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geometriai/planimetrikus elemeket kombinál, 

konfigurál. A korábbi térből átfordítások után 

itt a hajtást síkbeli lenyomatokon végzi, s tiszta 

tárgynélküli — forma — világot láttat a „fehér 

négyzeteken”. ezek közelítenek a platoni töké-

letes elemi háromszöghöz, négyzethez, amiből 

a testek létrejöttek. A négyzetet visszahajtva 

(6 és 10 tabló) szabálytalan alakot nyer, s egy-

ben ritmust ad a tablón belül, illetve azok között, 

mivel 12 elemből áll a sorozat. Az utolsó ele-

men látható rombuszok formailag átvezetik a 

tekintetet a következő 6 tablóra. A módszerbe 

bevezetőt követő 2. rész egy stílusjáték bemu-

tató: a korábbi egyenes vonalakat hogyan lehet 

ívvé hajlítani. ezt homorú-domború háromszö-

gek prezentálják. Itt kevesebb szerepe van a haj-

togatásnak, mint a 3. részben, ahol egy tég-

lalapot formál szabálytalan alakká, az ívelé-

sek továbbvitelével. Az első rész hajtásai, egy-

másba fonódó, illetve transzparens vonalai, for-

mái a látás beidegződéseinek adják a cáfolatát, 

az utolsó 8 tabló a geometriai kánont kérdője-

lezi meg. A labirintus szerűen tekeredő, de önma-

gukba visszatérő (Möbius?) szalagok a bezártság 

tudatát kelthetik, bár az utolsó(k) nyitánya, váz-

lata egy nagyobb opusnak. Az új hajt(ogat)ások 

már nem a texturális anyagszerűséget hordoz-

zák, s nem is a metaforikus jelentéseket. Túl 

vannak azokon a képeken, amelyek felszaba-

dítanak a logosz uralma alól. hasonló folyamat 

figyelhető meg a mai fotóban is: a fiatal fotog-

ráfusok eltüntetik az információt, jelentést a 

képek „kifehérítésével”. Gáyor munkáit lehet 

kvázi képeknek minősíteni — ahogy teszik is —, 

de nevezhetők rizomatikusnak, ahogy viszont 

nem szokták: egy tőről fakadónak, amelyek sza-

badon nőnek, terjednek különböző irányokban. 

Palotai János
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„mindennek, ami testszerű, mélysége is van. A mélységet pedig szükségképpen  

a síktermészet veszi körül, s ha ez a síklap derékszögű idom, akkor háromszögek-

ből áll”.

platon Timaioszában megfogalmazódik a sík és a tér dichotómiája, s a forma 

minta, ami a képmásával szintén egy — ambivalens — kettőst alkot. A minta 

hasonlóságára születik a keletkező: testszerű vagy lenyomat a térben. A tér 

önmaga „híján van mindazon alakoknak, amiket be kell fogadnia”. Azaz formát-

lan, láthatatlan, s „kikutathatatlan módon részesül a gondolati létezőben, s nehe-

zen fogható fel”. ezt Timaiosz a harmadik fajnak nevezi a felfogható és érzékel-

hető mellett. Meghaladja a logosz és a mítosz, a filozófia és a költészet/művé-

szet polaritását: megkülönböztetve azoktól, és azoktól is, amiket a tér befo-

gad: önmagában üres vagy geometrikus térnek „tekinthető”. Az ókori — vákumos 

illetve plenáris — tér felfogások értelmezése Descartes-tól Derridáig, a modern 

kort is foglalkoztatja. erre alapozza peter eisenman „anarchista” építészetét, 

„folding”-ja a lenyomatra épül.

Az építész végzettségű Gáyor Tibornál a hajtogatás nem a „techné”, hanem az 

„ars” eleme, a tektonikát pedig saját értelmezésében használja, a műalkotás belső 

felépítésére, struktúrájára. jelen kiállítása három részből épül fel. elsőként sík-
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