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A Műcsarnok főhajójának harmadik termében Hegedűs 2 László korábbi mun-
káiról már ismerős kislány áll, mintegy kétméterre magasodva, kezében labdá-
val. Mögötte Hegedűs 2007-es 2könyv című írása olvasható sötét paravánon. 
Egy kép, amely szöveggé lett, és egy másik, amely testet öltött a térben. Rad-
nóti Sándor Hegedűs „szemléltető ábrái” és fényképei kapcsán írta, hogy 
nála minden az, ami, nem pedig annak tagadása, amit ábrázol vagy megjelenít.  
A hatalmas kislányalak itt „kilépett” a valóságba, utalva a kép mint reprezentá-
ció és feltételezett mintaképe közötti kapcsolatra. Hegedűs szemügyre vehető 
és jól tapintható választ ad arra, miként fonódhat egymásba a fotografikus kép 
és az érzékelhető tér, miközben persze megvonja a nézőtől a fényképen még 
jelen lévő, itt viszont már egyértelművé tett forma elgondolható sokféleségét. 
Hegedűs 2 László utóbbi években készült munkáiból Készman József váloga-
tott a Műcsarnok kiállítására. Készman kurátori programja egyértelműen arra 
irányult, hogy a gazdag, több évtizedes életműből elsősorban az utolsó korszak 
munkáit mutassa be a nézőnek, különös hangsúlyt helyezve a képalkotás tech-
nikájára, amely itt elsősorban a digitális eszközök használatát jelenti. Hegedűs 
művészete a kép létrehozásából indul ki, de mindig visszafordul és újra a képre 
irányul, a képpel folytatott párbeszéddé, vitává válik. 
Lényeges különbségeket nem lehet felfedezni a korábbi alkotói gyakorlathoz 
képest, Hegedűs 2 nem hoz újat, viszont lankadatlan elszántsággal és meggyő-
ződéssel, mintegy megszállottan teremt újabb valóságokat a fent említett eszkö-
zökkel, eljárásokkal. „Tárgyait újra meg újra új rendbe állítja”, írta Esterházy Péter 
2004-ben. Újraértelmezi a balatoni nyarat, a mások által eldobott, szükségtelen-
nek ítélt fényképeket, egy kutya látványát, foltjait, suhanó iramodását, iszkolását. 
Ki- és átszínezi a valóságos tárgyakat, értelmet és jelentést ad látszólag jelentés 
nélküli dolgoknak és értelmetlennek tűnő helyzeteknek, formát biztosít a koráb-
ban formát nélkülözőnek, a meghatározatlannak. Újabb történeteket elevenít 
meg a trafik előtt behavazott kis téren, és az új szituációkban megjelenő alakok 
más és más nézőpontokat tesznek lehetővé, a nézőt pedig arra késztetik, hogy 
változtasson korábbi álláspontján (akár szó szerint is).
Hegedűs 2 nem készíti, hanem intenzíven használja a fényképet, legyen az 
sajátja vagy bárki másé, hogy dolgozzon rajta, kiegészítve, továbbgondolva azt, 
amit a fénykép mutat, amire mutat. Ennek megfelelően használja fel újra és újra, 
dolgozza tovább, azaz gondolja tovább korábbi munkáit, vagy azt, amit egykor 
megjelenítettek számára (pl. a székesfehérvári vidámpark elárvult eszközeit). 
Technikája minden esetben a digitális képmódosítás, beavatkozás. A montázs 
az értelemadás új lehetősége, a dolgok másképp látásának, az evidenciának 
tűnő jelentések újragondolásának, a kritikus viszonyulásnak az esélye. A képet 
a legkülönbözőbb módokon roncsolja, esetenként látszólag felszámolva, meg-
szüntetve az eredeti látványt, de egyúttal a tárgy anyagát is. Ezzel a gesztussal 
megnehezíti a látottak felfogását és értelmezését, ellehetetlenítve azt, mintegy 
visszavonva, elleplezve, megvonva a nézőtől a nyilvánvalót. 
A manipulálás a valósághoz fűződő, a racionalitáson alapuló viszonyunk eviden-
ciájának megkérdőjelezése, felülvizsgálata. A kvantumfizikában nem tekintik 
magától értetődőnek a világ valóságosságát egy bizonyos rögzített formában, 
amely a megfigyelőtől független objektív valóság lenne. Azaz úgy tekintenek rá, 
mint a végtelen lehetőségek kaleidoszkópjára. Edward Frenkel matematikus 

Kuroszava Akira A vihar kapujában (Rasómon) című filmjét hozza példának 
arra a kérdésre, hogy létezik-e egy lezajlott esemény valóságossága, a megfi-
gyelőtől független objektív valóság. A fénykép – naivan szemlélve – épp ezt 
a független valóságot hivatott mechanikusan rögzíteni, miközben valójában 
ellenkezőleg áll a dolog: a valóság mikéntjének bemutatását a kép készítője, 
leírását, illetve még inkább elbeszélését pedig leginkább a néző határozza 
meg. A technika csak a jelenlét tényét igazolja vissza, nem pedig mikéntjét. Ezt 
a „miként létet” adja hozzá Hegedűs a világhoz, egy lehetőséget kiválasztva a 
végtelen sokból. Praxisait egyvalami köti itt össze: az, ahogyan összesűrítik az 
időt. Zárványként őrzik a jelent, amely az aktuális pillanatból tekintve már mindig 
csak múlt marad, amely kibontható, de csak a jelen perspektívájából érthető. 
Hegedűs egy helyen Esterházyt idézi, aki azt mondja egy interjúban, hogy ő írá-
saiban nem a valóságot írja le, hanem mondatokat eszkábál, és mondatai való-
ságát ellenőrzi azon, hogy megnézi, van-e a világban olyan rész, amely megfelel 
a leírásnak. Csak a nyelvet tekinti valóságnak, ugyanakkor mindent nyelvnek 
tekint. Hegedűs 2 Esterházyt idézve egyúttal saját művészi stratégiájára is utal. 
Ő maga képeket eszkábál, majd az így létrejött képek valóságát ellenőrzi azon, 
hogy megnézi, van-e a világban olyan rész, amely megfelel annak, ami képein 
látható. Csak a képet tekinti valóságnak, ugyanakkor mindent képnek tekint. 
A kép valósága Hegedűsnél egyúttal a nyelv valósága is. Villém Flusser hangsú-
lyozza, hogy nem a világ (kívül), és nem is a fogalom (az apparátuson, speciálisan 
a fényképezésen belül) valóságos, hanem maga a fénykép az. Érthetjük ezt akár 
úgy is, hogy azért, mert a képnek nincs olyan referenciája, amely a valóságban 

„létezik”. A kép (és speciálisan a fénykép) a valóságosan létező és látható dolog, 
nem pedig az, amire mutat, amit reprezentál, elénk állít. Annak inkább reali-
tása van – a lehetőség értelmében, amely sokféleképp bontható ki, zárható le, 
de csakis a befogadó „elbeszélésében”, hisz a kép egy állapot, nem folyamat.  
A nyelv valósága – miként arra Esterházy írásából következtethetünk – az, ami 
fenntartás nélkül jelen van a kimondásban (a leírásban), amelyben ekként nem 
kételkedünk. A világot pedig a nyelv valósága teszi hozzáférhetővé. A kép (nem 
pedig a fénykép) valósága Hegedűs esetében a szöveg által válik megtapasz-
talhatóvá, annak köszönhetően tekintjük valóságnak. „Sötétségbe merült min-
den”, írja 2 könyv című szövegében, „és csak a szövegtenger zúgása hallatszott”.  
A kép, a fénykép tárgyként ott van; amit megjelenít, azzal kapcsolatban szük-
ségszerűen kétségeknek kell felmerülniük. A dolog miként léte, valóságának egy 
lehetségessége a nyelvi megformálásban realizálódik, válik egyáltalán létezővé. 
Az elmúlt évtizedekben Hegedűs munkájának igen komoly recepciója volt. Beke 
László a kortárs művészet kontextusában vizsgálta és értelmezte művészetét, 
Radnóti Sándor a gondolkodás lehetséges vizuális lenyomataként, a világra adott 
filozofikus, ám ugyanakkor az ábrázoló művészet eszközeivel adott kritikai ref-
lexióként beszélt róla. Esterházy, aki A Nagy Fehérvári Árvíz című munkához írt 
szöveget, nagyon is komolyan vette Hegedűs 2 Lászlót és művészetét, össze-
kapcsolva saját írói eljárásával. Beke László a formai és stratégiai motívumokat 
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Miró, aki sokáig csak álmodott arról, hogy saját műterme lesz, José Lluis Sert 
építésszel közösen szülőföldjén, a tenger fölé magasodó Cala Major hegyol-
dalában valósíthatta meg végül álmát.1 Itt, a mediterrán kultúra közegében, a 
természettel mély szimbiózisban épült meg – szinte a hegybe olvadva – Miró 
műterme, amely ma már múzeum. Itt az öbölben és a hegyoldalon kedvére ala-
kíthatta talált tárgyait: „Mert Joan Miró megtalál egy követ, / mert Joan Miró 
felszedett egy követ. / Nézzétek a Nap vizét, / Meg ezt az ízt, a fű ízét, / ezt a 
fűzöld ízt, a zöld kő erezetét.”2 Ahogy bejárjuk a műtermeket, mintha Miró csak 
tegnap fejezte volna be a festőállványokon látható képeket. A sokasodó Miró 
kiállítások után felmerül a kérdés, tudnak-e még újat mondani a rendezők. Maria 
Luisa Laxot, a maillorca-i Pilar és Joan Miró Alapítvány gyűjteményi vezetőjét 
kérdeztem a múzeum eredetéről.

� Maria Luisa Lax: Miró maga beszélt a küzdelmes kezdetekről, arról, hogy 
Párizsban néha fűtetlen kölcsön-műtermekben, Barcelonában saját szobájában, 
de sohasem igazi műteremben dolgozhatott csak. Évtizedekkel később jutott 
el oda, hogy egy építésszel, aki ugyancsak katalán volt, hozzáláthattak álmai 
megvalósításához. Kezdetben leveleztek erről. José Lluis Sert akkoriban a Har-
vardon tanított építészetet, és onnan küldte a tervrajzokat és maketteket. Sert 
1937 után Amerikába emigrált, minthogy részt vett a Spanyol Köztársaság párizsi 
világkiállítási pavilonja tervezésében. Ott állították ki Picasso Guernicáját és Miró 
nagyméretű képét. A maillorcai tervek kivitelezését a helyszínen Enric Juncosa, 
Miró sógora vezette. Miró visszatért gyökereihez. Gyerekkorában a nyarakat töl-
tötte a szigeten nagyanyjánál, és a felesége Pilar is a vidék szülötte. 1940-ben a 
Mallorcára menekült Franciaországból a német megszállás elől, és így élt két évig 
újra a szigeten. 1956-ban költözött be végleg az ő elképzelései szerint megvaló-
sult, az ő műveivel és az ő tárgyaival benépesített műterem-együttesbe. Miró 
hangsúlyosan természetközeli helyszínt választott: szentjánoskenyérfákkal és 
mandulafákkal teli teraszos hegyoldalt, amely a tenger és a kikötő fölé nyúlik. Az 
épület különlegesen hullámzó vonalú teteje harmonikusan illeszkedik a környező 
hegyvonulathoz. De ez nem csupán esztétikai megfontolásból készült így. Ez 
teszi lehetővé a műtermek megfelelő megvilágítását és szellőzését is. Az épület 
maga beton és a vörös színű agyag, és kerámiák, jellegzetesen helyi, mediterrán 
anyagok kombinációjából valósult meg. Először csak összehordva, ma már pél-

1 Joan Miró: Je rève d’un grand atelier (San Lazzaro interjúja), revue XXe siècle no 2, 1938
2 Pere Gimferrer: Egy kőfaragóhoz. Déri Balázs fordítása

dás rendben sorakoznak a talált régi és újabb népi iparművészeti alkotások, és 
mindazok a tárgyak, szikladarabok és kaktuszok, régi fadarabok és gyökerek, régi 
falusi munkaeszközök, amelyeket Miró új életre keltett, fantasztikus és burleszk 
művekké varázsolva egyszerűnek tűnő talált tárgyait. 
� Vámos Éva: Milyen műveket mutatnak be a múzeumban, és mi az, ami külön-
legessé teszi a Pilar és Joan Miró mallorcai épületegyüttesét?
� MLL: Miró minden korszakából és minden műfajban alkotott műveiből látha-
tunk itt – éppen abban a környezetben, ahogyan a művek elkészültek. Ezen a 
nagy területen más és más műteremben készülhettek festményei, szobrai, kerá-
miái és grafikái. A Párizsban, majd több alkalommal Amerikában is tanulmányo-
zott nyomdai eljárásokat Miró itt végre a saját nyomdaprésén valósíthatta meg. 
Kézműves őseitől örökölt kitűnő érzékkel nagy örömmel kísérletezik a grafika 
újabb és újabb lehetőségeivel. Hosszú utat járt be Miró, amíg több évtized után, 
amikor itt berendezkedett és elővehette könyveit, régi vázlatfüzeteit, kollázsait, 
hogy újragondolhassa az alkotás folyamatát. Kipróbálta magát szinte minden 
műfajban: olajfestményt, kollázst, rézkarcot, kőnyomatot és ezek kombinációit is. 
Az épületegyüttesben található egy 17. századi régi ház is, amelyben ma a szülők 
portréitól, a régi családi falikárpittól a szigeten használatos tárgyakig látható aho-
gyan Miró visszatalált a gyökerekhez. A régi épület falait telerajzolta graffitikkal, 
amelyek folytatásaként ott állnak meghökkentő szobrai is. Gaudinak ajánlott 
sorozatával bemutatjuk azt is, ahogyan a barcelonai Gaudi épületek hatottak rá. 
Egyébként Gaudival találkozott még egy régi barcelonai művész-körben, ez volt 
a Cercle artístic de San Lluc. 
Grafikáira a középkori anonim könyvillusztrátorok is hatottak. De Miró érdek-
lődése, kíváncsisága határtalan: a keleti művészetekből két hosszabb, Japán-
ban tett útján a kalligráfiát, a tollfestés technikáját tanulmányozta. Az először 
Párizsban felfedezett primitív művészetek köréből is gyűjtött, eredeti művek 
és másolatok láthatóak műtermében a pre-kolumbiai tárgyaktól kezdve egy 
régi ausztráliai maszkig. 
Szürrealista versei és képei éppen úgy láthatóak, mint színházi díszlet-és kosz-
tümtervei, amelyeket részben Marx Ensttel közösen, 1926-tól kezdődően készí-
tett Párizsban, Monte-Carlo-ban, 1935-ben pedig Barcelonában. 
Festményein először fekete vonalakkal kezdi a munkát, majd színes festékfol-
tokat tesz fel, olajfestéket, közvetlenül a tubusból, és fröcsköléssel folytatja – a 
nagyobb szabadság jegyében sokszor a földre helyezett vásznakon. 
Kiállításainkon az alkotás folyamatát is nyomon követjük – hogyan jutott el Miró 
a kerámiaszobroktól, Artigastól tanulva, és vele együtt próbára téve az anya-
got a híres, a párizsi UNESCO székházat körülvevő kerámia Nap-és Holdfaláig.  
Az embert, a földet, a világmindenséget jelenítette meg műveiben.
Miró legfelszabadultabb utolsó két évtizedének művei vannak itt többségben – 
összességében 1300 műtárgy, és ezen kívül nagyon jelentősek Miró gyűjteményei, 
és az archívumban található régi családi és más fényképek, valamint levelezése 
kora legjelentősebb íróival, művészeivel. Joan Miró és felesége Pilar azt kívánták 
elérni Alapítványukkal, az ott található könyvtárral együtt, hogy minél többen 
ismerjék meg Miró és kortársai művészetét kutatási programok keretében is.
Így épült meg az ő támogatásukkal az Alapítvány intézményének épülete is 
Rafael Moneo – Sert tanítványának – tervei alapján, aki újabb vízfelületekkel  
a tengert még közelebb hozta a múzeum épületeihez.

idézte, sorolta fel, gyűjtötte össze, Radnóti Sándor egy lehetséges művészi atti-
tűd vázlatát adta, és indokolta a médiumválasztást, azt, amely valami valóságra 
utal, valamit látszólag valóságossá, jelenlévővé tesz. Esterházy pedig kiemelte a 
művészi tett lényegét: a „tenni kellést”, és rámutatott, hogy a művész a pillanatot 
műveiben nem megragadja, hanem előállítja. 
Évekkel ezelőtt azt írtam, hogy Hegedűs 2 László „…belekotor bűvös ládájába 
és előtúrja eszközeit, majd ráveti magát a világra, belemászik a képébe és addig 
gyúrja, gyötri, formálja, keni-maszatolja, dörzsöli, súrolja, kaparja és tapasztja, míg 
már hiába is tennénk oda a tükröt a világ arca elé […], a világ elképedne, […] mert 
nem ismer magára. Nem egyezik ön-képével. Nincs átfedés, lefedés, csak elfe-
dés, ki- és eltakarás.” A világ hagyja magát, hogy Hegedűs 2 kedvére tegyen vele, 
amit szeretne, hogy felhasználva rámutasson egy mágikus világ önnön arcképére. 
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