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Kortárs képzőművészeti cserekiállítás

E xposición de inter ca mbio de arte contempor áneo

A Szegmens-kiállítások egyedisége abban rejlik, hogy ez az immár tíz éve zajló
eseménysorozat nem egy intézményes kapcsolatrendszer gyümölcse, hanem
művészek kezdeményezésére és szervezésében jött létre. Ők olyan művészek,
akik valóban érdeklődnek más kultúrák iránt, és ezek megismeréséért és
megismertetéséért tenni is képesek. Ezek az egyszerre szakmai és emberi
kapcsolatok nem múlnak el egy-egy kiállítás lezárultával, hanem továbbélnek akár egy láthatatlan, de élő háló. Mindez azért fontos, mert a Szegmens
− jellegéből adódóan − egy-egy ország művészeti életének olyan vonatkozásait
tudja bemutatni, amelyek olykor kívül esnek a nagy intézmények látókörén,
hiszen a ma művészete sokkal gazdagabb és színesebb annál, mint amit intézményrendszereink képesek megjeleníteni. Az események szervezésekor nagyon
fontos szempont, hogy olyan országok között szervezzünk cserekiállítást,
amelyek igen keveset tudnak egymás kultúrájáról, kortárs művészeti életéről.
Ezért a Mexikóban szervezett magyar kiállítás anyagának összeállításakor
olyan válogatást igyekeztünk összeállítani, amely mind koncepcionális
szempontból, mind pedig a különböző technikák tekintetében a magyar
kortárs képzőművészeti szcéna főbb tendenciáit igyekezett prezentálni. A bemutatott magyar képzőművészek – a friss, fiatalos, az intermediális technikákat
magabiztosan alkalmazó alkotóktól a bravúros grafikai technikákat használó
művészeken át a klasszikus festőkig – a magyar művészeti szcéna kiemelkedő
alakjai voltak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a Szegmens keretében
külföldön bemutatott válogatás lefedte volna a magyar kortárs képzőművészet
egészét, annak csak – amint azt a címadás is jelzi – egy szeletét kívántuk bemutatni, ízelítőt adva e távoli ország közönsége számára valószínűleg nem annyira
ismert európai ország képzőművészetéből. A most látható kiállítás anyagában
is ez a koncepció érvényesül, reményeink szerint a magyar nézők számára is
izgalmas metszetét mutatva be a mexikói kortárs képzőművészetnek.

La exposición-serie “Segmento” con una trayectoria de diez años, es único en
su género por no ser el fruto de una relación interinstitucional sino por ser la
iniciativa de artistas, quienes son los mismos que organizan dichos eventos.
Ellos son artistas que realmente se interesan por otras culturas y están dispuestos a obrar por conocerlas y darlas a conocer. Es así que nacen relaciones
tanto profesionales como personales que no mueren a la clausura de una exposición sino que perduran como un hilo invisible pero palpable. Todo esto
recibe su significado por el carácter que representa “Segmento” al ser capaz
de mostrar fragmentos da la vida artística de un país que las instituciones no
pueden enfocar, ya que el arte contemporáneo es mucho más colorido y rico
de lo que académicamente se pueda reflejar. El criterio relevante al organizar
una exposición de intercambio es que participen dos países que poco saben
sobre la cultura y vida artística contemporánea del contraparte. Es por ello que
al montar la exposición de artistas húngaros en México procuramos hacer una
selección de las obras que representan las principales tendencias de las artes
plásticas contemporáneas de Hungría en lo que se refiere a la técnica y la concepción. Los artistas participantes van desde los creadores con estilo vigoroso
y juvenil en donde se aplican técnicas interdisciplinarias con absoluta confianza, así como existen aquellos artistas que emplean técnicas gráficas audaces,
hasta los pintores clásicos así como destacadas figuras de la escena artística
húngara. Esto no significa que la selección presentada en el exterior en el
marco de la exposición “Segmento” halla podido abarcar la totalidad del arte
contemporáneo de Hungría, sino .únicamente una fracción, como el título
lo indica, un segmento de ello, como un aperitivo para abrir el apetito hacia
el arte contemporáneo de un país europeo probablemente menos conocido
para el público de un país lejano. Es esa la idea que también se refleja en las
obras expuestas aquí, es decir, mostrar un fragmento de la vida artística contemporánea de México que podrá resultar emocionante para los espectadores
húngaros.
.

Erőss István

képzőművész, szervező
http://erossistvan.hu/szegmens.html

István Erőss

Artista, organizador
http://erossistvan.hu/szegmens.html

” M E X I K Ó

S Z Í V É B Ő L ”

“DESDE EL CORAZON DE MEXICO”

”A mexikói kultúra mindig is az ország művészeti kifejezőerejének fontos
része volt. A nemzetközi viszonylatban is jelentős művészek a 20. századtól
kezdődően olyan hajtóerőt képviseltek, amelyre Mexikónak szüksége volt, ahhoz hogy elfoglalja méltó helyét a világ művészeti palettáján. Ez nagy hatással volt a mai Mexikó kortárs művészetére, valamint a nemzeti identitástudat
megerősítéséhez is hozzájárult. Szerte az országban olyan művészeti csoportok
és mozgalmak jelentek meg, amelyek formálták az emberek kulturális szemléletét. A hagyományok és a folklór a mexikói kultúra fontos elemei, az alkotók
által megelevenített tematikák lényeges részét képezik, és egyúttal a művészi
ihlet forrásai.

La cultura mexicana es y ha sido una parte importante de las influencias artísticas de dicho país. Artistas de gran importancia a nivel internacional desde la
década de los 20´s han sido el impulso que México ha necesitado para posicionarse en el panorama artístico en el mundo. Esto ha sido de gran influencia
para el arte contemporáneo del México actual así como el reforzamiento de la
identidad nacional. A lo largo y ancho del país se han dado a conocer grupos
y movimientos artísticos que han impulsado el aspecto cultural de sus ciudadanos. La tradición y el folklore son puntos importantes de la cultura mexicana y a su vez parte fundamental en las temáticas que han servido de recurso
a creadores y procreadores del arte.

A „Mexikó szívéből” nevű projekt célja, hogy megismertesse a társadalom és a
kultura által formált kortárs művészet. A projekt keretében Mexikó különböző
szövetségi államaiból származó művészek fogtak össze, hogy alkotásaikat bemutasák.

La exposición “Desde el corazón de México” tiene como finalidad dar a
conocer el arte contemporáneo que se produce desde un punto de vista social
y cultural en donde artistas de diferentes estados de la República Mexicana se
han organizado para dicha muestra.

A kiállítás olyan audiovizuális alkotásokat volnultat fel, ahol különböző
nézőpontok és változatos kifejezési formák ötvöződnek. A kiállítás helyt ad egy
külön tárlatnak is, melynek témája a kezdetektől egészen napjainkig a mexikói nép kultúrájában és világszemléletében szent ünnepnek számító „Halottak
napja”. E tárlat keretében olyan művek láthatók, ahol „élet és halál” egy közös
pontban találkozik.

La exposición consta de una serie de obras audiovisuales en donde diferentes
puntos de vista salen a relucir con diversas formas de expresión. Dentro de la
muestra se incluye un apartado para la temática “Día de muertos” que desde
sus orígenes y hasta la actualidad es y ha sido una festividad consagrada de la
cultura y cosmovisión del pueblo mexicano, en este apartado se incluyen una
serie de trabajos que convergen en el mismo punto “la vida y la muerte”.

A ”Mexikó szívéből” című kiállítás egyfajta megtestesülése az említett csereprogramnak, amely 2011-ben kezdődött a SZEGMENS VIII kezdeményezés
keretében, magyar művészek alkotásainak bemutatásával és most lehetőség
nyílt arra, hogy mexikói művészek bemutathassák alkotásaikat, a mexikói kortárs művészet büszkeségét.

Es así que la muestra “Desde el corazón de México” es la conclusión de dicho intercambio iniciado en el 2011, por artistas húngaros en el marco de
“SEGMENT VIII” y es ahora la oportunidad de que artistas mexicanos
expongan con orgullo parte representativa del arte contemporáneo en México.

Daniela Jáuregui
Mexikói képzőművész,
kurátor, a kiállitás szervezője

Daniela Jáuregui
Artista mexicana,
organizadora y curador

H A L OT TA K N A P J A M E X I K Ó B A N

El día de Muertos en Mé xico

A halottak napi mulatság közkedvelt ünnepség Mexikóban, amely október 31. és november
2. között kerül megrendezésre, a katolikus Mindenszentek napjának megfelelője. A prehispán tradíciók hatása az eseményre az egyedi jellemzők szinkretizmusát eredményezte.

La fiesta de muertos en México, es una celebración popular, ocurre entre el 31 de octubre
y el 2 de noviembres, se corresponde al rito católico del “Día de todos santos”. La influencia de las tradiciones prehispánicas en esta fiesta, han dado como resultado un sincretismo
de particularidades únicas.

Az esemény előestéjén egy, a három világot reprezentáló oltárt építenek. Ennek legfelső
szintje az égi szféra, itt hallottakat ábrázoló fotók, szenteket ábrázoló képek és szent ikonok
kerülnek elhelyezésre. A második a földi szint, itt ajándékokat, italokat, ételeket halmoznak
fel és az eltávozott lelkek tárgyait, amelyekkel a kegyeletünket rójuk le. Ezen gondolat az ősi
halotti szertartásból ered, amelynek során a halottakat a Mictlán, vagy a halottak világán
való átutazásukkor segítő tárgyakkal együtt temették el. Egyes területeken még kutyákat
is feláldoztak, esetleges vezetőkként, segítőkként. A harmadik szint az alvilág, itt gyertyákat és cempasúchtil virágokat helyeznek el, ezek csalogatják ki a lelkeket az árnyékból
és világítják meg az utat, hogy a lelkek megtalálhassák saját oltáraikat.
A területet kézzel készített konfettivel és virágszirmokkal díszítik. Az ünneség tele van
zenével, füstölőkkel, imádságokkal és a sírfeliratok mintájára íródott humoros, tiszteletlen
versekel, amelyek gúnyosan kiemelik a halott jellemzőit és az élőt halottként ábrázolják.
A calaverita (e versek elnevezése), egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a halál szerves
része kultúránknak, természetes folyamatként, a mindennapi élet részéként, félelem nélkül
tekintünk rá, akár tiszteletlenül is.
A felajánlások között Mictlancihuatl-t, az „alvilág hölgyét” megjelenítő La Catrina figurák
számos népszerű ábrázolásmódja is megtalálható. A Mexikói forradalom idején José Guadalupe Posada karikatúra-művész szarkasztikus utalásként használta e képet, ahol a halottak táncolnak és nevetnek saját szerencsétlenségükön. Napjainkban ez a figura olyannyira
elterjedt, hogy a nemzeti identitás szimbóluma.
A mexikói képzőművészek politizáló szándékkal nyúlnak a halál témájához, ezáltal kérdőjelezve meg a hatalom önkényességét; iróniukus szemszögből láttatva a kormány tiszteletlenségét és a rendkívüli városi bűnözést; társadalomkritika, mint a Juarez városi nőgyilkosságok esetében is, de természetesen tréfás értelemben, megközelítésben.
A kiállítás egy olyan ünnepséghez kötődő alkotásokat mutat be, amelyet az UNESCO a
Világörökség részének nyílvánított. Ahogyan a maják, a Yucatan-félszigeten csirke lábakat
használtak, amelyeket zöldség tálban helyeztek el, hogy a csontokkal szórakozást nyújtasanak hallottaikat és maradásra bírják őket. Budapesten meghívjük önöket, hogy a festészet segítségével határozatlan időre vesszenek el a leírásban is megidézett kortárs Mexikóban.

Szöveg: Nancy Almazán

En la víspera, se constituye un altar de tres niveles que representan tres mundos. El más
alto es el celeste, y es donde se colocan las fotos de los familiares muertos, las imágenes de
santos y los iconos divinos. El segundo, el terrenal es el lugar donde se van a colocar las
ofrendas, las bebidas, los alimentos y las pertenencias de las almas a las que les rendimos
tributo. Esta idea surge por la costumbre ancestral de enterrar a los difuntos con elementos
que les ayudarían en su travesía por el Mictlán o el mundo de los muertos. En algunas
regiones incluso se sacrificaba un perro que debía servirle de guía. El tercer nivel es el del
inframundo, lugar donde se van a colocar velas y flores de cempasúchil que atraen a los
espíritus para salir de las sombras y llevarlos hacia la luz, asi como forman el camino para
que el muerto encuentre su altar.
El espacio es decorado con papel picado y pétalos de flores. La fiesta es total, hay música,
incienso, oración y como contrapartida poemas jocosos, versos irreverentes, escritos a
modo de epitafios, destacando con burla características de los difuntos y retratando a los
vivos como si estuvieran muertos. “La calaverita” (que es el nombre que se da a estos poemas) son la muestra palpable de como la muerte está incorporada en nuestra cultura como
algo natural y cotidiano, la vemos sin temor e incluso sin respeto.
En la ofrenda encontramos también muchas representaciones de la figura popular de “La
catrina” que representa a Mictlancíhuatl, “Señora del inframundo”. En época de la Revolución Mexicana el caricaturista José Guadalupe Posada usó esta imagen para hacer referencia
sarcástica a la muerte del pueblo que baila y ríe de su propia desgracia. Actualmente esta
figura se ha popularizado tanto que es símbolo de la Identidad Nacional.
Los artistas retoman el tema de la muerte de una forma política, para cuestionar las arbitrariedades del poder, desde una perspectiva irónica ante los crímenes urbanos insólitos
y las irreverencias gubernamentales; de denuncia social como en el caso de los femicidios
de ciudad Juárez, y por supuesto desde un sentido jocoso.
La muestra presenta obra representativa de una fiesta que se ha declarado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad. De la misma manera en que los mayas en la península
yucateca ponen patas de gallina en un recipiente vegetal, como ofrenda para entretener,
con los huesos, a sus muertos y obligarlos a quedarse mas tiempo con ellos. Nosotros en
Budapest los invitamos a perderse por un tiempo indefinido, a través de la pintura, en esta
propuesta contemporánea alusiva al México actual.
Texto : Nancy Almazán
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A l e j a n d r a S A N D O VA L
Aqui te tengo
acrilico sobre tela
70 x 120 cm

HERMOSILLO, SONORA 1976

En el portal
acrilico sobre tela
70 x 120 cm

Inicia su labor artística en los talleres libres de, Bellas Artes de la Universidad de Sonora entre 1992 y 1995. Beneficiaria (FECAS) beca del Fondo
Estatal de las Cultura y las Artes como beneficiaria en talleres en UNAM,
Taxco Guerrero Hacienda el Chorrillo ENAP, Centro Cultural San Ignacio
“El Nigromante” San Miguel Allende Guanajuato, Antiguo Colegio de San
Ildefonso México, D. F. 1997 Premio II Bienal Estatal de Escultura por el
maestro Jesús Mayagoita.
En su trayectoria, Exposiciones Colectivas e individuales: Exposición individual Galería Centro de las Artes Universidad Sonora(2007), Exposición
colectiva Galería Blanco y Negro Saltillo, Coahuila (2006), Exposición
colectiva Mujer-Arizona Universidad de Tucson AZ USA (2007) Exposición
individual Museo el Nigromante San Miguel Allende Guanajuato (2004)
Exposición Colectiva Fabrica la Aurora San Miguel Allende Guanajuato y
Exposición individual Museo Casa Borda Taxco, Guerrero(1997)y fuera del
País Exposición individual Bicentenario Corte real de los Diputados San
Fernando Cádiz España(2009), Exposición individual Galería la Colorida Lisboa Portugal y Exposición colectiva Embajada de México-Portugal,
Lisboa, Portugal (2011) y Exposición colectiva Galería las Sursulinas, San
Remains, Francia (2008) Exposición individual Escuela Nacional de Arte
Pintura, escultura y grabado La Esmeralda México (2014).
En el 2000 realiza los Murales Federales para la Universidad de Comisión
Federal de Electricidad Sonora y Zona CENACE de CFE, (2009) beneficiada
en Beca Fondo Estatal Cultura y las Artes Sonora para el desarrollo artístico con residencia en Barcelona, España,(2010) Beca CONACULTA Instituto Nacional de Bellas Artes México en varias disciplinas pintura, dibujo,
escultura, grabado y Arte instalación impartidos por los maestros Renato
González González , Jordi Boldo, Vicente Razo y Mario Reyes.

Siempre voy contigo
acrilico sobre tela
80 x 120 cm

Muerte de mi alma ven a mi
acuarela sobre papel
50 x 70 cm

Entre columnas
óleo sobre tela
80 x 100 cm

Estratos
mixta sobre tela
80 x 80 cm

Armando MARTINEZ
CIUDAD DE MÉXICO 1960
Licenciado en artes visuales en el I.N.B.A Instituto nacional de Bellas Artes,
México D.F.
Su obra esta constantemente ligada a la experimentación de materiales como
de la parte estética de la forma y el color voy de lo figurativo a la abstracción
de lo formal a lo informal y la mezcla de estilos y conceptos, dejar registros de
dibujos al carbón sobre la obra así logra una estratigrafía, del proceso creativo
de cada obra que realiza.
Ha participado en mas de 100 exposiciones entre individuales y colectivas a
nivel Nacional e Internacional. En México destaca el Museo Diego Rivera, seleccionado en el concurso del Auditorio Nacional, Casa de Cultura del Valle,
Galería Corsica, Guadalajara, Museo Maya, Chetumal y Casa de la Cultura,
Playa del Carmen, Galería Amarte, entre otras. En el plano internacional en
Francia, Eslovaquia. Hungría y Rumania .
Ha coordinado mas de 30 proyectos de restauración de museos, iglesias,
monumentos y palacios nacionales para el I.N.A.H ( Instituto Nacional de
Antropología e Historia ) a través de la compañía ARS HABITAT .
Actualmente dedicado a la docencia imparte clases de restauración y rehabilitación arquitectónica en la Universidad de la Riviera Maya, así como titular de
artes visuales en E.I.A.A. (Escuela de Iniciación Artística Asociada ) del I.N.B.A
en el Centro Cultural Playa del Carmen, Quintana Roo. México.
Coordina el proyecto ARTE EN PLAYA de la dirección de Cultura de Playa del
Carmen, Q. ROO (pintores, escultores, fotografía y artes escénicas), además de
producir su obra personal y exponiendo de manera activa en distintos espacios
de la Riviera Maya.

Primera dama
mixta sobre tela
88 x 118 cm

Pareja
mixta sobre tela
102 x 102 cm

La sombra
óleo sobre tela
100 x 70 cm

Jorge González Vel ázquez
CIUDAD DE MÉXICO 1966

Cursa estudios profesionales en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado
“La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha participado en exposiciones en América y Europa. Entre sus muestras caben destacar “Tentativo”,
en Plaza Loreto, 1996. “Figuras Diversas” en las Jaulas de Polanco, 1997. “Como
si fuera la Primera vez”, exposición itinerante que culmina en el Museo Azcapotzalco 2002 - 2003 y “Lluvias, Soles y Lunas” en la Galería José María Velasco
del Instituto Nacional de Bellas Artes, 2006.

La espera
impresión digital
70 x 90 cm

En el 2005, fue invitado a realizar la escultura de gran formato “Desnudo Blanco” en el marco de la Sexta Conferencia Internacional de la Mujer en Graz, Austria, 2005 – 2010 en la Plaza Schossbergplaz, Graz. En el 2009, Aldama Fine Art,
presentó la retrospectiva de su pintura y escultura, Jorge González Velázquez,
Retrospectiva, con la presentación de un catálogo reseñado por la Dra. Lily
Kassner. Ese mismo año, exhibe su trabajo en la exposición itinerante , “The
Four Seasons”, presentada en la Plaza Schslossbergplaz, el Castillo Kornberg, la
Galería Ronde y el patio central de Schubert Kino en Austria y en el Patientenhotel am Ebertpark de Ludwigshafen, Alemania.
En el 2010, expone “Retrospectiva a Jorge González Velázquez” en el Museo
Diego Rivera de la ciudad de Guanajuato. Expone de manera colectiva en la
muestra “Unbound Perspectives” en Nueva York y regresa a Europa para exhibir “Muzyka Rzezby” (Música en la Escultura) en el jardín escultórico Juan
Soriano, en Varsovia, en la ciudad de Lublin y en la Filarmónica Opolska en
Polonia 2011.
En 2013 presenta la exposición “Fractal” en Aldama Fine Arts. En el 2014 presenta la muestra “Jorge González Velázquez, Libertad de Expresión”, en el marco
de la entrega del Premio Nacional de Periodismo en el Museo Nacional de Arte
de la Ciudad de México. La obra pictórica que presenta en esta ocasión forma
parte de la serie “Fractales”. Pintura y escultura, concepto vigente que inicia en
el año 2010, mostrando parte en el 2013 en la exposición individual “Fractal”, en
a Galería Aldama Fine Art.

El Arlequin
óleo sobre tela, 2011
100 X 80 cm

La Hormiga
óleo sobre tela, 2011
80 X 120 cm

Giovanni AVASHADUR
TEKAX, YUCATÁN 1963
Radica en Quintana Roo, México desde 1967. Se inicia como autodidacta.
Diplomado en Artes Plásticas y Gestión Cultural (CONACULTA) Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes en Q. Roo. Dibujo CEBA (Centro Estatal
de las Bellas Artes, Mérida, Yucatán). Instructor de múltiples Talleres de Artes.
Su obra es la recreación del entorno del Caribe Maya; surrealista figurativo
enfatizado con cubismo prismático. Tiene es su haber por el arte más de 100
exposiciones entre individuales y colectivas. Pionero del movimiento de Arte
Contemporáneo en el Edo. de Quintana Roo.
1987 Inauguración del Museo de la Isla de Cozumel con su obra “Aparición del
Color y la forma” Galería Avashadur 1987 – 1988.
1999 - Fundación Casa De La Cultura de Tulum, Mexico.
2003 Encuentro Internacional de Escultura en Chetumal Quintana Roo, Mex.
2013 Original del “Pink Conch Parade”
Coparticipó en la creación de Festivales ecoturísticos y culturales, Festival de la
Tortuga Marina Tulum. Festival de la Langosta, Reserva de Sian Ka’an, Festival
del Jaguar en Cobá.Su obra se encuentra en México, Estados Unidos, América
Central, Sudamérica, Asia y Europa.
Hanal Pixan
acrilico sobre tela, 2015
95 x 75 cm

Guardián de Tulum
acrilico sobre tela, 1996
95 x 75 cm
Reflexión
acrilico sobre tela, 2003
95 x 75 cm

Renato GONZÁLEZ GONZÁLEZ
CIUDAD DE MÉXICO 1960
Egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”
1985. En 1983 recibe la Beca de Producción del Instituto Nacional de Bellas
Artes. Ciudad de México. 1984 Instituto de Artes Plásticas de Taxco, Guerrero Beca de Producción, Premio de Adquisición en el V Encuentro de Arte Joven de
Aguascalientes, la obra fue expuesta en el Salón Nacional de Pintura del Palacio
de Bellas Artes. En 1996 recibe el Premio de Adquisición de la VII Bienal de
Pintura Rufino Tamayo, recibe en dos ocasiones mención honorífica en la VI y
VII Bienal de Iberoamericana de Arte Domecq.
Mención honorífica en la 1ª. Bienal Internacional José Clemente Orozco (1990),
Hospicio Cabañas, Guadalajara, Jalisco. Recibe por medio de la Cruz Roja un
viaje a Europa, por su participación en la Subasta Anual de la Cruz Roja, “Danos
una mano”, Grupo de los Dieciséis, Ciudad de México. Sus trabajos se encuentran en la mayor parte de los museos mexicanos entre ellos el Museo del Palacio
de Bellas Artes, Museo Tamayo Arte Contemporáneo, Museo José Luis Cuevas,
Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Carrillo Gil, Museo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA),
Museo Ateneo de Arte Contemporáneo de Yucatán, entre otros, y en algunos
del extranjero. Ha participado en más de 130 exposiciones colectivas y 30 exposiciones individuales en México y en el extranjero; ha sido reconocido en
tres ocasiones por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) con
la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha impartido numerosos
diplomados, talleres y conferencias en Baja California, Campeche, Estado de
México Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosí, Oaxaca, Sonora y Veracruz,
por mencionar algunas entidades federativas.

Tres poderes
óleo sobre tela
70 x 150 cm

Su obra ha sido publicada en infinidad de lugares en México y el extranjero, de
las cuales se tiene conocimiento: Revista de la UNAM en un número extraordinario, 1998. Negra sangre del dibujo, Conaculta, 2006. Apuestas y certidumbres,
Hong Kong. Apuestas para una colección del siglo XXI, secretaria de relaciones
exteriores, 1999. De mi colección, Conaculta, FONCA. De la figuración a la abstracción, Conaculta. 15 Artistas contemporáneos de México, Finest Art Center,
Chicago Illinoins, E.U.A., 1986. Europalia, Amsterdam Holanda, 1990. Nueva
Plástica mexicana, Grupo Jumex, 1997. Salón de Arte Bancomer, 1996 y 1997.
Danos una mano, Grupo de los cien, 1993-94-95-96. 20 Artistas Mexicanos,
Lenguajes, Residencias del embajador de Estados Unidos, 1994. Salón de Dibujo del Auditorio Nacional, 1986. Salón de pintura, 1990, INBA, SEP. Entre otras.
Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte y miembro de la Comisión de Artes del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Drenaje profundo
óleo sobre tela
100 x 80 cm

Aguila
óleo sobre tela
100 x 80 cm

Amor a primera vista
acrilico sobre tela
70 X 90 cm

Coatlicue
aguatinta y punta secca
47 x 39 cm

Lilia Pérez MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO 1963

Egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, “La Esmeralda” del Instituto Nacional de Bellas Artes; Diplomado en museografía aplicada,
en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel
del Castillo Negrete, INAH-SEP. Estudios de maestría en Artes Visuales con
orientación en gráfica, Academia de San Carlos, Escuela Nacional de Artes
Plásticas, UNAM.

Las tres gracias
aquatinta y punta secca
29 x 37 cm

Ha participado en 9 exposiciones individuales y varias exposiciones colectivas
entre las mas importantes destacan: individual “Entre la vida y la Muerte” Casa
De Cultura De Cuautitlán, Estado De México; colectiva museo Adolfo López
Mateos, Atizapán, Edo. Mex.; individual “Retroespectativa” Casa Museo Benita
Galeana; colectiva Residencia De Artes Plásticas Centro Regional De Cultura
De Cuautitlán Izcalli; 2gráfica2 obra gráfica de Lilia Pérez y Cecilia León, El
Faro De Oriente, Colectiva taller de grabado de la Antigua Academia De San
Carlos, Casa Jaime Sabines Coyoacán; seleccionada para la XIII bienal de
San Juan Del Grabado Latinoamericano y del Caribe, San Juan Puerto Rico;
individual. “Amor Perdido” Galería De Los Candiles, Casa Del Lago; entre otras.
Su obra ha girado en torno al tema de Eros y Thanatos, dentro de las cuales
utiliza el autorretrato y las representaciones de la calavera como un elemento
recurrente en la gráfica mexicana, que trabaja en técnicas mixtas: óleo y acrílico
sobre tela; así como grabados en aguafuerte, aguatinta y gráfica digital.
Su obra toma como elemento a la figura femenina en donde desarrollo el autorretrato, la soledad e individualidad. En los grabados mezcla esa figura humana
con representaciones de la calavera retomando la rica iconografía prehispánica
y sus dioses de la muerte.
Actualmente es docente en dos instituciones particulares en donde imparte las
materias de Artes Plásticas y las relacionadas con el diseño gráfico.

Haciéndome la vida de cuadritos
acrilico sobre tela
75 x 90 cm

La revolución de Canek,
el príncipe maya
óleo sobre tela, 2010
60 x 109 cm

Nancy ALMAZAN
CIUDAD DE MÉXICO 1964

Egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”.
Escribe novela, poesía y guiones para cine. Ha sido directora de talleres de producción artística y centros culturales, ha realizado proyectos empresariales de
decoración de espacios y ha participado en alrrededor de 30 exposiciones internacionales. Desde hace 8 años reside en Francia. “Tomar la distancia para dirigir
una mirada nostálgica a mi pais desde otro continente, me permitió descifrar
los códigos visuales de un espectáculo que me hipnotizaba de niña, y que está
arraigado en lo mas profundo de las costumbres populares: La Lucha Libre.”
afirma la artista. El cuadrilátero luchístico se convierte en un espacio de ficción
que refleja una realidad social, su importancia ha trascendido las fronteras, se
erige como una expresión cultural representativa de la identidad del mexicano.
El simulacro del eterno combate entre el bien y el mal motiva a los espectadores
a tomar partido, todos los protagonistas interaccionan para crear una mentira colectiva, las emociones se desbordan, los insultos suben violentamente de
tono, la catarsis se concretiza sin alterar el orden social. El luchador, como un
mago ilusionista, acentúa sus cualidades guerreras con el uso de maquillaje,
tatuajes, trajes estrafalarios, amuletos y escudos; elementos que lo proyectan
como una entidad gloriosa indestructible. La máscara lo transmuta en un super
héroe justiciero o en un villano de tiempo completo, que no lleva una doble
vida -como el del cómic estadounidense- ; el ídolo mexicano es ficticio en sus
hazañas, pero es de carne y hueso; Aunque en algunos casos su identidad no sea
descubierta y su rostro se mantenga anónimo, es una persona real.

Xtreme Tiger
óleo sobre tela
109 x 60 cm

El cuadro de Santo Vs las Mujeres Vampiro rescata la leyenda del enmascarado
de plata, va más allá de la alusión cinematográfica para parodiar el combate
entre las empresas locales contra las transnacionales (Zaga vs Calvin Klein) y
cuestionar el estándar de belleza publicitario. Los retratos, se inspiran en el
sentido anecdótico que ha convertido a los luchadores en personajes míticos
inolvidables. Así encontramos a Blue Demon y el Santo formando una triada
con el emblema de la bandera nacional, a Xtreme Tiger en simbiosis con cualidades animales; a Canek demostrando sus habilidades en todos los dominios;
a Parkita y Espectrito (asesinados en el 2009) como parte de la ofrenda en un
altar de muertos. La obra les rinde homenaje, es una crónica visual de los dramas universales de nuestro mundo cotidiano, da testimonio de la “Lucha por
la libre supervivencia”.

Altar de muertos luchístico.
« Homenaje a Espectrito, la Parkita
y Abismo Negro † 2009 »
técnica mixta sobre tela, 2015
100 x 80 cm

Tobalá
óleo sobre tela
120 X 100 cm

Rosendo VEGA
TIXTLA, GUERRERO 1977

Quetzalcóatl
mixta / lámina inoxidable / resinas
76 X 57 cm

Originario del Estado de Guerrero, radica en Oaxaca desde los 12 años; lugar
en donde se ha realizado profesionalmente como Artista Plástico, habiendo
realizado estudios en Artes Plásticas y Arquitectura, así como talleres y cursos sobre diversas técnicas y áreas relacionadas con su profesión, cuenta en su
haber con mas 10 exposiciones individuales y mas de 40 colectivas, en el año
2000 funda junto con otros artistas el “Taller 910” espacio que fue dedicado al
intercambio de conocimientos entre artistas nacionales y extranjeros y unos tres
años después inauguran la galería de arte “910”, con casi 20 años de trayectoria
su obra ha sido expuesta en las principales ciudades de México inmersas en
el arte como lo es Oaxaca, Cd. De México, Monterrey, San Miguel de Allende,
Tijuana, Querétaro, Guadalajara, entre otras, y en el extranjero a formado parte
en exposiciones en ciudades como Barcelona y Madrid en España, Ontario,
Canadá, La Habana, Cuba. Ha sido invitado a participar en art Basel Miami y
otras ferias de arte.
Su obra se ha visto y forma parte de colecciones privadas en países como España, Suiza, Canadá, USA, Francia, Rusia. Ha sido seleccionado en certámenes
internacionales como “Exposición Internacional de Artes Plásticas Valentín
Ruiz Aznar” en Maracena - Granada, España. Es un artista que le gusta experimentar y explorar en su medio y lo cual lo ha llevado a desarrollado una
técnica emergente para la realización de su obra a partir de la reutilización de
algunos materiales de desecho que se origino con la idea de reciclar materiales
para su obra. Ha colaborado con diseñadores de modas interviniendo piezas de
alta costura. También ha desarrollado una línea de arte utilitario en mobiliario.
En el 2012 funda junto con la fotógrafa Tania Pastrana “Chinuni” espacio de
residencias artísticas enfocada al intercambio cultural entre artistas y en donde
se han realizado proyectos como la carpeta de grafica “los perros” en la cual
participan más de 30 artistas de México y otros países con el fin de recaudar
fondos para la protección y rescate animal enfocado principalmente a los perros
lo cual es un tema en el que el artista esta inmerso desde hace muchos años.

Sueños de un volcán
óleo sobre tela
120 X 100 cm

Camino al Mictlán
óleo sobre tela
175 X 56 cm

Studio sobre la muerte. Sacrificio 1
óleo sobre tela
109 x 43 cm

Sandra SERRANO

CIUDAD DE MÉXICO 1973

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes
Plásticas en la UNAM, (Título y Cédula) Inglés en el Instituto Mexicano Norte
Americano de Relaciones culturales A.C. Su formación académica, ha tenido
el placer de contar con Artistas Visuales tales como Luis Nishishawa, (Pintor)
Eloy Tarcicio, (Pintor y performance) Guillermo Santamarina, (Curador y performance) Renato Esquivel; (Pintor) entre otros.
En el medio del Arte, ha participado en diversas exposiciones en México y el
extranjero. Entre las que destacan 2 individuales en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo (1996) y Playa del Carmen Universidad de Quintana Roo. (2015); y
en decenas de exposiciones colectivas, en la Ciudad de México, Monterrey NL.,
Guadalajara, Jalisco. (1996-2015); La Habana, Cuba (1998); y Mendoza, Argentina; (1993) entre otras. Ha realizado obra mural de su autoría, Parque Guaymayén Mendoza Argentina (1993) para la Farmacéutica Bristol Mayer Squibb,
Cd. México (2014) y Colegio Ernesto Rutherford Cd. México (2014).
Actualmente cursa un posgrado de pintura en la FAD-UNAM, en el que realiza
una apropiación de personajes del arte mural maya del postclásico; para crear
nuevos leguajes pictóricos por medio del pastiche, y la alegoría. La obra presentada en esta exposición deriva de esta investigación.
Sobre la religión
acrilico / lienzo
45 x 55 cm

Studio sobre la muerte. Sacrificio 2
óleo sobre tela
109 x 43 cm

Gilberto DELGADO

Calaca en su carreta
xilografía, 2010
40 x 30 cm

OAXACA 1987
Gilberto Delgado, artista plástico-visual de formación independiente. Santa
María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca, México.

La música de los zancudos
serigrafía, 2012
60 x 40 cm

En 2013 obtuvo el primer lugar y mención honorífica en la categoría de artes
gráficas en el 3º Concurso de artes plásticas y gráficas “Dr. Alfonso Pérez Romo”
en Aguascalientes, 2012, 1ª Bienal Continental de Artes Indígenas Contemporáneas (CONACULTA) , 2010 Premio mundial Intiñan “El camino del Sol”
en la categoría de Gráfica, III Bienal Intercontinental de Arte Indígena Ancestral O Milenario (Ecuador). Dentro de sus exposiciones individuales se encuentran: Exposición de obra gráfica en el VI Encuentro Nacional de Escritores en
la Región de los Ríos, Palizada Campeche (2012); “Kumantuk” Exposición de
monotipos en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Huajuapan de León,
Oaxaca (2012); “Kumantuk divinidades y engendros” exposición de monotipos
en el Museo del Palacio, Oaxaca Oax (2011).
Con la herencia cultural mixe, sumado a los elementos culturales occidentales,
se logran resultados muy originales, muestra de ello es la obra del artista visual
Gilberto Delgado, con una propuesta notable muestra una composición singular. Los temas que aborda en la obra gráfica son la música, la naturaleza y la
tradición oral. La obra de Gilberto se caracteriza por su propuesta narrativa y
su manera de plasmar e interpretar sus experiencias de vida dentro y fuera de
su comunidad. En otras obras podemos apreciar la abstracción y simbolismos,
siempre con un trazo muy original. Las técnicas de la gráfica son muy variadas
las que el artista recurre, podemos encontrar obras elaboradas en serigrafía,
xilografía, grabado en metal, entre otras.
La obra Pueblo mágico surge a partir de un encargo para ilustrar un cartel para
un encuentro de escritores en Palizada Campeche en 2012, y el tema principal
es la fiesta, la flora y fauna que se transforman en seres imaginarios como en la
literatura.
El mezcal y el pulque es una bebida que tiene un uso muy importante en la vida
religiosa y social en Tlahuitoltepec y para otras culturas. Es así como surge una
serie de obras que abordan el tema del maguey y la transgresión etílica, el artista
interpreta a las personas que se transforman cuando ya están en estado etílico.

Pueblo mágico
serigrafía, 2012
89 x 59 cm

Fragmento de la Loteria Mexicana
óleo sobre tabla
dimensiones variables

Daniela JAUREGUI
Niña azul
óleo sobre tela
100 x 100 cm

Mujer Jaguar
óleo sobre tela
100 x 100 cm

CIUDAD DE MÉXICO 1985

Egresada de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Bellas Artes.
En Madrid, España. Realiza trabajos de escultura, pintura, pintura mural, fotografía, instalación y performance. Ha realizado estudios complementarios en
la “ENAP” asi como la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Gravado “La
Esmeralda” 2007-2008. Participa en el 2009 en la “X Bienal de Artes Plásticas”
en el Instituto superior de Arte, La Habana, Cuba. Su obra se basa en el origen y
la tradición de la cultura mexicana, según el critico de arte canadiense John K.
Grande. “Son pinturas que dibuja la antigua cultura tolteca, así como la antigua
fuente del Popol Vuh el libro sagrado de los antiguos mayas. Popol Vuh es el
libro de las personas o la comunidad y describe las primeras mitologías sobre
la creación, ascendencia, historia y cosmología. En México, el cultivo de maíz
ha sido y aun sigue siendo muy importante. Daniela Jáuregui crea fantásticas
pinturas donde incluye elementos de los primeros mitos, de la naturaleza y la
vida, todo esto viene junto con una fuerte resonancia espiritual intuitiva . Estas
pinturas son paisajes ancestrales del ser interior y la imaginación.” Ha realizado
diversos trabajos sociales impartiendo talleres de iniciación artística en comunidades indígenas, Centros de Desarrollo Comunitario y Casas de Cultura. Ha
participado en el proyecto “ARTE EN PLAYA” desde el 2014. Desde el 2007 coordina diversos proyectos culturales dentro y fuera del país. Encontramos como
principales exposiciones individuales “Orbitta Lotteria”- Galería IX, Budapest,
Hungría. 2015. “Poesía a mis orígenes II” – Espacio Cultural, El Cubo, Madrid
España. 2014, “Dos miradas”- Galería Limes, Komarno, Eslovaquia, al lado del
maestro Armando Martínez, 2013. “Poesía a mis orígenes I” Salón Portocarrero
del Ayuntamiento de Molina De Aragón, España. 2010, “A través de la mirada
de un niño” Galería Teodoro Ramos Blanco, Ciudad de la Habana, Cuba, 2009.
“Entre sueños e insomnios” Playa del Carmen Quintana Roo. México, “Entre
Duendes y Hadas”, Galería Tlalmanco, Tepoztlán Morelos, México. Ha formado parte de mas de 15 exposiciones colectivas donde las mas importantes destacan “Arte Visual Xaman-Ha” en el Museo Anahuacalli, Diego Rivera 2006. “Los
colores del Mediterráneo” - Provance, Francia 2007. “Patince”, Galería Limes,
Komarno, Eslovaquia, 2010, 2013, 2014. “Les Nouvelles Metamorphoses” en
el Festival de arte A la Mothe de Saint Héray, Francia, 2015, “Amore Internationale Art” Proyecto container, South Corea. 2015. “Spaces of uncertainty”,
Academia de Bellas artes de Budapest, Hungria y Krakow, Polonia. Beca de la
Unión Europea ERASMUS, Facultad de Bellas Artes de Budapest, Hungría.
Ha participado en mas de 10 residencias artísticas en las que destacan Turkia,
España, Francia, Italia, Eslovakia, Hungria, Transilvania, Bosnia Herzegovina
entre otras.

Dia de muertos
collage, óleo sobre tela
60 x 80 cm

S ta n o C E R N Y
BRATISLAVA 1956 ESLOVAQUIA

Licenciado en arte en la Academia de Bellas Artes de Bratislava, Eslovaquia,
en el taller del profesor Albin Brunovsky, dentro del departamento de gráfica.
Pertenece a la generación de los ochenta, lo que provocó la escena de los principios de la posmodernidad en Eslovaquia.
Su trabajo se basa en los principios del dadaísmo, que procesa lo absurdo y el
humor negro aplicado. Experimenta con diferentes técnicas siendo la pintura,
el dibujo, el collage, el assamblage, la gráfica, el vídeo digital y la animación sus
principales formas de expresión.
Su obra habla con un lenguaje simbólico, donde puntos, líneas y formas creadas,
conforman la sintaxis del comienzo ya que su combinación crea la base de la
vida orgánica o inorgánica.
No Mames V
collage, acrilico
60 x 40 cm

No Mames X
collage, óleo sobre vinyl
30 x 30 cm

En 1984 Comienza como programador, diseñador gráfico y posteriormente
director artístico en la Televisión Nacional.
En 1992 realiza el documental “Rasta never die only sleep” en una comunidad
de Gambia, Senegal. Sobre el grupo musical Fulla Band.
En el 2004 se traslada a México para establecer su segundo taller de arte “Sacbe”
siendo a su vez su mayor obra escultórica en el Caribe Mexicano, ideada como
residencia artística internacional. Participa en mas de diez diferentes exposiciones colectivas en la Riviera Maya desde el 2004 en el proyecto de “ARTE EN
PLAYA” así como en el Centro Cultural de Playa del Carmen. A lo largo de su
carrera artistica ha realizado mas de 30 exposiciones individuales donde las mas
importantes son, “Bestiarium” Galería Michalský Dvor - Bratislava, City Gallery
of Bratislava 1996 - 1997. “Heretic interpretations”, “Méééssages”, Andy Warhol
Museum of Modern Art - Medzilaborce, 2010. “Kalimotcho”- Slovak National
Theatre, 2012. Dentro de las principales exposiciones colectivas se encuentran
“La Biennale di Venezia” – Exposición Internacional de Arte, Pabellón Checoslovaco en 1988, “ IV. Internationale Trienale Der Zeichnung” – Kunsthalle,
Nuremberg, Germany, “7 Graphic Artist with Albin Brunovsky,”- Bourges,
France, “Contemporary Paintings in Czechoslovakia”, Paris, France. Participa
en mas de 50 residencias artísticas desde 1998 en Hungría, Francia, Republica
Checa, Turkia, Bosnia Herzegovina, Irán entre otros. En el 2010 recibe
el Premio “IDENTIFICATION CODE OF SLOVAKIA IV”, por su trayectoria.

No Mames 13
collage, acrilico
115 x 115 cm

ALEJANDRA SANDOVAL HERMOSILLO, SONORA 1976

RENATO GONZÁLEZ GONZÁLEZ MEXIKÓVÁROS 1960

1992 és 1995 között művészeti tanulmányokat folytat a sonorai Szépművészeti Egyetem szabad műhelyeiben. A Kulturák és Művészetek Állami Alapjának ösztöndíjas kedvezményezettje az UNAM műhelyeiben, a Taxco Guerrero Hacienda el Chorillo ENAP, és a San
Ignacio El Nigromante elnevezésű kulturális központban tevékenykedik.

1985-ben végez a mexikói “La Esmeralda” Nemzeti Festészeti, Szobrászati és Grafikai Iskola növendékeként, 1983-ban elnyeri a Mexikóvárosi Szépművészeti Múzeum alkotói ösztöndíját, 1984-ben ugyanilyen ösztöndíjat kap Guerrero államban a Taxcoi Szépművészeti
Intézettől. Díjat nyer és műve megvásárlásra kerül Aguascalientesben az V. Ifjú művész Találkozón, az itt díjazott mű a Nemzeti Szépművészeti Szalonban kerül kiállításra. 1996-ban ugyanilyen díjat nyer a VII. Rufino Tamayo Biennálén, kétszer kap elismerő oklevelet a
VI. és VII. Ibéramerikai Domecq Művészeti Biennálén. 1990-ben elismerésben részesült a Hospicio Cabañas épületében megrendezett
I. José Clemente Orozco Nemzetközi Biennálén, Guadalajarában, Jalisco államban. A Tizenhatok Csoportja (egy mexikóvárosi szociális vállakozás) és a Vöröskereszt a “Nyújtsd a kezed” elnevezésű árverésen való részvételéért elutaztatja Európába. Művei megtalálhatók
a mexikói múzeumok többségében, többek között a Szépművészeti Múzeumban, a Tamayo Modern Művészeti Múzeumban, a José
Luis Cuevas Múzeumban, a Modern Művészetek Múzeumában, a Carrillo Gil Művészeti Múzeumban, a Földművelésügyi Minisztérium Múzeumában, a Tudományos és Művészeti Egyetemi Múzeumban, a Yucatáni Modern Művészetek Tudományos Társasága
Múzeumában, valamint néhány külföldi múzeumban. Több mint 130 kollektív kiállításon vett részt, és 30 egyéni kiállítása volt Mexikón
belül és kívül. Háromszor tüntették ki a Kulturális és Művészeti Nemzeti Alap által alkotóművészeknek létrehozott ösztöndíjjal. Több
okleveles tanfolyamot, tanműhelyi oktatást, szemináriumot tartott több szövetségi államban, úgymint Baja California, Campeche,
Mexikó állam, Quintana Roo, Guanajuato, San Luis Potosi, Oaxaca, Sonora, Veracruz.
Műveit számtalan helyen vitték közönség elé, Mexikóban és külföldön egyaránt, ezek közül néhány, melyek ismertek: 1998-ban a
Mexikóvárosi Nemzeti Autonóm Egyetem (UNAM) folyóiratának különszámában jelentek meg alkotásai, valamint a CONACULTA
FONCA publikációiban, a CONACULTA 15 kortárs művészt bemutató kiadványban és a Finest Art Center Chicago Illinois 1986-ban
készült összefoglalójában. Kiállított még 1990-ben az Europalia művészeti seregszemlén, Amszterdamban (Hollandia); a Nueva Plástica Mexicana kiállításon, amelyet a Jumex csoport szevezett, 1997-ben.
Jelenleg a Nemzeti Alkotóművészek, valamint a FONCA Művészeti Bizottságának a tagja.

Életútja során egyéni és csoportos kiállitásokon is részt vett; többek között 2007-ben a sonorai művészeti egyetem központi galériájában állított ki, majd 2006-ban csoportosan a Coahuilai Fehér-Fekete galériában, 2007-ben a Tucsoni Egyetem kollektív kiállításán
vett részt, 1997-ben Guerrero államban és számos külföldi országban is, mint pl. 2009-ben a spanyolországi Cádizban a kétszázéves
“Royal Court” egyéni kiállítás résztvevője. Portugália, Liszabon a következő helyszín 2011-ben a Mexikói Nagykövetség galériájában,
valamint csoportos kiállítás a franciaországi San Remains-ben a Sursulin Galériában 2008-ban. 2014-ben egyéni kiállítása volt az
Escuela Nacional de Arte Pintura, Escultura y Grabado la Esmeralda képzőművészeti iskolában. 2010-ben a CONACULTA ösztöndíjasaként Barcelonában tanul, olyan mesterek irányításával mint Renato González González, Jordi Boldo, Vicente Razo és Mario Reyes.

ARMANDO MARTINEZ MEXIKÓVÁROS 1960
Tanulmányait a Mexikói Szépművészeti Intézetben végezte Mexikóvárosban vizuális művészetek szakirányon.
Művészetét az anyagokkal való folyamatos kísérletezés jellemzi, mind esztétikai, formai szempontból, mind pedig a színvilágot illetően:
a figuratívtól az absztraktig, a formálistól az informálisig, a különféle stílusok és koncepciók keveredéséig; szénrajzok nyomait hagyva
az alkotáson a különböző rétegeken keresztül is betekintést enged műveinek alkotói folyamatába.
Eddig több mint száz kiállításon muttaták be festnényeit Mexikóban és a nemzetközi porondon egyaránt. Művei megfordultak Franciaországban, Szlovákiában, Magyarországon és Romániában.
Említésre méltó továbbá, hogy a művész a Mexikói Antropológiai és Történeti Intézet megízásából több mint 30 felújítási projektben
vett részt, amelyek között szerepelnek múzeumok, tempolok, műemlékek és paloták is.
Jelenleg elsősorban az oktatásnak szenteli magát; az építészeti felújítás művészetét tanítja az „Universidad de la Riviera Maya”-n, valamint vizuális művészetet a Mexikói Szépművészeti Intézethez tartozó “Escuela de Iniciación Artística Asociada”-n Quintana Roo-ban.
A Playa del Carmen Kulturális Igazgatósága által irányított, festőket, szobrászokat fénykészeket és előadóművészeket tömörítő ARTE
EN PLAYA (művészet a strandon) projekt koordinátora. Ezen túlmenően saját alkotásait is gyarapítja, és gyakran állít ki a Maya Riviéra
különböző helyszínein.

JORGE GONZÁLEZ VELÁZQUEZ MEXIKÓVÁROS 1966
Művészeti tanulmányait a Mexikói Szépművészeti Intézet Festészeti, Szobrászati és Grafikai Iskolájában, a “La Esmeralda”-ban végezte.
Kiállításai voltak Amerkiában és Európában. Ezek közül kiemelkedik a “Tentativo” (Szárnypróbálgatás) - 1996, “Figuras Diversas”
(Különböző figurák) - 1997, “Como si fuera la primera vez” (mintha ez lenne az első alkalom) - 2002 - 2003, valamint a “Lluvias, Soles
y Lunas” (esők, napok, holdak) - 2006. 2005-ben felkérik a “Desnudo Blanco” (meztelen fehér férfi) szobrának elkészítésre az ausztriai
Grazban megrendezett VI. Nemzetközi Nőkonferencia alkalmából. 2009-ben az Aldama Fine Art bemutatja a művész festményeit és
szobrait Jorge González Velázquez visszatekintés címmel, amelyről Dr. Lily Kassner gondozásában katalógus is megjelenik. Ugyanebben az esztendőben mutatja be műveit a “The Four Seasons” (Négy évszak) című vándorkiállítás keretében. 2010-ben “Retrospectiva
a Jorge González Velázquez” (visszatekintés Jorge González Velázquez műveire) címmel állítja ki alkotásait a mexikói Guanajuato
városában. Ezt követi a New-York-i “Unbound Perspectives” (perepektívák szabadon), majd visszatérvén Európába a “Muzyka Rzezby”
(a szobrászat zenéje) kiállítás 2011-ben, amely bejárja Lengyelországot. 2013-ban az Aldama Fine Art gondozásában a “Fratcal” (Fraktálok) című tárlatát csodálhatta meg a közönség, míg 2014-ben a “Jorge González Velázquez, Libertad de Expresión” (Jorge González
Velázquez, véleménynyilvánítás szabadsága) című kiállítását rendezik meg egy országos díjátadó ünnepség alkalmából Mexikóvárosban.
A most bemutatásra kerülő festményei a “Fraktálok” sorozathoz tartoznak. Olyan festészeti és szobrászati alkotásokat foglal magába,
amelyek tematikája 2010-ben fogalmazódott meg, és jelenleg is jellemzi az alkotó művészetét. Ilyen tematikájú műveket 2013-ban a
“Fractal” címet viselő egyéni kiállításán már megcsodálhattak az érdeklődők az Aldama Fine Art galériában.

GIOVANNI AVASHADUR TEXAC, YUCATÁN 1963
1967 óta Mexikóban, Quintana Roo államban él. Autodidakta módon kezdett el festészetet tanulni.
Később Quintana Roo-ban képzőművészeti diplomát szerzett, majd a Nemzeti Kulturális és Művészeti Tanácsnál (CONACULTA) Kulturális Menedzsmenttel foglalkozott. Dolgozott a Méridai Képzőművészeti Centrumban (CEBA), Yucatán államban, valamint számos
művészeti projekten instruktorként.
Munkásságának központjában a karibi maja térség áll; figuratív szürrealista festészete prizmatikus kubizmussal vegyül. Több mint
100 egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek már művei. Quintana Roo állam kortárs művészeti mozgalmának egyik úttörő alakja.
1987 részt vett Cozumel-sziget Múzeumának megnyitóján a “Color y la forma” (Szín és forma) című festményével, melyet az Avashadur Galériában is kiállítottak 1987 – 1988 között. 2003-ban részt vett a Nemzetközi Szobrászok Találkozóján Chetumálban, Quintana
Roo-ban. 2013-ban a “Pink Conch Parade” (Rózsaszín Kagyló Parádé) egyik alapítója.
Részt vett továbbá ökoturisztikai és kulturális fesztiválok megszervezésében, mint a Tulumi Tengeri Teknős Fesztiválon, a Sian Ka’an
rezervátumi Homár Fesztiválon és a Cobái Jaguár Fesztiválon.
Művei fellelhetőek Mexikóban, az Egyesült Államokban, Közép-Amerikában, Dél-Amerikában, Ázsiában és Európában.

LILIA PÉREZ MARTÍNEZ MEXIKÓVÁROS 1963
A mexikói “La Esmeralda” Nemzeti Festészeti, Szobrászati és Grafikia Iskolában végezte tanulmányait, és alkalmazott muzeológiából
diplomázott a Manuel del Castillo Negrete, INAH-SEP Nemzeti Muzeológiai Iskolában.
Mesterképzését vizuális művészetek szakon végezte, ahol grafikusnak szakosodott az UNAM San Carlos Akadémiáján.
9 saját kiállítása volt és számos csoportos kiállításon is részt vett, melyek közül a legkiemelkedőbbek: “Élet és halál között” egyéni
kiállítás Cuautitlán Kultúrházában, Mexikó Államban; csoportos kiállítás az Adolfo López Mateos Múzeumban, Atizapánban, Mexikó
Államban; “Retrospektív” egyéni kiállítás a Benita Galeana Múzeumban; csoportos kiállítás Cuautitlán, Izcalli Regionális Kulturális
központjának Szépművészeti Rezidenciáján. Lilia Pérez és Cecilia León közös grafikai munkája, “A keleti világítótorony” megjelent
a San Carlos Akadémia workshopján, Casa Jaime Sabines Coyoacán. Kiválasztották a XIII. Latin-Amerikai és Karibi San Juan Biennáléra, San Juan, Puerto Rico. “Amor Perdido” (Elvesztett szerelem) című egyéni kiállítása megjelent a Lámpások Galériájában, Casa
Del Lagoban.
Életművének középpontjában Eros és Thanatos témája áll. Ezen belül az önarcképet és a koponyaábrázolásokat, mint a mexikói grafikai
visszatérő elemeit használja. Vegyes technikával dolgozik: olaj- és akrilfesték vászonra, valamint rézkarcok, foltmaratás és digitális
grafika.
Műveiben nőalakokat ábrázol önarcképként, illetve a magány és az individualitás kifejezésére. A metszeteknél az emberi alakhoz a
koponya különböző ábrázolásait párosítja, újra értelmezve a gazdag prehispán jelképeket és a halál isteneit,
Jelenleg két magánintézményben képzőművészetet és grafikai tervezést tanít.

NANCY ALMAZAN MEXIKÓVÁROS 1964
Tanulmányait a “La Esmeralda” Képzőművészeti Iskolában végezte. Novellákat, verseket és forgatókönyveket ír. Művészeti műhelyeknek és kulturális központoknak volt az igazgatója, továbbá számos dekoratőri projektben és körülbelül 30 nemzetközi kiállításon vett
részt. 8 éve Franciaországban él. “A távolságot kihasználva nosztalgiával tekinthetek hazámra egy másik kontinensről.
Ennek hála megfejthettem egy olyan látványosság vizuális mondanivalóját, mely már egész kislánykorom óta foglyul ejtett, és amely a
mexikói népszokások legmélyebb bugyraiban gyökerezik: a Lucha Libréét.” – nyilatkozta Nancy.
A Lucha Libre ringje valójában egy olyan fiktív tér, mely a társadalmi valóságot tükrözi. Fontossága átszeli a határokat, hiszen gyakorlatilag a mexikói identitás kulturális megtestesülése. A jó és a rossz közötti örök küzdelem utánzása arra készteti a nézőket, hogy állást
foglaljanak, mindenki főszereplővé válik és közösen hoz létre egy kollektív hazugságot, az érzelmek túlcsordulnak, a sértések egyre
gorombábbak, és beáll a katarzis a társadalmi rend fennmaradása mellett. A harcos, mint egy illuzionista, arcfestés, tetoválások, furcsa
jelmezek, amulettek és pajzsok segítségével hangsúlyozza ki harci erényeit; olyan elemekkel, melyek dicsőséges és elpusztíthatatlan
erőként állítják be. A maszknak köszönhetően egy valóságos igazságosztó hős vagy egy bandita személyében jelenik meg, akinek nem él
kettős életet – mint az amerikai képregényekben –; a mexikói bálvány hőstettei kitaláltak, ő maga viszont hús és vér. Bár néhány esetben
nem fedi fel kilétét és arca ismeretlen marad, valójában létező személy.

ROSENDO VEGA TIXTLA, GUERRERO 1977

DANIELA JAUREGUI SERVIN MEXIKÓVÁROS 1985

Guerrero államban született, de 12 esztendős korától Oaxában él, itt válik képzőművésszé. Képzőművészeti és építészeti tanulmányokat
folytat, valamint különböző műhelyeket és kurzusokat végez, ahol többféle technikát és a művészi hivatásához kapcsolódó területet
ismer meg.
Több mint 10 egyéni és 40 csoportos kiállítással büszkélkedhet, 2000-ben pedig más művészekkel közösen megalapítja a “Taller 910”
nevű műhelyt, ahol mexikói és külföldi művészek egyaránt találkozhattak és kicserélhették gondolataikat, majd, mintegy árom évvel
később, a “910” Művészeti Galériát.
Közel 20 esztendős pályafutása során műveit Mexikó valamennyi, művészeti szempontból fontosabb városában kiállítják, többek között
Mexikóvárosban, Monterreyben, San Miguel de Allende-ben, Tujuanában, Querétaróban és Guadalajárában. Külföldön olyan városokban mutatják be alkotásait mint Barcelona, Madrid, a kanadai Ontárió és Havanna. Meghívtást kap az Art Basel Miamin és egyéb
művészeti vásárokon való részvételre is. Művei spanyolországi, svájci, kanadai, amerikai, franciaországi és Ororoszországi magángyűjtemények részét képezik. Ezenkívül nemzetközi művészeti megmérettetéseken is részt vesz, egyebek között a Maracénában (Granada,
Spanyolország) megrendezett Valentín Ruiz Aznar Nemzetközi Képzőművészeti Kiállításon.
A művész szeret kísérletezni és felfedezéseket tenni a környezetében, ami egy olyan új technika kialakításához vezetett, melynek
lényege, hogy alkotásait hulladék semlegesítésével, anyagok újrahasznosítása révén hozza létre. Divattervezőkkel is dolgozik együtt;
haute couture alkotásokban működik közre. Kialakít egy önálló alkalmazott művészeti irányvonalat is a bútorművesség területén.
2012-ben Tania Pastrana fotográfussal közösen létrhozza a “Chinuni” művészeti központot az alkotók közötti kulturális csere
előmozdítására. Itt olyan projektek valósulnak meg mint a “Los Perros” grafikai alkotás, amelyben több mint 30 mexikói és nemzetközi
művész vesz részt attól a nemes céltól vezérelve, hogy pénzt gyűjtsenek az állatvédelem és - mentés elősegítésére. A fókuszba a kutyák
kerülnek, mely egyike azon tématikáknak, amelynek a művész már hosszú évek óta szenteli magát.

A madridi Complutense Egyetem Szépművészeti Karán végezte tanulmányait. Festészettel, szobrászattal, falfestészettel, fotózással,
installációval és performansszal foglalkozik. Kiegészítő tanulmányokat folytatott az “ENAP”-on, vagyis a mexikói “La Esmeralda”
Nemzeti Festészeti, Szobrászati és Grafikai Iskolában 2007-2008 között. Részt vett a 2009-es “X. Vizuális Művészeti Biennálén” a Havannai Művészeti Intézetben, Kubában. John K. Grande, kanadai művészetkritikus szerint munkássága a mexikói kultúra gyökerein és
hagyományain alapszik. “A festmények az ősi tolték kultúra képeit idézik, a maják szent könyvéből, a Popol Vuh-ból erednek. A Popol
Vuh az emberek vagy a közösség könyve, mely leírja a teremtés, felemelkedés, történelem és kozmológia első mítoszait. Mexikóban
a kukoricatermesztés a mai napig rendkívüli jelentőséggel bír. Daniela Jáuregui fantasztikus képeket fest, a legelső, természethez és
élethez kapcsolódó mítoszok elemeinek felhasználásával, mindez pedig egy igen erős intuitív spirituális rezonanciával párosul. Ezek az
ősi tájak valójában a belső ént és a képzelőerőt testesítik meg.” Számos társadalmi jellegű munkát végzett, kezdve az őslakos közösségek
körében indított különféle művészeti workshopokkal, a Közösségi Fejlesztési Központokban és Kultúrházakban. 2014-től részt vesz
az “ARTE EN PLAYA” (Művészet a parton) projektben. 2007 óta bel- és külföldön kulturális projekteket koordinál. Egyéni kiállításai
között szerepel például:
“Orbitta Lotteria” – IX Galéria, Budapest, Magyarország 2015.
“Poesía a mis orígenes II” (Költészet a gyökereimhez II) – Espacio Cultural, El Cubo, Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spanyolország.
“Dos miradas” (Két tekintet)- Limes Galéria, Révkomárom, Szlovákia, Armando Martínez professzor mellett - 2014
“Poesía a mis orígenes I” (Költészet a gyökereimhez I) Salón Portocarrero, Molina De Aragón, Castilla de la Mancha, Spanyolország
- 2013
“A través de la mirada de un niño” (Egy gyermek szemeivel) Teodoro Ramos Blanco Galéria, Havanna, Kuba - 2010
“Entre sueños e insomnios” (Álom és álmatlanság között) Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexikó
“Entre Duendes y Hadas” (Manók és tündérek között), Tlalmanco Galéria, Tepoztlán Morelos, Mexikó.

SANDRA SERRANO MEXIKÓVÁROS 1973
Tanulmányait az UNAM (Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem) Képzőművészeti iskolájában végzi vizuális művészetek szakon, valamint angol tanulmányokat folytat az Észak-Amerikai Mexikói Kulturális Intézetnél. Tanulmányai során olyan neves vizuális művészekhez volt szerencséje mint Luis Nishishawa (festőművész), Eloy Tarcicio (festőművész és performance), Guillermo Santamarina
(kurátor és performance), továbbá Renato Esquivel (festőművész).
Művészeti pályafutása folyamán több kiállításon is részt vesz, mind Mexikóban, mind külföldön. Ezek közül kiemelkedik 2 egyéni
kiállítás Cancúnban (Quintana Roo) (1996) és Playa del Carmen-ben – Universidad de Quintana Roo (2015). Ezenkívül tucatnyi
csoportos kiállítása volt Mexikóvárosban, Monterreyben, Guadalajarában és Jaliscóban (1996-2015), valamint Havannában (1998)
és az argentínai Mendozában (1993) is bemutatták műveit. Falfestményeket készített a Parque Guaymayénben (Mendoza) (1993), a
Bristol Mayer Squibb Gyógyszergyár számára Mexikóvárosban (2014), valamint a Colegio Ernesto Rutherford iskola részére szintén
mexikóvárosban (2014).
Jelenleg posztgraduális festészeti tanulmányokat folytat művészet és dizájn szakon az UNAM-on. Itt a posztklasszikus maya falfestészet
figuráinak alkalmazása révén alakít ki új festői nyelvezetet az utánzás és az allegória eszközével. A mostani kiállításon bemutatott
műveit is ez a kutatómunka ihlette.

Több mint 15 csoportos kiállításon vett részt, melyek közül a legfontosabbak:
“Arte Visual Xaman-Ha” (Xaman-Ha vizuális művészet) az Anahuacalli Múzeumban – Diego Rivera, 2006
“Los colores del Mediterráneo” (A Mediterráneum színei) – Provance, Franciaország, 2007
“Patince” (Türelem) a Limes Galériában – Révkomárom, Szlovákia, 2010, 2013, 2014
“Les Nouvelles Metamorphoses” a Mothe de Saint Héray Művészeti Fesztiválon, Franciaország, 2015
“Amore Internationale Art” (Nemzetközi Művészeti Szerelem) – Dél-Korea, 2015.
“Spaces of uncertainty” (A bizonytalanság terei) Budapesti Szépművészeti Akadémia Magyarországon és a Krakkói Szépművészeti
Akadémia Lengyelországban.
Jelenleg ERASMUS ösztöndíjas Magyarországon, Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Művészi munkásságából kifolyólag több országban is járt, többek között Törökországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Szlovákiában,
Magyarországon, Romániában (Erdélyben), valamint Bosznia és Hercegovinában.

GILBERTO GARCÍA DELGADO OAXACA 1987

STANO CERNY POZSONY 1956

Gilberto Delgado Oaxaca állam Santa María Tlahuitoltepec Mixe nevű településén, 1987-ben született. Alkotásaiban szemléletes képi
megjelenítést alkalmazó, önálló úton képzett művész. Többek között Fortino Lázaro Peralta, Carlos Rubio Hernández, Gabriel Macotela, Karla Rippey, Emilio Payán kezei alatt tanult. 2013-ban első helyezést ért el és elismerésben részesült grafika kategóriában az
Aguascalientesben megrendezett és “Dr. Alfonso Pérez Romo”-ról elnevezett III. Grafikai és Képzőművészeti versenyen, 2012-ben az
I. Kontinentális Modern Indián Művészeti Biennálén, 2010-ben az “Intiñan” (A nap útja) III. Interkontinentális Ősi vagy Ezeréves
Indián Művészeti Biennálén. Egyéni kiállíásai között megemlíthető grafikai műveinek bemutatása Palizada Campechében, a Los Ríos
megyében 2012-ben megrendezett VI. Országos Írótalálkozón, a “Kumantuk” című fametszet kiállítás a Mixteca Műszaki Egyetemen, Huajuapan, Oaxaca, ugyanitt a Kastélymúzeumban 2011-ben “Kumantuk – istenségek és ördögfajzatok” címen megrendezett
fametszet kiállítás. Kollektív kiállításai között a legkiemelkedőbbek: a mexikói fővárosban 2012-ben megrendezett I. Kontinentális
Modern Indián Művészeti Biennálé a Nemzeti Néprajzi Múzeumban, 2011-ben a májusi ünnepkör keretében megrendezett kiállítás
“Afroleszármazottak” címen, a Rufino Tamayo műhelyben, Oaxaca megyében, 2011-ben a “A maguey lelkiismerete” című kiállítás az
Angyalgalériában, Oaxacában.
A mizték kulturális örökség keveredése a nyugati kultúra elemeivel különleges eredményeket szül, ennek bizonyítékaként szolgálnak
Gilberto Delgado vizuális művész munkái, megismételhetetlen, egyedi kompozíciók feltárulkozása. Grafikai művei a zene, a természet
és a szájhagyomány témái köré csoportosulnak. Elbeszélő stílus jellemzi és egy sajátos mód, ahogyan formába önti és értelmezi a
szűkebb és tágabb környezetében megtapasztalt élményeket. Egyes műveiben absztrakciót és szimbolizmust is fellelhetünk, mindig
egyéni látásmóddal fűszerezve. A grafikai technikák széles skáláját alkalmazza műveiben, többek között a szitanyomást, a xilográfiát,
a fémmetszetet.
A “Mágikus nép” című műve egy plakát, melynek elkészítésére a Palizada Campechében 2012-ben megrendezett írótalálkozó alkalmából kérték fel, és melynek fő témája az ünnep, a növény- és állatvilág átváltozása képzeletbeli lényekké, csakúgy, mint az irodalomi
művekben.
A mezcal és a pulque olyan italok, melyeknek nagy szerepe van Tlahuitoltepec társadalmi és vallási életében, csakúgy, mint más
kultúrákban. Így születik egy sor mű, melyben a fő téma a túlzott alkoholfogyasztás, a műveiben megjeleníti a szesz hatása alatt álló
emberek megváltozott viselkedését. A halottak napi ünnepségen az elhunytaknak étellel és itallal, gyümölcsökkel, mezcallal, tepachevel
áldoznak, egyes családok maguk is fogyasztják ezeket az alkoholos italokat míg halottaikra emlékeznek, miközben helyi zenészek által
előadott “sones y jarabes” ritmusra táncolnak.
A védőszentek tiszteletére rendezett és egyéb vallási ünnepeken a vidékre jellemző hagyományos táncokat adják elő. Ezen táncok
egyike a “szúnyogtánc”, néhány férfi nőnek öltözik, mások álarcot vesznek fel, és a “sones y jarabes” ritmusára lejtenek, ahogy azt a
“Szúnyogtánc” címet viselő műben látjuk.

A pozsonyi Képzőművészeti Akadémia grafika szakán tanul, Albin Brunovsky tanár műhelyében szerez diplomát, mint képzőművész.
A nyolcvanas évek generációjához tartozik, mely megteremtette a posztmodernizmus alapjait Szlovákiában. Munkássága a dadaizmus
elvére épül, az abszurditást és az alkalmazott fekete humort dolgozza fel. Különböző technikákkal kísérletezik, úgymint a festés, rajz,
kollázs, montázs, grafika, digitális video, animáció, mindezek a legfőbb kifejező eszközei. Művei szimbólikus nyelvezettel bírnak, melyben a pontok, a vonalak és a létrehozott formák együttese alkotja a kezdet szintaxisát, ezek kombinációja teremti meg a szerves vagy
szervetlen élet alapjait.
1984 - ben a Nemzeti Televíziónál helyezkedik el mint szerkesztő, grafikus tervező, később művészeti igazgató.
1992 - ben készíti el egy gambiai és szenegáli közösségben a “Rasta never die only sleep” című dokumentumfilmjét, mely a Fulla Band
nevű zenekarról szól.
2004 - ben Mexikóba költözik, ahol létrehozza a “Sacbe” elnevezésű második alkotóműhelyét, amely egyben a legkiemelkedőbb műve,
amelyet a mexikói-karibi térségben készített. Szobrászati-építészeti alkotás, ma egy nemzetközi művészeti központ szerepét tölti be.
2004 - től kezdve részt vesz a ”Művészet a tengerparton” projektben: több mint tíz kollektív kiállításon vett részt a Maya Riviérán, valamint a Playa del Carmen Kulturális Központban.
Eddigi művészi pályafutásával kapcsolatban több mint 30 egyéni kiállítását említhetjük meg, a legfontosabbak a “Bestiarium”, Michalský Dvor Galéria - Pozsony, Pozsonyi Városi Galéria 1996 - 1997, “Heretic interpretations”,
“Méééssages”, Andy Warhol Modern Művészetek Múzeuma - Medzilaborce, 2010
“Kalimotcho” – Szlovák Nemzeti Színház, 2012.
A kollektív kiállítások közül a legfontosabbak: “La Biennale di Venezia” – Nemzetközi Művészeti Kiállítás, Csehszlovák pavilon, 1988,
“IV. Internationale Trienale Der Zeichnung” – Kunsthalle, Nürnberg, Németország,
“7 Graphic Artist with Albin Brunovsky” - Bourges, Franciaország,
“Contemporary Paintings in Czechoslovakia”, Párizs, Franciaország.
1998-tól kezdve több mint 50 alkotótáborban fordul meg, többek között Magyarországon, Franciaországban, a Cseh Köztársaságban,
Törökországban, Bosznia Hercegovinában, Iránban.
2010-ben munkásságáért megkapja az “Identification Code of Slovakia IV” díjat.
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Este catálogo ha sido realizado gracias al apoyo de la Embajada de México en Hungría.
Ez a katalógus a budapesti Mexikói Nagykövetség támogatásával jött létre.

