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Palotai János

Komplementerek.  
Gáyor Tibor és Maurer Dóra  
kiállításai

Gáyor Tibor: Staccato

• Budapest Kiállítóterem, Budapest 

• 2010. február 26 — március 21. 

Maurer Dóra: Presahy

• Galeria Z, Pozsony, Szlovákia

• 2010. március 4 — április 4.

• Gáyor Tibornak egy éven belül már harmadik kiállítása nyílt: tavaly tavasz-
szal a Budapest Galériával szomszédos KAS Galériában,1 ősszel a Paksi Kép-
tárban,2 most újra a fővárosban állított ki. A néző érdeklődését ilyenkor az „új 
hajtások” vagy épp a művészi számvetés keltheti fel — az új kiállításon mind-
kettőből ízelítőt kapunk. A kiállítótérbe lépve a monumentális Q(adrat)4/4 
D(iagonal)-lal találjuk magunkat szemben. A visszahajtott fémnégyzetek ide-
ája 1972-ben született, legutóbb Pakson voltak kiállítva. Ott az egykori ipari 
csarnok méretei lehetővé tették az eredeti elképzelés szerinti vertikális fel-
állítást, itt a művet a belmagasság miatt kétfelé kellett osztani. Gáyor most 
is következetesen érvényesíti „ars logicáját”: a zenei staccatót a képi elemek 
megjelölésére, a vonal megtörésére használja, ami a sík megtörésén, osztásán 
át a térbe hajtáshoz vezetve, a két dimenzióból a térbe átlépve. A fekete ala-
pon függőleges törésvonal mentén hajtogatott fehér négyzetek is a hetvenes 
évekből erednek. Fonákjuk barnasága kiemeli a rétegződést, a „redukált tekto-
nikus genezist”. Gáyor a tektonikát, az egymásra rétegeződést saját értelme-
zésben használja, a mű belső felépítésének struktúrájaként. A hajtogatás nála 
nem technika, hanem művészetének lényege, melyre alapvető hatást tettek 
építészeti tanulmányai. Térfogalmának szisztematikusságán alapul ábrázolás-
módja, ennek tematikus részét képezi jelen kiállítása, s ezen belül erre utal a 
Q Faltbau (1982), valamint a Trigon (2001) is. E módszerrel képez síkidomokat: 
négyzetből háromszöget — és fordítva. Miközben ezeket szerkeszti, felület-
ből vonalat s abból újabb felületet képezve, továbblép a harmadik dimenzióba 
(Variábilis reflexek, 1973). A Nofretetében is ez történik (2001); térbeli konstruk-
ciója itt a vonalra épül. Gáyort végső soron az foglalkoztatja, hogy egy meg-
határozott rendszer képes-e önmagában átrendeződni, illetve a nagy síkido-
mot redukálva reverzibilis-e a folyamat — azaz lehet-e a semmiből a meglévő-
höz hozzáadni. 
Ennek megértése összefügg a befogadó tudásának, tudatának struktúrájá-
val. A fogalmi művész a néző hallgatólagos tudására épít, azt akarja „szóra 
bírni”, vagyis feltételezi az egyszer már megértettek újbóli felismerését. Nem 
a nézőt provokálja, hanem az előítéleteket, a kanonizált, sematikus művé-
szetfelfogást. A racionalitásra és a játékosságra hivatkozik, ahol a befogadó 
homo ludens is egyben. E művek nem magyarázók, nem leírók, nem elbeszé-
lők, hanem axiómákra épülnek, tovább már nem absztrahálhatók, konkrétak, 
ily módon a tapasztalati világ részei. Gáyor munkái arra utalnak, hogy a való-
ság helyett célszerűbb az objektum-szubjektum viszonyáról beszélni, mivel 
ezek is objektivációk. 
Az új művek a Budapest Kiállítóterem „oldalhajójába” kerültek. Az Új hajtások 
folytatása a „szegény négyzet” sorozat. Ugyanaz a méret, de nem hajtoga-
tás, hanem metszés: előbb 2, majd 4, 6 és 8 felé, a formai elidegenedés jegyé-
ben. A Gáyor munkák vertikális szerkezete az utolsó miniatúrán tűnik fel, ahol 
szinte már gravitálni, zuhanni látjuk az egyik elemet. A szemben lévő falon 
visszatért a szabályos, zárt négyzetekhez. Az Új hajtásokról korábban írva3 

1  Gáyor Tibor: Új hajtások; K.A.S. Galéria [Kortárs Alkotók Stúdiója Galéria], 2009. május 
27 — június 20. 
2  Gáyor Tibor: L’ARTE D’INVENZIONE (Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 
székfoglaló kiállítás), Paksi Képtár, 2009. szeptember 24 — november 1.
3  Palotai János: Új hajtások — Gáyor Tibor kiállítása, Balkon 2009/6
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Gáyor munkáit rizomatikus képekként értelmeztük: egy tőről fakadva szaba-
don nőnek, ágaznak különböző irányokba. 
Gáyor munkáiban a világ és a mű nem különbözik egymástól, a cezúra a csi-
nált „műalkotás” és a konstrukció között van, amelynek nincs rejtett jelen-
tése, szimbolikája, nem epikus. A nyelvi jel (jelentés) és a képi elem a figurális 
ábrázolásban többnyire feszült viszonyban van egymással, a konstruált műben 
azonban túllép a nyelven, a szövegen. Míg a klasszikus felfogásban a kép a 
Logosz uralma alóli felszabadulást jelentette, ez esetben az imaginatív ész 
tagadja ezt. A művek nem metaforikus jelentésűek, nem a poézis, mint inkább 
a tudás, a filozófia képei. 

II.
Maurer Dóra kiállításának Pozsony kulturális főutcáján, a Ventúrskán a Zichy 
palota Z galériája adott helyet, ahol korábban Haraszty és Fajó is szerepelt már. 
Most a Quod Libet / Ahogy tetszik (Q.L.) s az Overlapping (O.L.) című sorozatok-
ból hozott a művész olyan elemeket, amelyek a Ludwig Múzeumbeli kiállítá-
sából4 kimaradtak, így a 2000-ben készült Q.L.40.-et s jónéhány műhelyrajzot, 
próbát. Először állította ki ebből a sorozatból az 50-es számút, amelyen négy 
évig dolgozott (2004 és 2008 között). A tárlat így kevésbé az életművet, mint 
inkább a folyamatos alkotómunkát dokumentálta. Maurer Dóra munkáira is 
vonatkoztathatók, amit Gáyor Tiborral kapcsolatban elmondtunk: kvázi képei, 
hajlított, görbült idomai „átfedik” a mai térelméleteket; szorosan kötődnek a 
tudomány és a filozófia kérdéseihez — a kognitivitás elméleteihez, a percep-
cióvizsgálatokhoz, így a szín- és formaérzékelés, valamint a magasabb szintű 
elmeműködés (logika, memória) viszonyának kutatásához. 
A látogatóban, különösebb a fiatalabb generáció képviselőiben felvetődhet a kér-
dés: e művek miért nem számítógéppel készülnek? Miként Gáyornál is, ez több 
mint technikai kérdés, így a válasz etikai lehet csak. Maurer és Gáyor egyaránt 

„technikai képeket”, objektív absztrakciók konkretizálódásait (Flusser) készítik el, 
de gépek nélkül. Nem szubjektív absztrakciókat, mint a régi rajzok, festmények 
esetében, s nem is fotórealista képeket, ahol a kézműves eljárás az apparatív, 
technikai képet utánozza vagy fordítva. Miközben az új technikákkal, digitalizá-
lással a legelvontabb fogalmak is leképezhetőkké, konkréttá váltak, Maurer és 
Gáyor — mint az absztrakt művészek jó része — továbbra is az ember és az élet-
világ viszonyát közvetíti, tényeket képez le, így jutva el a tiszta formákhoz. 

4  Maurer Dóra: Szűkített életmű, Ludwig Múzeum — Kortárs Művészeti Múzeum, 2008. 
december 5 — 2009. február 22.
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