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Miguel Angel Velit „Az utazás” című 

kiállítása 

Tóth Enikő1 

Miguel Angel Velit 2016 nyarán részt vett a Ta-

tabányai Múzeum, a Tatabánya Alkotó Művésze-

iért Alapítvány és a The Quarry Contemporary 

Arts International együttműködésével megvaló-

sult KÉP-ZE-LET Nemzetközi Szobrász Szim-

póziumon, Tatabányán. A Tatabányai Múzeum – 

Bányászati és Ipari Skanzenben működő „művé-

szeti táborban” két nagyméretű fémszobrot alko-

tott, amelyek most is az ott található szoborkert 

részei. 

 

A tatabányai kiállítás megnyitója.  

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

A The Quarry Contemporary Arts International 

és a TMJV Tatabányai Múzeum képviselőinek 

megállapodása alapján – a hosszú évek óta tartó, 

sokrétű közös tevékenység új elemeként – időről 

                                                           
1 A cikk szerzője a Tatabányai Múzeum művészettörté-
nész – főmuzeológusa, a kiállítás kurátora 

 

időre kiállítással mutatkozik be a múzeumi köz-

pontban egy-egy külföldi művész. Eugene Y. C. 

Zhou tajvani képzőművész tavaly megrendezett, 

”Embererdő” című kiállítását2 követően idén a 

Peruból érkezett Miguel Angel Velit mutatta be 

„Az utazás” című, festményeket, grafikákat, 

nyomatokat, videókat és mindennapi tárgyakat 

tartalmazó installációját. Az együttműködés célja 

a művészek, művészetszervezők, intézmények, 

települések, országok összekapcsolása. Emberek 

és kultúrák találkozására kívánunk lehetőséget 

biztosítani. 

A világot évek óta járó Miguel Angel Velit egyik 

megállója a tatabányai kiállítás, amely apró és 

nagy, hozott és helyben gyűjtött tárgyak, vala-

mint művészeti alkotások halmaza, elemeit és 

megvalósítási módját tekintve is az út egyfajta 

modellje. „Az utazás” című installáció egy kon-

cepcióra épülő különféle variációi már megvaló-

sultak Peruban, Kolumbiában, az Amerikai 

Egyesült Államokban. „Az utazás” mint kiállítás 

az utazásnak mint alapvető élethelyzetnek tulaj-

donképpen egy konkrét térbe ideiglenesen beépí-

tett fragmentuma. 

Útja során a művész találkozik különböző kultú-

rákkal, ideiglenesen összekapcsolódik emberek-

kel, belemerül élethelyzetekbe, saját személyén 

keresztül kapcsol össze olyan dolgokat, amelyek 

amúgy nem feltétlenül találkoznának. Az úton 

levéshez szükséges kitartással, az emberre nyíló 

figyelemmel megtapasztalja a világot és abban 

önmagát. Ha úgy vesszük, útja maga a mű, 
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melyben egyik napját a másik után, egyik lépését 

a másik után alkotja egésszé, és ha kell, bontja 

részekké. 

A tervezettségnek és az esetlegességnek, a szer-

vezettségnek és szervezetlenségnek érdekes ke-

veredése jellemzi ezt az utat, ebből fakadóan ezt 

a kiállítást is. A művész folyamatosan gyűjt, 

benyomást, látványt, tárgyat, emberarcot. Fo-

lyamatosan rögzít, fest, rajzol, installál, össze-

függésekbe rendez, aktualizál, idéz. És folyama-

tosan elenged, helyszínt, embert, tájat, képet, 

élményt. Időről időre választ, hogy mivel tud 

tovább utazni, mit bír el, mit hagy el, mi az, ami 

elfér a csomagjában. A művész – mivel bejárja – 

uralja a világot. Ugyanakkor – mivel átadja ma-

gát kiszámíthatatlan helyzeteknek – engedi, hogy 

a világ uralja őt magát. Érdekes kísérlet ez a sza-

badságról szóló játék. 

 

Performansz Miguel Angel Velit közreműködésével a 

Múzeumok éjszakáján, 2017. június 24-én.  

A kiállítás létrehozása után az út következő ál-

lomása a Tatabányai Múzeumban megrendezett 

Múzeumok éjszakája idején volt, ez alkalommal 

Miguel az épület melletti parkban festett, a mú-

zeum vendégeivel közösen. Az esemény jelentő-

ségét egyrészt a személyes jelenlét ereje adta, 

másrészt a mű megvalósulásának folyamatába 

való betekintési lehetőség. Velit festési módszere 

is leképezi ugyanis az életvitelét meghatározó 

utazást, vagy ha úgy vesszük, a térképet, amely 

alapján mozog a világban. Ahogy tervezi, alakít-

ja, rétegről rétegre haladva lebontja és felépíti, 

szabadjára engedi, majd visszafogja az utakat,

tevékenységeket, emberi viszonyokat, ugyanúgy 

alakítja a képet: időzít, kivár, kiválaszt, rétegez, 

használja az anyag tulajdonságait, megfigyeli 

kapcsolódásait, egymás mellé helyez, visszavo-

nul, majd előrelép. Az út tere ez esetben hangsú-

lyozottan a kép tere, amelyet bejár a festő, a fes-

ték, az ecset. A nonfiguratív mű dús, vastag fes-

tékrétegekből álló faktúrája tulajdonképpen a 

térképet mutatja: az utazás áramló vonalait, az 

emberi test érhálózatát, az elme, az élet áramló 

irányait. A performance zárásaként egy, a kiállí-

tás terében megrendezett, az installáció alkalmi 

részeként megjelenített, újabb kiállítást nyitot-

tunk az ott és akkor született alkotásokból. A 

Velit által festett kép a Múzeum gyűjteményébe 

került. 

Néhány nap múlva Komlóra utazott a művész, 

ahol a Lakics Kft. és a Pécsi Tudományegyetem 

együttműködésével megvalósult „TÉRERŐ” 

Szobrászati szimpóziumon vett részt, itt többek 

között létrehozta a nagyméretű, „Napenergia” 

című szoborművet. 

Az utazás jelentős szervezői munkát igényel 

mind a művész, mind a vele együttműködő em-

berek, intézmények részéről. Ezzel a kitartó, 

következetes háttérrel jöhet létre műalkotások, 

valamint kiállítások sora, mely utóbbiak maguk 

is egy-egy műalkotásként foghatók fel. 

A festő július 14-én indult vissza otthonába, Li-

mába, majd Argentínában vett részt egy szobrá-

szati szimpóziumon. 

 

A művész a tatabányai kiállításon.  

A fotókat Vágó-Lévai Katalin készítette 

 



  

Vikor Georgina „A lélek útjai” című 

tatai kiállításáról-  

Tóth Enikő3 

Vikor Georgina meséi között, az ő meséinek 

egy-egy kiragadott momentumát mutató képek 

között állunk. Nem véletlenül használom a mese 

szót, mert ezek a festmények és digitális „fest-

mények” alapján készült nyomatok gyermekko-

runk, képzeletünk meséit, álmainkat idézik. Kö-

szönhető ez ábrázolásmódjuknak, motívumhasz-

nálatuknak és nyilván a művészi szándéknak. 

Georgina meséit, a saját meséinket emlegettem. 

Tán mégsem csak mesék? A mesélő hangvétel, 

képi világ tán éppen a valóság felé ringat min-

ket? És mindennapi tevékenységeinket átható, 

világfolyamatokba ágyazódó tapasztalataink, 

sejtéseink sorának felvillantásával tárnak fel sze-

líden régi meséket vagy meseként őrzött tudást? 

Meséljünk hát a meséket és valóságot idéző ké-

pekről! Avagy álmodjunk! Gina az „álom” szót 

használja főként. Az ő álmai, ő képei, de – mi-

ként arról szóltam – a mieinkkel egybecsengők. 

És a hatásuk elsősorban valóban ebből fakad: 

egyrészt személyes érintettséget érzünk, ezek a 

mi álmaink is. Másrészt érzékeljük a festő részé-

ről vállalt és nyíltan mutatott személyességet, 

látjuk a világ dolgaival, azokon belül az önma-

gával való érzékeny játékát, látjuk az arcát, az 

alakját. Minden képe saját útját leképező, finom 

önarckép. Megkapó ez a közvetlenség. És meg-

kapó a tükröztetések hullámzó, ide-oda mozduló 

képi és gondolati játéka: az önmagában tükröző-

dő világról mesél, miközben a világban tükröző-

dő önmagára figyel. És a festett arc mintegy ránk 
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nézve, elénk tárja tekintetét, önnön lelkének tük-

rét. 

A mese része tehát az arc, és azzal együtt az ál-

arc is. Az átlényegülés szimbóluma, az Ént elrej-

tő védelem, és a más erők felvételének ősi esz-

köze. 

A mese része a haj, az ősi szimbólum, amely az 

életerő, a szabadság, a méltóság. Amelynek alap-

jellege az erotika és a játékosság is. És a haj hul-

lámzik Georgina képein, néha víz, néha termőta-

laj és a fejtetőn, mintegy koronaként az isteni 

inspiráció, az égi felé mozdulás, az azzal való 

összeköttetés lehetőségét hordozza. A „Hullám-

zás” és a „Tükörkép” című képeken a haj hajlik, 

áramlik át egyik minőségből a másikba, ezáltal 

összekapcsolva azokat. 

 

Vikor Georgina: Gyöngyöt az embernek. Fotó: Tóth Enikő 

E képeken nem elsősorban analógiák mutatkoz-

nak, jóval inkább egymásba fonódó, mosódó, 

gomolygó dolgokat érzékelünk. Úgy látom, az 

alkotó nem akar feltétlenül azonosságokat meg-

határozni, hanem egyszerűen figyelmesen, vizs-



gálódva, egyfajta önátadással hagyja, hogy a 

dolgok önmaguk legyenek, ebbe, majd abba az 

irányba mozduljanak, ilyen és olyan értelmükben 

bomoljanak ki. Nem az analógiák süvítő ereje 

képeinek meghatározója, hanem az egymásba 

áramló valóságrészek hasonlóságai. Az ő szemé-

lyiségéből, művészi gondolkozásából ez fakad, 

és mivel ez hiteles, a képeiben működésbe lép. 

Képszervező és gondolatszervező motívumként 

újra a hajat említem. A haj Ginánál kert is. Az 

égi kert. Tekintsünk a „Haj” és a „A kalitka” 

című képekre! Ezen a ponton mesénk, álmunk, a 

kiállítás egyik fontos elemét emelem ki, és ez a 

madár. Aki röptével befogja a világ rétegeit, a 

folyamatosan egymásba lényegülő anyagi és 

szellemi területeket. Nem véletlen, hogy a lomb-

koronaként ábrázolt hajban ott a madár. Hiszen 

ahogy a fejtetőn a haj az ég felé nyílás lehetősé-

gét is jelenti, a madár hagyományosan a menny 

és föld közötti kapcsolat, az istenekkel való 

kommunikáció, a lélek szimbóluma. A magasabb 

tudatállapotba való lépés szimbóluma. Gondol-

junk akár a Madonna-képekre, amelyeken a 

gyermek Jézus kezében a kismadár nem más, 

mint a megváltott emberi lélek. Rendkívül gaz-

dag a madárhoz kapcsolódó képzetek tárháza. 

Gina kiállítási plakáton is kiemelt festményén a 

nőalak hullámzó hajtengeréhez kapcsolódva 

vándormadarak röpte alkot szinte láncot. Tudjuk, 

hogy a vándormadarak, vissza-visszatérésük 

miatt némely kultúrában a feltámadást, némely 

kultúrában a lélekvándorlást jelenítik meg. És mi 

a kiállítás címe? „A lélek útjai”. 

A buddhizmusban a madár röpte az élet jelképe, 

a hullámzó, csapongó úté, amelynek célja a fé-

szek, a Nirvána elérése. És mi a női fejen, az 

önarcképen a haj? Nem más, mint gazdag, nagy, 

zegzugos fészek. 

Néhány nappal ezelőtt említettem Ginának, hogy 

a kiállításra vonatkozó figyelemfelhívásként 

közzétennék a neten egy festményről készült 

fotót. Az „Egy” című képet töltöttem fel, amely 

egy korábbi, frissen kikelt feketerigókat fészek-

ben ábrázoló fényképem mellé került. Néztem 

egymás mellett a két képet. Az egyik egy perui 

művésznek a tatabányai skanzenben álló fém-

szobrába ágyazott rigófészek, a madár azt a he-

lyet találta biztonságosnak. A másik pedig Geor-

gina fészke. 

Fészek, amelynek középpontjában, mint anya-

méhben ikerpárként álmodik az emberpár. A kép 

világában minden tisztán és egyértelműen a he-

lyén van, a vertikális és horizontális osztásban 

lélegző világ áttekinthető, rendezett, a dolgok 

tisztán kapcsolódnak benne. Az embert indázó 

érhálózat kapcsolja, tartja a térben. A színek és 

fények egymás kiegészítői, egymáshoz képest 

létezők, a valóságrészek egymásba ágyazottak. 

És minden az út része. 

 

Vikor Georgina műve József Attila egyik töredékéhez:  

” … nagy Egy vagyunk mi ketten, A végtelenbe megma-

radsz velem, az Ének én vagyok s én rólad énekeltem.” 

És minden az út része – ez utóbbi mondat fontos, 

hiszen az egyértelmű, hogy ez a kép, amelynek 

kapcsán a fészek-motívumot említettem az 

imént, egy dobot formáz. És a dob – akár a sá-

mándob – jelei a szellemi út térképét alkotják. 

Kör alakja hagyományosan maga világ. Más 

értelmezésben, pl. a hinduizmusban az eget 

szimbolizáló napkorong. Fészkünk, életünk, lel-

künk röptének célja tehát maga az utazás, 

amelyben létezünk. A statikus kialakítású kép az 

állandó mozgás finom, feltartóztathatatlan ener-

giáját tartalmazza. A festmény középpontjában a 

férfi- és nőalakkal, a függőleges és vízszintes 



osztás finom képi bemozdításával az ősi, kétpó-

lusú jelet is idézi. 

A dob hagyományosan, például a sámán táncá-

hoz kapcsolódva az utazás segítője, hangja a 

lódobogás és a szívverés. A sámán pedig a mai 

napig a transzcendens felé emelkedés szimbólu-

ma, lelke madár alakban, égi úton jár, alakja a 

modern kori pszichológiában is az embernek az 

önvaló elérését célzó törekvését szimbolizálja. 

 

Madártánc - részlet. Fotó: Tóth Enikő 

A mese részeként itt érek el a tánchoz. Az „Ál-

arcokkal táncoló” egymásba hullámzó tér- 

avagy energiafoszlányai, a „Madártáncos” testét 

borító, lángot idéző tollruha az égi felemelke-

déshez kapcsolódó, a tisztánlátásra utaló motí-

vumok. Talán a táncmotívum kapcsán mutatko-

zik meg leginkább, hogy Georgina tudatosan 

vetít egymásra különféle kultúrákban élő ha-

gyományokat. Amelyekben az alap azonos: a 

tánc révén oldódás, akár eksztázis segít a termé-

szeti erőkkel való érintkezésben. Az állati öltö-

zetben, álarcban tánc segít az azonosulásban, 

erőátvitelben. A tánccal az életet modellezem, 

abba kapcsolódok. Felszabadító, adott esetben 

katartikus jellege egyszerre eszköz és élmény. 

Az „Álarcokkal táncoló” tartása Síva, a pusztító 

és megújító kozmikus táncát idézi, akinek egyik 

attribútuma a dob, életet és halált táncol a világ-

ba, önmaga a világ körforgása. A „Madártán-

cos” mintegy tűzben lobogó alakja a sámánokat 

idézi. A maják például a napsugarakkal, a tűzzel 

kapcsolták össze az égben szárnyaló madár tol-

lát, az ember tollkoronája a nap sugarait gyűjti 

össze, és az égi hatalomra utal. Ne felejtsük, 

hogy a tollkorona a hajunkhoz tartozik. A Tata-

bányai Múzeum régi, már nem látható állandó 

kiállításában szereplő, Boglár tanár úr Amazo-

nas-menti gyűjtéseiből származó pompás tollko-

ronákat nézve, döbbenetesen tisztán lehetett 

érezni ezt az ideát. És a tárgyaknak és jelensé-

geknek az emberi elme által megértett és össze-

kapcsolt, összefüggő erőit. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül a kiállítás pillan-

góit. Hagyományosan lélekszimbólum, hiszen 

csapongva, repkedve a fény felé törekszik. A 

lángokba repülő lepke a lélek halálban való meg-

tisztulását és újjászületését jelképezi. A közép-

korban gyakran ábrázolták az emberi testet elha-

gyó lelket lepkeszárnyú gyermekként. Ne felejt-

sük, hogy e lény teljes átalakulással fejlődik ki, a 

hernyóból báb lesz, majd abból emelkedik ki a 

pillangó, aki ily módon nem más, mint a halott 

testből felszálló lélek. Vagy ha úgy vesszük, a 

fizikai létből kitörő lélek. A lélek változásai „A 

lélek útjai” című kiállításban. 

Gina képei mint álombéli jelenetek függnek, 

állnak a galériában, ebben a megálmodott, felépí-

tett, felnevelt, élt és éltetett, különös, szintén 

kissé álomszerű térben. Részesei vagyunk most 

ennek a mesevilágnak. 

A képek felületén mintha egy-egy könnyű fátyol 

lebegne, a festésmódnak, a színeknek és az egy-

másba érő ideák felsejlésének, hullámzásnak 

köszönhetően. 

A fátyol valójában mi magunk vagyunk. Önma-

gunk vagyunk a világok közti fátyol. A képeket 

nézve ezt a határt érzékeljük. Hát nézzük, lássuk 

őket! 



 

Digitális jólétről és globális fenyege-

tettségről az Infoparlamentben 

Szilassi Andrea 

A VII. Információs Társadalom Parlamentje e 

két témakör köré szerveződött. Soltész Attila, a 

szervező Informatika a Társadalomért Egyesület 

elnöke így fogalmazott a konferencia indíttatásá-

ról: Az informatika talán sosem került ennyire a 

középpontjába a politikai és gazdasági esemé-

nyeknek, és ezek a történések sosem voltak eny-

nyire gyorsak és beláthatatlanok. Az államok és 

emberek ellen intézett informatikai támadások 

pedig soha nem látott mértékű károkat tudnak 

okozni  akár órák alatt.  

A digitális átalakulás azonban nem csupán tech-

nológiai kérdés, átfogó társadalmi jelenségként 

kell tekinteni rá – mutatott rá dr. Deutsch Tamás. 

Bíró Albert, az INFOTÉR főtitkára az eseményre 

készült kiadványban a következő gondolatokat 

emelte ki: „Igazából mindegy, hogy az élet mely 

területéről beszélünk, mindenhol jelen van a biz-

tonság, mint fenyegetett, vagy épp elérendő cél. 

Függetlenül attól, hogy közlekedésről, internete-

zésről, energiaellátásról, választásokról, kritikus 

infrastruktúráról, vagy sporteseményekről van 

szó.” A tanácskozás témái ezért a nemzetbizton-

ság gazdasági oldalát, a terrorizmus elleni véde-

kezést, a tömegrendezvények védelmét, a hét-

köznapi állampolgár számára szükséges bizton-

ságos internetezést, illetve a kritikus infrastruktú-

rák védelmét egyaránt felölelték. 

Az idei parlament ilyen széles aspektusból vizs-

gálta hazánk digitális fejlesztésének terveit és 

problémáit, amelynek keretéül a kiegészített Di-

gitális Jólét Program 2.0 szolgál. E program a 

2015-ben lezajlott InternetKon felmérés eredmé-

nyein alapul. A dr. Deutsch Tamás által vezetett 

Miniszterelnöki Kabinetiroda különféle stratégi-

ákat készített a fejlesztési irányokat meghatároz-

va:  

• Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stra-

tégiája , 

• Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája,  

• Magyarország Digitális Startup Stratégiája 

• Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stra-

tégiája. 

 

 

Az előadói pulpituson dr. Deutch Tamás.  

Fotó: Szilassi Andrea 

Az előadó így fogalmazott a kiberbiztonság fon-

tosságáról: 2016-ban az internetes támadások 

mintegy másfél milliárd felhasználó adatait érin-

tették, ez csaknem az aktív internetezők fele. A 

szerzői jogok megsértése, az ipari kémkedés és 

az államilag támogatott kibertámadások napi 

szinten érintik a nemzetállamok információs 

vagyonát és a kritikus infrastruktúra elemeit. A 

kiberkémkedés soha nem látott kihívások elé 

állítja a nemzetbiztonsági szervezeteket. A kibő-

vült Digitális Jólét Program célja tehát egyfelől a 

biztonságos kibertér megteremtése, másfelől 

hozzáférhető és szupergyors internet, továbbá 

források biztosítása a lakosság, a pedagógusok és 

a vállalkozók digitális kompetenciafejlesztésére. 

Célul tűztük ki azt is, hogy 2018-ig váljunk az 

5G hálózat európai központjává.  

Az Országházban lezajlott plenáris előadások 

után a résztvevők lehajóztak a Dunán a Várkert 

Bazárhoz. Az ebédet követően négy szekcióban 

folytak tovább a tanácskozások.  

http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/6/0e/c0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Gyermekv%C3%A9delmi%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/cc/d0000/MDO.pdf
http://www.kormany.hu/download/d/8c/e0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Startup%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/51/d0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Exportfejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf
http://www.kormany.hu/download/9/51/d0000/Magyarorsz%C3%A1g%20Digit%C3%A1lis%20Exportfejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gi%C3%A1ja.pdf

