
Boldogság felé (Halasi pannó), 1988, olaj, farost, 200 × 500 cm
Jelezve jobbra lent: Berki Viola. Kiskunhalas, Városháza, házasságkötő terem

© Fotó: Szűcs Károly

A Nádasdy utca, Zoltán utca sarkán álló ház burjánzó veteménnyé alakuló 
előkertje, Fritz Haeg Edible Estates projektjének budapesti állomásán

© Blood Mountain / Káré András, 2012

Állókép Pipilotti Rist Homo sapiens sapiens (2005)  
című videójából

Forrás: YouTube

A Rubenshuis rekonstruált kertje Antwerpenben 
Forrás: Wikimedia Commons
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A kiskunhalasi Gyönyörök kertje

A kiskunhalasi Városháza házasságkötő termében 1988-ban adták át a Boldogság felé című pannót. 
A két méter magas és öt méter hosszú kép központjában Árgyélus királyfi és Tündér Ilona törté-
nete áll, amely számos 19. századi irodalmi feldolgozásban és több népmesei változatban is ismert. 
Berki Violánál a kép bal felső sarkában a halasi városháza és a református templom tornya látható, 
középen pedig egy hosszan ívelő fehér fal hullámzik végig. A falon innen az e világi, mindennapi 
boldogság szereplőit látjuk, a gáláns huszárfigurákat, parasztlegényeket és ünneplőbe öltözött 
parasztlányokat, majd kiskapu vezet a falon túl a mesebeli édenkertbe, ahol szoborcsoportok, cso-
bogó szökőkutak, intim társalgásba mélyedő párok, egzotikus madarak, dús lombú fák és színes 
virágok társaságában, aranyalmafa alatt, baldachinos sátorban jelenik meg Árgyélus királyfi és 
Tündér Ilona. A mesebeli kert az örök szeretet és szerelem édene, az aranyalma pedig a szeretet 
almája, amely nem a paradicsomból való kiűzetést, hanem a szeretet örök, édeni állapotát jelképezi. 
A Boldogság felé Berki Viola gondolkodásának idilli oldalát, a festőnő szeretetfilozófiáját tárja elénk.

Szűcs Károly: Egy irritálóan érdekes életmű: Berki Viola, 2012/3

Rubens elgyengül
Az 1630-as évek tulipánőrületének Rubens sem 
tudott ellenállni. A képein szereplő nárcisz, 
tulipán vagy császárkorona hagymájáért csilla-
gászati árat fizethetett, ahogy az Újvilág addig 
ismeretlen növényei, a napraforgó vagy a dísz-
növényként kertjében fő helyen virító közön-
séges krumplibokor is státuszszimbólumnak 
számított akkortájt.

Szikra Reánta: Top 10 művészkert, 2012/4

Műveljétek kertjeiteket!
Életemben nem találkoztam még olyan konyhakerttel, amelynek 
az övéihez hasonlóan impozáns fotódokumentációja lenne, ami 
ráadásul a világ legnagyobb kiállítótereiben turnézik a Tate től  
a MoMA- n át a Velencei Építészeti Biennáléig. Ha meggondoljuk, 
a francia barokk kastélyok festőien komponált zöldségágyásai 
óta ritkán vetődött fel, hogy művészi szándék vezérelné egy 
vetemény létrehozóját, pedig nálunk, a Wekerlén is rejtőzik  
egy vetemény műalkotás.

Szikra Renáta: Egy amerikai Kispesten. Műveljétek kertjeiteket!, 2012/4

KERTJEINK Pipilotti paradicsoma
A bejárat előtt sor, amelyet végig kell várni, hogy az ember bejus-
son Pipilotti Rist szimbolikus szájüregébe, ahol igazán kellemes 
utazás várja. Az üres templom padlóján püspöklila és narancs-
sárga plüssmatracok hevernek DNS-lánchoz hasonló elrende-
zésben, ezeken lehet hanyatt dőlni – a rendezők kérik, húsz perc 
után hagyják el a nézők a teret, hogy mások is bejöhessenek –, 
hogy zavartalanul – és mint a lótuszevők – elmerülhessünk 
a templom mennyezetére vetített, néha kaleidoszkópszerűen 
összeálló és széteső képek élvezetében. Közben relaxációs masz-
százsok boldog óráit idéző zene szól. A mennyezeten minden 
olyasmi feltűnik, ami a különböző korok és vallások paradicsom- 
vagy édenképzetéhez tartozhat: dús vegetáció, hatalmas gyü-
mölcsök, virágok, hurik, űr és csillagok – mindez folyamatosan 
egymásba játszatva az emberi test felnagyított részeivel. Pipilotti 
Rist Homo sapiens sapiense azoknak a műveknek a vonulatába 
sorolható, amelyek nem drog hatása alatt születnek, hanem  
a drog hatásának kiváltását kísérlik meg – hatalmas apparátussal, 
de nagyon hatékonyan.

Topor Tünde: Szép is, okos is..., 2005/3
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