, artists who can be included in the lyrical archaising tendency, like Ádám Gáll, in following and applying
traditions, seek to revive the genre of panel painting.
Technical devices that have been in use for centuries, even millennia provide an invisible line of continuity, an umbilical
cord, between the art of old and the now, the works currently discussed (including those of Ádám Gáll); but the
fragmentariness these works consciously impress on us also refers back to the past. These contemporary works raise
fragment to being the metaphor of the durability of the work of art. They, by way of the metaphysical meaning of want
and the use of traditional means of art, therefore, give expression to the creative-destructive dialectic of time. Cracks
and recesses, forms and non-forms are the witnesses of the gradual work of time.
In his method, Ádám Gáll follows the example of time. As time works, he too deepens his traces – slowly, sometimes –
for us – unnoticeably. A fray that has begun finishes its course – deepening into grooves. It is in the reflection of infinite
time that want is shaped.
In respect of both Gáll’s working method and emphasising the aesthetic values of the forms of decay he has created,
time is an everlasting example. His works are monuments to endless moment, monuments of time.

1
2
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Today, when the “death of panel painting” has been declared, and devices partly or fully excluding traditional painting and graphic procedures
(cf. computer design or the installation genre) have gained ground, even the use of traditional techniques, e.g. panel painting, amounts to
archaising. The (technical) crisis of painting is a consequence of the (generic) crisis of panel painting. However, the use of traditional or generic
devices does not necessarily imply that the artist is a representative of the archaising tendency. Moreover, the converse is true as well: archaising
works may be made in non-traditional genres, too.
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A FORDUL AT IDE JE
Gáll Ádám számára az 1992-es év végérvényes fordulatot hozott. Az 1953-ban született és a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1978-ban diplomázott alkotóművész tanári tevékenysége mellett éveken át magának
írt, festett, távol a művészeti közélettől és a művészeti piactól. Nem állított ki, nem próbált a képeiből megélni, hanem folyamatosan dolgozott, s újra meg újra
kezdve kereste saját formavilágát, míg végül elért arra
a szintre, amely megfelel saját belső követelményeinek, s odahagyva a tanítást, most kiállít, kilép képeivel
a nyilvánosság elé.
Ezek a képek a fordulat idejének a képei, amelyek
megmutatják, hogy egy alkotói periódus végérvényesen lezárult, és valami új kezdődött el. Valami új,
ami immár csak az alkotó sajátja, és amely csírájában
magában rejti mindazt, ami ezután fog kibontakozni.
Ez a fordulat már a képcímekben, azok egymásra következésében is megragadható. Egy olyan irány rajzolódik ki, amely a kezdeti egység felbomlásán át vezet
az újraszerveződéshez, a hagyományos képiség elemeinek kiiktatásával új alapokhoz: Emlékkert, Kis kaleidoszkóp, Elmozdulások, Háttal, Képtisztogatás, majd
a Meghatározások, Túlpartról és a Visszaszületés. (…)
Fenn / Above, 1980
A lényegi Gáll Ádám számára abban rejlik, ami legszén, tus, papír / charcoal, ink on paper, 30 × 20 cm
inkább sajátunk: az, amit úgy élhetünk meg, ha félelmeinket és szorongásainkat követjük, s már esélyünk sincs arra, hogy mindent a tudat mércéjével méricskéljünk.
Ekkor talán megtapasztalhatjuk, hogy valahol bensőnkben van egy hely, ahol minden egybeesik, annak a helye, ami egyszerre közeli és távoli, ami egyszerre a semmi és a mindenség. Vagy másként szólva, ahogy Gáll Ádám írja egyik versében:
„lehet… hogy a félelemsarkok nem merőlegesek
lehet hogy a végtelen sikolysínei nem párhuzamosak
lehet hogy az értelem rideg geometriája egyszer még
testünkhöz idomul és a kör mi leszünk. Lehet.”
A kör mi leszünk, mondja a Pszichopoliszban. És a „lehet” többet jelent, mint nemtudásunk kifejezését: a talán lehetőség, vágy, remény, a talán a nemtudás a maga reményteljes távlataiban, végtelenségében, kiterített szabadságában úgy,
ahogyan egyedül az létezik, ami egy és végtelen, úgy, ahogyan egyedül az él bennünk, amiről nemtudásunkban rendelkezünk a legnagyobb bizonyossággal. (…)
Talán a kör – ez a középkori misztikus jel –, ami egy és minden, az egy pont és a pontok végtelenje: innen lehet megérteni Gáll Ádám festői törekvéseit, ide próbál festészete eljutni. Amely törekvések eredménye az, hogy mindent mindig
újra kell kezdeni, hogy újra meg újra felnyílik az üresség, a végpont, a sötétség, a semmi. (…)

Ezen a kiállításon két utat látunk: a tökéletességkeresés útját és egy másikat, amely ettől a külső tökéletességkereséstől következetesen és radikálisan elfordul, s ezáltal következetesebb és pontosabb meghatározásokhoz jut el, éppen
azért, mert túl van a szokványos mesterségbeli tudáson. Tehát az első út a mesterségé, amely eljut addig a határig, ahol
a készségek, a mesterségbeli tudás csődöt mondanak, szükségszerűen, mert minél pontosabb a megformálás, a rajz,
a vonal, a szín, annál inkább korlátok közé szorított a szabadság, annál kirekesztettebb a többé-nem-megfogható és

Rajzmaszk / Drawing Mask, 1978
szén, papír / charcoal on paper, 90 × 70 cm
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Ruth Erat
a mégis-egyedül-teljes. Ha komolyan odafigyelünk, megsejthetjük mindezt, és hozzá is köthetjük olyan stíluselemekhez,
mint a felbomlás, a töredékesség és a középkori fényvezetés: a mélyből felszivárgó fény és a jelenségek mélyén meghúzódó sötétség kettőssége. (…)
Ahol élünk és eszmélünk, a „polisz” vertikális és horizontális beszorítottságában – utalva a versre is – mi is keressük ezt
a kört, egy élhetőbb világot remélve. Ám teljesen és örök érvényűen ez nem sikerülhet, mint ahogy saját életünk sem
sikerülhet a maga tökéletesség- és örökkévalóság-vágyában, itt és most a maga korlátai között, ugyanakkor – a művész
kifejezésével élve – „az ember elkezd reményt kovácsolni a reménytelenségben”. S a festő ezt a reménytelenséget nem
csak saját életére vonatkoztatja, útban a legbelső kör felé, hanem arra az általános krízisre, amiben vagyunk, és ami nem
hagy számunkra reményt, ám ennek ellenére mégis újra meg újra felébreszti bennünk a reményt.
Az út, amelyen a festő elindult az ember bemutatására, ez a jellegzetesen középkori-misztikus
út, ma lezárult. Elérte a végpontot, a mesterség
és az ábrázolhatóság határát. Az új képek mások: híján vannak az emberi képmás eddigi keresésének, ahogy ezt saját munkámból fakadóan is nevezni szeretném. Az Eloldva, a Túlpartról,
a Várakozás, az Akárki című munkákkal valami új
kezdődik: a tárgynélküliség.
A törésvonalat a Meghatározások jelenti: még
egyszer a megformálás és visszavonás egyben
– csak radikálisabban, a látszólagos gazdagság puha köpönyege nélkül. Már nincs semmi
a látszat kedvéért. Itt az van, ami van, rabiátusan és véglegesen: az egzakt megformálás
és minden pontosan meghatározott radikális
visszavonása. (…)
Nullpont. És aztán a vonal átfut a nullponton,
és körré válik, mindent átfog és kiemel a geometriai vertikális és horizontális behatároltságából, ablakot nyitva a legbelső kör világára.
Paul Celan meridiánjára is gondolok: a vonalra, amely a legnagyobb hidegségen és a legnagyobb forróságon halad át – itt: a fekete és fehér, a vörös és kék, és ahol találkoznak, ott sűrűsödés és jelek jönnek létre.
A képekben, amelyeket Gáll Ádám ma fest, csak
ez marad: az absztrakció, hogy beleérzésünkkel minden újra lehessen: egy pont és a végtelen kör, ami már a mindennapi tudásunkon túl
van. (…) Új jelentést kap az anyag, a szín és forma ott, ahol becsukott szemű értelmünkkel alámerülünk, ott, ahol újra felbukkanunk, átlépve
és magunk mögött hagyva bezártságunk falát,
ahol „a kör mi leszünk. Lehet”.
(1992. december 11., Egg-Galerie, Rheineck)

Átmenők / Traversers, 1984
pasztell, papír / pastels on paper, 75 × 55 cm
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The Turning Point
1992 brought about a decisive turning point for Ádám Gáll. He had been born in 1953 and graduated at the Academy of
Fine Arts in Budapest in 1978, but after that, apart from teaching, he wrote and painted only for himself, cutting himself
off from the art scene and market. He would not exhibit, would not try to eke out a living by selling his paintings; nevertheless, he had worked tirelessly; beginning anew time after time, he had searched for his own painterly idiom until he
had reached a standard that met his own internal requirements; and, having given up teaching, he began putting on
shows to present his work to the world.
These pictures are thus the upshot of the turning point, showing that a creative period has come to its final conclusion,
and that something new has begun; something new that is the sole property of its creator, and that carries the germs
of what is going to unfold in the future. The change is clear from even the titles, the way they ensue from one another.
It seems that a tendency is evolving in
Gáll which leads from the falling apart of
initial unity to re-organisation: from the
elimination of the elements of traditional
pictorialness to new foundations: Memory Garden, Little Kaleidoscope, Shifts, The
Back, Purifying Image, Definitions, From the
Other Side, and Re-nativity. (…)
The essential in the eyes of Ádám Gáll is
what is particularly our own; that which
we can experience if we follow our fears
and anxieties and have no more chance
of taking stock of everything through our
conscious. At such a moment, we might
come to sense that there is a place in our
innermost being where everything coincides; a place which is both distant and
close, both nothing and everything. Or,
as Ádán Gáll in a poem of his puts it:
“ Possibly, … the fear-corners are not
perpendicular / possibly the endless
scream-rails are not parallel, / possibly
the rigid geometry of sense will mould
itself to our bodies / and then we shall
become the circle. Possibly.”
We shall become the circle, so says Gáll
in his poem Psychopolis. And this “possibly” means more than the expression of
our non-knowledge; it is perhaps an opportunity, a desire, a hope, a non-knowledge in its hopeful perspectives, in its
infinitude, in its out-stretched freedom
as the only thing to exist is that which is
one and endless; as the only thing to live
in us is that which we have the greatest
certainty about in our non-knowledge.

Marasztalás / Requests to Stay On, 1984
pasztell, papír / pastels on paper, 65 × 55 cm
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Szavak után
It is perhaps the circle, this mediaeval mystic sign that is one and all, the one point and the infinitude of points, from which we can
grasp the artistic efforts of Ádám Gáll, which his painting seeks to point to. The result of these attempts is that everything has to
be begun all over again; that emptiness, the final point, darkness and nothingness, open up again and again. (…)
In this exhibition, we see two ways: the way of seeking perfection and a way which consistently and radically turns away
from seeking perfection, and thus achieves more consistent and precise definitions simply because it is beyond usual
craftsmanship. The first way is thus that of craftsmanship, which reaches a point where skill and know-how fall flat, and
do so necessarily because the more precise the drawing, the line, the colouration, the more freedom is fettered, the
more the no-longer-graspable and the one-yet-whole are excluded. If we seriously pay attention, we can have a hunch
of this; and we can associate them with the stylistic elements of decay, fragmentation, mediaeval lighting: the duality of
light arising from the depths and the darkness in the depth of things. (…)
Living and being conscious in the vertical and horizontal bounds of – to refer to Gáll’s poem, too – the “polis” we ourselves seek the circle and hope for a world better to live in. But this can never be perfectly and finally achieved as we
ourselves cannot succeed in our own desire to perfection and eternity; nevertheless, to use the expression of the artist, “one begins to forge hope out of hopelessness” in the here-and-now, in the midst of his constraints. Moreover, the
painter refers this hopelessness not only to his own life, being as it is on the way to the inner circle, but to the general
crisis we are in, and which offers no hope to us, but, in spite of all, arouses our hopes.
The course the artist took to present man, this characteristically mediaeval course, has now come to an end. It has
reached its final point, the limits of craftsmanship and representation. The new pictures are different: they lack the quest
for human likeness, as I am inclined to call it due to my own work. With Unbound, From the Other Side, Wait, and Everyman,
something new has begun – objectlessness.
The fault line is Definitions: it once again has shaping and revocation in one – only far more radically, without the soft
cover of seeming wealth. There is no longer anything for the sake of appearances. What we have here is what there is
– explosively and finally: the radical revocation of all exact shaping and precise definition. (…)
Point zero. And then, the line goes through
point zero to become a circle, to encompass
and bring out everything bound in the horizontal and the vertical, and to open a window on to
the innermost circle. I have Paul Celan’s meridian on my mind: the line that runs through the
greatest cold and the greatest heat – this is what
we have here as the black and the white, the red
and the blue lines; and where they meet, there
is concentration, and signs come into being.
In the pictures Ádám Gáll paints today, there
is only abstraction left in order that, through
our empathy, everything can be anew: a point
and an infinite circle – beyond our mundane
knowledge. (…) Material, colour and form
acquire new meanings where we submerge
with the eyes of our minds closed, and where
we re-emerge, stepping across and leaving
behind the walls of our confinement, and where
“we shall become the circle. Possibly.”

(Galerie Egg, Rheineck, 11 December, 1992)

Kis kaleidoszkóp / Little Kaleidoscope, 1985
pasztell, papír / pastels on paper, 25 × 30 cm
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Ahogy a kirakatok üvegfalain
törik a fény a könny az álom
Felröppent madarakra hunyorog a lomb
Ahogy befelé kondul a templomok csendje
szemekből az este emlékeket bont
Vackáról a kutya öledbe mászik
Ahogy a széthullott világ rakosgatja magát
agyadban a felszakadt kötések fehérek
Kifordult gyomorral gubbaszt a tél
Ahogy kihűlt ágyakban zokognak a kicsik
a gyermekek örökkön elhagyottak
Anyaszavak után dadogás megint
Ahogy képekről a szentek kivonulnak
csupasz test az asztalon marad
Tisztára mossák a születőt holtat
Ahogy a sírkövekre ráborulnak földszagú
szelek őrzik a múltat alkony fátyla leng
Eleven húsból szövik takaródat
Ahogy leránt a mély harangok öble
a tágas égre vér tüze lobban
Magadba visszatérsz kimondhatatlan

After the Words
As in the glass walls of the shopwindow
the light breaks the tear is a dream
The foliage winks at birds shooting upwards
As the silence of churches tolls inside
the evening snatches memories from the eyes
The dog from its lair moves to your lap
As the decomposed flower reconstitutes itself
the torn bandages in your brain are white
Winter perches with a squeamish stomach
As the little ones cry in cold beds
the children stammering after the words of the
mother
are abandoned forever
As the saints march off of the paintings
a naked body remains on the table
The newborn the dead are washed clean
As they lean on the tombstones earth scented
winds guard nightfall’s swaying veil
Your blanket is woven out of living flesh
As the hollow of deep bells pulls you down
blood’s fire flames to the airy sky
You return to yourself inexpressibly
23

Firka-hungarica / Doodle Hungarian, 1984
vegyes technika, karton / mixed technique on cardboard, 50 × 30 cm
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Eltűnőben / Vanishing, 1985
vegyes technika, karton / mixed technique on cardboard, 32 × 28 cm

25

Átfedések
...ritkulnak a kölyökfélelemben
visszarohanások
a még meg nem tett utaktól

Töredék
Kép mögé hunyorogsz
rút gyönyöreit lopva
tegnapoknak, holnapoknak
Magadba értél – nincstelen
mi odakünn, idebenn

K. Zs.-nek

Könnyű vad nekiiramodások
dühödt morgás, morajlás körötted
süket befelé sírások nyögnek, böfögnek
Kint rekedtél hallgatni elhaló neszekre
senkire virradni, tékozló kezekre

Erezet az opálos üvegen
– holdutak
Szemünkből kép szivárog
könnyed mozdulattal letöröljük
– tűnt idők
Padlón tépett krétarajz
az éden halottfehéren
– térrianás
Kihűlő műterem

Superimpositions

Fragment
To K. Zs

… running back from roads not taken
in fear of children
becomes rarer

You wink behind a painting
stealing disfigured joys
of yesterdays, tomorrows
Pauper, you reached inside yourself
what is out and what is in

Nervation on an opal glass
– moon roads
A painting oozes from our eyes
we wipe it off with ease
– passing time
Smeared chalk drawing on the floor
of the dead white Eden
– space-crevasse
Cooling off artist’s studio

Easy wild jump starts,
angry growls, rumble around you
deaf cries moan, burp inside
You are stuck outside to listen to decaying rustles
that awaken no one, to lavish hands
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Melankólia
szitakötőszárny zizeg
hártyavékony áttetsző ragyogás
– a tünékeny ittlét
törékeny tiszta szerkezete
a lélek gravitál
a semmi kihűlt méhében gömbölyödve
– fehérlő vigasz
a felejtés fordított távlataiba néz
zugokban hiába kutat
a menedéket esdeklő otthontalan
– pupillái kutak tükre
fénygyűrűben oltalmazó zöld kert
toronyiránt dől
a diófaárnyék elhagyott romhalmaz
– föld íze a nyelven
kvarcogó szemcsék bizonyossága
sóhaj száll az égre
gyöngyöző pára a naphideg szemen
– összetartó burok
a gyerekkor tűnőfélben hunyorog
nincs már ami ép
mennyi emlékszilánk könnykép buborék
– aranydió sincs
héjak száradnak feltörve szanaszét

Melancholy
Dragonfly wings are buzzing
pellicular transparent glow
– the fragile, pure structure
of the ephemeral presence
the soul gravitates
spherically in the cold womb of nothingness
– whitening consolation
stares into the reversed perspective of forgetting
in vain searching in alleys
the homeless begging for shelter
– his pupils are mirrors of wells
a guarding green garden in a ring of light
slanting in a bee line
the shadow of a walnut tree is an abandoned ruin
– the taste of earth is on the tongue
the certainty of quartziferous specks
a sigh fluttters up to the sky
sparkling haze surrounds sun-soiled eyes
– coherent caul
childhood nictitates as it’s passing
nothing that is intact remains
endless memory splintering, tear-image bubble
– there is no golden walnut
nutshells dry broken all around
28

Meghatározások I. / Definitions I, 1986
pasztell, papír / pastels on paper, 75 × 55 cm

Távok
Estéink meséink összetörtek
ablakainkon bezuhant a fekete éj
– tudásunk egy szék egy szobaszöglet
Üresen tátongó távolban őrködnek
a remény homályba szúrt egérszemei

Distances
Our evenings our tales have been broken
dark night fell through our windows
– our knowledge is a chair a corner
Mouse eyes of hope pierced in twilight
guard the emptily gaping distances

Meghatározások II. / Definitions II, 1986
pasztell, papír / pastels on paper, 75 × 55 cm
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Kifosztva
Miénk minden gyertya füstje, csonkja
kés, kenyér, abroszon a morzsa
minden lesöpört asztal, felborult szék
kiürült szeglet és beszögelt tér
minden porhüvely ócska luk
az elcsukló gyász, ünnep, szitok
minden árulás, ölelő árok, ravatal
engesztelő fohász, könnyzivatar
minden elvétett alku, feledett tett
a kézfogásba dermedt felelet, seb
takargatott vétek, szemforgató érdek
minden fájó tartozás, sorsba vájt álom
minden motyogás a magára hagyatott ágyon
elmaradt ébredés, végleg kihunyt tudat
minden tántorgás, a soha meg nem tett utak
a hurkos telefondrót vak néma sötét
minden lezárult kis élet és a határtalan ég
miénk a vacogtató láz rajzolta utolsó kép

Plundered
Ours is the flame of every candle, it’s a stump
knife, bread, the crumbs on the tablecloth
every swept off table, every tipped over chair
emptied corner and nail in space,
every junk hole containing remains,
the faltering bereavment, feast, curse,
every betrayal, embracing trench, catafalque,
expiatory prayer, tear-shower,
every false bargain, forgotten deed,
answer frozen in a handshake, wound,
covered up sin, hypocritical concern,
every hurtful obligation, dream carved in fate,
every mumble in the abandoned bed,
cancelled awakening, terminally lost sense,
every stagger, the roads never taken,
the loopy phonecord, blind-dumb darkness,
every closed little life, the endless sky
and the last picture drawn by fever
is ours

Meghatározások III. / Definitions III, 1986
pasztell, papír / pastels on paper, 75 × 55 cm
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Egyenes labirintus
1
„Minden agy államalakulat”
Celláiban hullik eszme, vakolat.
A végesre záródott tudaton belövések.
A réseket a félelem tapogatja, betapasztja.
Az értelem a sötétségre ráfalazva.
Önmagukba zárt tudatkópiák végtelenje.
2
Az ember kifordul magából itt.
Az anarchiát maga mögött hagyja.
Kimérve az algebrai pontok egzakt tartománya.
Vonalakká zsugorodnak a falak, nyílt a tér.
Ariadné szorítása elenged.
Fonalak futnak szabadon minden irányban.
3
Hybriszbe görcsölt bikafejűek hörögnek.
Fogsoruk közt Thészeusz kardja a horizont.
Megvalósul a rend vertikálisan. Esésrend.
A mitológia kárpitja felgöngyölve.
Kéz-láb-farok-eszközök kifényesítve.
A konkrét gyakorlat kétségtelen.

Straight Labyrinth
1
„Every brain is a state-unit”
Ideas, plaster falling in its cells
Bullet pocks on a tightly locked consciousness.
Holes filled and touched by fear,
Sense walled against darkness.
It’s the infinite of consciousness-copies closed in
on themselves.
2
Over here man is beside himself.
He leaves anarchy behind.
The exact range of the algebraic points are measured.
Walls shrink to lines, the space is open.
Ariadne’s clutch has loosened.
Lines run freely to every direction
3
Bull-headed people fume strained to Hybris.
The horizon is the sword of Theseus between their teeth.
The order is realized vertically. Falling-order.
The carpet of mythology’s been rolled up.
The tools of hand, legs, and tails are polished.
The specific exercise is obvious.
34

Stációk (Profán triptichon) / Stations (Profane Triptych), 2000
vegyes technika, papír / mixed technique on paper, 80 × 33/70/33 cm
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Megszólalás
foszladozó homály, mit
a szorongás hálókba szőtt
– virraszt a lét –
a vakfehér várakozások
szorítása enged, s mint a kés
villan az ösztön, ítél a szellem
hallgat az ártatlan állati éden
az evilág poklába zuhan
– túl a reményen –
visszaszületőben hurkot old
a semmi, minden akar lenni

Speaking up
distress weaves
fraying twilight,
– existence keeps awake –
the clench of blind-white expectations
loosens and like a knife flashes
instinct, spirit passes judgement
the innocent, beastly Eden keeps silent
falls in worldly hell
– beyond hope –
born back to loosen the loop
wants to be nothing and everything

Szürkület / Dusk, 1994
pasztell, papír / pastels on paper, 60 × 40 cm
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Pogány Gábor

Gábor Pogány

SZAVAK UTÁN

After the Words

Gáll Ádám festészetéről gondolkodv a – bár itt festészetről, grafikáról egyaránt szó van –, számomra már
az indulás különös. Egy olyan vérbő festőiséggel dolgozó mester, mint Sarkantyu Simon osztályáról hogyan jöhet ki egy művésznövendék, aki pont az ellenkező oldalról közelít: a rajzosság, a finom rajzi kompozíciók oldaláról. Ez a magatartás érvényes a ’80-as években keletkezett munkáira is. Voltaképpen mit csinált
Gáll Ádám a főiskoláról való kikerülése után… hát elsősorban rajzolt. Igaz, ezek a korábbi rajzok ugyanakkor festői kompozíciók is, merthogy a színnek akkor is erőteljes szerepe volt a képi megformálásban, és később
a festőiség mellett a rajzosság is végighúzódik egész munkásságán.
Aki a ’70-es, ’80-as években Magyar-országon vonallal fejezte ki magát, semmiképpen sem tudott függetlenedni Kondor Béla emlékétől. Mint ahogy némely rajzon és egy-két fejen Kondor szellemét érzem, Gáll Ádám
is a XX. századi magyar művészet egyik legjelentősebb alakjának bizonyos felfedezéseit emeli át és használja teljesen önállóan saját művészetében. Jól szerkeszt, gondosan komponál, és rajzai vagy képeinek rajzos
elemei igen figyelemreméltóak. (…) Ezek a képek, amelyek időrendben már közbülső állomást, átmenetet képeznek egy későbbi festőibb kifejezésmód
felé (’90-es évek), tanúsítják azt, hogy
a rajztól úgy is el lehet szakadni, hogy
közben az rejtve megmarad. Utalnék
a Visszaszületés című képre, amely a reneszánsz festők csodálatos találmányát
idézi, amivel a centrál-perspektíva mellett festőiségben meg tudták haladni
a késő középkori festőket: ez a ködösség,
a szfumátó, amellyel a távlatot érzékeltették. Gáll Ádám a motívumait egy ilyen
szfumátóba mártja, amely aztán eluralkodik a képeken. A sejtelmes szürkék egyre
töményebbé válnak, a látvány elemei sorra eltűnnek, már csak a fakturális részletek emlékeztetnek arra, hogy a kép honnan indult – ahogy a Megszólalás című
versében ír erről. (…) A kulcsszó a szorongás – a képeken is. Ahogy megmerülünk ebben a homályban, s elmerülünk a szorongásban, úgy veszMegidézve I. / Invoked I, 1989
nek
el egyre inkább a világ egyre
pasztell, papír / pastels on paper, 32 × 52 cm
nagyobb részei, s ha „ítél a szellem”,
a látvány és valóság visszatér. Van képe, amire csak a vers első két sora érvényes: a szürke kavargás a festett felületen marad, a kép becsukódni látszik, mintha ködfátyol takarna el minden láthatót és értelmezhetőt, s
a látvány hiánya lép elő képpé (Szürkület, Árnyak, A kép elhagyása). Aztán lassan előtűnik, vagy még nem tűnt el egészen,
néhány fogódzópont (Várakozás, Széthullás). Ezek a gondolkodást, a látás fantáziáját segítő foltok, vonalak, színek igen
gondosan komponálva helyezkednek el a képfelületen.
Az időbeli elmozdulások egyben körvonalú mozgást jelentenek Gáll Ádám művészi tevékenységében.
Ebbe a folyamatba illeszkednek a versek, melyekben vizuális költői képek jelennek meg, a versek képi gondolatainak és a képek fogalmi gondolatiságának különös kapcsolatában – egy gondolkodásbeli logikai sort
mutatva, s kijelölve továbbfejlődésének lehetséges útját.

Pondering the art of Ádám Gáll, both his
painterly and graphic art, even the beginning is
extraordinary for me. How could a pupil come out
from under the hands of a master who used fullblooded painterly means, and approach things
from the opposite direction: that of drawing,
compositions based on refined drawings?
This applies to the works of Gáll made in 1980s,
too. What did he actually do after graduating
at the Academy of Fine Arts? Well, he primarily
drew. True, these early drawings were painterly
compositions, as well, because colour had
a significant role in pictorial shaping; but
drawing continues to have a defining function
throughout his later painting, too.
If there was anyone who attempted to express
himself through line drawing in the 1970s and
1980s, he could not cut himself free from the
memory of Béla Kondor. I believe I recognise the
spirit of Kondor in certain drawings and heads
by Ádám Gáll; and he certainly transposes some
of the discoveries of this most important figure
Árnyak / Shades, 1994
in 20th-century Hungarian art, and uses them
pasztell, papír / pastels on paper, 40 × 32 cm
completely independently in his art. He is a good
constructor, a careful composer; his drawings and the drawing parts of his pictures are particularly noteworthy. (…)
These pictures, which represent an intermediary station, a transition to the later, more painterly mode of expression,
attest that one can break with drawing in a way that retains it hidden. Let me mention the picture entitled Re-nativity
which alludes to the wonderful invention of the renaissance painters with which, apart from central perspective, they
could surpass the mediaeval painters: this was sfumato, “haziness”, with which they rendered perspective perceptible.
Ádám Gáll dips his motifs in such a sfumato, which then takes possession of his pictures. The enigmatic greys become
increasingly concentrated, elements of spectacle disappear; it is only facture that recalls where the picture originally
started out from – as he writes about this in his poem “Speaking up”. (…) The keyword is distress – in the pictures, too.
The more we immerse ourselves in this haziness and distress, the more major parts of the world are lost; spectacle
and reality will return only when “spirit passes judgement”. He has some pictures to which only the first two lines
of the poem apply: the grey whirl remains within the painted surface; the picture seems to close, as though a veil
of mist covered all things visible and interpretable, and the lack of spectacle becomes picture (Dusk, Shades and
Forsaking the Image). And then, slowly, some references begin to appear or not disappear fully (Wait, Falling Apart).
These patches, lines and colours assisting thought and the fantasy of sight have a carefully composed place in the
surfaces of the pictures.
In the artistic activities of Ádám Gáll, shifts in time mean circulatory movement, as well. It is in this process that his
poems fit into, which, in deploying visual poetic images, create an extraordinary relationship between the visual
thought of the poems and the conceptual ideas of the pictures, and point out a logical sequence and the possible
routes of further development.

(1995. október 25., Újlipótvárosi Klub-Galéria)

(Klub-Galéria, Újlipótváros, Budapest, 25 October, 1995)
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Pszichopolisz
Lehet hogy ezek a képek csak képzeletemben élnek
lehet hogy nincs szürkület homályos embertömeg
sötétkék vállakra hulló hallgatások nem barna hajfonatok
a magánytól részeg érintések nem hanyatló mozdulatok
lehet hogy a szeretetnek nincs is városa nincsenek
házak ablakok kettős szemüregek beomlott pincesorsok
végleg felpöckölt szájak tátongó kapualjak lehet
lehet hogy a homlokok tarkók sötét tűzfalai közt
a lélek függőleges sikátorai nem is a föld alá vezetnek
roggyant lábak gerincek nem remegő vágyak árnyak
kidőlt oszlopai a félelemsarkok nem merőlegesek
lehet hogy a végtelen sikolysínei nem párhuzamosak
lehet hogy az értelem rideg geometriája egyszer még
testünkhöz idomul és a kör mi leszünk. Lehet.

Psychopolis
Possibly these pictures live only in my imagination
possibly there is no twilight lit ambiguous crowd
the silences falling on dark blue shoulders are not brown braids
touches drunk from loneliness are not decadent motions
possibly love has no city there are no
houses windows dual orbitals ruined basement rows
mouths shut for good gaping doorways possibly
possibly among the dark firewalls of foreheads napes
the vertical alleys of the soul are not leading underground
the spine of tottering legs are not the shadows of trembling desires
their fallen columns the fear-corners are not perpendicular
possibly the endless scream-rails are not parallel
possibly the rigid geometry of sense will mould itself to our bodies
and then we shall become the circle. Possibly.

Térbomlás / Space Disintegration, 1991
vegyes technika, farost / mixed technique on fibreboard, 82 × 84 cm
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Túlpartról / From the Other Side, 1991
olaj, vászon / oil on canvas, 100 × 80 cm
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Visszaszületés / Re-nativity, 1991
olaj, vászon / oil on canvas, 120 × 100 cm
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Kerékgyártó Béla
A Z ELTÁVOLODÁS FOKOZ ATAI

Kezdet
Körüllebeg a suttogás-köd
Forog a kép-csend örök idő
A látvány zöldje fehérbe tűnik
Sűrű cseppekben aláhull a semmi
A tisztuló szem befelé kutat
Tágul a megformálatlan ragyogás
Emlékezések fala / The Walls of Memory, 1990
vegyes technika, karton / mixed technique on cardboard, 55 × 70 cm

Beginning
Whispering fog sways around me
Rounds the image-silence of eternal time
The view’s green fades into white
Nothingness falls under in dense drops
The purifying eyes search inward
An unshaped brilliance expands

(…) Ez az út, ezek a képek nem kívülről indulnak, nem a látványhoz kötődnek, sokkal inkább a belsőhöz, az önmagát
kereső lélek emlékeihez, látomásaihoz: mi az, ami átszűrve rajta élőként megmaradt, előhívható. „Az evilág csak an�nyiban sajátom, amennyiben belső világom költészete 1ehet” – fogalmazta meg hitvallásszerűen Gáll Ádám. Ez a befelé fordulás, „elvalótlanítás” a költészethez és a zenéhez közelíti képeit, nem véletlen tehát, hogy kép és szó, ha nem
is azonos súllyal, együtt vannak jelen művészetében.
Legtágabban tekintve, két alapproblémával viaskodik: lehetséges-e érvényes művészi kifejezésmód, zárt műalkotás
létrehozása, illetve van-e a pontszerűvé vált, a világról leszakadt modern énnek mélysége? Maradt-e még a személyiségnek, a léleknek olyan belső magja, mely megjelenhet, mely még tárgya marad a képnek? A befelé induló keresésnek, a bensőségesség művészetének, a lélek és a forma odisszeájának feltárása és megmutatása e küzdelem tétje.
Elszakadás, veszteség, a távolság melankóliája: ez ennek az emlékező, meditatív művészetnek az alaphangoltsága.
Elfordulás a világ közvetlenségétől, belépés egy más(ik) világba, amihez a tudás készen kapott formáinak felfüggesztésére van szükség.
A tudat, a jelenre/kifelé irányultság felfüggesztése, a tudattalan, akaratlan emlékezet, a spontán teremtő erők működésbe hozása. A tudatos kapcsolatok, konvencionális jelentések mögött működnek más, primerebb mechanizmusok.
Kimerevedett, magukba mélyedő, talányos figurák, gesztusok, kapcsolatok, véletlenszerű, esetlegesnek tűnő részletek;
egy történet egymás mellé rendelt fázisai, melyek egymásutánt közvetítenek. Álomszerűség, ellenőrizetlen, keletkező
jelentések, melyek olyan kapcsolatrendszerré állnak össze, mely maga írja elő a törvényeit, melyben sok minden hirtelen lehetségessé válik.
Nincs egységes ábrázolási konvenció, perspektíva, a széthullás maga is belekerül, témája lesz a képnek.
A kép egységes tere megbomlik. Az alakulás esetlegessé, szabálytalanná válik, az elemek, töredékek hozzák létre.
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Béla Kerékgyártó
Ha lehetséges valamifajta egyensúly, egység, csak ennek az útnak a bejárásával. A távo1ságot megtestesítő idő trek, síkok egymásba torlódó sokaságával
jelenítődik meg, időtlenné alvadt töredékek, történetek, áttűnések halmazában, melyek egymásra vonatkozása hozza létre a mozgást. (…)
Az önállóságra és magára hagyatottságra ébredő ifjúkor elveti, szétrobbantja a kész formákat: minden mozgásba jön, széthullik, s az elemek
szédülésszerű forgatagban kavarognak a képeken. Mindenekelőtt a Meghatározások három képén figyelhetjük meg ezt. A krisztusi kor felé közeledve
az egzisztenciális felismerések általános szintre emelve fogalmazódnak meg: a létezés végső adottságaival való számvetést tükrözik a művek címei is: Marasztalás,
Átmenők, Várakozás, Túlpartról.
Ehhez az „egzisztenciális” sorhoz hasonlót figyelhetünk meg az anyag- és formakezelésben is. Ha végigtekintünk a kiállított műveken, láthatjuk, hogy az anyag
krétarajzokból és festményekből áll. Az előbbiek túlnyomó része figurális kép, míg
a festmények a figurativitástól az absztrakció felé tartanak. Ha az alkotói folyamat
gyakorlatilag érvényesülő logikája felől tekintjük, egyfajta, az anyagban érvényesülő természetes elvonatkoztatási folyamatról beszélhetünk. A ceruza-, illetve szénrajzok jelentik a kiindulást, az anyagszerűségében még mindig könnyed, légies
pasztellkréta, a színnel alakított formák és tér jelenti a következő szintet. (…)
S itt végre „Az eltávolodás fokozatai” című képről szólva, a hagyományos olajfestmények (olaj, vászon) anyagkezelése megváltozik: a fa vagy vászonkeretre a művész súlyosabb anyagot, gipszet visz fel, s ennek alakítása maga lesz a formaképzés alapjává. Ha erre az anyagra hártyavékony selyempapír kerül, akkor a csomók,
redőzetek, gyűrődések szinte önmagától alakuló faktúrát hoznak létre, melyek
a fikcionális alakítástól függetlenül vonatkozások, viszonylatok gazdagságát mutatják. (…) Itt tehát az anyagkezelés közvetlenül formaalakítóvá lép elő, a megtestesülés (inkarnáció fehérben, ahogy a két legújabb ilyen kép elnevezése mondja)
az anyagban megy végbe, ekképp a jelentés(ek) az eddigieknél is kevésbé szándékoltak, lezáratlanabbak. A falak olyan végpontot jelentenek, ahol a konstruálóteremtő mozgás a maga közvetlenségében lesz tárggyá. A kép egésze válik metaforává, önmagán túlutalóvá.
Csábító, ám ilyen formában mégis rövidre zárt következtetés lenne a figurativitásról, fikcionalitásról lemondó fal-képeket egy egyenes vonalú fejlődés eddigi végpontjának tartani. Csakhogy az itt vázolt logika nem lineáris, hanem körkörös folyamatban érvényesül: az alkotói folyamat megújuló
fázisaiban mindig újra bejárja, s összefogja a megtett utat. A figurativitás nem tűnik el, az absztrakció nem hatálytalanítja, hanem más szintre emeli – mint ahogy a legutóbb készült képei között egyaránt találunk portrékat,
figurális és nem figurális pasztelleket és „falakat”. De a falak által kivívott kifejezési eszközök nélkül más lenne e pasztellek, a „Felidézve” portréjának, az „Eltűnőben” visszasejlő figurájának vagy a nonfiguratív „Térbomlásnak” a megformálása.
A falak viszont továbbra is tükröznek, ha nem is a közvetlen elbeszélés, figurativitás révén, hanem az anyag alakításának
formává-jelentéssé dermedt lenyomatával.

Inkarnáció fehérben / Incarnation in White, 1993
vegyes technika, farost / mixed technique on fibreboard, 100 × 55 cm

(1996. szeptember 6., Ladányi Galéria)
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The Degrees of Dis tancing
(…) This route, the pictures, did not start from without, and
is attached not to spectacle, but to what went on within, to
the memories and visions of a soul seeking itself, to what,
filtered through it, has survived and can be called forth.
“This world is mine in so far as it can be the poetry of my
internal world,” says Ádám Gáll in sort of profession of faith.
This inward turn, this “un-realisation”, makes his pictures
be closer to poetry and music; it is no mere coincidence
that picture and word, even if not equal in weight, are both
present in his artistic activities.
Broadly speaking, he struggles with two fundamental problems: Is it possible to create a valid artistic mode of expression, a self-enclosed work of art? Does the modern self,
which has become point-like, have any depth? Does personality, the soul, have an inner core that can appear, that can be
the subject of a picture? What is at stake in this struggle is the
exploration and demonstration of this internal quest, the art
of intimateness, the Odyssey of spirit and form.
The melancholy of breaking away, of loss and distance
is the basic tone of this recollecting and meditative art.
It represents a turn away from the directness of the world, an
entry into another world, which requires the suspension of
all ready-made forms of knowledge.
It suspends consciousness and the orientation to the present
and without, and brings into operation unconscious, involuntary memory and spontaneous creative forces. There are
other, more primary mechanisms at work behind conscious
Széthullás / Falling Apart, 1993
relations and conventional meanings. Stiff, self-absorbed,
vegyes technika, farost / mixed technique on fibreboard, 50 × 40 cm
mysterious figures, gestures, connections, accidental details, the juxtaposed phases of a story convey a sense of sequence. Coming into being, dream-likeness and unchecked
meanings assemble into a system of relations that stipulates its own rules, and enables a variety of things.
There is no unified convention of representation, no perspective; falling apart as such enters the pictures, becomes their
subject matter. The unified space of the picture disintegrates. Becoming happens to be contingent and irregular; it is but
elements and fragments. If there be any balance or unity possible, it must come into being by following this route to the
end. Time embodying distance is represented by spaces, numerous planes piled upon each other in heaps of fragments,
stories and fade-ins congealed into timelessness. (…)
Youth realising its independence and forlornness rejects and blasts ready-made forms: all is in flux, falls apart; the
elements whirl in a dizzy commotion in the pictures. We can observe this particularly in the three pictures of the series
Definitions. Reaching the age of Christ, existential recognitions are formulated at general level: even the titles reflect a
reckoning with the final givens of existence (Requests to Stay On, Traversers, Wait, From the Other Side).
Something similar to this “existential” sequence can be observed in the handling of material and form. If we scan the
whole exhibition, we note it consists of drawings in chalk and paintings. The former ones are mostly figural; while the
latter tend from figural to abstraction. If we approach them from the practical logic of the creative process, we can speak
of a sort natural process of abstraction in respect of the material. The drawings in pencil and chalk represent the starting

47

point; pastels, facile and airy in their materiality, shapes and
spaces shaped by colour, mean the next level. (…)
To focus on the picture entitled The Degrees of Distancing, instead of the traditional handling of material of oils (oil on canvas), the artist applies a heavier material, gypsum, on a wooden or canvas frame, and this will be the basis of formation.
If thin silk paper is put on this material, the knots, wrinkles
and rumples themselves create a facture, which, irrespective of fictional shaping, demonstrate a wealth of references
and relations. Thus, the shaping of material is what directly
shapes form; it is incarnation (Incarnation in White, as two
later pictures are entitled) taking place in the material, and
thus meaning is even less voluntary and closed. The walls
mean an end point where the constructing-creating movement becomes an object in its directness. The picture in its
wholeness becomes metaphor, referring beyond itself.
Eloldva / Unbound, 1992
vegyes technika, karton / mixed technique on cardboard, 40 × 42 cm

It would be tempting to regard the wall paintings relinquishing figuration and fiction as the final point in linear
development, but it would also be a short-circuited conclusion to draw. The logic outlined, however, is not linear,
but is asserted in a circular process: in its renewing phases,
the creative process repeatedly traverses and summarises
the routes already covered. Figuration is not lost; abstraction does not invalidate it, but raises it to another level – as
we have portraits, figural and non-figural pastels, as well
as “walls” among his latest work. But without the means
of expression achieved by the “walls”, the formation of the
pastels, the portrait of Conjured, the faintly re-occurring figure of Vanishing or the non-figurative Space Disintegration
would be quite different. The “walls”, however, continue to
reflect, if not through direct narrative and figuration, by
way of the impression of material shaping braced into form
and meaning.
(Ladányi Galéria, 6 September, 1996)

Valaki tiszteletére
Csukott száján kikiált a fájdalom
Csukott szemhéján hunyorgó titok
Csukott szívéből szeretet szivárog
Csukott markából a szándék kipereg
Csukott testében a szégyen meglapul
Csukott lelkében a hiány nem dalol
Csukott elméjében őrző őrület
Csukott élete oltáron feszület

For Someone’s Honour
Pain shouts out of his closed mouth
Winking mystery from his closed eyelids
Love oozes from his closed heart
Will flounces out of his closed fist
Shame hides in his closed body
Absence doesn’t sing in his closed soul
or guard the madness in his closed mind
His closed life is a crucifix on an altar

Akárki / Everyman, 1992
vegyes technika, karton / mixed technique on cardboard, 42 × 32 cm
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Kép-más
……………………….
ahogy a holt vásznakon
átszivárog a jelen
– csukott szemhéjakon
a hiány rajzolta kép
valami létező fonákja

Avult képtár

ahogy a fehér papíron
némult szavak gyülekeznek
– áthúzott sorokban
a gond kihűlt lenyomata
arctalan merengő bánat

A múlt gonosz ráncaitól rútul ábrázatunk,
málladozik falainkról unalmas káprázatunk.
Felfeslett vásznainkon már a holnapok éhe
lázas küszködés, sivár álmoktól éktelen kor.
Az életünk egyetlen hatalmas ünnepi tor,
mit halottak ülnek körül moccanástalanul.
Irgalommal elfordulva némán mikor majd
századunk az idő asztaláról a csöndbe hull.

ahogy a szemerkélő csendben
távolodó léptek közelednek
– kifordul magából a tér
ellenfénybe tartó árnyak
a tűnő időbe töredeznek
………………………..

Obsolete Gallery

Another Image

Our faces get ugly from the evil wrinkles of the past,
our trivial delusions crumble from our walls.
Tomorrow’s hunger is on our painted canvases
hectic struggle, bleak dream decorated age.
Our life is a single giant feast;
Dead people sit around motionless
silently turning away from our century
as it tumbles off the table of time
into the silence.

…………………
as the present oozes
through dead canvases
– the absence drawn image
is the reverse of something
on closed eyelids
as on a white piece of paper
silenced words gather
– the chilled imprint of trouble
sorrow facelessly meditating
in crossed out lines
as in a drizzling silence
departing footsteps getting nearer
– the space turns inside out
shadows aproaching counterlight
disintegrate in the passing time
………………………..

50

51

Terítéken
A mulandóság mélyülő árkaival bekerítve
Húsunkba vágott barbár mintázat
Leterítve minden áldozati állat
Eloldott hittel béklyózva vétkeinkhez
Lettünk újra örökkön élő emberi étek

Prey
Surrounded by the deepening trenches of
transience
Barbaric patterns carved in our flesh
Every sacrificial animal’s been killed
Shackled to our sins with unravelled faith
We became the eternal human food again

Várakozás / Wait, 1992
olaj, vászon / oil on canvas, 100 × 70 cm
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Áttűnések / Fade-ins, 1993
akril, homok, gipsz, farost / acrylic, sand, gypsum on fibreboard, 80 × 70 cm

54

A kép elhagyása / Forsaking the Image, 1994
akril, homok, gipsz, farost / acrylic, sand, gypsum on fibreboard, 70 × 80 cm
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Az eltávolodás fokozatai / The Degrees of Distancing, 1996
akril, papír, gipsz, farost / acrylic, paper, gypsum on fibreboard, 80 × 80 cm
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Vega / Vega, 1998
hegyi kréta, pigment, gyanta, rétegelt fa / mountain chalk, pigment, resin on plywood, 100 × 70 cm
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Azonosság

Átmenőben

...végleg elhagyott ágyék
maroknyi zárkasötét,
madonnaölből kiringatva
a transzcendens lét

homlok mögé szegzett
bűntelen tudat,
töviskoronás hit
megváltó szégyen

A jelenlét elold
magamtól is egyre messzebb
Üres vásznon vezekel a szem
a vég újra kezdet
– és nincs vigasz
csak gyanakvó közönség-grimasz.
A társas közöny elold
magunktól is egyre messzebb
Árnyjátékai megunt szerepeknek
Hamlet-neurózis, lenni lehetetlen
A jelentés elold
a szavaktól is egyre messzebb
– hazudni meg minek
kimerültek a színek.
A csend teljesül.

Identity

In Transit

fényvillanás vakít,
lemeszelt Mária-kép
falra vetülő árnyék
testetlen keresztje,
égre vetítve az ég

… a forever left behind groin
a fistful of cell-darkness,
transcendent existence
cradled out of a Madonna-lap
blinding flash,
white-washed picture of Mary
the ethereal cross of a shadow
cast on the wall
the sky projected on to itself
a sinless mind
nailed behind a forehead,
cross of thorns-faith
redeeming shame
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The presence unties me
from myself, takes me afar
The eyes are doing penance on an empty
canvas
the end is the beginning again
– and there is no solace
only a suspicious grimacing audience
The social phlegm unties us
from ourselves takes us afar
It’s a shadow play for roles that bored us
a Hamlet-neurosis. to be is impossible
The sense unties me
from the words, takes me afar
– and why lie
the colors are drained.
Silence is the truth
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Aura I. / Aura I, 2001
pasztell, karton / pastels on cardboard, 90 × 70 cm
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Aura II. / Aura II, 2001
pasztell, karton / pastels on cardboard, 90 × 70 cm
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Végokszerű következtetések
Az evilág csak annyiban sajátom, amennyiben a létezés
belső világom költészete lehet.
A vizualitás számomra e különös „másik élet” immanens megfelelője.
A kép – az emlékezet és a felejtés között feszül – szövetén a hiány rajzol,
ahogy a csukott szemhéjakon kiszivárog a múlt időtlensége.
Eltűnőben civilizációs ábrándjaink.
Látszatoktól távolodva, megszabadulva vizuális beidegződéseinktől,
nyomot hagynak tudatvillanásaink és a nem-tudás méltóságát visszanyert mozdulatok.
Elménk, ösztöneink szüntelen keresésben – mellőzve az alkotás pátoszát – mintegy
lényünkkel azonos tárgyat hoznak létre, eggyé válva az átlényegült anyaggal.
Értékeink, mint egy félbehagyott feltáráson
a kallódó leletek, elmosódó képnyomok, létezés-lenyomatok
– hiányjelek a kulturális metaforák ritkuló erőterében.
A szellem boltozata alatt buddhaülésben együtt zuhanva az idővel
árnyékom idegenül int a falakra festett elmúlásból.

Conclusions are similar to the final cause
This world is my own only then when existence becomes
the poetry of my inner world.
Vision is the immanent counterpart of this weird „other world”.
On the canvas of the painting – stretched out between memory and forgetting – absence
composes as the timelessness of the past oozes out through fissures of closed eyelids.
Our civilizational dreams are disappearing.
Getting farther away from appearances by freeing ourselves from our visual habits,
our knowledge-flashes and emotions, regaining the dignity of ignorance, leave their traces.

The mind, while endlessly searching for our instincts – by disregarding the pathos of creation – by
becoming the transformed matter, creates an object that is similar to our being.
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 field 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.

Közelítések / Approaches, 2000
fotografika / photographic design, 24 × 27 cm
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Z al án Tibor
FAL AK
A művészi megújulás – avagy kiteljesedés – ott kezdődik, ahol az ember lemond
mindarról, amit addig tudott, azért, hogy olyasmit tudjon meg, majd tudjon
a maga eszközeivel tenni, amit onnantól kezdve már csak ő tudhat és tehet.
Ez a megállapítás nem az egyetlen lehetséges és talán érvényes megállapítás
a művészetről, legfeljebb egy a lehetséges sok közül, nekem viszont azért nagyon
fontos, mert fogódzót jelenthet Gáll Ádám világának a fölfejtéséhez. Rákérdezhetünk, hogy miért kell egy világot fölfejteni, és megtehetjük, hogy a kérdésre nem
válaszolunk. Meg is tesszük. Inkább a közepén kezdjük, in medias res.
„Ez már kellően lepusztult” – hangzik a festő egy műteremben elejtett felelőtlen mondata. Itt tart, itt tartunk. Hol is? A kérdés megválaszolásához leginkább a honnan jutottunk ide vonal megrajzolása segíthet. Gáll, a hajdani Sarkantyu-tanítvány és az ott tanultaktól elhajló művész, figurális munkákkal kezdte pályáját. Artisztikus, élettel felragyogó alakkompozíciókban találta meg kifejezési formáit, és ezek a reneszánsz világra szándékoltan erősen
emlékeztető festői megnyilvánulások sokáig elégnek is bizonyultak aktuá
lis pillanatok lefedésére, érzelmi válságok és/vagy traumák megragadására,
művészi problémák fölfejtésére, összességében egy működőképes világkép
kialakítására. Nem tévedünk, ha az ifjúság és a kora férfikor expanzionáló tudatállapotát tételezzük ezeken a nagyon is dinamikus munkákon. Ezt a rene
szánsz-imitációkon át megjelenő világbahelyezkedést zavarja meg egy idő
után a fölerősödő transzparencia, azaz rétegek egymáson átderengtetése,
illetve az ehhez kapcsolódó tükör- vagy tükröződésproblematika behozása
az addig viszonylag harmonikus képvilágba, és lendíti egy lépéssel tovább valami
felé ezt a művészetet. A határok bizonytalanodnak el, a láthatóság határai, illetve
Omlás / Collapse, 1999
akril, perlit, homok, farost / acrylic,
a határok által keretezett látnivaló, ebből adódóan az állítások lehetőséperlite, sand on fibreboard, 76 × 56 cm
ge szorul vissza. A létezőnek tetsző világ létezhetősége kérdőjeleződik
meg, és válik egyidejűen föllelhetővé és fölcserélhetővé egy másikkal, vagy sok másikkal. Innen csak egyetlen lépés a formák és színek és látvány-arányok létbizonytalanságának a tudomásul vétele, és az artisztikum,
az élettel felragyogó felület menthetetlenül a levakolás tárgyává válik, betemetődik a figurálisan megidézhető élet,
s ha a szárnyasoltár-variációk keresztény ikonográfiájának terminológiáján belül akarunk maradni: nincs megváltó,
nincs megváltás, és nincs világpusztulás sem, a világ csak elromlik, csak elromosodik, csak rétegekben pusztul le,
végül pusztul el.
A vakolás alól természetesen felmosolyog a lét illúziója, de a zöldtől a fekete modulációit elérő salak-faktúrák, az élet
színességét fölváltó, mindenen eluralkodó monokrómia nem hagy kétséget afelől, hogy ezeken a munkákon már csak
az élet emléke dereng át, belőlük a történet illata szivárog föl makacsul felületek, kontúrok, formák hidegében.
A kérdés, vagy a kérdezés mibenléte, a képeket gondosan szemlélő számára azonban nem ilyen egyértelmű.
Ha a készség, elkészültség felől, nem pedig az alakulásmechanizmust fölvázolva szemléljük a műveket, nem eldönthető igazán, takarni vagy kibontani akar a művész, a figuralitás akarja-e ismét kiharcolni addigi erős jelenlétét, vagy
a figuralitás felszámolására érződik erős késztetés, vagy történik figyelemre méltó erőfeszítésekkel zajló kísérlet.
Figurák ugyanis vannak majd valamennyi képen, vagy mint bemozduló negatív alakformák a falban, vagy
mint falban meghúzódó alakok, akiknek leginkább befalazott jelenlétük adja meg az értelmezhetőséget. Kétségtelen belső terek ezek a valóságban külső formákként asszociálható vakolt felületek, az időben
körbe-körbe forgó, a romokban a történetére ráérző emberről hoznak üzenetet, aki azonban már csak jelzésszerűen
vehet részt a saját életében. Az imitációt, melyben megörökítődhet az ember, felváltja a jelentésadásos felületkezelés, ahol az architektonikus rend és az anyagszerűség kap főszerepet, és az ember csak érzékeltetett jelenlétében kap
formát, vagy inkább emléknyomatot.

Pre- / Pre-, 2001
akril, homok, farost / acrylic, sand on fibreboard, 57 × 47 cm
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Tibor Z al án
Vélhető, amikor Gáll Ádám látszólag temet vagy lefed, akkor kaparja elő az időből
a rétegeket, amíg tehát a térben előre halad, az időben hátrál, rétegeket kapirgál le
valami ősibb létformájáról a dolgoknak. Utalnék világosabban a keresztrepedések
időszerkezetére.
„Csak nagyon körmönfont módon lehet visszaszületni” – mondja a művész egy másik ártatlannak vélt műtermi megjegyzésében. Ezzel eljutunk eze nek a munkáknak a létformájától a keletkezéséhez. Számomra, a művek nyelvére lefordítva a mondatot, az lehet már
csak a kérdés, az alkotás ez esetben létrehozás vagy keletkezés. Mert nem mindegy. Ha
mindegy lenne, teljesen világos és szabatos választ adhatnánk arra a mindvégig megválaszolatlan kérdésre, hogy mi a fontosabb, ami a vakolat alatt van, vagy a vakolat, ami ezt
az alattot takarja el. Ez a kérdésfelvetés egy másik jelrendszer, a nyelv dilemmáját visszhangozza, azaz a nyelv-e a fontos, vagy amit lefedni akarunk vele (és hívunk valóságnak),
a nyelv formál-e bennünket, vagy mi formáljuk a nyelvet. Ebből a megvilágításból válik számomra Gáll mostani kísérlete, irányválasztása heroikussá és befejezhetetlenné, mert hol marad abba a vakolás, ott-e, ahol a faktúra kívánja, vagy ott, ahol
a lefedett világ fölüzen befejezésért. Időfalak emlékvakolattal, mondom a képekre, melyek a genetikusan meghatározott terekhez és felületekhez konvergálnak, annál is inkább,
mert a vakolat alatt nem csak idő temetődik el, de kultúrák is keverednek, nem beszélhetünk tehát ornamentikáról e képszerű alakzatok előtt eltöprengve, csak történésekről,
elmerült történetekről, apró elmozdulásokról a történés, illetve a történhetőség felé.
Mármost, van-e a vakolat mögött építmény, vagy csak az idő tartja meg a habarcsot,
Képnyomok I. / Image Traces I, 1998 a salakos felületeket? Feltétlenül van. A beégő, negatív alakformákban megjelenő, valaakril, perlit, homok, farost / acrylic,
perlite, sand on fibreboard, 60 × 50 cm hol jelenlévő, meghúzódó, befalazott-jelenléttel bíró emberi alakokról már ejtettünk szót.
A Diabolikon című képen annak a román kori kolostornak a sziluettje jelenik meg az elégés
(tisztító tűz) bíborában, melyet több korai Gáll-kép hátterében már fölfedezhettünk. A Térkijelölés faktúrája alatt mintha
Bosch vagy Brueghel korának jellegzetes alakjai nyüzsögnének. A Pre– fölkent matériája középkori település térképét engedi
átderengeni magán, a kép egyik elsődleges kihívása a térképfölismerés aktusa: mintha az apollinaire-i furcsa és nagy, meg
vágyott birtokok kirajzolódásaira talált volna rá a festő. A Képnyomok I. egész létezése visszaemelődés egy reneszánsz-barokk
világba, míg a Képfelejtés felülettagolása, bontása, középfénybezuhogtatása egyszerre barokk és egyszerre futurista elemekre és képemlékekre asszociáltatja nézőjét-befogadóját. És akkor még nem is beszéltünk az abszolút véletlenül fölkerült felületi emberalakzatokról, amelyek ismét csak értelmezést kapnak vagy kaphatnak;
számtalan arcra, alakra bukkanunk a szándékosan a kompozícióba beépítetteken kívül.
Nem kerülhető meg az újabb kérdés: a kiállítás Gáll dühös hadüzenete a perspektivikusságnak, vagy csak irritatív transzparenciák,
a bomlás virágai ezek a munkák egy szétbontott furnérkoporsó fedelén. Egy biztos, Gáll a jelek ritkítása, mi több, elhagyása
irányába tart. Nem kell aggódnunk érte, maradt még felhasználható, sőt, metaforizálható jele így is elég a képeken vagy
falakon, de már a feltétlenül szükséges mennyiség közelében téblábol.
„A szép felület engem nem inspirál – így a festő önmagáról újabb műtermi elszólásában –, hagyni, hogy az anyag éljen,
csak annyira jelen lenni, hogy az anyag mondhassa a magáét.”
Ennél pontosabb, fontosabb ars poeticát nem tudnék előbányászni magamból. Még annyit, megnyitó szövegemben
a jelzett idézeteknél jóval több Gáll-töredéket használtam fel. Köszönet érte.
(2001. november 14., Újlipótvárosi Klub-Galéria)
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Wall s
Artistic renewal – or fulfilment – begins where one relinquishes all he knew to learn and do something he will be
the only one to be able to know and do from that time
onwards. No doubt, this is not the only valid observation
one can make about art, there are many others to make,
but this one is very important for me because it may help
decode the world of Ádám Gáll. We might ask why a world
needs decoding, and we can even leave the question
unanswered. And so we do. Instead, we begin in the
middle, in medias res. “This one is eroded enough,”
dropped the artist irresponsibly once in his studio. Is this
where he has reached, where we have reached? Where?
Drawing the line from the starting point to where we
now seem to be would assist in answering the question.
A former student of Sarkantyu, a deviator from what he
had learned there, Gáll began his career with figural works.
He found his mode of expression in artful, life-brightened
Képnyomok II. / Image Traces II, 1998
figural compositions. With these painterly manifestations
akril, perlit, homok, farost /
consciously alluding to the renaissance world, he was
acrylic, perlite, sand on fibreboard, 60 × 50 cm
able to cover actual moments of life, to grasp emotional
crises and/or traumas, to unravel artistic problems, and to create a functioning art world. We would not be mistaken to
suppose that the expansive consciousness of youth and early manhood was the driving force behind these highly dynamic works. After a while, however, Gáll’s relatively harmonious, finding-a-place-in-the-world pictorialness manifest in
renaissance imitations was interfered with by the increasing transparency of the various layers on top of each other and
by the related problematic of mirrors and mirroring, which stimulated his art to progress in some direction. Borders, the
borders of visibility, the spectacle framed by these borders, were blurred, and as a result the possibility of statements
was also limited. This called into doubt the possibility of the existence of an ostensibly visible world, and simultaneously there arose the possibility of it being found and replaced by another world or several others. It was only one step
from this to acknowledge that the existence of forms, colours and spectacle proportion is dubious, and thus artfulness
and life-brightened surfaces have irretrievably become subject to plaster stripping; a world that could be conjured up
through figuration has now been buried; and if we wish to remain within the terminology of the Christian iconography
of winged altarpieces: there is no saviour, there is no salvation, and there is no end of the world, it merely goes wrong,
slowly wearing away, wrecked layer by layer to come to its final obliteration.
The illusion of being naturally smiles up at us from under the plaster layers, but the slag factures in modulations from
green to black and the monochromatism replacing the colour of life and taking possession of everything leave no
doubt that it is only the memory of life that transpires through these works, it is only the scent of story that rises above
obstinately through the chill of the surfaces, contours and forms.
The question, or, the nature of questioning, is not quite so obvious for the careful viewer of these pictures. If we look at
them not from the point of view of the mechanism of shaping, but from that of completeness and readiness, it becomes
difficult to distinguish between what the artist wants to cover and uncover, whether figuration wants to fight out its
former strong positions, or there is a strong drive to eliminate figuration, and noteworthy experiments in it.
That is to say there are figures in almost all pictures, either as negative figural forms blurring in the walls or figures
hiding within the walls, whose walled-up presence enables interpretation. These plastered surfaces that can be
associated with external forms in reality are no doubt internal spaces, bringing messages of man going round and round
in time, sensing his own story in the ruins, but who has no more than an indicative presence in his own life. Imitation,
wherein man can be perpetuated, is replaced by a meaning-providing surface treatment where architectonic order and
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materiality play the main roles, and where man is afforded merely
allusive form or rather memory impressions.
In all probability, Ádám Gáll, apparently burying or covering, digs
layers out from time; in other words, while he progresses in space,
he moves back in time, and scrapes layers off some more archaic
form of being. For clarity’s sake, let me refer to the time structure
of the cross clefts in the walls.
“One needs cunning to be able to undergo a re-nativity,” said
the artist in another studio comment thought innocent. Starting at the existential form of these works, we thus arrive at their
genesis. Translating this sentence into the language of creative work, it
implies to me that the one question to be answered is whether
artistic creation is making or becoming. For it does make a difference.
If it did not, we could give a precise and clear answer to the
question left unanswered throughout: which is more important,
that which is under the plaster or the plaster that covers what is
underneath? This question echoes the dilemma of another system
of signs, language: which is more important – language or that
which we cover with it (and call reality); is it language that shapes
Diabolikon / Diabolicon, 1999 us, or do we shape language? In this light, Gáll’s current experiment
pigment, perlit, homok, farost / pigment, and choice of direction seems to me to be both heroic and interperlite, sand on fibreboard, 100 × 120 cm
minable, because where does plastering end: where the facture so
desires, or where the covered world yells up for an ending? I call these works walls of time covered in memory plaster
which converge on genetically determined spaces and surfaces all the more so because, underneath the plaster, we
have not only time buried, but also culture mixed; when pondering these picture-like figures, we can therefore speak of
no ornamentation, only happenings, submerged stories, minuscule shifts towards happening or the ability to happen.
Now, is there any building behind the plaster, or is it only time that holds the mortar and slag-covered surfaces?
Of course, there is. We have already mentioned the burnt-in human forms, the ones appearing in negative figural
forms, present somewhere, taking cover, having a walled-in presence. In Diabolicon, we have the silhouette of the
Romanesque monastery burning in crimson (purgatory) that we could discover in several of Gáll’s early paintings. Under
the facture of Defining a Space, it is as though the characteristic figures of Bosch and Breughel were bustling about.
The applied material of Pre- allows the map of a mediaeval town glimmer through it; the primary challenge of the
picture is the act of recognising the map: as if the painter had found the outlines of the odd and great properties of
Apollinaire’s desire. The entire being of Image Traces I is a transposition into a Renaissance and Baroque world; while the
dissection or division, the medium-light gushing of the surface of Image Forgetting makes the viewer-receiver associate
it with elements and pictorial memories of both the Baroque and Futurism. And then we have not even mentioned the
human figures that occur in the pictures by way of absolute chance; we find numerous faces and figures apart from
the ones purposely built into the compositions.
We cannot beg the question: Is this exhibition an irate proclamation of war by Ádám Gáll against perspectivity, or are these
works merely irritative transparencies, fleurs du mal on the cover of an opened veneer coffin? One thing is certain, Gáll is moving
in the direction of cutting out and forgoing signs. No, we need not be worried, he has enough signs he can use, even turn into
metaphors in his pictures, on his walls; but he certainly is pottering about around the absolutely necessary amount.
“A beautiful surface can’t inspire me,” says the artist in another studio slip. “Only let the material live, be present only to
the extent that the material speaks for itself.”
I could hardly rake out from my mind any ars poetica more poignant and more important. Just one more point, I have
used far more fragments by Gáll than I have pointed out when explicitly quoting him.
(Klub-Galéria, Újlipótváros, Budapest, 14 November, 2001)

Játéktér / Playing Field, 1999
pigment, perlit, homok, farost / pigment, perlite, sand o n fibreboard, 100 × 90 cm
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Rom I. / Ruin I, 2001
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 100 × 90 cm
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Rom II. / Ruin II, 2001
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 100 × 90 cm
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Képfelejtés / Image Forgetting, 2001
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 100 × 155 cm

Sávok / Stripes, 2000
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite sand on fibreboard, 100 × 60 cm
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Imago / Imago, 2000
pigment, perlit, homok, rétegelt fa / pigment, perlite, sand on plywood, 100 × 140 cm

Térkijelölés / Defining a Space, 2002
pigment, homok, rétegelt fa / pigment, sand on plywood, 100 × 55 cm
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Átjáró I–II. / Passage I–II, 2001
pigment, perlit, homok, rétegelt fa / pigment,
perlite, sand on plywood, 110 × 90/65 cm

Terrénum / Terrain, 2002
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 100 × 90 cm

78

Mart / Precipice, 2002
pigment, perlit, agyag, farost / pigment, perlite, clay on fibreboard, 140 × 80 cm
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Képnyomok V. / Image Traces V, 2003
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 80 × 60 cm
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Terra / Terra, 2003
pigment, perlit, homok, farost / pigment, perlite, sand on fibreboard, 100 × 120 cm
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Tájvakolat /
Landscape Mortar, 2004
pigment, perlit, agyag,
farost / pigment, perlite,
clay on fibreboard,
100 × 140 cm

Alom / Litter, 2004
pigment, perlit, farost / pigment, perlite on fibreboard, 100 × 80 cm
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Felület III. / Surface III, 2004
akril, perlit, farost / acrylic, perlite on fibreboard 56 × 66 cm
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Törésvonal / Fault Line, 2005
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 100 × 55 cm
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Zóna / Zone, 2005
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 50 × 50 cm
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MÉLYSÉGEK
Az ezredfordulót követő években született, a mintegy ötéves alkotóperiódust átfogó Gáll Ádám-művek megközelítéséhez néhány fogalom kiemelésére és magyarázatára van szükség.
Az első és talán legfontosabb, Gáll Ádám művészetét determináló fogalom az enyészet – amely az elmúlás,
a pusztulás, a természet törvényei szerinti, fokozatos, lassú megsemmisülés jelentésköreinek hordozója és kifejezője. Valahol a folyamatok középtáján járhatunk: a dolgok már felbomlottak, kezdik elveszteni eredeti formájukat, néhány részlet még felismerhető, de a történések már visszafordíthatatlanok, új, ismeretlen minőségek jelennek meg. Az egyetlen, halvány reményünk az lehet, hogy a pusztulás még nem végeztetett be, hiszen
akkor nem maradna, nem lenne semmi martalékunk. Még vannak valaminő rekvizitumaink, s habár tragikusak és
romszerűek, még élők, jelenvalók az emlékképeink. Még hivatkozhatunk a dolgokra.
A másik fontos, e műegyüttest karakteresen jellemző fogalom-jelenségkör a derengés, az előszüremlés: amely halvány, homályos megjelenést, előbukkanást, feltűnést, bizonyos finom homályba burkolózást, megfoghatatlanságot jelent. A feketékből előszüremkedő fehérek fantasztikus érzékenységére, a belső fények kigyúlására, az átható
sugárzásra, a szürkeségeket elöntő, majd a szürkeségekben elmerülő fényekre, a tompaságokra hivatkozhatunk,
a dolgok eruptív kirobbanását, gyors kibomlását, teljes kibontakozását megakadályozó jelenvaló, de rejtett gátakra emlékeztethetünk. Valahol a mélyben azonban még feszültségek pulzálnak. És az enyészet, a derengés, az előszüremlés
sejtésszerűségeibe burkolózó művek eme most felvonultatott kollekciója kapcsán nem kerülhető meg maga a képvagy táblakép-fogalom sem, amely eredetileg fatáblára rögzített festményt vagy vászonra festett függőképet jelölt.
A műformák felbomlásának és átalakulásának, az új és új kifejezések térhódításának, a különböző médiumok alkalmazásának és művészetté, műnemmé, műformává, műfajjá avatásának korszakában Gáll Ádám megtartotta a tradicionális formátumot és méretet: szabályos, általában fekvő vagy álló téglalap alakú, függőlegesen a falfelület elé
helyezett, a képi történéseknek a képsíkon teret adó képalkotó módszere tulajdonképpen az évezredes múltú klas�szikus képalkotás tradíciójának továbbvivője. Mindennek ellenére művei radikálisan szakítanak a megfestett kép
hagyományával: kompozíciói az ábrázolás, a megjelenítés és kifejezés metódusát elvetve egy új szférát nyitnak meg
előttünk: a megtestesítés, az átszellemítés tartományát. A képsík anyagiságokban s ezáltal valószerűségekben tobzódó, épített vagy inkább megmintázott képtereppé változtatása, a plasztikai hatások kibontakoztatása az anyaghasználatból, illetve az anyagmegmunkálásból eredeztethető: a vászonra ecsettel felvitt festék helyett Gáll Ádám
anyagszerű anyagokból építi fel, illetve a felépítettből rombolja le kompozícióit: műveinek matériája a vakolt perlit
– a habosított kőpor –, az őrölt papír masszájából öntött és ragasztott pép, a föld és a homok, valamint
a vízben oldódó pigmentek. A képet alkotó, megtestesítő anyagok rétegekként simulnak egymásra, hogy aztán a megbontások, a vésések, a karcolások, a koptatások révén tárják fel enyészet-lényegüket.
Az 1990-es évek szabályos, még figuratív motívumokat hordozó Gáll Ádám-kompozícióinak fényében radikális lépésként,
hatalmas változásként minősíthető ez az új, anyagszerűségeiből eredeztethető plasztikai képalkotó módszer, amely
pontosan beilleszthető a XX. század utolsó harmadában kibomló, a hagyományos képkereteket megtartó, de azokat
egyszersmind megújító neoavantgarde művészeti folyamatokba, s amelynek magyarországi áramlata is jelentősnek és
erőteljesnek ítélhető: gondoljunk csak Paizs László és Záborszky Gábor, Tölg-Molnár Zoltán és Kovács László, Dréher
János, Birkás István, Újházi Péter munkáira.
Az elvontságokat és a falmotívumok valószerűségeit egyszerre hordozó Gáll Ádám-művek formailag az absztrakt
expresszionizmus, a tasizmus és a gesztusfestészet jegyeivel felruházottak: képdomborművei viharzó érzelmekkel és
indulatokkal áthatottak, a megfoghatatlanul egymásba olvadó, sejtésszerűen egymásból keletkező, kavargó foltok
kolorisztikus együttjátszására alapozottak. A kavargó foltok, a kolorisztikus hatások kifejezéseket azonban csak nagy
fenntartásokkal alkalmazhatjuk Gáll Ádám művészetét jellemezvén: a színek ugyanis a szürkék térhódítása elől egyre
inkább visszaszorulnak alkotásaiban. A szürkék, a fehérek és a feketék sem bomlanak ki a maguk teljességében: csak
rendkívül visszafogottan, lefojtottan, lappangón vannak jelen. A kolorisztikus lefojtottságok nemcsak önértékeik
Fal-függő /
Wall-hanging, 2005
akril, perlit, homok,
farost / acrylic, perlite,
sand on fibreboard,
150 × 50 cm
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révén, hanem a képfelület roncsolásai, felbontottságai, töredezettségei, valóságos fény-árnyék viszonyai és hatásai
által is életre keltettek. A karcolások és a horzsolások, a kráterek, a sebek tudatosságok és véletlenszerűségek hordozói:
a bátortalan nyomhagyások és a természetszerű szétporladások: a hiábavalóságok tanúbizonyságai. A mintha
valamifajta formaemlékekké kristályosuló, motívumoknak nevezhető foltok, a sávok, a repedések, a rajzolatok és
az egyszer volt struktúra-romok sohasem tárják fel lényegüket, eredetüket és értelmüket: minden csak sejtésszerűen
merül fel, mindent átitat a bizonytalanság, mindent ingataggá tesz a kíméletlenül pergő idő hullámaiban való
elsüllyedés veszélye. Mintha egyszer-egyszer felszínre bukkanna valami masszív szerkezet, mintha kikristályosodna
egy-egy biztos fogódzót felkínáló jel, de aztán inkább minden elmerül az enyészet uralmában. Ez a homályba-veszés,
ez a tompaság, ez a dolgok pontos körvonalait és lényegét elmosó jelleg, ez a könyörtelen megfosztottság-állapot, ez
a meghatározhatatlanság a Gáll Ádám alkotta munkák végtelen szomorúságokkal, szorongásokkal és feszültségekkel
telített atmoszférájának és tartalmi köreinek, a kompozíciókat uraló életérzéseinek éltetője.

Jel / Sign, 2004
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 43 × 43 cm

Az enyészetet, a hanyatlást, az elmúlást tükröztető, de az enyészet, a hanyatlás, az elmúlás felett úrrá válni vágyó
szándékokat élesztő műveket szemlélv e és átélve létünk és helyzetünk hallatlanul pontos, tragikus mélységeket
feltáró, transzcendens szépségeket is csillogtató képi-plasztikai lenyomataival szembesülhetünk. Itt állunk hát e kevés
reménnyel kecsegtető művek körében, ebben a reménytelenségekké foszlott őszben, és mást aligha tehetünk.
(2006. október 31., Újlipótvárosi Klub-Galéria)
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Depths
In order to grasp the works of Ádám Gáll made in the
some five-year period after the turn of the millennium,
we have to highlight and discuss a few concepts.
The first and probably most important one – one determining the art of Ádám Gáll as a whole – is decay, bearing and expressing the whole array of connotations of
mortality, destruction, the gradual and slow annihilation according to the laws of nature. We are somewhere
midway in the process: things have disintegrated, they
have lost their original shapes, some details can still be
recognised, but what has happened is irretrievable; new
and unknown qualities have appeared. Our only faint
hope is that destruction has not gone its way, because
otherwise nothing would be left, no prey would remain for us. We still have some requisites, and, though
tragic and disastrous, we still have our living and present
memories. We can still refer to things.
The other important concept or phenomenon characterising this group of works is looming or filtering
through, meaning faint and dim appearance, surfacing
or arising; being shrouded in some refined gloom and
elusiveness. We may refer to the fantastic sensitivity in
the whites filtering through the blacks, the lights submerging in greyness, the flatnesses; we may recall the
eruptive explosion, the rapid growth and unfolding
of things, and the hidden impediments. Tension still
pulsates somewhere in the depths. And, in respect of
this collection of works shrouded in the intimations of
decay, lingering, filtering through, we cannot avoid the
concept of picture and panel painting, which originally
Felület II. / Surface II, 2003
meant paint applied to a wooden panel or canvas to be
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite,
hung on a wall. In a period of generic dissolution and
sand on fibreboard, 100 × 60 cm
transformation, the spread of newer and newer means
of expression, the elevation of various media to the rank of art, art form or genre, Ádám Gáll has retained traditional
format and size: his method using regular, usually perpendicular or horizontal rectangular picture planes to be placed
on wall surfaces that provide room for pictorial happenings, indeed continues a classical, thousand-year-old tradition.
However, his works represent a radical break with the tradition of painted picture; his compositions reject the methods
of depiction, representation and expression, and open a new sphere, the domain of embodying and transfiguring.
The transformation of picture planes into structured or, better, moulded pictorial fields wallowing in materiality and thus
verisimilitude, as well as the amplifying of plastic effects can be derived from the use of material or shaping material;
instead of applying paint to the canvas with a brush, Ádám Gáll builds up his compositions, or, destroys what he built
up, with the use of materials that have an accentuated materiality: the materials he uses are perlite coating, sandstonepowder foam, pulp made of ground paper and glue, sand and earth, and water soluble-pigments. The materials that
make up and embody the picture form layers upon one another only to be undone, chiselled, scraped and scrubbed
until they reveal their essence of decay.
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In the light of the regular and figural pictures Ádám Gáll
produced in 1990s, the new, plastic creative method
deriving from his particular use of material meant a radical step, a significant change that fits in precisely well
with the neo-avant-garde artistic tendencies starting in
the last third of the 20th century that retained but also
renewed the traditional pictorial framework, and which
has had an arguably significant and forceful Hungarian
counterpart, as evidenced by the work of László Paizs,
Gábor Záborszky, Zoltán Tölg-Molnár, László Kovács,
János Dréher, István Birkás, and Péter Újházi.
Ádám Gáll’s works bearing both abstraction and the
verisimilitude of the wall motifs formally have the characteristic features of abstract expressionism, Tachisme
and gestural painting: his relief-like pictures are filled with
turbulent emotions and affections, and are based on an
interplay of colouristic spots inconceivably melting into
and conjecturally arising from one another. It is only
with the major reservations that we can use the expressions “whirling spots” and “colouristic effects” for characterising Gáll’s art: greys increasingly gaining ground
in his work, colours are driven into the background.
Even the greys, blacks and whites do not unfold fully:
they are present in a highly restrained, latent manner.
Thedampingdownofcolourcomestolifenotbyitselfbutalso
by way of the ravaging, breaking up, fracturing, genuinely
chiaroscuro relations and effects of the surfaces. Scratched
and scrubbed, craters and wounds in the surface reflect
both conscious and accidental acts; the timid attempts
at leaving marks and natural pulverisation attest to futility.
Though crystallising into some sort of memories of form,
the motif-like spots, stripes, cracks, traces, ruins onceupon-a-time structures do not reveal their essences,
origins and meanings: everything is conjectural,
uncertainty saturates everything, the danger of drowning in
the waves of unsparingly flowing time renders everything
unstable. Once in a while, a more massive structure seems
Rétegek / Layers, 2004
to
surface, or a sign might seem to crystallise offering a
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 100 × 60 cm
sort of fixed point; but then all seems to be overwhelmed
by the rule of decay. This loosing out to gloom, this hollowness, this characteristic blurring of the precise outline and
essence of things, this unremitting state of deprivation, this indefinability is what makes the works of Ádám Gáll with
their atmosphere filled with infinite sorrow, anxiety and tension, their substance and the sensibility dominating the compositions – live. Looking at and experiencing these works mirroring decay, ruin and mortality and arousing the intent to
overcome decay, ruin and mortality, we are granted an opportunity to face extraordinarily precise pictorial and plastic
impressions of our being and conditions revealing both tragic depths and transcendental beauty. Here we stand in the
midst of these works holding out little hope in an autumn frayed into hopelessness, and we can hardly do otherwise.
(Klub-Galéria, Újlipótváros, Budapest, 31 October, 2006)

Meta- /Meta-, 2000
pigment, homok, papír, rétegelt fa / pigment, sand, paper on plywood, 100 × 90 cm
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Módosulások / Modifications, 2004
pigment, homok, őrölt papír, farost / pigment, sand, crushed paper on fibreboard, 80 × 60 cm
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Okozat / Effect, 2004
pigment, homok, őrölt papír, farost / pigment, sand, crushed paper on fibreboard, 80 × 60 cm
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Falak
…öreg bérházak omladozó falain
megőrződött időnyomok embernyomok
– jelek létünk állapotáról
eső- füst- koromrajzolatú arcok alakok
festékfolt-alakzatok a vakolatrétegeken
– a keletkezés pusztulás felületei
horzsolásokban repedésekben a faktúrák
ecsetnyomok pórusaiban lélegző anyag...

Walls
… on the crumbling walls of old tenements
preserved traces of the time of man
– signs of the state of our life
rain-smoke-soot drawn faces
paint-stained figures formations on the
plastered layers
– surfaces of origin decayed
factures in scratches fissures
breathing essence in the pores of a brush
mark…

Fal-memento / Wall Memento, 2005
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 170 × 130 cm
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„Töredékek” J.A. / “Fragments” J.A., 2005
fotografika / photographic design, 26 × 19 cm

Rögök / Clods, 2005
akril, perlit, agyag, vászon, fa / acrylic, perlite, clay, canvas, wood, 140 × 100 cm
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Reliktum / Relictum, 2004
akril, kőpor, perlit, farost /acrylic, sandstone powder, perlite on fibreboard, 110 × 170 cm

Memento F.I. / Memento F.I., 2005
akril, perlit, vászon / acrylic, perlite on canvas, 196 × 98 cm
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Imaginárius tér (diptichon) /
Imaginary Space (Diptych), 2007
akril, homok, rétegelt fa / acrylic, sand on plywood,
100 × 170 cm

Invokáció I. / Invocation I, 2006
akril, kőpor, perlit, vászon /
acrylic, sandstone powder, perlite on canvas, 130 × 85 cm

AnziX / AnziX, 2006
akril, perlit, homok, farost /
acrylic, perlite, sand on fibreboard, 100 × 80 cm
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Holt tér / Blind Spot, 2006
akril, perlit, homok, rétegelt fa / acrylic, perlite, sand on plywood, 100 × 170 cm

Megkettőzött magánvaló / Ding an sich Doubled, 2006
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 155 × 55/55 cm
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CONTINUO, AVAGY A FES TÉSZE T ÁLL AND Ó MÉLYSZÓL AMA
Gáll Ádám egy Paul Kleetől kölcsönzött mondattal, egy,
a saját életérzésére, létfilozófiájára, s ez által festészetére
is vonatkoztatható veretes, mondhatni mindent eldöntő
idézettel indítja kiállítását: „Megfoghatatlan vagyok e világon. Mert éppúgy lakozom a holtak közt, mint a meg nem
születetteknél.” 1
Gáll Ádámban, bár a Képzőművészeti Főiskola festő szakán végzett, sokáig viaskodott egymással a költő és a festőművész. Tökéletesen ráérezve a Gottfried Benn expresszionista költő által megfogalmazott „európai sorsneurózisra”, miszerint az én és a világ, az én és a valóság,
az én és a te viszonya majdhogynem meg- és feloldhatatlan egzisztencia-probléma a nyugati ember számára,
ilyen sorokat írt az Egyenes labirintus című versében: „»Minden agy államalakulat« / Celláiban hullik eszme, vakolat.
/ A végesre záródott tudaton belövések. / A réseket a félelem
tapogatja, betapasztja. / Az értelem a sötétségre ráfalazva.
/ Önmagukba zárt tudatkópiák végtelenje.”
A költői kamaszkorát azonban legyőzte benne a festészet felnőttkora. Talán Leonardóban, a reneszánsz emberben fogalmazódott meg először a legtisztábban és legöntudatosabban az a gondolat, hogy a szem érzékszerve magasabb
rendű a fülnél, hogy „a festészet néma költészet, és a költészet vak festészet” 2, s a költő és a festő vitájában az utóbbi nyeri el
a pálmát. „…Mert, aki elveszti látását – írja Leonardo –, elveszti a világmindenség látványát és szépségét, és ahhoz lesz hasonlatos, akit elevenen sírba zártak, hogy ott mozogjon és éljen.” 3 S a szem felmagasztalásában azt mondja, hogy „Te vagy
az emberi test ablaka, amelyen keresztül kitekint útjára, és élvezi a világ szépségeit. A lélek így éri be az emberi test börtönével,
szem nélkül gyötrelmére szolgálna. Az ő segítségével találta meg a tüzet, mely által a szem visszaszerzi azt, amitől a sötétség előbb
megfosztotta.” 4 – És éppen Paul Kleevel kapcsolatban írja Werner Haftmann, hogy nála, mint minden continuóban, állandó mélységben gondolkodó és érző művészben, az „ember és a dolog, földi és égi találkozik a szem metszéspontjában.
Újfent a négyesség eme egységének a középpontjában találjuk magunkat (…). Most azonban jelentősebbnek látjuk
Klee humanizmusát az egész kör közepén. Sematikus rajza a világhoz való viszonyának nyomatékos szimbóluma lesz.
Nyelvileg ez a szimbólum, amelyben az én és a valóság közötti határvonal, ez a »nyugati sorsneurózis« megszűnik,
Heidegger egyik kései megfogalmazását követve, a négyesség egységének a foglalata.” 5 – Talán erre is utal Gáll Toposz
című lebegő kockája, amely nem csak a négy alapelemet szimbolizálja, de a tárgynélküliség érzetét, vagyis valami végsőt,
valami felsőbbrendű, láthatatlan transzcendencia-titkot is jelképez. – Az utak tehát a szemben futnak össze, és a „»külső
nézés és a belső látás szintéziséhez vezetnek (…) A festőnek a természet nézésében és szemlélésében való növekedése
képessé teszi őt arra, hogy absztrakt képződményeket szabadon alakítson (…) Így olyan műveket fog megalkotni, amely
Isten művének hasonlata. (…) A művészet a teremtés hasonlata«” 6 – idézi Kleet Haftmann. „Az én és a valóság különbsége újra megszűnik és visszavétetik.”7

1	In.: Felix Klee: Paul Klee élete és munkássága, hátrahagyott feljegyzések és kiadatlan levelek alapján, Corvina Kiadó, 1975, 113. o.
2	Leonardo da Vinci: A festészetről. Mi különbség van a festészet és a költészet között? In.: Esztétikai olvasókönyv – Szöveggyűjtemény,
Kossuth Könyvkiadó, 1970, 39. o.
3	Leonardo da Vinci: Im. Végkövetkeztetés a költő és a festő közötti vitában. In.: Im. 43. o.
4	Leonardo da Vinci: Im. 43. o.
5 Werner Haftmann: Paul Klee – A képi gondolkodás útjai, Corvina Kiadó, 1988, 96. o.
6 Werner Haftmann: Im. 96. o.
7 Werner Haftmann: Im. 95. o.

Falazat / Walling, 2007
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 120 × 90 cm
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Tihamér Novotny
Continuo, or a Constant Deep-Tone Painting

„Minden az Egyből ered és az Egyhez tér vissza” – mondja Jakob Böhme, tehát a teremtett világ és a teremtett ember között a szem, a mű, a festmény, azaz a lélek és a szellem, végső kiteljesedésében a szellemi lélek a kulcs ebben a kérdésben. Vagy ahogy Hamvas Béla fogalmazná, az igazi műben megszólító erő van, benne visszafordul a (festő) vágya, és
megszólítja az embert, a nézőt.
Gáll Ádám is ilyen kharóni vizeken evez, a látható és a láthatatlan, a megfogható és a megfoghatatlan, a lét és a nemlét
határán. Ebben a műfajban kevés olyan magyarországi művésszel találkoztam eddigi pályafutásom során, aki ennyire
erős sorsközösségben, az anyagot és a szellemet illetően ennyire termszetes és mély átminősülésekben él és lélegzik
a képeivel. Sokszor az az érzése az embernek, hogy azért építi fel és vakolja be ezeket a képeknek nevezett álfalakat, hogy
magát áldozatul rejtse beléjük. S az áldozat, mely mások áldozata is egyben valami személyes és egyetemes jóért, a lélek
megváltódásáért, vagy annak mater dolorosa-szerű képzetéért, azután, mint mély és folytonos rezonancia de profundis
clamavi! módon, a mélységekből néma fájdalommal kiáltón, előderengő fényjelenségként szivárog vissza a földi létbe.
S kísérőjelenségeit, a színeváltozás levedlett fátylait, mint megalvadt, megdermedt, megszáradt vércseppeket,
lerakódott, kikristályosodó verejtékfoltokat hagyja maga után az egyszerre memento mori és ex morte vita hangulatú
műveken. Gondoljunk csak a Fal-memento című táblájára, ahol egy Pietà motívum is elősejlik a festett vakolatrétegek
közül! De egyáltalán, nála minden képből, mint egy imaginárius színpadi kulissza-sűrítményből, elődereng valami!
Valami, amit egy el- vagy betemetett hangulatnak, egy elraktározott személyes emlékképnek, egy régen elhantolt
s elfelejtett, a tudattalanból felsejlő atavisztikus víziónak, sőt, amit akár egy, az idő tengelye körül göngyölődő,
specifikus történelmi tapasztalatnak, az Úton járásnak is nevezhetnénk – az Ugróiskolától a Golgota keresztjéig, az Invokációtól (a fohász, a segítséghívástól) a Post mortem (a halál utáni) állapotig, a dobókavicstól az univerzum emlékezetéig, az emberképtől az egyetemes jelkészlet spiráljáig, a földtől a fűig, a masszától a fényig.
Meg kell állapítanunk, hogy Gáll kiállítása egy tökéletesen átgondolt, döbbenetes Egység!
Egy olyan elvont vakolatképekben összefoglalt életszemléletnek az érzelmi és gondolati egysége, amelynek a szemünk által befogható, nagyobb vizuális egységeit éppúgy látnunk kell a térben, mint az egészen közeli részleteit a sík rétegeiben. És most hagyjuk az elődöket és a szellemi rokonokat, de hagyjuk a technikát is! És forduljunk az „hautes
pâtes”, a vastagon felhordott vakolatanyagok rétegei felé, melyekben a mélység és magasság istene, s a lélek esztétikuma
s a morál filozófiája lakozik.
(2008. szeptember 28., Vajda Lajos Stúdió, Szentendre)

110

To introduce his exhibition, Ádám Gáll has borrowed a patinated and all-decisive sentence by Paul Klee, which, no
doubt, refers to his own sense of life, philosophy of being and thus his painting, too: “I cannot be grasped in the here
and now. For I reside just as much with the dead as with the unborn.” 1
Though a graduate in painting at the Academy of Fine Arts, the poet and the painter contested each other in Ádám Gáll
for a long time. He had a perfect feel for the European “fate neurosis” the expressionist poet Gottfried Benn described:
the relation between the self and the world, the self and reality, the self and the you is almost an incomprehensible and
irresolvable problem of existence of Western man, as Gáll says in a poem: “‘Every brain is a state-unit’ / Ideas, plaster
falling in its cells / Bullet pocks on a tightly locked consciousness. / Holes filled and touched by fear, / Sense walled
against darkness. / It’s the infinite of consciousness – copies closed in on themselves.”
However, his poetic adolescence was defeated by the painter come of age in him. It was perhaps Leonardo, the
Renaissance Man, who formulated for the first time most clearly and most self-consciously that the sensory
organ of the eye is superior to that of the ear: “Painting is mute poetry and poetry is blind painting,” but has sight
win the debate between poetry and painting for: “To lose one’s sight means to be deprived of the beauty of
the universe and is as if a living man were shut in a tomb in which he can exist and move.” And then goes on to
exalt the eye: “It is the window of the human body through which the soul observes the beauties of the world and
rejoices in them and therefore accepts the prison of the body, which would otherwise be a place of torment. Through it
human enterprise could discover fire, which has given back to the eye what darkness had first taken away from it.” 2
And Werner Haftmann happens to write just of Paul Klee that, in him, as in all artists thinking and feeling in permanent
continuo, “man and thing, earthly and divine meet in the intersection of the eye. We again find ourselves in the unity of this
quaternity. […] We now see Klee’s humanism as more significant in the centre of the whole circle. His schematic drawing
will be an accentuated symbol of his relation to the world. In terms of language, this symbol – in which the border between
the self and reality, the ‘Western fate neurosis’ is eliminated – is the epitome of the unity of the quaternity following one of
Heidegger’s late formulations.” 3 Perhaps this is what Gáll’s floating cube Topos alludes to, symbolising as it does the four basic
elements and the sense of non-objectivity, i.e. something final, something superior, some invisible transcendental secret.
The routes therefore converge in the eye, and “‘lead to the synthesis of external looking and internal seeing. […] The growth of the artist in looking at and contemplating nature enables him to freely shape abstract formations. […] He will thus create works that are the similes of God’s creation. […] Art is a simile of creation’” as
Haftmann quotes Klee. “The difference between self and reality ceases again and is withdrawn.” 4
“Everything comes from and returns to the One,” writes Jakob Böhme; it is therefore the eye, the artwork, the painting, i.e.
the mind and the spirit, the spiritual mind in its final fulfilment, that is the key element in the relation between the created
world and the created man. Or, as Béla Hamvas would put it, an authentic work of art will have the power of address, in it
the desire of the painter turns around, and addresses man, the viewer.
Ádám Gáll is also rowing his boat in such Charonic waters, on the border between the visible and the invisible, existence
and non-existence. In the course of my career, I have met few Hungarian artists working in this genre that live and breathe
together with their pictures, their material and spirit in such a strong community of fate. One often has the feeling that the
only reason why Gáll builds and plasters these mock walls is to hide himself in them as a sacrifice. In order to bring some
personal and universal good, the salvation of the soul or its mater dolorosa-like notion, as a deep and continuous resonance
in the manner of de profundis clamavi, crying from the depths silently, looming up as a light phenomenon, the sacrifice,
which is the sacrifice of others, too, then oozes back into earthly existence. And it leaves behind its associate phenomena,
the veils of transfiguration as drops of clotted, coagulated, congealed blood, as crystallised spots of sweat in the works with

1 See Felix Klee: Paul Klee életes és munkássága, Budapest: Corvina, 1975, 113. o. Cf. Wikiquote.
2	André Chastel (ed.): Leonardo on Art and the Artist, Mineola (N.Y.), Dover, 2002, pp. 37, 38.
3 Werner Haftmann: Paul Klee – A képi gondolkodás útjai, Budapest: Corvina, 1988, p. 96. Cf. its English version: The mind and work of Paul Klee, New York:
Paeger, 1954.
4	Ibid., p. 95.
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moods of both memento mori and ex morte vita. Recall Wall Memento where a Pietà motif seems to lurk up from between the painted plaster layers. But something always seems to loom in each and every picture of Gáll, as though from
some imaginary, condensed theatrical coulisses – something we might call a buried mood, a stored personal memory,
a long-interred and forgotten atavistic vision erupting again, a specific historical experience rolled up round the axle of
time, walking On the Road – from Hopscotch up to the Cross of Golgotha, from Invocation (prayer, calling for assistance) to
the state of Post mortem (after death), from throwing marbles to the memory of the Universe, from the image of man to the
spiral of the store of universal signs, from the Earth to the blade of grass, from mass to light.
We must note that Gáll’s show is a perfectly thought out, astonishing Unity!
It is an emotional and intellectual unity of a view of life summed up in plaster pictures the major, visually perceptible
units of which we must recognise in space, and the particular details of which we must recognise in the plane layers.
And let us now forget the predecessors and intellectual relations; let us forget technique, as well! Let us turn to the layers
of the “hautes pâtes”, the thickly applied plaster materials, in which the god of depth and height, the aesthetics of spirit
and moral philosophy dwell.
(Lajos Vajda Studio, Szentendre, 28 September, 2008)
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Szeglet / Corner, 2008
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 110 × 160 cm

Vak fény / Blind Light, 2008
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 170 × 130 cm
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Post mortem / Post mortem, 2006, akril, perlit, homok, rétegelt fa / acrylic, perlite, sand on plywood, 180 × 100/100/100 cm

Múlás III. / Passing III, 2009
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 100 × 120 cm

Múlás II. / Passing II, 2008
akril, perlit, homok, farost / acrylic, perlite, sand on fibreboard, 150 × 120 cm
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Kék ék / Blue Wedge, 2009
akril, plastimul, perlit, rétegelt fa / acrylic, plastimul, perlite on plywood, 79 × 27 × 5 cm

Invokáció II. / Invocation II, 2008
plastimul, perlit, rétegelt fa / plastimul, perlite on plywood, 240 × 150 cm

120

Continuo / Continuo, 2008
akril, perlit, rétegelt fa / acrylic, perlite on plywood, 115 × 130 cm
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Tér-torzó / Space Torso, 2009
akril, perlit, farost / acrylic, perlite on fibreboard, 120 × 160 cm
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Toposz / Topos, 2005
poliuretán, pigment, homok / polyurethane, pigment, sand, 56 × 56 × 56 cm
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Életrajz

Csoportos k iállítá sok / Group E xhibitions

1953. január 25-én született Debrecenben.
A Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán végzett 1978-ban.
A 80-as években írással, tanári munkával egészült ki alkotói tevékenysége.
1992 óta folyamatosan kiállít, részt vesz csoportos kiállításokon, országos
tárlatokon.
Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének (MAOE), a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének (MKISZ), a XIII. kerületi Képző- és Iparművészek Egyesületének (KIPE 13) és a Magyar Festők Társaságának. Egyik alapítója a 2004-ben indult Homokháti Művésztelepnek és a Homokhátsági Művészeti Egyesületnek (HÁM), valamint
a 2008-ban megalakult Matéria Művészeti Társaságnak.

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) – Művészetek Háza

Bio graphy
Born in Debrecen on 25 January, 1953, Ádám Gáll graduated in painting
at the Hungarian Academy of Fine Arts in 1978. Apart from painting, his
activities included teaching and writing in the 1980s. He has had several
one-man shows, and has been an active exhibitor at various national
and other group shows since 1992. He is a member of the Hungarian
Association of Artists, the Society of Hungarian Fine and Applied Artists,
the Association of Thirteenth-district Artists, and the Society of Hungarian
Painters. He was one of the founders of the Homokhát Artists’ Colony and
the Homokhátság Art Society in 2004, and the Material Art Group in 2008.

Díjak , ösztöndíjak / Prizes, Scholarships
2000	ART 13 Millenniumi Kiállítás pályázati díja
2002 Tendenciák, MKISZ kiállítása, – MAOE szakmai díja
2004	NKA Alkotói ösztöndíja
2006 XIX. Debreceni Országos Nyári Tárlat – MAOE nívódíja
XIII. kerületi Önkormányzat ’56-os pályázati díja
	III. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále, – MAOE szakmai díja
2008	MAOE Alkotói ösztöndíja
Fekete képek, Magyar Festők Társasága – MAOE szakmai díja

Egyéni k iállítások / One-man Shows
1992
1993
1994
1995
1996
1997
2001
2006
2008
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Időforduló	Egg-Galerie, Rheineck (CH)
Az eredet	Egg-Galerie, Rheineck (CH)
Az emlékezés falai	Raiffeisenverband, Salzburg (A)
Pasztellkiállítás
CWAG, Budapest
Szavak után
Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest
Az eltávolodás fokozatai	Ladányi Galéria, Püspökladány
Pasztellkiállítás
Fehér Holló Fogadó, Karcag
Pasztellkiállítás
Corvinbank, Budapest
Falak
Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest
Memento
Újlipótvárosi Klub-Galéria, Budapest
Vakolatképek
Karacs Ferenc Gimnázium Galéria, Püspökladány
Continuo
Vajda Lajos Stúdió, Szentendre
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Publik ációk / Publications
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 – Olasz Kulturális Központ, 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 – József Attila Művelődési Központ
Tavaszi játék, Magyar Festők Társasága – Művészet Malom, Szentendre
Tendenciák III., MKISZ – Művészetek Háza, Szekszárd
Szín, forma, struktúra a festészetben, – MKISZ székház
Stress – 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 – D-Galéria Szeged
VII. Magyar Festészet Napja – Síkplasztikák, Józsefvárosi Galéria,
		 Székely Szalon, Olof Palme Ház, Csíki Székely Múzeum,
		 Élő magyar festészet, REÖK Szeged, Mini képek, Mednyánszky Galéria
		 Fekete képek, Magyar Festők Társasága – Csepeli 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 TV Galéria
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
VIII. Magyar Festészet Napja – Síkplasztikák, Józsefvárosi Galéria,
		Miniképek, Mednyánszky Galéria
V. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennále – Kecskeméti Képtár
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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.
Ruth Erat: Wendezeit (kézirat)
(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.
Pogány Gábor: Szavak után, Gáll Ádám katalógus, 1995
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.
Kortárs Magyar Művészeti Lexikon, Pogány Gábor: G. Á., 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
Mata Attila katalógus (G.Á.: Szobor-lény), Vadnai Galéria, 2008
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.
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