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Nagyszabású kiállítás nyílik Hegedűs 2 László alkotásaiból a Pécsi Galériában június
2-án, 17 órakor 506 933ÁLOM címmel. A tárlaton a pécsi gyökerekkel is rendelkező
művész hetvenhat festménye, egy installációja és egy filmje tekinthető meg július 16-ig, a
Zsolnay Örökségkezelő NKft. szervezésében.

      

Az alkotások a 2000-es évektől napjainkig ölelik fel Hegedűs 2 László művészetét. Tematikai
kapcsolatot jelent közöttük az álomszerűség; a képek többnyire elmosódottak, észrevétlenül
átszivárog rajtuk az irrealitás, a félálomszerű hangulat. A kiállítás, akár egy két tételből álló
vizuális költemény, egy esti kutyasétáltatás egymásba zárt magányát, valamint egy fel nem vett
telefon csörgéseinek exponált időn túli világát, az élet múlandóságát vizionálja belső
monológjaiban.

  

A kiállítás címe: 506 933ÁLOM valójában a művész telefonszáma és az utolsó számjegyre
rímelő, a témát előrevetítő fogalom. A telefonszám megadása is jelzi az alkotó nyitottságát:
örömmel fogadja a visszajelzéseket, a kiállítás látogatói akár fel is hívhatják, hogy megosszák
vele véleményüket. A kiállítás különlegessége, hogy Hegedűs 2 László 1964-’67 között
kollégistaként a Pécsi Galéria fölött lakott, így több mint fél évszázad elteltével tér vissza erre a
helyre, immár saját tárlatával.

  

Hegedűs 2 műveinek intellektuális telítettsége, letisztult formanyelve, poézise egyaránt jellemzi
a vizuális műfajokban létrehozott alkotásait. A képzőművészet, a film, a fotó, az irodalom,
területéről alkotott gondolkodása és eszközhasználata már a ’70-es évektől túlmutat a „csak
fotográfus”, a „csak filmes”, „csak képzőművész” műfajokon. Hegedűs 2 László képképző
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művész a magyarországi kortárs színtér kivételes jelentőségű alkotója. Eltérő technikai
médiumokban (fotó, film, festmény, nyomat, installáció…), különféle művészeti eszközökkel
létrehozott alkotásai döntően hozzájárultak a jelentésközvetítő eszközök és módszerek
megújulásához.

  

A kiállítás megnyitója június 2. 17.00 órakor, Pécsi Galériában (Széchenyi tér) lesz. A kiállítást
megnyitja Keserü Katalin művészettörténész. Megtekinthető: július 16-ig, kedd–vasárnap:
10.00–18.00 között.

  

Forrás: ZSÖK
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