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Műleírás 
  
A „merre zúgnak habjai” című installációmat londoni három hónapos tanulmányutam után 
készítettem.  
Címnek a Himnusz egy sorát használtam, melynek folytatása így hangzik: 
  
„S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának.”* 
  
Gondolkodásomra jellemző egy képletszerű építkezés, az installáció elemeit egy pontosan 
megszerkesztett gondolati és téri rendszer szerint helyezem el. Közelebb lépve a szem végighalad 
az erős metaforikus jelentéssel felruházott tárgyakon, melyek egy szöveg struktúrájára 
emlékeztető rendet alkotnak, melyben a szavak végletes egymásra utaltságban jelennek meg.  
Az installáció összerendezése során olyan fogalmak adták a vezérfonalat, mint: kötődés, 
elvágyódás, vetület, család, utolsó, levegőtlegség, ünnep, kontempláció.  
A ’menjek vagy maradjak?’ kérdés felvetése és folyamatos jelenléte olyan alapvető emberi 
léttapasztalatokat élesít ki, és tesz a mindennapjaink részévé, mint az elvágyódás és a kötődés.  
Munkámban a tányérok mintha épp mozdulnának, az asztalterítés jelenete idéződik fel, az alátét 
és az egyetlen még használható gyufaszál az asztal szélén egyensúlyozik. Mint egy kimerevített 
filmkockán, egy felfüggesztett pillanatot szemlélünk. A tányérokba töltött víz visszatükrözi a 
magasan elhelyezett tenger fotót, és a belőle vetítővonalként kiinduló két cérnaszálat. Egészen 
közel lépve, a néző arca is megjelenhet a víztükörben.  
„Az Út a Semmi, a víz a Lét, ezért mondjuk úgy, hogy a víz egy kicsit hasonlít az Útra.”**  Írja 
Wang Pi.  
A sarok origóként és biztonságot adó térként is működik, itt a biztonság mégis kibillenni látszik. A 
vetítővonalak által létrehozott tér az, ami távolról szemlélve is izgalmassá teszi a kompozíciót. Az 
apró tárgyak, a tű, a gyufák, a fehér cérnaszál csak közelebb lépve válik láthatóvá, a jelentések 
rétegzettsége  a ’kikövetelt figyelem’ létrejöttével áll össze.  
 
 
 
*Kölcsey Ferenc: Himnusz, http://www.himnusz.hu/ 
**Lao-ce: Tao te king, fordította és a kommentárokat írta: Karátson Gábor, Q.E.D. kiadó, 
Budapest, 93. oldal 
 



Az installáció elemei: 
 

70x70cm-es falap, 
90x90cm-es fehér terítő, 
5 db fekete tányér, 
18x10x10cm-es üvegdoboz, 
gyertya, 
gyufák, 
tű, 
cérna, 
fotó kerettel, 
4db tányéralátét, 
falra szereléshez  4 db L-vas 
 
anyagok ára összesen : 15 000 Ft. 
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