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Köszönet Görgicze Zoltánnak, 

hogy őszinte odaadással biztosította a művészek ellátását 

a Nemzetközi Velencei-tavi Symposionok alatt.

A s s i s i  S z e n t  F e r e n c

Naphimnusz

Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett! 
Tied a dicsőség, dicséret, áldás 
és minden tisztelet! 
Minden Téged illet, Felség, egyedül 
s nincs ember, aki Téged méltón emleget. 

Dicsérjen s áldjon, én Uram 
kezednek minden alkotása, 
különösen bátyánk-urunk, a Nap, 
ki nappalt ád, világít és minket megvidámít. 
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása 
felséges arcod képmása. 

Áldjon, én Uram, asszony-nénénk, a Hold és minden csillagok, 
kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és 
csillogók. 

Áldjon, én Uram, a mi öcsénk, a Szél, 
az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús idő, 
kik által éltetsz mindent, ami él. 

Áldjon, én Uram, húgunk, a Víz, 
oly tiszta, hasznos, jóleső, alázatos és kedves ő. 

Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk, 
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk, 
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok színes 
virággal élénk. 

Áldjon, én Uram, 
minden ember, kit háborúság, baj, gyötrelem ért, 
de tűr és megbocsát szerelmedért. 
Boldogok, kik mindent békén viselnek, 
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért. 

Áldjon, én Uram, 
mi nővérünk, a testi Halál, 
ki minden élő embert megtalál. 
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, 
boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak, 
nem tesz kárt bennük második halál. 

Dicsérjétek s áldjátok az Urat, 
s adjatok hálát Neki, 
s roppant alázattal szolgáljatok Neki! 

(Dsida Jenő fordítása) 

S a i n t  F r a n c i s  o f  A s s i s i

Sun Anthem

Most high, all powerful, all good Lord!
All praise is yours, all glory, all honor, and all blessing.

To you, alone, Most High, do they belong.
No mortal lips are worthy to pronounce your name.

Be praised, my Lord, through all your creatures,
especially through my lord Brother Sun,
who brings the day; and you give light through him.
And he is beautiful and radiant in all his splendor!
Of you, Most High, he bears the likeness.

Be praised, my Lord, through Sister Moon and the stars;
in the heavens you have made them bright, precious and beautiful.

Be praised, my Lord, through Brothers Wind and Air,
and clouds and storms, and all the weather,
through which you give your creatures sustenance.

Be praised, My Lord, through Sister Water;
she is very useful, and humble, and precious, and pure.

Be praised, my Lord, through Brother Fire,
through whom you brighten the night.
He is beautiful and cheerful, and powerful and strong.

Be praised, my Lord, through our sister Mother Earth,
who feeds us and rules us,
and produces various fruits with colored fl owers and herbs.

Be praised, my Lord, through those who forgive for love of you;
through those who endure sickness and trial.

Happy those who endure in peace,
for by you, Most High, they will be crowned.

Be praised, my Lord, through our Sister Bodily Death,
from whose embrace no living person can escape.
Woe to those who die in mortal sin!
Happy those she fi nds doing your most holy will.
The second death can do no harm to them.

Praise and bless my Lord, and give thanks,
and serve him with great humility.
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Előszó

A művészet mindig ott van, ahol a művész tartózkodik.

– Robert Filliou

Bár a fenti szállóige elsősorban a nomád művészet vonatko-

zásában vált érvényt állóvá a 60-as és a 70-es években, nem 

kétséges, hogy jelentése bővebb kiterjesztésekben is bármi-

kor megállja a helyét. Amikor a nevezett évtizedekben a kép-

zőművészek kimentek a természetbe annak anyagaival dol-

gozni, indíttatásuk túlmutatott azon, hogy már unták a műter-

mi zárkózottságot és egy kis kinti levegőre áhítoztak. Minden 

bizonnyal arra is, ám elsődleges szándékuk inkább az volt, 

hogy változtassanak azon a bevett és immár megkövesedett 

gyakorlaton, ahogyan a művészetelmélet – a festészeti gya-

korlattal karöltve – a tájat évszázadokon át értelmezte, nem 

sokkal többnek tekintve, mint háttéri kulisszának, vagyis han-

gulati elemnek, díszítői mozzanatnak. A táj emancipációja a 

képzőművészetben akkor következett be, amikor az alkotók 

elhatározták, hogy nem ábrázolni kívánják a tájat, illetve a ter-

mészetet, hanem benne, annak valós mivoltával kívánnak dol-

gozni, hagyatkozva mindarra a határtalanul gazdag anyagi tu-

lajdonságra, amellyel rendelkezik. Annak következtében, 

hogy az alkotók kimentek a bizonyos mértékig még vad és 

érintetlen természetbe, egyszeriben megváltozott a művé-

szet helye, és megváltoztak nyelvi-kifejezésbeli minőségét 

meghatározó anyagai is. Nemcsak a leképzés és az ábrázolás 

dimenziói változtak meg gyökeresen, hanem a művészet fo-

galma is új kiterjesztést nyert, mert ahhoz, hogy a természet 

megjelenjen, már nem volt szükség közvetítő eszközre, vagyis 

a művész és a tárgya közötti harmadik tényezőre. 

Miben mutatkozott meg mindez? Többek között abban is, 

hogy véget ért az a korszak, amely a művészet fogalmi kiter-

jedését az örökkévalóságnak szánt alkotások jelenségkörére 

korlátozta. A tájban megvalósult művek eleve nem azzal a 

szándékkal készültek, hogy minden időkre szóljanak, így hát 

szétromboltak egy több évszázados mítoszt, amely a múzeu-

Foreword

Art happens, where the artist resides.

– Robert Filliou

Although the above-mentioned maxim acquired relevance in 

the sixties and seventies mainly concerning Nomad Art, there 

is no doubt that it may also be relevant in a wider as well. 

When in the previously mentioned two decades artists 

moved into nature with the intention of working with its 

materials, their impulse to do so stretched beyond being 

bored with the reclusion of the studio and wishing for some 

fresh air. It was obviously within their reasons, but fi rst and 

foremost they wished to change the age-old and widely 

accepted practice of how art theory – together with the 

prevalent practice in painting - had interpreted the landscape 

for centuries: not attaching more importance to it than to a 

set scene, that is, an element of a frame of mind, an 

embellishing touch. The emancipation of the landscape 

began with the artists’ decision not to depict a landscape 

and nature, but to work within it, with its actual presence, 

relying upon its immensely rich material propensities. As a 

consequence of the fact that the artist moved into the 

somewhat wild and untouched nature, the place of art was 

suddenly defi ned in a different manner, modifying the 

materials which defi ne its qualities in terms of language and 

expression. Not only the dimensions of projection and 

presentation were crucially modifi ed but the concept of art 

was enriched by a new extension. For the presentation of art, 

there was no need for intermediary means, that is for a third 

element between the artist and the object.

In what form did all this appear? Among other things, it 

appeared in the fact that it ended an era which restricted 

art’s conceptual extension to topics dealing exclusively with 

eternity. Works of art created in nature were not made with 

an aspiration for eternity. This means that they demolished a 

centuries-old myth, idealising accumulation in museums. The 
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mi halmozást eszményítette. A művészek eleve számoltak az 

elmúlás hatásgyakorlásával, tudatosítva azt a kedvező körül-

ményt, hogy a természet egyszer majd úgyis visszaveszi és 

eredeti állapotába helyezi az állagában történt mesterséges 

esztétikai beavatkozásokat. Az alkotások rendszerint nem a 

természet ellenében, hanem mellette szólva jöttek létre, úgy 

értelmezve át a természeti kontextust, mint amely egy ideá-

nak áll az ideiglenes szolgálatában, fejlesztve az emberi-alko-

tói megismerést, sok esetben pont arra híva fel a fi gyelmet, 

hogy mértéktelenül visszaélünk a természet adományával, és 

önzően kizsákmányoljuk annak javait. A keleti gondolkodást 

javarészt ez az alázattal áthatott álláspont jellemezte, de a 

fejlett nyugati társadalmakban ellenpéldák is akadtak bőven. 

A tájművészet leggrandiózusabb megvalósulásait a korszerű 

technológia tette lehetővé. Az ilyen fajta gondolkodás az 

Egyesült Államokban volt a legkifejezettebb, ahol az alkotók 

hatalmas teljesítményű gépekkel bolygatták meg a természe-

tet, hogy emberi nyomot hagyjanak benne, mintegy bizonyít-

va, mennyire a természet fölé tudnak emelkedni. A történet 

inkább a tőkéről szólt, mintsem a puszta emberi tehetségről 

és a természet iránti ősi tiszteletről. Mintegy harminc évet kel-

lett várni ahhoz, hogy kialakuljon egy maximálisan környezet-

tudatos művészeti ág, amely – szellemiségéhez hűen – a ter-

mészetművészet elnevezést kapta, meghaladva a tájművé-

szetnek a civilizációs és technológiai vívmányokkal kapcsolatos 

operatív felfogását, különösen annak szélsőséges megnyilvá-

nulásait. Az ázsiai eredetű kortárs irányzat alapfelfogása az, 

hogy a természetben létrejövő alkotásokban kizárólag termé-

szetes anyagokat szabad alkalmazni, abban nincsen helye 

semmilyen művi matériának. Eszköz- és anyaghasználat tekin-

tetében tehát az alkotó ember visszaereszkedik arra a civilizá-

ció előtti szintre, amelyben távoli elődei találták magukat, 

amikor még nem léteztek művi anyagok és szerszámok. En-

nek a törekvésnek immár idehaza is vannak nemzetközileg el-

ismert képviselői, ám többszöri próbálkozás ellenére a termé-

szetművészetnek Magyarországon még nem sikerült szilárd 

és folyamatos intézményi támogatást biztosítani. 

A tájművészet körüli szervezkedésekben magam is részt vet-

tem az utóbbi másfél évtizedben, mindenek előtt Baján és 

Zsámbékon. Mindkét helyszínen a tájművészet vegyes felfo-

artists consciously counted with the impact of transience, 

which makes us realise the fortunate factor that nature sooner 

or later takes back its own and reverts all artifi cial aesthetic 

changes to the original state. Works of art are usually not 

created against, but beside nature, reinterpreting the natural 

context as if nature temporarily served an idea. This way it 

can develop human and creative recognition, in many cases 

drawing our attention to the fact that we immeasurably abuse 

and exploit the gifts of nature. Eastern thinking used to be 

governed by a humble attitude, but western societies served 

us with numerous counterexamples of this.  

The most grandiose realisations of land art were made 

possible by modern technology. This type of thinking was 

most characteristic in the USA, where artists used vehicles of 

immense power to temper with nature in order to leave a 

human mark on it, thereby proving their ability to rise above 

nature. The story was more about capital than pure human 

talent, or an ancient respect towards nature.  We had to wait 

almost thirty years for the development of a maximally 

environment-conscious branch of artistic activity which – true 

to its frame of mind – acquired the name of nature art, 

surpassing the operative view of land art in relation to 

civilisational and technological fi ndings, especially in its 

extreme realisations. The contemporary branch with its Asian 

origins has its basis in the starting point that one is only 

allowed to use natural substances and there is absolutely no 

place for artifi cial materials whatsoever. In terms of tools and 

materials, the artist shifts back to the level of pre-civilisation, 

offered by his ancient ancestors; to an age without artifi cial 

materials or tools. This movement already has its internationally 

acclaimed representatives, yet, in spite of several attempts, 

nature art has not managed to gain solid and uninterrupted 

institutional help within Hungary.  

During the last fi fteen years, I have also taken part in the 

organisational processes concerning land art, fi rst of all in 

Baja and Zsámbék. In both venues I witnessed a mixed – less 

devout – approach towards the interpretation of land art, as 

within these frameworks other genres and art forms also 

appeared. In fact, they were present in a programmatic 

manner, fi rst of all as action art and performance. Meanwhile 

gású – kevésbé hithű – értelmezésének lehettem szemtanúja, 

mert a rendezvények jellegéből adódóan a természeti kör-

nyezetben más műfajok és művészetek is megjelentek, még-

hozzá programszerűen: elsősorban az akcióművészet és a 

performansz. Miközben a természetben megvalósított kép-

zőművészeti alkotások a legkülönfélébb hibrid felfogásokat 

tükrözték a nevezett helyszíneken, közöttük néhány kristály 

tiszta természetművészeti munka is akadt. A jelen kötet té-

májául szolgáló velencei természetbeli rendezvény ehhez ha-

sonló összetettebb szellemiséget tükröz, vagyis nem kívánja 

abszolutizálni sem a tájművészetet, sem pedig a természet-

művészetet. Nem szigorúan körülhatárolt művészeti doktrí-

nákat képvisel, hanem egy olyan általánosabb szellemiséget, 

amely mindennek ellenére a természetet, annak fontosságát 

és szeretetét helyezi előtérbe, felismerve egy helyi adottság 

kreativitásra ösztönző potenciálját. A konkrét helyszín a tó, 

azon belül pedig egy olyan sziget, amely mesterségesen, de 

természetes anyagokból alakult ki. Ez tehát egy lokális külön-

legesség, méghozzá olyan helyi specifi kum, amelyhez hason-

ló máshol is létezik – legtöbbje kiaknázatlanul. Velence tehát 

bizonyos értelemben mintakép lehet mindazon mikro-közös-

ségek számára, melyeknek az életterében alkotói munkára al-

kalmas természeti terep áll rendelkezésre. Jelen eset többek 

között azt a felismerést teszi követendővé, hogy a nagy dol-

gokhoz sok kis jó szándékra, sokak megértésére van szükség, 

valamint egy olyan vezérgondolatra, amely túlmutat a kizáró-

lagos művészeti szempontokon. A művészet mint közösségi 

élmény csak ilyen feltételekkel jöhet létre. Tudniillik akkor, 

amikor valamennyi érdekcsoport megtalálja a maga szerepét 

és funkcióját a közös ügy szolgálatában, amelynek közép-

pontjában nem valami nagyravágyó dolog áll, csupán annyi, 

hogy teljesebbé, gazdagabbá váljék az ember élettere.

A kötet a Velencei-tavon megvalósult szabad téri alkotások-

ból nyújt válogatást, ugyanakkor meg próbálja közös könyv-

fedelek közé fogni azt a nyitott és szerteágazóan mélyreható 

szellemiséget, melyet a Symposion Alapítvány képvisel és 

ápol immár több, mint két évtizede, különböző földrajzi he-

lyeken demonstrálva azt, és egyben igazolva a Robert Filliutól 

kölcsönzött mottót. 

Szombathy Bálint 

the works of art realised in nature refl ected upon the most 

diverse hybrid approaches at the above-mentioned 

venues,whilst there were some works among them which 

could be termed crystal-clear realisations of nature art. The 

event in Velence, which serves as the topic of the present 

book, represents an approach of the same mixed nature, that 

is, it does not make exclusive claims on either land art or 

nature art. It does not represent artistic doctrines with clear-

cut borderlines, much rather an intellectual attitude that 

places nature, its importance and our love for it in front of all 

other considerations, recognising the local environment’s 

potential for triggering creativity. The actual venue is the lake 

itself, within which there is an island, created artifi cially but 

from natural resources. This counts as a local characteristic, 

in fact a local speciality which although it does exist elsewhere 

too, is mostly unexploited. Velence could in a sense be an 

example for all those micro-communities who own a natural 

territory, potentially sparking creative activity. Our present 

example also facilitates the recognition that the fulfi lment of 

great things necessarily involves the good intentions of many. 

There is also need for a guiding thought, surpassing the 

exclusively artistic viewpoints. Art as a communal experience 

can only exist under such circumstances. Namely, when all 

interested parties fi nd their own role and function in the 

service of the common cause, in the centre of which there is 

nothing ambitious, only the wish to create a richer, fuller 

living-space for man.  

The volume offers a selection of open-air works of art created 

at Lake Velence, while at the same time it also tries to capture 

that open and many-faceted spirit which the Symposium 

Foundation has represented for more than two decades, with 

different geographical venues demonstrating and proving 

the maxim borrowed from Robert Filliou. 

Bálint Szombathy
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Művészetek szigete lesz? 
Elektrográfi ák, fotóvariációk 
a Zöldliget iskolában

Az elektrografi kák, fotóvariációk, a 4. Nemzetközi Velence-ta-

vi Symposion résztvevőinek munkáiból rendezett kiállítás a 

Zöldliget Általános Iskolában látható. Hétfőn L. Simon László 

író, költő, országgyűlési képviselő mondott köszöntőt az isko-

la diákjai, tanárai előtt, és méltatta a tárlat képeit. L. Simon 

szerint izgalmas a kiállítás, a magyar kortárs képzőművészet 

útkereséséről, eredményeiről is számot ad. Nemcsak a land 

art-ról, a tájművészetről és azok dokumentációjáról, hanem 

azokról a számítógépes lehetőségekről, művészi technikák-

ról, amelyekkel megváltoztatható a primer látvány és jelen-

tés, amellyel új értelmet kaphat egy-egy természeti motívum.

Az immár 4. Nemzetközi Velencei-tavi Symposion lelkes szer-

vezője Péter Ágnes Munkácsy-díjas szobrászművész, akinek 

Szegedi Csaba festőművész segített a mostani, január 31-éig 

látható kiállítás tető alá hozásában. Péter Ágnes rögtönzött 

kis tárlatvezetésen mutatja és magyarázza, hogy a fotóknak, 

printeknek több szintjük van. Az egyik azt dokumentálja, aho-

gyan a land art során az alkotó belenyúlt, beleavatkozott a 

tájba. Az eredményt láthatjuk, például egy fura létrát. A kép-

ről így persze nem jön le, hogy a 22 éves, pécsi egyetemista 

fi ú a 22 méteres, kis ágakból összefűzött létrával a fi atal életé-

nek eseményeit szakaszolta. A másik szint, amelyet Péter Ág-

nes, Szegedi Csaba vagy éppen Szöllőssy Enikő, Enyedi Zsu-

zsanna, a német Sabine Unger is művelt: a tájelemeket, motí-

vumokat számítógépekkel, tovább- és átalakították.

Az előzmények: Péter Ágnest felkérték az öt éve indult Velen-

ce-tavi nyári játékok fővédnökének. Azt meséli: „A lelkem kö-

zepe lett a kis régió, ahol nyolc településen vándorolt körbe 

a program, és mi a sátrainkból szólítottuk fel az embereket, 

gyertek dolgozni, alkotni. Ez egy rekreációs régió, amely a 

nevében hordozza, mi a legfontosabb. A művészetoktatás 

A Future Island for Arts? 
Electrographics, photo-variations 
in Zöldliget School

The exhibition entitled ‘Electrographics, photo-variations’ 

can be visited in Zöldsziget School. It is based on works by 

the participants of the 4th International Lake Velence 

Symposium. On Monday, László L. Simon, writer, poet, and 

Member of Parliament, opened the exhibition in the presence 

of the students and teachers of the school, evaluating the 

pictures in the exhibition. In his opinion, the exhibition is 

exciting, at the same time it also refl ects upon the present 

results and explorations of contemporary Hungarian graphic 

art.  This exhibition does not only introduce land art and its 

documentation, but also explores the computer-based 

possibilities and artistic techniques through which primary 

vision and meaning can be modifi ed, resulting in a new 

content for a given natural motif. 

The enthusiastic organiser behind the International Lake 

Velence Symposium – already held for the fourth time - is 

Ágnes Péter, the Munkácsy Prize-winning artist, who was 

helped in the organisation by painter Csaba Szegedi. The 

present exhibition can be visited until the 31st of January. In 

an improvised guided tour, Ágnes Péter showed and 

explained that the photos and the prints have different layers. 

One layer documents how, during the process of creating 

land art, the artist touches and modifi es the land. We can see 

the result, for example a strange-looking ladder.  At fi rst sight 

it would not be obvious that the artist, a 22-year-old university 

student in Pécs, used the 22 metre ladder – put together 

from tiny branches – to illustrate sections of his young life. 

Another, different layer, is represented by the works of Ágnes 

Péter, Csaba Szegedi, Enikő Szöllőssy, Zsuzsanna Enyedi or 

the German Sabine Unger in whose work the motives and 

items of land art are further modifi ed with the help of 

computers. 
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fontosságát az Európai Művészek Tanácsa is hangoztatja, és 

azt is, hogy a legkisebbeknél kell kezdeni. A nyári játékokon 

pedig sok gyerek vett részt.”

Művészeket is hívtak, és egy önzetlen szállodának, illetve pá-

lyázati támogatásoknak köszönhetően a játékokból kinőtt a 

szimpózium, amelyre olyan tehetséges kollégákat hívtak, aki-

ket érdekel a táj, a fejlesztés lehetősége, és a művészképzés-

ben is dolgoznak. Péter Ágnes és társai vágya, hogy otthont 

találjanak az alkotóműhelyeknek, Velence-sziget váljon a mű-

vészetkutatás, a szimpózium szigetévé, továbbá, hogy egy 

képzőművészeti sétányt alakíthassanak ki a tó partján. Az idei 

alkotótábor résztvevői voltak az említettek mellett: Papp Ni-

kolett, Colin Foster (Nagy-Britannia), Lieber Erzsébet, 

Jancsikity József, Monique Francois (Belgium), Pokorny Atti-

la, Thorday Filoména. A műveket tavasszal a kaposvári egye-

temen is bemutatják.

Fejér Megyei Hírlap, 2011. január 3. 

Szabó Zoltán

The precedents to all this began when Ágnes Péter was 

asked to be patron of the Summer Art  Days in Velence, which 

started fi ve years ago. She retells the story, “The small region 

gained a special place in my heart, with the event going 

round eight villages, and we called out to people from our 

tents to join us in the work and to be creative. This is a 

recreational region, bearing in its name what is termed most 

important here. The European Art Council also emphasizes 

the importance of art education, as well as the fact that art 

education should begin at the earliest possible age. In the 

Summer Art Days a lot of children participated.”

Following the invitation of artists, thanks to a generous hotel 

and with project funding, the Summer Art Days grew into the 

Symposium. To this, talented colleagues who are interested 

in land art, the possibilities of  its development, and who also 

work in the education of artists, have been invited. Ágnes 

Péter and her colleagues wish to fi nd a home for creative 

workshops, to transform Velence Island into an island of 

artistic exploration and symposia, as well as to create a 

promenade of graphic arts on the shore of the lake. Besides 

the previously mentioned artists, the workshop had the 

following participants: Nikolett Papp, Colin Foster (Great-

Britain), Erzsébet Lieber, József Jancsikity, Monique Francois 

(Belgium), Attila Pokorny and Filoména Thorday. During 

spring, the works are going to be displayed at the University 

of Kaposvár. 

News of Fejér County, 3rd January 2011.  

Zoltán Szabó
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Velencei land art 

A művészet és a praktikum 
metszéspontjában

Beszélgetés Péter Ágnessel, a Symposion Alapítvány elnöké-
vel, a Nemzetközi Velencei-tavi Művésztelep szervezőjével

– Mióta működik ez a művésztelep? 
Hét évvel ezelőtt a művésztelepünk egy példa nélküli össze-

fogás után született meg. A Velencei-tó körüli nyolc települé-

sen nyolc héten át tartó Velencei-tavi Nyári Játékok fesztivál 

Kreatív Művészeti Műhelye volt az alapja. Kelecsényi Csilla és 

Pataki Tibor mellett főleg a székesfehérvári Tóparti Gimnázi-

um és Művészeti Szakközép Iskolában tanító művésztanár 

kollégáim és diákjaink vezették a napi, sok embert kiszolgáló, 

sokféle technikát felvonultató programsort. Egyetemi felvé-

teli előkészítésként is elindíthattam egy tervező projektet, 

amit Sopronban egy szemeszteren át folytattak az egyetem 

hallgatói. Ennek témája vízi színpad tervezése volt a Velencei-

tóra.  Ezeken az alapokon nyertük el azt a támogatást, amely-

re  nemzetközi programunk, a Nemzetközi Velencei-tavi Sym-

posion felépülhetett.

– És mi a célja, illetve mennyiben más ez a művésztelep, mint 
a többi?
Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a Velencei-tó iránt el-

kötelezett emberek és a régiót magukénak érzők számára az 

együttgondolkodásra, és egyben bemutassuk, hogy a kép-

zőművészet, az intermédia, a dizájn és az építészet képviselő-

inek megoldási javaslataival hogyan tudjuk vonzóbbá és is-

mertebbé tenni ezt a területet. A térségről fontos tudni, hogy 

ez egy rekreációs környezet, errefelé nincs ipar. Ha ez a tér-

ség rekreációs térségnek tekinti magát, akkor itt alapvető el-

várás szerint kell hogy legyen lehetőség a kreációra! Legyen 

valahol egy alkotó hely, vagy Velencén legyen Alkotó Part.

Ez a paradigmaváltás jelentett vonzerőt a szimpóziumunkra. 

Kollégákkal és a térség szakembereivel vitázva, esti találkozó-

ink alkalmával feszegettük azt az alapvető kérdést, hogy mit 

Velence Land Art  
At the intersection 
of art and practice

An interview with Ágnes Péter, President of the Symposium 
Foundation and, organiser of the International Symposium at 
Lake Velence

How long has this facility been in operation? 
The seeds were sown seven years ago. The starting point 

was the Creative Arts Workshop held within the framework of 

the ‘Lake Velence Summer Games’, which takes place in eight 

settlements around Lake Velence. Beside Csilla Kelecsényi 

and Tibor Pataki, it was mostly my artist-teacher colleagues 

working for the Tópart Grammar School and the Technical 

School of Székesfehérvár, as well as our students who led the 

series of daily events. As a university preparatory course, I was 

able to inaugurate a design project, which was attended by 

the students of the university in Sopron. Its topic was the de-

signing of a water-stage upon Lake Velence. On the basis of 

this, we were granted fi nancial support on which to build 

our inter national programme, the Lake Velence International 

Symposium.

What is its goal and how does it differ from the other artist 
symposia?
Our aim is to provide people committed to Lake Velence with 

an opportunity for thinking together; and we can also 

demonstrate how we can make this area more attractive and 

better known, with the recommended solutions from the 

representatives of inter-media, design and architecture. It is 

important to know about the region that it is a recreational 

environment – no industry is located nearby. If this area 

considers itself as a recreational one, then it is an elementary 

expectation to have an opportunity for recreation! There 

should be a creative area somewhere here, or there should 

be a centre for creative activity along the banks of the lake.

This change of paradigm provided a challenge for our 
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– Mindez hosszabb távon hogyan befolyásolja az egyetemek 
együttműködését?
A művésztelepi modell a művészetoktatás integráns része 

kell, hogy legyen. Mindenkiben tudatosodhatna, hogy ez a 

nagyon intenzív elméletigényes gyakorlati munka biztosítja a 

hallgatóknak a művészetkutatást. A sikeres velencei termé-

szetművészeti gyakorlat egyik eredménye például tantárgy-

módosítás lett Szombathelyen.  

Velencén a rendszeres esti előadásokkal, vitákkal, egymás 

inspirálásával, provokálásával óriási kreativitási potenciál sza-

badítható fel. Edward de Bono agykutató a művészeti kreati-

vitást veszi alapul kreativitás-kutatásaihoz. Sajnos egyeteme-

inken még mindig nincs önálló gondolkodás tanszék. A mű-

vészeti karokon viszont sokat tesznek, mi is sokat teszünk a 

helyes érzékelés elsajátításáért, fejlesztéséért. Ez pedig ma 

kulcskérdés. Évekkel ezelőtt az egyik országos Symposion ta-

lálkozónkon – a magyarországi művésztelepek éves találkozó-

ján Győrben – Cserny Józseffel, a művésztelepek szervezőivel 

megalapítottuk a Symposion Akadémiát a fenti célokért. 

Nagyatádon és Zalaszentgróton is megszületett már ez a 

gyümölcsöző együttműködés. 

– Milyen típusú művek születnek, mennyiben dolgozzák to-
vább később az itteni terveket?
A természet művészet, a land art az alap, a művek a tájban a 

tájjal való jelöléssel, a természet alakításával születnek, múl-

nak el. Pécsett, Szombathelyen és Egerben is a képzés során 

az elméleti munka megelőzi ezt a programot. Így természe-

tes, hogy fi lozófi ai és esztétikai vonatkozásban is a legmé-

lyebb gyökerekig hatolunk. Természetesen minden munkát 

dokumentálunk. Sokan fotóznak, és azok különféle átírásával, 

további módosításával, rétegeik összeépítésével számítógé-

pen hozzák létre képeiket, videóikat.

– Mennyiben befolyásolja a helyszín az ott folyó munkát?
Genius loci, a hely szelleme teszi könnyűvé a dolgunkat, hi-

szen itt nagyon mély gyökerek vannak. Minden mű ezzel a va-

laha volt királynői területtel foglalkozik. Munkaterületünk a 

Velencei-tó, a Velence-sziget, melyet a művészek a korábbi 

évek alatt virtuálisan kisajátítottak, továbbá az ingókövek és 

az a tudati tér, amelyet mindannyian kiépítettünk. Itt minden 

részvevő beavatódik.

tehetnek a képzőművészek vagy a város azért, hogy az e he-

lyütt született műalkotások láthatóvá váljanak az itt élők és az 

ide érkezők, a feltöltődésre vágyók számára. Örkényi Antal 

nádlabirintusa, a sziget meghódítását célzó úszó járóplaszti-

kái, Pataki Tibor úszó, interaktív napozó könyve, a vízre vetíté-

ses kísérleteink, Szöllőssy Enikő és Gábor Éva Mária úszó szo-

borparkjai, a homokos partba benyúló kisgyermekes vizes já-

tékterek, Pósa Viktor dizájner tervei, az információs központ 

épülete mind a térségfejlesztést szolgálták, mint ahogy fi atal 

diákjaim sikeres, szép vízi színpad tervei is. 

Az egyetemi képzésben nélkülözhetetlen gyakorlati tapasz-

talatszerzésnek adhatunk helyet, módszert és esélyt a belső 

növekedésre. A rajzlap mérete a tó felülete.  

– Kik vesznek részt még ezeken az eseményeken?
Művésztelepünknek nemzetközi résztvevői is vannak, közöt-

tük Renate Christine, aki Regensburgban dolgozott egy má-

sik nemzetközi csoporttal víz témában, Felix Sommer és 

Sabine Hunger, akik német tapasztalatokat hoztak, vagy 

Monique Francois, aki a Madi csoport videós tagja. Ők ha-

sonló küzdelmekről számoltak be, és az Unióban megvalósult 

különféle tó körüli települések izgalmas megoldásaival biz-

tattak. Voltak Törökországból alkotók, s szerveződnek a to-

vábbi kapcsolatok.

Ugyanakkor fontosnak tartom a különböző generációk 

együttműködését és a symposion módszer továbbadását. 

Ennek mi más lehet a legjobb terepe, mint azok a művészte-

lepek, ahol a művészeti egyetemek/főiskolák  mesterei és di-

ákjai egymás mellett vagy épp együtt dolgozhatnak egy-egy 

kutatási projekten. 

Meghívtam Colin Fostert és a Pécsi Művészeti Kar tehetsé-

ges doktorandusz diákjait, kíváncsian várva, hogy mi érinti 

meg őket Velencén, mit és hogyan sajátítanak ki a művészet 

céljaira. Rendszeres meghívottak a Kaposvári Egyetem, az 

Eszterházy Károly Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egye-

tem Művészeti Karai, a MOME és a Magyar Képzőművészeti 

Egyetem mesterei és diákjai. Ez a fajta együttműködés volt az 

alapja nemcsak a nagybányai modellnek, de a Bauhaus sike-

rének is. Művésztelepeinket kutató intézetekként kell működ-

tetni és kezelni!

How does this all infl uence the cooperation with universities 
in the long run?
The model of art symposia should be an integral part of art 

education. Everyone should be aware of the fact that this 

very intensive, theory-based, practical work provides 

students with art research. One result of the successful 

nature-art practice in Velence, for instance, was a course 

modifi cation in Szombathely. 

In Velence, with the help of the regular evening presentations 

and debates, inspiring and provoking one another, an enor-

mous creative potential may be released. Brain re searcher 

Edward de Bono takes artistic creativity as the basis of his 

creativity researches. Unfortunately, our universities still do 

not have a department of independent thinking. However, 

the arts faculties do a lot – as we do a lot, too – to convey and 

develop correct perception. And this is a key issue these 

days. Years ago, at one of our national Symposium meetings 

– at the annual meeting of art workshops of Hungary in Győr 

– together with József Cserny and the organizers of the art 

workshops, we founded the Symposium Academy, for the 

above mentioned purposes. 

What type of art works are created and how will the local 
plans be further developed in future?
Nature art, that is, land art is the basis: the works of art are 

created in the landscape with the signifying of the landscape, 

and the transformation of nature. In Pécs, Szombathely and 

Eger, the theoretical part in the training comes before this 

event. Therefore, it is quite natural that we approach the 

deepest roots in a philosophical and aesthetical sense. Of 

course, we document all work. Many people take photos and 

then transcribe and modify them in various ways, by merging 

their different layers on a computer, for example, to create 

their images and videos.

To what extent does the location affect the work carried out 
there?
Genius loci - the spirit of the place - makes our job easy, as 

there are very deep roots here. Every work of art is focused 

on this formerly-royal ground. Our working location is Lake 

Velence and the Velence Island, which were virtually taken 

over by artists during the previous years, as well as the nearby 

symposium. While debating with colleagues and the experts 

of the region, during our evening sessions, we tried to answer 

the basic question of what artists, or the town itself, might do 

in order to display locally created works of art to people living 

in or visiting the place for recreation. The cane labyrinth by 

Antal Örkényi, the fl oating, interactive sunbathing book by 

Tibor Pataki; our experiments with projecting images onto 

the water; the fl oating sculpture parks by Enikő Szöllőssy and 

Éva Mária Gábor; the water playgrounds reaching into the 

sandy shore for little children; the plans by designer Viktor 

Pósa for the building of the information centre, have all served 

as improvements to the region, just as the successful and 

beautiful water-stage designs by my young students.  

We provided an opportunity for acquiring practical ex pe-

rience, which is indispensable in university training, as well as 

a chance for internal growth. The size of the drawing paper is 

the surface of the lake itself.  

Who else is taking part in these events?
Our art workshop site has international participants as well, 

including Renate Christine, Felix Sommer and Sabine Hunger, 

or Monique Francois, who is a video-making member of the 

Madi group. They told us about similar efforts, but have also 

given us some encouragement by outlining the exciting 

solutions that have been fulfi lled in various lakeside settle-

ments within the European Union. We have had artists coming 

from Turkey, and further relationships are being formed.

At the same time, I fi nd it important for several generations to 

cooperate and to pass on the inheritance of the symposium 

method. What could be a better place for this than art 

workshops where the teachers and students of art colleges/

universities can work beside, or even together with, each 

other on certain research projects?  

I invited Colin Foster and the talented students of the Arts 

Faculty in Pécs, and I was waiting curiously to see what 

touches them about Velence, how and what they would take 

over for artistic purposes. The teachers and students of the 

University of Kaposvár, Eszterházy Károly College, the Arts 

Faculties of the University of Western Hungary, the MOME 

and the Hungarian Fine Arts University are also regularly 

invited. Our art symposia should be operated and handled as 

research institutes!
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– Milyen hívószavak köré szerveződött az idei művésztelep?
Alaptémánk a víz, ennek minden aspektusa, ehhez adunk to-

vábbi hívószavakat, mint a bor, a sziget, a szél, a mozgás… Az 

idén a szél, a mozgás volt a fókuszban. A különböző mozgá-

sok vagy annak statikus hiánya került a képek és a videók lá-

tóterébe.

– A művésztelep milyen viszonyban van a várossal? Egyáltalán 
kinek a támogatásával tud működni az alkotótelep? 
Az NKA, az SzMA, az MMA mellett Velence Önkormányzata 

is fontosnak ítélte a térségért kialakított képzőművészeti 

programot. Az infrastrukturális hátteret kezdetektől fogva 

Görgicze Zoltán, a Hotel Juventus működtetője biztosítja. 

– Milyen mértékben vonják be a művészeket a város életébe?
A művésztelep résztvevői alkotásaikkal, gondolkodásukkal 

nyomást gyakorolnak a régió szervezőire, hogy tekintsék to-

vábbra is fontosnak a képzőművészeti programokat, az ered-

ményeket használják fel a régiófejlesztésekben, az alkotáso-

kat mutassák be a turisztikai kiadványokban. Szervezzenek ki-

állításokat a településen erre alkalmas helyek létrehozásával, 

akár új közösségi épületek megnyitásakor is. Kölcsönös a ki-

hívás, az alkotóknak és a városnak egyaránt. 

– A művésztelep után mennyiben egyénileg, mennyiben cso-
portosan tudják bemutatni az itteni műveket? 
Mindenki saját kutatásaival foglalkozik, önálló alkotásokat te-

remt. Természetes, hogy így az egyéni kiállításokon is jön az 

eredmény. A csoportos bemutatkozás rendezője pedig a hívó-

szavak körüli legizgalmasabb műveket állítja fókuszba. Első ki-

állításunk a velencei Zöldliget Iskolában került megrendezésre 

a tó körül élő gyerekek látásának gazdagítására. Kaposvárott 

és Szombathelyen pedig az egyetemek, a művelődési intéz-

mények szervezésében történtek események. Következő kiál-

lításunk Dunaszerdahelyen lesz, a Kortárs Magyar Galériában.

Bordács Andrea

rock outcrops and the space of consciousness that we have 

all built up over the years. 

What was the theme of this year’s symposium?
Our basic theme is water and all aspects of it; we add to this 

several other key words like wine, the island, wind, motion… 

This year, wind and movement were in focus. Various kinds of 

movements, or the static lack of them, got into the perspective 

of the images and videos.

How does the symposium relate to the town? Moreover, 
whose sponsorship is needed for the workshop’s operation? 
Beside the National Cultural Fund, the Free Education Fund, 

and the Hungarian Academy of Arts, the local government of 

Velence also considered it important to have the fi ne arts 

events which have been designed for the region. The 

infrastructural background has been provided by Zoltán 

Görgicze, operator of Hotel Juventus, right from the start. 

To what extent are the artists involved in the town’s life?
The participants in the workshop exert a pressure upon the 

region’s leaders with their creations and ideas, inviting them 

to consider the future importance of fi ne arts events and 

their results within regional development, and to display the 

works in touristic publications. Exhibitions should be 

organised in the settlements by creating suitable locations, 

when new community facilities are opened, for instance. The 

challenge is mutual for both artists and the town.

Following the symposia what opportunities are there to show 
these works individually, or in group exhibitions? 
Everyone is engaged in their personal researches and creates 

individual works. Naturally, the result is seen in individual ex-

hibitions, too. The curators of group exhibitions will put the 

most exciting works into focus, on the basis of the exhibition’s 

theme. Our fi rst exhibition took place in the Zöldliget School 

in Velence, aiming to enrich the vision of children living 

around the lake. In Kaposvár and in Szombathely, such events 

were organised by universities and educational institutions. 

Our next exhibition will take place in Dunaszerdahely, in the 

Contemporary Hungarian Gallery.

Andrea Bordács
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Büki Zsuzsanna

Felszín alatti kékhálózat / Bluenet under the Surface

Felszíni kékhálózat / Surface bluenet  >
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Renate Christine

Velencei-tavi élővilág / Velence Lake Life
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Kelecsényi Csilla

Magunkkal hurcolt emlékképeink / Memories carried with us



2928

Márton Enikő
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Olescher Tamás
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Pap Gitta
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A sziget 
a vallástörténetben   

Gondolatfoszlányok

A sziget fogalmisága a kezdetekbe nyúlik vissza, a kezdetek-

be, mikor még minden csak kialakulóban volt. A kezdetekbe, 

mint a létrejövetel első lépéseinek, formáinak egyike.

Az egyiptomi teremtésmitológia, különösen is a héliopoliszi 

tradíció szerint a teremtés előtti vízből, Nutból egy földku-

pac, egy sziget emelkedett ki, amit Ben-ben-nek hívtak. Ezen 

lakott a teremtő istenség, Atum, aki innen hajtotta végre a te-

remtés aktusát. A piramisszövegek némelyike magára 

Atumra is úgy hivatkozik, mint a sziget, a földkupac. Ez ké-

sőbb egy kis piramissá vált, mely Atum lakóhelye volt, illetve 

magát a piramisok csúcsát nevezték még így. A memfiszi 

hagyományban az egyik földisten, és teremtő isten, Tatenen 

a teremtés előtti sziget perszonifi kációja. A sziget tehát az 

egyiptomi gondolkodásban a kezdetet jelentette.1

Kimondva, kimondatlanul, a Berésitben is jelen van a sziget. 

A menny és a föld teremtésével még nem különül el a bolygó 

különböző felszínalkotó elemekre, csupán egy jelenik meg, 

az ősvíz, mely felett lebegett az isteni Lélek, a Rúah, egyéb-

ként a föld mint olyan tohu vabohu volt, illetve a mélység, a 

tehom jellemezte. A világosság és a sötétség, majd az alsó 

és felső vizek boltozattal történő elválasztásaival eltelt első 

két nap után, a harmadik napon hangzik el a következő: 

„Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy lát-

hatóvá váljék a száraz. És úgy történt. Azután elnevezte Isten 

a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek 

nevezte el. És látta Isten hogy ez jó.” (Gen 1,9–10). A tenger-

ben lévő száraz a sziget. Még nem defi niálódik külön a konti-

nens, mint szárazföld. De majd a száraz lesz az, a föld lesz az, 

a sziget lesz az, ahol létrejön az élet, a növények, az állatok 

a harmadik és az ötödik napon. A teremtés aktusában tehát a 

bibliai szöveg is a tengerrel körülvett szárazulatot, vagyis a szi-

getet jelöli meg az élet forrásának, a teremtés helyszínének.

Island in the History of 
Religion    

Thought fragments 

The concept of island goes back to the beginnings; to the 

beginnings when there was everything still in formation; to the 

beginnings as the fi rst steps or forms of coming into being.

According to the Egyptian mythology of creation, especially 

to the tradition of Heliopolis, a heap of soil, an island called 

Ben-ben emerged from Nut, the water existing before 

creation. On this island lived a creator God, Atum, who 

performed the act of creation from here. Some of the 

pyramid texts refer to Atum himself as the island, the heap of 

soil. This later became a little pyramid where Atum lived; 

besides, the tip of a pyramid was also called this way. In the 

tradition of Memphis, one of the Earth gods and creator 

god, Tatenen is the personifi cation of the primordial mound. 

The island therefore meant beginning in Egyptian thinking.1

Openly or not, the island is present in Bereshit as well. With 

the creation of Heaven and Earth, the planet does not yet 

dissolve to different elements; there is only one of them, the 

arch-water, with the godly spirit Ruah moving upon it. Other-

wise the Earth as such was tohu vabohu characterized by 

depth, tehom. After the fi rst two days of creating light and 

darkness and separating waters with fi rmament, the third day 

comes with the following words: „And God said, let the waters 

under the heaven be gathered together unto one place, and 

let the dry land appear: and it was so. And God called the dry 

land Earth; and the gathering together of the waters called 

he Seas: and God saw that it was good.” (Gen 1:9–10). The dry 

patch within the sea is the island. The continent as mainland 

is no defi ned yet. But it is going to be the dry place, the earth, 

the island where life evolves with plants and animals on the 

third and fi fth days. In the act of creation, the biblical text 

itself deems the dry patch surrounded by water to be the 

source of life, the place of creation. 
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a város szélén jajszót nem kiált.

Azokban a napokban 

Ninszikila az atyjához, Erikihez, így beszél:

„A várost berendezted,

a várost berendezted ügyes műveiddel;

Tilmunt berendezted,

a várost berendezted ügyes műveiddel;

Tilmun városát berendezted,

a várost berendezted ügyes műveiddel;

ám édes vizet, csatornában, nem kapott;

Tilmun városát berendezted,

a várost berendezted ügyes műveiddel:

ám édes vizet, csatornában, nem kapott,

nincs termő földje, nincs barázdája ...”

Enki atya a leányának, Ninszikilának,

így adja vissza a szót:

„Midőn a Nap az égre hág, ...

Nanna őriző házából,

a föld vizét felköpő torkon át

a földből édes víz tör fel neked:

nagy medencébe onnan ömöljék a víz,

városod a bőség vizét onnan igya,

Tilmun a bőség vizét onnan igya,

sós vizű kútjaid édes vizű kutakká váljanak,

(termőföldjeiden a barázdák kalászt neveljenek,)

városod az Ország rakpartjának tárháza legyen,

Tilmun az Ország rakpartjának tárháza legyen!.”3

(Komoróczy Géza fordítása)

Ha a nyugati kultúra bölcsőjét keressük, ismét csak szigeten 

találjuk magunkat. A mínoszi civilizáció Kréta szigetén alakul 

ki (Kr. e. 2700–1500) és innen termékenyíti meg az őt leigázó 

akháj, mükénéi kultúrát.4 De Odüsszeusz is a Jón-szigetek 

egyi kéről, Ithakáról indul el hosszú útjára. Leszbosz költésze-

te és szerelmi lendülete is máig ható, Rhodosz csodáját már 

saját korában annak tartották.

Az Ószövetség prófétái között Ézsaiás beszél részletesen a 

szigetekről. A szigetek azok a helyek, ahonnan vissza kell hozni 

a fogságba kerülteket, az elszigetelődötteket: „Csak szavamra 

várnak a szigetek, legelőször Tarsís hajói, hogy elhozzák fi aidat 

A sumer mítoszokban él a legendás Dilmun vagy Tilmun (ak-

kád nevén) szigete, de egyébként csak a tenger felé intettek, 

ha az őshaza került szóba. Ha Dilmun jelentését vizsgáljuk: 

dil jelentése: egy, egyetlen, egyedülálló, kivételes, páratlan. 

A mu, mun, mú, mur szavak számtalan jelentést hordoznak: 

bezárt, körülzárt, elzárt, lezárt, bebörtönzött. A Perzsa-öböl 

egyik szigete, Tilmun –  ma Bahrein – az ókorban fontos sze-

repet játszott Mezopotámia népeinek életében a tengeri 

 kereskedelem átmenő állomásaként. A sumerok hajós nép 

voltak, számukra nem a távoli, elérhetetlen hely volt az a kis 

sziget.2 Az egyik sumer teremtéseposz így szól:

ENKI ÉS NINHURSÁG

Ti, akik a fénylő városon osztoztok:

Tilmun országa volt a szűzi föld;

ti, akik a fénylő Sumeren osztoztok:

Tilmun országa volt a szűzi föld!

Tilmun országa fénylő, Tilmun országa szűzi,

Tilmun országa szűzi, Tilmun országa fénylő:

az Egyetlenek Tilmunban együtt hálnak.

A föld, hol Enki az asszonyával hált,

szűzi az a föld, ragyogó az a föld;

az Egyetlenek Tilmunban együtt hálnak:

a föld, hol Enki Ninszikilával hált,

szűzi az a föld, ragyogó az a föld.

Tilmunban holló nem károg,

fácán fácánhangon nem kiált,

oroszlán nem gyilkol,

farkas bárányt nem ragadoz,

kutya a kecskék terelését nem ismeri,

ha az özvegy a csírázó malátát elteríti,

az ég madarai malátáját nem csipkedik

galamb feje nem csügged le,

fájó szemű nem monda: „Szemem fáj!”

fájó fejű nem mondja: „Fejem fáj!”

anyóka ott nem mondja: „Öreg vagyok!”

nincs szűz, kinek vére folynék,

sodró víz a városban nem folyik,

ember nem mondja: „Csatornamedret ássunk!”

őrség a határon nem jár őrjáratot,

a kikiáltó vészről nem kiált,

No herald made the rounds in his border district.

No singer sang an elulam there. No wailings were wailed in 

the city’s outskirts there.

Ninsikila said to her father Enki: „You have given a city. 

You have given a city. What does your giving avail me? 

You have given a city, Dilmun. You have given a city. 

What does your giving avail me? You have given ....... 

You have given a city. What does your giving avail me? 

You have given ......, a city that has no river quay. 

You have given a city. What does your giving avail me?

(Enki answered Ninsikila:) „When Utu steps up into heaven,

fresh waters shall run out of the ground for you from the 

standing vessels (?) on Ezen’s (?) shore, 

from Nanna’s radiant high temple, from the mouth of the 

waters running underground.”

„May the waters rise up from it into your great basins. 

May your city drink water aplenty from them. 

May Dilmun drink water aplenty from them. 

May your pools of salt water become pools of fresh water. 

May your city become an emporium on the quay for the Land. 

May Dilmun become an emporium on the quay for the Land.”3

If we look for the cradle of Western civilisation, we fi nd our-

selves on an island again. The Minoian civilisation developed 

on the island of Crete (B.C. 2700–1500). It impregnates the 

Achaean, Mycenaean culture, which in the end then over-

power it.4 Odysseus starts his long journey from one of the 

Ionic islands, Ithaca. The intense love poetry of Lesbos still 

has its effects, and Rhodos was termed a miracle in its own 

age as well. 

Among the prophets of the Old Testament, Isaiah talks a lot 

about the islands. The islands are the places where we have 

to get back those captured, those who are secluded: „Surely 

the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish fi rst, to 

bring thy sons from far” (Isa 60:9); the islands are the places 

with lack of love and where judgement is due: „According to 

their deeds, accordingly he will repay, fury to his adversaries, 

recompense to his enemies; to the islands he will repay re-

compense” (Isa 59:18); the islands are the places where they 

The Sumerian myths tell of an island of the legendary Dilmun 

or Tilmun (in his Akkadian name), but otherwise they only 

indicated the sea, when their origins were mentioned. If 

we examine the meaning of Dilmun, dil means: one, only, 

exceptional, unique. The words mu, mun bear innumerable 

meanings: enclosed, encrouched, closed off, imprisoned. 

One of the islands of the Persian Gulf, Tilmun –Bahrein today– 

used to play an important role in antiquity in Mesopotamia as 

an in-between station. The Sumers were a seafaring people, 

for them it was not a distant, out-of-reach island.2 One of the 

Sumerian creation myth, the Enki and Ninhursag states:

Pure are the cities – and you are the ones to whom they are 

allotted. 

Pure is Dilmun land. Pure is Sumer – and you are the ones to 

whom it is allotted. 

Pure is Dilmun land. Pure is Dilmun land. Virginal is Dilmun 

land. 

Virginal is Dilmun land. Pristine is Dilmun land.

He laid her down all alone in Dilmun, and the place where 

Enki had lain down with his spouse,

that place was still virginal, that place was still pristine. 

He laid her down all alone in Dilmun, 

and the place where Enki had lain down with Ninsikila, 

that place was virginal, that place was pristine.

In Dilmun the raven was not yet cawing,  the partridge not 

cackling. 

The lion did not slay, the wolf was not carrying off lambs, 

the dog had not been taught to make kids curl up, 

the pig had not learned that grain was to be eaten. 

When a widow had spread malt on the roof, 

the birds did not yet eat that malt up there. 

The pigeon then did not tuck its head under its wing.

No eye-diseases said there: „I am the eye disease.” 

No headache said there: „I am the headache.” 

No old woman belonging to it said there: „I am an old woman.” 

No old man belonging to it said there: „I am an old man.” 

No maiden in her unwashed state ...... in the city. 

No man dredging a river said there: „It is getting dark.” 
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messziről” (Ézs 60,9); a szigetek azok a helyek, ahol híján van 

a szeretet és szükséges az ítélet: „Amilyenek voltak a tettek, 

aszerint fog megfi zetni. Haraggal fi zet ellenfeleinek, tetteik 

szerint ellenségeinek, tetteik szerint fi zet meg a szigetek-

nek.” (Ézs 59,18); a szigetek azok a helyek, ahol még semmit 

sem tudnak Istenről: „Csodát teszek majd köztük, és a meg-

mentetteket elküldöm a népekhez: Tarsísba, Púlba és Lúdba, 

az íjászokhoz, Tubalhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, 

amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsősé-

gemet.” (Ézs 66,19); a szigetek azok a helyek, ahol nagyon hi-

ányzik az, hogy megjelenjen valami más, valami jobb, valaki 

jobb: „Közel van igazságom, jön már szabadításom, és ka-

rommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, 

és az én karomra várnak” (Ézs 51,5); a szigetek azok a helyek, 

melyek végül mégis jobbá lesznek: „Világosság támadt, 

ezért dicsérjétek az URat, az ÚRnak, Izráel Istenének nevét 

a tenger szigetein!” (Ézs, 24,15).5

Ézsaiás sziget próféciái az egyházatyák magyarázataiban sa-

játos szimbólumrendszerré válnak: „Az egyház mint sziget”. 

Ézsaiás szigeteit (24,15) Alexandriai Kürillosz Isten szent egy-

házaként értelmezi, melyek úgy jelennek meg a világban, 

mint a szigetek a tengerben. Caesareai Euszebiosz szerint 

minden nép egyházai szigetek, mert a gonosz élet keserű 

sós vize veszi körül mindenütt. Kürroszi Theodorétosz sze-

rint Ézsaiás (41,1) azért nevezi az egyházakat szigeteknek, 

mert folyamatosan szenvedik az üldöztetést, és mivel szik-

lára épültek. Ambrosius szerint a gyülekezetek, mint a szi-

getek ennek a világnak a tengerében a bűn hullámainak 

vannak kitéve. Az Úr eljövetelével ezek a szigetek a bűnbo-

csánat révén megújultak. Jeromos (24. zsoltár homiliája) 

szerint a szigeteket mossa minden nap a hullám, de nem 

mossa el. Az egyházak/gyülekezetek valóban a tenger kö-

zepén vannak, de alapjuk Krisztus, aki változhatatlan.6

A sziget egyszerre jelent elszigetelődést, elzártságot, ami ne-

gatív értelemmel bír, ugyanakkor védettséget, elkülönülést, 

különlegességet. Titokzatosságot és reménységet. Éppen 

ezért a sziget az ember számára is önmagának elrejtettségét, 

ugyanakkor elzártságát is jelentette. Gondoljunk Defoe Ro-

binzonja jellemváltozására, vagy Verne Kétévi vakációjának 

gyerekeire. Egészen más jön ki belőlük, mint a kincses sziget 

keresőiből, vagy a Golding-féle sziget ifjú lakóiból, akik a le-

gyek urát tisztelik. Megint más jut eszünkbe Ilf szigetéről, vagy 

Elba szigetéről, de akár Ausztráliáról, a nagy fegyencsziget-

ről. A Madagaszkárt többször elérni akaró Benyovszky Móric 

vagy a Malvin szigetekért harcoló argentin vagy brit csapatok 

lelkiállapota is elmond valamit a szigetség által meghatáro-

zott lelkiállapotról. A szigetség nem csak az ókori költőket ra-

gadta meg, de moderneket is. A német Erich Arendt költé-

szetében Kocziszky Éva szerint az égi szigetek költészeti tér-

ként jelennek meg. „Esszéiben Arendt többször beszélt az 

Ägäis áttetszőségéről, arról, hogy itt a történelem különböző 

korszakai együttesen, egy időben vannak jelen. A szigetek 

lakhatatlan, élettelen kősivataga évezredek óta formálja itt az 

emberi életet, s formálja azokat a szavakat is, melyek itt el-

hangozhatnak. A görög szigetek természeti-kulturális tere 

sorsközösséget alkot mindazokkal, akik ebben a térségben 

élnek, akik, mint egykor Homéros, „vakon, akár az értelem-

mel bíró szikla”, róják verssoraikat. Az Archipelagus több-

ezernyi szigete Arendt szemében olyan elementáris közeg, az 

elemeknek, a földnek, a víznek, a fénynek és a szélnek olyan 

erőtere, mely a róla való beszédet is a puszta materia litásra re-

dukálja. Ez a mezítelen pusztaság a maga materiali tá sában 

mutat rá az emberi élet évezredeken át változatlan alapjára. 

Alapeleme, anyaga a kő, mely Arendt szerint egyfelől a föld 

fundamentuma, azaz időtlenül maradandó anyag, másfelől 

azonban a megművelhetetlen, az emberi lakozás számára al-

kalmatlan földterület is, következésképpen egy olyan világ 

szimbóluma, mely kiveti magából az emberit.”7

Egy egészen más vonalon térünk vissza a vallástörténethez. 

Arendt kortársa, Abraham Joshua Heschel No religion is an 

island (Pamphlet, Jan. 1966) című művében így ír: „Egy vallás 

sem sziget. Mindnyájan kapcsolódunk egymáshoz. Egyikünk 

részéről történő spirituális árulás mindnyájunk hitét befolyá-

solja. Az egyik közösség által elfogadott nézet a másik kö-

zösségre is hatással van. A vallási izoláció ma egy mítosz.”8 

Heschel igaza egyre jobban megmutatkozik a mai Európá-

ban, a kulturális szigetként kezelt keleti vallások, főként az isz-

lám virtuális és valóságos, vagy jobban mondva spirituális és 

materiális hidat épített ki az anyaország és az elvándoroltak 

között, így még ha szeretne sem tud a nyugati kereszténység 

bezárkózni és saját teológiája és missziója rendszerébe elszi-

know nothing of God: „And I will set a sign among them, and 

I will send those that escape of them unto the nations, to 

Tarshish, Pul, and Lud, that draw the bow, to Tabal, and Javan, 

to the isles afar off, that have not heard my fame, neither have 

seen my glory.” (Isa 66:19); the islands are the places where the 

coming of something better, someone better is most sorely 

missed: „My righteousness is near; my salvation is gone forth, 

and mine arms shall judge the people; the isles shall wait upon 

me, and on mine arm shall they trust.” (Isa 51:5). The islands 

are the places which do end up as better places in the end: 

„Wherefore glorify ye the LORD in the fi res, even the name of 

the LORD God of Israel in the isles of the sea!” (Isa 24:15)5

Isaiah’s island prophecies develop into a specifi c symbolism 

with the Church Fathers: „The Church as an island”. The islands 

of Isaiah (24:15) are interpreted by Cyril of Alexandria as God’s 

sacred church, which appear in the world as islands in the sea. 

Eusebius of Caesarea thinks that the churches of all people 

are islands, because they are surrounded by bitter, salty water 

of evil life. According to Theodoret of Cyrrhus, Isaiah (41:1) 

calls churches islands, because they continuously suffer from 

persecution and were built on stone. Saint Ambrose thinks 

congregations are facing waves of sin, like islands in the sea 

of the world. With the coming of the Lord, these islands are re-

newed through absolution. Jerome thinks that, although islands 

are washed by the sea every day, yet they never get washed 

away. Churches/congregations are indeed in the middle of the 

sea, but they are based on Christ, the unchanging.6

An island represents isolation, a closed state in a negative 

sense, yet at the same time protection, separation and exclu-

sivity. Mystery and hope. This is why the island came to mean 

for man its own reclusive and at the same time closed nature. 

Let us just think of how Defoe’s Robinson goes through a 

change in character or the children of Verne’s ‘Two Years 
Holiday’. They end up very differently than the pirates of the 

Treasure Island or Golding’s teenagers adoring the Lord of the 

Flies. Yet another image comes to our mind thinking of the 

island of Ilf or Elba, or Australia, the huge prisoners’ island. 

The state of mind framed by a notion of island can also be well 

represented by Mauritsius Benyovszky trying to reach Mada-

gascar or the Argentinian and British troops fi ghting for the 

Falkland Islands. The notion of island did not only enrapture 

antique poets but it is present in Modernism as well. As Éva 

Kocziszky puts it, in the poetry of Erich Arendt the celestial 

islands are represented as poetic space. „In his essays Arendt 

repeatedly mentions the transparency of Aegaeis, that the 

different historical periods are present here together, at the 

same time. The uninhabitable, lifeless stone desert has formed 

human life here for thousands of years, as well as the words 

which might be uttered here. The Greek islands’ natural-

cultural space forms a shared destiny for all those living in this 

region, who – like Homer – „blindly, like a rock with a mind”, 

write their lines of poetry. The several thousand islands of the 

Archipelagus in Arendt’s view are such an elemental medium, 

such a force fi eld of the elements, the earth, the water, the 

light and the wind, which reduce even the discourse surround-

ing it to sheer materiality. This naked desert, in its material 

being represents the unchanging basis of human life, through 

thousands of years. Its basic element is stone which in Arendt’s 

view, is partly the fundament of the earth, timelessly un-

changing material, partly, however, irreclaimable territory, 

unfi t for human life. Consequently, it serves as a symbol for a 

world, which rejects everything human.”7

We get back to the history of religion on a totally different 

path. Arendt’s contemporary, Abraham Joshua Heschel writes: 

„No religion is an island. We are all involved with one another. 

Spiritual betrayal on the part of one of us affects the faith of 

all of us. Views adopted in one community have an impact on 

other communities. Today religious isolationism is a myth.”8 

Today’s Europe serves to support that Heschel was right: 

eastern religions, treated as cultural islands, with Islam es-

pecially, built a virtual and real, or more precisely, spiritual and 

material bridge between the homeland and the emigrants. 

Western Christianity – even if it would like to do – is not in a 

position to close itself up and isolate itself into its own system 

of theology and mission. Now is the time to step forward and 

communicate, even if it seems doomed from the point of 

view of one’s own denomination. 

Now we have arrived to another endpoint concerning the 

island, and that is the apocalypse. It has a double connection 

to the island. The Revelations are witnessed by John on the 
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getelődni. Ma lépni és kommunikálni kell, még ha mégoly 

végzetesnek tűnik is néha a helyzet a saját felekezet felől néz-

ve mindezt.

És elérkezünk a másik véglethez a szigettel kapcsolatban, ez 

pedig az apokalipszis, a végítélet. Kettős kapcsolódása van 

a szigethez. A Jelenéseket János Pathmosz szigetén látja. 

Így mutatkozik be: „Én, János, testvéretek és társatok Jézus-

sal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, 

a Pathmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bi-

zonyságtételéért” (Jel 1,9) A látomások egymás utánjaiban, 

a végidők eseményeiben a teremtés inverzeként elpusztul, 

feloldódik minden: „Az ég is eltűnt, mint egy felgöngyölődő 

papírtekercs, minden hegy és sziget elmozdult a helyéről.” 

(Jel 6,14). „És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak talál-

hatók sehol.” (Jel 16,20).

A sziget a kezdet és a vég között átívelve a jelen valóságának 

színtereként jelenik meg. Az a hely, melyben az ember él 

a maga szigetén. Az a hely, melyben megtalálhatja magát, 

melyben elkülönülhet, de melyen keresztül egyesülhet is má-

sokkal, az egész világgal, ami önmagában is egy nagy sziget!

Zsengellér József

island of Patmos. He introduces himself: „I John, who also am 

your brother, and companion in tribulation and the kingdom 

and patience of Jesus Christ, was in the isle that is called 

Patmos, for the word of God, and for the testimony of Jesus 

Christ.” (Rev 1:9). In the visions following each other, the 

events of the Apocalypse –as an inverse creation– everything 

is destroyed: „And the heaven departed as a scroll when it is 

rolled together, and every mountain and island were moved 

out of their places.” (Rev 6:14). „And every island fl ed away, 

and the mountains were not found.” (Rev 16:20).

The island appears as a venue of the present reality, over-

arching the beginning and the end. It is the place where man 

lives, on his own island. The place where he can fi nd himself, 

where he can shut himself up, but through which he can join 

up/with others, up/with the whole world, which in itself is 

a huge island! 
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Helyben tett

Ismert a címermondat: „Gondolkodj globálisan – cselekedj 

lokálisan”. A címermondatok hosszú életük révén váltak cí-

mermondatokká, és kivételesnek mondható, hogy a jelenkor-

ban ilyenre is akad példa. Azonban komoly gondjaim adód-

tak a globális gondolkodással. (Lehet egyáltalán helyileg 

gondolkodni, és világszinten tenni?) Ráérhetnék – az internet-

nek hála – hogy képben legyek, hol tart éppen a világ, azon-

ban ez utolérhetetlen illúzió, lévén az nem emberi lépték. 

Mert annyi az elérhető „tartalom”, hogy idő alapon vagyok 

kénytelen válogatni, azaz csakis a saját ízlésemnek kedves 

tartalmakra összpontosítok. Valójában semmit sem tudok 

meg a világról, csak magamról.

Midőn egykori alkotmánybíró elnökünk, akit falusi rendez-

vényre hívtak meg, elég szokatlan fölhívást tesz. Kifejezi bi-

zonytalanságát afölött, hogy fehér társadalmi berendezkedé-

sünk – amelyet fehér tudományunk támogat – már nem oly 

mértékben méltó a bizalmunkra. Élettől messze járó admi-

nisztratív-bürokratikus bénultsága már-már további fönntart-

hatatlanságáról tanúskodik. És ahelyett, hogy ezt a rendszert 

foltozgatnánk, vagy a fejeit cserélve visszakapnánk régi ked-

ves-kényelmes életünket, inkább jobb, ha közvetlen környe-

zetünkre, mikro-közösségünket jelentő embertársainkra 

összpontosítunk; ebben több fantáziát lát.

Hasonlót mond a magyarországi és romániai természetművé-

szet legjelesebb propagátora is: ugyanazért a dologért nem 

kell mindenáron Berlin felé tekintenünk vigyázó szemeinkkel, 

hiszen Gyergyószárhegy vagy Velence eme paradigmaváltás-

nak köszönhetően ugyanúgy érvényesnek mutatkozik.

Területről területre, szóról szóra, fogalomról fogalomra és 

leginkább képről képre összeérő percekben és napokban 

nyeli az álélet az időnket. Ama álélet, melyet olyan tudat tart 

fönn, amely híján van a globális gondolkodás szemszögéből 

észlelt lokális jelenlétnek, avagy különböző mértékben ta-

gadja őket, elérve egy fi ktív végpontot, ahol sem globális 

gondolkodás, sem lokális jelenlét nem mutatható ki. 

Local Action

We all know the catch phrase: “Think globally – act locally”. 

Catch phrases develop over a span of many years and there-

fore it seems exceptional that we actually have contemporary 

examples of them. However, I have serious problems concern-

ing global thinking. (Is it at all possible to think locally and act 

globally?) Thanks to the Internet, I am in the position to catch 

up with where the world is heading to, even though it is an 

inimitable illusion, given its superhuman dimensions. Such is 

the mass of available “Content”  that I am forced to make a 

selection based on time, that is to say that I choose solely 

content that is close to my liking. In fact, I do not get to know 

anything of the world, but exclusively of myself. 

When the former Supreme Court judge was invited to a 

village gathering he made a rather unusual remark. He 

expressed his uncertainty as to whether our white social 

order, backed by our white science, is still worthy of our trust 

to its former extent. Its administrative-bureaucratic catatonia 

– hugely strange to real life – proves its further non-

sustainability. Instead of trying to patch up this old system, 

or by replacing its leaders and regaining our easy and 

comfortable life, we had better concentrate upon our 

immediate surroundings and the players in our micro-

community. He assumes more sense in that. 

The outstanding propagator of Hungarian and Romanian 

land art states something similar: we do not necessarily need 

to look for the same thing in Berlin, as Gyergyószárhegy or 

Velence -thanks to this shift in paradigm – has just as much 

validity.  The pseudo-life is devouring our time in minutes 

and days connecting picture with picture, concept with 

concept, word with word, and place with place. The pseudo-

life, sustained by a consciousness lacking local presence 

viewed from the angle of global thinking, one which denies 

them to different degrees, reaches its fi ctitious endpoint, 

where neither global thinking nor local presence can be 

attained. Chomsky warned us in the nineties, “as a means of 

retaining authority, only those topics are dealt with in the 
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Csomszkij is erre fi gyelmeztetett a kilencvenes években: a 

hatalom fönntartásának eszközeként csak az lesz tematizálva 

a médiában, a kultúrában, csak arról lesz szó, ami a fi gyelmet 

eltereli, nem pedig ami összpontosítja.

Ezért lehet az, hogy megérkezik az ember Velencére, és két 

nap kell ahhoz, hogy fölfogja, hol is van. Rendben, az ágyat 

bevetjük, de onnantól nem frászolunk, hogy mi kerül a hűtő-

szekrénybe, meg hogyan jön ki kevésből a vacsora, mert ez 

itt – mint az uraknál – nem kérdés. Nem olyan státusz hazánk-

ban a képzőművészé, a kortárs témákkal foglalkozó művé-

szettörténészé sem, hogy a napi hajszoltságból egy ilyen jel-

legű kiemelés elfogadásához is ne kelljen két nap, hogy az 

ember megérkezzen arra az állapotra, itt most tényleg nem 

Babalon megy: az adóhatóság, a gázszámla, a diszkont, az 

adminisztratív-logisztikai-bürokratikus demokrácia. Két nap 

elteltével jut el az ember odáig, hogy magához térjen. Ma-

gunkhoz térés nélkül nincsen érvényes gondolat, csak a ma-

nipuláció-ipar; álélet-design mellé muzsikálás.

Mindez érvényes lehet bármely szervezettebb művésztelep-

re. Igen fi gyelemreméltó azonban, hogy – mivel a meghívot-

tak nem kizárólag természetművészek –, mekkora örömmel 

találjuk meg magunkat a tóparton, azután kievezünk a lakat-

lan, senkinek sem kellő (értsd: zagytározó), ergo „művészek-

nek majd jó lesz” szigetre, és továbbá örülünk annak, hogy itt 

a mű nem ott fog kezdődni, hogy akkor kellene még kadmi-

um sárga, vagy ez minimum két kiló bronz lesz. Bejárjuk a 

helyszíneket. Miből is lehet helyszín installációnak, videónak, 

fotónak, eseménynek. Mindeközben találkozunk növénytár-

sulásokkal, anyagokkal, szerkezetekkel, arra gondolva, miből 

állhatna az installáció, az objekt, mit rögzíthet a fotó vagy a 

videó. Azaz, még egy további fokon is elhagyható a Babalon: 

először hagyom, hogy utolérjem magam, majd ebből nyílik a 

világ: intézményrendszer, nyersanyag, késztermék, kereske-

delem, valamint a hagyományos műtárgyhoz kötődő elvárás-

rendszer nélkül is össze tud hangolódni tekintetünk töve, 

többek között ujjvégeink, tenyerünk, karunk, testünk mozga-

tásával. Nézetem szerint ez Velence ereje. A természeti kör-

nyezet – és nem kevésbé a tematikusan szervezett telep éves 

vezér-szókapcsolatai – adta keretek teremtette szabadság. A 

szabad akarat belegondolhat szabadságának lehetőségébe, 

és abba, hogy ezt mi végre is teszi, miben és mivé. Az anyag-

ból való természetben anyagi testű tudatos lényként, és csak 

erre a kettőre szorítkozva mit tehet?

A tudat alapjáról kilátó világteremtőnek esélye van arra, hogy 

kezeivel – tetteivel – úgy változtasson a világon, ne csak a ma-

ga számára, adott esetben mást látás (azaz teremtés) által 

változtasson a világon, hanem más számára tegyen láthatóvá 

mást. Minderre különös hangsúly helyeződik azáltal, hogy itt 

a résztvevő a fejében és kezében hozott dolgokat egyre in-

kább képes lesz a munkamódszernek köszönhetően elen-

gedni – ami a természetművészeti telep sajátossága. A fi zikai 

jelenlét nem másod- vagy egyenrangú, hanem első rendű 

lesz. Mindez mintha a performanszművészetből érkező ta-

pasztalatok beépülését jelezné. Az itt készülő munkák igen 

gyakran az adott és fölfogott megváltozásáról, megváltozta-

tásáról, külső és belső folyamatokról szólnak.

Az intézményrendszerből történő exodus nyomán, az efemer 

munkák révén azonban még mindig ugyanott volnánk, ahová 

a land art már kiszökött. Ez a tájművészet viszont nem minden 

esetben helyspecifi kus, itt a táj pusztán nagyobb festővá-

szon, illetve nagyobb darab megformálatlan kő; a természet-
művészet nem uralja a tájat, hanem együttműködik vele. 

Mindezt inkább úgy teszi, ami egy kissé az arte poverára em-

lékeztet: nem a „nemes”, akár hulladék, törmelék, de főleg 

helyben ingyen föllelhető anyagokból indul ki. Van formálás, 

mást láttatás, azonban ez a félig ember (mesterséges sziget, 

kiépített partvonal, a település), félig természetes növénytár-

sulás (nádas-foltok, pionír fajok a szigeten) alkotta konvencio-

nális közeg és véletlen-parádé kvázi-káoszát olykor meg-

megszakító – és ritkábban monumentális – más lesz.

Erre talán azért van szükség, hogy a rossz emlékű antro po-

centrizmus és az ellenáramlataként újabban jelentkező, már-

már szuicid extrém ökológiai álláspont közötti egyensúly le-

hetséges alternatíváját vállaljuk és demonstráljuk. Nem tart-

ható az az álláspont, mely szerint az embernek alá kell 

rendelni a természet egészét. Azonban az ember nélküli jobb 

világ ötletét se fogadjuk el, hiszen teremtő emberi tudat 

megléte nélkül világ sincs.

Paksi Endre Lehel

media and culture which divert our attention, instead of those 

which concentrate it.” This might be the reason why on 

arriving to Velence we need to spend two days here to realise 

where we really are. All right, we make our beds, but from 

that moment on we do not worry about such matters as fi lling 

up the refrigerator, or for how little a dinner can be procured, 

as here such trifl ing matters – as with the gentility– do not 

come into question. The status of neither the graphic artist, 

nor of the art historian specialising in contemporary subjects 

is not defi ned in such a way that they would not need at least 

two days to accept their being lifted out of their harassing 

daily routine, that is, to accept that Babalon is not working 

here: there is no tax authority, gas bill, discount, administrative-

bureaucratic-logistic democracy. It takes us two days to come 

to our senses. Without coming to our senses, there is no valid 

thinking, only manipulation-industry, playing accompaniment 

to pseudo-life design. 

It could be true of any more highly organised art workshop. It 

is though highly remarkable - as the guests are not solely 

land artists - how happily we fi nd ourselves on the shores of 

the lake, rowing out to the uninhabited, unwanted (therefore 

“perfect for artists”) island, and it may cause us further 

contentment that our work is not going to begin with: we 

need some more cadmium-yellow or that it is going to be at 

least two kilos of bronze. We walk the venues around, 

contemplating what could possibly serve for an installation, 

video, photo, performance. Meanwhile we come across 

groups of plants, materials, structures and contemplate what 

could be used as part of an installation or an object; what 

could be captured by a photo or a video. Babalon might be 

left behind on yet another level, but fi rst I have to catch up 

with myself, and this opens up the world: social institutions, 

raw material, fi nished product, trade, and all the traditional 

horizon of expectations concerning a traditional work of art, 

all prove to be unnecessary when it comes to connecting our 

gaze, our fi ngertips, palms, arms, bodies through movement. 

In my opinion, here lies the power of Velence. The natural 

surroundings - and not least - the thematically organised 

workshop’s yearly topic - entitle us to a freedom within this 

framework. Free will might contemplate possibilities of 

freedom, its purposes and aims. In material-based nature as 

a conscious, bodily being relying upon these two, what else 

is there to be done?     

The consciousness-based creator of a world has a chance to 

form the world with his own hands - his deeds - not only for 

himself. This might surpass the ability to see differently, also 

meaning to make things visible for others. All this gains 

special importance thanks to the phenomenon that the artist 

is increasingly able to gurge out the products of mind and 

hand. This is a typical characteristic of a land art workshop. 

The physical presence ceases to be second-rate, but surmises 

fi rst rank importance. It seems to signal the incorporation of 

experience derived from performance art. The works 

produced here very often chronicle a change in the given 

and the grasped as a conscious process, as well as inner and 

outer processes. Following an exodus from institutional art, 

through these ephemeral works of art we would still be at a 

place where Land Art has already eloped. This specifi c Nature 

Art, however, is not always locally bound, the land is treated 

here as an oversize canvas, or as a huge raw piece of stone. 

Land art, therefore, does not rule nature, but cooperates with 

it. This is done in a way slightly resembling Arte Povera: it 

does not start out from “noble” materials, but garbage, trash, 

and - fi rst and foremost - locally given materials serve as a 

basis. There is moulding, providing a modifi ed view, but this 

half-human (artifi cial island, built-up shore line, the village) 

half-natural combination of plants (patches of reed, pioneer 

species on the island) together provide a quasi-chaos of 

conventional surroundings and the unplanned, which from 

time to time may be interrupted, becoming sometimes 

monumental, but more usually, simply other.  

There might be a need for this, because we seem to be in 

need of a balance following bad memories of anthropocentrism 

and as a backlash to it, the newcomer’s extreme ecological 

standpoint converging towards suicide. We undertake to 

represent and demonstrate this alternative. We cannot 

further maintain the opinion according to which nature must 

be subsumed to humankind. However, we do not accept the 

idea of the world without mankind either, as there is no world 

without the creative human mind.   

Endre Lehel Paksi
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