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„Minden nő és férfi egyben orvos és építő is,  
aki képes arra, hogy meggyógyítsa önmagát,  
és hajlékot építsen a saját maga számára..” 

 
(Nader Khalili) 

 
 
 
 

 
 

FELHARMÓNIA 
Gyógyító építészet 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Healing arch-itecture 
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Rezümé / Abstract 

 
FELHARMÓNIA – Gyógyító építészet 
 
Homokzsák, szögesdrót, föld, tűz, erő… a háború kellékei. Víz, levegő, színek, lágy formák, 
játékosság… a béke elemei. Iráni-amerikai építési módszer – közép-európai adaptáció. 
Hagyomány és modern technológia. Ellentmondásos elemek, furcsa kombináció. Hogyan 
békíthetők mégis össze, és miként használhatók fel az építészetben? Erre keressük a 
válaszokat. 
100 év telt el az első világháború kezdete óta, még sincs harmónia. Épített környezetünkben 
sem. Szem előtt tartva az ősi értékeket, az évezredes hagyományokat és a természet örök 
alapjait, hozzáadva a modern technológia lehetőségeit, közelebb kerülünk egy élhető és 
fenntartható világhoz. Hiszünk benne, hogy az építészet alkotásaival képes ép-íteni, az 
emberek testi és lelki gyógyulását, a harmónia megteremtését szolgálni. Megvan bennünk és 
a körülöttünk lüktető természetben az ehhez szükséges tudás: a föld, az életet adó víz, a tűz 
energiája, a szél lélegzete, és az ősi formák és törvényszerűségek összhangja.  
Installációnk egy izgalmas, organikus építési technológia segítségével kézzelfogható és 
interaktív élményt nyújt ennek megtapasztalásához. 
 

~~~~~~~~~~~~~ 
 
SOUNDSPACES – Healing arch-itecture 
 
Sandbags, barbed wire, earth, fire, power… ingredients of war. Water, air, colors, subtle 
forms, playfulness… components of peace. Iranian-American technique – Central-European 
adaptation. Tradition and technology. Ambiguous, contradictory elements, strange 
combination. How to conciliate them, and how to use them in the architecture? We are 
searching for the answers to these questions. 
100 year has passed since the beginning of the World War I, but there is no harmony. Still. 
Neither in our built environment. Considering the ancient values, the millenary traditions, 
and the eternal fundamentals of nature, combining with the new technology, we can get 
closer to a habitable and sustainable world. We believe that architecture is able to make us 
sound, and serve the physical and mental healing of the human beings, and is able to create 
harmony. We have all the knowledge for this, inside us, and in the nature pulsating around 
us: earth, water giving us life, energy of fire, breath of wind, and the consonance of the 
ancient motives and the laws of nature.  
By means of an exciting and organic building technology, our installation gives a “down-to-
earth” and interactive experience to all of this.  
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A SzuperMA – Felharmónia installáció koncepciója 

 
Az installáció alapelemei, üzenete 
 

 Háborúból békét: gyógyító / ép-ítő építészet 
 Az „ép testben ép lélek” megnyilvánulása az építészetben 
 Emberléptékű harmónia 
 Régi új alapokon / új régi alapokon 
 Tervezzünk a természettel – univerzális alapelemek 
 Permakultúra és organikus, fenntartható építészet 
 Kulturális örökségünk megóvása, a népi építészet feltámasztása, továbbgondolása  

 
A 2014. évi Velencei Építészeti Biennálé az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója 
apropóján azokat a kérdéseket teszi fel a kiállítóknak és a látogatóknak, hogy mi is történt az 
építészetben ez alatt a bő emberöltőnyi idő alatt. Merre fejlődött ez a szakma és művészet? 
Vajon jó irányban haladt-e, és elérte-e céljait?  

Szerteágazó szakmai múlttal és tudással a tarsolyunkban három évvel ezelőtt az 
építészet/építés területére vezetett az utunk. Ezzel a kettős világnézettel és tapasztalattal, 
azaz eredendően, mint „laikus felhasználók”, majd, mint építők, abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy mindkét nézőpontból látjuk az építészet helyzetét és kihívásait. 
Látjuk, hogy milyen szakmai szempontoknak kell megfelelni, ha építeni akarunk, de azt is, 
hogy mire van szüksége és hogyan gondolkodik, milyen környezetben szeretne élni az 
építészeti szaktudással nem rendelkező hétköznapi ember.   

Interdiszciplináris nézőpontunkból elgondoltunk a fenti kérdéseken: Mit üzennénk mi 
innen kis hazánkból a világ építészetének, és az építészet iránt érdeklődőknek? Hogyan 
jutottunk egyáltalán arra, hogy az üzenetünk annyira fontos lehet, hogy szerény építészeti 
múltunkkal, és egy fiatal, hazánkban csak most debütáló technológiával megjelenjen egy ilyen 
neves nemzetközi rendezvényen?  
 

1914-2014. Száz év nagy idő, mégis kevés volt ahhoz, hogy az emberiség megtanulja a 
leckét, és élhetővé tegye a saját világát. Az elmúlt évek során soha nem volt még ilyen 
mindenütt tapintható az igény az emberléptékű harmóniára, mint napjainkban. Hármas – 
környezeti, gazdasági és társadalmi – válságot élünk. Nemcsak az emberiség egésze, de az 
építészet is válaszút elé érkezett. Vagy társául szegődik az embereknek, és a maga 
szaktudásával kiszolgálja emberléptékű harmónia és a fenntartható környezet iránti 
szükségletet, vagy megy a tovább az elmúlt száz évben kitaposott ösvényen, és eltávolodik 
azoktól, akikért létezik: a gyógyulni, épülni, ép-íteni kívánó hétköznapi emberektől. 

Az építészet számos kiváló alkotást hívott életre az elmúlt száz esztendő során is. 
Mégis, valami valahol félrecsúszott, valami hiányzik. Ez a kiüresedés, elidegenedés a 
hétköznapi ember nézőpontjából a legfeltűnőbb. Amíg csodálattal nézünk fel egy-egy 
látványos és különleges építészeti remekműre, valahol azt is érezzük: „Hol vagyok ebben én? 
Ki szolgálja ki az én alapvető emberi szükségleteimet, például azt, hogy emberhez méltó és 
egészséges lakókörnyezetben élhessek? Hogyan lehetséges az, hogy ilyen szellemi és anyagi 
gazdagság van a földön, mégis nő a szűkös és egészségtelen körülmények között élők, sőt a 
hajléktalanok száma? Hová lett a kulturális örökségünk, hová tűntek az ősi népi és szakrális 
építészet bevált struktúrái és anyagai? Biztos, hogy minden szempontból eljárt felettük az idő?!”  

Miközben sokszor idegenek, elvontak, vagy elérhetetlenül költségesek számunkra ezek 
a modern épületek, számos esetben megbetegítőek is. Allergiás tünetek, „sick building” 
szindróma, elektroszmog, zajterhelés, a rossz akusztika hatásai… ma már közismertek a 
betegségek összefüggései az egészségtelen lakókörnyezettel.  
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A 80-as évek elején Nader Khalili (1936-2008) iráni származású amerikai építész 

felismerte ezeket az ellentmondásokat, és növekvő szükségletet. Sikeres felhőkarcoló-
specialista karrierjét hátrahagyva visszafordult a hétköznapi emberekhez. A tradicionális, 
évezredes technikákat a legújabb módszerekkel, anyagokkal ötvözve álmodta meg a 
szupervályog-, más néven földzsák-technológiát. Amikor „életútjának felén” hazatért a 
hazájába, azzal a kérdéssel szembesült, amivel mi is, amikor a háborúra emlékezünk: „Hogyan 
csináljunk a háborúból békét? Hogyan használjuk fel ezeket a mindenütt jelenlévő, egyszerű, 
(építő)anyagokat arra, hogy a mai igényeknek és előírásoknak megfelelő, szép és egészséges, de 
mégis megfizethető és fenntartható otthonokat hozzunk létre?” Fő üzenete az volt, hogy az 
alapokhoz, a természetben mindenütt jelen lévő, univerzális elemekhez kell 
visszanyúlnunk (föld, tűz, víz, levegő, ívek, boltozatok, kupolák). 
 
A kiállítás bemutatása 
 
Az elmúlt száz év tanulságait az építészet összes területén bemutathatnánk, de a fentiekből 
következően az otthonteremtésre fókuszálunk. A Nader Khalili által megmutatott úton 
elindulva installációnk segítségével egy lehetséges alternatívát mutatunk be az emberléptékű 
harmónia kialakítására az épített lakókörnyezetünk megformálásában.  

 
Installációnkkal alapvetően nem elgondolkodtatni szeretnénk. Sem negatív példákkal 

elrettenteni. Fontosabbnak gondoljuk a pozitív érzelmeket, a vágykeltést. Azt szeretnénk 
elérni, hogy a Magyar Pavilonba betérő látogató egyszerűen beleszeressen abba, amit lát. 
Vonzódjon oda, üljön le, adja át magát ennek a hangulatnak „Igen, itt jól érzem magam. Ilyen 
környezetben szeretnék élni.” A kiállítás egésze tehát kisebb hangsúlyt fektet a háborús 
évfordulóra és annak üzenetére, illetve az azóta eltelt időben született élettér megoldásokra. 
A hangsúly egy egészséges jövőalternatíva bemutatásán van, egy konkrét, kézzelfogható 
élettér érzékeltetésével, és egy olyan technológia felvillantásával, amely lehetséges, de nem 
egyedüli eszközként szolgálhat a megvalósításhoz.  
  

A látogatót egyfajta időbeli és térbeli utazáson visszük végig. Időben a világháborútól a 
jövőig. Az előcsarnokba belépve indul a történet a világháborút szimbolizáló barikáddal. A 
barikád kerítéssé alakul át, a homokzsákokból falazat lesz, a drót bekúszik a zsáksorok közé, 
mint „rugalmas malter”. Ez szimbolizálja installációnk alapüzenetét: „Háborúból békét”. A 
barikádtól indulnak a válaszutakat jelző, egyébként a szupervályog-építés fő alapanyagául 
szolgáló tömlők. Az egyik tömlő az Átriumban felépített belső kertbe vezet, az általunk 
felvázolt jövő alternatíva egyik terébe. A másik a Diszponábilis térben kiállított 
fotósorozathoz, amely egy-egy jellegzetes példát mutat be arról, hogy mivé is alakult a mai 
magyar lakáskultúra az elmúlt száz évben, azaz hol és hogyan élnek ma az emberek 
(panellakóteleptől a lakóparkig). Ez a tér szándékoltan diszharmonikus, ellentmondásos… 
„aláfestő zeneként” a XX. század élhetetlen zajaival.  

A körforgalomból az út tovább vezet a kiállítócsarnok bal oldali „hajójába”. A kiállítás 
térbeli elrendezése (habár nem hangsúlyosan) a nyugat-kelet, a bal agyféltekés kognitív, 
illetve a jobb agyféltekés érzelmi funkciókat is leképezi. Sugallva, hogy az elmúlt korszakban 
túlzott hangsúlyt kapott az absztrakt gondolkodás, a nyugati racionalitás az építészetben is. A 
bal oldali csarnokrészben mutatjuk be a szupervályog-technológia eredetét, koncepcióját és 
alapvető tudnivalóit, illetve azt, hogy a magyar viszonyokra adaptált zsákvályog-
technológia mennyiben módosítja, illetve egészíti ki az eredeti elgondolást. A baloldali teret 
úgy rendezzük be, mint egy oktatóműhelyt, ez tehát alapvetően az ismeretszerzés, a 
gondolkodás, a racionalitás helye. Mintha belépne a látogató egy virtuális, háromdimenziós 
tervezőasztalra. A földön járkálhat az alaprajzban, már-már a falon is belépne a vetületi rajz 
ajtónyílásán. Itt kerülnek bemutatásra a technológia speciális anyagai, eszközei is. A 
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kihelyezett flipchartokon szemléltető ábrák, rajzok láthatók, mintha csak a mester hagyta 
volna ott a tanórán bemutatott anyagot. A sarokban viszont már egy valódi épületrészlet is 
háromdimenziós formát ölt, előlép a falból a gótikus kupola, a szupervályog-építés egyik 
jellegzetes példája. Ha a nagy anyag- és munkaigényű földépítkezési módszer végeredményét 
nem is tudjuk teljes egészében egy kiállítás limitált keretei között bemutatni, ebbe a 
kupolacikkelybe mégis be lehet menni, és egy kis ízelítőt kapni, milyen érzés egy ilyen 
formájú térben lenni. 

A kiállítócsarnok jobboldali „hajója” már a megvalósulásnak, egy valódi lakótér 
modellezésének ad helyet. Itt testet ölt, végső ruhát kap a zsákvályog tömlő. Átengedhetjük 
magunkat a benyomásoknak, érzékszervi és érzelmi hatásoknak. Ebben a lakótérben 
bemutatjuk azt a sok változatos organikus építészeti elemet, amelyeket szupervályogból, 
zsákvályogból, illetve egyéb, elsősorban természetes, vagy legalább újrahasznosítható 
anyagokból létrehozhatunk.  

Az átrium mögött húzódó folyosó és az apszis félköríves tere egyfajta átmeneti tér. 
Az apszis afféle pihenő- és olvasóhely, ahol az íves formák és természetes anyagok között 
leülhet a látogató, kezébe veheti a kiállítás katalógusát, belenézhet a vetített bemutató 
filmekbe. Az apszis és a „lakótér” berendezési tárgyai között visszaköszönnek azok az ősi, 
mindenütt jelenlévő alapelemek és természetből vett formák és motívumok, illetve 
törvényszerűségek (aranymetszés, a fibonacci-sorozat), amelyeket a permakultúra és az 
organikus építészet is előszeretettel alkalmaz. A „nappali” falára odacsempésszük az egyik 
fontos üzenetünket, a kulturális örökségünk megóvását: Egy-egy családi kép: nagymama a 
kerekól előtt, régi parasztház. Mindez nem is akárhogyan, Kunkovács László etnofotográfus, 
Balogh Rudolf-díjas fotóművész műveivel illusztrálva.  

A látogató a kiállítócsarnokon szerzett racionális és érzelmi benyomásait a csarnok 
jobb szegletében kialakított kreatív alkotóműhelyben, „vályoggyurmázással”, rajzolással, 
modellkészítéssel stb.  összegezheti. „Kedves játékos kedvű látogató! Ez itt a Te Tered. 
Engedd el a fantáziádat! Rajzold le, formáld meg, hol élnél, milyennek építenéd meg a 
lakóhelyedet, házadat, kertedet, faludat…” Ez itt a homo ludens helye, amely örökérvényűen 
bennünk él, és alkotótérre vágyik. A kreatív műhelyben mindenfajta anyagot és eszközt 
megtalál a látogató, amivel rajzolhat, építhet, modellezhet.  

A jobb oldali kiállítótérből az átrium üvegajtaja a télikerten keresztül kivezet a kertbe. 
A gigászi biennálé információözöne után itt a látogató kicsit megpihenhet, a fűre 
leheveredhet, vagy a homokzsák briósfotelekbe belesüppedhet. Reményeink szerint azzal az 
érzéssel, hogy a Magyar Pavilonban végre kapott egy csipetnyi emberléptékű harmóniát, 
egyszerű emberi melegséget.  

A kijárat felé újra keresztülvezet az út a mai lakótereket bemutató körcsarnokon. A 
látogatóra bízzuk, hogy mit kezd a kontraszttal: visszatér-e a földre, a megszokott valóságba, 
vagy megvalósítja az álmait az imént kapott ízelítő által inspirálva? 

  
Bár a kiállítás elsősorban a vizuális érzékekre alapoz, ezt kiegészítve szeretnénk az 

összes érzékszervre hatni: hangokkal, szagokkal (zajok, majd halk zene, madárcsicsergés, 
vízcsobogás, virágillat és a természetes anyagok saját illata stb.), sőt tapintással is, hiszen a 
kiállításon nemcsak képeket vagy maketteket lát az érdeklődő, hanem belehelyezkedhet a 
kiállítási tárgyakba, megtapogathatja az anyagokat.  

A zsákvályog-technológia jellegéből, szellemiségéből adódóan installációnkban is 
jelentős teret kap a kézi munka, az egyedi formák és felületkialítások. Minden egyes 
zsákvályog otthon szinte egy műalkotás. A gyógyító építészet egyik fontos eleme, hogy az 
otthonunk nemcsak a felhasznált egészséges anyagok és térkialakítások miatt legyen 
jótékony hatással az életminőségünkre, hanem azáltal is, hogy a majdan ott lakó szeretettel, 
játékossággal építette a saját otthonát, és ez az elégedettség és öröm mindennap 
„visszasugárzik” rá a falakból, bútorokból. 
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Előzetes látványtervek 
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Rajz: Varga Virág 
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3D látványterv: Kellár László 
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Önéletrajz, bemutatkozó 

 
SzuperMa – Szupervályog és Permakultúra – Műhely céljai 
 
Milyen létjogosultsága van egy iráni-amerikai technológiának, azaz a Nader Khalili új „ruhába 
öltöztetett” földépítészetnek Európa közepében? Magyarországon évszázados hagyományai 
vannak a vályogépítésnek. Ismerjük a vályogépületek előnyeit, de a hátrányai is. A földépítés 
tehát nem idegen tőlünk, de szüksége van a megújulásra. Ahogy az építészet egészének is. A 
napjainkban egyre szembetűnőbbé váló globális gazdasági és éghajlati változások, és az 
emberek növekvő tudatosodása ahhoz vezetett, hogy az emberek keresik a hagyományos és 
az új módszereket, lehetőségeket, hogy a gazdasági szorításban is élhető otthont tudjanak 
biztosítani a családjuknak. Szeretnének nagyobb részt vállalni  akár a két kezükkel is  a 
saját otthonuk megtervezésében és felépítésében.  

Ebbe az áramlatba illeszkedik bele munkacsoportunk törekvése arra, hogy a 
szupervályog-technológiát adaptálja a magyar kultúrába, éghajlati viszonyokra, illetve hogy a 
technológiát továbbfejlessze egy olyan komplex rendszerré, amely döntően természetes 
anyagokat tartalmaz, és kiegészül a fenntartható és környezettudatos élettér többi elemével 
is. Ilyen elemek a permakultúra szemléletén alapuló tervezési és gazdálkodási rendszer, 
megújuló energiák használata stb. (Permakultúra: A természetből vett építőelemek, 
motívumok, törvényszerűségek.) 
 Mindez az egyének és a közösségek esélyerősítését szolgálja, annak elősegítését, hogy 
egészséges és harmonikus, önfenntartó és fenntartható lakó- és életközösségeket, megújuló 
városrészeket és ökofalvakat hozhassanak létre, és éljenek bennük, amelyek otthonként és 
egyben modellként is szolgálhatnak az egészségesebb életre vágyó jelen generáció, és a 
jövendő nemzedékek számára is. 

  
Kurátor: Dr. Kovács Mónika, MD, PhD 
 
Eddigi szakmai életutamat nem évszámokban és vázlatpontokban, hanem néhány mondatban 
szeretném összefoglalni, tekintve a rendhagyó szakmai összefonódásra. (Az elektronikus 
pályázati anyag tartalmazza a részletes Eu-form önéletrajzomat is.) 

Három évvel ezelőtt, mintegy tizenöt éves sikeres interdiszciplináris  klinikus, 
kutatói, oktatói-tréneri  pályámat követően egy másik olyan területre vezetett az utam, 
ahol lehetőségem nyílik segíteni a saját magukért és a környezetükért felelősen tenni akaró 
embereknek. Ez az új terület az építés, az otthon- és a közösségteremtés.   
 Pszichiáter szakorvosi diplomával, egyetemi adjunktusi beosztásban a 
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében dolgoztam 2010-ig. Számos 
hazai és nemzetközi előadás, interjú és közszereplési tevékenység mellett 14 tudományos 
folyóirat cikkem, 19 könyvfejezetem, 1 önálló szerkesztésű, többszerzős könyvem jelent meg 
(Időskori depresszió és szorongás, Springer, 2003), illetve Kopp Máriával társszerkesztője 
vagyok a „A magyar népesség életminősége az ezredfordulón" (Semmelweis Kiadó, 2006) c. 
monográfiának. 2008-ban „Pártalálás” címmel önálló ismeretterjesztő könyvem jelent meg 
párkapcsolati kérdésekről.  

Több nemzetközi és hazai tudományos társaság vezetője, illetve szakmai tanácsadója, 
illetve vezető koordinátora voltam a Williams LifeSkills (ÉletKészségek) Program 
magyarországi adaptációjának. Fő szakterületeim a stressz- és stresszkezelés, 
kommunikáció és önismeret, illetve az egészségfejlesztés és életminőség-kutatás. Az 
orvosegyetemen orvosi pszichológiát és kommunikációt tanítottam magyar és külföldi 
orvostanhallgatóknak. Doktori fokozatomat klinikai orvostudományokból, pszicho-
neuro-immunológia, az allergiás betegségek és a pszichiátria zavarok összefüggései 
témában szereztem meg 2003-ban, majd fenti témakörökben magam is PhD témavezető 
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voltam. 2003-ban megnyertem a Magyar Pszichiátriai Társaság éves kongresszusának 
„Legjobb Fiatal Előadó”-i díját.  

Több hazai és nemzetközi workshop és konferencia rendezésében, illetve akkreditált 
képzések kidolgozásában és szervezésében is jártasságot szereztem, számos esetben, mint 
felelős főszervező.  

 
Egyetemi adjunktusi munkakörömtől 2010 tavaszán saját elhatározásból megváltam, 

mert úgy érzetem, itt az idő a váltásra, megújulásra. Magatartáskutatóként is az emberek 
életminőségét, testi- és lelki egészségét befolyásoló külső és belső tényezők mibenléte 
érdekelt a leginkább, ide értve a társas és a fizikai környezetünk összefüggéseit is. Ennek 
egyik gyümölcse a „Lakó- és középületek egészségre gyakorolt hatásai. Allergiás 
tünetekkel összefüggő tényezők – Irodalmi áttekintés és magyar reprezentatív felmérés 
eredményei” c. tanulmánykötet volt (Társszerző: Dr. Stauder Adrienne).  

2010 őszén a Cal-Earth Intézet (California Institute of Earth Art and 
Architecture) ösztöndíjasaként elsajátítottam a szupervályog építési módszert, és 
hazajövetelem után elindítottam a szupervályog technológia hazai adaptálását, 
továbbfejlesztését és bevezetését. Az adaptálás folyamata során lehetőségem nyílt korábbi 
készségeim és szaktudásom kamatoztatására is: számos folyóirat cikk, interjú, előadás 
született a szupervályog, illetve a permakultúra témában. Munkatársammal – Fekete 
Zoltánnal kidolgoztuk a szupervályog oktatás alapprogramját, ismertető és szakmai anyagait, 
és számos elméleti és gyakorlati tanfolyamot tartottunk nemcsak a szupervályog-építés, de a 
hozzá kapcsolódó permakultúra témában is.  

Többek között 2011 júniusában előadást tartottunk a gárdonyi 4. Országos Öko Expo 
és Biofesztiválon. Munkásságunk megkoronázása az idei Munkaközi No.20. c. kiállításunk a 
FUGA-ban az építészet hónapja alkalmából, illetve a FUGA Rádióban készült interjú a 
Mátraverebélyen építendő szupervályog közösségi ház elképzeléseiről, terveiről. 

 
Szellemi szabadfoglalkozású, „gyógyító-építőként” definiálnám magamat, amennyiben 

összegeznem kell a szakmai hovatartozásomat és pályafutásomat.  
 

Könyveim 2010 óta: 
 Kovács ME. A szupervályog építési technológia. (A vályogépítés reneszánsza.) 

Budapest, 2011. Kiadja: Szupervályog Bt.  
 Kovács ME. A szupervályog-építés alapjai. (Tervezzünk és építsünk a 

természettel!) Budapest, 2012. Kiadja: Permakultúra Kft.  
 Kovács ME: Zöldike pintyőke fúr-farag az erdőbe’. (Orvostudománytól az ökofaluig). 

Megjelenés alatt. 
 

Nyelvismeret: angol, spanyol 
 
Személyes adatok:  

 Születési hely, idő: Budapest, 1968. szeptember 23.  
 Munkahely:  Szupervályog és Permakultúra Műhely 
 Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 60. Fszt. 1/A.  
 Tel.: +36-30-448-4695 
 E-mail: kovmoneri@valtozasok.net 
 Honlap: www.szupervalyog.hu, www.valtozasok.net 
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Alkotótárs: Fekete Zoltán János  
 
45 éves szerviztechnikus-hangmester vagyok. Középiskolai elektronikai műszerész 
végzettségemmel 1997-ben  a  kétéves Oktopus Hangtechnikai Szakiskolában Kishonti István 
hangmérnök irányításával  kiváló eredménnyel   hangmester-hangtechnikus képesítést 
szereztem. Ezzel a végzettséggel lehetőségem nyílt olyan munkát vállalnom, amely nemcsak a 
foglalkozásom, hanem a hobbim is.  Egy évig a BauerSound Kft. budapesti bemutatótermét 
vezettem, ahol effekt processzorok, hangosítási berendezések és hangszerek bemutatásával 
és eladásával foglalkoztam. Itt jártasságot szereztem a DigiTech, Lexicon, Alesis, 
Allen&Health, DOD, Torque, Studio Vocalist, AKG, BMP és Hafler készülékek használatában. 
Ezután egy évre az RTL-KLUB tévécsatornához szegődtem hangtechnikusnak, ahol 
magazinműsorok és a híradó külső felvételeinek elkészítésében vettem részt.  

Az elektronika és irodatechnika területére is elkerültem, így szerviztechnikusként fő 
tevékenységem a Canon típusú gépek szervizelése, színes és fekete-fehér fénymásolók, faxok, 
nyomtatók, szkennerek javítása, üzemeltetése.  

A szakközépiskola befejezése óta folyamatosan dolgozom a számítástechnika területén 
is, PC kisgépektől és laptopoktól kezdve a szervereken át a riasztó és megfigyelő rendszerekig 
minden kategóriában van jártasságom. Az  idők folyamán telefonközpontok, strukturált  UTP 
számítógép-hálózatok kiépítésében, javításában is gyakorlatot szereztem, számítógépeket 
telepítek, javítok és új konfigurációkat építek össze. 

Az elmúlt három év során a fő csapást a szupervályog-technológia hazai bevezetése, 
adaptálása jelenti az életemben, különös tekintettel az építési rendszerrel kapcsolatos 
műszaki kérdésekre, a magyarított zsákvályog-technológiába bevitt technikai újításokra. Ez a 
kreatív munka magában hordozza számomra nemcsak a többféle szakmai jártasságom 
kombinálását és a rendszerszintű gondolkodást, de az örömteli munkavégzés lehetőségét is, 
hiszen a (hang)technikával és a művészetekkel is foglalkozhatom.  

Hangmesteri szemmel megláttam a szupervályog-technológiában azokat az akusztikai 
lehetőségeket, jótékony jellemzőket (zajvédelem, egyenletes, diffúz, optimális 
visszaverődésű, nyugodt hangtér a nehéz falaknak és az íves, rusztikus felületeknek 
köszönhetően), amelyek a mai lakóterek esetében sokszor hiányoznak. A zsákvályogból épülő 
(lakó)terek tervezése és építése során fontosnak tartom ezeknek a szempontoknak a 
figyelembevételét, az egészséges hangterek kialakítását.  

 
Egy szó mint száz, ezermester vagyok a technika terén, amely kincset ér bármilyen 

kreativitást és többféle szakmai jártasságot kívánó projektben, legyen az egy új technológia 
bevezetése, egy oktatási program összeállítása, vagy éppen egy kiállítás megálmodása és 
felépítése. 
 
Nyelvismeret: angol alapfok 
 
Személyes adatok:  

 Születési hely, idő: Budapest, 1968. április 10.  
 Munkahely: Szupervályog és Permakultúra Műhely 
 Lakhely: Héreg 
 E-mail: zolimacska@gmail.com 
 Honlap: www.szupervalyog.hu 
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Alkotótárs: Varga Virág Katalin 
 
Tanulmányok  

 1999-2004 - Eszterházy Károly Főiskola, Eger, rajz és vizuális kommunikáció tanár  
Csoportos kiállítások: 

 2003, 2004 - Gárdonyi Ház, Eger  
 2003, 2005 - Miskolci Téli Tárlat  
 2005-2009 - The Kenny Gallery, Galway, Ireland 
 2008 dec. - MART  Visual show, Think-Tank, Dublin 
 2009 - Sheridans on the Dock, Galway  
 2009 jún. - Volvo Ocean Race- Engage Art studios, kurátor: Victoria Mc’Cormac 
 2009 júl-szept. - Hallward Gallery, Dublin 
 2011 dec. - Toldi Mozi, Ipar és képzőművészeti vásár 

Egyéni kiállítások: 
 2008  jún-máj. - Sheridans on the Dock, "First", Galway 
 2008 dec. - Wa Cafe,"The Monkey's Urban Challanges", Galway 
 2009 jún. - Galway City Museum, "Couples and Others", Galway  
 2010 dec. - 2011 jan. Wa Cafe, "What's the Craic?", Galway 

Tanulmányutak:  
 2012 febr.-május - India  
 2012 szept.-dec. - Írország, Németország 
 2013 febr.-május - Tenerife, La Gomera, Sevilla, Marokkó 
 2013 május-október - Magyarország, Zala, Vas, Veszprém, Somogy, Komárom-

Esztergom , Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye  
 
Képzőművész tanárként végeztem Egerben kilenc éve. Azóta főleg Írországban éltem, 

tanultam a hivatalos(angol) nyelvet, ismerkedtem különböző kultúrákkal és nézőpontokkal. 
Aktívan részt vettem Galway és Dublin művészeti életében, figyelemmel kísértem a trendet, a 
recessziót követő változásokat. Dolgoztam és festettem hét éven át, majd útrakeltem, hogy 
kitekinthessek az európai komfortzónából. Tavaly februárban Dél- Indiában induló 
tanulmányutam könyv alakban most készül, azóta kibővült egy kanári- szigeteki és egy 
marokkói úttal és az azóta is feldolgozandó élményekkel. Mindezek hozzásegítettek ahhoz, 
hogy nagyobb tisztelettel és kíváncsisággal viszonyuljak a magyar kultúra gyökereihez.  

Kultúránkban elképesztő tudásanyag és bölcsesség rejlik, motívumkincseinktől kezdve 
az építészeti elveinken keresztül egészen a mese- és mondavilágunkig. A magyar nyelv, a 
rovásírás jelenlegi tanulmányaim tárgya, nagyon új néző - és ''hang"-pontot adnak. Az 
ismeretek megőrzésének és átadásának egy számomra új perspektíváját.  

Tanulmányútjaimat követően bekapcsolódtam a WWOOF-ing programba (***), öko-
gazdaságokat kerestem fel, hogy tanulhassak a hazai helyzetről, emberekről, és hogy szó 
szerint visszatérhessek az anyaföldhöz. Augusztusban találkoztam a szupervályog- 
módszerrel Mónika és Zoltán héregi építőtőtáborában, ahová azóta is rendszeresen 
visszatérek. Elkötelezetten szeretném a hazai alternatív, természetközeli, élettel telibb életet, 
a permakultúrát alkalmazni és népszerűsíteni, hamarosan pedig pedagógusként 
bekapcsolódni ezek, valamint  a vizuális művészetek oktatásába. 
 
Nyelvismeret: angol felsőfok CAE Cambridge 
Személyes adatok:  

 Születési hely, idő: Miskolc, 1981. január 9. 
 Munkahely: szellemi szabadfoglalkozású 
 Lakhely: Budapest 
 E-mail: virihugi@yahoo.ie  
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Katalógusterv 

 
A többnyelvű katalógus koncepciója és tartalmi bemutatása 
 
A katalógus a kiállítás egészének szellemiségét tükrözve egyszerűségében szép, harmonikus 
szín- és képi világával, illetve tartalmi gazdagságával kívánja kiegészíteni a kiállítás anyagát. 
Bár sok kreatív ötlet belevihető egy kiadvány elkészítésébe, kerülnénk a formabontó, esetleg 
extravagáns megjelenést.  

A katalógus alapvetően a kiállítás kísérőanyagául szolgál, de önmagában is egységes 
egészként járja körül az installáció alaptémáját, a gyógyító építészet létjogosultságát. A 
kiállítás mementójaként megjelennek a katalógusban az installációkhoz készült rajzok, a 
kiállításon megjelenő fotók és egyéb képi anyagok.  A tartalom egészét tekintve azonban 
körüljárja az alaptéma időszerűségét, azt, hogy hogyan kapcsolódik a kiállítás a 2014-es 
biennálé fő vonulatához, általános üzenetéhez. Rendhagyó módon, egy kis tudományos 
megerősítést is szeretnénk hozzáfűzni a témához, kihasználva azt a szerencsés egybeesését, 
hogy pályázó a lakó- és középületek egészségre gyakorolt hatásairól készített tanulmányt. 
Bemutatjuk továbbá azokat az ismereteket (természetből vett elemeket, motívumokat, 
összefüggéseket), amelyekre a permakultúra és az organikus építészet támaszkodik, és 
néhány gyakorlati példát arról, hogy hogyan jelennek meg ezek a nemzetközi és a hazai 
épített környezetben. A földépítészet múltjára és lehetőségeire, illetve az általunk választott 
ökoépítészeti technológia, a szupervályog eredetére, történetébe, a technológia lényegébe is 
bepillantást nyújtunk. A katalógus fontos részét képezi a hazai adaptáció technológiai és 
kulturális vonatkozásairól szóló fejezet. Végül, de nem utolsó sorban megszólítjuk a homo 
ludenst, a kreatív embert. Hogyan látja az ember a lakókörnyezetét még érintetlen, gyermeki 
szemmel. Milyen házak és kertek jelennek meg gyermekrajzokon, és a játékos fantáziájú sci-fi 
írók és filmesek képzeletében? Az irodalomjegyzékben  a teljesség igénye nélkül  
felsorolunk néhány a témához kapcsolódó könyvet, internetes linket. 

 
A kiadvány előzetes tartalomjegyzéke fentiek tükrében:   
 Köszönetnyilvánítás 
 Bevezetés, „Háborúból békét”, a kiállítás üzenete  
 Csipetnyi tudomány: Betegítő és gyógyító lakókörnyezet - Metaanalízis és saját 

kutatási eredmények 
 A természet építőelemei és motívumai, és ezek megjelenése a világ és Magyarország 

építészetében 
 Földépítészet, ökoépítáészet a nagyvilágban és Magyarországon – múlt, jelen és jövő 
 Szupervályog, zsákvályog 
 Ráadás  Túl a fantázián: gyermekrajzok, utópiák  
 Melléklet: A kiállításhoz készült rajzok 
 Irodalomjegyzék 

  
A katalógus megjelenése 
 
A borítótervek egyszerű, de igényes stílusúak. A címlapra és a hátsó borítóra egy-egy fotót 
tervezünk, amely olyan építményt ábrázol, amely szimbolizálja a zsákvályog-technológia 
forma- és színvilágát, természetes anyagait (pl. vályogház, kemence vagy kertépítő). Egy 
lehetséges variáció, hogy a címlap ábrázolja a jelent/jövőt, amilyen házban szívesen élnénk, 
vagy amilyen kemencét, kertet építenénk, a hátsó borítón pedig ennek az ősét, pl. egy régi 
parasztházat, búbos kemencét stb. mutatnánk be, illusztrálva: Fontos célunk a mai igényeket 
kielégítő, fenntartható otthonok  építése, de a  kulturális örökségünk, népi építőművészetünk, 
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Az illusztrációk csak előzetes elképzelések, a grafikai tervezést követően alakul ki a végleges design! 
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szakrális építészeti hagyományaink (pl. jurtaforma) megőrzése is. A hagyomány és a mai 
stílus és technológia egészséges ötvözése, továbbgondolása. A borítón megjelennek az 
univerzális, természetből vett motívumok is, amelyek azután a belső oldalak vízjelében 
futnak tovább.  
 A könyv egyetlen formai ötlettel szeretne egy kicsit ünnepélyesebb kiadás lenni. A 2x2 
szimmetrikus hasábból álló belső oldalak közepe kivágott, a mélyedésben egy szép grafika, pl. 
valamilyen, a téma szempontjából fontos szimbólum kerül. Ez a középső rajz a hátlap belső 
oldalára lesz nyomtatva felirattal, esetleg további leírással.  
  

DVD mellékletként a kiállításon vetített filmek és képanyag tartozik a katalógushoz. 
 
A katalógus technikai paraméterei: Tervezett nyelvek: angol, olasz, spanyol, német és 

magyar. Terjedelem: 100-150 oldal. A katalógus mérete 30x30 cm. Borító 300 g-os fényes 
fóliával, belívek 120 g-os matt műnyomó.  
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Költségvetés és ütemterv 

 
Költségvetés 
 
Az installáció jellegzetessége, hogy relatíve kevesebb anyagköltséggel jár, viszont több benne 
a kétkezi munka. A szupervályog nagyon kreatív technológia, a szerkezet kialakításán belül is 
általában többféle lehetőség adódik a megvalósításra, pl. hogy a tömlőt hogyan „kanyarítsuk” 
(l. az installáció egyik falán frízként bemutatott ablakkialakításokat). Nem beszélve a 
formavilágról, felületképzésről. Fontos gyógyító ereje van a színeknek, a harmonikus 
formavilágnak, nemcsak az épületen belül, de a tágabb lakókörnyezetben, kertben, sőt egy 
település struktúrája esetében is (l. mandalafalu háborús menekültek számára). Az 
alkotómunka, környezetünk saját kezű megformálása szintén ép-ítő hatású. A zsákvályog-
építés során a végső megjelenés – amennyiben a kivitelezés szakmai előírásait nem érinti  az 
építés során folyamatosan alakul, a végső forma az alkotótevékenység közbeni „ihlet” 
hatására kristályosodik ki, akárcsak a művészetben.  
 Ezek a szempontok az installáció megtervezésében és megvalósításában is 
megjelennek, és a kiállítás költségvetésében is tükröződnek.  
 A kiállítócsarnokban felépített kreatív alkotóműhely segítségével szeretnénk a 
látogatókat is bevonni, az installációt interaktívvá tenni. Még ha csak pár percet is tud szánni 
az érdeklődő egy kis játékra. Ez az elgondolás folyamatos jelenlétet, a látogatókkal történő 
kommunikációt, és a kiállításban megjelenített ismeretekben való jártasságot igényel. 
Szükséges hozzá továbbá a „műhely” rendben tartása, illetve a kellékek folyamatos 
utánpótlása, ezért szeretnénk saját teremőrt delegálni, aki ezeket a feladatokat is el tudja 
látni. Ilyen feladat az Átriumban lévő kert és a növények gondozása is. 
 Mivel a kiállítás helyben történő kialakítása speciális szaktudás és munkaerő igényes, 
pályázatot hirdetünk a további 3 alkotótárs bevonására, akik részt vesznek a zsákvályog-
technológia alapképzésén, megismerkednek a fenntartható organikus építés és a 
permakultúrás tervezés alapjaival. Ezzel egyben segítjük ennek a szemléletnek elterjedését, 
népszerűsítését is. 
 A kiállítás előtt, közben, illetve azt követően folyamatosan kommunikációs 
tevékenységet folytatunk (kommunikáció közösségi portálokon, sajtó- és médiaközlemények, 
saját honlap, sajtótájékoztató, hirdetés), melyhez megfelelő kommunikációs tervet is 
készítünk. Ennek fontos része a kiállítás dokumentálása (fotó és filmfelvétel), melynek 
szerves része az installáció létrehozásának bemutatása is, illetve a kreatív műhely 
munkájának nyomon követése. A saját delegálású teremőr alkalmanként interjút is készíthet 
az érdeklődőkkel a kiállítás és a magyar pavilon visszhangjáról, a kreatív műhelybeli 
élményeikről, illetve egy minikutatást is menedzselhet (rövid önkéntes kérdőíves felmérés) a 
lakókörnyezet és az egészség, életminőség kapcsolatáról, a környezettudatosságról. Ennek 
eredményei fontos részét képezhetik a kiállítás utóéletének, és a téma továbbgondolásának. 
 A megnyitóra különleges mapping-performance-szal készülünk.  

Az installáció lebontása (a beépített anyagmennyiség miatt) is valamivel 
munkaigényesebb az átlagosnál. A felhasznált anyagok zömében újrahasznosíthatók.  
 

Az adatlapon csillaggal, illetve zölddel jelölt tételsorokat csak abban az esetben kell számolnia a pályázónak,  

a pályázónak, amennyiben azok eltérnek a megszokottól, ld. Pályázati kiírás és Költségvetési tájékoztató! 
 

        Projekt létrehozása: 
   

Bruttó HUF 
 Kurátor és 2 alkotótárs projektszervezési díja  

 
2 500 000 Ft 

 Utazási költségek: 
      

 
*alkotók kiutazása (bejárás, építés)  

 
0 Ft 
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bontás: 4 fő, 1 hét 

   
300 000 Ft 

 

 
kiállítás ideje alatti ellenőrzés, szükséges karbantartás 200 000 Ft 

 Külföldi költségek: szállás, helyi közlekedés, étkezés: 
  

 
bejárás 3 fő, 3 nap 80 EUR / fő / nap 220 000 Ft 

 

 
építés: 6 fő, 4 hét 80 EUR / fő / nap 4 000 000 Ft 

 

 
bontás: 4 fő, 1 hét 80 EUR / fő / nap 670 000 Ft 

 

 
kiállítás ideje alatti ellenőrzés, szükséges karbantartás 

  

  
3 fő, 2x4 nap szállás és napi díj 

 
550 000 Ft 

 

 
utazási biztosítás össz. 

  
150 000 Ft 

 Installáció - beépítendő anyagköltség: 
    

 
föld, homok, drót, PP és jutatömlő, beépítendő berendezés, bútor,  1 500 000 Ft 

 

 
díszítő elemek, textíliák, növények, gyeptégla stb. 

  Installáció - egyéb dologi kiadás, technika 
   

 
műszaki felszerelés (számítástechnika, fényképező, videó- és  1 900 000 Ft 

 

   
hangberendezés stb.) 

  

 
terem festés, felületképzés, technika beüzemelés munkdíj (saját) 0 Ft 

 

 
flipchart és egyéb irodai felszerelés 

 
250 000 Ft 

 

 
kreatív műhely felszerelés  

  
250 000 Ft 

 

 
makettek (anyag és munka) 

  
360 000 Ft 

 

 
flipchartra anyagok összeállítása 

 
150 000 Ft 

 

 
tablók (fotó, képkeret, nyomda) 

 
150 000 Ft 

 Installáció - egyéb kiadás: 
     

 
installáció építésében segítők oktatása (tanfolyami pályázat) 450 000 Ft 

 

 
*teremőrzés 

   
0 Ft 

 

 
pavilon takarítás, kreatív műhely rendbetartása, felszerelés pótlása 250 000 Ft 

 

 
helyi beszerzés: fogyóeszköz utánpótlás, esetleges karbantartás  200 000 Ft 

 Kiadványok (tartalmi összeállítás, grafika, nyomda) 
   

 
katalógus  szerzői honoráriumok 300 000 Ft 

 

 
500 db cc. 150 oldal grafikai tervezés, tördelés 250 000 Ft 

 

   
fordítás, lektorálás 

 
400 000 Ft 

 

   
nyomda 

  
1 500 000 Ft 

 

 
DVD melléklet összeállítás, anyag- és nyomdaköltség 200 000 Ft 

 

 
szórólap, meghívó írással, nyomdával 

 
250 000 Ft 

 

 
postaköltség  

   
50 000 Ft 

 Szállítás, csomagolás, biztosítás 
    

 
*felszerelés, anyagok szállítása 

 
0 Ft 

 

 
csomagolás 

   
100 000 Ft 

 

 
biztosítás 

    
100 000 Ft 

 

 
bontási költségek, sittszállítás stb. 

 
300 000 Ft 

 Bonyolítási költségek (internet, biztonságtechnika, stb.) 450 000 Ft 
 Kommunikáció (közszereplés, reklám, PR): 

   

 
kommunikációs terv  

  
50 000 Ft 

 

 
hirdetés, sajtó, média, sajtótájékoztató, közösségi portálok stb. 250 000 Ft 

 

 
saját honlap tervezés, programozás, karbantartás, fenntartás min. 2 évi) 350 000 Ft 

 

 
szóróanyag, tájékoztató (összállítás, nyomda) 200 000 Ft 

 

 
esemény megnyitó (mapping-performance) 200 000 Ft 

 Tartalékkeret 5-10%         1 000 000 Ft 
 Összesen: 

    
20 000 000 Ft 
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Ütemterv 
 
2014. 
január február március április május  június 
kommunikációs 
terv 

kommunikáció 

honlap design, 
előkészítés 

honlap indítása honlap feltöltése, működtetése 

pályázat a segítők részére  eredményhirdetés oktatás   
katalógus tartalmi összeállítás fordítás/grafikai 

tervezés/lektorálás, 
tördelés 

nyomda   

  szóróanyag 
összeállítás 

nyomda   

   tablófotók    
 anyagbeszerzés, kellékek, eszközök   
 makettek, flipchart anyagok 

elkészítése 
   

   vetítésre kerülő 
videók editálás 

  

   minikérdőív   
    csomagolás, 

szállítás 
 

    kiutazás*  
    pavilon elő-

készítés, festés, 
felületkialakítás, 
technika 

 

    installáció** ** 
     megnyitó 

esemény 
*Kiutazás: május elején 
**Installáció négy hét, tartaléknapok június 1-6-ig 

 

 


