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Kepenyes Pál 1926. december 8-án látta meg a napvilágot Kondoroson. Előbb az 

iparművészeti, majd a képzőművészeti főiskolán tanult, ahol Ferenczy Béni volt a mestere, s 

ahonnan "osztályidegenként" eltávolították, majd 1950-ben koholt vádak alapján, 

fegyverrejtegetésért tíz évi börtönbüntetésre ítélték. Az '56-os forradalom idején a 

márianosztrai lakosok szabadították ki, majd fegyveresen vett részt a szabadságharcban, 

végül november 21-én hagyta el az országot. Előbb Párizsban tanult képzőművészetet, majd 

felesége révén Mexikóban telepedett le, ahol napjainkban is él és alkot. 

 Kepenyes Pál a szívéhez közelálló témák közt tartja 

számon a nőt, az életet, az energiák áramlását. A 

mexikói kultúra nem hagyta érintetlenül, a lelkének és 

alkotásainak is része lett. Mexikó ott a napfényben, a 

bika, a kakas és a nők alakjában, de a magyar 

motívumokhoz is időről időre visszanyúl. 

Mexikó vezető képzőművésze, az ottani Becsületrend 

birtokosa, Kondoros díszpolgára. Nem csak 

szobrászként, de ötvösként, sőt építészként is maradandót alkotott. 1992-ben látogatott 

először haza, alkotásait később két fővárosi kiállításon mutatták be.  

Kepenyes Pál művészetének szerves része az ékszerszobrászat. 

Ezüstből, bronzból, drágakőből készült ékszereire azonban ne úgy 

gondoljanak, mint a divatos ékszerszalonok vitrinjeiben sorakozó 

nyakláncokra, karkötőkre, gyűrűkre. Az ő ékszerei rendkívül 

attraktívak, alapos anatómiai ismeretekről árulkodnak, magukon 

viseli az ősi indián kultúra hatását. 

A Kepenyes Pál által készített ékszerekért napjainkban szinte sorban állnak a filmvilág ismert 

csillagai. A folyamatosan megújuló művészt a filmes szakma is felfedezte, több produkcióhoz 

készített ékszereket. Ezek közül a legismertebb a Conan, a barbár c. film, amelynek szereplői 

az ő ékszereit viselik. Az amerikai milliomosok, az üzleti és politikai elit is előszeretettel 



látogatja a mester acapulciói műhelygalériáját. A Kepenyes-ékszereket számos filmes 

jelmeztervező is használta kiegészítőként, feltűntek például a Conan, a barbár című filmben 

is. Ékszereit aranyból, ezüstből, bronzból, vasból és drágakövekből készíti, s azokból a világ 

számos híressége - Liz Taylor, Arnold Schwarzenegger és Bill Gates mellett Richard Nixon 

volt amerikai elnök és Madonna is - vásárolt már. 

 Népszerűek az ősi időket vagy éppen egy elképzelt világ mitológiáját megjelenítő, 

többfunkciós ékszerkölteményei. Eseményszámba megy az is, amikor Kepenyes-ékszer tűnik 

fel egy aukción. A míves darabokért esetenként kisebb vagyont fizetnek a névtelen vásárlók. 

A művésznek egyébként Mexikóban 

számos köztéri szobra is áll. A 

repülőgéppel Acapulcóba érkezők például 

a városból elsőként A nap népe című, 15 

méter magas szobrát pillanthatják meg. 
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