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Nap mint nap szükségét érezzük, hogy valós, vagy mesterséges
tájképekkel vegyük körbe vizuálisan fontos tereinket. Igényt tartunk arra, hogy mind a szûkebb és mind a tágabb értelemben
vett természetet elõhívjuk, reprezentálva lássuk urbánus környezetünkben. Mindez persze a két dimenziós, hagyományos
képi megjelenítés mellett számos más módon is lehetséges:
cserepes növények nevelgetésével vagy mûvirágok elhelyezésével, naplementés képernyõvédõkkel vagy csicsergõ dallamú mobiltelefonnal.

Day by day we feel the need to surround ourselves in our visually
important living spaces with landscapes  be they real or artificial.
We have a desire to summon nature  in both its narrower
and wider interpretation  to see it represented in our urban
environment. All this, of course, is possible in countless other
ways besides in a two-dimensional, traditional visual representation:
by nurturing potted plants or arranging artificial flowers, with
screensaver sunsets or with chirping ringtones.

Az ember évszázadok folyamán egyre nagyobb teret hódított el
az õt körülvevõ természettõl, saját képére formálva mindenfajta flóra és fauna életterét. Birtokba vette a földeket és a vizeket, hegyeket és völgyeket alakított át, mesterséges magasságokat és mélységeket teremtett. Ezzel a folytonos transzformációval párhuzamosan igyekezett egyre inkább becsempészni a természetet, talán sokszor öntudatlanul is, minden épített környezetbe. Nem kivétel ez alól a mûvészetek területe sem: a hagyományos tájkép fogalma már réges-régen levetkõzte szûk értelemben vett határait és kiterjedt az ember szélesebb kontextusára, a civilizáció által átalakított mindennemû tájra és annak
különbözõ formai megjelenítéseire.

Over the centuries, man has conquered ever larger spaces from
the nature surrounding him, moulding the niches of every
species of flora and fauna into his own image. He has occupied
lands and waters, transformed mountains and valleys, and
engendered artificial heights and depths. In parallel with this
perpetual transformation, he also increasingly attempted to
smuggle nature  perhaps often unconsciously  into his
constructed environment. The art field is no exception to this
rule: the traditional notion of the landscape long ago discarded
its strictly interpreted boundaries and extended to the wider
context of man, to every sort of landscape transformed by
civilisation and to its manifold formal representations.
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A tiszta tájkép, mint mûfaj viszonylag késõn jelent meg
a mûvészettörténetben. Bár az ókorból ismerünk néhány
önmagáért való természetábrázolást, a Limbourg fivérek
Berry herceg számára készített hóráskönyvében lévõ évszakokat és munkát szemléltetõ képeit tekinti a nyugati világ
az elsõ, ilyen jellegû alkotásoknak. 1 Ez a példa sokáig
szinte elszigetelt jelenség maradt, mivel a középkori ember
nem saját környezetét kívánta látni-reprezentálni, hanem
az Édenkertet, vagy egyéb metafizikus tartalmat közvetítõ,
a realitástól eltávolodott helyszíneket. Itt a táj mint
dekoratív háttér és/vagy szimbólumokból felépülõ keret
jelent meg és a benne lejátszódó jelenetek díszleteként.
Mindez leginkább a keresztény hit az érzékelhetõ világgal
szembeni merev disszonanciájából táplálkozott, amely csak
fokozatosan, az emberi kiváncsiság és tudásvágy megerõsödése folytán tudta levetkõzni dogmatikusságát.
Régis Debray írja, hogy amikor egy társadalom elkezdi
kevésbé szeretni Istent, akkor találja meg igazán a dolgokat és az embereket. 2
A tájkép önmagáért és önmagában való, nemcsak
valamilyen felsõbbrendû céllal történõ megjelenítéséhez
a reneszánsz Velence és Flandria kereskedelmi sikerei
és a merkantilista kapitalizmus megerõsödése kellett. Az
utazások és ezzel párhuzamosan az új tájolási technikák,
megbízható térképek megjelenése, az optika tudományának
fejlõdése, a camera obscura és a perspektíva koncepciójának kidolgozása, illetve az Új Világ felfedezése mind a
tájképábrázolás virágzását vonta maga után. A diplomáciai
és kereskedelmi célú utazások szaporodásával, a távoli
kultúrák találkozásával nõtt az igény a hûséges dokumentációra, az embert körülvevõ illetve tõle elérhetetlen
messzeségben lévõ, ismeretlen helyszínek objektív bemutatására, a meghódított területek büszke felidézésére.

For the pure landscape for its own sake, and not only toward
the representation of some sort of superior aim, the commercial
successes and the strengthening of mercantile capitalism of
Renaissance Venice and Flanders were necessary. Travels, and in
parallel with these, new navigational techniques, the appearance
of reliable maps, the development of optical science, the camera
obscura and the processing of the conception of perspective,
as well as the discovery of the New World, all brought forth the
flourishing of the portrayal of landscape. With the propagation
of journeys for diplomatic and mercantile reasons, and with the
encounter with distant cultures, grew the demand for faithful
documentation, the objective presentation of locales both
surrounding us and at an unknown unattainable distance,
and for the proud evocation of conquered territories.

Az ideális tájkép dokumentum jellegûnek tûnhet, ám valójában emlékek, élmények és gyors plein air rajzok alapján
születik. A mûvész újrakomponálja a természetet, valós

The ideal landscape might appear to be of a documentary
nature, when in reality, it is born based on memories, experiences and rapid plein air sketches. The artist re-composes
nature, taking real elements as his starting point in realising a
new structure of ideal beauty, striving for harmony and balance.
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The pure landscape, as genre, appeared relatively late in art
history. While we are familiar with a few depictions of nature
from antiquity, the Western world considers the pictures illustrating the seasons and work in the Book of Hours made by the
Limbourg Brothers for the Duc de Berry the first such compositions.1 This case remained an isolated phenomenon for quite
some time, as mediaeval man did not so much wish to see or
represent his own environment as the Garden of Eden, or other
locations relaying metaphysical content and deviating from reality.
Here, the landscape appeared as a decorative background and/or
frame built up from symbols, as the set for the scenes played
out within. All this was chiefly fed by the rigid dissonance
between Christianity and the tangible world, which only gradually, as a result of the strengthening of human curiosity and the
desire for knowledge, was able to shake its dogmatism.
Régis Debray writes that, Quand une société aime un peu
moins Dieu, elle regarde un peu plus les choses et les gens.2

1410 körül
Régis Debray: Vie et Mort de limage, 1992, Folio / Essais
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c. 1410
Régis Debray: Vie et Mort de limage, 1992, Folio / Essais

elemekbõl kiindulva hoz létre egy ideális szépségû új
struktúrát, a harmóniára, kiegyensúlyozottságra törekedve.
Jacob von Ruisdael festményeire elsõ látásra a precíz realizmus a jellemzõ, de ikonográfiai szempontból elemezve
már a halandók sorsa, a flamand politika vagy éppen egy
morális lecke a témájuk. Vagyis a tájkép, túllépve önmagán, már ekkor ürügyet kínált a morális, vagy egyéb,
helyspecifikus tartalmak megjelenítésére. A romantikus
tájábrázolás viszont egyértelmûen az érzelmek, és a képzelet stimulációjára apellál. A felvilágosodás és a gyorsuló
urbanizáció, majd késõbb az iparosodás kezdete, a tudományok rohamos fejlõdése egyre inkább az elvágyódás,
gyönyörködtetés eszközéül szolgáló tájképet részesítette
elõnyben.
A XIX. század a tájkép végsõ emancipációjának kora volt,
melyben fontos szerepet játszott a fényképezés megjelenése. Az Enciklopédisták tudományos pragmatizmusán
nevelkedett Nicéphore Niépce hosszas kísérletei során
létrejött elsõ heliográfia, a fotográfia õse egy tájkép.
A háztetõk kissé ködösen elmosódott képe, amelyet
182526 telén ablakából örökített meg Niépce, egy újszerû
és sokoldalú reprezentáció-sorozat kezdetét jelentette.
Két évtizeddel késõbb, a század derekán, a fotográfia
a festészet riválisaként már egy dinamikus, folyamatosan
megújuló médiummá vált, mely mindent képes volt rögzíteni: az élõt és élettelent, a távolit és közelít,
a mikroszkópikusan kicsit és felfoghatatlanul nagyot.
A fényt nélkülözhetetlen eszközként alkalmazó, a huszadik
században rohamosan népszerûsödõ mûfajnak, technikai
okok miatt a kezdetektõl fogva a plein air, a tájkép lett
egyik fõ témája. A XX. század elején Eugène Atget a versailles-i kastély parkjának részleteit megörökítve a nagy
francia múlt emblematikus emlékét reprezentálja. A képkivágások és azok belsõ szerkezete, a fényviszonyok és az
emberi kéz által épített, újragondolt és idõrõl idõre ismételten átalakított részletek egy véglegesen lezárt kor értelmezéseinek eszközei.
Az elmúlt száz évben a tájkép, csakúgy, mint az általa rep-

At first glance, in the paintings of Jacob von Ruisdael,
it is precise realism that seems typical, but analysed from
an iconographic perspective, the themes are in fact the fate of
mortality, Flemish politics, or moral lessons. In other words,
the landscape, transcending itself, in this moment, offered
a pretext for visualising moral or other site-specific contents.
Romantic portrayals of landscape, on the other hand, clearly
appeal to the emotions, and to the stimulation of the imagination. The Enlightenment and accelerated urbanization, and later
the beginnings of industrialization and the swift development of
the sciences, resulted increasingly in a preference for landscapes
serving as vehicles for wanderlust and rapture.
The 19 th century was the age of the final emancipation of the
landscape, in which the appearance of photography played an
important role. The first heliograph  realised through a long
course of experimentation by Joseph Nicéphore Niépce, educated
by the Encyclopaedists with scientific pragmatism  ancestor of
photography, was a landscape. The slightly foggy and blurred
image of roofs, taken by Niépce from his window in the winter
of 182526, signified the beginning of a novel and multifaceted
representative series. Twenty years later, in the middle of
the century, photography had already become a dynamic and
perpetually renewing medium rivalling painting. It was capable
of recording everything: the living and the inanimate, the near
and the far, the microscopically minute and the inconceivably
large.
From the outset, mainly for technical reasons, the form that
rapidly gained popularity in the 20 th century, employing light as
an indispensable tool, took as one of its primary themes the
plein air landscape. At the turn of the 20 th century, Eugène
Atget, recording the details of the park at Versailles, represented
the emblematic memory of the great past of France. The framing
of the images and their internal structure, the interplay of light
and shadow, and the details constructed by the human hand,
re-thought out, and from time to time again transformed,
became the tools for interpreting an era definitively concluded.
During the past century, the landscape, just as the world it
represents, has undergone a formal transformation raised to the
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rezentált világ, hatványozottan növekvõ formai átalakuláson ment keresztül. Cézanne analitikus megfigyelései óta,
láthattuk a szürrealisták belsõ és a nonfiguratív festõk,
mint Mark Rothko absztrahált tájképeit. Robert Smithson
Spiral Jettyje csak egy példa a land art jelenségére, mely
a nagy fordulat bekövetkezését mutatja, melyben az ember
a tájat valójában funkció nélkül, intuitív módon alakítja át,
a föld, az érintetlen természet megmunkálásával. A kortárs
mûvészet egyre gyakrabban viszi színre magában a kiállítótérben a növények és állatok, a természet színfalak közötti
rekonstrukcióját, mely abszurditásával az ember felsõbbrendûségére, kiváltságos erejére és talán rossz lelkiismeretére, bûntudatára hívja fel a figyelmet. Lehetséges,
hogy ezek a mûvészi stratégiák leginkább a környezeti
komplexusainkra építenek?
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nth degree. Since Cézannes analytical observations, we could
contemplate both the Surrealist inner abstracted landscapes and
those of the non-figurative painters, such as Mark Rothko.
Robert Smithsons Spiral Jetty is only one example of the
phenomenon of Land Art, which shows what ensues from
the decisive change when man transforms the landscape in
an intuitive way, truly without function  the land, by working
the chaste, intact nature. Contemporary art brings plants and
animals onto the scene of the exhibition space with increasing
frequency, calling attention to the reconstruction within the
wings of nature, with absurdity particularly to the superiority
of man and to his privileged power, and perhaps to his guilty
conscience. Is it possible that these artistic strategies react
most to our environmental complexes?
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A tájkép több mint mûfaj vagy téma: médium. Az ember és Természet kapcsolatának médiuma, amelyen keresztül megkísérelhetjük
meghatározni, megismerni helyünket a Földön, feltérképezni viszonyunkat a minket körülvevõ világgal. Ez a fajta kíváncsiság, akarat,
amely nemcsak a szemmel felfogható dolgokról szól, jelen van minden kultúrában. Így a tájkép a felismerések és élmény-idézések által nemcsak a pusztán esztétikai síkon mûködõ percepciót igényli,
hanem számos érzelmet és mondanivalót idézhet fel nézõjében. A
kiemelés és reprezentáció csak akkor válik valósággá, ha a befogadó tudatában elindul egy mentális csatolásokkal kísért folyamat.
A természet nem lehet szép a szemlélõje nélkül, ahogy Baudelaire
is megfogalmazta az 1859-es Szalon kapcsán: Ha a fák, hegyek,
vízek és házak összetétele, amit tájképnek nevezünk szép, az
nem önmagáért van, hanem nekem köszönhetõen, az általam
hozzákapcsolt képzet, vagy érzelem által.3
Vagyis a tájkép a természet szubjektív mértéke. Különbözõ formáival megannyi nézõpont bemutatására és mûvészi állásfoglalás interpretálására használatos évszázadok óta. Két fõ iránya a leíró és
a metaforikus, melyek egymással karöltve módosítják a világról alkotott képet és növelik az ismereteket. A leíró elmondja hol vagy,
mit látsz és hogyan alakítottad a környezetedet. A metaforikus,
megszerkesztett tájkép pedig mindig rejt magában a látványon felüli, befogadásra, megértésre váró jelentésrétegeket is, melyet
azonban csak a beavatott szemlélõ érthet. Az alkotó ez utóbbi
esetben kérdéseket tehet fel, történeti, ideológiai, társadalmi és
egyéb problémákra mutathat rá, másszóval túlléphet az egyszerû
esztétikumon.
Merleau-Ponty szerint a tájkép fontos szerepet tölt be abban a
veleszületett kapcsolatban, mely köztem, a megfigyelõ és a megfigyelt dolog között (látható és láthatatlan) áll fent.4 Vagyis a tájkép, mely az emberi szellem terméke két irányban mûködve rámutat arra, hogy milyen környezetben élünk, majd a befogadás
által befolyásolja tudatunkat és visszahat késõbbi cselekedeteinkre, melyekkel mi ismét módosíthatjuk életterünket.

The landscape is more than a genre or a subject: it is a medium.
It is the medium of the relationship between man and Nature,
through which we can attempt to determine, to recognise our
place on Earth, and to map our connection with the world
surrounding us. This kind of curiosity, or volition, which speaks
not only to the things perceivable to the eye, is present in every
culture. In this way, the landscape, through its recognition and
summoning of experience, calls not only for perception functioning
on a purely aesthetic basis, but can also evoke a barrage of
emotions and messages in the viewer. The emphasis and
representation only become reality if a process coupled with
mental links is initiated in the consciousness of the recipient.
Nature cannot be beautiful without an observer, as Baudelaire
formulated it in connection with the 1859 Salon: Si tel assemblage
darbres, de montagnes, deaux et de maisons, que nous appelons
un paysage, est beau, ce nest pas par lui-même, mais par moi,
par ma grâce propre, par lidée ou le sentiment que jy attache.3
In other words, the landscape is the subjective measure of
nature. In its various forms, it has been in use for centuries to
present a spectrum of viewpoints and to interpret artistic attitudes.
Its two principal courses are the descriptive and the metaphoric,
which, hand in hand, modify the image generated of the world
and increase our knowledge of it. The descriptive tells us where
we are, what we see and how we have moulded our environs.
The metaphoric, formulated landscape, on the other hand, always
conceals within itself layers of meaning above view, and awaiting
reception and comprehension, which, however, only the initiated
can understand. The artist can raise questions to the latter, can
indicate historical, ideological, sociological or other problems; in
other words, can transcend the simple aesthetic level.
According to Merleau-Ponty, the landscape fills an important role
 liaison innée entre moi qui perçois et ce que je perçois (le visible et linvisible).4 Namely, the landscape, which is a product of
3
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4
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A tájképekben felismerhetõ topográfiai és egyéb jellemzõk, részletek által lehetséges a személyes, vagy kollektív történelmi-történeti eseményekre való utalás is. Ennek mechanizmusa jól leírható
Thomas Mitchell által meghatározott space/place/landscape5 hármas egységének fúzióján keresztül.6 Itt a tér maga az általánosságban vett, ember lakta Föld, mely önmagában még nem specifikus, de megadja a felfogásunk alapját. A hely a konkrétan meghatározható, geográfiai színtér, mely múlttal, emlékezettel rendelkezik, így adva lehetõséget a képzettársításra. A reprezentált tájkép
pedig mindezek összefoglalása.
A jelen átmenetekkel és változásokkal terhes idõszakában a tájkép egyre fontosabb szerepet kap, hiszen kommunikációs eszközként lehetõséget nyújt arra, hogy segítsen megérteni a múltat és
a jelen világában megváltozott területek és felelõsségek felismerését. Erre fõként azokban a kultúrákban van igény, ahol a legdinamikusabban változik az emberlakta táj képe. Mindez egyértelmû
reflexió arra a tényre is, hogy a lokális kultúrák és az etnocentrikus univerzalizmus a végéhez közeledik, míg a globális, többközpontú és toleráns kozmopolitizmus lassú, de biztos felemelkedésének útján járunk.7

5
6

7

tér/hely/tájkép
W. J. Thomas Mitchell: Landscape and power, 2002 University
of Chicago Press
Tim Cresswell: Place: a short introduction, 2004, Blackwell
Publishing

the human spirit, operating in two directions, indicates what sort
of environment we live in, while through its reception, influences
our consciousness and reacts on our subsequent actions, with
which we again modify our living space.
Through the recognisable topographic and other characteristics
and details in landscapes, reference to personal or collective historical events is also possible. The mechanism behind this is well
described through the fusion of Thomas Mitchells defined
space/place/landscape trinity.5 Here, the space is the Earth itself,
taken as an universality, inhabited by man, which is not specific
in itself, but accords the basis for our comprehension. The place
is the concretely determinable, geographic stage, which possesses
a past and memories, and thus gives the possibility for association.
The represented landscape is the summary of all of these.
In the current period, loaded with transitions and changes,
the landscape takes on an increasingly important role, because
as a vehicle of communication, it offers the possibility to aid in
comprehending the past and the recognition of territories and
responsibilities transformed in the present world. Where the
image of the inhabited landscape changes the most dynamically,
there is the greatest demand. All this is an unequivocal reflection
on the fact that local cultures and an ethnocentric universalism
are approaching their end, while we are progressing on the path
of the slow but sure rise of global, multi-centred and tolerant
cosmopolitanism.6

5
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of Chicago Press
Tim Cresswell: Place: a short introduction, 2004, Blackwell
Publishing
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Vajon miért választja eszközéül Kudász Gábor Arion a tájkép
médiumát a 21. század elején? Mi késztet a jelenkorban arra egy
mûvészt, hogy dokumentumszerûen ugyan, de többrétegû jelentéssel megtöltött, kényes kérdéseket feszegetõ tájképeket alkosson és ezzel felhalmozódott és immár annyit látott, hogy alig
észrevett szociális problémákat feszegessen? Sajátos fotográfiai
nyelvezettel készült tematikus sorozatai vajon elérik-e nézõjüknél
alapvetõ céljukat?
Kudász fotográfiáinak festõisége és harmonikus kompozíciói
mögött az eltorzult jelen tûnik fel. Képei az embert körülvevõ
valóság beszennyezett látképeit rögzítik. A természet meghódítása és az ember  a részletekben jelenlevõ  konkrét vagy átvitt
értelemben is érthetõ területfoglalása és hulladékfelhalmozása
nagy méretû, szemet gyönyörködtetõ fotográfiákon jelenik meg.
A tökéletes kompozíciókban azonban hamar a genius loci disszonanciája ejt zavarba minket és hosszabb vizsgálódás után romba
dõl maradék romantikus elképzelésünk.
A tájakat autópályák betoncsíkjai, ottfelejtett szemét, vagy
egyéb nyomok, emberi beavatkozások mérgezik meg. Kudász
választása szerint pedig ezt az új világot örökíti meg és járja
körül egy specifikus képalkotói folyamattal, melynek fogalmi
középpontja a szociális teret jelölõ módosított táj képe. Ebben
olykor alakítója, a bûntudatot nélkülözõ ember is megjelenik,
legtöbbször az öntudatlan büntetett szerepében, szinte zavaró
elemként, önmaga is szennyezõdéssé egyszerûsödve.
A fiatal fotográfus munkái a tradicionális tájképfestészet nyelvezetén szólnak, de valójában egy megváltozott környezetet, a harmadik évezred helyszíneit térképezik fel. Képeinek struktúrája
harmóniát sugall, de a részletek megfigyelése és egyértelmû felismerése illetve a felelõsség megsejtése után csak a kiábrándultságra van lehetõségünk. Kudász a földi Édenkert hûlt helyének
rideg tényével szembesít és fotográfiái már csak a Disharmonia
Mundi-t ábrázolják.
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Why exactly does Gábor Arion Kudász choose the landscape
medium as his vehicle in the early 21 st century? What prompts
an artist in the present era to create documentary-like landscapes that press delicate questions, charged with multi-layered
meaning, and with this, insist on social problems that, almost
unnoticed, have accumulated and are already ubiquitous? Do the
warning words of his thematic series produced with his own particular photographic vocabulary, in fact, reach the recipient? Do
their fundamental aims come across to their viewers?
Behind the picturesque and harmonious composition of Kudászs
photographs, the distorted present strikes the eye. His images
record the polluted panoramas of the reality encompassing man.
The conquest of nature and man  present in the details  in
either the concrete or figurative sense, understood as the occupation of territory and the accumulation of waste, appear in his
large-scale photographs that enrapture our eyes. The dissonance
of the genius loci in his perfect compositions soon perplexes us;
however, after a longer examination, our every remaining romantic notion falls into ruin.
Bands of highway, forgotten garbage, or other traces and
human interventions taint his landscapes. According to Kudászs
own choice, this is the New World that he immortalizes and perambulates with a specific image-creating process, whose conceptual focus is the image of a landscape that transcribes a modified, designated social space. Within this, sometimes its creator,
man without a guilty conscience, also appears, most often in the
role of the unconscious convict, as an almost disturbing element,
himself also simplified into pollution.
The works of the young photographer speak in the language of
traditional landscape painting and photography, but in fact, survey a transformed environment, locations of the third millennium. Although the structure of his images suggests harmony, with
observation of the details and unequivocal recognition, as well as
the premonition of responsibility, the only possibility open to us
is disillusionment. Kudász confronts us with the naked facts of
the cleared out Garden of Eden on Earth, and his photographs
can only depict Disharmonia Mundi.
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PROJEKTLEÍRÁSOK

PROJECT STATEMENTS

Szemétunió (2007)

Waste Union (2007)

A Szemétunió az utópia dokumentuma. Nem jövõkép, hanem az
eltorzult jelen látképe, elmúlt korok utópisztikus elképzeléseire
alapozott romhalmaz.

Waste Union is the document of utopia. It is not an image of the
future, but rather a pile of ruins grounded in the utopian ideas of
past ages, a view of the distorted present.

A belakott és megmûvelt föld különválasztása a Természettõl korszerûtlen és immorális. A lakott területek semmiben sem különböznek az érintetlen tájtól, mert a kettõt egykor szétválasztó határvonalak mára elmosódtak. Az urbanizációt kísérõ hatások
ugyanolyan erõsen  ha nem erõsebben  jelentkeznek a nyílt tájban, mint a belvárosokban. A befektetések és fejlesztések minden teret felemésztve a legtávolabbi perifériákra is kihatnak. A
tér természeti kincs. Pazarlása a város terjeszkedésének frontvonalán a legláthatóbb, ott ahol a települések összeérnek. Miközben zajlik mértéktelen pocsékolása, a szabad tér a városi létezés
végsõ erõforrása.

To separate cultivated and inhabited spaces from Nature is
anachronistic and immoral. Inhabited places are not in any sense
different from lands left intact, for the boundary lines separating
the two have already been blurred. The effects accompanying
urbanisation are present with the same intensity, if not more
intensely, in open lands as in carefully levelled inner cities.
Investments and developments, eating up all available space,
make their influence felt in peripheries the furthest away. Space
is a natural resource. The inflation of space is the most visible at
the frontlines of the expanding city, at the meeting point of
different populated areas. Open space is excessively wasted, yet
it could become the ultimate source of urban existence.

A hulladékgyártással a szeméttelepek szinte összeérnek, valahogy
ezek lettek a tiszta forrás, a kiindulópont. A szemétdomb esztétikuma megjelenik az ingatlanberuházások térszervezésétõl
kezdve, a kertvárosok stíluskavalkádján át a temetõk színvilágáig
mindenütt. A szemét beépült a kultúrába. Végül egy rekultivált
meddõhányó idézheti meg legpontosabban a természetes állapotot. Természet már nem létezik, így a természetbe való kivonulás,
a harmónia megteremtése sem lehetséges. A pozitív utópiák ideje
elmúlt.

With the accumulation of garbage, however, dumps are about
to meet. Somehow, they have come to represent pure source,
the starting point. The aesthetics of garbage heaps is present
everywhere: at the planning of investments, in the mixture of
styles in the suburbs, or among the ornaments of cemeteries. It
goes together with junk becoming part of culture. It is a
re-cultivated mine dump that evokes with the most precision the
natural state. Nature does not exist anymore, so any escape into
nature, or any harmony with it, has become impossible. The time
for utopia full of hopes is long gone.

Zöld terület (20052006)
A térképet nézve a parkok zárványokat, csinos zöld négyzeteket
alkotnak a város testében. Ezek lesznek a jövõ beruházásainak,
ipartelepeinek, bevásárlóközpontjainak és lakóparkjainak helyszínei. Két évig dokumentáltam a közparkok hanyatlását Budapesten és környékén  mielõtt egy hasznosabb befektetésnek esnének áldozatul. A vadont próbáltam felfedezni e talpalatnyi területekben.
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Green Area (20052006)
Looking at a map, parks are nice little green squares in the body
of the city. They can be looked at as areas for future developments: factories, shopping centers and housing projects. During a
period of two years I documented decaying public areas in and
around Budapest  before more profitable investments swallow
them. I also tried to discover Wilderness on these footholds.

A park az öröm és a felfrissülés színhelye. Arra tervezték, hogy
az Édenkert képzelt látványával ajándékozza meg az embert, de
az urbanizáció pont nem errõl, sõt az ellenkezõjérõl szól. Azért
alakultak ki a városok, hogy megszabadítsák az embert a Természet erõinek közvetlen hatása alól, ellenõrizhetõ és kiszámítható
környezetet teremtve lakóik köré. Ebben a közegben a park valami nosztalgikus emlékképet testesít meg, bár eredete korántsem
természetes. Emberkéz építette, hogy emlékeztessen és jelképezze a Természetet, persze erõitõl megfosztva, megzabolázva és
felcicomázva. Ugyanakkor menekültek népesítik be ezeket a területeket, olyanok akik képtelennek bizonyultak a városi életmódba
beilleszkedni, vagy maga a társadalom vetette õket ki magából,
befogadásukra alkalmatlanul. Egyesek visszatérnek a mesterséges
Paradicsomba, az önkéntes számûzetés helyszínére.

Turisták a tájban (20032009)
Tudjuk, hogy az ember társas lény, de a tömeg már nem társaság. Valahol véget ér a csoport, amiben minden résztvevõnek érzékelhetõen alakító szerepe van, és elkezdõdik egy másik, nagyobb léptékû szervezõdés. A tömegben jól megfigyelhetõ a társas magány, az önként vállalt uniformizálódás és frusztráció. Ebben a léptékben már a tagok közötti személyes szintû interakció
elveszti természetességét, a homogenitást akadályozó zajjá, a
szervezés hiányosságaiból adódó zavar megnyilvánulásává válik.
Felváltja a leegyszerûsített kérdésekre válaszoló jelszavakban
gondolkozás. A tömeg gátat állít a higgadt párbeszéd elé, ezért
támogatják a diktatúrák és azok, akik szeretnek a zavarosban halászni.
Egyedül mindenki elkerülné a tömeget, mégis az emberek ösztönösen keresik azokat a helyzeteket, ahol a tömeg kialakulása valószínû. Létezik egy változó határvonal, ahol a csoport még nem
olvad a tömegbe, ahol a homogén massza elõterében felfedezhetõ a boldogságot keresõ ember.

Parks are places of joy and revitalization. Parks are designed to
evoke an imaginary view of the Garden of Eden, but urbanization
is quite about the opposite. Cities were invented to escape the
forces of Nature by creating controlled and calculable surroundings. In such an enviroment a park is a heart of nostalgia even if
its origin is not natural in any way. Parks were created by people
to symbolize the idea of Nature, but conquered and stripped
from its forces. At the same time, refugees who proved to be
unable to fit in the urban environment, or who are expelled from
society, start to inhabit the green areas. Some return to a place
of voluntary exile, the artificial Paradise.

Tourists in Environment (20032009)
We know man is a social animal, but a crowd is not company.
Somewhere the group ends in which every participant has a
perceptibly formative role, and another, larger-scale organization
begins. Social loneliness is a common occurrence in a crowd,
as is voluntary uniformity and frustration. On this scale, the
personal interaction of members loses its natural quality,
becomes noise that hinders homogeneity, an unwanted
manifestation of poor organization. It is replaced by thinking
along rallying cries that answer simplistic questions. The crowd
sets an obstacle to dispassionate dialogue, which is why it is
favoured by dictators and whoever likes to fish in troubled
waters.
Any individual would shun a crowd, yet people instinctively seek
those situations where the formation of a crowd is likely. There
is a shifting boundary, where the group still does not melt into
the crowd, where in the foreground of the homogeneous mass
man seeking happiness is still identifiable.
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Tábor (20042005)

Camp (20042005)

A tábor ideiglenes lakóhely, a város pedig gyökeret eresztett tábor, amit már nem utazásaink során, hanem az idõben hurcolunk
magunkkal. Sõt, inkább az hordoz minket. Mi, városlakók, mindannyian õrök vagyunk, ha nem is pont olyanok, mint az éjjeliõr.
Sokszínû tevékenységünk egyetlen felsõbbrendû célja e tábor õrzése. Nap nap után kísérletet teszünk az ideiglenesség állandósítására, és mindannyiszor elsiklunk afelett, hogy a tábor természeténél fogva csak átmeneti lehet. Benépesítjük, bõvítgetjük,
majd kiürül a sors és a történelem szeszélye szerint.

A camp is temporary habitation, and a city is a camp, which took
roots. Inhabitants dont drag it along their journeys anymore, as
they carried their tents before, but they drag it through time. In
fact it drags them. We townsmen are watchmen, even if were
not exactly like night watchmen or security guards. The only
superior aim of our variegated activity is to guard and maintain
the camp, the net of camps. Day after day we try to stabilize the
provisionality, and every time we fail to notice that the camp can
only be temporary by its nature. We populate it, enlarge it, but it
becomes empty by the caprice of fate and history.

A végsõ kiürítés után a munkásszálló barakkjai, a lakóparkok, az
úttörõ, a koncentrációs vagy menekülttáborok között elenyészik a
különbség. Az elhagyott tábor mindenhol egyforma.
E felvételek az egyetlen lehetséges nézõpontból készültek, amit
akár nevezhetek körülményesen mozdítható lakókocsim kilátásának is. Õrbódém kémlelõnyílása igazából egy bekeretezett kép,
amirõl egyformán állítható, hogy ábrázoltja most épül, és az is,
hogy éppen bontásra vár. A különbség nem érdekes.
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After the final evacuation, the difference vanishes between the
estates, the barracks of the bunkhouses, the pioneer, internment
or refugee camps. Abandoned camps are all the same.
These photographs were taken from the only possible vantage
point, which I could denominate as the view from my
brick-wheeled, immobile van. The peephole of my cabin is really
a framed picture, in which it could not be easily decided whether
its subject is being built, or is waiting for demolition.
The difference is unimportant.
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