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Sigalit Landau 1969-ben született Jeruzsálemben. 1990 és 1995 között a Bezalel Művészeti és Iparművészeti 
Akadémián tanult, majd egy szemesztert - hallgatói csereprogram keretében - a New York-i Cooper Union 
művészeti iskolában töltött. Néhány londoni év után Tel-Avivban telepedett el, jelenleg is ott él és dolgozik. A 
művész különböző médiumokban alkot: grafikákat, szobrokat etc. szobrokat, videókat és performanszokat, 
valamint önálló vagy a közvetlen környezettel szoros kapcsolatot fenntartó installációkat készít.

Munkái szociális, humanitárius és ökológiai kérdéseket is érintenek, központi témája a hajléktalanok, 
a száműzöttek, az áldozat és az elkövető, a halál és az elmúlás közötti viszony. Alkotásai többnyire az 
ember állapotával függnek össze, művészetében kulcsszerepet játszik az emberi test (sokszor saját teste). 
Nagyméretű installációiban sót, cukrot, papírt és különböző ready made-eket használ.

Sigalit Landau kétszer, 1997-ben és 2011-ben képviselte Izraelt a Velencei Biennálén. Számos nemzetközi 
kiállításon vett részt, többek között a X. Documentán Kasselben (1997) és a New York-i Armory Show-n 
(2005).

 

Sigalit Landau was born in Jerusalem, Israel in 1969, and studied at the Bezalel Academy of Art and Design in 
Jerusalem between 1990 to 1995. During this time she also participated in a one-semester student exchange 
program at the Cooper Union School of Art and Design, New York. After several years in London, she settled 
in Tel Aviv, Israel, where she currently lives and works.

Landau works with a diverse range of media – including drawing, sculpture, video and performance– 
creating works and installations which sometimes stand on their own and sometimes form complete, 
inclusive environments. Her complex works touch on a number of social, humanitarian, and ecological 
issues, embracing topics such as homelessness, banishment, and the relationships between victim and 
victimizer and between decay and growth. As much of her work is concerned with the human condition, 
the figure (often her own) is a key motif. Using salt, sugar, paper and ready-made objects, Landau creates 
large-scale in site installations, which totally change the spaces she works in. 

Landau has represented Israel in the Venice International Art Biennial in 1997 and 2011, and participated in 
numerous international exhibitions among them Documenta X, Kassel, 1997 and the Armory Show, New 
York, 2005.

SIGALIT LANDAU

www.sigalitlandau.com©Sigalit Landau for her works and works descriptions





Three Men Hula, 1999
Three young men are trying to act as one - a corporation, a 
unit made of three, trapped in speed. In a centrifugal pull, they 
dance inside a closed world, centralized but shifting, a center 
with dynamic gravities, a playful, sensual, quasi-achievable task. 
I built a large, 3-meter diameter hula-hoop and shot the video 
with three actors from Cambridge who knew each other since 
childhood. This video was shot in Chisenhale Gallery, London.

Hármas hullahopp  1999
Három fiatal férfi igyekszik egy emberként mozdulni, 
miközben ez a három testből álló egység a sebesség rabja. A 
centrifugális erő húzásában, egy zárt és centralizált világban 
táncolnak, de el is mozdulnak egymástól. Bár az egyetlen 
centrum vágyát dinamikus, széttartó gravitációk roncsolják, 
mégis egy játékos, érzékletes, kvázi-megvalósítható vállalkozás 
illúziója jön létre. Egy 3 méter átmérőjő hullahoppkarikát 
készítettem, és a „játékra” három olyan cambridge-i színészt 
kértem fel, akik gyerekkoruk óta ismerték egymást. A videó a 
londoni Chisenhale Gallery-ben készült.

Three Men Hula, video, 1’36” 

Hármas hullahopp, videó, 1’36” 



DeadSee, 2005
A cord of 250 meters penetrates 500 watermelons forming a 6-meter 
spiral raft in the saturated salt waters of the Dead Sea. The spiral turns 
as a whirlpool in reverse to its normal direction. I am floating, locked 
inside the layers of the spiral, between the center and the periphery of 
the sweet raft. I am reaching out against the direction of the turning 
raft towards a small area where the fruit is wounded, red and exposed, 
like me, to the sting of the salt. The salt solution of the Dead Sea 
enables everything to float. The spiral gradually becomes a thin green 
line abandoning the frame. 

DeadSee, 2005
500 görögdinnyét fűztünk össze a Holt-tengeren egy 250 méteres 
huzallal – így egy 6 méteres spirál formájú „dinnyetutajt” kaptunk. A 
spirál az örvény megszokott irányával ellentétesen mozog. Én a spirál 
rétegei, e mézédes tutaj középpontja és pereme közé zárva lebegek. A 
tutaj forgási irányával szemben kinyújtom a karom egy olyan terület 
felé, ahol a dinnye megsérült, vörös húsa pedig kiszolgáltatott – csakúgy, 
mint én – a só marásának. A Holt-tenger sós vizében minden lebeg. A 
spirál fokozatosan vékony, zöld vonallá válik, majd eltűnik a képből.

DeadSee, videó, 11’39”

DeadSee, video, 11’39”



Working Title WM I+II, 2010 (Image - next page)

Working Title WM III+IV, 2010
Water W Woman, Melon M Man. Behind every scene there is always another scene. 
The only people who pick watermelons in Israel are men coming from an Arab-
Israeli village called Manda, near Nazareth. Why? They say they are professionals, the 
strongest; the ones who have been picking watermelons for decades (The first mention of 
watermelons in the area was in Egypt 5000 years ago). 

The only way to look at landscape without political blindness/ barriers/ guilt and also 
without romanticism is by looking down at the earth/ the sea/ the street/ one’s feet - with 
the camera? facing down; like looking at a map or at a text. ‘Working Title WM’ was 
created in the wake of the monumental work ‘DeadSee’ of 2005, a work in which some 500 
watermelons were assembled, linked and juxtaposed in a different gravity – metaphoric, 
dead and sterile. In ‘Working Title WM’, the fruit is removed from its growth stem, lined 
up and collected. In the diptych I show several men, each throwing one watermelon at a 
time, passing the heavy fruit from one to the other - there are many pickers but the green 
explosive melons are removed “one at a time”.

Munkacím FN I.+II., 2010 (Kép a következő oldalon)

Munkacím FN III.+IV., 2010 
Water W Woman, Melon M Man. Minden jelenet mögött ott húzódik egy másik. 
Izraelben csak a Manda nevű, Názáret melletti arab-izraeli faluból érkező férfiak 
szüretelnek görögdinnyét. Miért? Azt mondják, ők a hozzáértők, ők sokkal erősebbek 
és már évtizedek óta ők szedik a görögdinnyét. (Először az 5000 évvel ezelőtti 
Egyiptomban említik a gyümölcsöt.)

Csak úgy tudunk politikai elvakultság/gátak/bűntudat – és romanticizmus – nélkül a 
tájra nézni, ha egy lefelé fordított kamerával szemléljük a földet/a tengert/az utcát/a 
lábunkat. Mintha egy térképet vagy szöveget néznénk. A Munkacím FN annak a 
2005-ben készült, DeadSee című monumentális alkotásnak az utóhangja, amiben 
megközelítőleg 500 görögdinnyét kapcsoltunk egymáshoz egy másfajta – metaforikus, 
holt, steril – gravitációs környezetben. A Munkacím FN című munkában a gyümölcsöt 
leszakítják a száráról, sorba rendezik és begyűjtik. A diptichonon férfiakat látunk, akik 
egyenként, sorban dobják egymásnak az addig rejtőzködő termést – a sok szüretelő 
egyenként távolítja el a zöld, „robbanékony” dinnyéket.

Working Title WM I+II, Working Title WM III+IV, HD-video, 9’06” Munkacím FN I.+II., Munkacím FN III.+IV., HD-videó, 9’06”





Four Entered the Grove, 2012
Four olive trees are mechanically shaking in the olive grove. The force of the 
machine causes a hailing shower of green, black and red olives to fall to the 
ground, creating a cloud of dust. In the sound-track of this piece, I added the 
sound of my own heartbeat - like missiles on top of the sounds, made by the 
picking machines that resemble machine guns.

Four Entered the Grove , HD-video, 3’21”

Négyen léptek a ligetbe, 2012
Négy olajfa rázkódik mechanikusan az  olajfaligetben. A fát rázó gépek 
hatására zöld, fekete és vörös olívabogyók százai hullnak a földre, hatalmas 
porfelhőt kavarva. A videóban a szívem dobogása – akár a rakétalövedékek 
hangja – hallható, a szüretelőgépek gépfegyverszerű robajával párosulva. 

Négyen léptek a ligetbe , HD-video, 3’21”

About the ‘Masik’ project:
I filmed a harvest of olives in the Negev desert, in the south of Israel. The project involved a series of three 
video works, ‘A Tree Standing’, ‘Four Entered the Grove’ and ‘MASIK’, which were captured at an 11,000 square 
kilometres olive grove. This area is watered by extremely salty water wells from that were discovered under this 
cooperative farm, founded in 1943. [http://revivim.kibbutz.org.il/]. 

About the title of the work:
A story about four travellers who all together, relate to my biography.
The Hebrew word ‘pardes’ (Grove) is of Persian origin. ‘Pardes’ is also the source of the English word paradise, 
which entered the English language via Latin and Greek. The word ‘Pardes’ also refers to different approaches 
to biblical exegesis or, simply, the interpretation of texts in the Torah. 

The Talmud (Hagiga 14b), Zohar (I, 26b) and Tikunei Zohar (Tikun 40) report the following incident regarding four Mishnaic Sages.

A Meszik-projekt:
Filmre vettem egy olajfaszüretet az Izrael déli részén elhelyezkedő Negev sivatagban. Három felvételt (Álló 
fa, Négyen léptek a ligetbe és Meszik) készítettem a tizenegyezer négyzetkilométernyi olajfaligetben. Ezt a 
területet az 1943-ban alapított termelőszövetkezet mélyén lelt kutakból származó, rendkívül magas sótartalmú 
vízzel öntözik.

A mű címéről:
A héber „pardesz” (liget) szó perzsa eredetű. A „pardesz” szóból származik az angol „paradise” is, ami latin és 
görög közvetítés révén került az angol nyelvbe. A „pardesz” különböző bibliai szentszöveg-magyarázat is jelöl, 
illetve a Tóra szövegeinek az interpretációit jelenti. 

A Talmud (Hagiga 14b), a Zóhár (I, 26b) és a Tikkun Zóhár (Tikkun 40) a következő történésről ad számot a négy Misna-bölcs 

vonatkozásában.



MASIK, 2012
In Hebrew, the process of harvesting olives is called “Mesik”. Traditionally, it is 
a process of shaking and beating the ripe olive tree, at the beginning of winter, 
in order to collect the olives that fall from it. Here a machine is shaking the tree, 
while the olives fall onto a net. The net is then picked up and made into a sack 
in which the men then carry the olives. In this video work, Palestinian workers 
are engaged in harvesting olives in the grove of kibbutz Revivim. The young 
workers are wielding the sticks; their movements choreograph a fierce ritualistic 
dance around the trees – a hunt, almost a pursuit. Their dark faces are covered to 
protect them from the dust, and this casts a menacing air. Nets are spread on to 
the ground, to catch the falling olives. This olive harvest takes a turn that is quite 
distinct from mere documentary. The nets on the ground transform the olives 
into prey (excerpts from a text by Diane Watteau, May 2012).
The sound work by the composer Isaac Shushan, integrates the reconstruction of 
funeral chants and live recordings of the harvest.

Meszik, 2012
Héberül „meszik”-nek nevezik az olajbogyó-szüretet. A hagyomány szerint 
az érett olajbogyóktól roskadozó fát megrázzák és ütögetik, aztán begyűjtik 
a lehullott termést. Itt gép rázza a fát, az olajbogyók pedig egy hálóra 
hullnak, amit aztán a férfiak a földről felemelve zsákszerűre összehajtanak és 
elhordanak. A videón a palesztin munkások a Revivim kibuc olajligetének a 
termését szüretelik. A fiatal férfiak botokkal dolgoznak; mozgásuk valamiféle 
tüzes, fa körüli táncszertartásra – vadászatra, szinte üldözésre – emlékeztet. 
Sötét arcukat a por miatt elfedik, s ez fenyegető külsőt kölcsönöz nekik. 
A hálókat szétterítik a földön, így gyűjtik be a lehullott olajbogyókat. A 
videóban az olajfaszüret dokumentumfilmekre nem jellemző fordulatot vesz: 
a földön elterülő hálók az olívabogyót zsákmánnyá, prédává változtatják 
(részletek Diane Watteau szövegéből, 2012. május).
A videó hanganyaga Shushan Isaac műve: a zeneszerző temetési énekeket 
komponált össze a szüretelés zajaival.

MASIK, HD-video, 6’06”

Meszik, HD-videó, 6’06”



Window, 2012
Close-up shot: the window of a running washing machine, 
which appears immensely enlarged and especially transparent.
The machine contains the T-shirts of Palestinian workers who 
work in the grove of Kibbutz Revivim.

A lot of dust is lifted into the air while the harvesting process 
takes place and thus the water of this laundry is filthy.The 
worker seen in video work called MASIK Agreed to wear the 
shirts which I prepared for them.

Ablak, 2012
Közelkép: egy éppen üzemelő mosógép különösen nagy méretűnek 
és átlátszónak tűnő ablaka. A mosógép azokat a pólókat mossa, 
melyeket a Revivim kibuc olajfaligetében szüretelő férfiak viselnek 
munka közben.

A gép mos. Aztán egy pillanatra megáll. Egy póló „Bridge” (vagyis 
„Híd”) felirata villan fel. A folyamatos forgás és ruhákat ellepő víz 
szinte teljesen megtölti a korábban üres teret; a lehetőségek ablaka 
bezárul. A videó véget ér, ahogy a vihar a mósógépben lecsendesül.

Ahogy a szüreteléskor a levegőbe került por a textilből kioldódik, 
a víz piszkossá válik. A Meszik című videómunkában látható férfi 
munkások az általam kimosott pólókat viselik.

Ablak, HD-videó, 12’54” 

Window, HD-video, 12’54” 

About the title of the work ‘Window’:
From a rock opera which was created and shown 
in Israel when I was eighteen.

“The Song of the Rape”
Ehud Banay and Mazi Cohen
Words: Hilel Mitelpunkt
Tune: Ehud Banay, Yosef Hayim

They: Mammi Oh,Mammi 
Open your legs Mammi!
We are seven oppressed,  
Seven Palestinians!

Twenty years of occupation, 
We will not wait a day longer!
Our Erection and sperm, 
Will be our redemption!

She: No, … please listen! 
…. Just one moment!
Before you take down your trousers,
Ishmael and Isaac …
Were brothers!
And we have one father in the heavens!
You were born in a refugee camp
Hot all summer, cold at winter time,
I was born in a development
Immigrant camp-town,
We were two … that were born the same!
I was exploited just like an Arab worker,
Behind the counter of a petrol station
You were forsaken!
But so was I!
Each and every one of us was 
Taken under …exploitation
 
They: Mammi O, Mammi,
Your sad story casts sadness,
Depression is entering our hearts,
But we have no choice,
We are determined!
Tonight we will reclaim our honor!
You banished our children O, Mammi, 
In the name of demography,
You stole our fields O, Mammi, 
In the name of geography,

You called us “roaches”!
Out of your demagogy,
We will rape you O, Mammi, 
In the name of our ideology! 

She: No… please listen! 
…. Just one moment!
Before you take down your trousers,
Ishmael and Isaac…
Were brothers!
And we have one father in the heavens!
It is not the hands of the child I was...
That expelled your children,
And not my silenced lips, 
That called you “roaches”!
Not my overworked feet, 
That marched in Hebron and Nablus!
Not my wheel-chair ridden husband 
-- your Zionist nightmare

They: Mammi O, Mammi,
We’ll fuck you cos we were exploited,
It is your leaders that are our tragedy
The Palestinian people are demanding 
their freedom
So please don’t take this rape in a 
personal way!
Twenty years of occupation,
We can’t wait any longer,
Our Erection and sperm, 
Will be our redemption!
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Ez a kiállítás Sigalit Landau első önálló magyarországi bemutatkozása. A tárlaton a művész legújabb 
videómunkái láthatóak, kiegészülve korábbi videóinstallációkkal. A 2012-es MESZIK és a Négyen léptek a 
ligetbe című videók egy férfiak által végzett olívaszüretet mutatnak be, ahol a fákra helyezett gépek sora 
a természet ember általi kizsákmányolásának nagy témáját is megidézi. Az Ablak című alkotásban egy 
mosógép forgó dobja látható, melyben a körkörös mozgásnak kiszolgáltatott élettelen tárgy hánykolódása 
követhető nyomon, a mosógép zaja pedig ütések hangjára emlékeztet. Élő és élettelen, tárgyi és környezeti 
világ kölcsönhatása s egymás ellen ható erői jelennek meg ilyen módon. A kör az alapmotívuma a Három 
férfi hullahoppja című munkának is. A madártávlatból felvett DeadSee című videón dinnyékből fűzött 
óriási – Robert Smithson Spirális gátjára emlékeztető – spirálformában a művész meztelen teste tűnik 
fel. A Munkacím FN (2010) elnevezésű videódiptychonok, melyeken dinnyeszedő férfiakat láthatunk – 
hasonlóan a 2012-es alkotásokhoz – egy valós, ugyanakkor kulturálisan telített szituációt mutatnak be, de 
a kameraállások váltakozása, az egymás után következő képkockák, a hangeffektusok az esztétikai látás 
hatalmáról és jelentésteremtő erejéről tanúskodnak.

Boros Lili

 

This exhibition is Sigalit Landau’s first solo appearance in Hungary. It features the artist’s latest video works, 
complemented by earlier video installations. The videos entitled MASIK and Four Entered the Grove (2012) 
present an olive harvest performed by men, where the row of machines attached to the trees also evokes 
the great topic of the human exploitation of nature. In the work entitled Window, the spinning drum of a 
washing machine is seen, showing lifeless objects as they tumble about at the mercy of the circular motion. 
The noise produced by the machine is reminiscent of rhythmic pounding. The interactions and opposing 
forces of the living and the inanimate, the world of objects and the environment, are thus represented in 
Landau’s work. The circle also serves as the basic motif in the video entitled Three Man Hula. In DeadSee, 
shot from bird’s eye view, the artist’s naked body is seen within a gigantic spiral shape created by strung-
together watermelons, reminiscent of Robert Smithson’s Spiral Jetty. The video diptychs entitled Working 
Title WM (2010), which portray the work of men harvesting watermelons, present– similarly to the 2012 
work – a real, while also culturally loaded, situation. The shifting camera positions, the sequence of frames 
and the sound effects, however, attest to the power and meaning-generating force of aesthetic vision.

Lili Boros

TÁRLATVEZETÉSEK
(Csak a kiállításra szóló belépőjegyet kell megvásárolni)

2013. március 24., vasárnap, 16 óra
2013. június 2., vasárnap, 16 óra – záró tárlatvezetés Boros Lili kurátorral

MÚZEUMPEDAGÓGIA

Az Óperenciás tengeren

A programra jelentkező kisiskolás csoportok, miközben egy végtelen történetet találnak ki, mesélés 
közben illusztrálják is azt. Az így születő képekből egy bármeddig folytatható, spirális forma rajzolódik ki. 
Korosztály: 6-10 évesek

Tér-vers

A foglalkozás résztvevői kísérletet tesznek egy közös (végtelen) vers megírására, amely összehangolt 
mozgás és gondolkodás végeredménye. Az alkotás egy nagyméretű Möbius szalagra készül, így a szöveg 
összeolvad, nem lesz kezdete és vége.
Korosztály: 11-14 évesek

Loop

 A programra jelentkező középiskolások egy végtelenített film forgatókönyvét és storyboardját készítik el. 
A film szereplői tárgyak és gépek ‒ ezek mozgása és működése hozza létre a film zenéjét.
Korosztály: 15-18 évesek

Jelentkezés és további információ: Szabics Ágnes – szabics.agnes@mucsarnok.hu

Részvételi díj: 700 Ft / fő

IRODALOM

2013. május 17., péntek 18 óra
„Körkörös romok”
Beszélgetés és felolvasás Sigalit Landau kiállításához 
kapcsolódóan Tóth Krisztinával és Vörös Istvánnal.
Moderátor: Bazsányi Sándor
Belépő: 500 Ft
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