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MEGLEPETÉS TÁRLAT

Gaál Tamás kiállítása

Art9 Galéria, Budapest, augusztus 24. – szeptember 10.

Szinte az indulásától ismerem 
Gaál Tamás szobrászművész 
életútját, ezért előjáróban 
szeretném a több mint har-
minc esztendős pályájának 
néhány meghatározó állomá-
sára felhívni a figyelmet. Gaál 
munkássága az 1980-as évek 
második felében indult. 

A nyolcadik évtized elejé-
től – az újkonstruktivizmus 
és a konceptuális művészet 
hegemóniája után – a színes, 
oldott new wave kifejezésmód 
határozta meg a képzőművé-
szetünk alakulását. A szob-
rászatnál maradva, emlékez-
zünk csak vissza Chesslay 

György és Mata Attila színes, archaizáló, expresszív faplasztikáira. Gaál Tamás azonban nem kapcsolódott 
ehhez a látványos impulzív irányzathoz, hanem a szerkezetet kiemelő klasszikus konstruktivizmus felé 
orientálódott, mely azonban különbözött a derékszögeket, hasábokat és téglalapokat preferáló, elsősorban 
Csiky Tibor művészetével fémjelezhető magyar újkonstruktivizmustól. Mindenekelőtt a szerkezetre kon-
centrált, korai szobrait a konstrukció kiemelése és az áttört formák jellemzik. Később elkezdett a térben 
építkezni: jó példája ennek az Imaginárius terek (1993) című sorozata. Az installációk mellett egyre több 
sorozatot készített. Közülük is kiemelkedik a Híd (1997–1998), illetve a bádoglemezből és csempékből 
konstruált Kádak (2003–2006) széria. Az új évezred első évtizedében készült Köz-Test című soroza-
tának darabjai pedig egyfajta zárt térbe, egyik vagy másik oldalán nyitott „dobozba” helyezett elemek 

együtteséből épülnek fel (Köz-Test IV., 2013). Az indusztrializmusra utal például a 2010-es évek közepén 
készült nagyméretű, fekete, csavarokkal összefogott fémtraverzszerű plasztikája, a Köz-Test V. (2015). 
A zárt és nyitott formák együttes használata az újabb műveinek is meghatározója, elég itt csak a Fal-
modell (2017) című kisbronzára utalnom.

Első tárlatát 1987-ben rendezte. Az elmúlt 35 évben szinte minden jelentős szoborbemutatón szerepelt. 
Rendszeres kiállítója volt a sajnos azóta megszűnt pécsi Országos Kisplasztikai biennáléknak, illetve 
rendszeres résztvevője a Magyar Szobrász Társaság tárlatainak. Pedagógiai munkássága is jelentős: több 
évtizede tanít Pécsett a PTE Művészeti Karán, a szobrász tanszéken. Meg kell emlékeznünk továbbá a köz-
téren álló monumentumairól is. A tucatnál is több ilyen munkája közül most csak kettőre utalnék. Az 
egyik, az 1992-ben készült Ausztria, Magyarország és Szlovákia közös határszakaszán álló nonfiguratív 
kompozíciója, az Imaginárius terek II, a másik pedig a több mint harminc esztendővel később született 
Pakson található Trianon emlékmű (2015).

Jelenleg a Ráday utcában látható kollekció számomra, és valószínűleg azok számára is, akik ismerik 
eddigi tevékenységét, meglepetést okozott: a két talált tárgytól, a két kádba vagy tepsibe fektetett Barbie 
babától eltekintve a falakon ugyanis figurális vonalrajzok láthatók. Jómagam ismerem több rajzát is a mű-
vésznek, de azok egytől egyig szerkezetes szobraihoz kapcsolódnak. A jelenlegi rajzokat viszont saját 
életének hétköznapi eseményei, illetve különböző filmélmények ihlették. Úgy tűnik tehát, hogy egy új 
periódus kezdődik művészetében. De vessünk egy pillantást a ceruzával és filctollal készült rajzokra, 
melyek közül néhányon kollázs elemek is megjelennek. Egyszerre talányos és banális jegyzeteknek tűn-
nek, megidézik például a szülei családi házának udvarán látott tárgyakat, máskor pingpongasztalt és 
növényeket vagy éppen a saját lábát rajzolta le egy virágágyas előtt. Az első pillanatra banálisnak tűnő 
témáknak se szeri se száma: látunk egy ugrókötelező lányt és párnákat, embereket és távcsövet, kifestett 
szemű és szájú nőt tűsarkú cipővel.

A rajzok után szólnék még a két Barbie objet trouvé-ről. A Barbie baba által szimbolizált banalitás 
több magyar képzőművészt is megihletett már. Gondoljunk csak Prutkay Péter Piroska és a maffia (2009) 
című a giccsérzést karikírozó dobozára, melyben négy Barbie stoppol egy gengsztereket szállító autót. 
Egy másik művész, Elekes Károly pedig öntőformát készített a kékszemű, hosszú lábú babáról, majd ki-
öntötte bronzból.

Gaál Tamás úgy került kapcsolatba a Barbie babákkal, hogy egyik tanítványa egy táskára valót vitt be 
belőlük az egyetemi gyakorlatra, majd megkérdezte, hogy nem lehet-e valamilyen műtárgyat készíteni 
belőlük. E túlidealizált baba nemcsak gyerekjáték, de kicsit az amerikai konzumtársadalom jelképe is, 
számos konnotációval rendelkező szimbólum. Csodálom, hogy a BLM aktivisták még nem térdeltették le 
a babákat, talán csak azért nem, mert nem hajlik a térdük.

Gaál Tamás tárlatán egy tőle szokatlan új kifejezésmóddal és témakörrel lepte meg a közönséget. 
Kíváncsian várjuk, hogy merre fejlődik tovább ez az egyszerre bizarr, ugyanakkor realista tematika.

LÓSK A L A JOS

Gaál Tamás: Találkozások
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Gaál Tamás munkái a Találkozások című sorozatból
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