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Az ország különböző tájegységein 
található képzőművészeti alkotó-
telepek közül több komoly rangot 
és ismertséget ért el az évtizedek során, 
néhányuk többéves munkával mostanra forrta 
ki magát. A paksi VIKAT (Vizuális Kísérleti 
Alkotó Telep) 1980-tól működik a Paksi 
Képtárban. Még Halász Károly indította útjára 
Lantos Ferenc és Apagyi Mária segítségével, 
s 2007 óta az új Paksi Képtár ad otthont a 
telepre érkező alkotóknak. Maga a képtár tere, 
a hatalmas csarnok is rendkívüli inspirációs 
forrás, amely hozzájárul, hogy idősebb és fiatal 
kortárs alkotók szellemi és kreatív műhelyévé 
váljon tizenkét napra.

Idén 37. alkalommal tizenegy művész vett részt a 
VIKAT műhelymunkájában. Az idősebb generációt 
Somody Péter és Losonczy István képviselték, a 
középnemzedékhez tartozott Bálványos Levente, 
Benedek Barna, Tarr Hajnalka, Babinszky Csilla és 
Erdélyi Gábor, a fiatalabb korosztályhoz a Borsos 
Lőrinc-páros, Molnár Zsolt és Keresztes Zsófia.

Az alkotótelep sajátos szellemiségét a kísérletező, 
konceptuális és konstruktív alkotások létrehozása 
jelenti. A művészeket a képtár vezetője, 
Prosek Zoltán hívja meg, közülük néhányan az 
elkövetkezendő időben majd kiállítói is lesznek az 
intézménynek. Elsőnek szeptember végén Molnár 
Zsolt mutatkozik be objektgrafikáival, plasztikus, 
dizájn hatású műveivel a csarnoktérben, ezekhez 
készítette most elő munkáit.

A Borsos Lőrinc-alkotócsoport egy izgalmas 
kísérleti tér kialakítását próbálta ki a tizenkét 
nap folyamán. Ez a munka először a Leopold 
Bloom-pályázat Új Budapest Galéria-beli tárlatán 
lesz látható. Somody és Losonczy nagy méretű, 
anyagkísérleteket is tartalmazó festményeket 
készített, míg Benedek Barna hajlított lemezek 
felületeit szikár geometrikus vonalhálók színes 
szalagjaival vonta be. Bálványos érzékeny 
mikroplasztikákat készített síköntvények formá-
jában grafithegyek és gipsz segítségével, míg 

Keresztes Zsófia sajátos archaikus, totemszerű 
plasztikát faragott hungarocellből, és borította 

be mozaikkal, melyet textillel is gazdagított. Tarr Hajnalka 
finom érzelmi rezdüléseket jelző vonal- és színfelületekkel 
egyfajta szellemi fejlődéstörténetet alkotott, egy érzelmi 
attitűd kibontását készítette el ugyancsak papír- és 
maszkolófelületek, valamint vékony farudak segítségével. 
Babinszky Csilla némileg dokumentatív műhelyfotókkal és 
egy ceruzarajz-fénymásolat sorozattal foglakozott.

A Csengeren öt éve Dorogi Béla festőművész elképzelései 
és szervezőmunkája révén létrejött – és mára Szamos-
menti Művésztelepnek nevezett – alkotótábor idén jutott 
el arra az ismertségi fokra, hogy önkormányzati és szakmai 
(Magyar Festők Társasága) segítséggel tíz alkotóművészt 
tudott vendégül látni egy hétre. A résztvevők – Bánsághi 
Tibor Vince, Schwarcz Mária Akiram, A. Bak Péter, Talpos 
Erzsébet, Szarka Hajnalka, Kopócsy Judit, Székelyi Katalin 
és Dorogi Béla – erős benyomásokat szerezhettek a 
nyári Szamos-part, illetve a viszonylag közeli Nagybánya, 
Felsőbánya és Máramarossziget tájélményeiből. Ez utóbbi 
három helyre kétnapos buszúttal tett látogatást a csapat a 
művésztelep szervezésében.

A művésztelep támogatottságát jelzi, hogy ismert 
képzőművészekből és múzeumi szakemberekből álló zsűri 
látogatott el az utolsó napon a táborba, és ott az egyhetes 
tevékenység értékelése után díjakat is osztott. A jövőben 
még hatékonyabbá váló önkormányzati támogatás és 
esetleges NKA-s vagy más forrás segítségével ez a szat-
mári régió is bekapcsolódhat majd a művésztelepi hálózat 
jelenleg szépen működő „vérkeringésébe”.
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