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Folyamatos kapcsolatok 
Szarvas Andrea beszélget  
Gaál Tamással

• Szarvas Andrea: Valóban az orosz konstruktivizmus formálta az alkotónyelvedet, 

vagy inkább egy olyan sajátos szemléletmódot követve alkotsz, amely a konstrukti-

vizmushoz sorolható? Mennyire tudatos egy ilyen hatás? 

• Gaál Tamás: Akkoriban, a pályám kezdetén ezt kezeltem tudatosan. Megfo-

galmazódott bennem egy sajátos tér- és formaigény, amellyel megpróbáltam 

kilépni az addigi, zártabb rendszerekből. Ez adódott egyfelől az anyaghasználat-

ból, másfelől pedig úgy tűnt, hogy van erre valami affinitásom: építeni, szerkesz-

teni a plasztikát. Így tekintve nem véletlen, hogy a konstruktivizmus vonalához 

kapcslódtam; ez hozzá tartozik a karakteremhez. Persze felmerülnek más, sok-

szor ezzel teljesen ellentétes hatások is. A tézist természetesen kívülállók 

fogalmazták meg, és tagadhatatlanul van benne igazság. Ami bennem volt,  

az egyszerűen ilyen megjelenést igényelt.

• Indulásod egyik meghatározó acélmunkája a Nyitott kéz (1988) címet kapta, 

majd az Arc (1989), aztán a Testek sorozat (1990) következett. 

• A Nyitott kéz elsősorban számomra volt meghatározó, kiállítva mindössze  

talán kétszer volt, azonban nekem később is mint fontos előkép jelent meg.  

Az első olyan acélszobrom volt, ahol az anyag által tudtam kiteljesedni.  

A szobrok konstruálásában aztán ezt követően 

történt egy váltás, majd szakmailag is inkább ez 

a periódus lett jelentős. 

• A szikár kifejezésmód ellenére is úgy tűnik, ezek 

a munkák jobban kötődnek a fizikai testhez, a 

finomabb érzésekhez. 

• Ha nem is konkrétan, a megszokott formá-

ban, de mindenképpen fellelhetőek bennük, bár 

a modelljei inkább általánosabb testi megfogal-

mazások voltak. A szobor csupán formát adott 

egy testi elemnek, karaktereknek, típusoknak és 

egy folyamatnak. 

• Milyen összefüggés van a Debreceni Egyetem 

kollégiumainál látható Folyamatos kapcsolat 

(2008) című szobor és az 1994-ben készült A kap-

csolatok című sorozatod között?

• A cím önmagában nem akart a két mű közötti 

összefüggésére utalni, azonban van a sorozat-

ban néhány munka, amely tematikailag kap-

csolható a debreceni plasztikához. Ez leginkább 

A kapcsolatok VI. (1994) című bronzszoborban 

mutatkozik meg. Itt is két különböző elemről 

van szó, melyek azonban anyagukban azonosak. 

A két karakter egy kicsit áttételesen ugyan, de 

inkább a nő és a férfi jelképe. Debrecenben ter-

mészetesen nem erről van szó, ott nem a nemi-

Gaál Tamás
Folyamatos kapcsolat, 2008, Debreceni Egyetem
mészkő rozsdamentes acél, 255 × 900 × 150 cm
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ség jelenti a kettősséget. A kapcsolat kifejezést 

valójában a két karakter, a kétféle anyag hasz-

nálatának leírására, a felületek eltérő kezelésé-

nek összekapcsolásához választottam. A szobor 

egy keményebb, szikárabb, tömegesebb kő ins-

tallációból, valamint egy ennek ellentartó, mégis 

szorosan hozzá kapcsolódó, nyitott geometri-

kus kompozíciójú fém elemből áll. Az egyetemi 

környezet is inspirált ebben: számomra vannak 

stabilabb pontok egy-egy tudományágban, de 

természetesen mindig vannak újabb és újabb 

adalékok is, amik ezeket képesek megmozgatni 

vagy éppen elmozdítani.

• Pillanatok, gondolatok tűnnek fel, majd mere-

vednek meg a térben szobraid által. Például a 

Törések: Holokauszt emlékmű Sárváron 1996-ból, 

vagy a tíz évvel később Pakson felállított 56-os 

emlékmű, melyek egyaránt egy konkrét, törté-

nelmi momentumot ragadnak meg. A köztéri 

szobrászat másik lehetősége, hogy egy autonóm 

világhoz kapcsolódó alkotást hozzon létre. 

• Vannak bizonyos történelmi alkalmak, szemé-

lyek, melyeket az adott közeg meg akar jelení-

teni, arra azonban már kevesebb a lehetőség, 

hogy olyan szobrok kerüljenek köztérre, melyek 

nem egy megrendelő kívánságára születnek meg, 

hanem egy sajátos, autonóm világ kibontakozása 

révén. Azonban azt is el tudom képzelni, hogy 

egy teljesen új konstelláció jöjjön létre egy előre 

meghatározott tematikára. Szerencsére minden 

munkámnál érnek újabb impulzusok, melyeket 

aztán tovább tudok görgetni. Ha a téma változik 

is, maradnak bizonyos formai meghatározások. 

Ugyanakkor inspirációt kaphatok más formarend-

szerekből, környezeti hatásokból vagy tárgyakból, 

így egy azonos téma ellenére a formai rendszer 

mutathat valami egészen újat.

• Van tehát egy felismerhető karakter, ami egy 

belső biztonságra, kialakult formanyelvre utal? 

• Néha az ember úgy érzi, hogy nem akarja 

folyton ugyanazt ismételni. Bennem is sokszor 

megfogalmazódik az igény, hogy valami mást, 

valami frissebbet hozzak létre, amit aztán saját 

magam számára is érdekesebbé tudok tenni. 

• Milyen lehet azután ez a már mindenki szá-

mára látható változás? Hogy tudod elképzelni és 

hova vezethet?

• A váltás sokfelé vihet. Én mégis úgy képze-

lem, ez nem lehet egy szándékolt tett. Csak 

akkor tud valóban megvalósulni, ha egy olyan 

biztos háttér, gondolati vagy alkotói egyetér-

tés húzódik mögötte, ami kellően biztos alapot 

nyújt hozzá. 

• A váltás, a változatosság elsősorban anyag-

használatodban mutatkozik meg. Kezdetben 

gyakran alkalmaztál kerámiát, mely finomabb 

kidolgozást tett lehetővé (Szobrok, 1988–1990, 

Ujj, Ujjak, Fal sorozat). Ahogy egyre biztosabb lett 

benned egy-egy elhatározás, gondolat, úgy vált 

a megmunkálás és az anyaghasználat is egyre 

keményebbé és szikárabbá? 

Gaál Tamás
Folyamatos kapcsolat, (részlet), 2008, Debreceni Egyetem

mészkő rozsdamentes acél, 255 × 900 × 150 cm

Gaál Tamás
Kádak VIII., 2003, kerámia burkolólap, horganylemez, 31 × 105 × 45 cm
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• Mindig is megvolt bennem az igény arra, 

hogy határozottabbá tegyem a munkáimat, 

pontosabban fogalmazzak. A korai kerámiák 

taktilisabban megmunkált, jobban az érzé-

kekre utaló szobrok, bár van köztük olyan, ami 

már ekkor is egy geometrikusabb megfogalma-

zás felé mutat (Ék, 1989). Mostanában megint 

felmerül bennem az az igény, hogy az érzel-

mek felé vigyem az alkotásaimat, érzékenyebb 

előadásmódot alkalmazzak. A személyesség 

természetesen az anyaghasználaton keresztül 

is megjelenhet. Az Imaginárius terek (1991–1992) 

sorozatom után fogalmazódott meg bennem, 

hogy talán túlságosan is absztrakt rendszerek-

ben mozgok. A szigorú, perspektivikus, tér-

beli történésekről szóltak ezek a munkák, és 

kevésbé az őket körülvevő közegről. Nem egy 

meghatározott életteret ábrázoltak, inkább 

gondolták tovább. 

• A különböző anyagok kombinációja jellemzi 

plasztikáidat. A skálán a klasszikus anyagoktól a 

hétköznapi kerámia burkolólapig sokféle matéria 

szerepel. Meddig lehet elmenni az anyaghasználat 

szabadságában?

• Nagyon messzire el lehet menni. A kerámialap 

(Kádak, 2003–2004) egy személyes élményen 

alapult: gyógykúrán voltam a Lukács fürdőben, 

ott ért egyfajta más-lét hatás, amely azután a 

munkáimban is megjelent. Amúgy a szobrászat 

és az installáció közti határ sem éles. Lennének 

ötleteim az installáció műfaján belül is, de ezek 

inkább tér-rendezések vagy térbe épített plasz-

tikák. Még mindig az egy adott helyre kompo-

nált alkotások jellemzők rám. 

• Látsz-e különbséget a kiállítótérbe vagy köz-

térre készülő szobrok között? Esetleg minden ötlet 

már önmagában hordozza a maga valóságos 

dimenzióit, beleértve az anyagot és a teret is? 

• Lehet, hogy egy kisebb szobor sokkal job-

ban él, közelebb tud kerülni hozzánk. Az fontos 

azonban, hogy ne pusztán egy makettnek vagy 

modellnek tűnjön, hanem abban a méretben is 

kerek egész legyen. Bizonyos méretek más meg-

formálást igényelnek. A Kádak sorozatomnál 

felmerült, hogy valós, nagyjából 1:1-es méretre 

növeljem a szobrokat. Ez teljesen más megol-

dást eredményezett volna; talán közvetlenebbül, 

nagyobb hatásfokkal működött volna a mű is. 

• A kisplasztikában vagy a nagyméretű szobrá-

szatban látsz-e több lehetőséget? 

• Alapjában véve nem szoktam különbséget 

tenni a kettő között, de szeretek nagy méretben 

dolgozni. Főiskola után rögtön volt egy méretes-

nek tekinthető köztéri megbízatásom (Zuhatag, 

1989, Szombathely). Rögtön megéreztem, hogy 

így egészen más dolgozni: kitenni a kész művet 

a köztérre; levegőt érezni körülötte, körbejárni, 

közel menni hozzá, átmenni alatta. Ez teljesen 

más kategória, teljesen más hatás. A mérete-

ket illetően még ma is vitatott, hogy lehet-e egy 

kisebb méretű munka is monumentális — szerin-

Gaál Tamás
Törések, Holocaust Emlékmű, 1996, Sárvár, mészkő, rozsdamentes acél, 200 ×380 × 150 cm

Gaál Tamás
Törések, Holocaust Emlékmű, 1996, Sárvár, mészkő, rozsdamentes acél, 200 ×380 × 150 cm
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tem lehet. Ha bele tudod magad helyezni abba 

az aurába, abba a rendbe, amit képvisel, akkor 

annak az alkotásnak a belső kohéziója, rendszere 

mutathat olyan jeleket, amik a monumentalitást 

sugallják. Sokszor nem jól használják a monu-

mentalitás fogalmát sem. A kérdés az, hogy 

mi képviseli ezt az értéket: a gondolat vagy a 

puszta forma? A lényeg a katarzisban van. 

• Ki dönti el, hogy mit érdemes köztéren, monu-

mentális formában is bemutatni?

• Működik egy szakmai kontroll, de sokszor 

nagyon kiszolgáltatottak a művészek a meg-

rendelőnek. Nagy örömöt jelent, ha az alkotás 

olyan közegben válik láthatóvá, ami érthetővé 

és érzékelhetővé is teszi egyben. Lehet a műte-

remben is dolgozni, de egy nagyszabású műhöz 

szükséges az az infrastruktúra is, amit a művész 

önmaga nem tud előteremteni. 

• Hogyan készülnek a műveid? Vázlatokat készí-

tesz, majd makettet és csak azután nyúlsz a 

végleges anyaghoz? Feltételezem, hogy rajzaid is 

határozottak és karakteresek, hiszen több ízben 

nyertél díjat az Országos Szobrászrajz Biennálén 

(1990, 1992). 

• Kimondottan szeretek rajzolni, bár most keve-

sebb időm jut rá. Persze az nem ugyanaz, mint 

végigvinni, megvalósítani egy munkát. Időköz-

ben rengeteg minden elvész, elsikkad. Én renge-

teg vázlatot készítettem — érdekes lenne olyan 

szempontból összegyűjteni ezeket, hogy látni 

lehessen, hogy mennyiben gazdagítják a történ-

teket, azt, ami azután megvalósult. Ugyanak-

kor nem mindig szükséges a vázlat egy szobor 

kivitelezéséhez. A spontán, közvetlen anyag-

megmunkálás ugyanúgy jellemző rám, mint a 

tervhez kötött megvalósítás. 

• Katalógusban láttam már együtt rajzaidat 

(Rétegek I–V., 1995) és szobraidat (Kerti anziksz 

I–VI., 1999). Ezek a munkák csak a katalógusban 

találkoztak össze? 

• A rajzok és a szobrok is hasonló koncepcióra 

épülnek. Megjelenik egy belső tér, amelyben 

tárgyak, épületelemek tűnnek fel. Mindkettő 

egy olyan külső történet, melynek lehető-

sége volt gondolatban és térszemléletben, a 

tér feldolgozásában találkozni. Együtt akartam 

kiállítani őket, de ez nem minden esetben sike-

rült. Egymástól teljesen függetlenül születtek 

meg. Csak amikor a szobrok is elkészültek jó pár 

évvel később, akkor éreztem valami közösséget 

köztük. Amikor egy ösztöndíj révén Németor-

szágban tartózkodtam, akkor kevesebb szobrot 

készítettem. Az ottani környezet az alkotás egy 

más fajtájára inspirált, ezért került előtérbe a 

papír. Vegyes technikájú rajzokat készítettem. 

Szívesen használtam a pauszt, figyeltem, ahogy 

rétegződnek a rajzok, kísérleteztem. 

Sajnálom, hogy nem tudom azt az időszakot 

visszahozni, amikor nap mint nap a gondolata-

immal és az ötleteimmel tudtam foglalkozni.  

Jó volt kísérletezni az anyagokkal, valamint azok 

kontextusba hozásával. Ez a korszak egy viszonylag nyugodtabb periódusa volt 

az életemnek, jobban tudtam koncentrálni a munkára. Van a dolgoknak egy ter-

mészetes folytonossága és kifutása. Ha valami mindig beleszól egy műbe, akkor 

azt egyre nehezebb a végén egy egységgé összegyúrni.

• Mit gondolsz a jelenlegi külföldi tendenciákról és a magyar szobrászat megítélé-

séről? 

• A magyar szobrászat külföldön kevéssé ismert. A magyar tradíció rendelke-

zik bizonyos kontinuitással, a kortárs alkotások azonban már kevésbé apellálnak 

ezekre a történelmi folyamatokra, inkább a nemzetközi áramlatokat veszik figye-

lembe. De még ezeknek is nehéz a nemzetközi terepre kikerülniük. A nemzet-

közi szoborpályázatok alig jutnak el Magyarországra; a nemzetközi művészeti 

magazinokban a magyar művészek aránya elenyésző, holott lenne létjogosultsá-

guk. Manapság a szobrászatban is a személyes produkciók, az individuum kerül 

előtérbe, egyének, meghatározó karakterek működnek. Nagyon erős például az 

angol szobrászat, melynek olyan meghatározó formai, gondolati háttere alakult 

ki, amire többen is reagálnak. Ezek a hatások ma már nálunk is megmutatkoznak. 

Gaál Tamás
1956-os Emlékmű, 2006, Paks, Dózsa gy. u. 55–61. 

beton, mészkő, bronz, 440 ×300 ×300 cm


