
3 9

A Lumen Fiók Reap & Sow címmel megjelent kiadványa1 a magyar szcénában 
eddig szórványosan tematizált ökológiai nézőpontú művészeti kezdeményezé-
sekre irányítja a figyelmet. Maja és Reuben Fowkes2 Symposium on Sustainability 
and Contemporary Art3 című, 2006-tól évente megrendezett szimpóziumai, kiál-
lításai,4 és Szikra Renáta rendszeres folyóirat-publikációi (Artmagazin, Balkon) mel-
lett csak kevéssé – bár az utóbbi időben egyre koncentráltabban – jelenik meg ez 
a megközelítés. Ökológiai kérdéseket vetettek fel a Stúdió Galéria Antropoflóra 
és a Labor Indíték Tématéka című csoportos kiállításai,5 valamint tavaly a tiha-
nyi ARTplacc keretében az Ehető Balaton Projekt és a Növényi jogok – A ter-
mészet jogán kerekasztal-beszélgetés.6 A korábbi évekből a Faur Zsófi Galéria 
Természetrajz,7 a dunaújvárosi ICA-D Agrikultúra és a Dorottya Galéria Város / 
Táj / Beavatkozás kiállításai8 értelmezhetők ebben a tekintetben, ha a művészek 
egyéni kiállításait nem vizsgáljuk. A Lumen Alapítvány mostani kötete így nem csak 
egy izgalmas válogatást, hanem a kiegészítő szövegek és történeti hivatkozások 
beemelésével egy értelmezési keretet is ad. 
A szerkesztők olyan kezdeményezéseket gyűjtöttek össze, amelyekben a föld-
művelés és a mezőgazdasági munka művészeti gyakorlatként van jelen. Ezen belül 
két attitűdöt különböztetnek meg: egyrészt a politikai kivonulásként pozicionált 
vidéki életforma választását, másrészt a nyilvános terek közösségi hasznosítását. 

Az alkalmazott tevékenységek skálája széles: a gyűjtögetés, a csere. (Collective 
Plant, Ex artist collective), a termények házi tartósítása (Fajgerné Dudás 
Andrea, Szabó Eszter Ágnes), a kreatív újrahasznosítás (Mécs Miklós, Claire 
Pentecost), a permakulturális gazdálkodás9 (Ex artist collective, Ivan Ladislav 

1 A kiadványt az OFF -Biennále Budapest keretein belül, 2015. április 25-én mutatták be.
2 Maja Fowkes, The Green Bloc: Neo-avantgarde Art and Ecology under Socialism New York / Buda-
pest, Central European Press, 2015
3  http://translocal.org/sustainability/
4 Többek között: Mint a madár Trafó Galéria 2013, REHAB Labor, Budapest, 2008. február 28 – március 
28. (http://labor.c3.hu/2008/02/rehab/); Mint a madár. Madár ökológia a kortárs képzőművészetben, 
Trafó Galéria, Budapest, 2013. december 13 – 2014. január 26. (http://www.trafo.hu/hu-HU/like_a_bird)
5  Antropoflóra. Stúdió Galéria, Budapest, 2014. szeptember 17 – október 5. (http://studio.c3.hu/arch/
antropoflora/), kurátor: Laki Júlia; Indíték Tématéka. fanzinbemutató és kiállítás, Labor, Budapest, 2013. 
október 14–20. kurátor: Szemző Zsófia (http://labor.c3.hu/2013/10/inditek-temateka/)
6  http://www.artplacc.hu/oldal/collective-plant.html; http://collectiveplant.com/post/91652606250/
ehet%C5%91-balaton-projektplacc-x-artplacc
7  Természetrajz. Faur Zsófi Galéria, Budapest, 2014. május 6–31. (http://www.galeriafaur.hu/csoportos-
kiallitas-termeszetrajz.html)
8  Agrikultúra. Kortárs Művészeti Intézet Dunaújváros, 2011. április 29 – június 10. kurátor: Mélyi József 
(http://www.ica-d.hu/index.php?p=esemeny&id=24); Város / Táj /Beavatkozás. Dorottya Galéria, Buda-
pest, 2006. január 10 – február 11., kurátor: Susanne Ganauf
9  „A permakultúra olyan mezőgazdasági termelő rendszerek tervezése, és működtetése, amelyek ren-
delkeznek a természetes ökoszisztémák változatosságával, stabilitásával és rugalmasságával. Az emberi 
közösségek és a természetes táj olyan integrációja, mely lakóinak biztosítani tudja az élelmet, energiát, 
lakást és egyéb anyagi, és nem anyagi szükségleteit.” (https://hu.wikipedia.org/wiki/Permakult%C3%BAra, 
utolsó letöltés 2015. szeptember. 9.)

Galeta), közösség alapú gazdasági kísérle-
tek és közösségépítés (Nils Norman, Finger 
Group, Honey Neustadt), a hagyományos öko-
lógiai tudás feltérképezése és átadása (Ex artist 
collective, Fernando Garcia-Dory, Valentina 
Karga). Ezek a technikák a fogyasztói társadalom 
peremén élők – a munkanélküliek, a hátrányos 
helyzetűek, a bevándorlók, a szegénységben 
élők stb. – túlélési készletének alapvető elemei, 
mint a szemét átválogatása, szelektálása és újra-
felhasználása, a városban termő vagy kidobott 
élelmiszerek felkutatása, az áruk és szolgáltatá-
sok cseréje. Ebben az esetben a meglévő tár-
sadalmi és gazdasági rendszer működéséből 
adódó túlfogyasztás és túltermelés közvetetten 
kitermeli a saját logikájának ellentmondó élet-
formákat, tereket és közösségeket. A művészek 
(és a tervezett közösségeket, ökofalvakat létre-
hozó kísérletező középosztálybeli csoportok) 
használatában pedig láthatóvá válnak a nagyi-
pari termeléstől, valamint a globális gazdasági 
mechanizmusoktól független, közösségi alapú 
környezettudatos gazdálkodási módok, tehát az 
egzisztenciális és szociális szükségletek alterna-
tív kielégítésének lehetőségei. Ezek rendszerré 
szerveződve a megélhetés egyenlőségen és 
kölcsönösségen alapuló modelljeit jelentik, így 
a mezőgazdasági termelés a kritika és ellenállás 
terepévé válik. 
A bemutatott projektekben közös a természeti és 
szociális környezetükhöz való etikai viszony, ami a 
gyakorlatban rendszeres, időben és térben folya-
matos, felelős cselekvésként valósul meg. Major 
Virág szerkesztői bevezetőjében ennek megfele-
lően nem a land art területén találja meg a művé-
szettörténeti előzményeket, hanem Joseph Beuys 
szociális plasztikájában, Közép-Kelet-Európa 
vonatkozásában Ivan Ladislav Galeta organikus 
kertjeiben, történeti tekintetben pedig a 19. szá-
zad kertváros-mozgalmában. Ez a művészeti és 
társadalmi genealógia párhuzamba állítható a 
környezettudatos gondolkodás és mozgalom két 
nagy hullámával, azoktól nem független. Az első 
hullám a 19. századra tehető, amikor egy vékony 
értelmiségi és művészréteg a környezet és társa-
dalom kapcsolatának kérdése felé fordult. A meg-
oldási törekvések között a kertekkel és közösségi 
funkciókkal tagolt komplex munkás- és lakókoló-
niák kialakítása mellett már ekkor szerepeltek az 
önfenntartó közösségek létrehozására tett kísér-
letek. A festő és esztéta John Ruskin önellátásra 
törekvő farmot hozott létre; a költő és filozófus 
Edward Carpenter pedig Sheffield mellett egy 
zöldségtermesztő kollektívát szervezett.10 Hazai 
előzmények között az életreform mozgalom-
hoz kapcsolódó Gödöllői Művésztelepet vagy 

10  Farkas Judit: Kicsi kis hősök. Az ökofalu-mozgalom törté-
nete és gyökerei, 47. Kovász, 2014. tavasz-tél 
http://epa.oszk.hu/00700/00721/00025/pdf/EPA00721_
kovasz_2014_01-04_43-66.pdf, utolsó letöltés: 2015. szeptem-
ber 9.
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0a 30-as években Szentendre mellett alakult, önellátáson alapuló bubáni kolóniát 
említhetjük.11 A második nagy hullám nemzetközileg a 60-as 70-es évek az életmi-
nőséghez kapcsolódó, önmegvalósító és identitáspolitikai célokat kitűző mozgal-
maihoz kapcsolódóan kapott lendületet. Az Egyesült Államokban több mint kétezer 
kolóniát alapítottak, melyek tagjai többnyire politikailag is aktívak voltak: felemelték 
szavukat a szegénység, az egyenlőtlenség és a vietnámi háború ellen.12 Ebben az 
időszakban szélesedett tömegmozgalommá a környezetvédelem, és megkezdő-
dött az intézményesülése is.13 

11  Schleininger Tamás: Életreform Szentendrén. http://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_PEST_
Studia_29/?pg=144&layout=s (utolsó letöltés: 2015 szeptember 9.)
12 Farkas Judit: i.m., 50.
13 Manuell Castels: Az identitás hatalma, Budapest, Gondolat, 2006, 226

A Reap & Sow válogatásába így szervesen 
illeszkednek olyan hivatkozások, mint Ebenezer 
Howard az új típusú várostervezés három alap-
elvét – a város és vidék előnyeinek egyesítése, 
a közösségi földtulajdon és decentralizált város-
fejlesztés – szemléltető rajza 1898-ból, vagy New 
York első közösségi-kertjének bemutatása 1973-
ból, melyet Liz Christy képzőművész és Green 
Guerillas nevű aktivista csapata hozott létre.14 
Mindkét példa a szegénységben élő csoportok 
(munkásság, szlömösődő városi térben élő lakos-
ság) életkörülményeinek javítására, és a mindenki 
számára élhető lakókörnyezet megteremtésére 
tett kísérletet. A városi kertek szociális szere-
pét hangsúlyozza Elke Krasny is, aki a The Right 
to Green: Hands-on Urbanism 1850-2012 cím-
mel a bécsi Architekturcentrumban rendezett 
kiállítás15 és tanulmánykötet szerzője. Amint a  
tőle idézett néhány bekezdés érzékelteti,  
a városi kertészkedést az illegális térfoglalások, 
az önszerveződő kezdeményezések, valamint a 
közösségi túlélő stratégiák történeteként értel-
mezi, amely dinamizálja az urbanisztikai és társa-
dalmi átalakulásokat.
Ezt a történetet kiegészíthetjük azzal, hogy kor-
társ művészetben megjelenő ökológiai és közös-
ségi kísérletek környezetét a 1990-es években 
induló globalizációkritikus és a környezettudatos 
mozgalmi szektor keretezi. Természetesen nem 
feltétlenül kell közvetlen kapcsolatot keresnünk 
a művészeti kezdeményezések és a mozgalmak 
között, azonban az alapfelvetéseik hasonlóak: 
a kibontakozó hálózati társadalomban a helyek 
használati értéke és a globális folyamatok elsza-
kadtak egymástól. A megoldási lehetőségeket is 
hasonló irányban keresik a két minőség (újbóli) 
összekapcsolására: a saját sors és a saját környe-
zet feletti ellenőrzés visszaszerzésére töreked-
nek, ennek érdekében a demokratikus társadalmi 
berendezkedésre javasolnak különféle modelle-
ket.16 Figyelemre méltó, hogy Magyarországon 
az erről való radikális gondolkodás a mozgalmi 
és művészeti szcéna közös metszetében tűnt 
fel a 2000-es évek első felében. Ekkor bizonyos 
művészek és társadalomkutatók mindkét terü-
let aktív alakítói voltak. Sőt, a több házfoglalást 
is magáénak tudó globalizációkritikus beállított-
ságú Centrum Csoport aktivistáinak önnarratí-
vája szerint a tagok 2003-ban a Stúdió Galéria 
Kaszás Tamás és Loránt Anikó Gyermek-
foglaltház makett kiállításán ismerkedtek meg, 
amit pár hónappal később a Gerilla Propaganda 
workshop követett az egykori Dinamóban.17 

14  Reap & Sow, 53-56., 61.
15  Hands–On Urbanism 1850 – 2012. The Right to Green, 
Architekturzentrum Wien, Bécs, 2012. március 14 – június 25. 
(http://www.azw.at/event.php?event_id=1202&lang_id=en; 
http://www.elkekrasny.at/archives/1184)
16  Manuell Castels: i.m.
17  Kotun Viktor: Foglaltház-makettek a képzőművészetben. 
Helikon, 2008./4., 621., illetve Gagyi Ágnes: A squat-kultúra – egy 
budapesti kísérlet. Anthropolis, 2006/1., 123.
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Olyan fiatal művészek tartoztak a Centrum von-
zásköréhez, mint a Ruganegra csoport, Kotun 
Viktor, az FKSE tag Ninni Wager, vagy az MKE 
intermédia szak ösztöndíjas diákjaként akkoriban 
Budapesten tartózkodó Jethro Brice (aki azóta 
társadalomföldrajz diplomát is szerzett). Ebben 
az időszakban a környezettudatos civil szervező-
dések és művészeti projektek közt is volt átjárás. 
Bálint Mónika szociológus-esztéta és Szabó 
Eszter Ágnes képzőművész 2000-ben alapított 
HINTS Institute a városi térhasználat szociá-
lis aspektusaihoz köthető művészeti projekte-
ket valósított meg. Várnagy Tibor és Erhardt 
Miklós 2001-2006 között zajló Manamana pro-
jektje a globális és lokális politikai, társadalmi, 
ökológiai problémákat tematizáló képzőművé-
szeti diskurzust akart létrehozni. Ennek jegyé-
ben több, az új baloldali mozgalmat inspiráló 
kulcsszöveget is megjelentettek magyar nyel-
ven (Naomi Klein, Slavoj Zizek, Edward W. Said, 
Michael Hardt- Antonio Negri írásai), és olyan 
témákat vetettek fel, mint a Kiotói Egyezmény, 
a klímaváltozás társadalmi következményei, a 
WTC elleni támadás, a genovai G8 csúcstalál-
kozó és a demonstrálókkal szembeni rendőri 
brutalitás.18 
Bár Major Virág bevezetője jelzi a mozgalmakat 
és művészeket inspiráló közös gondolatkört, a 
szövegválogatásban az irodalmi utópiák mellett 
háttérbe szorulnak az ökológiai megközelítést, 
valamint a tudomány és művészet etikai vonat-
kozásait tárgyaló írások. Ez a hangsúlyeltolódás 
részben annak köszönhető, hogy a kiadványt 
átszövik Morus Tamás Utópia, William Morris 
Hírek Seholországból és Ernest Callenbach 
Ecotópia című műveiből vett szemelvények 
(összesen 12 különböző helyen bukkannak fel).  
Az utópia mint keret előnye, hogy felerősíti az 
elképzelés és megvalósulás, az ideák és a gya-
korlat közti feszültségeket. Többek közt ezt 
a kérdést dolgozza fel Klaus Pilcher Middle 
Class Utopia című fényképsorozata, amely a 
munkásság számára Bécs környékén létrehozott 
veteményesek mai használatát dokumentálja.  
A veteményesek szociális szerepének elveszí-
tésével a kert jelentése is átalakult, a mai egyéni 
rekreációs használatban a növények a szabá-
lyozott, rendezett környezet ellenségei lettek.19  
A társadalmi és gazdasági folyamatokkal párhu-
zamosan változó zöldterület és kerthasználat 
példái Nils Norman Ehető park és Franz Haeg 
Ehető kertek kezdeményezései. Mindkét eset-
ben olyan közegben valósulnak meg a projektek, 
ahol a lakóövezet tervezésekor számoltak a zöld 
felületek közösségre, életminőségre gyakorolt 

18  A Manamana a Budapest Box kiállítóterében (Ludwig Mú-
zeum, Budapest, 2002) fölállított közösségi faliújságból és a 
Műcsarnok Szervíz című kiállításának (2001) keretében megje-
lent aktivista újságból állt. http://www.c3.hu/~ligal/manapsag4.
html, http://www.ligetgaleria.c3.hu/ManamanaFO.htm
19 Reap & Sow, 58-60.

hatásával. Majd az évtizedek alatt jelentőségüket veszített területeket az érin-
tettek bevonásával, fenntartható módon szándékoznak újra bekapcsolni a lakos-
ság életébe. 
Az utópiák megidézése annyiban releváns, amennyiben a mozgalmakat és művé-
szeket inspiráló szerepükről beszélhetünk. Ezt alátámasztja Nils Norman beszámo-
lója a 2008-as hágai revitalizációs projekt keretében megvalósult Ehető parkjáról, 
illetve az a tény, hogy Callenbach 1975-ben (magyarul 1992-ben) megjelent utó-
piája20 az ökomozgalmak bestsellere lett. Amikor azonban a művészek közösségi, 
szociális szerepet betöltő kertészeti és pedagógiai projektjeivel, vagy az aktivis-
ták fenntartható gazdálkodási kísérleteivel kerül korrelációba az utópia, kétségbe 
vonja ezek változásokat generáló hatását. Tehát a művészeti kezdeményezések 
utópiával való rokonsága megkérdőjelezi a kísérletek kritikai szerepét és a poli-
tikai potenciálját. 
A szerkesztői bevezető talán éppen ez okból igyekszik árnyalni az utópia lehet-
séges szerepeit Liam Gillickhez csatlakozva, aki szerint a fogalmat túl gyakran 
alkalmazzuk egyfajta vádként a modernizmus hibáira. Ennek kiküszöbölésére a 

„funkcionális utópia” kifejezés bevezetését javasolja.21 Az utópia és a társadalmi 
mozgalmak közötti kapcsolatot Jürgen Habermas szintén úgy érzékeli, hogy az 
utópiák struktúraváltozása ment végbe (a hagyományos szociális, a termelőmunkát 
a társadalom alapjának tekintő utópiák érvényüket vesztették): társadalmi funk-
cióra tettek szert, amennyiben a mozgalmakat orientálják.22 Valóban különbséget 
lehet és kell tenni az eltérő használatok között, tehát az „utópikus forma” mint iro-
dalmi műfaj, illetve a mindennapi életben megfigyelhető utópikus indíttatás között. 
Ha az utópikus indíttatás jelentését tágan, az élet és a kultúra minden jövő-orien-
tált vetületét irányító keretként értelmezzük, akkor elveszítjük az utópiák motiváló 
szerepét. Viszont ha az utópikus indíttatás alatt a tudatos, bizonyos programok 
megvalósítására való törekvéseket értjük – ami magában foglalja az új társadalom 
megalapítását kitűző forradalmi politikát és a társadalmi rendről történő tudatos 

20  Ernest Callenbach: Ecotopia. Banyan Tree Books, Berkeley, CA, 1975; magyarul: Göncöl Kiadó, Budapest, 
1992, ford.: Borsos Béla (http://hu.scribd.com/doc/44171218/Callenbach-Ernest-Ecotopia-Hu-Nncl2658-
6bfv1#scribd, utolsó letöltés: 2015. szeptember 9.)
21 Reap Sow, 10.
22 Szabó Máté: Ökológiai utópia. In: Uő.: Társadalmi mozgalom és politikai változás: A zöldek. Budapest, 
Alapítvány a Politikai Kultúráért, 1992, 17.
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Arról, hogy az animációs film a képzőművészet, a grafika, a festészet és a szobrá-
szat határán „mozog”, most is meggyőződhettünk. A fiatalok többsége szakított 
a hagyománnyal. Kulcsfilm ehhez Bertóti Attila Meséje, mely Danyiil Harmsz 
abszurd írásán alapul. A rendező egyben folytatta, amit a debütáló Ariadné fona-
lával elkezdett. Abban saját(os) szemszögből láttatta a klasszikus görög mítoszt, 
a későbbi történetek egy elbeszélésmódját. Bertóti most egy 20. század eleji 
műben találta meg azt, ami foglalkoztatja: nem a történet elbeszélése, hanem a 
mesélés, elbeszélés keletkezés-története, mélyebb struktúrája. Első filmjében 
a szubjektum, befogadó, (át)értelmező volt fontos, az a hermeneutikáról szólt 
akarva-akaratlanul, most a meseköltő, az alkotó és a mű, a szubjektum-objek-
tum viszonya, a koncepció kerül a fókuszba. (Miközben „tüskés” képeken kriti-
zálja a fabula sémákat, az új Meséről, műről csak szó van, fejben létezik, nem 
képben.) Ami ugyanúgy alapkérdés az animációban, mint a többi művészetben. 
Megkockáztatjuk az analógiát, Bertóti önreflexív filmje a dekonstrukción túl a 
koncept-arthoz mérhető, erre eddig kevés példa volt a magyar animációban.  
A paradigmatikus mű a kisfilmek díját kapta, amint Ariadnéja is 2009-ben. 
A Fesztivál fődíját Ducki Tamás/Tomek nyerte el, nem először. Már 2007-es dip-
lomafilmje, az Életvonal nemcsak Kecskeméten, de külföldön is sikerrel szerepelt. 
A francia Jean Tinguely vagy a kortárs cseh Krištof Kintera szobraira emlékeztető 
mű gépelemekből konstruált „mobilja” kijelölt pályákon, vonalakon mozognak, 
síkban, absztrakt „térben”. Most bemutatott Fürdőjében az elképzelt fürdő és az 
idő kifejezésére a festészetet (Cézanne-t?) használja, erős színfoltokat mozgat 
meg, néha szétfeszítve a rajzolt keretet. A medence vize súlyos fekete tömegként 
nehezedik a világos fürdőruhás alakokra és a nézőre, s mivel ez szokatlan jelölés, 
megfordítja, többértelművé teszi a viszonyt. Itt nem vonal jelzi az Életet, hanem a 
víz, mely a Léthe vize is lehet. Ducki a nézőre bízza a dekódolást, reflexiót, életről 
moralizálást, ami Ducki filozofáló alkatából adódik. 
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leszakadási kísérleteket –, akkor beleüt-
közünk az irodalmi utópiák örökségébe,  
a lezártság és a totalitás problémájába. Ez a 
lezártság pedig alapvető különbséget állít föl  
a mi és az ők, a barát és az ellenség között.23

Az utópiák lehetséges szerepeiről még szá-
mos pro és kontra érvet lehet felsorakoztatni. 
Számomra mégis az a döntő, hogy az érintet-
tek sem szeretik, ha utópistáknak nevezik őket. 
A Reap & Sow kötetben Marjetica Potrč 
saját projektjére reflektálva írja, hogy a közös-
ségépítés nem utópikus projekt, sokkal inkább 
az emberi együttélés kísérlete. Farkas Judit 
a magyarországi ökofalu-mozgalom kutatója 
hasonló megállapításra jut: „Bár az ökofalusiakat 
(és minden, ideológiai elvek mentén vidékre 
költözőt) a többségi társadalom leginkább kivo-
nulóknak tekinti, a lépést pedig menekülésként 
értelmezi, az ökofalu lakók jelentős része tilta-
kozik e meghatározások ellen, és nem »utópikus 
menekülőknek«, hanem a világ társadalmi és öko-
lógiai rendszerébe mélyen beágyazott résztve-
vőknek tekintik önmagukat.”24

Milyen más keretekben érdemes elhelyezni a 
kötetben szereplő jelenségeket? Felix Guattari 
ökozófiáról25 (az ökológiai egyensúly filozófiája) 
írott programszövege hasonló kérdésfelvetés-
sel indít, mint Major Virág: a katasztrófától való 
félelem elég ösztönzés-e a jelenlegi helyzetünk 
megváltoztatásához? Guttari az összeomlás 
érzését nem tartja produktívnak, ő egy ökoló-
giai filozófia perspektíva érvényestését javasolja, 
ami a tudományos és filozófiai gondolkodás eti-
kai és esztétikai vonatkozásainak elismerésével 
és a különbözőségek elfogadásával jár. A forra-
dalmi és reformpárti változások helyett az egyén 
érintettségének felismerését és egzisztenciális 
részvételét látja olyan motiváló erőnek, amely 
a változáshoz vezethet. Tehát a gondolkodás 
átalakulása és az egyéni cselekvés kap szerepet.  
Ennek fényében válik izgalmassá, hogy a kötetbe 
beválogatott művészek gyakorlatában az aktivista 
eszközök és műfajok használata háttérbe szorult26 
a mezőgazdasági tevékenységek és a részvételi 
alapú kezdeményezések javára. A művészek föld-
művelés és alternatív termelési technikák felé for-
dulása ökozófiai nézőpontból nem menekülés, 
hanem a társadalmi, a természeti és a mentális 
környezet új viszonyát hozzák létre.

A szerző az EMMI Kállai Ernő művészettörténeti-műkritikusi 
ösztöndíjasa.

23  Fredric Jameson: Az utópikus változatossága, Helikon, 
2009/4., 552-553.
24  Farkas Judit: i.m., 45.
25  Félix Guattari: Ökozófia. Magyar Lettre International, 
1998/30. sz. http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre30/09guatt.
htm (utolsó letöltés: 2015. szeptember 9.)
26  Kaszás Tamás. m.ikon 2011/3. sz.
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