
         

BALÁZS PÉTER: TÁJ ALAKÍTÁS - TÁJ REVITALIZÁCIÓ  A  KORTÁRS MŰVÉ-

SZETI PROGRAMOKBAN  

Mindannyian a természet részei vagyunk. Minden időben, már az emberi történelem kez-

detétől a különböző kultúrák kapcsolódtak környezetükhöz, az ezt alkotó természeti és táji ele-

mekhez. Az emberi tevékenység hatására ezek megváltoztak, így nem is beszélhetünk tájról 

ember nélkül. Sőt napjainkban azt látjuk, hogy nincs már természeti táj, minden táj „emberi 

táj”. Mindeközben egyre távolodunk a természettől. Azt azonban nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül, hogy az ember alapvetően élőlény, s ebből adódóan kapcsolata a természetes környezettel 

éltető energiákat nyújt számára.  A nyugati típusú fogyasztói társadalom működése megváltoz-

tatta ezt a kapcsolatot, s az ennek következményeként megjelenő természetidegen életmód szá-

mos probléma okozója korunkban. 

A táj átalakítása, ahogyan azt jeleztem végigkíséri az emberiség kapcsolatát a természeti kör-

nyezettel. A tájalakítás változása a különböző kultúrák világnézetének, s ezen keresztül a ter-

mészethez való viszonyának lenyomatai. A vidéki revitalizációs programok a kulturális 

azonosság kiterjesztését jelentik, emellett lehetőséget mutatnak a térség gondolkodásának,- 

értékítéletének hangolásában. Mindez a folyamat megindul a világ eltérő hangoltságú kulturá-

lis területein (World Nature Art katalógus). 

 

A művészeti aktivitás helyszínei  a hetvenes - nyolcvanas évektől egyre inkább megváltoznak, 

a galériák kiállítóterei mellett/helyett a közösségi helyszínek használata elfogadott gyakorlattá 

válik. A közösségek művészeti akciókba való bevonása rendszeresen a kor társadalmi problé-

máira reflektál. Számos esetben a szociális érzékenység, a környezet tudatosság1 kérdéseit 

érintik. A vidéki, rurális helyszínek kínálta lehetőségek is egyre inkább szerepet kapnak a kü-

lönféle megközelítésű művek, akciók, programok megvalósításában. Különösen érdekes az a 

tény, hogy az események indítékai helyspecifikus elemeket használva, helyi sajátosságokból 

táplálkoznak ám a különböző helyszíneken születő művek időbeli és formai párhuzamai, azo-

nosságai szembetűnőek. 

 

A kelet-ázsiai országok kulturális hagyományában gyökerezik2 a természetközeli szemlélet, s 

ehhez kapcsolódik a kortárs alkotók gyakorlatában a természetművészet.  

                                                           
1 pl:. Josef Beuys,  
2 Az ember a természet részeként jelenlévő teremtmény, egy rész a sok között. 



Egészen nagy léptékű tájrevitalizációs programok indulnak Japánban, a vidéki, helyspecifikus 

kultúra megújításának szándékával. Mindezek közül ki kell emelni Echigo Tsumari Trien-

nálé rendezvényét, amely kiegészül az évszakokhoz kötődő programokkal is, s már több mit 

20 éve indult. A táj revitalizáció a szomszédos falvak, egy egész tájegység természeti-mező-

gazdasági kulturális környezetében valósul meg. Felvállalják a helyi- hagyományos értékek 

megóvását. A táji környezet helyszínein túl az elhagyott iskolák, házak terei helyet adnak al-

kotásoknak, rendezvényeknek. A művészek mindenféle műfajban pályáznak. Aztán a lakosok 

vendégeiként kivitelezik a kuratórium által elfogadott projektjeiket. Itt aztán egész évben mű-

vészeti,- környezeti oktatás helyszíneként programokat szerveznek különböző korosztályok-

nak. A művészeti tevékenység hatására újra éledt az elnéptelenedő vidéki környezet. A betele-

pülők új elemekkel gazdagítva használják a tájat. 

A program sikerességét számos állami elismerés jelzi. A közösség építés példájaként befolyá-

solta Osaka, Tokushima és számos más helység „kreatív város” néven induló projektjeit. 

 

Mindeközben Magyarországon is alakultak ilyen közösségek, művésztelepek. Ezek tevékeny-

ségében is fontos szerepet tölt be a természeti tájhoz való viszony alakítása, a természeti 

adottságok használata. Villány Szobrászati Művésztelep, vagy Nagyatád Faszobrász Művész-

telep programjában fogalmazódik meg elsőként ilyen szándék. Később a Farkaskő Noszvaji 

Barlang Művésztelep Egyesület (1997), Tolcsvai Land-art művésztelep (1998) és a Nemzet-

közi Velencei-tavi Symposion (2006), vagy a Természetművészet Park létesítése Márokföl-

dön, , az ipolytarnóci fesztivál is ilyen helyszínei a tájrevitalizáció programoknak, ahol tuda-

tos kommunikáció zajlik a táji környezettel.3 

Farkaskő NBME  

A Déli-Bükk alján Noszvaj községben található barlanglakások különlegesek. Tájban elhelyez-

kedő, az eleven kőből kibukkanó  természeti és faragott formák különleges adottsága inspirálta 

az alkotóközösség létrehozását.  

Képzőművészeti tevékenységünk sokrétű, különböző művészeti irányzatok4 képviselőit láttuk 

vendégül évről-évre tereinkben, műhelyeinkben. Az alkotások örökké változó kiállításunk szer-

ves részét képezik. Az elkészült munkák dokumentációját használva kiállításokat szerveztünk.  

A Farkaskő művésztelep építése rávilágított a „szociális plasztika” jelentőségére, a közösségi 

terek tudatformáló erejére. A tudatállapotunk, a teremtő művészetet és a természettudatos gon-

dolkodás megjelent saját tereink és a közösségi helyek megformálásában. Ökológiatudatos ér-

tékrendünk számolt a tájjal, az „épített” örökségünkkel és a hely speciális adottságaival. 

Tevékenységünk hatására Déli-Bükk alján a barlanglakások használatának új változatai jelen-

tek meg. Noszvajon is megváltozott a régi szegénynegyedről a kép. Az itteniek egyre inkább 

történelmük, hagyományos életformájuk átalakuló, értékes, érdekes helyeként emlegetik. Alko-

tótelepünk a térség kőkultúrájának esszenciális helye.  A rendezett barlanglakások számát és a 

megvalósuló programot tekintve egyedi.  

                                                           
3 Az EKE Vizuális Művészeti tanszék természetművészet specializáció programjában a nyári művésztelepek 
(Bódvaszilas, Márokföld, Farkaskő NBME Noszvaj, Ipolytarnóc). 
A PTE Művészeti Kar, Szobrász Tanszék és Doktori Iskola művésztelepei, pl: Miszla 
4 Szobrász, természetművész, üvegművész, zenész művésztelepek szervezése alkotja tevékenységünk fő vonu-
latát. 


