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Gábor Lukács

„... Płótno malarza jest pokryte bliznami, podobnie jak kartka papieru. Każdy dotyk pędzla powoduje
gorący wybuch pasji, ... która przez wieki staje się określona bez możliwości odzyskania. Tak, staje się
określona nawet pomimo tego, że jest inna w każdym momencie, jest inna dzięki padającym
promieniom światła, inna jest też, gdy schnie i gdy upływa czas.
... To samo dzieje się niezależnie od tego, jaki materiał wybierze malarz. Na bielonej powierzchni
nawet orzechowa plama zmienia się w podstawową barwę - nie traci ona na znaczeniu, gdy
delikatnie unosi on pędzel lub pióro. Graficzny gest jest równie widowiskowy jak u malarzy
flamandzkich czy włoskich, którzy wykonywali surowe szkice poprzez zastosowanie przezroczystej
warstwy.
... Nie musimy obawiad się afektacji czy gestów mających na celu przedstawienie teorii. Gábor Lukács
nie wymyśla świata - on go tworzy.
Gábor Lukács stanowi przykład tego, że możesz byd wolny niezależnie od okoliczności zewnętrznych
i wewnętrznych. Wolnośd duchowa stanowi dyscyplinę twórczą i moc twórczą samą w sobie. …”
István ANTALL: Moc gestu. Gorąca powściągliwośd Gábora Lukácsa.
„... Gábor Lukács spogląda w przestrzenie kosmiczne z poczuciem skromności, jednak tego typu
skromnośd zawiera w sobie krytykę – wskazuje on na chaos w pozornie uporządkowanym świecie.
... Poszukując światła, dróg światła, obrazkowej konwersacji ze światłem, Gábor Lukács mimowolnie
przebywa spory dystans zarówno w czasie jak i przestrzeni. Artystyczne poszukiwania wiodą go do
renesansu i kierują w stronę liryczno-naturalistycznej i socjograficzno-symbolicznej
wizji, a jego ekspresyjny i symboliczny liryzm obrazkowy przynosi na myśl poezję Endre ADY
[wybitnego węgierskiego poety z początków XX-go wieku] ...”
Ferenc VITÉZ
Od 1990 roku Gábor LUKÁCS pracował jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Kultury Wizualnej na
Uniwersytecie Nyíregyháza. Brał udział w wielu wystawach na Węgrzech i za granicą, otrzymał też
wiele nagród. 20 sierpnia 2021 roku, przy okazji węgierskiego święta paostwowego, otrzymał Krzyż
Kawalerski Orderu Węgierskiego Zasługi z rąk Jánosa ÁDER - prezydenta Węgier.
„… The painter’s canvas is scarred over and so is the sheet of paper. The touch of the paint brush
makes heated passions burst forth, … which, during the centuries, becomes finite beyond retrieval.
Yes, it becomes definitive, although it varies every moment, varies in the incident beams of light,
varies while becoming dry, while time goes by.
… It is absolutely the same whichever material the painter lays hands on. On the mature-white
surface even walnut stain turns into a prime colouring agent and it does not lose its gravity, delicately
as he wields the brush or the pen. The graphic gesture is just as picturesque as it is in the case of
Flemish or Italian painters who made rough sketches by applying transparent coating.
… We need not fear of any affectedness or any gestures intended to demonstrate theories. Gábor
Lukács does not think a world up - he creates a world. Gábor Lukács gives an example that you may
be free in any outer or inner circumstances. And this spiritual freedom is the creative discipline, the
creative power itself. …”
István ANTALL: The power of gesture. Gábor Lukács’s heated restraint.

„… Gábor Lukács casts a look into cosmic distances with a sense of modesty, however, this sort of
modesty includes critisism - he points chaos out in a seemingly orderly world.
… Whilst Gábor Lukács is in quest of light, the ways of light, the pictorial conversation of light, he,
involuntarily, goes far afield both in time and space. This artistic research leads him to the
Renaissance and directs him towards lyric-naturalistic and sociographic-symbolic vision, while his
expressive-symbolic pictorial lyricism recalls the poetry of Endre ADY [an outstanding Hungarian poet
in the early XXth century] …”
Ferenc VITÉZ
Gábor LUKÁCS has worked as an associate professor for the Visual Culture Institution of Nyíregyháza
University since 1990. He has participated in numerous exhibitions both in and outside Hungary as
well as been awarded a number of prizes. In 2021, on the occasion of Hungary’s national holiday of
August the 20th, he was awarded the Knight’s Cross of the Order of Merit of Hungary by János ÁDER,
the president of Hungary.

Obiad na stole / Supper Table
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Czarny deszcz / Black Rain
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