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Táj-box
…vannak helyek, amiket meg kell figyelni és egy pillanatra eggyé válni velük…
A lázbéri víztározó egy általunk választott pontja éppen ilyen különleges helyszín. Már az elsô pillanattól
éreztük, hogy ennek a helynek ereje van. A túraútvonalon található pihenőobjektum arra tesz kísérletet, hogy
egyszerû pihenô funkciója mellett a csendes szemlélôdésnek is teret adjon, ahol a látogató magára maradhat 
a környezettel és annak részletes megfigyelésével erôsödhet fel a hely ereje. Az elôre elkészített elemekbôl összeépített 
építmény a helyszíni tervezés során folyamatosan alakult keresve a természetes helyét és léptékét. Az elkészült objektum
bútor jellegû megfogalmazása is segíti a szemlélôdô pihenést.
Az építmény a Hellowood fesztivál keretein belül készült. Gál Béla, Vass-Eysen Áron és Frikker Zsolt
csapatvezetôk mellett csapattagok voltak: Flórián Dávid, Gárdos Fanni, Gergely Viktória, Horváth Balázs,
Magyar Anikó, Robitschko Davor, Veres Adrienn

Landscape-box
...there are places that we must observe and become one with for a moment... A point of the reservoir of Lázbérc that we
selected is such a special place. We had already felt the strong sense of the place at the very first moment. The landscape box
situated on Hungary’s main excursion path, besides being a place to relax, intends to be a special installation to contemplate.
At that place the visitor has the opportunity to be by himself alone with nature while the intensity of the place is increasing by
observing its details. The building made by prefabricated elements was changed continuously to find its natural position and
scale. Owing to the furniture-like features the object became a perfect place for contemplation and relaxation.
The landscape box was designed and realized as part of Hellowood Festival with the leadership of Béla Gál, Áron Vass-Eysen
and Zsolt Frikker. The members of the team were Dávid Flórián, Fanni Gárdos, Viktória Gergely, Balázs Horváth, Anikó Magyar,
Davor Robitschko and Adrienn Veres.
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