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Black&Decker

A művész útja: banálisból 
katedrálist 
Gerber Pál: Egy énekkart keresek, 
ahol még énekelnek és egy 
mosodát, ahol még mosnak
• Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

• 2010. június 16 — augusztus 15.

„Minduntalan olyan érzésem van, hogy van valami a mély értelmű tanokban,  

ami rejtve marad előttem.”

• Miért olyan nyugtalanítók Gerber Pál munkái, miért érezzük gyakran 

úgy, hogy értelmezésük során minduntalan felfejthetetlen vagy igen sok-

oldalú rejtélyekbe, allegóriákba ütközünk — főként, hogy egy par excellence 

posztkonceptuális művészről beszélünk? A Ludwig Múzeumban megrendezett 

— és egy szokatlanul hosszú, Egy énekkart keresek, ahol még énekelnek, és egy 

mosodát, ahol még mosnak címmel is megkoronázott — retrospektív kiállítás-

hoz tartozó oeuvre-katalógusban található tanulmányok szerzői (Hornyik Sándor, 

Oltai Kata, Pataki Gábor, Sturcz János, Tatai Erzsébet) is több szempontból köze-

lítenek művészetéhez, példásan megkísérelve a lehetetlent, hogy szétszálazzák 

a komplex életmű jellegzetes tematikus vagy motívumbeli összefüggéseit. S bár 

kitűnő írásokat olvashatunk munkáinak a vizuális tradícióhoz fűződő viszonyáról, 

kép és szöveg kapcsolatáról, a keresztény iko-

nográfia burkolt/reflexív alkalmazásáról, Gerber 

mintha minduntalan kicsúszna a racionalitás 

hálójából, mintha munkái az abszurd és a gro-

teszk között lebegve fricskát mutatnának befo-

gadónak és értelmezőnek egyaránt. 

Igaz, hogy képzőművészeti alkotások esetében a 

„megcsinálás” mikéntjének érzékelése az elsődle-

ges, Gerber munkáit tekintve mégis jogos a gon-

dolatiság fogalmának a használata, hiszen műveit 

ez élteti, a képek megfejtésének lehetséges 

kulcsa a szövegben, a magyar nyelv textúrájában 

rejlik.1 Mi sem mutatja ezt jobban, mint az 1992-

ben összeállított — és 2010-re felújított — 100 cím, 

amely pontokba rendezve sorolja fel elkészült 

munkáinak címét. A kiállítótér falán műalkotás-

ként megvalósuló „katalógus” nemcsak auk-

ciós listaként, leltárként vagy szabadversként 

értelmezhető, hanem arra is utal, hogy a képek 

címe egyenrangú a festményen/rajzon megje-

lenő képpel — oly módon, hogy akár helyettesít-

heti azt. Ebből egyenesen következik, hogy művé 

is válhat, s kilépve a white cube teréből képes 

1  Ez persze felveti azt a kérést, hogy nyelvhez és a magyar 
kultúrához kötődő utalások ismeretének hiánya mennyiben 
nehezíti meg a külföldi befogadást — gondolok itt például a 
Fedők legyünk vagy szabadok (2008) című festményre, a Légy 
jó mindhalálig és a Vágyom egy nő után című rajzokra (1992), 
vagy a kiállításon nem szereplő rejtvény-képekre (Ne félj vagy 
ne fáradj, AUONY, azaz Adj Urunk örök nyugodalmat neki, 
1993), olyan, képzavaros, a sportkommentátorok által 
használt közhelyekre, mint az aranyozott gót betűs A 
kimaradt tizenegyes szárnyakat adhat nekik-felirat (2007) 
vagy olyan vendégcímekre, mint az 1997-es Nagyon fáj és az 
1990-ben készült Szomorú vasárnap. 

Gerber Pál 
Kiállítási enteriőr, Ludwig Múzeum, 2010, © fotó: Rosta József
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Gerber Pál
Három használt 1994-es karácsonyfa, 1995, installáció, 2010, Ludwig Múzeum, © fotó: Rosta József

Gerber Pál 
A művészet súlya — A művészet felemel, 2010, installáció, Ludwig Múzeum, © fotó: Rosta József
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arra, hogy„üzeneteket” hordozzon2. A kiállításon 

limitált példányszámban árult szöveges munkák, 

ezek az egyszínű alapra „írt” ironikus/abszurd 

feliratok — például A nők, akik gyerekeket szülnek 

anyák; Egy szar könyvet az egekbe dicsérni3 — épp-

úgy lehetnének műcímek, mint ahogy néhány cím 

joggal aspirálhatna az egyedi szövegmű rangjára 

is (Te egy kiválasztott vagy, 1996; Mindenki olyan 

világban él, amilyet megérdemel, 1992). Minden-

esetre Gerbernél egy olyan nyelvbe ágyazottsá-

got figyelhetünk meg, amely nem egy esetben 

— a korai konceptuális művészethez hasonló 

módon — felveti azt a kérdést is, hogy szükség 

van-e a munkák megvalósítására, vagy csak el 

kell képzelnünk/gondolnunk őket. 

Ráadásul Gerber festői nyelve is igen redukált. 

A korai színes, fotórealista műveken túllépve a 

nyolcvanas évek közepétől (néhány kivételtől 

eltekintve4) leginkább monokrómnak nevezhető, 

a fekete és a fehér közti átmeneteket használó 

festményeket készít, amelyekbe a kilencvenes 

évek elejétől esetenként betüremkedik az egy-

nemű narancssárga/barna is. Esetében mintha 

egy festészeten túli vagy a festészeti hagyo-

mány5 ellenében megfogalmazott festészetről 

beszélhetnénk, amelynek éppúgy részei a befe-

jezetlenségre, illetve vázlatosságra emlékeztető, 

elnagyolt megoldások, a tudatosan használt 

esetlegesség és véletlenszerűség, mint a tér-

beliség negligálása vagy éppen annak tűpontos 

kifigurázása.6 Képein banális, mindennapi tárgyak 

tűnnek fel — csillár, asztal, táska, fotel, lábasfedő, 

köcsög, nyakkendő, alma, balta —, és installáció-

ihoz is egyszerű, hétköznapi anyagokat használ 

fel. Az 1989-es Kék Acél kiállításon7 bemutatott, 

a szovjet hősi emlékművekre emlékeztető Obe-

liszk8 homokból készült, s ez adja a retrospektív 

tárlat egyik új installációjának (Észak-Dél-Kelet-

Nyugat) fő elemét is, de a művek része lehet 

2  Ilyen volt az 1993-ban, a POLIFÓNIA-kiállítás keretében, 
egy utcai akció során a járókelőknek felmutatott szöveg: Egy 
ritka női név: Lajos, vagy a BKV busz oldalára applikált El van 
rontva a napom, ha nem győzök le három gonoszt felirat.) 
3 A groteszk, nemegyszer tautologikus szövegművek 
között sok banális is található, pl. Egy szál kolbászt kérek 
(2007), Tudna ajánlani egy jó fogorvost (1996).
4  Például: Cipő az elnyomás ellen, Női táska szakadt 
gyöngysorral, Drapériák vagy kendők Veronikától, 2003; 
tájképek, 2008. 
5  Az 1987-es Akt — Hegyek között. Nem tudhatok és sem 
mindent előre című (még színes) festmény az aktkép 
hagyományt figurázza ki (a női modell helyébe egy meztelen 
férfi került), a Romantikus tájak antiromantikus motívumok-
kal sorozat (1991) pedig a közhelyes és giccses tájképek komor 
átirata, melyben az „erdőben megbújó ház mint lakályos 
(szerelmi-) fészek” típusból komor, félelmetes, már-már 
horrorízű helyszín, a romboló természet erejének kitett sivár 
mementó válik. 
6 A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány címoldalán látható 
munkán — Becsületes helytállás, 1992 — szinte minden elem 
felfedezhető: elmosódó, elnagyolt „alapkép”, a szó közepén 
megszakadó felirat, oldalperspektívából „életre kelő”, 
szabálytalan képkivágat és — akár a Felfüggesztett kép 
(2008) esetében — a kép a képben típus felülírása. 
7  Kék Acél. Lajos utcai Kiállítóház, Budapest, 1989. júl. 17 

— aug. 27.
8  E mű nyitja meg a történelem máig velünk élő árnyaira 
(Én nem szeretem a pesszimizmust 1992) és magyarországi 
politikai helyzetre reflektáló munkák sorát, pl. Olajfolt, kis 
ország vagyunk (1992), Okker zászló, Tavaszi kert, Zászlófilm 
(2005). 

Gerber Pál 
Cím nélkül I-II., akril, vászon, 130 × 200 cm, © fotó: Rosta József

Gerber Pál 
Okos táj-Kezdeti problémával, 1993, olaj, vászon, 80 × 120 cm, © fotó: Rosta József

Gerber Pál 
Cipő az elnyomás ellen, 2003, olaj, vászon, 100 × 120 cm, © fotó: Rosta József
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Rózsa T. Endre 

Híd a zavaros folyó felett
Michael Jochum: Zászlóinstalláció 
a Mária Valéria hídon
• Párkány/Štúrovo—Esztergom

• 2010. szeptember 24 — október 14.

• A magyar-szlovák államhatár a Mária Valéria híd közepét metszi keresztbe a 

Duna felett, félúton Esztergom és Párkány közt, a levegőben. A kiállítás-szerve-

zők természetesen nem törődtek a virtuális vonallal, magyar hídpillértől szlovák 

hídpillérig egyenletes ritmusban akasztották fel Michael Jochum német fotó-

művész zászló-installációit. Michael Jochum 2010-ben három hónapon keresztül 

töltötte be a „Hídőr” tisztét Párkányban, szabadtéri kiállítása eme munkálko-

dásának eredménye. A Mária Valéria hidat megnyitásától, 1895-től hivatásos 

hídőr felügyelte, aki komfortos szolgálati rezidenciát kapott a párkányi Duna part 

közelében. 1919-ben robbantották fel először a hidat, akkor még csak egy részét, 

azután 1944-ben másodjára a németek, teuton alapossággal az egészet, és csak 

hosszú filmszakadás után, 2001-re sikerült felépíteni az újat. Az időközben rég 

funkciótalanná vált hídőr-rezidencia tekintélyes épületének egyik felét egy Pár-

kányból elszármazott svájci polgár, Frühauf Károly/Karol — úgy hat évvel ezelőtt — 

alapítványi kezelésbe vette és alkotóházzá alakította át. Megkapta hozzá a város 

liszt9, a növények képzeletbeli rangsorában meg-

lehetően hátul kullogó szanzavéra10, az utcáról 

felszedett csupasz karácsonyfa11 és a megfúrt 

vakolat pora12 is. Munkamódszerének egyik szer-

ves része a kézi munka, a barkácsolás — ennek 

„köszönhető” Gerber két fő műve, A Férfiasság, a 

Nőiesség, a Házasság és az Igazság hajója törött 

árboccal hazafelé tart (1990/91) valamint a kiállí-

tóteret hajót-koporsót-virágládát készítő aszta-

losműhellyé változtató Remény szakmunkában 

című environment (1994). 

A kiállítás kurátora, Oltai Kata a tárlatot — akár 

egy zeneművet — bizonyos motívumok egymásra 

feleltetésében „komponálta meg”. Újra és újra fel-

bukkannak a keresztény ikonográfia egyes elemei, 

legtöbbször a kereszt13, Veronika kendője, a csont, 

a koponya és a koporsó14. Gerber gondolkodásmód-

jában kitüntetett szerepe van a művész tehetsé-

gére15, a művészet értékére16, a modernizmussal 

kapcsolatos viszonyára17, a művészeti élet mecha-

nizmusaira ironikusan reflektáló munkáknak — e 

téma összefoglalása, ezen túl pedig Gerber legjobb 

és legérdekesebb műve a kommentárokkal meg-

fejelt diasorozat, A művész útja (2005). A művészi 

érvényesülést és a személyiség „megkonstruálá-

sának” lépéseit végigkövető műben a hétköznapi 

képek (családi és archív fotók, újságokból kiemelt 

fényképek, festmények, nyomatok), az unalo-

mig ismert helyszínek és természeti jelenségek 

(hegy, ház, park, tó, felhős égbolt) ütköznek fel-

színes vagy nagyon is mélyértelmű mondatokkal. 

E játékosan komoly, ironikusan egyszerű, meg-

hökkentően enigmatikus mű telítve van humorral, 

iróniával, szarkazmussal, feszültséggel, ambiva-

lenciával és váratlan paradoxonokkal. 

Gerber műveinek nincs, mert nem is lehet helyes 

vagy hibátlan értelmezése — mindig belép egy-

egy új elem, amely eltéríti kitüntetettnek vélt 

olvasatunkat. Ezért nem engednek el, és emiatt 

szerethetőek a munkái — voltaképpen a semmi-

ből, csupa apró-cseprő banalitásból egy olyan 

tágas teret, kvázi-építményt állít fel, melyben 

igazi öröm bolyongani. Talán, mert olyan nyug-

talanító... 

9  Én nem szeretem a pesszimizmust (1992) 
10  A két összetéveszthető három szanzavéra példája (1993)
11  Három használt 1994-es karácsonyfa (1995) 
12  Por a modernizmuson (2010) 
13  A kereszt barkácsolása (1990), Kereszt helyett az antennán 
(2002), A kereszt szimbólum klasszikus és modern stílusú 
megfogalmazásai (2008), de felbukkan a — valamilyen 
különös okból itt csak három részből álló — Négy független 
tétel (1990) egyikén is.
14  Veronika — Légy erős (1992), Meggyötört csont (2008), 
Tartsátok vissza a nevetést (2001/2010), Eldugott koporsó 
(1996)
15  Kreatív művész, aki saját autonóm formanyelvének 
megteremtésén fáradozik (1991), Fáradozó művészek (1993),  
A legnagyobb művész, aki szabad kézzel húzza az egyenest és 
rajzolja a kört (2002)
16  A művészet súlya — a művészet felemel (1999, 2004, 
aktualizált változat 2010). Ebből a szempontból túl direktnek 
tűnik a festmény „értékét” adó aukciós leütési vagy eladási 
ár megfestése — A rekordárú műtárgy (2010) és az Árkép I-IV. 
sorozat (2008) —, nem beszélve arról, hogy hiányzik belőle a 
Gerberre jellemző egyedi ötlet, a groteszk, abszurd sziporka.
17  Por a modernizmuson (2010) 


