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... értékeink mint eg y félbehag yott feltáráson
a kallódó leletek elmosódó képnyomok létezés-lenyomatok
– hiányjelek kulturális metaforáink ritkuló erőterében
a szellem boltozata alatt buddhaülésben eg yütt zuhanva az idővel
árnyékom idegenül int a falakra festett elmúlásból...

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

AnziX II. / Postcard II, 2010
farost, plastimul, perlit, homok; 47×40 cm
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Gáll Ádám műveiről
Mit tehet a művész, ha minduntalan szembesül az idő hatalmával, folyamatosan pusztító és
teremtő erejével? Mit szegezhet szembe a porrá, kaviccsá váló kőzetekkel, a lösszé tömörülő
csigaházakkal, az elszenesedő növényekkel? S mit az ember alkotta építmények egymásra rakódó
építményeivel, az évezredek során készített tárgyak, eszközök létrehozott és megsemmisült, törmelékké
vált hekatombáival? S miként viszonyulhat az évezredek során született, elpusztult, múzeumokban,
vámmentes raktárakban őrzött, szemétdombra került műalkotások millióihoz?
Egy hatalmassá nőtt hübriszű művész mindezzel nem törődve építi fel saját életművét. Gáll
Ádám azonban állandóan szembesíti magát ezekkel a dilemmákkal. Nincs könnyű helyzetben,
hiszen egyfelől alkotó, teremtő ember, művész, nem tehet mást, mint hogy alkosson, teremtsen.
Ám, akárcsak Walter Benjamin, ő is szüntelenül maga előtt látja Klee rajzán a Történelem
Angyalát, aki hiába illesztené össze a töredékeket, a viharos szél tovaűzi a jövő felé. Ebből
a „tudásból” pedig valamiféle kötelező szerénység, „understatement” következik, az alkotói
öntudat, az Ego nagyfokú visszavétele. A művek kulcsszavai: elrejtőzés, felejtés, kiürülés, vákuum.
A festészet 0-foka felé közelítés, ha tetszik. Nem Gáll Ádám személyes indulatai, érzelmei, fájdalmai
és örömei lesznek itt fontosak, sarkítottan fogalmazva e művek esetében nem Gáll Ádám lesz fontos.
Alapállása inkább a megfigyelőé, a táblára íróvesszővel jeleket rovó láthatatlan krónikásé.
S pont ez a hátrahúzódó, rejtőzködő alapállás különbözteti meg műveit a formailag összevetést
kínáló nonfiguratív anyagfestészettől. A Burri, Tapiès, Clavé nyomdokain sorjázó – egyébként remek,
érzékletes – alkotások többségének intenciója a matéria érzékletességének, érzéki, taktilis, tapintásra
ingerlő mivoltának felmutatása vagy a múlt dekoratívan egymásra rakódó rétegeinek felkaparása,
a történelem esztétizálása. A másik, Fautrier köpenyéből kibúvó vonulatot pedig az egzisztenciális
önkitárulkozás, a történelmi traumák szimbolizálása fémjelezte.
De Gáll Ádám mást szeretne. Természetesen ő sem mondhat le műveinek anyagiságáról, vakolt, késsel
felvitt, a szó szoros értelmében megdolgozott felületeinek jelenvalóságáról, domborzatuk egyenetlenségeiről, a rétegződés, száradás nyomán keletkezett repedésekről. S valóban, több művén izgalmas,
kalandozásra csábító a felszín, asszociatívak a ráncok, csábítóak a gyűrődések. Ám mindez mégsem
csupán kirándulás az anyag titkainak tanulmányozására, a véletlen izgalmas lehetőségeibe való
belefeledkezésre. Nem játszadozhat el a szemünk: a foltokból nem bontakoznak ki lófejek és csatajelenetek, segítségükkel nem révedhetünk a múltba. Lehánt róluk minden romantikus melléktémát, érzelmi
futamot. Ami marad: a képtárgy realitása, objektív mivolta. Marad a lelet. Az erózió koptatta felület,
a viharok által amorffá csiszolt alakzat, a történelem hullámzása által partra vetett relikvia.
Egy olyan bizonyíték, melyről igazából semmi biztosat se tudni.
Az a paradox helyzet áll elő, hogy a megvalósult mű a műről való tudásunk hiánya lesz.
A történelem romjainak tömkelegében, s a minderre reflektáló művek garmadájának hangzavarában
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– Gáll Ádám szavaival „a kulturális metaforák ritkuló erőterében” – éppen ez az átvitt értelemben
vett „nem-tudás”, a hiány lehet a megfelelő alapállás. Eszünkbe kell jusson erről, hogy
a „kulturális metafora” annak idején a posztmodern fordulat egyik leggyakrabban hangoztatott
szlogenje volt. A történelmi toposzok és a művészeti értékek szabad felhasználását, vegyítését,
tetszőleges kontextusba helyezését, a normativitás meghaladását értették – értettük rajta.
Mindez azonban egy idő után óhatatlanul a jelentés kiüresedéséhez, egyfajta „fehér zajhoz”, hiányhoz
vezethet – s újra ott vagyunk a bevezetőben érintett dilemmánál.

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

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

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

Pataki Gábor, 2018

A paradoxical situation comes about: the work completed turns into the lack of our knowledge
about the work. Amid the mass of historical ruin, the clamour of reflecting on all this–“the ever
thinning field of force of cultural metaphor”, to use Ádám Gáll’s turn of phrase–, it is this figurative
“non-knowledge”, lack, that might be an appropriate standpoint. It is well to remember that “cultural
metaphor” was one of the often repeated slogans of the post-modern turn. It meant–by all including
ourselves–the free use and mixture of cultural topoi and artistic values, placing them in optional contexts,
and transcending normativity. Naturally, this would boil down to the evacuation of meaning, to a kind
of “white noise”, and a lack–coming full circle to the dilemma mentioned in the beginning remarks.

On the Works of Ádám Gáll
What has the artist to do when he is always to confront the power of time, the force whereby it
constantly destroys and creates? What can he level against rock turned into pebbles and dust, shells
clustering into loess, and plants charred? And what against the layering of man-made building
upon building, the hecatombs of objects and tools fabricated, destroyed and turned into rubble?
And how is he to relate to the millions of artworks made over millennia, obliterated, stored in museums,
duty-free warehouses, and waste dumps?
An artist with a huge-grown hubris would not care less, and build up his own oeuvre. Ádám Gáll
however continually faces these dilemmas. He is in no easy situation; after all he is a creative artists
and maker, and he cannot but create and make. But, like Walter Benjamin, he also pictures the
Angel of History in the drawing by Klee trying to put fragments together but to no avail, stormy
winds blowing them on to the future. This kind of knowledge wants a modesty, an attitude of
understatement, and a major restraint of creative self-consciousness, the Ego. The keywords
of his works are: hiding, forgetting, evacuating, and void. If so wished, his works approach
the point 0 of painting. It is not the personal impulses, emotions, sorrows, and joys of Ádám
Gáll that are important here; to put it bluntly, it is not Ádám Gáll that is important. His basic
approach is that of the observer, the unseen chronicler inscribing signs on a tablet with a stylus.
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And to the possible response to all this: demonstrating the materialness of the artwork and the
withdrawal and concealment of the artistic self as far as possible. The recognition (admission) of
the fact that it is not possible or at least proper to give or formulate final answers. Ádám Gáll is
obviously aware of this, as he accepts uncertainty, marking time, and fumbling about an issue.
“Doing as though as-thoughs ever existed ”, “what is in us (or no)”, he writes, but this is no inability
to make decisions or a flight from solution. Rather, it is an insight into, a recognition of, our finitude.
It is precisely this recognition that makes for the integrity of Ádám Gáll’s works. This is how the
glimmers from an unknown source, bruises, sores, and dissections in the pictures yield a subdued
and truly hidden transcendence, and can thus give, in their particular monolithic and brooding
way, answers to not only the doubts arising from the honesty of their creator but also the questions
of the viewers.
Gábor Pataki, 2018
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… síkból kifordult tér-szerkezet-vázak
temetetlen múltunk hordalékai
– horatiusi sötét gond kísért –
hazátlan jövőt anticipál a jelen…

space-structure frames turned out of plane
rubble of our unburied past
– Horatian dark care tempts –
the present anticipates a displaced future

Osztott tér / Divided Space, 2014
farost, plastimul, perlit, homok; 130×47 cm
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Képfelejtés II. / Image Forgetting II, 2012
farost, plastimul, perlit, homok; 100×100 cm
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Képfelejtés III. / Image Forgetting III, 2012
farost, plastimul, perlit, homok; 100×100 cm
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… történeti allúzióként előhívott kép
a mulandóság mélyülő árkai
amorf jelek e táj barbár mintázatán…

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

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

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

Torzó / Torso, 2013
farost, plastimul, perlit, homok; 117×77 cm
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Kortalan táblák I. / Panels without Age I, 2012
farost, perlit, plastimul; 80×60 cm
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Kortalan táblák II. / Panels without Age II, 2012
farost, perlit, plastimul; 80×60 cm
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… kőtáblákon sírköveken az enyészet kalligráfiája
– ítélkezés és bűnhődés helyett a
„voltunk és elbuktunk” örök tanúsága –
a nemlét határán várakozó elárvult szépség…

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

Intelem / Exhortation, 2011
farost, akril, perlit, kőpor, homok; 120×100 cm
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