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Míg a reneszánszban a festészet és a szob-
rászat kilépett a szépm:vészet szolgálóleá-
nyának szerepéb;l, az iparm:vészet egyes 
ágai a mai napig nem tudtak kitörni a kéz-
m:vesség vagy a díszít;m:vészet területé-
r;l: még a kortárs képz;m:vészet iránt va-
lamelyest érdekl;d;k is hajlamosak rá, hogy 
üvegm:vészet címén ibrikekre, vázákra, 
esetleg kisplasztikákra gondoljanak. Gaál 
Endre azonban szobrász, aki történetesen 
üvegb;l készíti munkáit – bár felhasznál 
más, sokszor egészen hétköznapi anyago-
kat is. Otthonosan mozog a land-art és az 
installáció területén, és több, egyszerre ben-
s;ségesen minimalista és monumentális  

köztéri szobor kapcsolódik a nevéhez.
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While painting and sculpture ceased to act 
as ancillaries to the fine arts in the Renais-
sance, certain branches of the applied arts 
have not managed to break out of the con-
fines of crafts or the decorative arts even to 
date: even those who have some interest 
in contemporary art, under the name glass 
art, are inclined to think of pots and vases, 
or at best, statuettes. Endre Gaál, however, 
is a sculptor who happens to work in glass, 
alongside other, often quite everyday mate-
rials. He also works at ease in the fields of 
Land Art and installation, and several pub-
lic sculptures, both intimately minimalist 

and monumental, are linked to his name.

A TÖRÉKENYSÉG EREJE
THE POWER OF FRAGILITY



Az utóbbi öt évben készült alkotásai, me-
lyek számos ponton (anyaghasználatban, 
elméleti kérdésekben) köt;dnek a korábbi 
munkákhoz – két fogalmi (és persze gyakor-
lati) probléma köré rendez;dnek. Az üveg- és 
fakonstrukciók esetében az anyagok imma-
nens, adottnak vett tulajdonságai csapnak 
össze az emberi akarattal. Hol van a határ a 
törékenység (az esend;ség) és a statikusság 
(állandóság) között, legy;zhet;ek-e a ter-
mészet törvényei? Másrészt: létezik-e akár 
milliméternyi határvonal a kép, a síkrelief és 
a szobor között? Továbbá: miként lehet a sé-
rülékenység (összeroppanás) széls; pontjáig 
kikényszerített határátlépéshez, a van és a 
nincs közötti állapothoz olyan értelmezési 
rétegeket rendelni, amelyek egyszerre hívják 
el; a befogadóban a létezés kicsinységének 
és a makrokozmosznak, a világot mozgató 
megismerhetetlen rend erejének a kett;ssé-

gét és egyben összeolvadását?

Az Univerzum több milliárd éves létezését 
és ehhez képest az emberi lét másodpercnyi 
regnálását, illetve a szobor-síkrelief-kép egy-
másba fordulását leginkább egy különleges 
Memento mori-ábrázolás mutatja. Gaál két, 
majd három méter magas, szabadon álló, 
alul-felül összekapcsolt (csavarozott) függ;-
leges üveglap közé az emberi fejre és fels;-
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Linked to his earlier works from many as-
pects (in terms of use of material, and theo-
retical questions), the works Gaál has created 
during the last five years are centred around 
two conceptual (and, of course, practical) 
problems. The materials’ immanent, given 
qualities are made to clash with human will 
in his glass and wood constructions. Where 
is the borderline between fragility (frailty) 
and staticity (permanence); is it possible to 
overcome the laws of nature? Or from an-
other aspect: is there a borderline, if only a 
millimetre, between an image, a planar re-
lief and a sculpture? Furthermore, with re-
gard to such a transgression, reaching the 
extreme point of volatility (collapse), a state 
between what is and what isn’t, how could 
one find relevant layers of interpretation 
that would remind the recipient simultane-
ously of the minuteness of existence and of 
its macrocosm, recalling the duality and the 
uniting power of the unfathomable order 

that moves the world?

A  unique Memento mori depiction excellent-
ly demonstrates the Universe’s several billion 
years of existence and the reign of humanity, 
of a comparative second, as well as attesting 
to the intertransition of sculpture-relief-im-
age. Pressed in between two free-standing, 
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testre emlékeztet;, folyamatosan száradó, 
porladó, észrevétlen lassúsággal elenyész; 
vörös égetett földet préselt. A háromdimen-
ziós, de két hasonló és egy egészen eltér; 
nézetb;l összeálló m: valójában egy olyan 
áttetsz; burok, amely a diadalmas feltáma-
dással az esend;ség és a mulandóság képét 
állítja szembe. E m: „párdarabján” is a – ko-
rábbi munkáiban gyakran használt – föld 
az egyik központi elem. Az els; pillantásra 
asztalnak t:n; objekt vízszintes elemét két 
keresztformában egymásra helyezett üveg-
lap és a közöttük összenyomott, általuk ösz-
szetapasztott, négyzet alakú fekete földmet-
szet együttese képezi, melyet négy oldalról 
satuba fognak az ingatagnak t:n; lábak. 
Értelmezhetjük a természet egy darabját 
konzerváló tárlóként, archeológiai terepasz-
talként, egy preparálásra el;készített lelet 
boncasztalaként vagy a Föld üvegkoporsó-
jaként is. Az átlátszóságától megfosztott, 
feketére kormozott – a test felbomlásához, 
a hamvasztáshoz köt;d; – üveget is gyak-
ran alkalmazza munkáiban: néhol képként 
keretbe zárja, máskor pedig arra használja, 
hogy érzékeltesse a tökéletes tisztaságban 

mindig ott rejt;zköd; sötétséget.

nearly three-metre high, vertical panes of 
glass, clinched at the bottom and on the top, 
is red burnt soil. Reminiscent of the form of a 
human head and torso, the burnt soil is con-
tinuously drying and crumbling, left to slow, 
imperceptible decay. A three-dimensional 
piece, practically composed for two simi-
lar angles and a completely dissimilar view, 
this work is actually a transparent envelop-
ment confronting triumphant resurrection 
with the image of frailty and transience. An 
often employed material in Gaál’s earlier 
works, soil is also a central element in the 
“pair” of this piece. Reminiscent of a table at 
first sight, the horizontal component of the 
object is constructed of two panes of glass 
placed on top of one another in the form of 
a cross, and the square cross-section of black 
soil pressed between, and glued together by 
them. This unit is gripped as if in a vice at four 
sides by seemingly wobbly legs. One could 
interpret it as a specimen case conserving a 
piece of nature, as an archaeological terrain 
model, as a dissection table prepared for a 
find, or as the Earth’s glass coHn. Gaál also 
frequently uses dark glass – glass deprived of 
its transparency by black soot, suggestive of 
bodily decomposition, cremation. Black glass 
is either framed like a picture, or is used to 
evoke the ever lurking element of darkness 

within perfect purity. 
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Munkáinak egyedi vonása, hogy képes el;hív-
ni a leszorítottságból a testetlen lebegés kép-
zetét. Egyik, térbe lógatott m:ve is a nyugati 
civilizáció ikonográfiái szempontból kiemelt 
elemeivel, a kereszt és a keret formájával ját-
szik: a szinte az elpattanásig egymás alá és 
fölé feszített üveglemezek bonyolult térbeli 
konstrukcióját és lebeg;, egészen valósze-
r:tlen egyensúlyi helyzetét csupán néhány 
(m:anyag) köt;elem biztosítja. E munka a 
túlfeszítés szempontjából rokonságot tart 
a Pannonhalmán megvalósított, egyszerre 
monumentális és légiesen könnyed, csak né-
hány ponton alátámasztott, fektetett libeg; 
munkájával, és az erdélyi Gyergyószárhegyen 
készített égre mered;, hatalmas feszített fa-

konstrukciójával.

Gaáltól nem áll messze az irányított kísérle-
tezés sem: 2008-ban a reszelt vaspor mág-
neses (elemi er;vel összetartó) tulajdonságát 
is felhasználó „üvegbakokat” készített, majd 
2010-t;l a (szintén természetes anyagból, a 
kaucsukból készült) bicikli- és autógumit is 
beépít a m:vekbe. A mennyezet és a padló 
közé feszített lécet körülölel; abroncsdarab 
ha nem is a klasszikus, de a dadaista szob-
rokkal tart rokonságot, ráadásul „ábrázol” is: 
leginkább egy törzsi maszkra vagy totemre 
emlékeztet, de tekinthetjük egyben a m:vész 

önarcképének is.

A unique feature of Gaál’s works, from their 
pressure, they are capable of suggesting 
disembodied flotation. Hanging in space, 
one of his works also plays with the form of 
the cross and the frame, which are promi-
nent elements of Western civilisation, in 
terms of iconography: the spatial construc-
tion of glass panes that are strained one 
above the other, almost to breaking point, 
and their floating, utterly improbable state 
of balance is secured only by a few (plastic) 
binding elements. In terms of overstrain, 
this work is akin to the both monumental 
and ethereal work Gaál realised in Pan-
nonhalma, a floating piece suspended only 
at a few spots, as well as to the immense, 
towering wooden construction he created 

in LIzarea, Transylvania.

Experimentation with controlled chance 
does not fall far from Gaál either: in 2008, 
he made “glass trestles” that made use of 
the magnetic force of iron dust (its cohesive 
qualities), and since 2010 he has also includ-
ed bicycle and car tyres (that are also made 
of natural material, India rubber). If not 
related to classical sculptures, then akin to 
Dadaist ones, the piece of pneumatic tyre, 
embracing the lath stretched between the 
ceiling and the ground, has an additional 
function, that of “representation”. What it 
resembles most is a tribal mask or totem, 
but at the same time, it might be regarded 

as the artist’s self-portrait.
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Szobraiban nem rejti el a rögzít; kötéseket, 
satuként alkalmazott szerszámokat. Az egy-
szer: elemekb;l felépül; munkák a feszítés, 
tartás, egyensúly mellett olyan kérdéseket 
feszegetnek, mint a szimmetria és az aszim-
metria viszonya két feszített síküveg objekt 
egymásba „olvasztása”. Munkáit áthatja 
a duális pozíciók hangsúlyozása, azaz két 
elem kapcsolatának a kiemelése, s az ehhez 
társuló, a m:vekb;l áradó érzékiség, amely 
ott lüktet a széthúzó, elkülönül; és egybeol-
vadó pozíciókban, a brutálisan szétfeszített 
üveg „lábainak” finom lebegésében. M:vei 
lebilincsel;en példázzák, hogy meg lehet 
kísérteni a lehetetlent, ki lehet tágítani az 
üveg (mint ab ovo törékeny dolog) termé-
szetes tulajdonságainak határát, hogy még 
a legkiegyensúlyozatlanabbnak t:n;, a tö-
rékenységgel kacérkodó helyzetekben is lét-
rejöhet a harmónia. Emellett felszínre hoz-
zák a légies konstrukciókban rejl; hatalmas 

er;t és energiát.

Dékei KrisztaL

Gaál does not attempt to conceal the join-
ing elements, the tools used as vices or 
clamps, in his sculptures. Alongside problems 
of stretching, holding and balance, these 
works constructed of simple elements probe 
into questions such as the relation of sym-
metry and asymmetry, or the “fusion” of two 
stretched glass plate objects. Gaál’s works 
are imbued by the emphasis placed on dual 
positions, outlining the connection between 
two elements. Associated with it, a sensu-
ousness radiates from his works, which pul-
sates in the disrupting, dividing and fusing 
positions, in the gentle floating of the “legs” 
of the brutally stretched glass. His works are 
enthralling examples attesting to the pos-
sibility of attempting the impossible, show-
ing that one can expand the naturally given 
borders of glass (as an ab ovo fragile entity), 
and that harmony can be created in situa-
tions that appear to be utterly unbalanced, 
verging on fragility. Moreover, they reveal 
the immense power and energy concealed 

in ethereal constructions.

Kriszta Dékei



Pár évvel ezel;tt meghívást kaptam egy 
üvegm:vészeti alkotótelepre. Különleges 

volt ez a szimpózium, hiszen olyan m:vész 
szervezte, aki nem hagyományos módon 
dolgozik az üveggel. Endrét ugyanis nem 

a m: létrehozásának anyagi valósága 
érdekelte, hanem a mögötte munkálkodó 

gondolatok és koncepciók. 
Ez a gondolati megközelítés valódi tanu-

lást jelentett számomra.
Mindig csodálattal tölt el, ahogyan Endre 

közelít a munkájához, és talán az életéhez 
is. Kreativitása olybá t:nhet, mint a pszi-
chológia, a filozófia és a mestermívesség 

kavargó egyvelege. Olykor nehéz megérte-
ni, merre is halad, milyen úton jár, milyen 

Some years ago I was invited to Hungary 
to attend a symposium for artists working 

in the material of glass. What made this 
symposium unusual was that the event 

was organised by an artist who didn’t 
work with glass in the conventional way. 

Rather than studying the production of the 
material Endre was interested in the ideas 

and concepts behind the work produced.
This intelligent approach was a real 

education for me.
I have always been intrigued 

by the way Endre approaches his work 
and maybe his life too.

His creativity can feel like a swirling mass 
of psychology , philosophy and intrigue. 

NÉHÁNY SZÓ GAÁL ENDRÉR:L 
SOME WORDS ABOUT THE ARTIST ENDRE GAÁL 
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küzd;téren dolgozik, amikor egyszeriben 
egy olyan m:együttessel áll el;, amely 

egybefogja az összes szálat, olyan gondo-
lati felismeréseket tárva fel, melyek a vég-

telenségig terjeszthet;k…. aztán megint új 
útra indul, teljesen más irányba, egészen 

másfajta m:vekkel. 
Noha két különböz; országból származunk 

és anyanyelvünk sem azonos, Endre mun-
kái egyetemes nyelven szólnak hozzám.

Számomra Endre a világról beszél, err;l a 
földr;l, amelyen állunk, valamint a körü-

löttünk lév; feszültségekr;l. 

Sometimes it is hard to understand where 
he is going, what path he is taking, the 

arena he is working in, when all at once 
he will present a body of work which 

unites all the strands and reveals a truism 
that could be expanded forever… but oN 

he goes again on another journey and 
another body of work.

Although we come from two diNerent 
countries and our mother tongue is not 

the same Endre’s work speaks to me in 
universal terms.

For me he talks of the world, this earth we 
stand upon and the tensions around us.
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Hódmez;vásárhely,  január 25. 
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Magyar Képz; és Iparm:vészek 

Társasága
Magyar Üvegm:vészeti Társaság, elnök 

Magyar Szobrász Társaság
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Magyar Iparm:vészeti F;iskola, 

Szilikát Tanszék, üvegszak 
Magyar Iparm:vészeti Egyetem 

Alapozóképz; Intézet tanára 
Nemzetközi Üveg Sympóziumok 

m:vészeti vezet;je, Bárdudvarnok
 Nemzetközi Üvegszimpóziumok 

m:vészeti vezet;je, Magyarország 
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Ferenczy Noémi díj

MAOE díj

Kortárs Magyar Üvegm:vészet, 
Városi M:vészeti Múzeum Képtára, Gy;r, 

III. díj.

Born 25. January, Hódmez;vásárhely
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Association of the Hungarian Fine and 
Applied Artist
Hungarian Glass Art Society, president 
Hungarian Sculptors Society
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Hungarian Applied Art Academy, 
Budapest, Glass Faculty
Teacher at Hungarian Applied Art 
Academy, Sculptor Faculty, Budapest
Art director of International Glass Studio, 
Bárdudvarnok, Hungary 
Art director of International 
Glass Symposiums, Hungary
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Ferenczy Noémy-díj 
(Hungarian State award)
MAOE-díj (Award of Hungarian 
Creative Artist Association)
Contemporary Hungarian Glass Art, 
Gy;r, Hungary, exhibition III. Prise
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