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Fal és kép szoros összetartozása, sőt azonossága ősi 

emberi tapasztalaton alapszik. A barlang fala már a las-

caux-i festők számára sem pusztán elvont, semleges 

hordozófelület volt. Domborulatait és behorpadásait fel-

használták az állatok plasztikus megelevenítéséhez, sőt 

rohanásuk irányának és sebességének jelzéséhez is. 

A fal tehát már a képzőművészet kezdetekor is teremtő 

része, alkotó eleme volt a képnek. A barlang félhomályos 

terében derengő formák inspirálhatták az őskori alkotó-

kat, akik lényeket, elejteni, megérteni vágyott totemál-

latokat láttak bele a fal dimbes-dombos felületébe. Sok 

ezer évvel később Leonardo da Vinci traktátusában a fa-

lak beázás- és salétromfoltjaiba belelátható fantasztikus 

lényekről ír. Az alapvetően illuzionista, a falat látszólag 

áttörő, részben eltüntető pompeji falfreskók is ragasz-

kodnak a falhoz, gyakori közöttük a figyelmünket éppen 

a falakra irányító, falat ábrázoló falfestmény, melyeknek 

festett ablakain, ajtóin keresztül a harmadik dimenzióba, 

városokba, természeti tájba láthatunk. Máskor a bekere-

tezett figurális jelenetek azt az illúziót keltik, mintha 

táblaképekként lógnának a falon. Pompeji feltárása után 

elkezdődött egyes kisebb freskók, különösen az erotikus 

tartalmúak falról való leválasztása, bekeretezése és tábla-

képként való használata. A lényeg, hogy a falkép kiemelt 

státusza, a fal és kép kölcsönhatásával való játék végig-

vonul az összes kultúra művészetének történetén. Pél-

dául Michelangelo is magasabb rendűnek tartotta a fal-

festészetet a táblaképnél. Azt állította, hogy az olajfestés 

nőknek és gyermekeknek való foglalatosság, a falfes-

tészet férfiaknak. De nem a számára oly fontos monu-

mentalitás, hanem gondolati koncentráltságot igénylő 

volta miatt tartotta a freskót magasabb rendűnek a köny-

nyen javítható olajfestészetnél. A gyors száradás miatt 

a freskófestőnek ugyanis nagyon pontosan kell tudnia, 

mit és hogyan akar festeni. A falról leválasztott fest-

mények közül a legismertebbek Goya fekete festményei 

a Quinta del Sordóból, melyeknek képi világát önma-

gában is meghatározta a fal anyagisága és színvilága. 

Gondoljunk csak a homokban elsüllyedő, bunkósbottal 

verekedőkre vagy a kutyára. Talán ezek a képek tanítot-

tak meg bennünket arra, hogy a falképet és az időközben 

élre törő, előtérbe kerülő táblaképet azonos kategóriába 

soroljuk, s talán az sem véletlen, hogy Goya után bő száz 

évvel éppen a spanyol tenebrismo hagyományát, sötét 

színvilágát folytató Antoni Tapies munkásságában követ-

kezett be fal és festmény teljes azonosítása. Tapies festé-

szetét gyakran az amerikai absztrakt expresszionizmus 

európai recepciójának részeként értelmezik, valójában 

vakolatművei naturalista anyagfestészeti alkotások, ame-

lyek sok figurális motívumot, jelzést is hordoznak, így 

egyben kortárs történelmi tablók, melyek a napszítta, 

történelmi sebeket hordozó mediterrán házfalak meg-

idézésével a történelmi traumákra s azok jelenre gyako-

rolt hatására is utalnak. A nyolcvanas években a graffiti 

irányította újra a figyelmet a falra, azzal a különbséggel, 

hogy a graffitis nem tiszteli, nem tekinti alkotótársának 

a falat, pusztán eszközként, passzív hordozóként leg-

többször személyes, jelen idejű közlésre használja. (Igazi 

hordozója ezért éppen a mozgó metrószerelvény fala, amit 

sokan látnak.) Ezzel szemben az itt kiállított kortárs 

művek olyan falakkal kollaborálnak, amelyek egyedi 

karaktere, helyszíne, története lényeges, s a rajtuk meg-

jelenő jelek, történelmi, természeti és természetfeletti 

jelenségek jelentésképző szereppel bírnak. Legtöbben egy-

szerre talált és ready made-képeket, rajzokat, festménye-

ket, szobrokat használnak és dolgoznak át.

Pető Hunor penészfoltos zsemlemorzsaképei már 

korábban is sokszor emlékeztettek penészes falfelüle-

tekre. Izsák Előd ready made-rajzokat gyűjt, olyan falakat 

örökít meg, amelyek úgymond amatőr és öntudatlan mű-

vészek rajzait hordozzák. Szombathy Bálint történelmi 

utcahosszal vezet a városi falakon feltűnő táblaképekre 

emlékeztető jelenségek vizsgálatában és felhasználásá-

ban. A Gruppó Tökmag duó és Posta Máté művei Antoni 

Tapies örökségét követve a falak történelmi üzenetének 

megfejtésére vállalkoznak. Kovács Budha Tamás és Tábori 

András Szombathy képeinél két évtizeddel korábbra, az 

ötvenes évek elejére nyúlnak vissza Budapest városi mik-

rotörténetében. Posta Máté elsősorban festő, így az ő 

elsődleges célja nem a spurrensicherung, a történelmi 

nyomok biztosítása, a történelmi tények feltárása, feltérké-

pezése, újraértelmezése, a jelen számára érvényes konk-

lúzió, üzenet levonása, hanem egy festmény, egy fikció, 

egy saját világ létrehozása. A kiállítás másik, hasonlóan 

bravúros, hiperrealisztikus stílusú festményén vissza-

térünk a nyomasztó hazai rögvalóságba, vissza a kom-

munista közelmúlt máig kísértő pszichés agressziójának 

koszlott városi falakon ott ragadt maradványaihoz. Zaka-

riás István festményén ugyanis egy tiltótáblát láthatunk, 

két variációban, stílusban. Szöveg és festmény konfliktu-

sának Posta Máténál felvetett kérdése természetesen itt is 

játszik, Zakariás tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy 

miképpen lesz betűkből festmény, verbális jelentésből 

esztétikai üzenet. Németh Róbert és Szigeti Csongor a fal 

elanyagtalanításával, illuzórikus eltüntetésével nyitják 

meg műveiket transzcendens jelek és jelentések felé. 

Mindkettejük művében a transzcendens fény a fősze-

replő, amely felülírja a falat, de míg a helyszínnek megfe-

lelően Szigeti természetes, azaz napfényt, addig Németh 

„fekete” UV-fényt alkalmaz. 

A fal a hagyományos szimbolikában legtöbbször 

a védelem, az oltalom jelképe. Az itt látható alkotásokon 

láthatók nem kecsegtetnek ilyen lehetőségekkel.
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