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Cfulapunkhoz

Gerzson Pál képeiről
,"Abban a korban vagyunk, amikor hirtelen felszabadultunk attól a tehertől,
hogy nekünk valami úiat kell produkálnunk, Ez nem könnyű és gyors folya-
mat, Amikor az ember megszabadul ettől, akkor egyszerre kinyílik egy egész
világ, ahoi valóban összekapcsolódik az előző generáció tisztelete mindazzal
a tapasztalattal, amin átmentünk a huszadik század folyamán, Rögtön arra a
törelorésre gondolok, amely a legutóbbi években annyira jellemezte Genson
Pál képeit, Külön-külön is megfigyelhettem az önérték keresésnek ezt a nyu-
godt folyamatát, s méginkabb szembeötlő volt ez az évről-évre tliabb hullá-
mokban következő sorozatok eredményeiben, ,,Nem tiltakozom az ellen, ha
ezeket a dolgaimat absztraktnak nevezik - mondja a festő -, én magam
azonban mindenképpen közelebb ézem őket a táiból, a természetből és
bennem élő formákból vett valósághoz," S csakugyan fölidéződik bennünk a
Badatsonq, a vízpart vonala és a &lldlo,1 tükre a nap- és évszakok váltakozásai-
ban, ha a legkorábbi korszak még sok színben és szeszélyesen kerekedő, csa-
varodó, persze már kontrasztokat is ébresztő nagy vásznait nézzük. A követ-
kező sorozat inkább monokóm összegzéseiben aionban már alig akad más
ellentét, mint a nagy, monumentális tömegeket szembeállító, és mégis meg-
nyugtató feketéé és fehéré, amelyet csak alig enyhít a kompozíció peremére
szorított kéknek az egyszeri vagy többszöri jelenléte, Én talán legkevésbé
ezeknek a tábláknak tudok ellenállni, mágikus vitathatatlansággal hatnak
rám, S még csak azután következik a fecske-sorozat| Hogy ezekben már való-
ban a természetből kölcsönzött forma és a festő által szabadon, a semmiből
szuverén módon megteremtett tér- és szín-nyelvezet győzelméről van szó,
azt változatről Változatra nyilvánvalóbbnak látjuk, Ezzel is tanúsítva Gerzson
Pál most máí érett szakaszába iutott pályájának azt az erényét, hogy akát di-
namikus, akár statikus szerkezetekkel dolgozik, akar kózelebb lép a tálhoz, a
természeti formákhoz, akár távolodik tőlük a látás autonóm törvényei fe]é:

mindlg telies-tökdtetes önmaqát adja-
Toínal 
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A címlnpon: ,A szerelem" (BensewJi Dániel emlékére),92x65 cm, llai, |994.
Baitat Lágzló felvétele

GerZSon Pál l93l. ianuár 2r-én Született Hirden (Baranya megye). l949-53
köZött festészeti tanulmányokat folytaton a Magyar Képzőművészeti FŐis-
kolán, Tanárai Kmetty János, Domanovszky Endre és Hincz Gyula voltak,
l954,ben szerepel először kiállításon (Fiatal Művészek, Nemzeti Szalon),
l9ó0-74 között a Magyar lparművészeti Főiskola tanára, l9ó2-től tanul-
mányutakat tesz Európa küIönböző országaiba és Indiába, |97 4-1ől a Ma-
gyar Képzőművészeti Főiskola tanára. |969-től rendszeresen dolgozik Szig,
ligeten. 198ó-90 köZött a festészeti tanszék vezetője a KépZóműVészeti Főis,
kolán, l988-ban barátaival megalakítja a ,,Magyar Szépmíves Társaságot",
l992-től a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke,
és a Magyar MűVésZeti Akadémia tagia,
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