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1. A helyszín Nagyvarsány-Szabadságtanya 

 

Installációm egyik kiindulópontja a természet saját otthonunkba költöztetése volt. 
Szinte minden otthonban fellelhető legalább egy darab cserepes virág. Ezáltal a növény 
által csempésszük be - még ha csak korlátozottan is – a természetet saját élettereinkbe. 
(1.) 

Másik kiindulópont az a tél beálltával egyre jobban érzékelhető elvonulás. Így, hogy 
egyre hamarabb sötétedik, egyre kevesebb embernek van kedve az utcákon, tereken 
tartózkodni délutánonként. Esténként a városi terek szinte teljesen kiürültek, mindenki 
befelé fordul, lehetőségeink kissé korlátozódnak a kint töltött idő tekintetében.   

Hatványozottan igaz ez most, egy pandémia idején, mikor meg van szabva, hogy 
hova, mikor és mennyien mehetnek egyszerre. Viszont ez a kötelező érvényű bezárkózás 
erősíti azt az érzést, hogy ki akarunk szabadulni otthonainkból, a természetbe, friss 
levegőre vágyunk, még úgy is, hogy alapesetben mostanában nem feltétlenül vágynánk 
erre. Hiszen esős, hideg időszakokban jellemzően inkább a meleg szobából szemléljük a 
kinti eseményeket egy forró ital társaságában.  Akik eddig egyáltalán nem voltak 
természetjárók most elkezdték felfedezni a környezetet, túráznak, kinti programokat 
rendeznek maguknak. De ha folyton kint lennénk a természetben vajon mit csinálnánk? 
Folyton új dolgokat fedeznénk fel, túráznánk, vagy ott is visszatérnénk mostani 
életmódunkhoz és ugyanazt csinálnánk, amit egyébként is?  

Ezért gondoltam arra, hogy ha már ennyire vágyunk a természetbe, akkor 
megfordítom az eddig beszélteket, és nem a kinti élővilágot hozom be magamhoz, hanem 
kiköltöztetem saját életteremet egy erdőbe. (3.) A kiköltözés helyszínéül gyermekkorom 
lakóhelyét választottam, a Szabadságtanya nevű helységet, mely egy nagyobb összefüggő 
erdőben helyezkedik el. (1.) Kitelepülésem alkalmával teljesen hétköznapi tevékenységeket 
csináltam egy, a tevékenységektől teljesen elütő környezetben. Mint pl.: avarszint 
porszívózás, popcorn készítés, természet-tvzés, másképp értelmezett open office. (4.) 
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2. Szobatermészet 
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3. Koncepciórajzok 
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4. Megvalósult képek 
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