NAGY ZOLTÁN PÉTER

Karanténba zárt jubileum - 70 éves
Hegedűs 2 László képzőművész
A 70 éves Hegedűs 2 László jubileumi kiállításait a koronavírus-járvány „karanténba zárta”,
ám egy meghívásnak köszönhetően két alkotásával részt vesz egy virtuális plakátkiállításon,
amelyre Katalónia hivatalos grafikai tervezőinek szövetsége, annak dékánja hívta meg, s
amelynek témája a Covid-19. Születésnapja alkalmából a székesfehérvári közösség nevében
szeretettel köszöntjük az alkotót!
Hegedűs 2 László 1950. május 4-én született Nagyhalászon. 1968-ban Pécsen elvégezte a
Művészeti Gimnáziumot, majd 1970-ben Budapesten a Kirakatrendező Iskolát. 1973 és 1986
között a Pannónia Filmstúdióban filmgrafikákat tervez, filmeket rendez. 1976 Magyar
Iparművészeti Főiskola, (befejezetlen). 1980-tól rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi
kiállításokon, filmfesztiválokon. Egyedüliként, tagja mindhárom országos vizuális művészeti
szervezetnek: a Magyar Képzőművészek Szövetségének, a Magyar Fotóművészek
Szövetségének, a Magyar Filmművészek Szövetségének, valamint a Magyar
Filmakadémiának.
Alkotói munkáját Munkácsy-, Balázs Béla-, és Deák Dénes-díjjal ismerték el.
„Hegedűs 2 László a vizuális művészet három területén, a képző-, a fotó- és a
filmművészetben alkot. Kezdeti műfajai az elmúlt évtizedek folyamán művészkönyvekkel és
egyéb objektekkel, festményekkel, az egyre hangsúlyosabb fotózással és az animációs filmet
felváltó digitális trükkökre épülő rövidfilmekkel egészültek ki. Művészetét nehéz
stílusirányzatok közé sorolni. Talált és készített tárgyak, motívumok, képek és gondolatok
munkáinak fő alkotóelemei. Alkotásainak egyik legfontosabb jellemzője a furcsa, szokatlan,
sokszor szürreális képzettársítás.” – írja róla közösségi oldalán a Szent István Király
Múzeum. A hét műtárgya rovatukban most az elmúlt évtizedekben náluk rendezett Hegedűs 2
tárlatokból láthatnak galériát.
A jubileumi évfordulóra nagyszabású kiállításokkal készült a képzőművész, amelyet a
koronavírus-járvány „karanténba zárt”.
Az ünneplés nem marad el, csak a virtuális térbe költözött. A fehérvári és a helyiek által jól
ismert, számos kiállításon bemutatkozott Deák Dénes-díjas művész meghívást kapott Dr.
Jesús Del Hoyo Arjona professzortól, aki a Katalónia hivatalos grafikai tervezőit tömörítő
szövetség dékánja, hogy vegyen részt „K19” témában egy virtuális plakátkiállításon.
„A plakátok ugyan nem tudják megállítani vagy megsemmisíteni a Covid-19-et, de minden
bizonnyal segíthetnek abban, hogy tudatosabb, együttérzőbb emberként lépjünk ki belőle.” –
fűzte alkotásaihoz Hegedűs 2 László.
A járvány tematizálta a Krakkói Grafikai Triennálé felkérését is, amelyre szintén meghívást
kapott.

Székesfehérvár közössége nevében köszöntjük a ma 70. születésnapját ünneplő Hegedűs 2
Lászlót!

