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1 Az ottfelejtett stafeláj. 
Menyhárt László beszélgetése 
Paizs Lászlóval. 
(Művészet, 1983. évfolyam, 
5. szám, 22. oldal.) 

1935 December 26-án született, egy Zala megyei kis faluban, Szentpéterúron. 

1941 Családjával Szombathelyre költözik. 

1954 A szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizik. 

Későbbi pályaválasztásában nagy része van elemi iskolai rajztanárának, Radnóti Kovács 
Árpádnak, akinek javaslatára 1948-tól látogatja a Radnóti Kovács Árpád és Burányi 
Nándor által vezetett, Savaria Múzeumban működő szombathelyi Derkovits rajzszakkört. 

1954— 1959-ig az Iparművészeti Főiskola díszítő-festő szakának hallgatója. Tanárai Z . Gács György, 
Szentiványi Lajos és Rákosi Zoltán. 

„Nagyjából párhuzamos osztályként indultunk a Képzőművészetin a Lakner-féle 
társasággal... nagyon jó barátok voltunk és összejártunk. A Képzőművészetin 
nyomasztóan rányomta a hallgatók munkáira bélyegét, hogy melyik mesternél 
tanultak... Az Iparművészetin — mivel csak a szakmára tanítottak — mi mást csi-
nálhattunk, szabadabb szellem honolt."1 (1983) 

A főiskolai évek alatt, majd azt követően is megélhetését a murális munkák mellett - Fónyi 
Géza, Konecsni György, Z . Gács György, Rákosi Zoltán, Domanovszky Endre épületdíszítő 
terveinek kivitelezése, freskók, szekkók, sgraffitók, mozaikok készítése — a Képcsarnok 
Vállalatnak festett csendéletek biztosítják. 
1959-ban elkészül diplomamunkája, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola aulájának mozaikdíszítése 

Fóth Ernő műtermében. 
Balról jobbra: Fóth Ernő, 
Kóka Ferencf, 
Paizs László, Lakner László. 
Amatőr felvétel, 1962 

In Ernő Fóth's Studio 
From left to right: Ernő Fóth, 
Ferenc Kókaf, 
László Paizs, László Lakner 
Amateur photo, 1962 



1961 Nagy méretű gobelin készítése a Képzőművészeti Alap megrendelésére. A másfélszer há-
rom méteres, három figurát ábrázoló mű a Magyar Népköztársaság hivatalos ajándékaként 
Lengyelországba került. 

1962 Az Erzsébet-híd bontása című festményével részt vesz a Fiatal Művészek Stúdiójának az Ernst 
Múzeumban megrendezett harmadik kiállításán. 

2 Kernács Gabriella: 
Térbe dermedt gesztusok. 
Beszélgetés Paizs Lászlóval. 
(Művészet, 1978. évfolyam, 
10. szám, 26. oldal) 

1964 Róma-Rimini társasutazás keretében eljut a Velencei Biennáléra, ahol nagy hatással vannak 
rá az amerikai és belga pavilon művészeinek pop-art alkotásai. 
Decemberben ismét szerepel a Fiatal Művészek Stúdiójának tárlatán. 

1966 Áprilisban kiállít a Fiatal Művészek Stúdiójának tárlatán. Mivel a tavasszal megnyílt kiállí-
tás teret enged a kísérletező fiataloknak is, nagy port ver fel a sajtóban. A Stúdió '66 ter-
meiben feltűnnek az új avantgárd generáció képviselői, köztük Altorjai Sándor, Bak Imre, 
Baranyay András, Keserű Ilona, Lakner László, Molnár Sándor, Siskov Ludmil. Paizs itt 
nonfiguratív olajképekkel szerepel (Negatív formák, Kompozíció). 

„Úgy éreztem, hogy adva van végre a lehetőség, hogy utolérjem azt a századot, 
amelyben élek. Még csak nem is 1967-re gondoltam, csupán 1900-ra, vagy mond-
juk 1910-re. De már ezt is óriási eredménynek éreztem és éreztük többen."2 (1978) 

I967 Márciusban grafikáiból megnyílik első egyéni kiállítása a győri Művészklubban. 
Felhagyva a korábbi olaj-vászon technikával, bőrt, textilt, fémet, rovartűt téve fel farostle-
mezre megkezdi varrottas képeinek sorozatát. A valóság illúziójának helyét átveszi a tapint-

„Műterem" - részlet, 1970 körül 
Fotó: Gadányi György 

Part of the "Atelier", about 1970 
Photo: György Gadányi 

Шт 



hatóan jelenvaló anyagi. Mivel az együttesek nélkülözik a tárgyi világra való utalást, gaz-
dag textúrájú szövedékük, mágikus jelek benyomását keltik. (Fehér kép, Kompozíció két alak-
kal — búvárok, Bőrös kép) 

3 Kernács Gabriella: 
Térbe dermedt gesztusok. 
Beszélgetés Paizs Lászlóval. 
(Művészet, 1978. évfolyam, 
10. szám, 27. oldal) 

Áprilisban varrottas képeit beküldi a Stúdió esedékes tárlatára. A fiatalok belső zsűrije elfo-
gadja azokat, és a képek rövid időre falra kerülnek. A lektorátus azonban korrekciót javasol. 
Még a megnyitó előtt 25 művész - köztük Altorjai Sándor, Lakner László, Keserű Ilona -
csaknem félszáz alkotása raktárba kerül, köztük Paizs varrottas képei is. A művészt össze-
roppantja alkotásainak drasztikus kiutasítása a deklarált művészet birodalmából. Egyszerre 
az eddigi megélhetést biztosító épületdíszítői megbízatásai is megszűnnek. 

„Valahogy túlságosan nagy ütésnek éreztük, sokakat egy életre kiütöttek. Kevesen 
tudtak talpra állni az akkori társaságból, volt aki otthagyta a szakmát, volt aki meg-
próbálta úgy ahogy összeszedni magát, és volt aki több évi vegetálás után itthagy-
ta az országot... Én tudtam, hogy ezeket a képeket sehol sem állíthatom ki, így hát 
az egész festészet, minden amit addig tanultam, kilátástalanná vált."3 (1978) 

Három év után ismét lehetőség nyílik külföldi utazásra. Az egy hétig tartó párizsi látogatás 
alkalmat ad a Musée Cluny, a Louvre és a Musée Jeu de Paume impresszionista gyűjtemé-
nyének megtekintésére, illetve a Musée d'Art Moderne és a Lumière et Mouvement nem-
zetközi tárlat révén a kortárs művészetben való tájékozódásra. 

Szem-szűrő (A teaszűrőnek is füle van), 
1969 (bal oldalt) 
Teaszűrő, üvegszem, plexi tömb, 
9x19x5,5 cm 
Magángyűjtemény, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Eye-Strainer (Even the tea-strainer has 
ears), 1969 (left) 
Tea-strainer, glass eye, 
plexiglass block, 9x19x5.5 cm 
Private collection, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

Felrobbant tv-képcső, 1970 
(jobb oldalt) 
Celofán, üveg, plexi tömb, 
43,5x38x5 cm 
Magángyűjtemény, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Exploded TV Tube, 1970 
(right) 
Cellophane, glass, plexiglass block, 
43.5x38x5 cm 
Private collection, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

1969-től két év után újra munkához lát. A nedves pincében pusztuló, foszló, töredező textilképe-
ket szeretné megóvni, olyan anyagot keres, amelybe a sérülékeny művek belefoglalhatóak. 
A Tanért kirakatában látott plexibe öntött bogarak adják a metil-metakrilát összetételű szín-
telen, átlátszó, törhetetlen, könnyű, alacsony hőfokon szilárduló anyag felhasználásának öt-
letét. A plexiként ismert anyagot a századelő úttörői, Pevsner és Naum Gabo után a hatva-
nas években kezdik ismét nyugaton különféle modern művészeti kísérletekre felhasználni. 



A posztimpresszionista festő nyloninge, 
1970 (bal oldalt) 
Fa, textil, plexi tömb, 
96x61,2x6,5 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Post-Impressionist Painter's Nylon Shirt, 
1970 (left) 
Wood, textile, plexiglass block, 
96x61.2x6.5 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

6.80-as borotválkozó tükör 
(csehszlovák gombostűkkel), 1969 
(jobb oldalt) 
Ismeretlen helyen 
Fotó: Gadányi György 

Shaving Mirror for Ft 6.80 
(with Czechoslovak Pins), 1969 (right) 
The work's whereabouts is unknown 
Photo: György Gadányi 

4 Kernács Gabriella: 
Térbe dermedt gesztusok. 
Beszélgetés Paizs Lászlóval. 
(Művészet, 1978. évfolyam, 
10. szám, 28. oldal) 

Az elsősorban nagyipari alkalmazásra készült nyersanyag itthon nehezen szerezhető be, ami 
Paizsot arra kényszeríti, hogy a plexit saját maga állítsa elő. A hozzáértők által lehetetlen-
nek mondott vállalkozást elszánt kísérletek és életveszélyes kudarcok után siker koronázza. 
Az első varrottas képek plexibe foglalását (Hímzett farzseb) különféle változatos anyagok 
plexibe öntése követi (Fekete tojások, Piros tömb, Zöld tömb, A posztimpresszionista festő nyloninge). 
Az erőszakosan elfojtott csehszlovák felkelés emlékét őrzi a következő évben készült 6.80-as 
borotválkozó tükör sorozat. 

„Én ezekkel a tárgyakkal tudatos kövületeket akartam csinálni. Megfigyeltem a 
plexinek egy furcsa tulajdonságát... Ebben a közegben azonos értékűvé válnak a 
dolgok. Abban a pillanatban, ahogy ezzel a beágyazással elvesztik evilági értékü-
ket, átváltoznak valami mássá, ami nem csereérték, ami nem megfogható. . . Ezál-
tal elvesztik múlandóságukat, értéket kapnak, időtlenné válnak, hiszen nagyon em-
beri mérce az, hogy ami sokáig eláll, az értékes."4 (1978) 

1970 Felrobbant tv-képcső, Unser Kaiser im Gebet, A trónörököspárt meggyilkolták, Atomfelhő gézből 
Májusban néhány grafikával részvétel a Csáji Attila és Brendel János által szervezett len-
gyelországi (Poznan, Lodz, Szczecin) vándorkiállításon. A 26 kiállító művész közt többen 
az Iparterv és a Szürenon-csoport tagjai, mellettük szerepel a rokon törekvésű Paizs, Fajó, 
Fóth vagy az idősebb generáció progresszív vonulatából Bálint Endre, Gyarmathy Tihamér, 
Vajda Júlia. 

1971 Visszaszámlálás, Truman és Attlee bejelentette: Elkészült az atombomba 
A plexiszobrok először a Műcsarnok februárban megnyílt Új Művek című tárlatán 
szerepelnek nyilvánosság előtt. Paizs itt - Makrisz Agamemnon közbenjárásának köszön-
hetően - a rudarabokat magukba foglaló Piros tömb és Zöld tömb című szobrait mutatja be. 
A nagyszabású tárlat a kultúrpolitika új, az eddiginél engedékenyebb irányvonalát de-
monstrálja, a kiállítók közt szerepelnek fiatal avantgárd művészek is, többek között Bak 



Az „önköltséges" kiállítás 
engedélye, 1971 

Permit for the "self-funding" 
exhibition, 1971 

A hatvanas évek kultúrpolitikáját a 
hírhedt „három T"-kategóriarend-
szer határozza meg: a hatalom a Tá-
mogatás, a Tűrés, a Tiltás elvi (ideo-
lógiai) és gyakorlati érvényesítésével 
(rend)szabályozta az alkotóművésze-
ket és az alkotásokat. Támogatásban 
és elismerésben részesültek a szocia-
lista rendszerhez hű művészet alkotói 
és alkotásai, megtűrték a semleges-
nek minősített művészeket és műve-
ket, míg a szigorú tiltás, a nyilvános-
ság fórumaitól való elzárás volt osz-
tályrészük a rendszerrel nyíltan szem-
beforduló, vagy a szocialista realiz-
mussal szemben ellenségesnek minő-
sített neoavantgarde híveinek, vagy 
csupán esztétikai kérdésekkel foglal-
kozó műveknek. A Tűrt-kategóriába 
sorolt képzőművészek a szigorú álla-
mi (párt) irányítás alatt álló kiállító-
helyek közül kiemelt budapesti Fé-
nyes Adolf Teremben rendezhették 
meg ún. önköltséges kiállításaikat, 
amely kiállítási forma már megneve-
zésével és működési elvével is jelezte, 
hogy az állam, a hatalom e bemuta-
tóktól elhatárolta magát, hogy ezeket 
a tárlatokat nem támogatta. Ebben a 
korszakban más önálló kiállítási le-
hetősége a megtűrt művészeknek 
nem volt. 

W T. 

Imre, Deim Pál, Lakner László, Hencze Tamás, Keserű Ilona festményei és Haraszty István 
szoborkonstrukciója. 
Decemberben megnyílik Paizs önálló kiállítása a Fényes Adolf Teremben. A tárlaton hu-
szonkét darab, I969 és 1971 között készült pop artos plexiszobor szerepel. A bemutató 
- épp ezért - kiesik az államilag támogatott kategóriából, vagyis „önköltséges". Installálá-
sában és az illusztrált katalógus létrehozásában Lakner László van Paizs segítségére. A 
kiállítást Somogyi József szobrász, a Magyar Képzőművészek Szövetségének elnöke nyitja 
meg. Az egyéni hangú műveket többnyire értetlen, támadó kritika fogadja. A kiállításról 
az állami televízió Híradója is készít ismertetőt, de a vetítést felsőbb utasításra megszakít-
ják. Sárvári Márta a Magyar Nemzetben minden önálló gondolatot nélkülöző, öncélú „üres 
és hiábavaló fecsegésnek" titulálja az egy évtized múltán neves közgyűjteményekbe kerülő 
darabokat. Horváth Béla, a Művészet kritikusa viszont értékeli a művek eredeti, ironikus-
szatirikus hangvételét. 

Georges Boudaille a magyarországi avantgárd művészetet áttekintő, a Les Lettres Françaises 
című folyóiratban kiemeli Paizs egyéni technikával készült szoborkompozícióit. 

1972 Februárban, nem sokkal a Fényes Adolf terem-beli tárlat bezárása után, a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Bercsényi úti kollégiumában mutatnak be válogatást Paizs plexiszobraiból. A 
tárlatot Makovecz Imre nyitja meg. A kollégium ekkoriban több alternatív művészeti ese-
ménynek is menedéket ad, Paizs kiállítása idején például a Syrius együttes koncertjeinek. 
Júniusban néhány plexiszobor — köztük az 1914, A trónörököspárt meggyilkolták — bemutatása 
a másodízben megnyíló balatonbogiári kápolnatárlatokon. A kiállítássorozaton Paizs mellett 



PAIZS Kiállítási plakát, 1971 
Szitanyomás, 65x54 cm 
Fotó: Gadányi György 

PAIZS Exhibition poster, 1971 
Seriographic print, 65x54 cm 
Photo: György Gadányi 

Lakner László fotómontázsokat, Csutoros Sándor plexigömböket, Orvos András virágfest-
ményeket, Baranyai András raszterfotókat, Csáji Attila papír-karton képeket mutat be. 
Részvétel a fiatal budapesti művészek újvidéki tárlatán. A kiállítók közt van többek között 
Attalai Gábor, Csáji Attila, Jovánovics György, Haraszti István, Lakner László és Major János. 
Az elsó' plexi épületdíszítői megrendelés - a szombathelyi Claudius Szálló belső terét díszítő 
nagy méretű pleximunka - elkészítése fedezi a további technikai kísérletek költségeit. 

5 Kernács Gabriella: 
Térbe dermedt gesztusok. 
Beszélgetés Paizs Lászlóval. 
(Művészet, 1978. évfolyam, 
10. szám, 29. oldal) 

1973 A minimal art befolyását mutató geometrikus formákra redukált plexiszobrok készítésének 
kezdete. 

„A plexitől először csak azt kívántam, hogy átlátszó legyen, hogy megmutassa azt, 
amit belefoglaltam. Azután rájöttem, hogy a plexi önmagában is szép - megláttam 
benne a Szépséget, nagybetűvel - és akkor éreztem, hogy ezt az anyagot magában 
kellene megmunkálni."5 (1978) 



A kiállítás rendezése a Fényes Adolf 
Teremben, 1971. december (fent) 
Fotó: Gadányi György 

Arranging the exhibition at the 
Adolf Fényes Salon, 
December, 1971 (top) 
Photo: György Gadányi 

Kiállítás-megnyitó a Fényes Adolf 
Teremben, Budapest, 
1971. december 10-én (lent) 
Megnyitotta: Somogyi József 
balról a háttérben: Csíky Tibor 
Fotó: Gadányi György 

Opening of the exhibition, 
Adolf Fényes Salon, 
10th December, 1971 
(below) 
Opening speech: József Somogyi 
on the left, in the background: 
Tibor Csíky 
Photo: György Gadányi 

A korábbi tárgyi motívumokat mellőző, letisztult mértani szerkezetű, szabályos négyzetes 
tömbök és oszlopszerű hengeres testek felszínébe párhuzamos ívelt vájatok és gömbsorok mé-
lyednek. A tükörsima felületűre polírozott plexi tömbök áttetsző, anyagtalan hatást keltenek. 
Júniustól még a pop artos plexiszobrok kiállítása a balatonbogiári kápolnatárlaton. 

1974 Az áttetsző metil-metakrilát mellett színezett poliészter plasztikák készítése, melyeken a 
poliészter hasábok, gömbök, hengerek felszíne matt fekete, míg a testek belsejébe maratott 
mélyedések anyagukban vörösre színezett poliészterből kerültek megmunkálásra. 
Az első geometrikus akrilplasztika bemutatása a pécsi IV Országos Kisplasztikái biennálén. 

1976 Májusban a Csók Galériában megnyílik az eltelt két és fél év geometrikus plasztikáinak 
reprezentatív bemutatója. Az áttetsző plexiszobrok és a matt fekete poliészter plasztikák 
szabályos kúp- és gömbalakzatai puritán fekete-fehér háttér előtt jelennek meg. Az önálló 
kiállítást Deim Pál nyitja meg. 
Júniusban Frank János a The New Hungarian Quarterlyben megjelent hosszabb tanulmány-
ban elemzi Paizs újgeometrikus munkáit. 



Kiállítás-megnyitó a Műszaki 
Egyetem Bercsényi úti 
kollégiumában, 1972. február 
Megnyitotta: Makovecz Imre 
Fotó: Gadányi György 

Exhibition opening at the Technical 
University's Bercsényi út hostel, 
February, 1972 
Opening speech: Imre Makovecz 
Photo: György Gadányi 



Részlet a Bercsényi úti 
kiállításról, 1972 
Fotó: Gadányi György 

Detail of the Bercsényi út 
exhibition, 1972 
Photo: György Gadányi 

Szeptemberben megnyílik az V Pécsi Országos Kisplasztikái Biennálé, amelynek zsűrije 
Paizs egyik akryl plasztikáját második díjjal jutalmazza. 

1977 A plexi és poliészter mellett művészetében egy új anyag, a fém is megjelenik. A korábbi-
akhoz hasonló lényegi geometrikus alakzatokat a következő években már tömör krómacél, 
aluminium és bronz tömbökből formálja meg. (Hármas krómoszlop) 
Júniusban a Magyar Hetek keretében a duisburgi Galerie Hildebrandt-ban tárlat nyílik 
akril és poliészter plasztikáiból. 

1979 Az ettől az évtől kezdve készülő geometrikus plasztikák a köztereken és középületekben mo-
numentális díszítésként is megjelennek: 1979-ben kerül felállításra egy Kettős gömb színezett 
poliészterből a Kőszegi Hotel Irottkő megrendelésére, Három részes bronzszobor a budapesti 
Gundel étterembe, valamint a szegedi Tárogató utcába egy Kettős poliészter plasztika. 
Júniusban önálló kiállítása nyílik a Halászbástya Bástya Galériájában. 
Augusztusban a salgótarjáni József Attila Kulturális Központ épülete előtt mutatja be a vá-
ros határába szánt nagy méretű krómacél oszlopokat. 
A Mai Magyar Művészet második köteteként Frank János írásával megjelenik a Paizs László 
művészetét bemutató kismonográfia. 

1980 Novemberben ünnepélyesen felavatják Zalaegerszegen a Városköszöntő hét méter magas 
kettős krómacél oszlopát. 
Ugyanebben az évben állítják fel a budapesti Kongresszusi Központ előtt a Kettős gömb szí-
nezett poliészter plasztikáját. 



Balatonbogiári Kápolnatárlat, 1972 
Jobbra és lent: Galántai György, 
Fent balra középen: Somlyó György 
Fotó: Schmal Károly 

Chapel Exhibition, 
Balatonboglár, 1972 
Top right and below: György Galántai 
Top left: György Somlyó 
Photos: Károly Schmal 



A földön: Galántai György 
On the ground: György Galántai 



Vörösréz térplasztika, 1982 (fent) 
Vörösréz, 250x lOOx 100 cm 
(Tatár Jenővelf) 
A Magyar Posta 
Gyógyüdülőjében, Hévíz 
Fotó: Paizs László 

Copper spatial sculpture, 1982 (top) 
Copper, 250x lOOx 100 cm 
(Colaborative work with Jenő Tatárf) 
At the Hungarian Post Office 
Spa and Recreation Centre, 
Hévíz, Hungary 
Photo: László Paizs 

Műterem-részlet, 1981 
(lent) 

Detail of the studio, 1981 
(below) 

Áprilisban eddigi munkássága és az előző évben felállított köztéri munkáinak elismerése-
képpen Munkácsy-díjjal tüntetik ki. 
Geometrikus plasztikáit kiállítják a 39- Velencei Biennálé magyar pavilonjában és a magyar 
konstruktivizmust bemutató németországi és skandináviai vándorkiállításon, valamint az 
Óbudai Galéria, a 70-es évek művészetét feltérképező kiállítássorozatán. A hazai avantgárd 
létjogosultságának elismerését hozó hetvenes évek újraértékelésére törekszik a Bercsényi 
Klub tárlatciklusa és a Művészet folyóirat ezévi októberi tematikus száma is. 

1981 Önálló tárlatok Szegeden és Zalaegerszegen. 
Részvétel a padovai XIII., és a budapesti V Nemzetközi Kisplasztikái Biennálén, valamint 
a huszadik századi magyar művészet reprezentatív svédországi bemutatóján. 
Az 1981-1982-es tanévben formatant oktat az Iparművészeti Főiskola Ipari Formatervező 
tanszékén. 

1982 A hévizi Rekreációs Központba - Tatár Jenővel közösen készített - Vörösréz térplasztika felállítása. 
Önálló kiállítás a zürichi Bezzegh Galériában. 

1983 Hármas függesztett plasztika poliészterből a hódmezővásárhelyi Ságvári Iskolába. 
Színezett poliészter Plasztika a Magyar Néphadsereg Szentendrei Művelődési Háza előtt. 
Önálló kiállítás a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. 
Részvétel a kortárs magyar szobrászat reprezentatív madridi és lisszaboni bemutatkozásán. 

1984 Színezett poliészter Relief a bécsi Hotel Hungaria számára. 

1986 Plexi-sárgaréz belső térelválasztófal a budapesti Grand Hotel Hungaria megrendelésére (Szabó 
Károllyal együtt). 

1987 Áprilistól a Műcsarnokban az 1985 és 1987 között készült új művek bemutatása. Az 
„Európai kövületeknek" nevezett ciklus nagy méretű, az európai festészet klasszikus műveit 
parafrezáló kompozíciók visszatérést jelentenek a figurális táblakép műfajához. Szemben az 
előző évek reduktív geometrikus plasztikáival e negatív kultúrtörténeti utópiát megjelenítő 
műveket nagyfokú formai összetettség és fakturális gazdagság jellemzi. 

visszatérek megint a kövületekhez. Olyanokat tervezek, mint egy ma megtalált régi 
tárgy, amit megtisztítottunk, felcsiszoltunk... Azt mondhatnám: ilyen Botticelli képe, 
amikor tízezer év múlva rátalálnak mint kövületre és kiállítják... kénytelen vagyok 
megelőzni a jövőt, hogy lássam. Ezért több variációban előállítom a jővőt."6 (1989) 

Részvétel a székesfehérvári István Király Múzeum Régi és új avantgárd (1967 -1975 ) című, 
a hazai neoavantgárd indulásának bemutatását elsőként felvállaló tárlaton. 

1988 Önálló kiállítás a badacsonytomaji Pandora Galériában. 
Poliészter szobor a Miskolc Avas II. postahivatal megrendelésére. 
Poliészter relief a bonni Magyar Nagykövetség számára. 
Színezett, festett poliészter plasztika — Aranykor — a Paksi Atomerőműbe. 
Érdemes Művész elismerésben részesül. 



1989 A hatvanas években készült „tudatos kövületeket" bemutató önálló tárlat a Qualitas Galériában. 
A Gömbök I—IV. sorozat kiállítása a székesfehérvári István Király Múzeum Az avantgárd vé-
ge ( 1 9 7 5 - 1 9 8 0 ) című, a korszak művészetét áttekintő tárlatán. 

1990 Bronz dombormű a Magyar Külügyminisztérium megrendelésére. 
Két színezett poliészter kompozíció - Közép-európa földje, Angyali üdvözlet - a müncheni Magyar 
Konzulátus számára. 

1991 Márciusban megnyílik a Magyar Nemzeti Galéria a hatvanas évek művészetét bemutató át-
fogó kiállítása, amelyen Paizs A trónörököspárt meggyilkolták című plexi alkotásával van jelen. 
Három festett poliészter kompozíció a New York-i Magyar Konzulátus és ENSZ Misszió 
részére. 

1991 Bronz Allegorikus Kompozíció a Magyar Nemzeti Bank Hold utcai épületének homlokzatára. 

1994 Szeptemberben az „Európai kövületek" 1989 és 1994 között készült újabb darabjainak be-
mutatása a Vigadó Galériában. 
Részvétel az Ernst Múzeum a hazai pop art művészetét bemutató kiállításán. 

I997 Szeptemberben a Pest Center Galéria Wehner Tibor által megnyitott tárlata hét monumen-
tális grafikával mutatja be az antik torzókat idéző „Testlenyomat" sorozat első darabjait. 
Bronz Allegorikus figura a budapesti Thália Színház.számára. 

Balról jobbra: Paizs Csaba, 
ifj. Paizs László, Paizs Lászlóné, 
Paizs László, 1998 

From left to right: Csaba Paizs, 
László Paizs Jr., Mrs. László Paizs, 
László Paizs, 1998 

6 Beszélgetés Paizs Lászlóval. 
(Gépelt kézirat. 1989, 7.) 



1998 Februárban a Budapest Galéria mutatja be a „Testlenyomatok" újabb, a keresztény és po-
gány művészet emberábrázolásaiból táplálkozó megrendítő szépségű sorozatát. 
Nagy méretű akril-papír grafika a Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt. számára. 

1999 Az 1992-ben megalakult Szinyei Merse Pál Társaság elnökévé választják. 
A Pest Center Galéria téli tárlatán kiállított legfrissebb műveken a gazdag faktúrájú, fémes 
csillogású domborműves felületek modern kori kultuszképek tragikus pátoszával telítik a 
művészet legősibb témáját, az emberi figura ábrázolásait. 

2000 Tagjai közé választja a Magyar Művészeti Akadémia. 
Budapesten él és dolgozik. 







1 9 3 5 - Born on December 26th, 1935, in the village of Szentpéterúr, Zala County. 
In 1941, moves to Szombathely with his family. 
Attends the Nagy Lajos High School in Szombathely between 1950 and 1954. 
Paizs ' eventual career choice is greatly influenced by his primary school art master, Árpád 
Radnóti Kovács, on whose suggestion Paizs begins to attend drawing class from 1948. The 
classes are led by Árpád Radnóti Kovács and Nándor Burányi. 

7 The Forgotten Easel. 
László Menyhárt talks with 
László Paizs. 
(Művészet, 1983, No. 5, p. 22.) 

8 Gabriella Kernács: Gestures 
Frozen in Space. In conversation 
with László Paizs 
(Művészet, 1978, No. 10, p. 26.) 

1 9 5 4 - Between 1954 and 1959 Paizs studies at the painting and decorating faculty of the College 
of Applied Arts in Budapest. His teachers are György Z . Gács, Lajos Szentiványi and 
Zoltán Rákosi. 

"I started out in a more or less parallel group to Lakner et al. . . We were very good 
friends, and spent a lot of time together. At the College of Fine Arts a person's 
teacher had an enormous influence on their work. . . At the College of Applied Arts 
- because we were just studying the craft - we were allowed to do other things. 
There was a freer atmosphere."7 (1983) 

During his college years and for some time afterwards Paizs earns a living by painting still 
lifes for the Képcsarnok Vállalat and by producing murals - executing designs by Géza 
Fónyi, György Konecsni, György Z . Gács, Zoltán Rákosi and Endre Domanovszky, and pro-
ducing mosaics, sgraffiti, frescoes and seccoes. 
Paizs completes his diploma project in 1959, a mosaic for the aula of the Horticultural College. 
Paizs also produces a tapestry design, commissioned by the Fine Arts Foundation. The 
l!/2x3-metre work, which depicts three figures, is sent to Poland as on official gift from the 
Hungarian People's Republic. 

1962 Takes part in the third exhibition of the Studio of Young Artists in the Ernst Museum in 
Budapest, with a painting entitled Demolishing the Elisabeth Bridge. 

1964 While on a group tour to Rome and Rimini, goes to the Venice Biennale, where the Pop 
Art works at the American and Belgian stands make a great impression on him. 
Exhibits at another Studio of Young Artists show in December. 

1966 Exhibits at the Studio of Young Artists show in April. The show allows scope for a certain 
amount of experimentation, and thus stirs up a furore in the press. Exponents of the new 
avant garde are included: Sándor Altorjai, Imre Bak, András Baranyai, Ilona Keserű, László 
Lakner, Sándor Molnár and Ludmil Siskov. Paizs' works were non-figurative oils (Negative 
Forms, Composition). 

"I felt that here at last I was being given the chance to catch up with the century 
in which I was living. I didn't mean 1967; I meant more 1900, or 1910. But even 
so, it still seemed like a huge achievement, to me and to lots of people."8 (1978) 

1967 His first one-man exhibition, of graphics, opens in March at the Artists' Club in Győr. 
Abandoning his earlier oil-on-canvas techniques, Paizs begins to experiment with a series 
of works placing leather, fabric and metal on fibreboard. Instead of an illusion of reality we 
are given the tangible presence of material. Because the series contains no allusion to the 
real world, its rich textural interweavings give an impression of being mystic symbols. -



Hímzett farzseb /., 1969 (bal oldalt) 
Textil, plexi tömb, 
20x10x8 cm 
Magángyűjtemény 
Fotó: Gadányi György 

Embroidered hip pocket No. 2, 
1971 (right) 
Textile, plexiglass block, 
33x20x10 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

Hímzett farzseb II., 1971 (jobb oldalt) 
Textil, plexi tömb, 
33x20x10 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 
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Embroidered Hip Pocket No. 1, 
1969 (left) 
Textile, plexiglass block, 
20x10x8 cm 
Private collection 
Photo: György Gadányi 

White Picture, Composition with Two Figures (Divers), Leather Picture 
In April he submits these works to be exhibited by the Studio. The internal jury accepts 
them, and for a short time the pictures are hung for display. Higher authorities call for a cor-
rection, however. Before the exhibition opens around 50 works by 25 artists are consigned 
to the storeroom, among them all the works by Paizs. Paizs is deeply upset at having his 
work banished from the realm of what is declared to be art. At more or less the same time 
the commissions to produce decorative architectural pieces, which until now have been a 
source of income, dry up. 

"This was too big a blow; some of us never really recovered from it. Few of us could 
really get their feet on the ground in the society of the time. Some of us abandoned 
the art world; others tried to pull themselves together as best they could; others, 
after a few years just vegetating, left the country. . . I knew that there was no way 
I was going to be able to exhibit those pictures, and everything to do with paint-
ing, everything I had learned thus far, began to seem hopeless."9 (1978) 

Three years later Paizs has another opportunity to travel abroad. A week-long trip to Paris 
gives him the chance to visit the Musée Cluny, the Louvre and the Impressionist collection 
at the Musée du Jeu de Paume. He also learns what is going on in contemporary art at the 
Musée d'Art Moderne and an international show entitled Lumière et Mouvement. 

I969 Paizs sets to work again. Knowing that his textile works are gathering dust in a damp cel-
lar, and wanting to preserve them from rotting away to nothing, he begins casting around 
for a material which could be used as a protective shell for perishable works. Seeing insects 
preserved in plexiglass in the window display of Tanért (a state shop) gives him the idea of 
using the material himself. Plexiglass, a methyl-metacryl compound, is colourless, trans-
parent, unbreakable, light, and it solidifies at a low temperature. Following the pioneering 
work of Pevsner and Naum Gabo at the beginning of the century, plexiglass returned to 
experimental modern art in the sixties. The raw material from which it is made, used prin-
cipally in heavy industry, is very difficult to come by in Hungary, with the result that Paizs 
decides to make his own. Though plenty of experts tell him the enterprise is doomed to 
failure, he eventually succeeds, though not without a number of dangerous preliminary acci-



Atomic Cloud with Dog's 
Backbone, 1971 
Photograph, bones, plexiglass block, 
approx. 20x10x10 cm 
Property of the artist. The work's 
whereabouts is unknown. 
Photo: György Gadányi 

Atomfelhő kutyagerinccel, 1971 
Fotó, csont, plexi tömb, 
kb. 20x10x10 cm 
A művész tulajdona, 
ismeretlen helyen. 
Fotó: Gadányi György 

Atomfelhő gézből, 1970 
Géz, plexi tömb, 
48x48x20 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Gadányi György 

Gauze Mushroom Cloud, 1970 
Gauze, plexiglass block, 
48x48x20 cm 
Property of the artist 
Photo: György Gadányi 



Unser Kaiser im Gebet, 1969 (left) 
Paper, skeleton of a frog, 
gauze, glass, plexiglass block, 
25x24x13 cm 
The work's present whereabouts is 
unknown. Property of the artist. 
Photo: György Gadányi 

Unser Kaiser im Gebiet, 1969 
(bal oldalt) 
Papír, békacsontváz, géz, 
üveg, plexi tömb, 
25x24x13 cm 
A mű jelenlegi helye ismeretlen. 
A művész tulajdona. 
Fotó: Gadányi György 

Part of Woman's Suit 
(Green Block), 1970 (right) 
Textile, beetle, plexiglass block, 
65x39x17 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

Rózsabogár cugehőrrel (Zöld tömb), 
1970 (jobb oldalt) 
Textil, bogár, plexi tömb, 
65x39x17 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 
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dents. The first textile work to be encased in plexiglass (Embroidered Hip Pocket) is fol-
lowed by works which encase a number of other materials (Black Eggs, Red Block, Green 
Block, The Post-Impressionist Painter's Nylon Shirt). The brutally crushed Czech revolution is 
commemorated in a work produced the following year, the 6.80 Shaving Mirror series. 

"I was making conscious fossils with these works. I had noticed an interesting thing 
about plexiglass... It is a medium which reduces everything to a similar value. As 
soon as they are embedded in plexiglass, objects lose their everyday value and turn 
into something else, something difficult to pin d o w n . . . They lose their imperma-
nence, they are given new value, they become timeless — and that's a very human 
yardstick, measuring value according to longevity."10 (1978) 

1970 Exploded TV Tube, Unser Kaiser im Gebet, The Crown Prince and Princess Have Been Murdered, 
Gauze Mushroom Cloud 
In May he contributes a few graphics to a touring exhibition in Poland (Poznan, Lodz, Szczecin), 
organised by Attila Csáji and János Brendel. Most of the artists are from Iparterv and the 
Szürenon group, together with Paizs, Fajó and Fóth (all similar in outlook) and progressive 
artists from the older generation such as Endre Bálint, Tihamér Gyarmathy, Júlia Vajda. 

1971 Countdown, Truman and Attlee Announce the Completion of the Atom Bomb 
The plexiglass sculptures first come before the public in February, at the Új Művek (New 
Works) exhibition at the Műcsarnok in Budapest. Paizs - thanks to the help of Agamemnon 
Makrisz — exhibits Red Block and Green Block. The wide-ranging exhibition demonstrates a new, 
more lenient attitude to cultural politics, with young avant garde artists being included: paint-
ings by Imre Bak, Pál Deim, László Lakner, Tamás Hencze and Ilona Keserű, and a sculp-
tural construction by István Haraszty. 



Chapel Exhibition, Balatonboglár, 
1972 (left) 
In the foreground: Zsófia Harmati 
Photo: András Harmati 

Balatonbogiári kápolnatárlat, 1972 
(bal oldalt) 
Az előtérben: Harmati Zsófia 
Fotó: Harmati András 

Chapel Exhibition, Balatonboglár, 
1972 (right) 
Photo: András Harmati 

Balatonbogiári kápolnatárlat, 1972 
(jobb oldalt) 
Fotó: Harmati András 

Opening of the exhibition, Adolf 
Fényes Salon, 10th December, 1971 
Photo: György Gadányi 

Kiállítás-megnyitó, Fényes Adolf 
Terem, 1971. december 10. 
Fotó: Gadányi György 

Paizs's one-man exhibition opens in the Adolf Fényes Salon in December, including 26 Pop 
Art plexiglass sculptures produced between 1969 and 1971. The show does not enjoy offi-
cial state support, and is self-financed. It is opened by the sculptor József Somogyi, presi-
dent of the Hungarian Fine Artists Association. Critics are baffled by the works, and reac-
tion in the press is more or less hostile. The state-run T V News plans to broadcast infor-
mation about the show, but the programme is axed following a higher-level ruling. Márta 
Sárvári, writing in Magyar Nemzet, finds the show devoid of original thought, self-serving, 
and „empty and vapid wittering" (a decade later these works were to find their way into 
major public collections). By contrast Béla Horváth, art critic for Művészet, praises the 
works for their original, ironic and satirical tone. 
Georges Boudaille, in his periodical examining the avant garde art in Hungary, Les Lettres 
Françaises, makes special mention of Paizs's original technique. 

1972 In February, not long after the closing of the exhibition in the Adolf Fényes Salon, an exhi-
bition of Paizs' plexiglass sculptures is put on in the Bercsényi út premises of the Budapest 
Technical University, and opened by Imre Makovecz. At the time these premises were being 
used as a safe bolt-hole for a number of alternative arts events. 
In June a number of plexiglass sculptures - 1914, The Crown Prince and Princess Have Been 
Murdered - are put on show in the Balatonboglár Chapel Exhibition, running for the sec-
ond time. Other artists included in the show are László Lakner (photo montages), Sándor 
Csutoros (plexiglass spheres), András Orvos (flower paintings), András Baranyai (raster 
photos) and Attila Csáji (paper and cardboard works). 
Takes part in a show in Novi Sad, entitled Young Budapest Artists. Among the exhibitors are 
Gábor Attalai, Attila Csáji, György Jovánovics, István Haraszty, László Lakner and János Major. 
Is commissioned to produce a large-scale decorative plexiglass work (his first architectural 



Permit for the "self-funding" 
exhibition, 1971 

Az „önköltséges" kiállítás 
engedélye, 1971 

Cultural politics in the sixties were 
based on the notorious system of the 
"three Ts". These three categories, 
both ideologically and in practice, 
defined the parameters within which 
art - and artists - could move. The 
categories were Támogatás (state 
support), Tűrés (toleration) and Tiltás 
(prohibition). The first category, the 
art that enjoyed official support and 
encouragement, comprised works that 
remained faithful to the Communist 
ideal. Artists whose work was con-
sidered neutral were tolerated, while 
exponents of the neo-avant garde, 
either in direct opposition to Socialist 
Realism, inimical to the tenets of the 
system, or simply experimenting with 
questions of aesthetics, had their 
works entirely banned from public 
display. The state exercised total con-
trol over all galleries and exhibition 
spaces, but artists whose works 
belonged to the tolerated category 
were permitted to hold exhibitions in 
the Adolf Fényes Salon in Budapest. 
These exhibitions all had to be self-
financing, a concept which demon-
strated that the state provided no 
public funding for the shows, but 
merely tolerated their existence. For 
artists in the tolerated category, 
however, this sort of exhibition was 
their only hope of reaching a wider 
public. 

Т. Ж 
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plexiglass commission) for the Claudius Hotel in Szombathely. Money from this allows him 
to continue with his technical experimentation. 

1973 Begins to produce plexiglass sculptures reduced to geometric shapes, inspired by Minimal Art. 
"At first all I wanted from plexiglass was for it to be transparent, and to allow what 
was placed inside it to be visible. Later I realised that plexiglass is beautiful per se 
- I recognised its inherent Beauty, with a capital В - and that's when I decided to 
start using it as a material in its own right."11 (1978) 

Regular square blocks and columnar cylindrical shapes, purely geometric in structure, 
devoid of any object motif, have parallel curved declivities and rows of circles etched into 
their surfaces. The plexiglass blocks are polished to a mirror-like smoothness, creating an 
effect of transparent bodilessness. 
In June exhibits Pop Art plexiglass sculptures at the Balatonboglár Chapel Exhibition. 

1974 Alongside the transparent methyl-metacryl works, Paizs begins working with coloured 
polyester. The surface of the polyester rectangles, spheres and cylinders is matt black, while 
the scooped out insides are coloured red. 
Exhibits his first geometric acrylic sculpture at the 4th National Small Sculpture Biennial in Pécs. 

1976 In May a one-man exhibition of geometric sculptures spanning the last two and a half years 
opens in the Csók Gallery in Budapest. The regular cubes and spheres of the transparent 



The Cellar-"studio" on Alkotás út, 
с. 1976 
Photo: György Gadányi 

Alkotás úti pince „műterem", 
1976 körül 
Fotó: Gadányi György 

plexiglass and matt black polyester sculptures are displayed against a sober black and white 
background. The exhibition is opened by Pál Deim. 
A long study of Paizs' new geometric works by János Frank appears in The New Hungarian 
Quarterly. 
The 5th National Small Sculpture Biennial opens in Pécs in September. The jury awards sec-
ond prize to one of Paizs' acrylic sculptures. 

1977 Plexiglass and polyester are now joined by a third material, metal. Paizs produces mainly 
geometric figures, similar in spirit to what has gone before, but using heavy blocks of 
chrome steel, aluminium and bronze. — Triple Chrome Column 
In June, as part the Hungarian Festival in Duisburg, an exhibition of acrylic and polyester 
sculptures opens in the Galerie Hildebrandt. 

1979 Geometric sculptures which Paizs has been working on since the beginning of the decade 
now appear as decorative elements in public places and on public buildings. Double Sphere, 
made of coloured polyester, is erected at the Irottkő Hotel in Kőszeg. Three-Part Bronze 
Sculpture appears in the Gundel restaurant, and Double Polyester Sculpture is erected in 
Tárogató utca in Szeged. 
A one-man exhibition opens in June at the Bástya Gallery in the Fishermen's Bastion in 
Budapest. 
Large-scale chrome steel columns, destined to be erected at the city boundary, are put on 
show outside the Attila József Cultural Centre in Salgótarján. 



Exhibition opening, István Csók 
Gallery, Budapest, 
13th May 1976 
Opening speech: Pál Deim 
Photo: György Gadányi 

Kiállítás megnyitó, Csók István 
Galéria, Budapest, 1976. május 13. 
Megnyitotta: Deim Pál 
Fotó: Gadányi György 

A short monograph by János Frank on the art of László Paizs appears as the second volume 
of Mai Magyar Művészet (Modern Hungarian Art). 

1980 A seven-metre double column of chrome steel welcoming people to the town of Zalaeger-
szeg is ceremonially unveiled in January. 
In the same year the coloured polyester sculpture Double Sphere is erected outside the 
Budapest Convention Centre. 
In recognition for his achievements Paizs is awarded the Munkácsy Prize in April. 
Some of his geometric sculptures are included in the Hungarian exhibit at the 39th Venice 
Biennale, in touring exhibitions of Hungarian constructivism in Germany and Scandinavia, 
and in an exhibition series in the Óbuda Gallery in Budapest, covering the art of the sev-
enties. A series of exhibitions in the Bercsényi Club and the special themed October issue 
of the periodical Művészet aim to reassess the seventies as a way of persuading people to 
recognise the Hungarian avant garde's right to exist. 

1981 One-man exhibitions in Szeged and Zalaegerszeg. 
Takes part in the 5th International Small Sculpture Biennial in Padua and Budapest, as well 
as in the first representative exhibition in Sweden of 20th century Hungarian art. 
Teaches morphology for the academic year 1 9 8 1 - 8 2 at the Industrial Design faculty of the 
College of Applied Arts. 



1982 Copper Spatial Sculpture, a collaborative work with Jenő Tatár, commissioned by the Hévíz 
Recreation Centre, is erected. 
One-man exhibition in the Bezzegh Gallery. 

1983 Triple Suspended Sculpture, made of polyester, is made for the Ságvári School in Hódmezővá-
sárhely. The coloured polyester work entitled Sculpture, is erected outside the Hungarian 
People's Army Cultural Centre in Szentendre. 
One-man exhibition in the Ferenc Móra Museum in Szeged. 
Takes part in representative shows of contemporary Hungarian art in Madrid and Lisbon. 

1984 The coloured polyester work entitled Relief is produced for the Grand Hotel Hungaria in 
Budapest. 

1986 Plexiglass and Brass Interior Partition Wall, made for the Grand Hotel Hungaria in Budapest 
(collaborative work with Károly Szabó). 

1987 Exhibition of new works produced between 1985 and 1987 opens at the Műcsarnok in 
April. The cycle entitled European Fossils are large-scale compositions paraphrasing classic 
European paintings, and thus represent a return to the classical tableau-painting genre. In 
contrast to the simplified geometric sculptures of the previous year these works, depicting 
a negative cultural Utopia, are characterised by extreme structural complexity and richness 
of handling. 

László Paizs, 1980 
Paizs László, 1980 



White Relief (plan), 1990 (right) 
plaster, 75x50 cm 
Hungarian Embasy, 
Canberra, Australia 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

Fehér dombormű (terv), 1990 
(jobb oldalt) 
Gipsz, 75x50 cm 
Magyar Nagykövetség, 
Canberra, Ausztrália 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Study of Hands, 1990 (left) 
Plaster, silicon gum, 
60x60 cm 
The property of the artist 
Photo: Paizs László 

Kéz tanulmány, 1990 (bal oldalt) 
gipsz, szilikongumi, 
60x60 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Paizs László 

12 A Conversation with László Paizs 
Typewritten manuscript. 1989, 7. 

" . . . I 'm going back to fossils again. I 'm planning things like an old object, recently 
discovered, cleaned up and polished... A Botticelli painting, for example, redis-
covered as a fossil ten thousand years later, and put on show. . . I've got to be able 
to pre-empt the future. That's why I 'm manufacturing the future in several differ-
ent variants."12 (1989) 

Takes part in an exhibition entitled Old and New Avant Garde ( 1 9 6 7 - 1 9 7 5 ) at the King 
Stephen Museum in Székesfehérvár, the first show to undertake to chart the beginnings of 
the Hungarian neo-avant garde. 

1988 One-man exhibition in the Pandora Gallery in Badacsonytomaj. 
Polyester Sculpture, commissioned by Post Office No . 2 in Miskolc. 
Polyester Relief, made for the Hungarian Embassy in Bonn. 
Coloured, painted polyester sculpture - Golden Age - for the nuclear power station in Paks. 
Paizs is made a Distinguished Artist of the Hungarian People's Republic. 

1989 One-man exhibition of "conscious fossils", produced in the sixties, at the Qualitas Gallery. 
Exhibition of the Spheres I—IV. series in the King Stephen Museum in Székesfehérvár, at a show 
entitled The End of the Avant Garde (1975-1980) , giving an overview of contemporary art. 

1990 Bronze Relief commissioned by the Hungarian Foreign Ministry. 
Two coloured polyester compositions - The Land of Central Europe, Angelic Salutation - pro-
duced for the Hungarian Consulate in Munich. 

1991 An exhibition on the art of the sixties opens at the Hungarian National Gallery in March. 
Paizs' plexiglass sculpture The Crown Prince and Princess Have Been Murdered is one of the 
works included in the show. 
Three painted polyester works are produced for the Hungarian Consulate in New York and 
the United Nations Mission. 



1992 Bronze work entitled Allegorical Composition, for the Hold utca façade of the Hungarian 
National Bank. 

1994 In September an exhibition of new additions to the European Fossils series, produced 
between 1989 and 1994, opens at the Vigadó Gallery. 
Takes part in a Pop Art exhibition at the Ernst Museum. 

The warehouse in Budaörs 
(lent to the artist), 1996-1998 
Photo: György Gadányi 

A kölcsönkapott budaörsi raktár, 
1996-1998 
Fotó: Gadányi György 

1997 In September, at an exhibition opened by Tibor Wehner in the Pest Center Gallery, exhibits 
seven monumental graphics, the first pieces in the Body Prints series, evoking classical torsos. 
Bronze Allegorical Figure, produced for the Thália Theatre in Budapest. 

1998 A new series of Body Prints is exhibited in the Budapest Gallery in February, inspired by 
depictions of the human form in Christian and pagan art. 
Large-scale acrylic-on-paper graphic, produced for the Austrian-Hungarian insurance com-
pany Providencia. 

1999 Elected president of the Pál Szinyei Merse Society, set up in 1992. 
New works exhibited in the Pest Center Gallery's winter show. The rich handling and 
gleaming, metallic relief-like surfaces - modern-day cult images - bring a peculiar kind of 
pathos to the oldest theme in art: the depiction of the human form. 

2000 Elected a member of the Hungarian Arts Academy. 
Lives and works in Budapest. 





Paizs László retrospektiv" 

„A Fiatal Képzőművészek Stúdiójába tömörült fiatal alkotók eddigi szereplése azt mutatta, hogy 
elismerésre méltó erőfeszítéseket tettek mesterségbeli, szakmai, világnézeti felkészültségük állandó 
emelésére, csiszolására, színvonalas, szocialista realista jellegű művek alkotására. A tagság jó részé-
nek erőfeszítései arra irányultak, hogy marxista-leninista tudatossággal ötvözzék tehetségüket, s 
hogy elszakíthatatlanná tegyék azokat a kapcsokat, amelyek gyermek- és ifjúkorban kovácsolód-
tak.. . Bátran vállalkoztak arra, hogy a művészeti ágak sajátosságainak jegyében az élet, a mi éle-
tünk ábrázolása kerüljön alkotásaik fókuszába. Számos jelét láttuk - műveikből következtetve -
annak az egyre biztatóbb belső eszmei fejlődésnek, amely a művészet pártosságának kategóriájá-
val jelölhető. Munkásságukban a valóság folyamatainak vizsgálatára és megragadására törekedtek, 
s ez értelemszerűen azt jelenti, hogy állást foglaltak a képzőművészet ma legaktuálisabb kérdésé-
ben: az objektív valóság tendenciájában jelentkező pártosságot a szubjektumban felgyúló pártos-
sággal igyekeztek egyeztetni." A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának 196l-es bemutatóját elemző, 
az Elet és Irodalom című hetilapban közzétett, Bence Gyula13 által írt eszmefuttatás tanúsága sze-
rint ilyen áttételes és bonyolult (illetve egyszerű) volt a valóság és a művészet helyzete és kapcsola-
ta, viszonya Magyarországon az ötvenes-hatvanas évek fordulóján, Paizs László festőművész pálya-
kezdésének időszakában. A valóság és a művészet eme felismerten szövevényes viszonyrendszerén 
őrködő kritika éber jelenlétét bizonyítja, hogy Bence recenzens az eredmények regisztrálása, a szo-
cialista realizmus-gyümölcsök betakarítása után rávilágít a problémákra is: jó néhányan — mint 
Lakner László, Korga György és Kóka Ferenc mellett Paizs László is - az „absztrakcionizmus in-
goványába" tévedtek, illetve „egyes fiatal művészeinkre erőteljes hatása van a nyárspolgári pedan-
tériával, rendszeretettel párosult kodifikált patologikus rögeszméknek". 

Mindennek ellenére úgy ítélhető, hogy az ötvenes évek teljes bénultsága után az ötvenes-hatva-
nas évtizedfordulón az újraéledés, az oldódás korszaka köszöntött a kortárs magyar művészetre: a 
bukott forradalom, a megtorlás után, az Európától fizikailag és szellemileg is elszigetelt országban 
csak-csak megkezdhették az addig elhallgattatott alkotók és az új, ekkor színre lépő nemzedékek 
progresszív szemléletű tagjai művészeti szabadságharcukat. A kapuk nem tárultak ki teljesen, csu-
pán csak rések nyíltak: a korszerű, az ideológiai manipulációktól független művek megalkotását, 
elfogadtatását, a nyilvánosság fórumainak megteremtését tragikus alkotóút-alakulások és -lezáru-
lások, reménytelennek tűnő küzdelmek, megaláztatások kísérték. Szellemi elszigeteltség, bezárt-
ság vagy kényszerű emigráció, visszaszorítottság volt az osztályrésze az új szellemű kompozíciókkal 
fellépő alkotóknak: a konzervativizmus bástyáit immár jól megszervezett művészetpolitikai rend-
szerben, magabiztosan védelmezte a hatalom. E sajátságos viszonyok között lassan-lassan újra 
jelentkezhetett Gadányi Jenő, Gyarmathy Tihamér és Lossonczy Tamás, bemutathatta új műveit 
Korniss Dezső, iskolát teremtve berobbanhatott a kortárs művészetbe Kondor Béla, majd fellép-
hetett az Iparterv-nemzedék, és müveik perifériális térnyerése után, nyomukban mind sokrétűbbé 
alakulhatott a kortárs művészet: a hivatalos, a realista tendenciákkal szembefordulva, vagy csak 
egyszerűen e preferált törekvés mellett a század- és ezredvég közép-európai léthelyzetével kon-
frontálódó, a művészet-teremtési lehetőségekkel polemizáló, értékes műegyüttesek születtek meg, 
követeltek maguknak fórumot, mind akadálytalanabb nyilvánosságot. 

Ez az ambivalenciákban leledző, megengedő gesztusokkal és visszatartó korlátozásokkal válta-
kozó, a művészeket állandó bizonytalanságban tartó állapot, az egyszer szigorított, máskor enyhí-
tett művészetpolitika támogatásainak, tiltásainak és tűréseinek hullámverése hol offenzív, hol de-
fenzív pozícióra kényszerítette a magyar művészeket és művészetet. Az ironikus, a groteszk látás-
mód és hangvétel, az abszurditásra oly fogékony attitűd művekben testet öltő szellemisége, azono-
sulásra késztető atmoszférája, sugárzása a nyolcvanas évekig — tudatosan vagy ösztönösen — azt a 
meggyőződést volt hivatva megfogalmazni és közvetíteni, hogy a szocializmus tragikus kísérleté-

13 Bence Gyula: A Fiatal Képzőművészek 
Stúdiójának II. (sic!) seregszemléje. 
(Elet és Irodalom, 1961 . május 19. 



nek zsákutcájából nincs kitörési lehetőség - csak egy távoli reményekben élő radikális, gyökeres 
fordulatba vethető a bizodalom. A váratlanul Közép-Európára köszöntött összeomlást, a rendszer-
váltást követően, a kissé rezignált eufória elmúltával aztán a nagy művészeti szabadság jóllehet 
megnyílt, maga a művészet viszont mintegy észrevétlenül háttérbe szorult-szoríttatott, s már-már 
lényegtelen elemmé, fölöslegessé, fölösleggé degradálódott. Vagyis korántsem optimális, nyugodt-
nak nem nevezhető, de mindenképpen - rendszerhez kötődő, vagy rendszersemleges, de általában 
rendszerellenes beállítottságú - inspiratív alkotói feltételeket, s igencsak zavaros magyarországi 
művészetföldrajzi körülményeket, manipulált társadalmi és kulturális viszonyokat kell mérlegel-
nünk akkor, amikor arra vállalkozunk, hogy mintegy futólagosan megvizsgáljuk Paizs László több 
mint négy évtizedet felölelő, művekben és megújító kezdeményezésekben oly gazdag munkássá-
gát. Az életmű alapos, teljességre törő elemzésére és feldolgozására ezúttal nincs módunk és 
terünk; az összegzés halogatását indokolja és magyarázza az a mellőzhetetlen tény is, hogy Paizs László 
műhelyében napjainkban is újabb és újabb munkák, az életművet tovább árnyaló és gazdagító, 
fontos műegyüttesek születnek. 

Az 1959-ben az Iparművészeti Főiskola díszítőfestő szakáról professzionális mesterségbeli felké-
szültséggel kilépett Paizs László több mint négy évtized alkotásaiból szerveződő munkássága nem 
minősíthető — amiként számos kortársáé sem — konzekvensen egymásra épülő, szakaszokra osztha-
tó, kompakt egységnek: barokkosan kavargó, látszólag egymástól független műcsoportokból fűző-
dik fel az alkotóút íve. Már-már lényegtelen, fölösleges tényezővé foszlik az időrend, a művek ke-
letkezését jelző, regisztráló évszám. A Paizs-műegyüttes zuhatagszerű áradásának, visszacsatolásai-
nak és előrelendüléseinek, szeszélyesnek tűnő csapongásainak eredői a művész szerteágazó tevé-
kenységében lelhetők meg: művészeti ágazatok, műfajok, műnemek, technikák, anyagok, mű-ala-
kító szemléletmódok, irányultságok váltakoznak művészetében könnyed eleganciával, lehengerlő 
magabiztossággal, szenvedélyes kísérletező kedvvel áthatottan. Az egymástól már-már teljesen 
független műcsoportokat néhány alap-jellemző azonban mégis karakteresen egységesíti: így az új 
kifejezési lehetőségeket kutató szellemiség, a kísérletező, szuggesztív mű-hatásvilágokat kibontó 
attitűd, a monumentalitás-igény, s az inkább könnyed provokatív, mintsem meditativ szemlélet. A 
műcsoportok a vérbő realizmus és az absztrakció, a figurativitás és a nonfigurativitás, a geometria 
és a minimaiizmus, a pop-art-tárgyiasság és az expresszivitás, az idézetekkel élő posztmodern 
törekvéseire és stílusköreire reflektálva, ezen áramlatok vizuális nyelvhasználatát, effektusait alkal-
mazva hol áradó mesélőkedvvel, hol tőmondatszerű tömörítéssel körvonalazzák egy furcsaságok-
ban, abszurditásokban villódzó korszak érzékeny látleletét, s rajzolják meg egyszersmind a perió-
dus nyughatatlan, a szellemi konfrontációkat (és az ebből következő kisstílű egzisztenciális m e g -
torlásokat) fontolgatások nélkül vállaló művészének alkotói portréját. 

Festészet, grafika, szobrászat — ha használhatók, ha érvényesíthetők még e klasszikus fogalmak 
a X X . század képzőművészetét tárgyalván, akkor e terminológiát kell alkalmaznunk Paizs László 
munkáinak elemzése során. Épülethez kapcsolódó, síkszerű, murális, megbízásra készített prog-
ramszerű alkotás, városi köztérre került, és architektúrához illeszkedő elvont plasztika, belső tér-
ben elhelyezett szobor és dombormű, pannóként funkcionáló nagyméretű táblakép, tradicionálisan 
falra függeszthető kép és grafika, kisplasztika, autonóm és alkalmazott, öntörvényű és funkcionális 
mű, belsőépítészeti alkotóelemmé egységesülő térplasztika és környezetéből szoborrá emelkedő be-
rendezési tárgy, és a műnemek, pozíciók és státusok átmenetei, összekapcsolódásai és felbontásai 
(felbomlásai) mind-mind fellelhetők Paizs László négy évtizedes termésében. Paizs László a kortárs 
magyar művészet azon kevés alkotóinak egyike, aki ugyanolyan otthonosan mozog a síkban, mint 
a (külső és belső) térben, a kis, mint a nagy méretben, akit inkább ösztönöznek, mint bénítanak a 
változtathatatlannak tűnő adottságok és feltételek, a megrendelői kívánalmak. A korlátok és a 



konvenciók rombolása a művész életeleme: az anyaghasználat és a technikai újítás csupán kiindu-
lópont, eszköz a mű kifejezésében, hatásvilágában testet öltő nóvumok, ismeretlenségek kiaknázá-
sában, az új lényegű mű megteremtésében. A kompozíció megszokott típusoktól és sablonoktól 
független formája eleven gondolati töltettel, szenvedélyes emocionális tartammal töltődik fel, már-
már robbanó feszültségű matériává, objektummá telítődik. 

„Paizs László festőszakot végzett a főiskolán, öt évig azt festette, amit az állami műkereskedelem 
kért, posztimpresszionista képeket, némi fáradt konstruktív vázzal. Megunta, 1967-ben új mód-
szerekkel kísérletezett - füstölt bőr képekkel - , 1969 óta érdeklődik a műanyagok iránt." - foglal-
ta össze Paizs László pályaképének kezdő szakaszát Frank János14 művészettörténész az 1979-ben 
kiadott kismonográfiában. A művész plexi-, illetve poliészter-műveit, fémplasztikáit tárgyaló, 
elemző feldolgozás nem szól azokról a hagyományosnak nevezhető, megrendelésre komponált, 
állami megbízás teljesítéseként megvalósult alkotásokról, amelyek mintegy a későbbi monumentá-
lis művek előtanulmányaiként valósultak meg a korszak hivatalos szemléletét, szellemiségét és a 
művész olthatatlan kísérletező szándékait egyszerre dokumentálván. A budapesti, pécsi, szegedi, 
székesfehérvári, gödöllői középületek belső tereiben, vagy az architektúrához kapcsolódón kivite-
lezett, életképszerű jeleneteket szimbolikus kifejezéssé érlelő muráliák közül az új anyag alkalma-
zását tanúsító - a metlachit, illetve az üveget felhasználó - mozaikok és az új falfestékkel, a 
walkyddal festett falképek érdemelnek kiemelt figyelmet. Természetesen, amiként a posztim-
presszionista kompozíciók, ezek az elsősorban egzisztenciális indítékokkal vállalt feladatok sem elé-
gítették ki - még alapfokon sem - a fiatal művész érdeklődését. Az 1964-es Velencei Biennálé-lá-
togatás revelatív élményei hatására Paizs László új kifejezési lehetőségek, új anyagok és új techni-
kák - vagy még inkább: új műteremtő metódusok - felé fordult; az anyagszerűséget valóságossá, 
illetve valóságosan művészivé szintetizáló, a dadaizmus és a pop-art tárgyalkalmazásának tanulsá-
gait egyszerre kamatoztató ruha-, textil- és bőrmunkáit azonban 1967-ben nem fogadta kitörő lel-
kesedés: a zsűri kiparancsolta a műveket a fiatalok stúdiójának kiállításáról. 

Tulajdonképpen ez a durva retorzió, ez az elutasítás érlelte ki, érlelte meg Paizs László első, min-
den tradicionális plasztikai mű-szabályt elvető, különleges műegyüttesének létrejöttét. A sérülékeny 
„ruhaképek", a „textilkompozíciók", az üveglappal lezárt dobozokba helyezett tárgykollázsok (fog-
szabályozók, lóvakaró kefék stb.) megőrzésének szándéka ösztönözte a művészt a plexibe ágyazott 
(mű)tárgyak megkomponálására, amely hosszú évek kitartó technikai, technológiai kísérletezését 
követően több, a magyar művészetben mindmáig társtalan mű, műsorozat megalkotását tette le-
hetővé, eredményezte. A színtelen, átlátszó plexiglas-tömbökbe zárt tárgyak, tárgyegyüttesek, 
kompozíciók - amelyek sorában az első mű a Hímzett farzseb, majd a zakót és a kiskosztümöt be-
foglaló Piros tömb és Zöld tömb (rózsabogár zugehőrrel) volt - különös és különleges, mesterséges 
zárvány-világuk révén megrendítő kifejezésű plasztikai művekként valósultak meg a hatvanas év-
tized utolsó éveiben. A plexihasábok az üvegművészet metódusaitól eltérő, a valóságosság és a lát-
szatszerűség között egyensúlyozó optikai hatásvilágot bontakoztattak ki, sejtelmes aurát vontak 
maguk köré. „A plexi esztétikai tulajdonságai, üvegszerű áttetsző tisztasága önálló teret teremt a 
benne foglalt tárgyak számára, elszigeteli, de egyszersmind ki is emeli tartalmát, általa a jelen tér-
ből és időből kihasított dolgok mint kiválasztott értékek tűnnek elő. Azt a kitüntetett figyelmet, 
transzcendens lebegést juttatja az efemer anyagú, sérülékeny varrottas képeknek, amelyektől két 
évvel korábban megfosztattak. A korábbi művek befoglalása után Paizs hétköznapi használati esz-
közöket majd szimbolikus tárgyegyütteseket helyez el a műanyag tömbökben. A triviális tárgyi 
környezet közvetlen bevonása a műbe, és az ezek révén megfogalmazott olykor ironikus, olykor 
drámai hangvételű, de mindenképpen populáris szimbólumokkal élő társadalomkritika a pop-art 
jellemző művészi magatartása. A befoglalt tárgyak, a megörökített életérzés viszont jellegzetesen 

14 Frank János: Paizs. 
(Budapest, 1979. 
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 5.) 



15 Révész Emese: Paizs László. 
(Budapest, 1999. Kézirat) 

16 Lakner László: Katalógusbevezető. 
(Paizs László kiállítása, Budapest, 
1971. dec. 17.) 

17 S. M.: Paizs László kiállítása 
a Fényes Adolf Teremben. 
(Magyar Nemzet, 1971. dec. 17.) 

közép-európai." - állapította meg visszapillantó, Paizs László művészetét elemző tanulmányában 
Révész Emese.15 A pozicionálisan kiemelt és fizikailag a dimenziókat rejtő közegekbe zárt szimboli-
kus jelentésű tárgyakról, az 197l-es „önköltséges" - vagyis államilag nem támogatott, csupán 
megtűrt - , a Fényes Adol f Teremben rendezett kiállítás katalógusában írta a kortárs Lakner 
László16: „Az ember plexibe önti, amitől fél. Művészetet csinál abból, amitől fél." A trónörököspárt 
meggyilkolták, a Truman és Attlee bejelentette: elkészült az atombomba című munkákat, a gézből meg-
formált atomfelhő-, a szétrobbant televízió-képcső, és a 6,80 Ft-ért vásárolt (áttételesen az 1968-as 
közép-európai gyalázatos eseményekre is utaló) borotválkozótükör-variációkat felsorakoztató plexi-
glas-plasztika-tárgyegyüttes kiállítását teljes értetlenség fogadta: a Magyar Nemzet kritikusa, 
S. M.17 határozottan kijelentette, hogy „ezeket a kompozíciókat nem lehet művészetnek nevezni." 
Nos, az 197l-es kiállítás anyagából az A trónörököspárt meggyilkolták című, a stanicliszerűen össze-
hajtott, 1914. június 28-ai Pesti Hírlap-újságpapírból fenyegetőn kimászó szarvasbogarak plexi-
tömbbe foglalt kompozíciója a korszak egyik főművévé, emblematikus jelentőségű alkotásává 
emelkedett - a mű a Magyar Nemzeti Galéria kollekciójában lelhető meg - és a kiállítás számos 
további munkája is rangos köz- és magángyűjtemények féltve őrzött darabjává vált. Ugyanígy egy 
korszakot - atmoszféráját, jellegzetességeit, szellemiségét - sűrítő, szimbolizáló alkotásként, s 
egyúttal Paizs László tárgyiasult művészi ars poeticájaként is minősíthető az ugyancsak 1969-ben 
született A posztimpresszionista festő nyloninge című plexitömb-mű, amely szerepelt a balatonbogiári 
Kápolna-tárlatok egyik utolsó, a végső bezáratás előtt rendezett kiállításán is. A vakkeretre feszí-
tett, hófehér nyloning szívtájékán tenyérnyi lyuk tátong, amely fölé a plexibe, életérzéseit tömören 
összegzőn utólagosan a művész az alábbi szöveget véste: „Paizs László született 1935. december 26. 
1973. július 14-én még élt." 

A plexihasábokba foglalt tárgyak plasztikai korszaka nem volt hosszú: 1976-ban már egy új mű-
kollekcióval jelentkezett Paizs László a budapesti Csók István Galériában. A színtelen, átlátszó 
plexi és a színes — leginkább a vörös és a fekete színre komponált - átlátszatlan poliészter kompo-
zíciókból eltűntek a tárgyak, és a művek - a belső tömeget vagy a felületet megbontó, alapvetően 
geometrikus jellegű, szabályos rendbe foglalt, a negatív vagy pozitív formákat és tereket tükröző-
désekkel, reflexekkel feltáró (illetve átmenetekbe olvadón sejtető, összemosó), vagy festett felüle-
tekkel lezáró-palástoló munkák - ridegségekbe és higgadtságokba, szűkszavúságokba burkolózó 
plasztikákká váltak. Csiky Tibor iskolateremtő mester konstruktív-geometrikus, minimalista tö-
rekvései ekkortájt bontakoztak ki a magyar szobrászatban: a Paizs-műveken is a fegyelmezettség, 
a szigorúság feleselget a dekorativitással. Frank János művészettörténész találó kifejezésével élve 
a pleximunkák létrehozásakor a művész a „semmit faragta". Paizs László e műveinek készítésénél, a 
semmit valamivé megmunkálva tulajdonképpen a klasszikus szobrászati eljárásokat alkalmazta: a 
folyékony plexi-alapanyagot formába öntötte, majd az így nyert tömböt: a kockát, a hasábot, 
a gömböt, a magasra nyúló hengertestet különböző eljárásokkal, motívumokkal gazdagította - fa-
ragta - , és a befejező fázisban a mű felületét polírozta, vagyis cizellálta. Alkotói vallomásában 
fogalmazta meg a művész: „A plexitől először csak azt kívántam, hogy átlátszó legyen, hogy meg -
mutassa azt, amit belefoglaltam. Azután rájöttem, hogy a plexi önmagában is szép - megláttam 
benne a Szépséget, nagybetűvel - , és akkor éreztem, hogy ezt az anyagot magában kéne megmun-
kálni. Ki kell tehát hullani mindennek, ami esetleges, ami nem végleges. Amikor tárgyakat öntöt-
tem plexibe, ott nagy szerepe volt a véletlennek, a tárgy elmozdulhatott öntés közben, a k o m p o -
zíció megváltozhatott stb. Úgy éreztem, ami ezután jön, az csak a szigorú rend lehet, csak a lényeg 
és csak az, ami az anyag törvényeiből következik. A plexi mellé választottam egy másik anyagot, 
a poliésztert. Be akartam bizonyítani, hogy a műanyag éppannyira alkalmas arra, hogy műtárggyá 
váljék, mint bármilyen más anyag. Ezért először az alapformákat akartam elkészíteni belőlük, ame-



18 Hegyi Lóránd: Megjegyzések 
Paizs László új munkáihoz. 
(Paizs László „Európai 
kövület-variációk" című kiállításának 
katalógus bevezetője, 
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lyekből tovább lehet majd lépni." E minimalista, puritán geometrikus hangsúlyokra komponált mű-
vei később a klasszikus metódusok szellemében, fémből is megvalósultak, és e műsorozat egyik mo-
numentális betetőzéseként realizálódhatott a zalaegerszegi városköszöntő plasztika, a hét és fél méter 
magas kettős krómacél oszlop-együttes. Az öt és három elemből szerkesztett, a felső részen kis 
hornyokkal vájt felületű, a domború formát homorúvá visszafordító hengeres akril és bronz kisplasz-
tikák sorozata készítette elő a zalaegerszegi, egy hármas útkereszteződésben álló panel-toronyház 
előtt méltóságteljesen emelkedő, jelszerű, dekoratív monumentumot. Ez a monumentális krómacél 
kompozíció sem csupán klasszikus plasztikai eszközökkel felruházott mű: fontos kifejezőeleme, 
jellemzője az optikai hatás, a változó fényviszonyok következtében változó megjelenés, a tükröződés. 

A poliészterben rejlő lehetőségeket - oldódtak a szemléleti görcsök, és a köztéri megrendelések, 
az állami megbízások terén is szabadabb szemlélet uralkodott már a nyolcvanas évek nyitányán -
néhány épületbelsőben, illetve külső térben elhelyezett nagyméretű alkotással aknázta ki Paizs 
László. E munkáiban fontos elem a formák és a színek összhangja, a pozitív és negatív felületek vál-
takozása, a poliészter-tömegbe vájt üreges részek által keletkező belső terek feltárulása, jelenléte. 
A vidéki városokban és a Budapesten nagy méretben megvalósított alkotásokat is a geometriai 
alapformák határozzák meg: a g ö m b és a háromszög. Két-két, a járószintre helyezett gömbből álló 
együttes került 1979-ben a kőszegi Hotel írottkő halijába és 1980-ban a budapesti Kongresszusi 
Központ épülete elé, és háromszög-alakzatba illeszthető lekerekített élekkel, körvonalakkal hatá-
rolt nyalábokból szerkesztett kompozíció valósult meg 1979-ben Szegeden és 1983-ban Szentend-
rén: a dél-alföldi településen kettős, álló kompozícióként, míg a Dunakanyar városában egy ferde 
márványlapra helyezett, fekvő, ékszerű alakzatként. Ezen fentebb futólag áttekintett, a kor politi-
kai indíttatású, vagy ideológiai árnyaltságú köztéri objektumaitól elsősorban dekorativitásuk, tisz-
ta formarendjük - és anyagválasztásuk, technikai kivitelezésük - révén élesen elkülönülő munkák 
mellett számos plasztikai célzatú alkalmazott funkciójú, státusú Paizs-mű született meg a nyolc-
vanas-kilencvenes években: épületdíszítő - talán domborműként - meghatározható alkotás Kecs-
keméten, plasztika, illetve függesztett plasztika Hódmezővásárhelyen és Miskolcon, és sok-sok 
relief, plasztikus térelválasztó fal, álmennyezet lelt otthonra magyarországi és külföldi városokban 
(Budapest, Győr, Bécs, Bonn, Canberra). 

A nyolcvanas évek derekán - maga mögött hagyva a kisplasztikák korszakát, és folyamatosan 
dolgozván a monumentális, az autonóm és az alkalmazott műveken, illetve az autonómia és 
funkcionalitás határmezsgyéjén leledző poliészter és bronz kompozíciókon - Paizs László látszólag 
visszatért a festészethez. (Az utolsó konkrét, Paizs-munkássághoz köthető táblakép-festészeti ada-
lék az 1966-os Stúdió-kiállítás kapcsán volt konstatálható, amikor a művész - a szakmai körökben 
meglepetést és megütközést keltve - három nonfiguratív alkotást mutatott be.) A nyolcvanas 
évekbeli visszatérés azért ítélhető csupán látszólagosnak, mert Paizs László természetesen nem sza-
bályszerű táblaképekkel jelentkezett, hanem az általa kikísérletezett műanyag-matéria síkszerű 
alkalmazásával létrehozott „kövületekkel". A sík képfelületet megbontó, domborműszerűen ki-
képzett munkákat a Műcsarnokban 1987-ben rendezett, Európai kövület variációk címmel bemu-
tatott nagyszabású tárlaton vonultatta fel. A legtöbb esetben préselt lemezre felhordott-rögzített 
színezett poliészter és színezett üvegszálas poliészter munkák lenyűgöző, két és félszer három és fél 
méteres méretben valósultak meg, s a Paizs-munkásságban addig ismeretlen drámai hangokat, tra-
gikus szólamokat intonáltak. E dombormű-képciklus messzire rugaszkodott a tárgyszerűség, a 
geometria, a minimaiizmus világától, s az alaktalanságok, az eruptív kavargások szférájába lépett 
úgy, hogy a művek mögöttes terében felbukkantak figurális motívumok is. E radikális váltást re-
gisztrálta a régi és az új Paizs-alkotásokat összevető eszmefuttatásában, a Műcsarnokban rendezett 
kiállítást kísérő katalógus bevezetőjében Hegyi Lóránd18 is: „A komplexitás itt nem kristályosodik 



egyetlen zárt, logikailag szigorúan felépített formává, hanem a szubjektív átélés és továbbgondo-
lás tág területeit szabadítja fel a néző számára. Ugyanakkor a szubjektív interpretáció nem válik 
parttalanná: a műben megjelenő kultúrtörténeti utalások és homályosan felsejlő művészettörténeti 
motívumok meghatározzák az értelmezés pályáit. Az érzéki felületek kimeríthetetlen fakturális 
gazdagsága nem pusztán a »régi« Paizs-mű személytelen, emberi kéz és manuális alakítás nyomát 
nem viselő, a formai princípiumot a maga absztrakt tisztaságában érvényre juttató reduktivista 
formaszemlélet ellenpontja, hanem a történelem poetizálásának vizuális-plasztikai hordozója. Mert 
az első pillanatra pusztán önmaga anyagi-érzéki gazdagságát elénk táró, hihetetlenül differenciált, 
üszkös romokra és szétolvadt fémfelületekre, vagy mocskos, halott, ipari szennyvíz alatt rozsdá-
sodó, szétmálló egykori tárgyakra emlékeztető faktúrák korántsem pusztán önmagukat jelenítik 
meg, hanem - az enyészet és a pusztulás vízióin keresztül - felidézik a kultúrtörténet egy-egy pilla-
natát, egy-egy toposszá vált motívumát, egy-egy remekművet." Ezen hatalmas európai-kövület-
dombormű-táblákhoz kapcsolhatók azok a pannókként, reliefekként megalkotott munkák is, 
amelyeket külföldi magyar képviseletek épületeiben helyeztek el a kilencvenes évek elején, így pél-
dául Münchenben (1990) és New Yorkban (1991). 

Ha Paizs László művészetében a nyolcvanas évek törekvései a festett poliészter-táblaképekben, 
illetve reliefekben csúcsosodtak ki, akkor a kilencvenes évek termésében a párhuzamos grafikai és 
festészeti irányultság ítélhető a legfontosabbnak: a művész két kiállításán, az 1997-es Budapest 
Galériában és az 1999-es Pest Center Galériában bemutatott kollekciójában is ez a kettős jelleg do-
minált. Megintcsak ne feltételezzünk tiszta grafikai és tiszta festészeti technikákat, eljárásmódokat. 
Paizs együttes grafikai és festészeti vonzódást tanúsító munkái olyan vegyes technikájú alkotások, 
amelyekben a vonal, illetve a nyomás grafikai eljárása, továbbá a gesztusszerű színhasználat kitün-
tetett szerepű, s így a hatalmas papírívekre - terepjáróval nyomtatott - rögzített, és a folyékony 
poliészter »felkenésével« és színezésével létrejött kompozíciók hatásvilágát az együttes anyag- és 
eszközhasználatból eredő komplex kifejezések árnyalják. A kilencvenes évek munkái megtartották, 
illetőleg megerősítették a figura szerepét, jelenlétét, jelentőségét. E Paizs-művek központi motívu-
ma az álló és a lágyan elfekvő alak - leginkább a férfi - , akinek testét - az álló esetében - lépő 
mozdulat borzolja meg kissé: talán egy Polükleitosz-dárdavivő, esetleg egy Praxitelész-ifjú, vagy 
egy görög szoborcsoport két figurája jelenik meg sejtelmesen és töredezetten az ikonográfiái mély-
rétegekben, de akár felidézhetünk egy bárányvivőt, vagy középkori előképekre bukkanva Keresz-
telő Szent Jánosra, Szent Sebestyénre is gondolhatunk. Paizs László nagyméretű, a munkásságára 
olyannyira jellemző vegyes technikájú alkotásaihoz illeszthetők ezek a művek, amelyeken a hagyo-
mányos festészeti és grafikai eljárások, technikák keverednek egymással, valamint a fémszínű, az 
arany- és ezüstporral dúsított poliészterrel. A hangnem azonban ismét változott: a nyolcvanas évek 
műveinek drámaiságát, fenyegetettség-érzetét a kilencvenes évek második felében visszafogottabb, 
múltra tekintő szemlélet vette át. Az arany- és ezüstporral kevert poliészter fémes, dekadens mély-
ségű csillogása, s a monumentális hatású művek különös izzása, intenzív sugárzása erősítheti meg 
azon meggyőződésünket, hogy e Paizs-képek által egy hajdani, az elfelejtett múlt hullámaiba me-
rülő aranykor - méltóságát megtépázottan, szánalmasan őrző - hőse áll előttünk. Az archaizálás 
és az újszerűségeket csillogtató technika együttes jelenléte feszült egységet teremt Paizs László 
ezen alkotássorán is. 

A X X . századi magyar művészet történetét feldolgozó, a közelmúltban napvilágot látott össze-
foglalás - Andrási Gábor-Pataki Gábor -Szűcs G y ö r g y - Z w i c k l András19: Magyar képzőművészet 
a 20. században, Bp., 1999- Corvina Kiadó - három helyen emlékezik meg Paizs László munkás-
ságáról. A 178. oldalon a szerzők a hetvenes évek avantgárd térfoglalását elemezvén állapítják meg: 
»Az expanzió külföldön folytatódott: Csáji Attila nyárra nagyszabású lengyelországi vándorkiállí-

19 Andrási Gábor-Pataki Gábor-
Szűcs György-Zwickl András: 
Magyar képzőművészet 
a 20. században. 
(Budapest, 1999. Corvina Kiadó., 
178, 195, 198. oldal) 



tást szervezett, amelyen a Szürenon és az Iparterv résztvevői rokon szellemben és stílusban alkotó 
fiatalokkal (Fájó János, Paizs László), illetve az idősebb generáció jelentős alakjaival (Bálint Endre, 
Gyarmathy Tihamér) kiegészülve három városban mutatták be munkáikat (Poznan, £odz, Szczecin).« 
A 195. oldalon az új geometria formai struktúráihoz kapcsolható műveket ismertetvén szögezik le 
a szerzők: » így valósulhatott meg a hetvenes években - többek között - Keserű Ilona szolnoki 
poliészterfala és dunaújvárosi pannója, Fajó János két budapesti falképe és gödöllői mozaikja, Csiky 
Tibor és Bohus Zoltán domborműve a Posta Martinelli téri épületének homlokzatán és Paizs László 
zalaegerszegi krómacél térplasztikája.« Végezetül a 198. oldalon az olvasható, hogy »A geometri-
kus-reduktív formavilág jegyében olyan életművek bontakoztak ki az évtized folyamán, mint a 
műanyag térplasztikáit az elemi testek (gömb, hasáb, henger) és a belőlük kimetszett negatív for-
mák ellentétére építő Paizs Lászlóé...« Vagyis a nagy egészbe ágyazottan nem rajzolódnak, nem 
rajzolódhatnak meg az életmű lényegi jellemzői, elvesznek az összefüggések, módosulnak a hang-
súlyok, nem emelődnek ki, nem jelöltetnek meg a kulcsfontosságú alkotások. Tehát a történet, 
Paizs László festő-, szobrász-, grafikus- és iparművész (aki meggyőződéssel vallja, és alkotásaival 
manifesztálja is, hogy nincs külön képző- és iparművészet) alkotóútja, műveinek keletkezéstörté-
nete és jelenvalósága - mint elemzési kísérletünk talán részletesebben és árnyaltabban tükrözteti 
- rendkívül bonyolult és összetett, fontos és megkerülhetetlen, és további kutatásokra váró: s e 
rekonstrukciós és dokumentációs, az interpretációra is ösztönző munka új és új korjelző, korszak-
festő, lényegi felismerésekkel kecsegtet. Mert az oly sokrétű, oly szövevényes Paizs-mű-világ a magyar 
művészet X X . századi, az ötvenes évek végétől napjainkig tartó szakaszának autentikus, a prog-
resszív kezdeményezésekkel együttlélegző, de öntörvényű alkotásokból szerveződő, a változékonyság 
ellenére kompakt egésszé, töretlen ívűvé formálódott, formálódó együttese. 

Wehner Tibor 
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20 Gyula Bence : The Second (sic) 
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"The work which the members of the Studio of Young Artists have produced so far demonstrates 
their laudable endeavours continually to perfect and refine their craft, their skill and their philosophy 
in order to produce fine, Socialist-Realist type art. A fair number of these young artists make the 
effort to imbue their talents with a Marxist-Leninist awareness, and to ensure the durability o f the 
bonds wrought in their childhood and youth. ( . . . ) Within the particular branches of their art they 
have boldly undertaken to make the depiction of life and of our lives the focus of their work. Their 
art shows signs of an increasingly encouraging internal ideological development which may be cate-
gorised as artistic bias. In their work they strive to examine and capture the processes of reality, 
which means that they have taken a position on the most immediate question in art today: they 
seek to reconcile the bias emerging in tendencies of objective reality with their own subjective bias." 

As this review of the 1961 exhibition of the Studio of Young Artists indicates (it was written by 
Gyula Bence20 and appeared in the weekly periodical Élet és Irodalom), the position of reality and 
art, and the relationship between them, was quite complex (or simple) in Hungary at the end of 
the fifties, beginning of the sixties, the time when László Paizs began his career as an artist. Official 
watchdogs kept an ever-watchful eye on this admittedly intricate relationship between reality and 
art, as is shown by the fact that Bence is not content only to make approving noises in his review; 
after congratulating the artists on their Socialist Realism, he goes on to enumerate the problems. 
Quite a few of the artists, including László Lakner, György Korga and Ferenc Kóka, as well as 
László Paizs, are accused of having strayed into the "bog of abstractionism", and "some of our young 
artists are strongly affected by a petit-bourgeois pedantry and by codified pathological obsessions 
coupled with a kind of punctiliousness." 

Despite this, however, it is still clear that, in contrast to the complete stagnation which afflicted 
Hungarian art in the fifties, the beginning of the sixties was a time of rebirth and of loosening re-
strictions. After the failed anti-Soviet uprising and the retributions which followed it, the artists 
and the progressive members of the new, emergent generation, despite being cut off from Europe 
both physically and intellectually, nonetheless began their own war of artistic liberation. This is not 
to say that the gates were opened wide; they opened by the merest crack; producing modern works 
devoid of ideological manipulation and reflecting the new spirit still led to the artist being intel-
lectually ostracised, persecuted, or forced to emigrate. The ruthless conservatism of the regime's 
artistic policy was doggedly protected. It was under circumstances such as this that Jenő Gadányi, 
Tihamér Gyarmathy and Tamás Lossonczy slowly re-emerged, that Dezső Korniss was able to exhibit 
his latest output, and Béla Kondor burst onto the contemporary art scene, establishing a school of 
his own. Then the Iparterv (Industrial Plan) Generation appeared, and once their works had penet-
rated the peripheries, a much more sophisticated style of contemporary art was able to follow in its 
wake. Turning against the official, realist trends, or simply working in tandem with this favoured 
official line, art works appeared which sought to confront Central European existence at the turn 
of the millennium and to involve themselves in a polemic about the possibilities of artistic creation 
— and increasingly these works of art demanded the freedom to be publicly recognised. 

This permanent state of insecurity, which fed on the ambivalent fluctuations between permissive 
concessions and inhibitive restrictions, the ebb and flow of a now-stricter-now-laxer policy of official 
support, official suppression or officially turning a blind eye, forced Hungarian art and its artists 
into alternately offensive and defensive positions. An ironic and grotesque interpretation and 
idiom, an attitude with clear leanings toward the absurd, was reflected in this art, evoking an 
atmosphere that could readily be identified with. Until the eighties, its purpose - whether conscious 
or unconscious - was to relay the message that there was no way out of the cul de sac that the com-
munist experiment had become; that hope for a radical, fundamental shift was more or less forlorn. 



21 János Frank: Paizs. 
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Following the unexpected collapse of communism, however, artistic liberty suddenly arrived on a 
plate. But instead of flourishing, art found itself almost imperceptibly pushed into the background, 
and marginalised until it became almost redundant. In undertaking to trace the career of László 
Paizs, therefore, with all its wealth of works and innovative initiatives, one must be ever aware of 
the conditions that prevailed during those four decades, conditions that were suboptimal, but never-
theless made for an inspiring creative environment. There is not the scope here for an in-depth and 
comprehensive analysis of Paizs's career - an endeavour which would be extremely difficult in any case, 
given that Paizs continues to produce major works which add new depth and dimension to his oeuvre. 

Paizs graduated from the Hungarian College of Applied Art in 1959- His subsequent career has 
so far spanned over four decades, but like that of many of his contemporaries, it cannot be divided 
into neat sequential stages and pigeon-holed units. It is much more akin to an intricate Baroque 
arch, made up of seemingly unconnected strands. The composition dates of the pieces are of little 
relevance. The whole oeuvre gushes forth like a waterfall, reaching back and ahead in seemingly 
incoherent flights of fancy. Different branches of art, different genres, categories, techniques, mate-
rials, creative approaches and trends are interchanged in his work with easy elegance and supreme 
confidence, allied to a passion for experimentation. The almost completely autonomous sets of 
works are, nevertheless, distinctly connected by a handful of fundamental components. Examples 
of these are Paizs's keenness to explore new forms of expression, his appetite for experimentation 
and for developing suggestive artistic effects, his penchant for the monumental, and his lightly 
provocative, rather than meditative, attitude. His sets of works are reflections of both Realism and 
Abstraction, Figurative and Non-Figurative depiction, geometry and Minimalism, Pop-Art objec-
tivity and expressivity, quotation-rich Post-Modern directions and styles. Making use of the visual 
idiom and the effects of these trends, now with an ebullient delight in story-telling, now in terse 
phrasing, his pieces become sensitive diagnoses of a period full strange absurdities, a comprehensive 
creative portrait of the period's restive artist, one who unconditionally took on intellectual confron-
tations and the resulting narrow-minded existential retributions. 

Painting, drawing, sculpture - if these classical terms are still applicable to twentieth-century art 
- are the labels to use in analysing the work of László Paizs. In his output one finds programmatic, 
two-dimensional mural works attached to buildings; abstract sculptures assimilated to the surround-
ing architecture and standing in city squares; indoor sculptures and reliefs; large panel paintings; 
traditional paintings and drawings to be hung on the wall; small sculptures; autonomous and applied, 
sovereign and functional pieces; spatial sculptures forming integral parts of interior architecture; 
and decorative objects standing out like sculptures from their environment - along with transitions 
and fusions and dissolutions between artistic genres, positions and stances. Paizs is one of the few 
contemporary Hungarian artists who are just as much at home in two dimensions as in outdoor 
and indoor spaces, in scales from small to monumental, and who is inspired rather than paralysed 
by apparently inflexible circumstances and preconditions and by the demands of his patrons. 
Breaking limitations and conventions is Paizs's natural element; using the material and technical 
innovation are merely starting points, tools of expression, novelties taking shape in the expressive 
milieu, to explore the unknown and to create works with a new essence. Independent of familiar 
types and templates, the forms of the composition are imbued with vivid ideas and a passionate 
emotional content, turning them into material or object that seems stretched to bursting point. 

In his 1979 monograph on Paizs's early period, the art historian János Frank21 summarised Paizs's 
work thus: "László Paizs studied painting at the Academy, and for five years he painted what the 
state art world demanded: Post-Impressionist pictures with a bit of tired old Constructivist frame-
work. He wearied of it, and in 1967 he began to experiment with new techniques - smoked leather 
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pictures — and since 1969 he has been interested in plastics". The study, which deals with Paizs's 
plexiglass and polyester works, as well as his metal sculptures, does not discuss the traditional works 
which Paizs produced for state commissions. These were a something akin to preliminary studies 
for his later monumental pieces, and are at once documents of the period's official perspective and 
mood, and the artist's insatiable desire to experiment. Most notable among the works that stand 
in public buildings in Budapest, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, and Gödöl lő , or among the murals 
executed with the surrounding architecture in mind, and which transmuted genre scenes into symbolic 
expressions, are the mosaics which made use of new materials (acrylic resin and glass), and new wall 
paintings painted with walkyd. O f course, like the Post-Impressionist compositions, these projects, 
which Paizs took on primarily from the need to earn a living, did not satisfy even the most elementary 
ambitions of the young artist. After the "experience" of his visit to the Venice Biennale in 1964, 
Paizs turned toward new modes of expression, new materials and new techniques, or rather, toward 
new creative methodologies. In 1967, however, his clothing, textile and leather work, which syn-
thesised realistic texture into real, or rather into realistically artistic texture, and which made use 
of the way both Dadaism and Pop Art utilised objects, was not greeted with great enthusiasm. The 
jury ordered the pieces to be removed from the exhibition of the Studio o f Young Artists. 

The result of this crude rebuke was to mature in Paizs the first unique set of compositions which 
rejected all the traditional rules of sculpture. The desire to stick with the sensitive "clothes pictures" 
and "textile compositions", and the object collages in boxes with glass lids containing orthodontic 
braces, horse brushes, etc, inspired the artist to compose (art)objects embedded in plexiglass. Long 
years of technical experimentation produced several works and sets of works which to this day have 
no match in Hungarian art. The compositions of objects and sets of objects encased in colourless, 
transparent plexiglass blocks — the first being Embroidered Hip Pocket, succeeded by Red Block and 
Green Block (Part of a Woman's Suit), enclosing a suit jacket and costume — were, in the final years 
of the sixties, strikingly expressive sculptures, peculiar and strange in their artificial closed-in 
worlds. The plexiglass slabs produced an optical effect different from the technique used in glass 
art, but which provided a balance between reality and illusion, surrounding themselves with a mys-
terious aura. In a retrospective study on Paizs's art, Emese Révész22 has written the following: "The 
aesthetic attributes of plexiglass, its glasslike, transparent purity, create an autonomous space for 
the objects encased inside it, sealing them off while at the same time focusing attention on them, 
creating a situation whereby the things wrested from space and time appear as selected values. It 
lends the same special attention and transcendent airiness to the sensitive, scarred pictures of 
ephemeral material, which he was deprived of two years ago. After encasing earlier works, Paizs 
placed everyday appliances and subsequently symbolic sets of objects into the plastic blocks. 
Integrating the mundane objective environment into the art work, with the resulting social criticism 
that this implies - sometimes ironic, sometimes dramatic, but always relying on popular symbols 
- is a standard characteristic of Pop Art. Encased objects and the feeling towards life thus captured 
are, on the other hand, typically Central European". In the catalogue of the 1971 exhibition in the 
Adol f Fényes Gallery (a show that "paid its own way", meaning that it did not receive state support 
but was merely tolerated), the contemporary artist László Lakner23 wrote the following about these 
symbolic objects, which receive emphasis by virtue of their position and which are enclosed in a 
medium which physically hides their dimensions: "Man casts the things he fears in plexiglass, he 
turns the things he fears into art". Works like The Crown Prince and Princess Have Been Murdered, or 
Truman and Attlee Have Announced the Completion of the Atom Bomb, plexiglass variations of an atomic 
cloud made out of gauze, a broken television screen, a shaving mirror bought for Ft. 6.80 (a round-
about allusion to the terrible events that took place in Central Europe in 1968) completely bewil-



dered M. S.24, a critic on the newspaper Magyar Nemzet, who claimed that "these compositions 
cannot be called art". Since then The Crown Prince and Princess Have Been Murdered has become one 
of the major art works of the period, invested with emblematic significance. Belonging now to the 
Hungarian National Gallery, it consists of menacing stag beetles crawling out of a crumpled Pesti 
Hírlap newspaper dated June 28, 1914, encased in a slab of plexiglass. Numerous other pieces from 
the 1971 exhibition have made their way into recognised public and private collections. Paizs's The 
Postimpressionist Painter's Nylon Shirt, also from 1969, similarly condenses the atmosphere, character 
and spirit of that period into a symbolic art work. The plexiglass block, exhibited at one of the last 
exhibitions in the Chapel in Balatonboglár, before these shows were finally stopped, contains a 
snow-white nylon shirt in a canvas stretcher with a palm-sized hole where the heart would be. Above 
the hole the artist has carved into the fibreglass a concise statement of his attitude to life: "László Paizs, 
born December 26, 1935, still living on July 14, 1971". 

Paizs's objects-in-plexiglass period did not last long; in 1976 he came out with a new collection 
of art works at a show in the István Csók Gallery in Budapest. These colourless, transparent plexi-
glass and the coloured, usually red and black, non-transparent polyester compositions did not con-
tain any objects. The internal mass or surfaces consisted of basically geometric shapes, a regular 
order of negative or positive forms and spaces, shown reflected in mirrors or blending into each 
other, suggestively running together, or else closed over and covered by painted surfaces. These 
sculptures are cloaked in a frigidity and stiff composure. Tibor Csiky's Constructivist-Geometric, 
Minimalist experiments were gaining followers in Hungarian sculpture at this time. In Paizs's works, 
too, discipline and severity sparred with decorative playfulness. As János Frank's put it, the artist 
was "carving nothing" when he produced his plexiglass works. In working nothing into something, 
Paizs was actually employing classical sculpture techniques. He poured the liquid plexiglass c o m -
ponents into a mould, and to the resulting block - a cube, slab, sphere or tall cylinder - he added 
motifs by various different techniques, then carved them, and in the final phase he polished the sur-
face. Paizs describes the process as follows: "At first I only wanted the plexiglass to be transparent 
so that the object I encased in it would be visible. Later I realised that the plexiglass was beautiful 
in its own right, I recognised the B E A U T Y in it, in capital letters, and so I began to feel that this 
material itself should play a larger part. Everything that was accidental and not final must be elimi-
nated. When I poured objects into the plexiglass, chance played a large part in the whole process, 
the object could shift during the pouring, the composition could change, etc. I felt that what came 
after this could only be strict order, only the essence and only what follows from the laws of the 
material. In addition to the plexiglass I chose another material, polyester. I wanted to prove that 
plastic is just as suitable for a work of art as any other material. For this reason I first wanted to 
make the basic shapes, which I could pursue later". These works of his, composed according to 
such Minimalist, Puritan, geometric tenets, were subsequently reworked in a more classical style, 
in metal. The sculpture which greets visitors to the town of Zalaegerszeg acts as a monumental 
culmination to this set of works: a seven and a half meter-high double chrome pillar composition. 
Paving the way for this piece were some small sculptures forged from five and three elements, with 
small notches on the surface of the top section, the convex shapes turned inside out into concave 
cylinders of acrylic and bronze. The Zalaegerszeg work stands in front of a prefabricated highrise 
block at the intersection of three roads, a symbolic, decorative monument suffused with dignity. 
This chrome composition, too, is technically more than merely a sculpture; its characteristic and 
important elements of expression are the optical effects produced by the changing light and the 
reflections of the surrounding environment. 

Paizs took advantage of the possibilities offered by polyester to create some large-scale outdoor 

24 M. S.: The Exhibition of László Paizs 
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and indoor works. We are into the early eighties by now, into a period when attitudes were becoming 
more relaxed. Government ideology was no longer such a rigid driving force behind commissions 
for public places, both in Budapest and other cities around the country. In these pieces the harmony 
between colour and form, the rhythm of positive and negative surfaces, the idea that the inside of 
a space carved into the hollow cavity of the polyester mass should be laid open and be presented, 
were important elements. Two basic geometric shapes, the sphere and the triangle, determine the aspect 
of these works. A composition of two spheres placed on the floor stand in the reception area of 
Hotel Irottkő in Kőszeg (1979) and in front of the Budapest Convention Centre (1980), while in 
Szeged (1979) and Szentendre (1983) there are beam compositions whose outlines form the shape 
of a triangle with rounded corners. The spheres are constructed as a double, upright arrangement; 
the triangle lays down wedge shapes on top of a slanted marble sheet. With their decorative pur-
pose, their pure forms and materials and their technical execution, these works stood completely 
apart from the public objects that were inspired by the politics of the time and thus ideologically 
slanted. In the eighties and nineties Paizs also produced numerous sculptures which had an applied 
function. One could describe the one in Kecskemét as a building decoration, a relief perhaps, while 
the ones in Hódmezővásárhely and Miskolc could be regarded as sculptures, or rather suspended 
sculptures, while a great number of reliefs, sculptural wall partitions and suspended ceilings can be 
seen in cities both inside and outside Hungary, in Budapest, Győr, Bonn, and Canberra. 

In the mid eighties Paizs left small sculptures behind him and, while continuing to work on monu-
mental, autonomous and applied compositions as well as polyesters and bronzes - which hover on 
the borderline between autonomy and functionality — he seems to have returned to painting. (The 
last concrete panel paintings in Paizs's oeuvre were seen at the Studio exhibition in 1966 when the 
artist, surprising and affronting the profession, exhibited three non-figurative pieces.) His return to 
painting in the eighties was only an apparent return, because Paizs did not, of course, produce regu-
lar panel paintings as such, but "fossils", two-dimensional works of a kind of plastic which he had 
developed. In these works, exhibited at a show entitled European Fossil Variations in the Budapest 
Műcsarnok (Palace of Art) in 1987, relief-like formations break up the level surface. Most are made 
of coloured polyester or coloured plexiglass-polyester, fixed to pressed boards in awesome, two-and-
a-half by three-and-half-metre dimensions. The relief-picture series employs dramatic tones and tra-
gic voices that were thus far unknown in Paizs's oeuvre; it was far removed from the familiar objec-
tivity, geometry and Minimalism, entering instead on a world without definable shape and in erup-
tive disarray, in such a way that figurai motifs also appeared in the space behind the works. Art his-
torian Lóránd Hegyi25 writes about this radical shift in a piece comparing Paizs's old and new works, 
for the introduction to the catalogue of the Műcsarnok exhibition: "Complexity does not become 
crystallised into a single, closed, logically constructed form; rather it opens out before the viewer the 
broad territories of subjective experience. At the same time subjective interpretation does not run 
unchecked; the work is full of references to cultural history and to faintly emerging art historical 
motives, and these determine the way it is interpreted. The inexhaustible richness of the brushwork 
is not merely the counterpoint to the "old" Paizs works, whose approach to form was impersonal and 
showed no trace of the human hand or manual intervention, and which asserted the form principle 
by reducing it to its abstract purity, but is the visual-sculptural medium for a poetic interpretation of 
history. Because the brushwork - at fist glance merely presenting its own material and sensual rich-
ness, incredibly differentiated, reminiscent of smouldering ruins and molten metal surfaces, or dilap-
idated, crumbling objects covered with filthy, festering industrial detritus - does not merely present 
itself; instead, through the visions of decay and destruction, it evokes this or the other moment of 
cultural history, motifs which have become a topos, this or the other masterpiece". Related to these 
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huge, European fossil-relief panels are those panels or reliefs from the early nineties which Paizs made 
for Hungarian foreign missions, such as in Munich (1990) and New York (1991). 

If in the eighties, Paizs's art culminated in painted polyester panels and reliefs, his most impor-
tant experiment in the nineties was his coupling of drawing and painting, an endeavour that is 
prominent in the works exhibited in the decade's two exhibitions, in the Budapest Gallery in 1997 
and the Pest Centre Gallery in 1999- Again, he by no means pursued a purely graphic or purely 
painterly technique and approach; these works, which make use of the tools of both drawing and 
painting, actually involve a number of different techniques. The line, or the graphic process of 
printing, plays a special role, as does the gesture-like use of colour. The effect of the compositions 
of liquid polyester "smeared" onto huge paper sheets - pressed on using a jeep - is thus a set of comp-
lex expressions achieved through the blending of material and technique. Moreover, Paizs's work 
from the nineties retains, or reinforces, the role, presence and significance of the figure. The central 
motif is the standing or softly reclining figure, usually male. If the figure is standing, a stepping 
motion serves to jar the body somewhat: perhaps a spear-bearer by Polyclitus appears, or a youth 
by Praxiteles, or else two figures from a Greek sculpture group, obscure and fractured and icono-
graphie. Otherwise the figures might be overtly Christian: mediaeval models of John the Baptist 
or Saint Sebastian. These pieces are in keeping with Paizs's large-scale works in that they fuse a 
number of approaches, a tendency that marks much of his oeuvre. The traditional techniques of 
painting and drawing combine, just as the metal-coloured polyester blends gold and sliver powder. 
The tone, however, is something new. While in the eighties there was a sense of drama and fore-
boding, in the second half of the nineties the work is more tempered and looks back to the past. 
The metallic glimmer of the polyester with its blend of go ld and silver powder exhibits a decadent 
profundity, and the peculiar glow and intense lustre of these monumental pieces reinforces the con-
viction that we are face to face with the heroes of a long-gone, forgotten golden age, an age that has 
sunk into the sea. The simultaneous presence of a technique that is both archaising and ground-
breaking creates a tight sense of unity. 

A recent review of the history of twentieth-century Hungarian art by Gábor Andrási, Gábor Pataki, 
György Szűcs and András Zwickl26, entitled Magyar képzőművészet a 20. században (Hungarian Fine 
Art in the 20th Century, Corvina, Budapest, 1999), contains three references to Paizs's work. On page 
178 the authors, in their analysis of how the avant-garde gained ground in the seventies, note that: 
"The expansion continued abroad: Attila Csáji organised a grand touring exhibition in Poland for 
the summer, where the young participants with a similar outlook and style from Szürenon and Iparterv 
(János Fajó, László Paizs), and the major figures of the elder generation (Endre Bálint, Tihamér 
Gyarmathy), presented their work in three cities (Poznan, Lodz, Szczecin)". In discussing the art that 
was produced using the formal structures of the new geometry the authors observe, on page 195: 
"That is how, in the seventies, works like this were able to be produced. Examples are, among others, 
Ilona Keserü's polyester wall in Szolnok and her panel in Dunaújváros, János Fajó's two murals in 
Budapest and his mosaic in Gödöllő, Tibor Csiky and Zoltán Bohus's relief on the Martinelli 
Square façade of the Post Office building, and László Paizs's large chrome sculpture". Finally, on 
page 198, they write the following: "In the course of the decade, the geometric-reductive approach 
to form gave rise to such oeuvres as that of László Paizs, who constructs large plastic sculptures that 
make use of the contrast between elementary bodies (the sphere, block, cylinder) and the negative 
forms carved from them. . . " . What follows from all this is that the key elements of the oeuvre do 
not and cannot emerge when embedded in a global context; the relationships are lost, the accents 
are altered and fail to come to the fore, key works are not pointed out. The story of László Paizs's 
career as a painter, sculptor, graphist and applied artist (whose conviction, manifested in his art, is 



that fine and applied arts are not different art forms), and the development and nature of his works, 
are extremely complex, a fact which this analysis has perhaps been able to demonstrate in more detail. 
It is a topic which warrants further research, a reconstruction and documentation that promises to 
stimulate new interpretations, give rise to new implications and a different fundamental under-
standing of the period. In all its intricacy and complexity, the art and world of László Paizs comes 
forward as a coalescent whole which spanned the entire period in twentieth-century Hungarian art 
from the late fifties until the present day, incorporating progressive endeavours while remaining 
essentially unique. Notwithstanding the changes it underwent, it always remained a single entity, 
following an unbroken course. 

Tibor Wehner 

Translated by Christina Rozsnyai 
& Annabel Barber 





Paizs László művészete a dokumentumok tükrében 

Dutka Mária' Freskók, sgrafittók, 
(sic!) üvegablakok, 
Iparművészek újfajta helyszíni 
diploma-vizsgája. 
(Magyar Nemzet, 1959. június 17.) 

„ . . . A következő állomás a Kertészeti Főiskola. Pajzs (sic!) László, akinek diploma-feladatul tekinté-
lyes méretű mozaikképet kellett felraknia, szerencsésebb helyzetben volt, mint évfolyamtársai, 
mert a Kertészeti Főiskola modern architektúrája több lehetőséget nyújt a mai hangvételre, a mai 
kifejezésre. Három leányfigurát ábrázoló mozaikképét, melynek témája a kertészkedéssel foglalko-
zik, stilizáltán a sík-hatásra építette fel, alakjai azonban mégsem nélkülözik az életszerűséget. Há-
rom-négy színt használ mindössze, és a domináló fehér-fekete jól illeszkedik az előcsarnok fény- és 
árnyék hatásába. De Pajzs László éppúgy számolt a kompozíció rajzában és színezésében a mozaik-
kép alatt kiképzett virágággyal, melynek zöldjei és a begóniák rózsaszínei szinte összecsendülnek 
a mozaik erősebb színfoltjaival. Diplomamunkáját természetesen elfogadták. . . . " 

Bence Gyula: A fiatal képzőművészek 
stúdiójának II. (sic!) seregszemléje. 
(Élet és Irodalom, 1961. május 19.) 

„ . . .Az eszmei tartalom ennek következtében sokszor csak asszociációs kapcsolatok révén található 
meg, a figurák jelleme csak jelzésekre szorítkozik, a forma csiszolatlansága és bizonyos metafora-
jellege ellene hat a gazdag szemléletességnek. A forma túlzott előtérbe állítása — nem kell talán kü-
lön kiemelnem, hogy a mélyebb tartalom hátterében fogalmazhatok egyszerűbben —, abszolutizá-
lása szükségszerűen az absztrakcionizmus ingoványába vezet. 

És a kiállításon erre is van példa, nem is egy. A zsűri alapos vita után döntött úgy, hogy helyet 
ad azoknak a törekvéseknek, amelyek egészen manifeszten Lakner, Korga, Káka munkáiban, szalon-
képesebben Paizs, Bolgár, Garabuczi, Konstantin képeiben, rajzaiban jelentkeznek..." 

Zs. M.: Fiatal képzőművészeink 
francia szemmel. 
(Élet és Irodalom, 1971. január 30.) 

„Georges Boudaille a magyarországi és romániai avantgarde festészetről és szobrászatról írt a Les 
Lettres Françaises egyik januári számában. Boudaille egy budapesti képzőművészeti szümpozionon 
vett részt. 

.. .megismerkedett igen sok, egészen fiatal magyar képzőművésszel is. Ezek a fiatalok nem alkot-
nak csoportot - írja - , törekvéseik a realizmustól, expresszionizmustól az op-artig: nagyon külön-
bözőek. De közös bennük, hogy hangsúlyozzák minden tradícióval szembeni függetlenségüket. 

Kiemeli Bak Imre, Frey Krisztián m u n к ái t. Jovánovics György Chagall-ra emlékeztető technikája és 
műveinek »tragikus nagysága« ragadja meg. Tóth Fndre szintetikáját dicséri. Lelkesedik Paizs László 
művészetének három egymásra következő állomásáért: a »szabad absztrakt kompozíciókért«, a 
»lineáris« és az »Arman technikáját teljesen egyéni módon felhasználó kompozíciókért« " 

„Az első három T, a támogatás, a tűrés és a tiltás az MSZMP kultúrpolitikai irányelveinek pillére volt. 
Mindenki demokratikusnak találta, mert széles utat nyitott a nekünk való, a szocialista rendet tük-
röző művészet mellett, a tolerálható kísérleteknek. A tiltás eszközeivel nemigen éltek s ezt most 
éppen konkrét példa bizonyítja (lásd a lektorátus igazgatójának lapunk március 11.-i számában 
megjelent levelét). N e m tudhatni, ki és miért bővítette a kategóriákat a negyedik T-vel, a tájékoz-
tatással, de ha például a fent említett tiltásra érdemes kiállítás volna 'tájékoztató jellegű', akkor 
bizony kár lett volt bevezetni a negyedik T-t . . . 

S mind e hiányosság miből következik? Az elvtelenségből! Hölgyeim és Uraim, Elvtársak, ki kérde-
zi ebben a szocialista országban, hogy ki, mit, miért és kinek fest? Kinek készül a Stabil Mobil (fából 
vaskarika), kinek a slingelt portré, a kis ikonosztáz, a műanyag kockába fagyasztott szabóremeklés?... 



Oelmacher Anna: Az ötödik 
„T", avagy tutti-frutti a Műcsarnokban. 
(Magyar Nemzet, 1971. március 26.) 

Egyáltalán nem biztos, hogy a Képzőművészeti Almanach összegyűjtött és publikált nyilatkozatai 
a pop-artról okosabbá tettek bárkit is. Vagy tán a tájékoztatás értelmesebbé, esetleg rokonszenve-
sebbé teszi az Új művek kiállításán szereplő kabátbélést vagy lemeztömböt? . . . 

Annál kell maradnunk, hogy - ötödik T - a türelem bumerángja visszaütött, a bizalom rossz hely-
re került, a szabadságból szabadosság lett, s hogy a huszonöt küzdelmes esztendő eredményei 
- mint »zászlói« a Műcsarnok előtt - megkövültek. N e m szeretnék nagyokos lenni, de mégiscsak 
kívánatos volna számon kérni a képzőművészettől tudatformáló, a szocialista tudatot alakító 
szándékát. 

Lakner László: Katalógusbevezető. 
Paizs László kiállítása. 
(Budapest, Fényes Adolf Terem, 
1971. december 10.) 

„Az ember parittyával lő arra, amitől fél 
Az ember megsüti, megrágja, amitől fél 
Tűzben zsugorítja, a kapura szögezi 
Az ember a barlang falára rajzolja, amitől fél 
Tűre szúrja, közelről nézi, konzerválja 
Tárgyként használja, amitől fél 
Tűre szúrja, közelről, nézi, konzerválja 
Tárgyként használja, amitől fél 

Az ember kartotékolja, amitől fél 
Mitologizálja, hasonmást csinál neki 
Elbíbelődik azzal, amitől fél 
Az ember gyönyörködik abban, amitől fél 
Az ember viccet csinál abból, amitől fél 
Értéket ad annak, amitől fél 
Az ember plexibe önti, amitől fél 
Művészetet csinál abból, amitől fél" 

S. M.: Paizs László kiállítása 
a Fényes Adolf-teremben. 
(Magyar Nemzet, 
1971. december 17.) 

„»Önköltséges« kiállítás nyílt a Fényes Adolf Teremben Paizs László műveiből. A bemutatkozásnak 
erre a ma még talán szokatlan módjára a tárlatot megnyitó művész hívta fel a figyelmet, aki a fiatal 
kiállító munkáit jóindulattal, ám némi zavarral méltatta. Végignézve a húszegynéhány munkát, 
érthető a zavar, mert ezeket a kompozíciókat aligha lehet művészetnek nevezni. A mégoly különböző 
elemek - plexi-üveg-tömb, papír, vállfa, tükör, vatta és géz, gondosan letisztított állatcsontváz, jól 
konzervált bogár- és növényrészek - ugyanis sem önmagukban, sem együttesen nem feltételei a 
művészi megjelenítésnek, noha nem is kizárói annak. Elengedhetetlen követelmény azonban az önál-
ló gondolat, a felelős, művészi mondanivaló. Paizs László munkái, jóllehet ő maga 'tudatos kövület-
nek' nevezi azokat, öncélú, s nemegyszer visszatetsző játékká merevednek. Korunk emberének, aki 
átélt már egy, esetleg két világháborút, aki cselekvő részese egy eddig még nem látott méretű tár-
sadalmi átalakulásnak, a múlt történelméről, az első világháború kitöréséről minden valószínűség 
szerint keveset mond egy korabeli újsággal bevont vállfa, amelyen hanyagul átvetnek egy ócska 
nadrágtartót, még ócskább, bár fényesre csiszolt háborús érmekkel (1914). T ö b b kell ahhoz, hogy 
megrendüljünk, mint ahogy néhány műanyag doboznál, vattacsomónál is több kell ahhoz, hogy 
az atomháború rémét, az emberiséget fenyegető veszedelmet, valóságos félelmeinket felidézve lás-
suk {Atomfelhőszületése). Művészi mondanivaló nélkül mindez csak üres és hiábavaló fecsegés." 

„ . . .Ezek a műalkotások (nem találván jobb kifejezést plexi-dermedetek, átlátszó-jégbe zárt tárgyia-
sult jelképek) a valamitől való félelem jegyében születtek. Atomfelhő gézből, A trónörököst (sic!) meggyil-
kolták, Hadüzenet Szerbiának, Truman és Attlee bejelentik az atombomba megszületését. Meg lehetne ezeket 
szép allegorikusán is festeni. Más eszközökkel is hatna a nézőre. így viszont megfoghatóvá válik a 
mindennapos tárgyak újszerű elrendezése folytán. Újságpapír zacskóból kinyúlik egy összeégett 



Seszták Ágnes: Csupa Bercsényi. 
111. Paizs László kiállítása. 
(A Jövő Mérnöke, 1972. február 26.) 

gipszkéz, és tart egy galambcsontvázat (Truman ... bejelenti az atombomba megszületését). Látszólag, 
külön-külön nem okozna semmi emóciót e tárgyak látása. D e egységbe komponálásuk, és a plexi 
átlátszóságába zártságuk egy új információt teremt. A béke halálát. 

Egyetlen kompozíció sem ad feloldást, vagy könnyebbséget. Még a két plexibe zárt virágcsokor 
is halotti ajándékra emlékeztet. Érdekes művészet, különös kísérlet ez: az ipari anyag, a banális 
használati tárgyak és egy művész konstruktív-készségének találkozása." 

Horváth Béla: Paizs László kiállítása 
(Művészet 1972. 4. 43.) 

A Fényes Adolf Teremben mintegy húsz munkával mutatkozott be a fiatal művész, aki plexibe ágyaz-
va mondja el emberi, művészi mondanivalóit. Ami a műfajt, technikát s anyagot illeti, az a műkedvelői 
s ipari jellegű dísztárgy készítés után az utóbbi években kezd nálunk is - elsősorban nyugati hatásra -
művészi rangra emelkedni, Lehetőségei szinte beláthatatlanok, hisz egyfelől egyesíteni tudja magában 
a szobrászat, a festészet, a dekoráció s más művészeti ágak és műfajok majd minden elemét, fel-
használhatóvá teszi ezek összes anyagát, sőt, ezen kívülieket is, megtartani képes minden formát, színt, 
vonalat, alkalmas a pillanatnyiságok rögzítésére; másfelől maga ez az öntő-anyag is formálható, 
véshető, mintázható, színezhető, s nem csupán felületén, hanem belsejében is... Kísérleti stádiumban 
látjuk az egész plexi-művészetet, ez idő szerint még 'nagy művek' nélkül, de nem híján ezek ígéreté-
nek. Paizs László művészete is ígéret, azé a pálya elején álló fiatalé, aki bátran, a kockázat veszélyétől 
nem riadva vág bele az újba, s ha birtokába venni még csak részben is tudta anyagát, abban, ameddig 
eljutott, egyéniséget éreztet, jó néhány művészerénnyel. Legértékesebb sajátja talán az, hogy (néhány 
kezdeti forma-kísérletet leszámítva) van mondanivalója, amit nem úgy kell belemagyarázni a műbe, 
hanem abból mindenki számára érthetően sugárzik kifele. Mondanivalói legtöbbször az emberiség 
nagy kérdéseivel kapcsolatosak, s bár jobbára egy témakörben mozognak, s igazában nem újak, 
egészen újszerűen, mi több, meghökkentően és mindenképp emlékezetbe vésődően közvetítődnek. 
N e m idegen tőle az ironikus és szatirikus hangvétel, kifejező kelléktárából nem hiányzik a grimasz. 
Különleges, fanyar, kényelmetlen, sőt, kellemetlen hatásokkal tud meglepni, egyre fokozódó szellemi, 
lelki nyomás alá helyezvén a szemlélőt. Eszméltetően tud felidézni eseményeket, híreket, eszméket és 
mentalitásokat, melyek tanulságaik révén ma sem vesztették el időszerűségüket..." 

„Az Újvidéki Ifjúsági Tribün szalonjában rendezték meg a fiatal budapesti képzőművészek tárlatát. 
Az alkotások a keresés-kutatás magas színvonaláról, a művészben zajló forrongásról tanúskodnak: 
néhánynak közülük a mai avantgarde művek közt van a helye.. . 

Egyedül a tárgyak halhatatlanok - merül fel bennünk a gondolat Paizs László munkái láttán - mel-
lőlük sorra vesznek ki a nemzedékek. A művészetnek abban rejlik az ereje, hogy a tárgyak mögött is 
az embert keresi, eltűnt alakja után nyomoz képzeletünk. De nemcsak a 'hiányzó' emberről vallanak 
a plexiglas-kövületek, egy egész világ áll össze bennük. Paizs egyedüli célja azonban nem az idő egy 
pillanatának megragadása és megállítása volt. Az I. világháború kirobbanásának történelmi pillana-
táról beszámoló korabeli újságcikknek egy darabját látjuk plexiglas-tömbbe dermesztve, a címe: 
A trónörököspárt meggyilkolták. Az újság tölcsérformára van tekerve, belőle nagy szarvasbogarak indul-
tak épp útnak. Arra a papírtölcsérre is gondolok, amelyikből cseresznyét vagy frissen sült gesztenyét 
eszegetek. Ez a nagyszerű többletük Paizs László mesterséges kövületeinek, vagy ha akarjuk, groteszk 
csendéleteinek. Katalógusból láttam az Atomfelhő gézből című munkáját, szintén plexiglasba öntve. 
A műalkotásban az a csodálatos, hogy sohasem lehet teljesen egyértelmű..." 

Juhász Erzsébet: Túl a közhelyeken. 
(Képes Ifjúság, 1972. november 12.) 



Az is apróság, de az is bosszantó, hogy Paizs László kiállítása — a Váci utcai Csók István Galériában — 
komoly visszhang nélkül zárta kapuit az elmúlt napokban. Pedig hallatlan kultúrával megmunkált, 
szellemes szobrokat láthattunk — részben piros bélű, fekete héjú műanyagból, részben áttetszőn csil-
logó plexiből. Magyarországi magyar művésztől még nem szerepeltek kiállítóteremben ilyen tech-
nikailag is magas színvonalú absztrakt plasztikák. Ami persze nem ment fel egy másik — már kevés-
bé kellemes - észrevétel kimondásától. Attól, hogy Paizs szobrai - legalábbis egyelőre - légüres tér-
ben lebegnek. Szobroknak ízléses dekorációk csupán, ékszereknek pedig, hogy csak egyetlen alkal-
mazási területüket említsem, túlságosan nagyok. Ez a fajta művészet később jött, de akkor nem 
hiába, ha egyedülálló bravúrjaival közvetve vagy közvetlenül bekapcsolódik majd a tárgyformálásba." 

Paizsnak új kifejezési módjához végül is ki kellett tanulnia egy mesterséget — többet is —, rész-
ben meg kellett tanulnia a kémia tudományát. Senki sem tanította rá, hiszen Magyarországon 
egyetlen szobrász sem csinált még ilyesmit, s az ipar, az üzemek mérnökei sem tudtak tanácsot ad-
ni neki. »Mondták - vallja Paizs - , hogy gyári körülmények nélkül ilyen művészetet nem lehet csi-
nálni. Középkori lehetőségek között dolgozom valóban, sok fáradságomba, és sok pénzembe ke-
rült, amíg kikísérletezhettem, hogy kell plexit önteni. A vegyészek nem tudták, hogyan, milyen 
katalizátorokat kell használnom ahhoz, hogy vastag plexi tömböt kapjak: rájöttem. Rájöttem, mit 
kell tennem, hogy az anyagom, amikor kihűl, szét ne repedjen, meg arra is rájöttem, hogy nem 
mindegy, melyik nulla után kell a tizedesvessző; addig párszor felrobbant a műhelyem.«. . . 

Paizs László műveinek első körét plexi tárgyak alkotják, az anyag megvesztegetően szép, ám ő 
- olykor ez a legnehezebb - képes rá, hogy uralkodjék felette. Plexi darabjainak formája hasáb, vagyis 
fényesre polírozott síkokkal határolt test, amelyben maratott formák ritmusa adja a játékot, élénk-
séget, a statikus mellé a dinamikusat. Egyik kedves, vissza-visszatérő motívuma az olyan hasáb, 
melybe átlósan, párhuzamos — mondhatnám — töltényformákat marat; bonyolultabb a tárgy kom-
pozíciója, mikor a hasábjába már fekvő hengeres betétet illeszt, továbbá apró, párhuzamos koron-
gokat marat hengerébe, valamilyen gyöngysor képzetét keltve, és ugyancsak ilyen »gyöngysor« a 
dísze a szétszedhető hasábjának. Ezt pedig úgy szerkesztette Paizs, hogy két fadarab ék alakban — 
V alakban - illeszkedik egymáshoz, igen szorosan, hézagmentesen: összeállítva tehát egészet alkot. 
Ha viszont szétszedjük — a kiállítási közönségnek sajnos tilos volt játszani vele —, akkor már mo-
billá válik, bár a két részelem is befejezett mű, a két darab külön-külön is élheti életét. 

Egyik legújabb munkája a művésznek egy hosszú, magas plexihenger, melynek egyetlen járulé-
ka a felső harmadába komponált, vízszintes, párhuzamos kannelurák - hornyok - negatív formá-
ja. Szemcsétlen tisztaságában, talán még a víznél, vagy az üvegnél is átlátszóbb ez a darab, igazi 
körplasztika, a tárlaton méltán állították a terem közepébe, centrumba. . . 

A művész idei, újabb törekvéseinek a tárgya a poliészter plasztika. Nemcsak összetételében, faj-
súlyában különbözik egymástól ez a két matéria, mondanivalójában is. Paizs poliészter darabjai 
részben hasáb alakúak, részben görbe felületű forgástestek. A fekete palástba bordó, vörös és piros 
rétegeket is önt a művész. Ezeknek a tárgyaknak a fekete felületük matt, fénytelen, s a piros belső 
kimart, »kiharapott« részei nemcsak e szín intenzitása miatt olyan harsányak, hanem a szobrász 
— hogy ráduplázzon a hatásra — tükörfényesre, csillogóra polírozta ezeket a pirosokat. A piros kivil-
lan, mint a mélyzöld görögdinnye belseje, vagy a rozsdabarna érett füge húsa..." 

Vadas József: 
Ami a mappából kimaradt. 
(Elet és Irodalom, 1976. június 12.) 

Frank János: Aki a semmit faragja. 
(The New Hungarian Quarterly, 
1976. No. 64. 169-171.) 



„ . . . A kiállítás legnagyobb ellentéte a II. díjas Paizs László Akrylplasztika címmel nevezett kockái 
és Szlávics László Proletár eskü, valamint a Bor és kenyér csodája című művei között feszül. Bár jó 
messzire rendeződtek egymástól, mégis a kiállítási terem egyik végéből a másikba is áthat ellen-
tétük. Paizs László műve a szem hedonizmusának szól. S elbűvöli a rája figyelő szemlélőt csillogó 
műanyag buborékjaival. Valóban olyan csodát lát itt a rabul ejtett néző az ember vegykonyhájából, 
amilyent eddig aligha láthatott. Az örömöket kereső, az örömöket minden kis csodában megtaláló 
emberi magatartás lebegését segítík ezek a művek. Szlávics László mind a két lábával a földhöz ra-
gadt. S mint akibe talpain át csak a föld keserűsége sugárzik, tudata alatti indulataiból formálta 
meg bravúros szakmai tudással műveit. Ha egymás mellé kerülnek e két művész munkái, csupán 
kiállított műtárgyként hatnak, közelségükkel kiegyenlítik tartalmaikat. De így üzengetnek egy-
másnak. Mégsem ez az alkati, szemléleti különbség műveik között a legnagyobb ellentét, hanem 
hogy az egyik ipari hátteret, tudományos elemzést, vizuális kultúrát tudhat maga mögött, a másik 
csupán indulatokat és szinte páratlan manuális készséget és szakmai tudást. Szlávics az emberi 
anyagalakítási készség maximumával rendelkezik. Paizs alkalmazni tudja a korunk termelte új 
anyagokat. Az egyiket a teljes tudományos és ipari termelés segíti, a másik - itt most közömbös, 
hogy milyen szinten - csak saját valóságérzékelésében, a hagyományos anyagokkal való bensőséges 
kapcsolatban bízhat. ..." 

„A Westdeutsche Allgemeine Zeitung 1977. június 6-i számában beszámolót közölt a Duisburgban 
június 6. és 12. között megrendezett Magyar Hét képzőművészeti eseményeiről. A cikk illusztrá-
ciója egyetlen fénykép: Paizs László fanyarul csodálkozó arca egy áttetsző plexiplasztika mögött. 
Ha valaki csak öt évvel ezelőtt is azt jósolta volna neki, hogy néhány esztendő múlva Schaár 
Erzsébet, Vilt Tibor és mások mellett az ő művei képviselik majd egy - hivatalos szerveink által 
létrehozott — rangos külföldi kiállítássorozaton a magyar képzőművészetet, alighanem ugyanígy 
nézett volna rá, sőt a grimaszt megtoldja egy rezignált kézlegyintéssel, jelezve, hogy a jóslatot 
tökéletesen képtelenségnek tartja. . . . 

Paizs László hivatalos megbízásra készült első önálló munkái — a hatvanas évek első felében — 
kompromisszumok a saját bevallása szerint is. Mozaik- és gobelintervei, egy-két meg is valósított 
kisebb mozaikja (például a székesfehérvári KOJAL-épület előcsarnokában), figurális kompozíciók. 
Frank János szerint: »Posztimpresszionista művek, némi fáradt konstruktív vázzal.« Amit eközben 
magának csinál, abban kezdettől fogva megfigyelhető a fokozatos eltávolodás a figuralitástól és a 
közelítés a nonfiguratív képi világ felé.. . 

1967-ben születtek meg azok a képek, amelyekből Paizs László művészetének első egyéni korsza-
ka kialakult. Ez a korszak élesen elválik mindattól, amit eddig 'kifelé' csinált, mégis szoros kapcso-
latban van vele, abból született: ellentmondásként. Képei kimozdultak a hagyományos táblaképfes-
tészet síkjából. Kimozdultak egyrészt ténylegesen: formái megtették az első lépést azon az úton, 
hogy térbeli formákká váljanak; másrészt úgy, hogy elvetette az addig használt anyagokat és eszkö-
zöket, a festéket és az ecsetet. Bőrt, textilt, fémhuzalokat, gombostűket használt fel, és ezeket varr-
ta - kézzel és varrógéppel - , tűzte, ragasztotta a vászonra. 67-es textil- és bőrképei valamiféle szen-
vedélyes igazságkeresésről árulkodnak. Valódi anyagokat akart felhasználni, azokat új összefüggésbe 
hozni egymással, s így egy újfajta, a lényeget feltáró művészi valóságot megteremteni. Az eredmény 
egy szinte mágikus jelírás, jelteremtés lett - igazabb és több minden előző próbálkozásnál... 

Paizs László 67-es képsorozatának uralkodó eleme a mozgás, mintha felszabadult, önállóvá vált 
anyagdarabok élnék saját életüket. Ezt a mozgást azonban egy nagyon is tudatos, erőteljes festői aka-

Kovács Gyula: 
Az anyagalakítás két módja. 
(Művészet, 1977. 2. 6-7.) 



Kernács Gabriella: 
Térbe dermedt gesztusok. 
Paizs László alkotói korszakai. 
(Művészet, 1978. 10. 24-29.) 

rat vezérli, rendezi minden ízében hatásos koreográfiává. A képek - ha művészettörténeti kategóriák-
ban akarunk gondolkodni - többféle stílusban gyökereznek. Alapvetően lírai összhatásuk a lírai abszt-
rakcióhoz kapcsolja őket, valóságos anyagokból építettségük a pop-art-törekvésekkel rokonítható, 
építkezésmódjuk viszont a kollázs-montázs technika sajátos, egyéni alkalmazása. Az idestova tíz évvel 
ezelőtt született sorozat ma is bármilyen kiállításon megállná a helyét. Ezek a képek azonban soha se-
hol nem voltak kiállítva, szekrény tetején, pincében porosodnak azóta is. Az 1967-es Stúdió-kiállítás-
ra készültek, ahol egy rövid időre - a rendezés óráira - a falra kerültek. A Stúdió válogatását azonban 
ezúttal nem hagyta jóvá a Lektorátus. ...Paizs László valamennyi beküldött képe még a megnyitó 
előtt az Ernst Múzeum raktárába vándorolt. A teljesen vagy részlegesen kirekesztettek között ott volt 
Lakner László, Keserű Ilona, Lajó János, Bak Imre és még sokan mások. 

„. . .Voltaképpen döntő fordulat Paizs László oeuvre-jében a fémplasztika. Amikor néhány éve azt 
írtam, hogy elképzelhetetlennek tartom Paizs kezében a fémet, nem jósolhattam meg, persze, mit 
hoz a jövő, mi lesz az újabb törekvése később. De alighanem dogmatikus voltam ezzel a vélemény-
nyel: féltettem a művészt az anyagszerűtlenségtől, stílustöréstől. A művészet azonban azért művé-
szet, hogy a kigondolt formulákat megcáfolja. Kellett egy jó adag bátorság hozzá, hogy a plexi, a 
poliészter harcosa, a műanyag szerelmese, az a Paizs László, aki a műanyagot először kanonizálta a 
magyar szobrászatban, s akit nagy nehezen elismertek, sőt be is skatulyáztak már műanyagszob-
rásznak, váratlanul újabb anyagok - sőt klasszikus anyagok - után nézzen. Vállalnia kellett, hátha 
a hagyományos anyagban nem lesz olyan korszerű, mint az újakban, hogy egyszerre csak — Buda-
pesten könnyen emelnek vádat — elveszti a, hogy is mondjam, modernségét. És vállalnia kellett, 
hogy művészete talán szegényebb lesz, ha lemond azokról a fényeffektusokról, melyek ismertté tet-
ték a nevét. 

íme, Paizs most fémben is dolgozik, anyaga nemcsak a szobrászat hagyományain kívül eső 
krómacél, acél, vagy krómozott acél - ezekkel sachlichságán nem esett volna még csorba - , de 
fölfedezte magának a tradicionális bronzot is. Eleinte krómozta ezt is, később megfogta őt a mezte-
len bronz aranysárga felülete. Igaz, nem cizellálja a bronzát, mint a figurális szobrászok; a festői, 
impresszionista hatások nyilvánvalóan most is távol állnak tőle. Az ő bronz darabjai az ipari végter-
mék külsőségeit öltik magukra - akár a többi Paizs-féle fémplasztika - , fényesre vannak políroz-
va, akár a szép orvosi műszerek. Az új tárgy, igen, elvesztette a plexi fényáteresztő képességét, 
ennyivel szegényebb lett, de egyúttal gazdagodott is: a tükörreflexek, a tükröződés ezerfajta hatá-
saival. A többféle, illetve többféle módon kezelt fémet nem a kereslet-kínálat helyzete, nem az 
esetlegesség adja a művész kezébe. Minden fémnek más a szilárdsága, más a fajsúlya, tulajdonsá-
gainak mások a külső jegyei, valamennyinek más a magatartása is, más és más fém, igenis, más 
mondanivalót hordoz, közvetít. 

Amint ez a művész annak idején a saját plexitárgyainak műfordítója lett, amikor a poliészterhez 
nyúlt, ugyanilyen ön-műfordítások most a fémszobrai. Egyelőre párhuzamosan foglalkozik fémmel 
is, plexivel is. Ügy látom azonban, hogy mostanában a fém a kedvence. . . 

Amikor helyénvaló, ne féljünk a nagy szavaktól: Paizs László gyökeresen újat hozott a magyar 
művészet történetébe. Nemcsak a műanyag plasztikáival, mint olyannal, hanem egyáltalán műfa-
jával, és elsősorban tartalmával. Művészetének nálunk is vannak rokonai, de ők - ösztönösen vagy 
tudatosan - nem követik az ő útját. 

Paizs valamennyi műve a konstruálás biztonságát sugározza. A tárgy statikája hat ránk, nézőkre 
elsődlegesen, ez a szobrász axiómákat szövegez meg alkotásaival, illetve régen elfelejtett sarkigazsá-



Frank János: Paizs. 
(Budapest, 1979. Képzőművészeti 
Alap Kiadóvállalat) 

gokat elevenít föl, hogy általánosítsa őket. Szuggesztív művész, de mégsem izgat fel, nem sokkol, 
hanem ellenkezőleg - most már orvosi műszóval ismétlem meg, amit bevezetőben mondtam - , 
lenyugtat, vagyis az objekt fensőbbséges nyugalma ránkragad. . . . " 

Szelestey László: 
Plasztikák műanyagból. 
Bemutatjuk Paizs László 
szobrászművészt. 
(Zalai Hírlap, 1980. március 2.) 

„ . . .Egyre mozgalmasabb, egyre változatosabb kompozíciók születtek Paizs László Alkotás utcai 
műhelyében. Majd megjelentek a fémszobrok is munkásságában. 

Kíváncsi voltam, hogy az, amit műanyaghói megcsináltam, hogyan mutat fémből kialakítva. Kiderült, hogy 
teljesen más a hatás, s eltérő megmunkálást, kialakítást is kíván. 

Paizs László Zalaegerszegen - a Lenin út és a Vörös Hadsereg útja találkozásánál felállítandó -
fémhengerekből álló nagyméretű plasztika kivitelezésére kapott megbízást. 

Mi volt az elgondolás ennél a különös szignálnál? 
A város vezetői egy olyan plasztikát kértek a pályázó művészektől, amely nem tematikus alkotás. Lényegében 

a nyugat felől érkezőt fogadná. Az elgondolásom az volt, hogy egy figyelemfelhívó, felfelé törekvő, kapujellegű 
plasztikát készítek. Olyan alkotást, ami éppen csak egy jel, hiszen az autós csak nagyon keveset tud felfogni a 
látványból. Úgy gondoltam, hogy ide elég egy minimai art alkotás. 

Magyarán egy minimális eszközökkel készülő, geometriai formákra egyszerűsített szobor. 
Egy jel, de olyan, ami Magyarországon másutt sehol nincsen. . . 

Várkonyi György: Ismerjük meg! 
Paizs László: Kettős akryl plasztika. 
Akryl, 10,5x10,5x22,5 cm. 
(Vas Népe, 1982. november 6.) 

„A szobrászat hagyományos értékeit megtagadva megújító törekvések kétségtelen léte és létjogosultsága 
ma már vitán felül álló tény. Mert mi is volt végső soron - néhány műfajt, a portrébüsztöt, a dombormű-
vet, a középkori épületplasztikát nem számítva - a tradicionális szobrászat, pusztán formai értelemben? 
Térben elhelyezkedő plasztikai tömegek megbontott egyensúlyának hol egyszerűbb, hol rafináltabb mó-
don való, vagy éppen látszólagos helyreállítása, melynek leggyakoribb megjelenési formája az emberi 
alak. Elég, ha az antropomorf szobrászatban a kontraposztnak a neolitikus idoltól Maillolig és 
Medgyessyig tartó történetére gondolunk, benne a sok száz példa közt Praxitelés Hermészével, 
Michelangelo és Bernini Dávidjával. Mégis, joggal vetődik fel a kérdés, hogy kerül e máig tartón nagy-
szerű sor végére a »Kettős akryl plasztika«? Ez a szobor, melyet helyesebb és pontosabb a mai terminoló-
giával objektnek, tárgynak neveznünk, ugyanis nemcsak a fentebb vázolt hagyományos problémakö-
rön áll kívül, hanem anyagának optikai jellemzőinél fogva módosítja, felszámolja a szobrászi tömeg szo-
kásos fogalmát is. Hiszen itt feltáródik az, ami a »szobor« belsejében van, ez a nem statikától, nem 
szobrászi vagy természeti törvényektől meghatározott, hanem kitalált struktúra. A mű tulajdonkép-
peni anyaga itt a fény, mely nélkül nem kelthetők életre, s tapintással sem érzékelhetők a formák. Még-
sem izolált zárványként érvényesül a tárgy belsejében elhelyezkedő formaegyüttes, mert a bonyolult és 
kiszámított optikai hatások, tükröződések révén többféle vetületben, több helyen érzékelhető, és így 
kitör burkából a tulajdonképpeni »téma«. Nem puszta optikai játék ez; valami hasonló szándék áll a 
jelenség mögött, mint a kubisták törekvése a vizuális érzékelés egysíkúságának megszüntetésére..." 

„.. .Paradox módon az ominózus 61-es kiállítás kritikái pedig már a fiatalos, mozgékony, kísérletező, távla-
tot ígérő szellemiséget hiányolták. Ez a seregszemle cenzúrázott anyaggal nyílt meg: körülbelül 30 művész 30 
munkája raktárban maradt. 



A 67-es kiállításra készülve, a vezetőség ismét szorgalmazta, hogy megkapjuk a zsűrizés lehető-
ségét, mert addig az, mint a tűzkőgyártás, állami monopólium volt. Képeim a Stúdió belső zsűri-
je jóvoltából rövid időre falra kerültek, de az utólagos válogatás »korrigálta« ezt. Összehívtak egy 
»pártatlan« zsűrit, amely előzőleg valahol »eligazíttatott«. Ezek után szerettünk volna egy ellen-
kiállítást rendezni a Fiatal Művészek Klubjában, de ebből még nagyobb botrány kerekedett, és 
műveinket nem hozhattuk el a raktárból. Ezt nyugodtan nevezhetjük történelmi fordulónak, mert 
ez a »túlirányítási« gyakorlat 15—20 évre visszavetette a kortárs magyar képzőművészetet. Egy 
lelkes, pezsgő, demokratikus szellemű kibontakozást szakított meg adminisztratív eszközökkel. 

Tegyük még hozzá, hogy ez a szellemi mozgás összhangban és szinkronban volt a gazdasági életben 
jelentkező, majd áttörő reformtörekvésekkel, külföldön pedig az értelmiség nomadizálásával és a diákláza-
dásokkal. 

A kollégák jelentettek fel bennünket, mondván: ez nem szocialista realista művészet. N e m 
tudom, hogy gondolták, mert azok a képek most már múzeumban vannak, és egyáltalán nem va-
gyok abban biztos, hogy a feljelentők munkái ugyanott kötöttek-e ki. Mi is itt nőttünk föl, itt vál-
tunk művésszé. Mondanivalóink - még a negatív tartalmúak is - a saját életünkből táplálkoztak, 
és természetesen a világ - a szocialista és a nem szocialista világ - számára igyekeztek megnyilat-
kozni. Hogy módszereink, »ecsetkezelésünk« gyökeresen más volt, mint a 'mestereké', az többek 
közt éppen abból eredt, hogy mi már másként láttuk a világot, nem felnőtt fejjel sajátítottuk el 
(vagy ki) a szocializmust. N e m volt szükségünk (1967-ben) származásunk fitogtatására vagy rejte-
getésére és a régi önmagunk igazolására. Ezért voltunk alapvetően szabadabbak az elődöknél, a szó 
lelki értelmében. Mindez a korszak »világra nyitott« művein markánsan jelentkezett. Sajnos minél 
markánsabban, annál kirekesztettebben! 

. . . Ahhoz, hogy az inkriminált 67-es eseményeket megértsük, természetesen tudni kell azt is, 
mi történt a világban. A 64-es Velencei Biennálé központi csarnokában ilyen nevek szerepeltek: 
Fontana, Guttuso, Moore, Soto, Soulages, Tapies, Tinguely, Burri, Bacon - persze 5 -6 évvel koráb-
bi műveikkel - , míg a nemzeti pavilonokban: Rauschenberg, Nokland, Morris, Jaspers Johns, 
Gentils; a nagydíjat a »svájci« Zoltán Kemeny nyerte. A 67-es párizsi Fiatalok Biennáléján — ami-
nek a jelszava Lumière és Mouvement (Fény és mozgás) volt - mi többek között a pincében fordítva 
fölakasztott csendélettel vettünk részt. Hát, ez is mozgás. Rendkívül ösztönzőleg hatottak ránk 
ugyanakkor a csehszlovák és lengyel képzőművészeti eredmények, előttünk jártak. 

Nos, úgy lenne korrekt, ha végre nyilvánosságra hoznák a feljelentő levelet. Mindenki beszél 
róla, de én sem tudom, mit tartalmaz, kik írták alá. Remélem, ma már nem titok, és mindössze a 
szocreál féltő szeretetének egy jellegzetes kordokumentuma. De arra is szerfölött kíváncsi lennék, 
hogy szerzői ma is úgy festenek-e, mint ahogy akkor szigorúan számon kérték tőlünk vagy netán 
időközben ők is »eltévelyedtek«? Akciójuk nyomán ment-e előbbre a magyar művészet? Kinek 
használt mindez anyagilag-erkölcsileg?..." 

Ahogy a »régi« Paizs-mű esetében a szépség a formai egyszerűség és a gondolati, rendszerszemlé-
leti összetettség feszültségéből táplálkozott, itt a szépség a formai összetettség, differenciáltság meg-
kapó, szemet gyönyörködtető gazdagsága és a súlyos, komor »mögöttes« jelentésrétege közötti feszült-
séggel telítődik. Nem élvezhetjük a faktúra gazdagságát, mert rádöbbenünk, hogy mindez a pusztulás 
ornamentikája. Nem oldódhatunk fel az aranyos, vöröses, barnás tónusok érett pompájában, sem a re-
pedezett, meghasadt, felgöngyölődő, fortyogó felületek érzékiségében, mert látnunk kell, hogy ez a 
komor ragyogás az elégett paloták, szétroncsolt képek, lerombolt templomok parazsának baljós fénye. 

Menyhárt László: Az ottfelejtett 
stafeláj. Beszélgetés Paizs Lászlóval. 
(Művészet, 1983. 5. 22-27.) 



Hegyi Lóránd: Megjegyzések 
Paizs László új munkáihoz. 
Európai kövület variációk. 
Paizs László kiállításának katalógusa. 
(Budapest, Műcsarnok, 
1987. április 24-május 31.) 

A kiállításon szereplő művek értelmezhetők megvalósulásként, valamilyen új minőség létrejötté-
nek, valamilyen új, ismeretlen érték képződésének rejtélyes folyamataként; ám felfoghatók lebom-
lásként, fokozatos és feltartóztathatatlan pusztulásként, egy forma roncsolódásaként, egy eszme 
szétfoszlásaként, egy test szétporladásaként, azaz valamilyen egykori, elhomályosult, múltba vesző 
érték eltűnéseként. Az enyészet képzetére a modern, technikai civilizáció motívumai, az ipari szennye-
ződés és a nukleáris katasztrófa, az önmagát elfojtó, önpusztító késő 20. századi emberiség szoron-
gásának mozzanatai rakódnak rá. 

Ez az értelmezésbeli ambivalencia több síkon is megjelenik. A Paizs-művek szakrális jellege a sze-
münk előtt lejátszódó folyamatok komolyságát, végzetességét, emberen túlmutató jelentőségét 
hangsúlyozza. A negativitás komor fensége ölt benne testet. A mindenen átsütő arany bizáncias ragyo-
gása a barna, fekete, sötétvörös foltok között, vagy a törékeny, kecses »grafikai« lapok fekete-fehér-vörös 
színvilága, valamint a tépett, agyonsebzett, égetett faktúrák szenvedélyessége ellenére is érvényesülő 
stabil, harmonikus kompozíció a pusztulás képzeteit transzcendens síkra vetíti. Ezen a síkon pedig már 
felmerülhet a destruktív folyamatokkal szembeszálló új érték megjelenésének lehetősége... 

A maga formanyelvét radikálisan megújító Paizs László most is hű maradt a perfekcióra való tö-
rekvéséhez, maximaiizmusához, igényességéhez. De ez a formai perfekció most egy merőben más 
világot közvetít felénk, mint korábbi alkotói korszakában. Picturesque, izgalmas, kiszámíthatatlan 
és komor asszociációkkal teli ez a világ, melyet csak az emocionális átélés útjain közelíthetünk meg. 
A mindig fegyelmezett, mindig hűvös, mindig háttérben maradó Paizs László-i személyiség itt 
- váratlanul és már-már zavarbaejtő közvetlenséggel - tárulkozik fel, természetesen itt is a maga 
módján: az érzéki felület kimeríthetetlen gazdagságán, a kultúrtörténeti utalások szövevényessé-
gén, a nüanszok megismételhetetlen és redukálhatatlan sokféleségén keresztül." 

Vadas József: Kívül-belül. 
(Elet és Irodalom, 1987. május 1.) 

„...Paizs László sem jobb kedvű művész, mint Gedő Ilka. Tárlatán, amelyet ugyancsak a Műcsar-
nokban láthatunk, legújabb munkáit állította ki. Ezek azonban szintén komorak - mintha a pusz-
tulás vízióival szembesülnénk bennük. 

Gedő Ilka után Paizs a másik véglet. Őt a lét sorskérdései foglalkoztatják ezekben a nagy kom-
pozíciókban. A külső valóság visszafordíthatatlan átváltozása. A nagy robbanás, amelyhez éppen 
úgy hozzátartozik a bomba gombafelhője, mint az élet és földgolyó szétbomlása. Kövület-variációk 
- ez a címe ciklusának, amely nem a valahai élővilág ásványokban konzervált leleteit tárja elénk, 
hanem a rettegett pusztulás látványával ébreszti fel bennünk a vigyázó-féltő lelkiismeretet. 

A kövület mint műforma és a pusztulás mint téma már a pályakezdő Paizs László hatvanas évek-
beli művészetében is megjelent. De azután ez a világ sorsáért aggódó művész más feladatok felé 
fordult: ragyogó színes kompozíciókat készített, gyönyörködtető műanyagplasztikákat. Talán úgy 
érezte: legfeljebb flastromokat nyújthat? Mindenesetre visszatért az univerzumhoz. Visszatért, de 
nem változott m e g . . . " 

Ezek nem nagypannók. Jobbára műanyagból, sőt kizárólag műanyagból készülnek, mégpedig 
különböző módon égetett poliészter felületek, amelyek végül összeállnak egységes, hatalmas, na-
gyon dekoratív és nagyon szép kompozíciókká, nagyon érzékeny faktúrákká... Paizs László ha itt 
a rombolást, a pusztulást, Európa kövületeit, a semmivé vált tegnapokat igyekszik megmívesíteni, 
akkor ne csodálkozzunk azon, hogy ezek végül mégiscsak nagyon-nagyon szép kompozíciókká vál-



Bojár Iván: Láttuk, hallottuk. 
(Petőfi Rádió, 1987. május 7. 10.45.) 

nak, rendkívül érzékeny, míves képzőművészeti alkotásokká, amelyek a maguk belső törvénysze-
rűségei szerint pontosan azt feledtetik el velünk, hogy pusztulásról lenne szó, tegnapról lenne szó, 
múltról lenne szó. A napjainkra utalnak, a mindennapjainkra, a pillanatnyi érzéseinkre — és gyö-
nyörködtetnek. 

Rideg Gábor: Európai kövületek. 
Paizs László kiállítása a Műcsarnokban. 
(Művészet, 1987. 9. 32-36.) 

„...Paizs László alaposan megnehezítette a regisztrálás szokásos módjait, amikor fittyet hányva 
eddigi besorolásának, az anyagalakítás »perfekciójában« rejlő esztétikai értékeknek most, úgymond, 
látszólag fésületlenül, szenvedélyeket és szenvedéseket közvetítve merészelt új műveivel a közön-
ség elé állni. Alaposan megzavarva ezzel mindazt, amiért vagy aminek okán eddig elismerte a szak-
kritika, és amit megszokott tőle a »beavatott« tárlatlátogató közönség. D e valóban fésületlenek-e, 
és az eddigi munkásságának ennyire ellentmondóak-e ezek a képek? 

Korántsem. Létrejöttüket évek óta folytatott anyagkísérletek előzték meg, és nemcsak a felhasznált 
eszközökkel való bánni tudás tükröződik, hanem a korábbi művek létrehozása során elsajátított 
ismeretek is megszüntetve megőrződnek ezekben az alkotásokban. Az anyaghasználat perfekciója 
ugyanúgy megfigyelhető, mint a formai egyszerűsítésben szinte végletekig menő és éppen ezzel ható 
korábbi Paizs-művekben, csupán a művészi szándék volt ezúttal más, mint az ezt megelőző minimai 
artnak nevezhető alkotásokban. Bár már ez a művészi szándék is évekkel korábban megfogalmazó-
dott, mi több, dokumentálódott is egy 1983-ban a művésszel készült interjúban: » . . .a technikai gon-
dokon túl ma már nagyobb problémám az, hogy vajon elég-e időálló anyagokból készíteni művein-
ket, hogy fennmaradjanak, és nem kellene-e olyan anyagokat keresnünk, amelyek nagy sugárzást is 
kibírnak.«... Lényegében ez a művészi gondolat, szándék, amely Paizs László most látott ciklusát 
elválaszthatatlanul köti eddigi életművéhez, mégpedig legnyilvánvalóbban az életmű korábbi sza-
kaszához, majdhogynem a pályakezdő művekhez, amikor is a valós élet különböző rekvizítumait az 
utókor számára megőrzendő, maradandó anyagba, plexibe öntötte a művész. A különbség csupán 
— és ez nagyon lényeges eltérés — abban van, hogy ezúttal nem személyes mitológiájának tartozékait 
konzerválja Paizs, hanem egy közös európai kultúrmitológia prominens darabjait..." 

Kováts Albert: Sok érdekes kiállítás. 
(Beszélő, 1994. szeptember 22. 42.) 

„ . . .Az ősiség és a művelődés rétegeinek ütköztetése gazdagítja Paizs László munkáit is a Vigadó 
Galériában. Á m az alkalmazott eljárás itt óhatatlanul viszonylagos személytelenséget ír elő a mű-
vész számára. Ismeretes, hogy Paizs régóta és művészetünkben egyedülálló intenzitással folytat kí-
sérleteket műanyagokkal. A kiállítás képei, a rajtuk helyet foglaló szaggatott műanyag domborzat 
tektonikus rétegeknek, geológiai képződményeknek, a természet munkájának tetszik, e kísérletek 
eredményeinek táblaképre alkalmazott változata. A művész azonban szemmel látható módon nem 
mindig elégedett az anyag véletlenül vagy az »irányított véletlen« módján megdermedő alakzatai-
val, hanem továbbra is befolyásolja, korrigálja a »természeti képződményt« utólagos beavatkozás-
sal, rajzzal, festéssel tereli a kívánt irányba. így segít, hogy a Piéta vagy a Bukott Angyal (mindkettő 
1993-ból) felderengjen a felületen, vagy hogy felismerjük a Régi vár (1992) körvonalait. Szándék 
és véletlenek egybeesése tehát olykor a kultúrtörténeti, máskor meg a földtörténeti réteg előtérbe 
kerülése. Különös paradoxon, hogy a nagyon is mesterséges poliészter-alkímia eredménye termé-
szetinek hat, míg körülöttünk, ameddig a szem ellát, művi és egyre inkább másodlagos a termé-
szet. Hogy ez valójában bomlásra mutat-e vagy fejlődésre, esetleg inkább csak átalakulásra, az nyi-
tott kérdés kívül és belül, azaz itt, Paizs László képein." 



Angyalnyomokat, test- és szárnysziluetteket tekinthetünk meg a Vigadó Galériában, Paizs László 
tárlatán. A felvonultatott képek láttán ráeszmélünk arra, hogy az angyalok nem alaktalan, esetleg 
fényből szőtt, testetlen lények, hanem, ahogy a középkortól ábrázolják őket a művészek, testtel, 
térfogattal rendelkező mennyországi hírvivők és őrök. De nemcsak az ő nyomuk van jelen a kiállí-
tóteremben: ugyancsak negatív formában, kikaparva, sziluettként megjelennek a bukott angyalok 
is, akik talán közelebb állnak hozzánk, emberekhez, mint feddhetetlen, eszményi társaik, hiszen ők 
elvakult gőgjüktől hajtva, elbizakodottságukban az Úrra támadtak, és mint Goethénél vagy 
Madáchnál olvashatjuk, az örök kételkedés jelképei... 

Ha a művészettörténeti vonatkozásait próbáljuk kibogozni a kiállított képeknek és rajzoknak, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a hatvanas és a hetvenes évek fordulójától pop-artos ihletésű, átlátszó plexi önt-
vényeket, majd a hetedik évtized közepétől konstruktivista szemléletű műanyag szobrokat előállító mű-
vész egy évtized elmúltával műfajt váltott. Zöld, arany, okker, vörös, fekete színárnyalatú műanyag ké-
peket kezdett el készíteni, és ezek legteljesebb kollekcióját 1987-es műcsarnoki tárlatán mutatta be, mi 
több, a mai napig szorgalmasan önti őket. Ezeknek a festményreliefeknek a születését a magyar képző-
művészetre oly nagy hatást gyakorló posztmodern is érezhetően ösztönözte, legtöbbjük ugyanis művé-
szettörténeti parafrázis, s a régi korok jelentős műalkotásainak egyikét-másikát újraálmodó munka. 

Ami meglep ezen a mostani, legújabb műveket - a legfrissebb 1994-ben, a legrégebbi 1987-ben 
született - is felsorakoztató kiállításon, az az, hogy a művész ezt az éteri - transzcendentális, szak-
rális - témát is milyen praktikus, nota bene közönséges anyagban valósította meg. Műanyagból 
ugyanis elsődlegesen használati tárgyakat, karosszériaelemeket és műanyag lavórt készítenek, ami 
könnyebbé, boldogabbá teszi az életünket, még ha, mint ahogy Roland Barthes írja műanyagról 
szóló elmés esszéjében, »...fajtáinak neve olyan, akár a görög pásztoroké (Polisztirén, Fenoplaszt, 
Polivinil, Polietilén)...«. Paizs műanyagfelületei azonban nem lágyak, alkalmazkodóak és könnyen 
karcolódóak, inkább emlékeztetnek tűzhányókból kifolyt és megszilárdult üveges-lyukacsos láva-
darabokra, mint az átlátszó és visszaváltható műanyag flakonok alapanyagára. Anyaghasználatának 
a célja tehát az, hogy egy hasznos anyag haszontalanságát kiemelve utaljon az örökkévalóságra, 
miközben emelkedett témát ábrázol és művészettörténeti utalásokkal dolgozik, kicsit meg is frics-
kázza a nézőt azáltal, hogy gyarló anyagban ábrázolja a fennkölt témát. . . " 

„Hét mű áll előttünk, hét mű előtt állunk - hét, különös anyagok és technikák által materializált, 
új Paizs László-mű kínál befogadói kalandokat, értelmezési lehetőségeket. Ez a mű-sorozat egy-
szersmind — önértékein túl — tovább mélyíti azt a szép, megfejthetetlenségekbe burkolózó rejtélyt, 
amelyet jobb kifejezés hiányában alkotói magatartásnak vagy szemléletnek, attitűdnek nevezhe-
tünk. Mert e hét mű hátterében ott motoz három és fél évtized aktív művészi tevékenysége... 

És most, a fegyelmezett konstrukció és a rend, és a szépséges káosz asszociatív festőiségének 
emocionális forrásait gazdagon megteremtő és pazarul felkínáló világa, a korántsem konvencioná-
lissá avatott szobrászat és festészet ágazatának bejárása után itt ez az 1997-es, leginkább grafikai-
nak nevezhető műegyüttes, amely ismét csak zavart kelt, mert ismételten radikális váltást repre-
zentál. Megintcsak egyedi az anyaghasználat és megintcsak szabálytalan a képalkotó módszer: 
nagyméretű, csak a papírhatárok által megszabott, egyedi nyomatokként jelentkeztek ezek a mun-
kák, amelyeket utólagos, kisebb felületi, festői beavatkozások és roncsolások gazdagítanak. Magá-
nyos, valamint páros alakzatba és hármas csoportba rendezett figurák jelennek meg a háttér nél-
küli, a környezet, a segédeszközök által nem jellemzett, légüres terekben. Figurák, amelyek szob-
rok, leginkább talán görög torzók, csipkeszerű szövedékekből konstruált, halvány színekkel, vagy 

Lóska Lajos: Angyallenyomatok. 
(Élet és Irodalom, 
1994. szeptember 24.) 



Wehner Tibor: Paizs László 
kiállításának megnyitása. 
(Budapest, Pest Center Galéria, 
1997. szeptember 17.) 

a feketével és a fehérrel gazdagon árnyalt alakok. N e m létező könyökére támaszkodó és fekvő-ülő 
testhelyzetben megragadott, és a megállíthatatlan időfolyamban álldogáló figurák, amelyek egy-
egy .gesztussal, mozdulattal, testtartással jellemzettek csupán, de olyannyira, hogy egyszersmind 
életérzést, szellemiséget, kultúrát sugárzók... Most, az ezredvég antik-idézésében - a reneszánsz-
kifejezést ugyebár ezúttal nem használhatjuk — a fenségét vesztő figura, az egyéniségét kétségbe-
esetten őrző, de aztán mégis a foszlékonyságba vesző alak, a méltósága tünékenységében villódzó 
ember áll előttünk. Paizs László megjelenítésében sehol egy önkéntelen, hirtelen mozdulat, sehol 
semmi szenvedély, vad indulat, kitörési vágy — inkább csendes jelenlét, rendíthetetlen nyugalom, 
passzív visszahúzódás, befelé fordulás tanúi lehetünk. . . . " 

Faludy Anikó: Paizs László: 
Lebegés 1987., 
színezett üvegszálas poliészter, 214x523 cm, 
(Kortárs Magyar Művészet. 
Körmendi-Csák Gyűjtemény. 
Válogatás 1945-1997. 
Budapest, 1997. 
Körmendi Galéria. 276-277.) 

„A különleges technikával készült mű bonyolult jelentéstartalmat közvetít. A roncsolt, széttörede-
zett formák az enyészet, a pusztulás drámai képzetét keltik a szemlélőben. E természeti vagy más 
katasztrófa sújtotta világ víziója tárul fel előttünk: az üszkös megolvadt anyagtöredékek között vá-
ratlanul emberi kultúránk értékes emlékeinek roncsaira bukkanunk: egy Botticelli-kép alaktöre-
dékei lebegnek az enyészetben. N e m tudunk önfeledten gyönyörködni a kompozíció fakturális 
gazdagságában, formai összetettségében, színpompájában, mert szinte szemünk előtt hullik atom-
jaira jól ismert világunk. Egy modern utolsó ítélet tanúi vagyunk, a pokol kapui tárulnak fel előt-
tünk, és döbbenten kérdezzük, vannak-e túlélők, vannak-e üdvözültek." 

Németh Aladár: Paizs László. 
100 év formatan. Budapest, 1999. 
(Magyar Iparművészeti Főiskola. 72-74.) 

„ . . .Miben különbözött Paizs formatan-oktatás felfogása és módszere elődeitől? Elsősorban abban, 
hogy a formaalakítás törvényszerűségeit nem a forma anyagától elvonatkoztatva (semleges gipszbe 
átültetve) vizsgálta. N e m helyettesítő, modellező anyagokkal kísérletezett, hanem valóságos, az ipar-
ban használatos új és hagyományos anyagokkal egyaránt. így együtt vizsgálta a formák karakterét, 
jellegét, vizuális megjelenését, alakíthatóságát, megmunkálási lehetőségeit. 

A korábban felsorolt célkitűzéseken túl, Paizs fontos szempontnak tartotta, hogy a formatan 
oktatás során a hallgatókat megismertesse az új anyagokkal, azok új felhasználási lehetőségeivel, 
előállításuknál vagy megmunkálásuknál az új eljárások és technológiák alkalmazásával, hogy a 
hallgatók a Főiskoláról kikerülve, képesek legyenek azokat alkalmazni, módosítani, továbbfej-
leszteni. Ez a célkitűzés és tevékenység egyértelműen bizonyítja Paizs szemléletének progresszivi-
tását és korszerűségét." 

Paizs László azon generáció tagjai sorába tartozik, akik művészetének nem kedveztek az évek. 
Vagy azért, mert túl korán kezdett olyasmibe, amit idehaza még nemigen pártfogoltak — lásd 
plexibe öntött ereklyéit a hetvenes évek elején —, vagy azért, mert már nem tartják elég izgalmas-
nak, elég »szenzibilisnek«, amit csinál. Pedig Paizs művészetén végigkísérhetjük az utóbbi évek 
valamennyi fontos képzőművészeti áramlatát a pop-arttól az utóbbi évek minimai artjáig.. . 

Mostani kiállításán nagyméretű, poliészterrel »festett« képeket és különleges technikával nyo-
mott grafikákat állított ki. A faforgács lapokra öntött, fröccsentett, anyagában színezett műanyag 
különösen szép faktúrákat hozott létre, ami izgalmas felülettel tovább gazdagítja a lendületesen 
felvitt anyagot. Az egymásra halmozott anyag alól újabb és újabb rétegek bukkannak elő, selymes 



fényükkel fokozzák a vonalak és foltok játékát. Míg a grafikákat a visszafogott színezés, egyetlen 
szín jellemzi, hatásukat a részekre bontott látvány, az erőteljes kompozíció erősíti, amelyek külö-
nösen jól érvényesülnek a rideg, egyenesekkel szabdalt térben. . . " 

„Különös zárványvilág tárul Paizs László szobrainak nézője elé. A plexibe fagyasztott újkori kövü-
letek harminc év távlatából borostyánba merevedett őskori leletek hitelességével ragadják meg a 
pillanatot. Hátborzongatóan hiteles panoptikum ez. Illegálisan sugárzott állóképek az állami tévé 
monoszkópján. Az éledező reformszocializmus silány tárgyi környezetének műanyagba mártott 
mindennapjai, a megtűrtek túlpartjáról küldött palackposta üzenetek. Tartósított kommunizmus, 
gyógyító önelemzés és rendszeranalízis, ártalmatlanított szorongások. A jelen rögzítése, szenvtelen 
tényfeltárás egy igazságkereső fotóriporter makacs önfejűségével, a krónikás elhivatottságával, a 
naplóírás öntisztító kényszerével a túlélők okulására. Nagyítási kísérletek az események hiteles 
rekonstrukciójának reményében. A kiemelés gesztusa jelképi erővel ruházza fel a dolgokat. A talált 
tárgyak „megtisztítását" a plexi időtlen közege végzi el. Az áttetsző tömbök objektívjében egy-
szerre kíméletlenül valószerű és varázslatosan szépséges a látvány. Egy elsüllyedt korszak leletei, 
amelyeket már a befejezettség melankóliája jár át. 

Nehezen sorolódnak be ezek a művek a hatvanas évek modern művészetének stíluszuhatagába. 
N e m szobrok és nem képek, nem absztraktok és nem figuratívak, a szó hagyományos értelmében. 
Bekeretezett valóságszeletek, egy rendhagyó emlékkönyv képeslapjai, időkapuk, „tudatos kövüle-
tek", ahogy maga az alkotó elnevezte őket . . . 

A korszerű nyugat-európai művészeti trendekkel való első találkozás lehetőségét az 1964-es 
Velencei Biennále teremti meg számára. Az amerikai és a belga pavilon pop-art művei a reveláció 
erejével hatnak a pályakezdő művészre. Paizs László 1966-ban még nonfiguratív olajfestményekkel 
szerepel a Fiatal Művészek Stúdiójának nevezetes tárlatán, de a következő évben már textil- és 
bőrkollázsokkal jelentkezik. A vászon felületére immár nem hagyományos módon festékkel imitálja 
a formákat, hanem maga a textúra jut főszerephez, a dolgok izgató anyagszerűsége, a valóság ki-
szakított szegmensei. Színes cérnákkal, zsinórokkal, kötelekkel, fémhuzalokkal hímzett, varrott, 
kötözött, ragasztott gombok, vászontöredékek, bőrdarabkák, rovartűk nyugtalan jel-együttese 
épül rá a kép síkjára. A hétköznapi tárgyakból, anyagokból építkező sorozat bár még nyomokban 
tartalmaz figurális utalásokat, falra akasztható, keretezett, üvegezett, szignált kép, már nem a va-
lóságra nyitott ablak, hanem az anyagok törvényszerűségeiből kibontott mű. A klasszikus dadaiz-
mussal, de még inkább a nyugati pop-art törekvéseivel rokon ciklus kívül reked a hivatalos művé-
szet falain. Az 1967-es Stúdió kiállítás zsűrije . . . a varrottas képek ciklusát kiparancsolja az Ernst 
Múzeum kiállítótermeiből. Az avantgárd csoportoktól magát távol tartó, az undergrounde föld-
alatti lététől ódzkodó művészt összeroppantja alkotásainak drasztikus kiutasítása a deklarált mű-
vészet birodalmából. . . 

. . .Két év múlva, 1969-ben lát újra munkához . . . 

. . .Az első plexiszobrok készítésének indítéka tehát a mulandó műalkotások megóvása, megőr-
zése. A plexi esztétikai tulajdonságai, üvegszem áttetsző tisztasága önálló teret teremt a benne 
foglalt tárgyak számára, elszigeteli, de egyszersmind ki is emeli tartalmát, általa a jelen térből és 
időből kihasított dolgok mint kiválasztott értékek tűnnek elő. Azt a kitüntetett figyelmet, transz-
cendens lebegést juttatja az efemer anyagú, sérülékeny varrottas képeknek, melyektől két évvel 
korábban megfosztattak. A korábbi művek befoglalása után Paizs hétköznapi használati eszközö-
ket majd szimbolikus tárgyegyütteseket helyez el a műanyag tömbökben. A triviális tárgyi kör-

Fekete Judit: Az idő szorításában. 
(Magyar Nemzet 
1999. szeptember 26.) 



Révész Emese: Paizs László 
(„Új" Müvek, Blitz Galéria, 2000) 

nyezet közvetlen bevonása a műbe, és az ezek révén megfogalmazott olykor ironikus, olykor drá-
mai hangvételű, de mindenképp populáris szimbólumokkal élő társadalomkritika a pop-art jellem-
ző művészi magatartása. A befoglalt tárgyak, a megörökített életérzés viszont jellegzetesen közép-
európai. 

Paizs László az első plexibe foglalt szobrait 1971 tavaszán a Műcsarnok Uj Művek kiállításán 
mutatta be. Az értetlenül fogadott művek akkor Makrisz Agamemnonnak köszönhetően kerültek 
bemutatásra. Ugyanez év decemberében a Fényes Adolf Teremben rendezi meg önálló kiállítását. 
A tárlat »önköltséges«, ami biztosítja azt a szabadságot számára, hogy valamennyi fontos, az utób-
bi két évben elkészült plexiszobor megjelenhessen a közönség előtt. A kiállítást Somogyi József, a 
Magyar Képzőművészek Szövetségének elnöke nyitja meg. Az egyéni hangú műveket többnyire 
értetlen, támadó kritika fogadja. Sárvári Márta a Magyar Nemzetben minden önálló gondolatot 
nélkülöző, öncélú »üres és hiábavaló fecsegésnek« titulálja a látottakat. Horváth Béla, a Művészet 
kritikusa viszont értékeli a művek eredeti, ironikus-szatirikus hangvételét. »Különleges, fanyar, ké-
nyelmetlen hatásokkal tud meglepni - írja - , egyre fokozódó szellemi, lelki nyomás alá helyezvén 
a szemlélőt. Eszméltetően tud felidézni eseményeket, híreket, eszméket és mentalitásokat, melyek 
tanulságaik révén ma sem vesztették el időszerűségüket.« 1972-ben és 1973-ban a plexiszobrok 
szerepelnek a korszak jellegzetes szubkulturális kiállítóhelyén, a Műszaki Egyetem Bercsényi kollé-
giumának kamara-kiállításán. Ugyanezekben az években Paizs művei megjelennek a balatonbog-
lári Szürenon alkotócsoport . . . és más művészek a Galántai György által bérelt Körmendy kápol-
nában 1970 óta megrendezett tárlatain, amelyeket 1973-ban a Pártközpont beavatkozásának 
köszönhetően hatóságilag betiltanak..." 

Összállította: W T. 







The Art of László Paizs as Discussed by the Critics 

Mária Dutka: 
Frescoes, Sgraffiti, Stained Glass. 
A new-style on-site applied 
arts diploma exam. 
(Magyar Nemzet, June 17th, 1959) 

" . . . O u r next stop is the Horticultural College. For his diploma project László Pajzs (sic) had to 
erect a large-scale mosaic — and he found himself in a better position than many of his fellows, 
because the modern architecture of the Horticultural College is better suited to modern expression 
and modern moods. The theme of his work was bound up with gardening, and he created a 
stylised, planar mosaic image incorporating three female figures which nevertheless remain lifelike. 
Three or four colours are used in all, the most dominant being black and white, and this goes well 
with the chiaroscuro effects of the college lobby. But László Pajzs has also thought about how to 
include the tub of flowers under the mosaic in his design and colour scheme, and the greens of the 
leaves and the pinks of the begonia flowers almost seem to blend in with the stronger, more power-
ful colour blots of his composition. This diploma piece, of course, passed..." 

Gyula Bence: 
2nd Collective Exhibition 
of the Studio of Young Artists. 
(Élet és Irodalom, May 19th, 1961) 

" . . .As a result of this, intellectual content is often only discernible by association. The character of 
the figures is confined to a kind of signalling, and a rich suggestivity acts against a certain meta-
phorical character and roughness of form. The absolutism of the forms inevitably leads into the 
bog of abstractionism. There is more than one example of this in the exhibition. After a long debate 
the jury decided to include examples of the kind of endeavour which is so manifestly present in the 
works of Lakner, Korga and Kóka, and which occurs with a little more propriety in the pictures 
and drawings of Paizs, Bolgár, Garabuczi and Konstantin.. ." 

"Georges Boudaille wrote about Hungarian and Romanian avant-garde painting and sculpture in one 
of the January issues of Les Lettres Françaises. Boudaille took part in a fine arts symposium in Budapest. 

.. .He met a large number of young Hungarian artists. These young people do not form a group, 
he writes; their work stretches from Realism, through Expressionism to O p Art; they are all very 
different. What they do have in common, though, is they emphasis they place on their freedom 
from any tradition. 

He isolates the work of Imre Bak and Krisztián Frey, and is much struck by the 'tragic size' of 
'György Jovánovics' works, so reminiscent of Chagall. He praises the syntheticism of Endre Tóth. He 
is excited by the three consecutive phases of László Paizs' art: the 'free abstract composition', the 'line-
ar' and the 'compositions which make use of the technique of Arman in a completely original way ' . . . " 

"The first three Ts (so called after the initial letters of the words in Hungarian) whereby art was 
either supported, tolerated or banned, were the mainstays of Hungarian Socialist Workers Party cul-
tural politics. Everyone found the system a democratic one because as well as encouraging the kind 
of art that worked for us, and that reflected the values of the Communist system, it opened up 
wide avenues for tolerated experimentation. Bans was never actually enforced, as proven by a 
concrete example (see the letter published in our May 11th issue). It is impossible to know why 
and for whom the three categories were extended to four by yet another sub-heading, namely 
information; but if an 'informative' exhibition were to be mounted, say, about the above-mentioned 
banned category of art, then it would certainly prove to have been a mistake to introduce this 
information category in the first place.. . 

M. ZS: Young artists seen 
through French eyes. 
(Élet és Irodalom, January 30th, 1971) 



Anna Oelmacher: The Fifth T, 
or Tutti-Frutti at the Műcsarnok. 
(Magyar Nemzet, March 26th, 1971) 

And what is the result of all this? What is the result of all this lack of principle? Ladies and 
gentlemen, Comrades, who asks the questions in this socialist country of ours, who is asking who 
paints, and why and for whom? W h o is the Stable Mobile (wood and iron bands) intended for? W h o 
wants the scalloped portrait, the little iconostasis, the pieces of clothing frozen inside a plastic 
b lock? . . . 

It is by no means certain that the statements about Pop Art collected and published by the Fine 
Arts Almanac have proved very illuminating for anyone. But perhaps all this information makes the 
coat lining and other objects exhibited at the Új Müvek exhibition more readily understandable and 
more sympathetic... 

One thing is for sure: a fifth category, patience, has come back to hit us in the face, boomerang-
style. Our trust was misplaced. Liberty has turned to license, and the results o f twenty-five years 
of struggle have totally fossilised. I don't want to sound too prissy, but it might be a g o o d idea to 
question the intent behind all this art, intent which shapes consciousness and, moreover, socialist 
consciousness..." 

László Lakner: 
Introduction to the catalogue for 
an exhibition of works by László Paizs. 
(Adolf Fényes Salon in Budapest, 
10th December 1971) 

"The things he fears, man shoots down with 
a catapult 
Man cooks and eats the things he fears 
Shrinks them with fire, nails them to his door 
Draws on the walls of his cave those things he fears 
Transfixed them with a pin, looks at them close 
up, preserves them 
Makes use of them as objects, the things he fears 

Man files away the things he fears 
Mythologises them, makes likenesses of them 
He trifles with the things he fears 
Man looks with wonder on the things he fears 
He makes jokes about the things he fears 
He values the things he fears 
He casts the things he fears in plexiglass 
He turns the things he fears into art." 

"A new exhibition has opened in the Adolf Fényes Salon, a 'self-funding' exhibition of works by 
László Paizs. At the opening of the show, the artist was sincerely praised, although this praise was 
not devoid of a certain hesitation — and looking around the twenty-something works on display, 
that hesitation could be easily understood, for nothing that was on display here could properly be 
termed art. The various elements that make up the compositions - plexiglass and glass blocks, 
paper, coat hangers, mirrors, cotton wool and gauze, carefully cleaned animal skeletons, well-pre-
served insects and plants - are neither individually nor as a collective whole prerequisites for artis-
tic creation, but neither do they necessarily preclude it. W h a t is indispensable, however, is the inde-
pendent idea, the onus on the artist to have something worth saying, a message to convey. The 
works of László Paizs, even though he himself refers to them as 'conscious fossils', are self-serving, 
and on more than one occasion they come across as rather offensive pranks. A person of this day 
and age, who has lived through one if not two world wars, and who is now experiencing social 
changes on a scale never before seen, will find that little is communicated about past history and 
about the outbreak of the First World War by the spectacle of a coat hanger wrapped in a page 
from a contemporary newspaper and with a pair of cheap braces carelessly flung across it along 
with some even tackier, though brightly polished, war medals (1914). We need more than that to 



shock us. It takes more than a few plastic boxes and blobs of cotton wool to bring home with full 
force the horror of nuclear war, the threat to mankind, a vision of our own fear (Birth of an Atomic 
Cloud). Without any artistic message all this is just empty, vacuous twittering." 

Agnes Seszták: Pure Bercsényi. 
The 3rd László Paizs Exhibition. 
(Engineer of the Future, 
February 26th, 1972) 

" . . .These works (there is no better way to describe them than as plexiglass fossils, objectivised 
symbols enclosed in transparent ice) are born of a kind of fear. Gauze Mushroom Cloud; The Crown 
Prince (sic) has been Murdered, Declaration of War on Serbia, Truman and Attlee Announce the Completion of 
the Atom Bomb. All these subjects could equally well be painted allegorically. They would affect the 
viewer differently. By interpreting them like this, however, their message is tangibly direct, thanks 
to the unexpected way in which everyday objects are used. A charred plaster hand holding the 
skeleton of a dove reaches out from a bag made of newspaper (Truman and Attlee Announce the 
Completion of the Atom Bomb). Taken individually none of these objects would provoke the slightest 
emotion. But the way they are collected together into a whole and enclosed within transparent 
plexiglass creates a whole new story. The story of the death of peace. 

N o t one of the compositions provides any light relief. Even the two bunches of flowers enclosed 
within plexiglass have more of the character of wreaths for a tomb. This is interesting art, and an 
interesting experiment: industrial material and mundane functional objects meet the 
Constructivist instincts of an artist head-on." 

"The young artist has included about twenty works in the exhibition in the Adolf Fényes Salon. 
He buries objects in plexiglass in order to communicate his message. As far as the genre, material 
and technique are concerned, it looks as though the rather industrial-style decorative object has 
begun, in the last few years and as a result of Western influence, to attain a more artistic stature. 
The potential implied by this would seem to be almost limitless: it is able to unite every element 
of painting, sculpture, decoration and the other artistic genres and branches; it can make use of all 
the materials that these customarily use, including others that it customarily does not; it can 
include every type of form, colour and line; it can capture what is fleeting; and apart from this even 
the cast material itself is malleable, and can be sculpted, patterned and coloured, not only on its 
surfaces but within as well . . . What we are seeing here is plexiglass art in its experimental stages, 
so far without having produced any 'grandes oeuvres', but nonetheless promising for all that. 
László Paizs promises much. He is a young artist at the beginning of his career, unafraid to take 
risks, happy to plunge into the new and untried, and if thus far he has not achieved total mastery 
over his material, he has certainly reached a stage where he can make his personality felt, display-
ing a good few artistic virtues too. His most valuable characteristic is perhaps the fact that (with 
a very few early exceptions) he has got something to say, something which does not have to be 
explained blow by blow by the work of art, but which radiates out from it, totally comprehensibly. 
Paizs' message is for the most part concerned with the large questions besetting humanity, and 
though he mainly sticks to a single theme, and though this theme is not a new one, he manages 
to convey his ideas in a novel way, and, what is more, he manages to do it memorably. H e often 
strikes an ironic or satirical note; nor is the outright grimace totally alien to his expressive 
props cupboard. More than once he takes the viewer aback with his unusually astringent, 
uncomfortable - even unpleasant - effects, contriving to put the viewer under an ever increas-

M.S: László Paizs exhibition 
in the Adolf Fényes Salon 
(Magyar Nemzet, 
December 17,h, 1971) 



Béla Horváth: 
Exhibition of works by László Paizs. 
(Művészet, 1972.4.43) 

ing amount of intellectual and psychological pressure. H e brings before us all kinds of events, 
new items, ideas and attitudes which have implications which even today have not lost their 
relevance. . . " 

Erzsébet Juhász: 
Beyond Clichés. 
(Képes Ifjúság, 
November 12th, 1972) 

"A show by young Budapest artists was put on in the hall of the Újvidék Youth Tribune. The works 
all display a high level of exploration and investigation, bearing witness to the upheavals that are 
taking place in the art world. Some of the works truly belong among the modern avant garde. . . . 

Only objects are immortal - that, at least, is what occurs to us when we look at the works by 
László Paizs. Alongside objects the generations of mankind just come and go . The power of this 
art lies in the fact that the artist is always searching for the human element behind the objects, 
however. Our imagination goes searching for the vanished human figure. These plexiglass fossils 
do not only speak of 'missing' people; an entire world is contained within them. Paizs' central aim, 
however, was not to seize and capture a single moment in time. A fragment of an article in a con-
temporary newspaper telling of the outbreak of the First World War is fossilised inside a block of 
plexiglass. The title is The Crown Prince and Princess have been Murdered. The newspaper is rolled into 
a cone shape, and large stag beetles are emerging from it. It puts one in mind of those paper cones 
that one eats freshly char-braised chestnuts from. László Paizs creates masterful fossils - or should 
one call them grotesque still lifes? In the catalogue I saw the work entitled Gauze Mushroom Cloud, 
which is also cast in plexiglass. What is so wonderful about these works is that they are never, ever 
unambiguous. . ." 

József Vadas: 
What was left out of the portfolio. 
(Élet és Irodalom, June 12th 1976) 

" . . . I t is a little matter, but irritating nonetheless, that the László Paizs exhibition at the István 
Csók Gallery on Váci utca closed recently without having prompted any serious critical reaction. 
This is sad because the sculptures on display were incredibly clever, cultured and witty, made part-
ly from plastic, red on the inside and black on the outside, and partly from translucently gleam-
ing plexiglass. Abstract sculptures by a Hungarian artist exhibiting this level of technical skill have 
never before graced a Hungarian gallery. Having said all this, though, I could not fail to feel -
sadly - that Paizs's sculptures are - for the moment at least - floating in a vacuum. They work as 
statues, as tasteful decorative items, and on that level only. As pieces of jewellery - to name but 
one of their possible other applications - they are too large. This kind of art came late, but if it 
succeeds either directly or indirectly in applying its unique bravura to the making of objects, it 
won't have come in vain." 

" . . . In order to perfect his new mode of expression Paizs finally had to learn a craft - more than 
that; he had to acquaint himself with some of the science of chemistry. N o one taught him; no 
sculptor in Hungary was doing the kind of things he was doing, and industrial engineers were 
equally unable to offer any advice. 'They said,' Paizs tells us, 'that it was impossible to do what I 
wanted under anything less than factory conditions. It's true that I am working in more or less 
mediaeval circumstances, which is tiring and, while I was experimenting with how to cast plexi-
glass, turned out pretty expensive as well. The chemists had no idea how to do it or what kind of 
catalysers I should use to get a thick block of plexiglass. I worked it out for myself. I also worked 



out what to do to stop my material from cracking as it cooled down, and I also spotted that it made 
a big difference which nought I put the decimal point after — until I'd got it right there were one 
or two explosions in my studio.' 

The first series of László Paizs' works consists of objects made out of plexiglass. The material is 
seductively beautiful, but the artist has shown himself able to do that most difficult of things: 
remain master of the material rather than the other way round. The shape of the plexiglass block 
is rectangular, a body made up of brightly polished planes, with other shapes etched into them to 
give rhythm and a sense of life, to juxtapose the dynamic against the static. One favourite motif, 
which occurs again and again, is a block with parallel, oblique cartridge shapes etched into it. The 
composition of the object is more complex when a horizontal cylindrical insert is attached to the 
block, and in turn smaller sets of parallel discs are etched into the cylinder, giving the impression 
of a string of beads, or when the beads act as ornamentation added to a block which can be assemb-
led and disassembled. Paizs constructs this block out of two pieces of wood placed together in the 
shape of a V, and fitted snugly against one another without any gaps: fitted together they there-
fore seem to form a whole. If we take them apart, however — the viewing public at the exhibition 
was sadly not allowed to do this — then the whole thing immediately becomes mobile, although 
the two components are in themselves finished artworks, with an independent life of their own. 

One of Paizs' most recent works is a long, tall plexiglass cylinder, completely unadorned except 
for the negative images of horizontal, parallel fluting - grooves - in the upper third. The piece is 
amazingly smooth, perhaps more transparent than water or than glass itself. It is a truly round 
sculpture, fully suited to its location in the centre of the exhibition hall 

The subject of Paizs's experiments this year is polyester sculpture. The two materials differ from 
each other in terms of their makeup and density, but this is not all - they also convey different 
messages. Paizs' polyester pieces are partly rectangular in shape and partly rounded bodies of rota-
tion. Paizs casts layers of maroon, red and scarlet into a black surround. The black surface of these 
objects is matt and lustreless; the etched, 'corroded' parts of the red interior are not only brazen 
by virtue of their intense colour, but also because, in order to redouble their effect, Paizs has pol-
ished them so brightly that you can almost see your reflection in them. The red shines out, like the 
bright red flesh of a green watermelon or the rusty brown innards of a ripe fig..." 

" . . . T h e most striking contrasts of the entire exhibition are provided by the following works: 
Acrylic Sculpture by László Paizs, Proletarian Oath and The M.iracle of Bread and Wine by László 
Szlávics. Although these three are situated a long way away from each other, the contrast between 
them somehow seems to pervade the exhibition space. László Paizs' work speaks to the hedonism 
of the eye, bewitching any who look at it with its glittering bubbles of plastic. In fact visitors to 
this exhibition are treated to the kind of marvels that have rarely been seen before. These are works 
which assist us in all our searching after joy, and in the way we find joy in little things. László 
Szlávics, on the other hand, has his two feet planted firmly on the ground. And like someone 
imbued with the bitterness of the earth, which rises up through the soles of his feet, he creates his 
works with true virtuosity and with subconscious emotion. If you were to place the works of these 
two artists side by side, they would come across simply as objects in an exhibition, the power of 
their content would be neutralised by the proximity. Placed as they are, however, they communi-
cate with each other. Even so, the greatest contrast between the two lies not in their makeup or 
their attitude, but in the fact that the one has a whole background of scientific analysis and visu-

János Frank: 
The Man who Carves Nothing. 
(The New Hungarian Quarterly, 
1976 No. 64, pp. 169-171) 



al culture behind it, while the other two are formed out of pure emotion allied to an almost match-
less sleight of hand and professional skill. Szlávics has been endowed to the full with the ability to 
shape material. Paizs knows how to make use of the new materials of our new age. One of them 
is assisted by the whole gamut of scientific and industrial production, while the other - it makes 
no difference on what level - is assisted purely by his own sense of reality, relying on an intimate 
relationship with traditional materials..." 

"On June 6th 1977 the Westdeutsche Allgemeine Zeitung published an account of the artistic 
events that were to take place during the Hungarian Festival in Duisburg, between June 6th and 
12th. The article was illustrated by a single photograph: László Paizs' acerbic face as he contem-
plated a transparent plexiglass sculpture. If even five years ago someone had predicted that a few 
years hence his art, alongside that of Erzsébet Schaár, Tibor Vilt and others, would be represent-
ing Hungary at a prestigious foreign exhibition series, he would almost certainly have pulled the 
same acerbic face, and waved your words away as utterly impossible... 

The first independent works that László Paizs was officially commissioned to produce were, by 
his own admission, compromises. They were mosaic and tapestry designs, one or two smaller 
mosaics that were in fact made up (for example on the KÖJÁL building in Székesfehérvár) and 
figurative compositions. According to János Frank, they were 'Post-Impressionist works with a 
somewhat tired Constructivist framework'. What Paizs produced for himself, however, was different. 
In these works, right from the beginning, we can trace a growing distance from the Figurative and 
a gradual approach toward the Non-Figurative.. . 

In I967 came the works that form the body of László Paizs' first individual period. This period 
is in stark contrast to anything he had done previously, for the outside world at least, and yet there 
are inextricable links, too, and it uses that as a starting point, a point of contrast. His works move 
away from the traditional planes of tableau painting. They move away literally as well as figura-
tively: his forms take their first steps along the road that will lead to spatial composition. Paizs also 
casts away the materials and techniques, the paints and the brushes, he had used so far. He turned 
towards leather, fabric, metal wire and pins and sewed these things - by hand and with a sewing 
machine - onto canvas. His leather and fabric compositions from 1967 seem to demonstrate a sort 
of passionate questing after truth. He wanted to use real materials and bring them into new con-
tact with each other, creating a new kind of artistic truth which strikes at the heart of things. The 
result is a magical array of symbols, a sort of system of hieroglyphics - better and truer than any 
previous such experiment... 

The overriding element in Paizs' 1967 picture series is movement. The materials seem as if they have 
been set free to live lives of their own. This movement is governed by a strong, wholly conscious artis-
tic will, however: every move is carefully choreographed. The works - if we want to think in terms of 
artistic categories - are rooted in a number of styles. Their basic lyrical effect links them with the 
Lyrical Abstract; the fact that they are made out of real materials pushes them more in the direction 
of Pop Art; the manner of their construction makes them a new and unique interpretation of the col-
lage-montage school. This series, now just over ten years old, would still not look out of place in an 
exhibition today. These works were never exhibited anywhere, however. For over ten years they have 
been gathering dust at the top of cupboards and in musty cellars. They were produced for the 1967 
Studio exhibition, and for a short time, while the exhibition was being set up, they did actually get 
given some wall space. The Studio's selection was deemed to have been inappropriate, however... 

Gyula Kovács: 
Two Ways of Shaping Material. 
(Művészet, 1977. 2. 6 -7) 



Gabriella Kernács: 
Gestures Frozen in Space. László Paizs' 
creative periods. 
(Művészet, 1978. 10. 24-29) 

" . . .The metal sculpture represents an important turning point in the career of László Paizs. W h e n 
I wrote a few years ago that I found it impossible to imagine Paizs using metal, I of course had 
no idea what the future would bring. But I was a little dogmatic with my opinions: I frightened 
the artist away from immateriality, from stylistic iconoclasm. Art is art, however, precisely 
because it disproves preconceived formulae. All it took was a large dollop of courage, and sud-
denly the champion of plexiglass and polyester, the great lover of plastic, László Paizs, the man 
who first brought plastic into the canons of Hungarian sculpture, the man who had been pigeon-
holed as a plastic sculptor, was beginning to experiment with new materials — and with classical 
materials into the bargain. It was quite an undertaking. He had to be prepared for the fact that 
the classical material might make his work appear rather less modern than it did when he used 
plastic. He had to be prepared for the fact that he might lose his up-to-date touch — and in 
Budapest there is always someone ready to bring that sort of charge against you. And perhaps his 
work would seem the poorer for it, if he were to renounce all the light effects with which he had 
made his name. 

Anyway, here we have it: Paizs is now working with metal, and not just with metals that are not 
usually found in sculpture such as steel, chrome or chrome-plated steel (using these would have 
done no damage at all to his Sachlichkeit) but he is using bronze, if you please. At first he plated 
the bronze with chrome, but later he rather came to like the yellow surface of the raw material. It 
is true that he does not chase his surfaces as most figurative sculptors do; painterly, impressionis-
tic effects are as far away from his way of thinking as they always were. His bronze works take on 
the outward appearance of finished industrial products - just as all other Paizs metalwork does. 
They are polished until they gleam, as if they were surgical instruments. These new works, it is 
true, have lost the ability to let the light through that was offered by plexiglass, and perhaps they 
are the poorer for it - but at the same time there is an added richness, given by the mirror reflex-
es, by the manifold effects of the reflections. The different metals that Paizs uses, and the different 
uses he puts them to, are not dictated by what is most readily available, nor does he leave what he 
acquires to mere hazard. All metals have different weights, different densities, different properties 
- and these different properties make them behave in different ways, and render them capable of 
relaying different messages. 

Just as Paizs became the artistic interpreter for his own plexiglass creations when he turned to 
polyester as an alternative, he is now re-interpreting himself by his turn towards bronze. For the 
time being he is working with both bronze and plexiglass, in tandem. It seems, though, that metal 
is now in the favoured position... 

One should not always be afraid of talking big - sometimes it is appropriate. László Paizs has 
introduced a radically new element into Hungarian art. Not just with his use of plastic as a sculpt-
ing material, but with his whole genre, and above all with the content of his works. There are other 
artists who are more or less kindred spirits, but they - either consciously or instinctively - are not 
following the same path. 

All Paizs' works radiate a kind of sureness of construction. The static quality of the object is what 
first strikes the viewer; the way the sculptor creates something axiomatic, revivifying long-forgot-

Every single work that Paizs had submitted found its way into the Ernst Museum storeroom before 
the exhibition even opened. Among the other artists who were debarred, either partially or entirely, 
from exhibiting, were László Lakner, Ilona Keserű, János Fajó, Imre Bak - and many others..." 



János Frank: 
Paizs. Budapest, 7979. 
(Published by the Fine Arts Fund) 

ten fundamental truths and making them seem ordinary. He is a highly suggestive artist, but he 
doesn't ruffle any feathers, he does not go out to shock - on the contrary, he sedates us (to use a 
medical term); he allows the supreme tranquillity of the objet to rub off on us . . . " 

László Szelestey: 
Plastic Sculptures. An introduction 
to the work of László Paizs. 
(Zalai Hírlap, March 2"d, 1980) 

" . . .The works that are coming out of László Paizs' studio on Alkotás utca are ever more mobile 
and ever more varied. He has now added metal sculpture to his repertoire. 

7 was curious to find out what the stuff I did in plastic wotdd look like done in metal. It turned out to have 
a completely different effect, and it also needs to be worked and modelled differently. ' 

László Paizs was commissioned to produce a large-scale standing sculpture made up of metal 
cylinders to be erected in the town of Zalaegerszeg, at the crossroads where Lenin Road and Red 
Army Road meet. What was your thinking behind this sculpture? 

'The town asked the competing artists to make something non-thematic. Basically the sculpture would be seen 
by people arriving from the west. My idea was to create something that would catch people's eye, something 
reaching upwards, a sort of gate idea. It would have to work on a symbolic level, because drivers wouldn't have 
time to look at the whole thing in detail. I thought it woidd be enough to do something quite minimalist. ' 

Something reduced to geometric shapes, in other words. 
'A sign, a symbol — but something unlike anything else in Hungary. 

"Attempts to rejuvenate sculpture by denying all the traditional values and tenets that have gone 
before is something that definitely exists and whose right to exist is now no longer a subject for 
debate. But what, ultimately, do we mean by traditional sculpture, in a purely formal sense, if we dis-
count one or two genres such as bas-relief, portrait busts and mediaeval architectural sculpture? By 
far the most common subject for all sculpture is the human form. Anthropomorphic sculpture runs 
in a straight line from the Neolithic idol to Maillol and Medgyessy, with several hundred stages along 
the way, such as Praxiteles with his Hermes and Michelangelo and Bernini with their Davids. Even 
so, however, it is a fair question to wonder how this distinguished tradition has ended up giving us 
the Double Acrylic Sculpture by László Paizs. This sculpture, which should more correctly be termed an 
object, not only stands completely apart from the logical development of things; its optical properties 
completely subvert and even negate the usual concept of a sculptural mass. Here we see exactly what 
is 'inside' the sculpture, something that is not defined by the static nature of the object, nor by any 
sculptural or natural laws, but is a definite, invented structure. The true material used for the work 
is not plastic at all but light. Without light the forms would not come to life, nor would they be tan-
gibly discernible. The group of shapes inside the object does not come across as an isolated enclosure, 
because the complex optical effects and reflections mean that we can see it in several places and in 
several projections, in such a way that the true 'theme' seems to burst out of its wrapping. This is not 
just an optical game, however; the intention behind the piece is similar to what the Cubists wanted 
to do when they tried to do away with the monoplanar nature of human visual perception. 

György Várkonyi: Introducing László 
Paizs: Double Acrylic Sculpture. 
Acrylic, 10.5x10.5x22.5 cm. 
(Vas Népe, November 6th, 1982) 



".. .Paradoxically the critics of the fateful 1967 exhibition complained about the lack of a youthful, supple, 
experimental, innovative spirit. The group exhibition opened with a lot of its material having been censored: 
around 50 pieces by 30 artists had been disallowed. 

W h e n the exhibition was being set up, the organisers tried hard to get a jury involved, because 
in those days there was a state monopoly on that sort of thing. My pictures were passed by the 
Studio's own jury and for a short time they were hung up, but a subsequent selection corrected' 
this error and they were taken down again. An 'impartial' jury was summoned, having been pre-
viously briefed somewhere. After all this we wanted to set up our own rival exhibition in the Young 
Artists' Club, but this only stirred up an even greater scandal, and we weren't allowed to take our 
pictures out of storage. This was certainly a historic event: the whole exercise succeeded in retard-
ing the development of contemporary Hungarian art by about 15 or 20 years. Bureaucratic meth-
ods were used to suppress enthusiastic, effervescent, democratically-minded development. 

Not to mention the fact that this movement was in total accord with the reforms which were taking place in 
economic life at the time, as well as with what was happening abroad — the nomadisation of the intelligentsia 
and the student riots. 

We were denounced by our colleagues who said that what we were producing was not Socialist 
Realist art. I don't know what they meant, because those works are in museums now and I'm not 
at all sure that the works by the denouncers are. We grew up here, we became artists here. The 
things we wanted to say - even the negative things - were derived from our own experiences, and 
then naturally we tried to relay them to the world - both the Communist and the non-Communist 
world. If our methods and our brushstrokes were different from those of the 'masters' it was 
because we saw the world differently, we had not been initiated into (or away from) Communism 
with adult heads on our shoulders. There was no need (in 1967) to parade our ancestry or cover it 
up or justify who we were. It is precisely because of that that we were freer, in a psychological 
sense, than our predecessors. All this was markedly obvious in the works of that age that were 
'open to the world'. The more marked it was, unfortunately, the more it was repressed. 

.. .In order to understand the events of '67 you have to know what was going on in the world. 
In the central hall at the 1964 Venice Biennale you would find names like Fontana, Guttuso, 
Moore, Soto, Soulages, Tàpies, Tinguely, Burri, Bacon - of course with works from 5 or 6 years 
earlier - while in the national pavilions you would find Rauschenberg, Nokland, Morris, Jasper 
Johns, Gentils. The Grand Prix was won by the 'Swiss' artist Zoltan Kemeny. At the 1967 Paris 
Festival, whose slogan was Lumière et Mouvement, we were represented by still lifes hung up in the 
basement. Well, that was a kind of movement. What was going on in Polish and Czech art in those 
days had an enormous effect on us. They got there before we did. 

But I think it would be only fair if the letter denouncing us were made public. Everyone talks 
about it, but I have no idea what was in it and who signed it. I hope it's no longer a secret and is 
just a contemporary document bearing witness to a jealous desire to protect Socialist Realism. I'd 
love to know, though, whether the people who wrote it are still painting like that, or whether over 
the years they too have 'strayed from the path'. Did their actions have any positive effect on 
Hungarian art? W h o gained from it, materially and morally?. . ." 

László Menyhárt: 
In conversation with László Paizs. 
(Művészet, 1983. 5. 22-27) 

" . . . In the case of Paizs' earlier works, their beauty derives from a tension between simplicity of 
form and a complex system of thoughts and ideas. In these new works beauty derives from a com-
plexity of form, a striking wealth and variety on which the viewer can feast his eyes, contrasted 



Lóránd Hegyi: 
Notes on László Paizs' New Works -
European Fossil Variations. Catalogue 
to the László Paizs exhibition. 
(Budapest, Műcsarnok, 
24,h April-31 s t May, 1987) 

with a stark, heavy subtext. We cannot exactly enjoy the richness of the handling because we are 
acutely aware that this is just the ornamentation of decay. We cannot lose ourselves in the sump-
tuousness of the gold, red and brown tones, nor in the sensuous quality of the cracked, creviced, 
curling and bubbling surfaces because we realise that the stark brilliance is in fact the sinister light 
cast by the glowing embers of gutted palaces, smashed pictures and demolished churches. 

The works included in the exhibition can be interpreted as a realisation of something, the mysterious 
process by which a new character is created, and new, unknown values are depicted. At the same time 
we can also see it as a death, as a gradual, unstoppable process of decay, a kind of auto-demolition, the 
exploding of an idea, the crumbling of a body, the disappearance of ancient, shadowy values dating from 
far into the past. This picture of decay is fleshed out by motifs from modern, technological civilisation, 
industrial pollution, a nuclear holocaust, the tragedy of 20th century man's self-destruction. 

The interpretational ambivalence of these works is apparent on several different levels. The sacral 
quality of Paizs' works is heightened by the seriousness of the things that pass before our eyes, the 
fatality of everything, the significance which goes beyond mankind. The stark majesty of negativ-
ity is embodied here. Despite the Byzantine gleam of the gold that shines through between the 
brown, black and dark red blots, or the black, white and red colour scheme of the fragile, delicate, 
'graphic' sheets, as well as the ragged, wounded passion of the corroded areas, a stable, harmonious 
composition still manages to emerge, transcending all the images of destruction. N o w we find our-
selves face to face with the possibility of new values arising from the destruction of the o ld . . . 

László Paizs is here using a language of forms that is radically new to him, but at the same time he 
remains faithful to his desire for perfection, his particularity, his maximalism. But this formal perfec-
tion projects a new and different world from what we saw in his previous works. This is a world full of 
picturesque, exciting, unpredictable and serious associations, a world that we can only get to know by 
experiencing it. The character of the artist himself is always restrained, always cool and aloof, always 
in the background — but here, unexpectedly and with a bewildering directness, he suddenly comes to 
the fore, in his own way, of course. He speaks to us through the infinite sensory richness of the sur-
faces, the intricate web of cultural references, the multiplicity of unrepeatable, irreducible nuances." 

" . . .László Paizs is not a less moody artist than Ilka Gedő. In the exhibition which is currently run-
ning at the Műcsarnok we can get a taste of his latest works. These are just as stark — as if we were 
looking at a vision of destruction. 

Paizs is the other extreme of Ilka Gedő. In these large compositions he is dealing with the key 
questions of existence. An irreversible alteration in the external world. The big bang, of which the 
mushroom cloud is as much an integral part as the extermination of life and the planet. The title 
of the cycle is Fossil Variations. But these are not the preserved remains of the creatures of a bygone 
age; instead our fearful, cautious conscience is awakened by these scenes of terrifying destruction. 

The fossil as an artform and destruction as a theme were present in László Paizs' work in the six-
ties, right at the beginning of his career. Since then Paizs has turned his attention to different ideas, 
creating shining colour compositions and plastic sculptures that make you look at them with won-
der. Perhaps he felt that the most he could do was bind the wounds with sticking plaster. Whatever 
the case, he has returned to the universal. He has returned, but he hasn't changed. . . " 

József Vadas: Inside and Outside. 
(Élet és Irodalom, May 1st, 1987) 



" . . .These are not large panels. The are mostly - in fact they are all - made of plastic, or, to be 
more precise, they are made of polyester surfaces, burnt in different ways and finally assembled as 
units, into enormous, highly decorative and very attractive compositions.. . If László Paizs is here 
dealing with destruction and decay, the fossilisation of Europe, yesterdays that have crumbled to 
nothing, and if he is trying to turn these things into art, then we should not be too surprised to dis-
cover what very, very beautiful compositions these topips in fact make, nor by what incredibly sensi-
tive artistry is displayed, and how, abiding by their own inner logic, the compositions in fact make us 
forget that we are dealing with destruction, with yesterday and with the past. They speak to us today, 
to our everyday lives, to our feelings of the moment - and they make us stand back and admire. 

Gábor Rideg: European Fossils. 
An Exhibition by László Paizs 
in the Műcsarnok. 
(Művészet, 1987. 9. 32-36) 

".. .László Paizs has really put the cat among the pigeons or upset the apple cart or whatever you 
like to call it by confounding any previous attempt to categorise him as a 'perfectionist' in the way 
he works and in his aesthetic values. In this latest exhibition he dares to come before the public 
looking almost unkempt, arousing suffering and passion all along the way. The critics are in total 
disarray as a result. They now don't know what to think. And the situation must be much the same 
for seasoned gallery-goers too. But are these works really 'unkempt? And are they such a contra-
diction of what has gone before? 

Far from it. Their appearance now is the result of long years of experimentation with material, 
and the results do not only reflect the fact that Paizs knows what he is doing, but previous tech-
niques that he perfected along the way are also preserved in these new works, even though they 
have seemingly been jettisoned. We can still see a kind of perfectionism in the way he handles his 
material; we see it here just as clearly as in the early works which simplified forms to such extremes 
that it was precisely thus that they made an impression. The only thing that is different now is the 
artistic intent. This intent took shape many years ago, and is even recorded in a 1983 interview: 
' . . . apart from any technical problems, my biggest difficulty at the moment is having to decide 
whether it is enough, in order to make works that will survive, simply to use materials that stand 
the test of time, or if in fact I shouldn't be looking for materials that can withstand large doses of 
radiation'. In essence this is the idea that links the works we see today with previous works in the 
oeuvre, especially with the early periods and the very first works when Paizs spent his time casting 
the requisites of real life in a material that would survive: plexiglass. The difference - and it is 
a significant difference - lies in the fact that Paizs is not now conserving pieces of a personal 
mythology but important fragments of a shared European cultural legacy. . . " 

" . . . A sense of the strands of art and of the primeval coming together is richly present in László 
Paizs' works in the Vigadó Gallery. The process used here, however, inevitably imposes a relative 
impersonality on the artist. It is well known that Paizs has long been experimenting with the use 
of plastic, with an intensity that is unknown elsewhere in Hungarian art. The pictures in this exhi-
bition, the results of these experiments in pictorial form, are ragged landscapes of plastic that look 
like geological formations, like tectonic plates, just as if they were the work of nature. It is clear, 
however, that Paizs is not always satisfied with the way the plastic sets, totally arbitrarily or as pure 
chance with a bit of direction thrown in. He continues to doctor them, to correct the 'natural for-
mations' by tampering with them after the event, using painting and drawing to drag them in the 

Iván Bojár: Audio-Visual. 
(Petőfi Radio, 
May 7th, 1987, 10.45 am) 



Albert Kováts: 
Some Interesting Exhibitions. 
(Beszélő, September 22nd, 1994) 

direction he wants them to go. It helps, then, that the Pietà or the Fallen Angel (both from 1993) 
should glimmer through the surface, or that we should be able to recognise the outlines of the Old 
Castle (1992). The clash of intent and chance results sometimes in cultural history coming to the 
fore and sometimes geohistory. It is a strange paradox that this extremely artificial polyester alche-
my should appear to be something so natural, while all around us, as far as the eye can see, real 
nature is becoming more and more fake, more and more secondary. Does this represent decay, then, 
or development? Or perhaps it just points to transformation? The question remains open." 

" . . .Angel prints, body and wing silhouettes, are what we are offered by the László Paizs exhibition 
at the Vigadó Gallery. Looking at all the works on display, we realise quite clearly that these angels 
are not bodiless, formless tapestries of light, but that instead they are the heralds and the guardians 
of heaven, represented in full perspective, with weight and mass, just as they are represented in 
mediaeval art. And it is not just they who come before us at this exhibition: the fallen angels are 
present as well, in negative, as scraped-out silhouettes. This is the type of angel that is perhaps 
closer to us humans than their flitting companions, for it was they who, in their pride and their 
overweening conceit, attacked their Lord and became, as we read in Goethe, the symbols of ever-
lasting doubt . . . 

W h e n we attempt to untangle all the artistic references in the current works, we soon realise 
that László Paizs, the artist who was so inspired by Pop Art at the end of the 60s and early 70s, 
the man who exhibited plexiglass casts and, from the mid-70s Constructivist plastic sculptures, 
has undergone something of a sea change. Paizs first began to create plastic pictures with a colour 
scheme of gold, green, ochre, red and black. The most complete collection of these was exhibited 
at the Műcsarnok in 1987. And to this day he is still doing this kind of thing. These painting reliefs 
are clearly influenced by the Post Modern, which has had such a profound effect on Hungarian art, 
and yet the majority still remain art-history paraphrases, works that conjure up once again some 
of the great works of past ages. 

What is surprising in these most recent works (the earliest dates from 1987 while the most 
recent is dated 1994) is how the artist has chosen to interpret his sacral, transcendental, ethereal 
subject matter via that most down to earth and prosaic of materials - plastic. We normally associ-
ate plastic with everyday functional objects, things that make our life easier - even happier per-
haps — but not more beautiful, even if, as Roland Barthes writes in his witty essay on plastic 'the 
different types of plastic all have names like ancient Greek shepherds - Polystyrene, Phenoplast, 
Polyvinyl, Polyethylene... ' . The surfaces of Paizs's plastics are not soft, yielding and easily marked. 
On the contrary, they remind us of something that might have been regurgitated by a volcano: 
a hardened, vitreous material riddled with holes. It has nothing much in common with the stuff 
they use to make fizzy drink bottles, transparent and recyclable. The aim of Paizs' choice of mate-
rial, then, is to focus on the uselessness of a useful substance as a way of pointing toward some-
thing everlasting. And the fact that his subject matter is rarefied and that he uses a lot of artistic 
references means that he is teasing his viewers somewhat, using such a cheap and tawdry material 
to deal with such noble themes. . . " 

Lajos Lóska: Angel Prints. 
(Elet és Irodalom, 
September 24th, 1994) 



Tibor Wehner: 
The Opening 
of the László Paizs Exhibition. 
(Budapest, Pest Centre Gallery, 
September 17th, 1997) 

". . .Seven works are arrayed before us - seven new works by László Paizs, each making use of dif-
ferent materials and techniques, each offering new vistas to explore, new interpretational possibili-
ties. This series of works is made more interesting — apart from the interest lent by the intrinsic 
worth of the works themselves - by that lovely, unsolvable mystery which, for the want of a better 
word, we must call creative attitude or point of view. Behind these seven works lurk three and 
a half decades of active artistic creation... 

And now we are confronted by works that have a disciplined order and construction, that make 
use of a wealth of emotional sources with regard to the relationship with beautiful chaos, and that 
offer all this up on a plate, permitting us to enter a world of sculpture and painting that is far from 
conventional. This new, 1997 group of works could even be described as graphic in style. And once 
again it is a cause of confusion, because once again it represents a radical shift. Once again the use 
of material is unique, once again the method of picture construction follows no rules. These works 
operate on a large scale, their size limited only by the outer limits of the paper. They are individual 
prints that are further enriched by the addition of smaller-scale painterly interventions and corro-
sions, added afterwards. Figures appear alone or in pairs or in groups of three, against a vacant 
background devoid of any environmental element or ancillary feature. These figures are constructed 
from pieces of ancient Greek statuary - torsos, lacy webs, in pale colours or richly shadowed with 
white and black. Figures lean on non-existent elbows, captured in reclining or sitting postures, or 
are depicted standing while the unrelenting tide of time sweeps by them. They are characterised 
solely by a single gesture, movement or bodily attitude, but even this is enough to make them 
seem alive, and to suggest intelligence and culture... Now, at the end of the millennium, man is 
being despoiled of his nobility. Desperately he tries to cling to his individuality, but he is being 
gnawed into tatters, and stands before us illuminated in all the transience of his glory. In the art 
of László Paizs there is not a single involuntary gesture to be found, no suddenness, no passion, no 
wild emotion, no desire to erupt and clamour. These are peaceful scenes, full of unshatterable calm, 
passive reflectiveness and introspection..." 

Anikó Faludy: 
László Paizs: Floating, 1987, coloured 
polyester with fibreglass, 214x523 cm -
Kortárs Magyar Művészet. A Selection 
from the Körmendi—Csák Collection, 
1945-1997. 
(Budapest, 1997. 
Körmendi Gallery, pp. 276-277) 

"This work, so original in its composition, suggests a very complex interpretation. The corroded, 
damaged forms suggest dramatic scenes of death and decay to the viewer. We find ourselves con-
fronted by the vision of a world that has suffered some terrible natural or man-made catastrophe: 
among the fragments of material, all molten to ash, we come across unexpected reminders of what 
we once knew as human culture: fragments from a Botticelli painting float amid the wreckage. 
The richness of texture exhibited here is amazing, as is the complexity of form and the galaxy of 
colours - but we cannot simply look on in wonder, for our well-known, familiar world seems to be 
crumbling to dust before our very eyes. We are witnesses to a modern version of the Last 
Judgement; the gates of hell are open wide before us, and in horror we ask ourselves - are there 
any survivors, will anyone be saved?" 

" . . . W h a t is it that makes László Paizs' concept of how morphology should be taught so different 
from that of his predecessors? First and foremost it is because he never studied the laws of form cre-
ation in any way that was abstracted from the material of which the form was made (translated into 
neutral plaster, in other words). He did not conduct his experiments using expendable, replaceable 



materials, but with real materials, new and traditional, of the kind that are used in industry. Thus 
he was able to study the character and nature of forms, their visual appearance and malleability. 

Over and above the aims outlined earlier, Paizs considered it very important that teachers of 
morphology should give their students the chance to get to know new materials and new ways of 
using them, introducing them to new processes and techniques, so that by the time they left col-
lege they would be ready to use these, to adapt them and to develop them further. This aim and 
attitude clearly proves the progressivity and modernity of Paizs' outlook." 

". . .László Paizs belongs to the generation of artists to whose works time is not particularly kind. 
Either this is because he started on things too early, at a time when no one in Hungary was pre-
pared to take his side - witness his relics cast in plexiglass from the beginning of the 70s - or else 
it is because he is not now considered exciting enough, not 'sensitive' enough. And yet in the work 
of László Paizs we can trace the course of every important art trend over the last few years, from 
Pop Art to the Minimal Art of recent times.. . 

In his latest exhibition he brings us large-scale pictures 'painted' with polyester, and graphics 
printed using a very interesting technique. His coloured plastic poured and sprayed onto chipboard 
creates extremely interesting textures, which further enrich the enthusiastically charged material 
with their enticing surface. Beneath the piles of material new layer upon new layer pokes through, 
enhancing the interplay between line and blot with their silky light. The graphics, on the other 
hand, are characterised by a reticence in the use of colour, sometimes by no colour at all. Their 
effect is enhanced by the spectacle of something broken into different components, by a sense of 
powerful composition, which is particularly effective when seen against the rigid picture space, 
divided into straight sections..." 

"Strange enclosed worlds open up before the eyes of anyone viewing László Paizs' sculptures. These new-
age fossils, frozen in plexiglass, remind us powerfully of prehistoric creatures preserved in amber, or of 
a slightly grisly show of waxworks. Images illegally broadcast across the screens of state television. The 
everyday shoddy world of reform communism cast in plastic, a message in a bottle sent from the far-
ther shores of what was tolerated. Communism preserved; a healing analysis, of ourselves and of the sys-
tem; oppression with the sting removed. This is a record of the present, an impartial delivery of facts, 
with all the dogged stubbornness of a photo reporter on a quest for the truth, fired up with the desire 
to tell the story, with the diarist's urge to expurgate and to leave a lesson for succeeding generations. 
These are attempts to enlarge the truth, in the hope of being able to reconstruct events as they hap-
pened. The technique of homing in on individual details lends them a symbolic significance. The 'cleans-
ing' of the discovered objects is performed by the timeless medium of plexiglass. In their objectivity the 
transparent blocks are both ruthlessly honest and bewitchingly beautiful. These are the remains of an 
era, sunk below the surface, imbued with the melancholy sense of belonging to the past. 

These works are difficult to slot into the eddy of modern art styles that existed in the sixties. They 
are neither strictly speaking sculptures nor pictures; they are neither figurative nor abstract, in the strict 
sense of those terms. They are framed slices of reality, illustrations from an out-of-the-ordinary souvenir 
book, time's gateways, 'conscious fossils' - as the artist himself has dubbed them... 

...For Paizs, the first opportunity to get to know something of western European art trends came in 

Aladár Németh: László Paizs — 
100 Years of Morphology. 
(Budapest, 1999- Hungarian 
College of Applied Arts, pp. 72-74) 

Judit Fekete: Confined by Time. 
(Magyar Nemzet, 
September 26,h, 1999) 
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1964, when he went to the Venice Biennale. The Pop Art works that he saw on the American and 
Belgian stands were a revelation. In 1966 Paizs submitted non-figurative oil paintings to a Studio of 
Young Artists exhibition; the next year, however, he sent in a collection of textile and leather collages. 
He was no longer using the traditional technique of applying paint to canvas as a way of imitating real-
ity; in his new works texture itself — the exciting material nature of things, the various segments of real-
ity - took centre stage. A restless congregation of symbols made up of coloured thread, string, rope, 
metal wire, buttons, scraps of material, leather and pins began to take shape on the picture plane. 
Although the series was made out of everyday objects and materials and contained hints of recognisable 
figures; although these were framed, signed pictures that could be hung on a wall, they were not depic-
tions of reality but rather works that had taken the materials, and the laws that apply to those materi-
als, as their starting point. The series betrayed its debt to classical Dadaism, and, more markedly, to 
western Pop Art, and it stood out like a sore thumb alongside the official art of the time. The jury at 
the I967 exhibition ordered the works to be removed from the walls of the Ernst Museum. This dras-
tic step was deeply upsetting to an artist who considered himself to have little to do with avant garde 
groups and who kept the underground movement at arm's length... 

...Two years later, however, in 1969, Paizs set to work again. His idea to start working with plexi-
glass sprang from his preoccupation with finding a material that would allow perishable objects to be 
preserved. The aesthetic qualities of plexiglass, too, its glass-like, transparent purity, create an 
autonomous space within which the enclosed objects can operate. It isolates them at the same time as 
it highlights what they are. Individual objects plucked from time and space become intrinsically impor-
tant in their own right. In this way Paizs' perishable textile works were given a sort of transcendence, 
and obtained all the attention that had been denied them two years previously. After enclosing his ear-
lier works in plexiglass, Paizs then turned his attention to everyday household objects, encasing sym-
bolic groupings in blocks of transparent plastic. Introducing mundane objects into the context of art to 
create a mood that is sometimes ironic, sometimes dramatic, but always makes use of popular symbols 
to create social criticism, is the typical characteristic of Pop Art. The idea of the imprisoned object and 
the preserved slice of life is, however, essentially Central European. 

Paizs exhibited his first plexiglass sculptures at the Műcsarnok in 1971, at a show entitled 'Új Művek' 
(New Works). The works were not widely appreciated, and it was thanks to the influence of 
Agamemnon Makrisz that they came to be exhibited at all. In December of the same year Paizs put on 
his first one-man exhibition, in the Adolf Fényes Salon. The show was self-financing, which allowed him 
the freedom to exhibit all the best plexiglass scupltures produced over the last two years. The exhibi-
tion was opened by József Somogyi, president of the Hungarian Fine Artists Association. Critics were 
baffled by the unusual works, and reaction in the press was more or less hostile. Márta Sárvári, writing 
in Magyar Nemzet, found the show devoid of original thought, self-serving, and 'empty and vapid wit-
tering'. By contrast Béla Horváth, art critic for Művészet, praised the works for their original, ironic and 
satirical tone. 'The artist manages to surprise us with his strange, slightly bitter, uncomfortable effects,' 
he wrote, 'putting the viewer under ever-increasing amounts of intellectual and psychological pressure. 
He suggestively evokes events, ideas, news items and points of view which still have much to teach us 
today'. In 1972 and 1973 the plexiglass sculptures went on show at one of the main exhibition centres 
of contemporary sub-culture, the Bercsényi College, attached to the Budapest Technical University. In 
the same years Paizs' works were also included at the Szürenon group's exhibitions in the Körmendy 
Chapel at Balatonboglár. Members of the Szürenon group were Attila Csáji, Ferenc Balogh, György 
Galántai, László Haris, József Magyar, V József Molnár and József Tóth. Their exhibitions had been run-
ning since 1970, but in 1973, following intervention from Party HQ, they were officially banned. 





Kiállítások, köztéri munkák, művek gyűjteményekben, díjak 

Egyéni kiállítások 

1966 Művészklub, Győr 
1971 Fényes Adolf Terem, Budapest 
1972 Budapesti Műszaki Egyetem Bercsényi utcai Kollégiuma, Budapest 
1973 Budapesti Műszaki Egyetem B-épület, Budapest 
1976 Csók István Galéria, Budapest 
1979 Bástya Galéria, Budapest 

Helyőrségi Művelődési Otthon, Nagyatád 
József Attila Művelődési Központ, Salgótarján 

1981 Bartók Béla Művelődési Központ, Szeged 
Göcsej Múzeum, Zalaegerszeg 

1982 Bezzegh Galerie, Zürich (Küsnacht), Svájc 
1983 Móra Ferenc Múzeum, Szeged 
1987 Műcsarnok, Budapest 

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 
1988 Pandora Galéria, Badacsonytomaj 
1989 Parktheater, Iserlohn, N S Z K 

Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg 
Qualitas Galéria, Budapest 

1990 Vasarely Foundation (Ferdinánd Judit, Fóth Ernő), Aix-en-Provence, Franciaország 
1994 Vigadó Galéria, Budapest 
1997 Pest Center Galéria, Budapest 
1998 Budapest Galéria, Budapest 
1999 Pest Center Galéria, Budapest 
2000 Galéria Arcis, Sárvár 

Magyar Művészeti Akadémia, Budapest 

Csoportos kiállítások 

1959 A 10 éves szombathelyi Derkovits Képzőművészeti Kör tagjainak munkái, 
Savaria Múzeum, Szombathely 

1961 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Ernst Múzeum, Budapest 
1962 IX. Magyar Képzőművészeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest 
1964 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Ernst Múzeum, Budapest 
1966 Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Ernst Múzeum, Budapest 
1967 Contemporary paintings from Hungary, New Delhi, India 
1 9 6 8 Vas megyéből származó képzőművészek kiállítása, Savaria Múzeum, Szombathely 
1969 V. Miskolci Országos Grafikai Biennálé, Miskolci Galéria, Miskolc 
1970 Wystawa Grupy Artystów Wçgierskich / Magyar Művészek Csoportos 

Kiállítása, B . W A . Galériák, Poznan, Lodz, Szczecin, Lengyelország 
1971 Új Művek, Műcsarnok, Budapest 
1972 Mladi umetnici iz Budimpeste / Fiatal Művészek Budapestről 

Likovni Salon Tribine Mladih, Novi Sad, Jugoszlávia 



Kápolnatárlat, Balatonboglár 
1973 Kápolnatárlat, Balatonboglár 
1973 Budapest XI. kerület képzőművészeinek centenáriumi kiállítása, Savaria Múzeum, Szombathely 
1974 IV. Országos Kisplasztikai Biennálé, Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
1975 Jubileumi Képzőművészeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest 
1976 V Országos Kisplasztikái Biennálé, Janus Pannonius Múzeum, Pécs 

Sorozatmüvek / Kortárs művészet magángyűjteményekben, Csók István Képtár, Székesfehérvár 
1977 Horváth Mihály utcai Képtár, Szeged 

Elem, szerkezet, környezet 
Lakásépítő Vállalat, Budapest 

1978 Savremena Madarska Grafika / Kortárs Magyar Grafika, 
Galerija Radnickog Universiteta, Radivoj Cirpanov, Novi Sad, Jugoszlávia 
Magyar Szobrászati Kiállítás, Műcsarnok, Budapest 
Művészet a Művészetben, Mai magyar művészet a folyóirat egy évfolyamában, 
Dél-Balatoni Kulturális Központ, Siófok 
Arte ungherese contemporanea / Kortárs magyar művészet, Palazzo Reale, Milánó, Olaszország 

1979 Arte figurativa contemporanea ungherese / Kortárs magyar képzőművészet, 
Salone Brunelleschiano, Firenze, Olaszország 

1980 Ungarske Konstruktivister / Magyar Konstruktivisták, 
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, Dánia 
Ungarsh Konstruktivisme / Magyar Konstruktivisták, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser 
Stiftelser H0vikodden, Norvégia 
Ungarische Konstruktive Kunst / Magyar Konstruktív Művészet, 
Kunstpalast Ehrenhof, Düsseldorf, N S Z K 
Tendenciák 1970-1980/1., Új művészet 1970-ben, Óbuda Galéria, Budapest 
Tendenciák 1970 -1980/3-, Geometrikus és strukturális törekvések, Óbuda Galéria, Budapest 
La Biennale di Venezia, Magyar Pavilon, Velence, Olaszország 

1981 Ungersk konst 1905-1980 / Magyar művészet 1905-1980, 
Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Malmö Konsthall, Konstmuseum Göteborg, Svédország 
Hungalu Stúdió, Budapest 
Konstruktivisticka Stremljenja и Madarskoj Umjetnosti / Konstruktív irányzatok a magyar 
művészetben, Galerija savremene umjetnosti, Zágráb, Jugoszlávia 
13. Biennale Internazionale del Bronzetto e della Piccola Scultura /13. Nemzetközi Kisplasztikái 
Biennálé, Palazzo della Tagione, Padova, Olaszország 
V. Budapesti Nemzetközi Kisplasztikái Kiállítás, Műcsarnok, Budapest 
Allegro barbaro — Béla Bartók und die bildende Kunst / Allegro barbaro 
- Bartók Béla és a képzőművészet, Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, N S Z K 
Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel, Hannover, N S Z K 

1982 Országos Képzőművészeti Kiállítás, Műcsarnok, Budapest 
Meditáció, Bartók 32 Galéria, Budapest 
Alkotók a XI. kerületben. Képzőművészek, Bartók 32 Galéria, Budapest 
Új Művészetért, B. Galéria / Bartók Béla Művelődési Központ 
Móra Ferenc Múzeum: Kupola Galéria 
Horváth Mihály utcai Képtár, Szeged 

1983 Pannónia '83 Biennálé, Nemzetközi Képzőművészeti Kiállítás, 9-
(I) Landesgalerie, Schloss Esterházy, Eisenstadt, Ausztria 



(II) Kulturni Center, Murska Sobota, Jugoszlávia 
(III) Savaria Múzeum, Szombathely, Magyarország 
Tendencias de la Escultura Hungara Contemporanea / Tendenciák a kortárs magyar szobrászatban, 
Salas de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, Spanyolország 
Gulbenkian Foundation, Lisszabon, Portugália 

1985 101 tárgy / Objektek 1933-1983, Óbuda Galéria, Budapest 
1986 3- Triennale Fellbach Kleinplastik / 3. Kisplasztikái Triennálé, Schwabenlandhalle, Fellbach, NSZK 
1987 Aktuelle Ungarische Kleinplastik / Mai magyar kisplasztika, 

Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund, Dortmund, N S Z K 
Magyar művészek, Castel dell'Ovo, Nápoly, Olaszország 

1988 A védtelen elem, Fészek Galéria, Budapest 
Találkozások Bécs-Budapest, Zentralsparkasse und Kommerzialbank, Wien, Ausztria 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 
Art '88, Galerie Rondula de Rivo, Basel, Svájc 
MÁS-KÉP, Ernst Múzeum, Budapest 

1989 Kunst heute in Ungarn / Mai magyarországi művészet, 
Neue Galerie - Sammlung Ludwig, Aachen, N S Z K 

1989 A huszadik század magyar művészete. Az avantgárd vége (1973-1980) 
Csók István Képtár, Székesfehérvár 

1991 Kortárs képzőművészet, Magyar Nemzeti Galéria - Ludwig Múzeum, Budapest 
A hatvanas évek, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

1992 World Trade Center, Wien, Ausztria 
A Szinyei Merse Pál Társaság kiállítása, Csók István Galéria, Budapest 

1993 II. Budapesti Nemzetközi Kortárs Művészeti Kiállítás, Közlekedési Múzeum, Budapest 
1994 Variációk a Pop Art-ra, Ernst Múzeum, Budapest 

A Szinyei Merse Pál Társaság kiállítása, Vigadó Galéria, Budapest 
1995 Helyzetkép, Műcsarnok, Budapest 
1996 In Memóriám 1936, Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár 
1996 Corpus, Vaszary Galéria, Kaposvár 

Magyar-Vasarely Múzeum, Budapest 
1997 Magyar Szalon '97, Műcsarnok, Budapest 

Budapest 123 éves, Budapest Galéria, Budapest 
44. Vásárhelyi Oszi Tárlat, Hódmezővásárhely 
Fehér képek, Vigadó Galéria, Budapest 
Kortárs Magyar Művészet (Körmendi - Csák Gyűjtemény), W I P O Centre, Genf, Svájc 

1998 43. Vásárhelyi Oszi Tárlat, Hódmezővásárhely 
1999 Majális, Olof Palme Ház, Budapest 

Kortárs Magyar Művészet (Körmendi - Csák Gyűjtemény), Napoleon Ház, Győr 
2000 Történelem-Kép, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

Úti kárpitok 2000, Iparművészeti Múzeum, Budapest 
Dialóg - Festészet az ezredfordulón, Műcsarnok, Budapest 
A Nemzetközi Kepes Társaság őszi kiállítása, Pest Center Galéria, Budapest 
Fény a tudományban és a művészetben, Magyar Elektronikai Múzeum, Budapest 



Köztéri munkák 

1958 Allegorikus figurák, sgrafitto, 3 0 0 x 4 5 0 cm, Ódry Színház, Budapest 
1959 Mozaik fal, mozaik, 2 5 0 x 3 0 0 cm, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, Budapest 
1961 Három figura, gobelin, 160x300 cm, Magyar Népköztársaság Művészeti 

Alapja (Művészeti Alap), Budapest 
1962 A mezőgazdaság szimbóluma, mozaik, 2 8 0 x 3 5 0 cm, Megyeháza, Szeged 
1964 Állatfigurák, mozaik, 100x100 cm, 6 db, Óvoda, Pécs 
1967 Allegorikus figura, mozaik, 2 6 0 x 4 0 0 cm, Agráregyetem, Gödöllő 
1968 Mozaik fal, mozaik, 3 0 0 x 4 5 0 cm, Közegészségügyi és Járványügyi Állomás, Székesfehérvár 
1969 Dekoratív műkőburkolat, műkő, 132x586 cm, Szakorvosi rendelő, Pécs 
1971 Mozaik fal, mozaik, 2 5 0 x 1 3 0 0 cm, Kertészeti Kutatóintézet, Budapest, 

(XXII . ker., Park u. 2.) 
1972 Élvilágított plexi fal, metilmetakrilát és üveg, 1 6 0 x 3 0 0 x 1 0 cm, Hotel Claudius, 

Szombathely 
1979 Kettős poliészter gömb, átmérője 120 cm, Hotel Irottkő, Kőszeg 

Hármas bronz plasztika, bronz, I 6 0 x 3 0 x 10 cm, Gundel Étterem, Budapest 
Hármas műanyag plasztika, 1 2 0 0 x 6 0 x 3 0 cm, (Szkok Ivánnal), Postapalota, 
Kecskemét 
Kettős poliészter plasztika, üvegszállal erősített, anyagában színezett poliészter, 
6 0 0 x 3 0 0 x 3 0 0 cm, Megyei Továbbképző Intézet (Tárogató u.), Szeged 
Városköszöntő, krómacél, 7 2 0 x 1 4 0 x 7 0 cm, Zalaegerszeg 

1980 Kettős gömb, színezett poliészter, átmérője 122 cm, Budapest Kongresszusi Központ 
(Jagelló út), Budapest 

1982 Vörösréz plasztika, vörösréz, 250x lOOx 100 cm, (Tatár Jenöveit), 
Magyar Posta Gyógyüdülője, Hévíz 

1983 Hármas függesztett poliészter plasztika, poliészter, 1 2 0 x 9 0 0 x 100 cm, 
Általános Iskola, Hódmezővásárhely 
Hármas poliészter plasztika, anyagában színezett poliészter, 1 0 0 x 3 0 0 x 3 0 0 cm, H M 
Művelődési Ház, Szentendre 

1984 Relief, színezett poliészter, 150x300 cm, Hotel Hungaria (Rennweg 51), Wien, Ausztria 
1986 Térelválasztó fal, plexi és sárgaréz, 3 2 0 x 5 0 0 cm, (Szabó Károllyal), 

Grand Hotel Hungaria, Budapest 
1988 Poliészter plasztika, anyagában színezett poliészter, 8 0 0 x 5 0 0 x 4 0 0 cm, Avas II., Miskolc 

Poliészter relief, színezett, festett poliészter préselt lemezen, 130x110 cm, 
Magyar Nagykövetség, Bonn, Németország 
Aranykor, színezett, festett poliészter préselt lemezen, 2 4 0 x 3 6 0 cm, Atomerőmű, Paks 
Fehér kép, színezett üvegszálas poliészter, 176x315 cm, Atomerőmű, Paks 

1990 Bronz relief, bronz, 5 0 x 3 0 0 cm, Külügyminisztérium, Budapest 
Közép-európa földje, színezett, festett poliészter préselt lemezen, 
2 1 5 x 3 2 5 cm, Magyar Konzulátus, München, Németország 
Angyali üdvözlet, színezett, festett poliészter préselt lemezen, 2 6 0 x 2 0 0 cm, 
Magyar Konzulátus, München, Németország 
Fehér dombormű, üvegszálas poliészter, 2 5 0 x 1 5 0 cm, Magyar Nagykövetség, 
Canberra, Ausztrália 

1991 Címer két angyallal, színezett, festett poliészter préselt lemezen, 122x250 cm 



A budai vár a 16.században, színezett, festett poliészter préselt lemezen, mindhárom fenti 
mű: Magyar Konzulátus és ENSZ Misszió, New York, N . Y , USA 
Budai vár, relief, színezett, festett poliészter préselt lemezen, 
Arthur Andersen Consulting Ltd., Budapest 

1992 Allegorikus kompozíció, bronz, 2 4 0 x 4 0 0 cm, Magyar Nemzeti Bank, 
Hold utcai épülethomlokzat, Budapest 

1997 Allegorikus figura, bronz, 170 cm, Thalia Színház, Budapest 
1998 Cím nélkül I., akril, papír, préselt lemezen, 265 x 160 cm, Providencia Osztrák-Magyar 

Biztosító Rt., Budapest 

Művek gyűjteményekben 

Körmendi -Csák Gyűjtemény, Budapest 
Kiscelli Múzeum, Fővárosi Képtár, Budapest 
Layota Art Gyűjtemény, Stockholm 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár 
Szombathelyi Képtár, Szombathely 
Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
Muzeum Narodowe, Szczecin, Lengyelország 
Dunaszerdahelyi Képtár, Szlovákia 
Magyar Külkereskedelmi Bank, Budapest 
Blitz Galéria, Budapest 

Tagság művészeti szervezetekben 

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 
Magyar Festők Társasága 
Magyar Szobrászok Társasága 
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 
Szinyei Merse Pál Társaság (elnök) 
Magyar Művészeti Akadémia 

Díjak, kitüntetések 

1976 V. Kisplasztikái Biennálé II. díj 
1980 Munkácsy-díj 

1983 Pannónia '83 Biennálé díj 
1988 Érdemes Művész 
1996 In Memóriám 1936 különdíj 





Exhibitions, Works in Public Places, Works in Collections, Prizes 

Solo Exhibitions 

1966 Artists' Club, Győr 
1971 Adolf Fényes Salon, Budapest 
1972 Budapest Technical University Students' Hostel 
1976 István Csók Gallery, Budapest 
1977 Gallerie Hildebrandt, Duisburg, Germany 
1979 Bastion Gallery, Fishermen's Bastion, Budapest, Hungary 

Attila József Cultural Centre, Salgótarján, Hungary 
Army Garrison's Cultural Centre, Nagyatád, Hungary 

1981 Gallery of the Béla Bartók Cultural Centre, Szeged, Hungary 
Göcsej Museum, Zalaegerszeg, Hungary 

1982 Bezzegh Gallery, Zurich (Küsnacht), Switzerland 
1983 Ferenc Móra Museum, Szeged, Hungary 
1987 Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 

National Gallery, Budapest, Hungary 
1988 Pandora Gallery, Badacsonytomaj, Hungary 
1989 Parktheater, Iserlohn, Germany 

Sándor Hevesi Theatre, Zalaegerszeg, Hungary 
Qualitas Gallery, Budapest, Hungary 

1990 Vasarely Foundation (with Judit Ferdinánd, Ernő Fóth), Aix-en-Provence, France 
1994 Vigadó Gallery, Budapest, Hungary 
1997 Pest Center Gallery, Budapest, Hungary 
1998 Budapest Gallery, Budapest, Hungary 
1999 Pest Center Gallery, Budapest, Hungary 
2000 Gallery Arcis, Sárvár, Hungary 

Hungarian Academy of Arts, Budapest, Hungary 

Group exhibitions 

1959 A 10 éves szombathelyi Derkovits Képzőművészeti Kör tagjainak munkái, 
Savaria Múzeum, Szombathely 

1961 Studio of Young Artists, Ernst Museum, Budapest, Hungary 
1962 9th Hungarian Fine Árts Exhibition, Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 
1964 Studio of Young Artists, Ernst Museum, Budapest, Hungary 
1960 Studio of Young Artists, Ernst Museum, Budapest, Hungary 
1967 Contemporary Paintings from Hungary, New Delhi, India 
1 9 6 8 Exhibition of Vas County Artists, Savaria Museum, Szombathely, Hungary 
1969 Ук Miskolc National Graphic Art Biennial, Miskolc Gallery, Miskolc, Hungary 
1970 Wystawa Grupy Artystów Wçgierskich (Group Exhibition of Hungarian Artists) 

B W A Galleries, Poznan, Lodz, Szczecin, Poland 
1971 New Works, Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 
1972 Mladi umetnici iz Budimpeste (Young Artists from Budapest, 

Likovni Salon Tribine Mladih, Novi Sad, Yugoslavia 
Chapel Exhibition, Balatonboglár, Hungary 



1973 Chapel Exhibition, Balatonboglár, Hungary 
Centenary Exhibition of Artists of the 11th District of Budapest, 
Savaria Museum, Szombathely, Hungary 

1974 4'h National Small Sculptures Biennial, Janus Pannonius Museum, Pécs, Hungary 
1975 Jubilee Exhibition of Fine Arts, Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 
1976 3,h National Biennial of Small Sculptures, Janus Pannonius Museum, Pécs, Hungary 

Serial Works (Contemporary Art in Private Collections, No. 2), 
István Csók Picture Gallery, Székesfehérvár, Hungary 

1977 Mihály Horváth Street Gallery, Szeged, Hungary 
Element, Structure, Environment, Dwelling-house Construction Co., Budapest, Hungary 

1978 Savremena Madarska Grafika (Contemporary Hungarian Graphic Art), 
Galerija Radnickog Univerziteta, Radivoj Cirpanov, Novi Sad, Yugoslavia 
Hungarian Sculpture Exhibition, Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 
Art in Art, Contemporary Hungarian Art in the perodical Művészet, 
South Balaton Cultural Centre, Siófok, Hungary 

1979 Arte figuratív a contemporanea ungherese (Contemporary Hungarian Figurative Art), 
Salone Brunelleschiano, Florence, Italy 
Arte Ungherese Contemporanea (Contemporary Hungarian Art), Palazzo Reale, Milan, Italy 

1980 Ungarske Konstruktivister (Hungarian Contructivists), 
Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, Denmark 
Ungarsh Konstruktivisme (Hungarian Constructivism) Sonja Henies og 
Niels Onstads Stiftelser, Hpvikodden, Norway 
Ungarische Konstruktive Kunst (Hungarian Constructive Art), 
Kunstpalast Ehrenhof, Duesseldorf, Germany 
Tendencies 1970-1980/1, New Art in 1970-1980., 
Óbuda Gallery of the Metropolitan Council, Budapest, Hungary 
Tendencies 1970-198013-, Geometric and Structural Efforts, 
Óbuda Gallery of the Metropolitan Council, Budapest, Hungary 
La Biennale di Venezia XXXIX. (The 39'h Venice Biennial), Hungarian Pavilion, Venice, Italy 

1981 Ungersk Konst 1903-1980 (Hungarian Art 1903-1980), 
Liljevalchs Konsthall, Konstmuseum Göteborg, Konsthall Malmö, Sweden 
H U N G A L U Studio, Budapest, Hungary 
Konstruktivisticka Stremljenja и Madarskoj Umjetnosti (Constructive Trends in Hungarian Art), 
Galerija Savremene Umjetnosti, Zabreb, Yugoslavia 
13th International Small Sculptures Biennial, Palazzo della Tagione, Padova, Italy 
3th Budapest International Small Sculpture Exhibition, 
Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 

Allegro Barbaro - Béla Bartók und die bildende Kunst 
(Allegro Barbaro - Béla Bartók and Fine Arts), 
Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg, Germany, 
Kunstmuseum Hannover mit Sammlung Sprengel, Hanover, Germany 

1982 National Fine Arts Exhibition, Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 
Meditation, Bartók 32 Gallery, Budapest, Hungary 
Artists in the 11th District, Bartók 32 Gallery, Budapest, Hungary 

1983 Pannónia '83, 9th Biennial International Fine Art Exhibition, 
1. Landesgalerie, Schloss Esterházy, Eisenstadt, Austria 



2. Kulturni Center, Murska Sobota, Yugoslavia 
3. Savaria Museum, Szombathely, Hungary 
Tendencías de la Escultura Hungara Contemporana (Tendencies in Contemporary Hungarian 
Sculpture), Salas de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Madrid, Spain 
Gulbenkian Foundation, Lisbon, Portugal 
For a New Art, Béla Bartok Cultural Centre, Ferenc Móra Museum, 
D o m e Gallery, Mihály Horváth Street Gallery, Szeged, Hungary 

1985 101 Objects (Objects 1955-1985), Óbuda Gallery of the Metropolitan Council, 
Budapest, Hungary 

1986 3• Triennale Fellbach Kleinplastik (Third Fellbach Small Sculpture Triennial), 
Schwabenlandhalle, Fellbach, Germany 

1987 Aktuelle Ungarische Kleinplastik (Present-Day Hungarian Small Sculpture), 
Dortmund, Germany 

1987 Hungarian Artists: Ernő Fóth and László Paizs, Castel dell 'Ovo, Naples, Italy 
1988 A védtelen elem, Fészek Gallery, Budapest, Hungary 

Meetings: Vienna - Budapest, 
1. Zentralsparkasse und Kommerzialbank, Vienna, Austria 
2. Hungarian National Gallery, Budapest, Hungary 
Art '88, Galerie Rondula de Rivo, Basel, Switzerland 

1989 Kunst heute in Ungarn (Art in Hungary Today), 
Neue Galerie - Sammlung Ludwig, Aachen, Germany 
MAS-KEP (Other Picture - Otherwise), Ernst Museum, Budapest 
Hungarian Art of the Twentieth Century. The End of the Avant-Garde (1975-1980), 
István Csók Picture Gallery, Székesfehérvár, Hungary 

1991 Contemporary Fine Art, Hungarian National Gallery - Ludwig Museum, 
Budapest, Hungary 
The Sixties, Hungarian National Gallery, Budapest, Hungary 

1992 World Trade Center, Vienna, Austria 
Szinyei Merse Pál Társaság (Pál Szinyei Merse Society), István Csók Gallery, 
Budapest, Hungary 

1993 2m/ Budapest International Contemporary Art Exhibition, Transport Museum Gallery, 
Budapest, Hungary 

1994 Variations on Pop-Art 1950-1990, Ernst Museum, Budapest, Hungary 
Szinyei Merse Pál Társaság (Pál Szinyei Merse Society), Vigadó Gallery, Budapest, Hungary 

1995 The State of the Art, Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 
1996 In Memóriám 1956, Károly Flesch Cultural Centre, Mosonmagyaróvár, Hungary 

Corpus, 1. Vaszary Gallery, Kaposvár, Hungary, 2. Vasarely Museum, Budapest, Hungary 
1997 Magyar Szalon '97 (Hungarian Salon '97), Palace of Art (Műcsarnok), Budapest, Hungary 

Budapest is 125 Years Old, Budapest Gallery, Budapest, Hungary 
44th Autumn Vásárhely Exhibition, Hódmezővásárhely, Hungary 
White Pictures, Vigadó Gallery, Budapest, Hungary 
Contemporary Hungarian Art, Körmendi -Csák Collection, W I P O Centre, 
Geneva, Switzerland 

1998 45th Autumn Vásárhely Exhibition, Hódmezővásárhely, Hungary 
1999 Festival in May, Olof Palme House, Budapest, Hungary 

Napoleon House, Körmendi -Csák Collection, Győr, Hungary 



2000 History-Image, Hungarian National Gallery, Budapest, Hungary 
Travel Hangings, Museum of Applied Arts, Budapest, Hungary 
Dialogue - Art ofpainting at the turn of the Millennium, Palace of Art (Műcsarnok), 
Budapest, Hungary 
Autumn Exhibition of the International Kepes Society, Pest Center Gallery, 
Budapest, Hungary 
Light in the Science and in the Art, Hungarian Museum of Electrotechnics, 
Budapest, Hungary 

Works in Public Places 

1958 Allegorical Figures, sgrafitto, 3 0 0 x 4 5 0 cm, Odry Theatre, Budapest, Hungary 
1959 Mosaic Mural, mosaic, 2 5 0 x 3 0 0 cm, University of Horticulture and Viticulture, 

Budapest, Hungary 
1961 Three Figures, tapestry, 160x300 cm, Hungarian Artists' Foundation, Budapest 
1962 Symbol of Agriculture, mosaic, 2 8 0 x 3 5 0 cm, County Hall, Szeged, Hungary 
1964 Animal Figures, mosaic, 6 pieces, 100x100 cm, Nursery School, Pécs, Hungary 
1967 Allegorical Figure, mosaic, 2 6 0 x 4 0 0 cm, University of Agriculture, Gödöllő, Hungary 
1 9 6 8 Mosaic Mural, mosaic, 3 0 0 x 4 5 0 cm, Public Health and Epidemic Prevention Centre, 

Székesfehérvár, Hungary 
1970 Decorative Cast-Stone Covering, cast-stone, 132x586 cm, Polyclinic, Pécs, Hungary 
1971 Mosaic Mural, mosaic, 2 5 0 x 1 3 0 0 cm, Horticultural Research Institute, Park utca 2., 

Budapest XXII , Hungary 
1972 Edge-Illuminated Plexiglass Wall, methyl-metacryl, plexiglass combined 

with transillumination, 1 6 0 x 3 0 0 x 1 0 cm, Hotel Claudius, Szombathely, Hungary 
1979 Double Polyester Ball, coloured polyester, 0 120 cm, Hotel Irottkő, Kőszeg, Hungary 

Three-piece Bronze Sculpture, bronze, I 6 0 x 3 0 x 10 cm, Gundel Restaurant, Budapest, Hungary 
Three-piece Synthetic Sculpture, 1 2 0 0 x 6 0 x 3 0 cm (collaboration with Iván Szkok), 
Post Palace, Kecskemét, Hungary 
Two-piece Polyester Sculpture, polyester, 6 0 0 x 3 0 0 x 3 0 0 cm, 
County Further Training Institute, Tárogató utca, Szeged, Hungary 
City Greeting, chrome steel, 7 2 0 x 1 4 0 x 7 0 cm, Zalaegerszeg, Hungary 

1980 Double Ball, coloured polyester, 0 122 cm, Budapest Convention Center, Jagelló utca, 
Budapest, Hungary 

1982 Copper Spatial Sculpture, (fountain) copper, 2 5 0 x 1 0 0 x l 00 cm (collaboration 
with Jenő Tatárf ), Hungarian Post Office Spa and Recreational Centre, Hévíz, Hungary 

1983 Three-piece Suspended Polyester Sculpture, 1 2 0 x 9 0 0 x 100 cm, Primary School, 
Hódmezővásárhely, Hungary 
Three-piece Polyester Sculpture, coloured polyester, 1 0 0 x 3 0 0 x 3 0 0 cm, 
Cultural Centre of the Hungarian Army, Szentendre, Hungary 

1984 Relief, coloured polyester, 150x300 cm, Hotel Hungaria, Rennweg 51, Vienna, Austria 
1986 Internal Partition, plexiglass, brass, 3 2 0 x 5 0 0 cm (collaboration with Károly Szabó), 

Grand Hotel Hungaria, Budapest, Hungary 
1988 Polyester Sculpture, coloured polyester, 800x500x400 cm, Avas II. Post Office, Miskolc, Hungary 



Polyester Relief, coloured, painted polyester on plywood, 130x 110 cm, 
Embassy of the Hungarian Republic, Bonn, Germany 
Golden Age, coloured, painted polyester on plywood, 2 4 0 x 3 6 0 cm, 
Nuclear Power Plant, Paks, Hungary 
White Picture, coloured plexiglass, polyester, 176x315 cm, Nuclear Power Plant, Paks, Hungary 

1990 Bronze Relief, bronze, 5 0 x 3 0 0 cm, Ministry for Foreign Affairs, Budapest, Hungary 
The Land of Central Europe, coloured, painted polyester on plywood, 2 1 5 x 3 2 5 cm, 
Hungarian Consulate, Munich, Germany 
Angelic Salutation, coloured, painted polyester on plywood, 2 6 0 x 2 0 0 cm, 
Hungarian Consulate, Munich, Germany 
White Relief, plexiglass polyester, 2 5 0 x 1 6 0 cm, Embassy of the Hungarian Republic, 
Canberra, Australia 

1991 Three pictures at the Hungarian Consulate and U.N. Mission, coloured, painted polyester 
on plywood, 122x200 cm, 122x250 cm, 122x200 cm, New York, N.Y, USA 
Buda Castle, relief, coloured, painted polyester on plywood, 122x200 cm, 
Arthur Andersen Consulting, Budapest, Hungary 

1992 Allegorical Composition, bronze sculpture, 2 4 0 x 4 0 0 cm, National Bank of Hungary, 
Hold utca facade, Budapest, Hungary 

1997 Allegorical Figure, bronze, 170 cm, Thalia Theatre, Budapest, Hungary 
1998 Untitled I, acrylic, paper on plywood, 265 x 160 cm, 

Providencia Osztrák-Magyar Biztosító Rt, Budapest, Hungary 

Works in Collections 

Körmendi -Csák Collection, Budapest 
Kiscelli Museum, Budapest 
Metropolitan Picture Gallery, Budapest 
Loyota Art Collection, Stockholm, Sweden 
Hungarian National Gallery, Budapest 
King Stephen Museum, Székesfehérvár, Hungary 
Szombathely Picture Gallery, Szombathely, Hungary 
Janus Pannonius Museum, Pécs, Hungary 
Muzeum Narodowe, Szczecin, Poland 
Dunaszerdahely Picture Gallery, Slovakia 
Hungarian Foreign Trade Bank, Budapest 
Blitz Gallery, Budapest 

Membership of Professional Art Organizations 

National Association of Hungarian Creators 
Society of Hungarian Painters 



Society of Hungarian Sculptors 
Association of Hungarian Artists and Designers 
Szinyei Merse Pál Society (President) 
Hungarian Academy of Arts 

Prizes, Distinctions and Awards 

1976 5th National Small Sculptures Biennial, Bécs, Hungary, 2nd Prize 
1980 Munkácsy Prize 

1983 Pannónia '83, 9th Biennial International Pine Art Exhibition, Biennial Prize 
1988 Distinguished Artist of the Republic of Hungary 
1996 In Memóriám 1936 Memorial Exhibition, Special Prize 







Művek és műértelmezések 
Selected Works and their Interpretation 





Fehér kép, 1967 
Textil, cérna, farost lemez, 
110x85 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

White picture, 1967 
Textile, thread, fibreboard, 
110x85 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 





Bőrös kép, 1967 
Bőr, rovartű, cérna, 
lóvakaró kefe, farost lemez, 
100x80 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Leather Picture, 1967 
Leather, insect pins, thrend, 
horse-grooming brush, fibreboard 
100x80 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Zöld tömb (Rózsabogár zugehörrel), 1969 

„Az első 1969-ben született plexibe öntött önálló tárgy, a Hímzett farzseb még őrzi a textilképek 
emlékét. A plexiszobrok első sorozata ruhadarabokat foglal be. A Piros tömb egy szétbontott férfi 
zakót, párdarabja a Zöld tömb (Rózsabogár zugehörrel) egy női kiskosztüm zugehörjét. Mindkettő 
személyes tárgy, a testtel egykor közvetlenül érintkező darab, a művész ünneplő öltönye és felesége 
kiskosztümjének felső része. A valamikor kitüntetett gondoskodásban részesülő kimenők egykori 
illendően elfedő, jótékonyan öltöztető, melegítő funkciójuktól megfosztva, kiterítve, vázukig visz-
szabontva lebegnek. Szétbontásuk egyszerre nyílt kitárulkozás és leleplező erejű áldozathozatal. Ily 
módon nyilvánvalóvá válik, hogy az államilag juttatott ünneplők nélkülöznek minden egyedisé-
get, gyatra konfekciótermékek, a Vörös Október Ruhagyár szabványosított női és férfi egyenöltö-
zékei. A kimenők konszolidált felületének megbontása láthatóvá teszi a foszladozó olcsó anyago-
kat, a hevenyészett fércmunkát, leleplezi a tetszetős felszín mögötti selejtes lényeget. Az ünneplő-
ruhák felboncolásának polgárpukkasztó gesztusa tiltakozás az általuk képviselt értékrend ellen, 
ugyanakkor plexibe fagyasztásuk révén visszakapják egyediségüket, egy szubjektív panteon kitün-
tetett darabjaivá alakulnak, használati eszközből műtárggyá lesznek... 

A két munka első alkalommal 1971 februárjában került kiállításra a Műcsarnok Új művek tárla-
tán. Az értetlenül fogadott művek - Oelmacher Anna szavaival: „műanyag kockába fagyasztott 
szabóremeklések" - csak Makrisz Agamemnon közbenjárására kerülhettek közönség elé. A plexi-
szobrok elutasítását, a hagyományos művészet fogalmából való kirekesztésüket jelezte, hogy a zsűri 
ugyan bennhagyta, de országos kiállításon először, kereskedelmi és/vagy művészi szempontból 
értéktelennek ítélve nem árazták be a műveket. . . " 

R. E. 

Green Block (Part of a Woman's Suit), 1969 

"The first object to be cast in plexiglass was Embroidered Hip Pocket, in 1969, a piece which still con-
taines nuances of the textile works. The first series of plexiglass works all used items of clothing. Red 
Block contains the pieces of a man's jacket. Its partner work, Green Block, contains an accessory to a 
woman's suit. Both are personal objects, pieces which at one time had intimate contact with some-
one's body. They are the top pieces of dress suits belonging to the artist and his wife. Devoid now of 
their original function as warming, covering, smart wear for people going out, they now float in 
limbo, stripped down to their essential selves. By taking them apart in such a way the artist is laying 
them bare, revealing them, making a sacrifice of them. At the same time we are made aware that in 
those days dressing up to celebrate never involved an iota of personal choice: the state provided cheap, 
standard clothing for men and women, turned out by the Red October clothing factory. Once the 
clothing is taken apart, its shoddiness becomes apparent. On the outside it looks fine, but the mate-
rial is poor quality, it is fraying, it is badly made. By dissecting these clothes in which people were 
supposed to be dressed their best, Paizs is poking his stick at the bourgeoisie, protesting at the sys-
tem of values which they seem to accept and represent. At the same time, the very fact of encasing 
these items in plexiglass gives them a uniqueness they have never had. They turn into a subjective 
pantheon of elevated objects, turned from items for everyday use into works of art... 

. . .The first time these two works were publicly exhibited was in 1971, at the Új Muvek exhibi-
tion at the Műcsarnok in Budapest. The critics did not know what to make of them. Anna 

„Új" művek, Blitz Galéria, 
Budapest, 2000 



Oelmacher called them "tailor's gems frozen inside a plastic block". It was only thanks to 
Agamemnon Makrisz' influence that they came to be exhibited at all. Official rejection of the plex-
iglass works, their exclusion from the parameters of what was traditionally considered art, meant 
that although the jury allowed them through into the exhibition, they were deemed to be of no 
artistic or commerical value, and had no price tags attached to them. . . " 

E. R. 

Zöld tömb 
(Rózsabogár zugehörrel), 1969 
Textil, bogár, plexitömb, 
75x55x14 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Green Block 
(Part of a Woman's Suit), 1969 
Textile, beetle, plexiglass block, 
75x55x14 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

"New" Works, Blitz Gallery, 
Budapest, 2000 





Felrobbant tv-képcső, 1970 
Celofán, üveg, plexitömb, 
43,5x38x5 cm 
Magángyűjtemény, Budapest 
Fotó: Lévai Jenő 

Exploded TV Tube, 1970 
Cellophane, glass, plexiglass block, 
43.5x38x5 cm 
Private collection, Budapest 
Photo: Jenő Lévai 





Hadat üzentünk Szerbiának 
(Újsághír), 1914 
Papír, textil, válfa, kitüntetések, 
plexitömb, 
54,5x36x11 cm 
Magángyűjtemény, Görögország 
Fotó: Lévai Jenő 

Declaration of war against Serbia 
(Newspaper headline) ,1914 
Paper, textil, medals, 
plexiglass block 
54.5x36x11 cm 
Private Collection, Greece 
Photo: Jenő Lévai 



Két tojás feketéje, 1986 
Tojáshéj, fa, plexitömb, 
30x30x20 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

The Black of Two Eggs, 1986 
Egg-shell, wood, plexiglass block, 
30x30x20 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Fekete tojások, 1971 
Celofán, tojáshéj, fa, plexitömb, 
40x40x12 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Sulyok Miklós 

Black Eggs, 1971 
Cellophane, egg-shell, wood, 
plexiglass block, 
40x40x12 cm 
Property of the artist 
Photo: Miklós Sulyok 



A trónörököspár politikai gyilkosság 
áldozata lett (Újsághír, Az Est 
különkiadása, 1914- június 28.), 1970 
Papír, érem, plexitömb, 
58x35x15 cm 
Fotó: Fűzi István 

The Crown Prince and Princess are 
Victims of a Political Assassination 
(Newspaper headline, special edition of 
Az est, June 28*, 1914), 1970 
Paper, medal, plexiglass block, 
58x35x15 cm 
Photo: István Fűzi 



A trónörököspárt meggyilkolták 
(Újsághír, 1914 június 28.), 1970 
Újságlap, bogár, plexitömb, 
62x37x17 cm 
A Magyar Nemzeti Galéria 
gyűjteményében 
Ltsz.: MM 81.300 
Fotó: Sulyok Miklós 

The Crown Prince and Princess Have 
Been Mudered (Newspaper headline, 

June 28, 1914), 1970 
Newspaper, stagbeetle, 
plexiglass block, 
62x37x17 cm 
In the collection of the Hungarian 
National Gallery 
Cat. No. MM 81.300 
Photo: Miklós Sulyok 



6.80-as borotválkozó tükör sorozat, 1969 

A pop-art irányzata születésekor a nyugat-európai fogyasztói társadalom kritikájaként lép fel. Bevonva 
a művészet terébe a hétköznapi életet átszövő márkajelzéseket, reklámkliséket, a harsány látványvilá-
got, új jelentéssel telíti a kommersz élvezetek kiüresedett jelképeit. A hazai hiánygazdaság viszonyai 
között mindez kevéssé volt megfogható. Tömegtermelés azonban létezett. A tervgazdálkodás minden 
józan kereskedelmi megfontolást nélkülöző, az üzleti haszon fogalmát kiiktató természetellenes szem-
lélete a teljesítmény irracionális fokozására késztetett, a piac kiiktatása szükségtelenné tette a minősé-
gi versenyt. A választás lehetősége nemcsak a politika, de a fogyasztás területén sem adatott meg az 
állam polgárának, aki ha borotválkozó tükröt szándékozott venni, akkor csak ezt találta. Ez volt, a 
6.80-as borotválkozó tükör. A műanyagba fagyasztott darab egyszerre jelképi erővel telítődik. Kitün-
tetett helyzetében silánysága önmagát leplezi le, hitványsága egy rendszer tükörképe lesz. Józan puri-
tanizmusnak, megfontolt funkcionalizmusnak álcázott igénytelensége az áttetsző tömb révén egysz-
erre nyilvánvalóvá válik. A 6 forint 80 filléres borotválkozó tükör a választási lehetőségek megvonásá-
nak jelképe, az alternatívák szükségességének tagadása, az esztétikum központi megvonásának meg-
testesítőjévé alakul. A borotválkozó tükör a szocializmus sajátos tömegkultúrájának kritikájává válik. 

Az ócska tucatterméket Paizs a közép-kelet-európai pop-art jellegzetesen fanyar, önironikus gesztu-
sával emeli a művészet posztamensére. Ünnepélyes befoglalása felértékeli az olcsó darabot, ritka érté-
kes leletként prezentálja, az egykori tucattermék egyediségét sugallja. A tárgy jelképes tartamai kie-
melése révén előtérbe kerülnek. 

A hat darabból álló sorozat számos irányba tágítja a mű jelentéskörét. A 6.80-as tükör elnevezésben 
megbúvó 68-as szám a korszak közép-európai emberében önkéntelenül is az 1968-as évszámot, a cseh-
szlovákiai forradalom elfojtásának évét asszociálja. A sorozat egyik darabján Paizs a tárgy ezen politikai 
jelentéstartalmát aknázza ki: a tükör aljába elhelyezett gombostűk fejének kötege lövedékeket szimbo-
lizál. Egyik változaton Paizs a tükröző felületet saját hátlapjával szembesíti. Az önkényesen megbon-
tott egység megkettőzött, de funkciójukat vesztett töredékeket eredményez. Hasonlóképp meghasadt 
tudatot mutat a tükörlapon önmagára meredő műszempár, egy alvóbaba szemgolyója. 

R. E. 

Shaving Mirror for Ft 6.80 series, 1969 

Pop Art first emerged as a critique of western European consumerism. By bringing the ubiquitous brand-
ing, the advertising clichés and the brash superficiality of daily life within the realm of art, these vacuous 
commercial symbols were imbued with new meaning. Within the context of Hungary's deficient econo-
my, of course, these things were not so obvious. Mass production did exist, however. The planned econo-
my, ignoring all sensible commercial considerations and inimical to the idea of market forces, led to a sit-
uation that was irrational in the extreme, and complete control of the market made competition pointless. 
Citizens were given no choice, either of politicians to vote for or of goods to consume. Anyone looking for 
a shaving mirror, for example, would find only one sort available, the 6.80. When encased in plastic this 
object immediately takes on a symbolic significance. In its prominent position it reveals itself for the cheap 
junk that it is; its tawdriness becomes the reflection of an entire system. Lack of taste and a want of dis-
cernment disguised as prudence and careful functionalism are immediately revealed by the use of the trans-
parent plexiglass block. 

Paizs makes use of cheap, rubbishy articles like this to transmit his artistic message, laced with the typi-



6.80-as borotválkozó tükör IV. 
(csehszlovák gombostűkkel), 1969 
Jobb oldalt a mü előoldala, 
fent a hátoldala 
Tükör, gombostű, plexitömb, 
22x20x12 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Foto: Prutkay DIAstúdió 

Shaving Mirror for Ft 6.80, No. 4, 
(with Czechoslovak Pins), 1969 
Front surface (right) 
and back surface (top) 
Mirror, pins, plexiglass block, 
22x20x12 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

cally ironic, tart gestures of Central and Eastern European Pop Art. The grandiose framing of the cheap 
object raises it far above its real value, presents it as a rare and precious find, hinting at the one-time 
uniqueness of such goods. 

This six-piece series extends the parameters of meaning of a work of art in several different directions. 
The number 68, hidden in the 6.80 title of the shaving mirror series, cannot fail to have resonances of the 
crushing of the Czech revolution for any contemporary Central European. On one of the pieces in the series 
Paizs is more explicit about this political message. The bunch of pins stuck into the base of the mirror sym-
bolise bullets. In one version Paizs turns the mirror to face its own reverse side. By arbitrarily breaking it 
up like this, the result is a fragmented object that has lost its function. A split consciousness is also revealed 
by the pair of artifical doll's eyes staring at themselves in the mirror... 

E. R. 





6.80-as borotválkozó tükör /., 1969 
A mű előoldala és hátoldala 
Üvegszem, tükör, plexitömb, 
26,5x24x12 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Shaving Mirror for Ft 6.80, No. 1, 1969 
Front and back surface 
Glass eye, mirror, plexiglass block, 
26.5x24x12 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

6.80-as borotválkozó tükör II., 1969 
A mű előoldala és hátoldala 
Tükör, tükörkeret, plexitömb, 
22x23,5x14 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Shaving Mirror for Ft 6.80, No. 2, 1969 
Front and back surface 
Mirror, mirror frame, plexiglass block, 
22x23.5x14 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

6.80-as borotválkozó tükör III., 1969 
A mű előoldala és hátoldala 
Törött tükör, plexitömb, 
25,5x24,5x13,3 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Shaving Mirror for Ft 6.80, No. 3, 1969 
Front and back surface 
Broken mirror, plexiglass block, 
25.5x24.5x13.3 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



A posztimpresszionista festő nyloninge, 1970 

A Posztimpresszionista festő a korszak kíméletlen művészeti csatározásainak mementója. Paizs László 
azok közé a művészek közé tartozott, akik az 1960-as évek végén egyéniségük és művészi hitelességük 
érdekében makacsul távol tartották magukat a hivatalosan támogatott realista művészettől, vagy 
annak felhígított lírai, posztnagybányai vonulatától. A főiskola elvégzése után, a stíluskeresés éveiben 
ugyan maga is festett a Képcsarnok számára Cézanne-i hatást mutató posztimpresszionista képeket, 
csakhogy folytonos tájékozódása, nyitottsága csakhamar szinkronba hozta művészetét saját korával. 
Pontosan tisztában volt tehát azzal a valóságot pusztán leképező látásmóddal, amelytől tudatosan eltá-
volodott. A problémamentes látványfestészet művelői számára nem léteztek a századforduló óta eltelt 
hatvan év folyamán felvetett technikai vívmányok, művészetelméleti kérdések, sem kínzó egzisztenci-
ális problémák. Mesterségük nem terjedt túl a gyönyörködtetés ártalmatlan feladatkörén, a napfény-
ben fürdő csendes falusi utcák, kisvárosi terek, balatoni tájak, ártatlan virágcsendéletek nem akartak se 
elgondolkodtatni, se felrázni, se felszólítani. Fitogtatott természetességük csak talmi máz, megtévesztő 
látszat volt, ahogy Paizs megfogalmazta: „Lefestettek egy vitorlást, műanyagból van a vitorlája, mű-
anyag festékkel van lefestve maga a hajótest, műanyag van az olajfestékben, az ecsetjében már nem 
állatszőr van, a cipője talpa műanyag, itt már minden műanyag, csak még a kép posztimpresszionista". 
A hitelét vesztett festészet emlékműve tehát a vakkeretre feszített nyloning lett. Jelképe annak a látás-
módnak, amely egyoldalúan csupán a kereten belüli valóságot érzékeli, hirdetve a hagyományos festé-
szet egyedül autentikus voltát. Kizárólagosságának biztos tudatában intoleráns, türelmetlenségében tá-
madó és ami a legnagyobb hiányossága, hiteltelen. Épp a szívtájékon üres, ahogy a kiterített ing is. A 
fölfeszítésben ugyanakkor az ellenség megsemmisítésének mágikus gesztusa is benne rejlik. Hiszen a 
központilag irányított művészeti élet diszkriminációk sorozatával elérte, hogy a támogatottak, a tűrtek 
és tiltottak közti frontvonalak élesen kirajzolódjanak. A fojtogatóan egyirányú művészeti viszonyok 
szisztematikusan igyekeztek kitaszítani mindazt köreikből, ami eltért a megszabott haladási iránytól. A 
meghasonlás vagy meghasadás elkerülésének egyetlen biztos eszköze az ellenséggé lettek kipellengére-
zése, megidézése, plexibe öntése, sajátos megörökítése. Az eredmény különös kép a képben együttes, 
rekviem a táblakép haláláról, gúnyos pamflet a letűnt műfaj konok hódolóiról. 

A mű 1973 nyarán önéletrajzi vonásokkal gazdagodik. A harmadik éve zajló balatonbogiári Kápolna-
tárlaton kiállító Paizs sajátságos szignatúrát rajzol a négy évvel korábban készült műre. Közvetlenül a 
szívtájéki lyuk fölé a következőket karcolja: „Paizs László, született 1935. december 26. 1973. július 
14-én még élt." (Az akciósorozatot Orvos András fotósorozatban örökítette meg. A feliratot később a 
művész maga lecsiszolta.) A kápolnát, mely három nyáron át helyet adott a művészi kísérleteknek, ki-
állításoknak, előadásoknak, néhány hét múlva központi rendeletre bezáratják, ajtaját befalazzák. Paizs 
László egy hónap múlva koszorúérgörccsel a Szabolcs utcai kórházban fekszik. Szívtájékon felhasított, 
vakkeretre feszített fehér inge új jelentést kap, egy korszakot megidéző ars poeticává lesz. 

R. E. 

The Post-Impressionist Painters Nylon Shirt, 1970 

The Post-Impressionist Painter is a memento of the vicious artistic skirmisings of the time. After fin-
ishing college, while still searching for a style of his own, Paizs painted post-impressionist works in the 
manner of Cézanne for the Képcsarnok, but his openness to new ideas soon brought his true style in 



Л posztimpresszionista 
festő nyloninge, 1970 
Fa, textil, plexitömb, 
96x61,2x6,5 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

The Post-Impressionist Painter's 
Nylon Shirt, 1970 
Wood, textile, plexiglass block, 
96x61.2x6.5 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

line with the age in which he was living. He knew all about artistic attempts to replicate reality, and 
his departure from them was a conscious one. For the exponents of the less problematic, realist style, 
the technical achievements that had been made in the first sixty years of the 20th century simply did-
n't exist. They were not interested in any of the theoretical questions or existential problems that had 
been raised. Their art never strayed far from an innocent impulse to please: peaceful village streets 
bathed in sunlight, provincial town squares, Balaton landscapes, harmless still lifes - they displayed no 
desire to provoke thought, to rouse to action, or to provoke. Their boasted naturalness was nothing 
more than a sham, an illusion. As Paizs himself expressed it, "They painted a sailing boat. Its sail is 
made of plastic. The ship's hull is painted with plastic paint. There is plastic in their oil paints. There 
is no longer any animal bristle in their paintbrushes, their shoe soles are plastic - everything around 



them is made of plastic, but the picture remains post-impressionist". The nylon shirt stretched on the 
canvas-tautener, therefore, became the symbol of this art that had lost its credibility. It was the symbol 
of a view that can only see one-dimensionally, can only perceive the reality of what is inside the frame, 
still clinging to what it believes is the one and only authentic form of art. In excluding all else it is intol-
erant; it is aggressive in its impatience with other styles, and, what is worse than all this, it in entirely 
invalid. It is at heart as empty as the shirt itself. The act of stringing up the shirt in this way is akin to 
a magic wave of the wand, to annihilate the enemy. The discriminatory nature of centrally-controlled 
art meant that the three official divisions of art - art that was supported, art that was tolerated, and art 
that was banned - took clear shape. The stultifyingly uni-directional tenor of official art took pains to 
eradicate anything that deviated from the pre-established path. The only way to avoid getting into 
trouble or being destroyed altogether was to pillory one's enemies by summoning them up, casting 
them in plexiglass, preserving them in one's own special way. The result is a curious series of pictures-
within-a-picture, a requiem for the death of tableau painting, a sarcastic pamphlet on the stubborn 
champions of a dead genre. 

In the summer of 1973 the work gained a few autobiographical additions. At the third Chapel Exhi-
bition in Balatonboglár Paizs added an idiosyncratic autograph to the four-year-old work. Immediately 
above the hole where the heart should be he scratched the following: "László Paizs, born 26th 
December, 1935, still alive on 14th July, 1973". (The act of inscribing the words was caught on cam-
era by András Orvos in a photo series.) The chapel, which for three summers had provided a venue for 
alternative art exhibitions and performances, was closed down a few weeks later by official decree, and 
its entrance was walled up. A month later Paizs was lying in hospital with contraction of the coronary 
artery. His white shirt, stretched on a canvas-tautener with a hole where its heart should be, took on a 
whole new meaning, becoming an ars poetica for its age... 

E. R. 



A trónörököspár politikai gyilkosság 
áldozata lett (Újsághír, 1914. június 
28.), 1972-1986 
Papír, bogár, plexitömb, 
65x37x19 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

The Crown Prince and Princess are 
Victims of a Political Assassination 
(Newspaper headline, special edition of 
Az est June 28'b, 1914), 1972-1986 
Paper, beetle, plexiglass block, 
65x37x19 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Truman és Attlee bejelentette: elkészült az atombomba, 1970 

„Az ember plexibe önti, amitől fél" — írja Lakner László Paizs László 197l-es kiállításának szug-
gesztív előszavában. Az atomtámadás fenyegetését a mindennapok szintjén is létező veszélyként 
tünteti fel a hidegháborús politikai propaganda. A két nagyhatalom által hatékonyan fokozott 
nemzetközi feszültség, a háborús hisztéria szítása révén a „levegőben volt" egy újabb atomtámadás 
lehetősége. „1500 kiló trotil jut mindenkire a világon" — a sajtó ilyen és hasonló hírek adagolásá-
val gondoskodik a feszültség fenntartásáról. Paizs plexiszobrainak jól körülhatárolható csoportja 
tükrözi ezt a szorongásos közhangulatot. Az 1970 -1971 körül készült Atomfelhő gézből, A tom-
felhő gerinccel vagy a piramisszerűen egymásra helyezett plexikockákból kialakított Visszaszámlá-
lás a robbanás pillanatát idézi meg. 

A Truman és Attlee az előbbieknél összetettebb módon közelíti meg a kérdést. A mű alapja 
Harry S. Truman és Clement Richard Attlee, az USA és Nagy-Britannia elnökeinek korszakalkotó 
bejelentése. Az eseményt egy korabeli újság főcímének felhasználása teszi hátborzongatóan hite-
lessé. Párdarabjai, a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében levő A trónörököspárt meggyilkol-
ták és a Hadat üzentünk Szerbiának című plexiöntvények, egyaránt korabeli napilapok felhaszná-
lásával jelzik a sorsdöntő események elindulását, a tragikus következmények szimbólumai pedig az 
előbbin az újságból kiáramló bogarak, az utóbbin a katonai kitüntetések. A Truman és Attlee ese-
tében egy emberi kezet borít be a napilap. Rajta egy repülni készülő madárcsontváz egyensúlyoz. 
Fölöttük az eseményt helyhez és időhöz kötő japán zászló napszimbóluma lebeg. Ily módon az idő-
beli ok és okozat egyetlen térsíkon épül egymásra. Az emberkéz, szégyenletes alkotását, egy élő-
lény élettelen vázát emeli segélykérően az éltető nap felé. A mű letisztult szimbolikája klassziku-
san kiegyensúlyozott kompozícióval egyesül. Az egyes elemek szépsége és harmóniája, a kecses kéz, 
a madár finom mozdulata, a nap narancsos korongja reménységgé formálják a félelmet. . ." 

R. E. 

Truman and Attlee Announce the Completion of the Atom Bomb, 1970 

"Man casts the things he fears in plexiglass" writes László Lakner in his foreword to the 1971 László 
Paizs exhibition. The politics of the Cold War made the threat of nuclear war seem a very real one. The 
increasing international pressure that existed between the two superpowers meant that a hysterical 
belief in the possibility of another nuclear bombing campaign was palpably in the air. "1500 kilos of 
T N T for every person in the world" and other headlines like this made sure that the tension remained 
high. This group of Paizs sculptures reflects the gloomy public mood. Gauze Mushroom Cloud, Mushroom 
Cloud with Backbone and the plexiglass blocks heaped pyramid-wise on top of one another and entitled 
Countdown, all dating between 1970-71, are all images of the moment of detonation. 

Truman and Attlee approaches the same question in a more complex way. The basis for the work 
was the momentous announcement made by Harry S. Truman and Clement Attlee, the American 
and British heads of state. The event is brought spine-chillingly home by the use of a contempo-
rary newspaper headline. The companion pieces to this work, The Crown Prince and Princess Have 
Been Murdered and We Have Declared War on Serbia, are part of the collection of the Hungarian 
National Gallery. These are likewise plexiglass casts, and they also make use of contemporary 
newspapers to announce the beginning of landmark events. To symbolise the tragic results of these 
events, the first piece has stag beetles crawling out of the newspaper, while the second has a parade 



of military medals. In the case of Truman and Attlee the newspaper is covering a human hand. 
Across it is balanced a bird skeleton, trying to fly. Above them hangs the sun symbol o f the 
Japanese flag, tying the event to a specific time and place. Cause and effect are thus brought 
together on a single spatial plane. The human hand, shameful creation that it is, is beseechingly 
holding up the lifeless carcase of a living creature toward the life-giving sun. The simplified sym-
bolism of this work goes well with the classical balance of its composition. The beauty and har-
mony of the individual elements, the delicate movement of the bird, the graceful hand, the orange 
disc of the sun turn fear into hope . . . " 

E. R. 

Truman és Attlee bejelentette: elkészült 
az atombomba, 1970 
Papír, csontváz, plexitömb, 
57x32x10,9 cm 
Blitz Galéria, Budapest 
Fotó: Lévai Jenő 

Truman and Attlee Announce the 
Completion of the Atom Bomb, 1970 
Paper, skeleton, plexiglass block, 
57x32x10.9 cm 
Blitz Gallery, Budapest 
Photo: Jenő Lévai 



Könyvégetők emlékére II., 1986 
A mű előoldala, és a másik oldal 
a hátoldala 
Papír, plexitömb, 
58x58x15 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Sulyok Miklós 

To the Memory of Book-Burners 
No. 2, 1986 
Front and back surface 
Paper, plexiglass block, 
58x58x15 cm 
Property of the artist 
Photo: Miklós Sulyok 





Hontems térkép, 1984 
Csiszolt, polírozott, anyagában 
színezett poliészter, 
170x320 cm 
Hotel Hungaria, Bécs, Rennweg 51. 
Fotó: Szelényi Károly 

Hontems Map, 1984 
Polished, chased, dyed polyester, 
170x320 cm 
Hotel Hungaria, Rennweg 51, 
Vienna, Austria 
Photo: Károly Szelényi 



Könyvégetők emlékére I., 1986 
Papír, plexitömb, 
65x36x20 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Sulyok Miklós 

To the Memory of Book-Burners 
No. 1, 1986 
Paper, plexiglass block, 
65x36x20 cm 
Property of the artist 
Photo: Miklós Sulyok 





Az átváltozás stációi l. 
(Égő Botticelli), 1987 
Színezett üvegszálas poliészter, 
186x325 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Kiss Antal 

The Stages of Transformation No. 1 
(Burning Botticelli), 1987 
Coloured polyester with fibreglass, 
186x325 cm 
Property of the artist 
Photo: Antal Kiss 



Annunciation (Égő Botticelli), 1990 
Vegyes technika, papír, 
60x80 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

The Annunciation 
(Burning Botticelli), 1990 
Mixed media on paper, 
60x80 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 
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Annunciation II., 1989 
Vegyes technika, papír, 
60x80 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

The Annunciation No. 2, 1989 
Mixed media on paper, 
60x80 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Apokrif látomás, 1994 

Paizs László műveinek visszatérő témája Isten emberhez küldött követe, az égi és földi szféra közötti 
közvetítő szárnyas szellemlény, a keresztény művészet egyik leggyakrabban ábrázolt alakja - az an-
gyal. Éteri szépségű, ifjú figurájuk változatai védelmező, ítélkező, végrehajtó, hírhozó, lélekvivő, gyó-
gyító szerepben egyaránt megjelennek. Mindezen tartalmak alkotják e művek kultúrtörténeti jelen-
tésrétegeit. Az angyalképek nyolcvanas évek óta készülő darabjai e szimbolikus jelentéskörök jórészé-
vel érintkeznek. Az 1984-es Lebegés vagy az Átváltozás stációi Botticelli Vénusz születésének leszár-
mazottai. Az isteni Szépség születését segítő törékeny eleganciájú teremtő szellemlények mellett már 
az „Európai kövületek" első sorozatában is megjelenik a végítélet víziója, a pusztulás sötét angyala 
(Utolsó előtti nap, 1985). Az 1993-1994 között készült angyalciklus főszereplői már nem a születés, 
hanem a halál hírnökei, kegyvesztett, az égiek karából letaszított tragikus teremtmények. 

Az Apokrif vízió palimszesztjének megkopott rétegeiből a jó és rossz apokaliptikus küzdelme, 
Mihály arkangyal, a mennyei seregek fővezére és az égi karból letaszított lázadó Lucifer arkangyal 
végső összeütközése bontakozik ki. A diptichon két egymásra tükröztetett, pozitív-negatív táblá-
ja az apokaliptikus irodalomra olyannyira jellemző dualisztikus világszemlélet hordozója. A jó és 
rossz közötti végső harcának kétezer éves mítoszában egy értékvesztett, átmeneti kor a végítélet 
megváltásában reménykedő szemlélete ölt fomát, amelynek kétségbeesett várakozása a harmadik 
évezred emberének gondolkodásában is jelen van. Napjaink Utolsó ítélet-oltára lemond az üdvö-
zültek vigaszt nyújtó és a kárhozottak borzongató hadáról, az ítélkező kíméletlen alakjáról és a vég-
ítélet drámai fordulatokkal és misztikus látomásokkal telt történetfolyamát a két főangyal mindent 
eldöntő párharcába sűríti. 

Csakhogy a Jelenések Könyve szerint Mihály nem a letaszított Lucifer arkangyallal, hanem a sár-
kány képében megjelenő gonosszal küzd (Jel. 12, 7 -9 ) . Az egymásnak feszülő mélyfekete és aranyba 
burkolt angyalfigurák csatája tehát az eseményekről alkotott szubjektív kép, nem a bibliai irato-
kon nyugvó leírás, hanem törvényen kívüli, apokrif vízió. A történések egyéni interpretációja, egy-
fajta személyes mitológia része, amelynek múltidejét és hitelét az angyalok fatáblára „égett" körvo-
nalai bizonyítják. Paizs diptichonja ezzel a gesztussal a jó és gonosz végső küzdelmét a régmúltba 
helyezi, műve egy befejezett küzdelem dokumentumaként jelenik meg. A kettős tábla egymásnak 
feszülő szellemlényeinek összeütközése a harc végkimenetelét nem árulja el. 

R. E. 

Apocryphal Vision, 1994 

God's ambassador to man, the mediator between heaven and earth, and one of the most fre-
quently depicted figures in all Christian art - the angel - is also a recurrent theme in László Paizs' 
work. These ethereally beautiful, youthful figures appear as protectors, judges, heralds; they come 
to cure, to carry out tasks, to deliver messages, and this is what informs the layers of cultural 
meaning comprised in these works. Paizs has been working with images of angels since the eight-
ies, and more or less all of the symbolic roles just mentioned are included at some time or other. 
The 1984 works Floating or Stages of Transformation are the descendants of Botticelli's Birth of 
Venus. As well as the delicately elegant angels who assist at this divine birth, a vision of the Last 
Judgment, the dark angel of death, is also present in the first series of "European Fossils": 
(Penultimate Day, 1985). The main figures in the angel cycle produced between 1993 and 1994 



are no longer heralds of birth but harbingers of death; tragic creatures fallen from grace, banished 
from the heavenly choir. 

From the scuffed layers of the Apocryphal Vision palimpsest emerges the apocalyptic struggle 
between good and evil, the final clash between archangel Michael, leader of the heavenly host, and 
the rebellious archangel Lucifer, banished from heaven. The two positive-negative tableaux o f the 
diptych, mirror images of each other, are also the transmitters of a dualistic world view that is typ-
ical of apocalyptic literature. In this two thousand year-old myth of the struggle between good and 
evil there lurks a vestige of hope for the redemption of an age that has lost its values, something 
that is also present in the thinking of mankind at the turn of the third millennium. This modern-
day altar of the Last Judgment does away with the chilling struggle between the saved and the 
damned; the figure of the implacable Judge is absent; the dramatic events and mystic visions of 
the Last Judgment are distilled into an all-decisive duel between the two chief angels. 

In the Book of Revelations, however, Michael does not fight with the banished Lucifer, but with 
the embodiment of evil in the form of the dragon (Revelations ch. 12, v. 7 - 9 ) . The clash of these 
two angel figures, therefore, tensed against each other in their jet black and gold, is a subjective 
image of events, not a depiction based on Biblical evidence. In other words it is an apocryphal 
vision, something ahistorical, an individual interpretation of history, a kind of personal mythology, 
whose authority and past-tense nature is provided by the contours of the angels "burnt" into the 
plywood. With this gesture Paizs' diptych locates the struggle between good and evil in the dis-
tant past, and the work appears to document a struggle long since concluded. What the work does 
not reveal, however, is who emerged victorious. 

E. R. 

Apokrif látomás, 1994 
Préselt lemez, poliészter, 
színezett és festett, 
122x200 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Apocryphal Vision, 1994 
Coloured and painted 
polyester on plywood, 
122x200 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Zuhanó figura, 2000 
Olaj, alpolid, préselt lemez, 
150x100 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Falling Figure, 2000 
Oil, alpolid on plywood, 
150x100 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Bukott angyal, 1990 
Olaj, alpolid, préselt lemez, 
180x116 cm 
Magángyűjtemény, Japán 
Fotó: Schichmann Béla 

Fallen Angel, 1990 
Oil, alpolid, plywood, 
180x116 cm 
Private collection, Japan 
Photo: Béla Schichmann 



Sámánok ideje, 2000 

A természeti népek hitvilágában a sámán közvetítő az emberi és isteni, anyagi és szellemi világ kö-
zött. Föld és ég közötti átjáró, kiválasztott lény, élet és halál titkainak ismerője, akinek utazásai tu-
dást, gyógyulást és győzelmet hozhatnak a közösség számára. Utazásai során lelke a világ közép-
vonala mentén halad. E mágikus tengely szerepében jelenik meg itt a két figura közé ékelődő kard, 
mindamellett, hogy a férfias erő, hatalom és hősiesség jelképeként jót és rosszat, életet és halált, tu-
datlanságot és ismeretet elválasztó és összekötő misztikus tárgy is. 

A sámánok világok közt utazó, félve tisztelt alakja hasonlatos a művészhez, aki olykor szintén a 
látnok-médium szellemi és anyagi közötti közvetítő szerepében jelenik meg. Képzelete formát ad 
az alaktalannak, anyagba önti a spirituális tartalmakat, harmóniát és rendet teremt a természet 
sokszerü káoszában. így ír minderről Leonardo festészeti traktátusában: „Vésd eszedbe, hogy az 
alaktalan vázlat végtére összhangba jut eszméddel, ez az összhang annál teljesebb lesz, minél gaz-
dagabb a részletek sokaságából fakadt mű. Sokszor láttam a felhős égen avagy házfalakon foltokat, 
melyek a legkülönfélébb tárgyakban igen szép leleményeket sugalltak, és ámbár e foltok maguk-
ban véve és részeikre nézve egyaránt híján voltak mindennemű tökéletességnek, mozgási és egyéb 
effektusok tekintetében igenis tökéletesek voltak." Miközben tehát a művész fantáziája a befeje-
zetlen természetiből kibontja tárgyát, rendteremtő gesztusa egyben lényeglátó, igazságfeltáró erő-
vé is válik. 

Paizs kettős alakjának körvonalai mágikus természeti alakzatként rajzolódnak a képsíkra. A ké-
keszöldre oxidálódott anyag domborzatai olyan természetes képződményként jelennek meg a szem-
lélő előtt, amelybe emberi figurát csak minden alaktalanban saját képmásunkat kutató képzele-
tünk vél. A művész oly kizárólagos tudással és módszerrel dolgozza meg matériáját, amellyel az élő 
anyagban fizikai és kémiai változásokat indukáló természeti erőket imitálja. A teremtővel vetélke-
dő alkotó az egykori sámán-varázslók szerepében médiumként közvetít a valóság eltérő szintjei kö-
zött, távoli üzenetet dekódol, rejtett képeket hív elő, összhangot teremt a káoszban, eszméinek tár-
gyiasult formája, a mű pedig kaput nyit a természetfölöttire. 

R. E. 

Time of Shamans, 2000 

The shaman, according to folk belief, acts as the mediator between the divine, the material and the 
spiritual worlds. This chosen individual can cross over between earth and heaven, and is acquaint-
ed with the secrets of life and death. His journeyings can bring knowledge, healing and victory to 
the community. As the shaman journeys, his soul travels along the central axis of the world, a 
magic axis which appears here in the form of the sword which drives a wedge between the two fig-
ures, acting also as a mystic object, a symbol of manly strength, power and heroism, which simul-
taneously divides and joins good and evil, life and death and ignorance and knowledge. 

The figure of the shamanic traveller, partly feared and partly revered, has something in common 
with the figure of the artist, too, who acts as visionary mediator between the spiritual and the 
material. His imagination gives shape to what is formless, fleshes out what is spiritual, creates 
order and harmony from the chaos of nature. Leonardo da Vinci, in his tract on painting, writes 
the following: "Make sure that the formless sketch is entirely harmonised with your idea, and that 
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this harmony grows the more perfect the richer the work that emerges from the wealth of detail. 
I have often seen shapes in the clouds or on the walls of houses that suggest the idea of a great 
variety of objects, and although these shapes, taken by themselves and in their individual details, 
were far from perfect, as far as their movement and other effects were concerned they were entirely 
flawless". While the imagination of the artist develops its idea from the unfinished processes of 
nature, therefore, this very gesture creates order and is invested with the power to unveil the truth 
at the centre of things. 

The outlines of Paizs' double figure appear on the picture plane as a mystical natural configura-
tion. The curves and dips of the material, oxidised to a bluish-green, give the appearance of some-
thing so natural that our imagination, searching for our own image in the formlessness, does indeed 
believe that it sees a human figure. The artist uses his material consciously and deliberately, in such 
a way as to imitate the natural forces that induce physical and chemical reactions. The creator is here 
vying with the Creator, taking on the role of the shaman - the magus or medium - mediating 
between the various levels of reality, deciphering distant messages, developing hidden images, cre-
ating harmony out of chaos. Time of Shamans opens the doorway to the supernatural. 

E. R. 
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Cím nélkül IV, 1997 

A hármas figura voltaképp ugyanazon személy, a görög-római szerelemistennő, Aphrodité-Vénusz 
alakjának megtöbbszörözése. Életnagyságú alakjaik kultúránk női szépségeszményét megtestesítő 
klasszikus márványszobrok lenyomatai: a két szélső figura előképe a római Palazzo Conservatori 
múzeumában őrzött Esquiliniusi Vénusz, míg a középső akt a firenzei Uffizi gyűjtemény Medici 
Vénuszának eredeti (kiegészítés előtti) állapotát őrzi. Az antikvitás klasszikus aktszobrászatának e 
két darabja éppúgy kifejezi az elmúlt évszázadok tökéletes női testről alkotott művészi ideálját, 
ahogy Vénusz istennő alakja magába foglalta a nőiség valamennyi lényeges vonását. Kultusza a 
szépség, szerelem, a természet elpusztíthatatlan termőerejének istenasszonyát ünnepelte benne, a 
tavasz, a kert, a hitvesi szeretet és hűség valamint a békés alkotás jelképét. Alakja a reneszánsz mű-
vészetben a Parnasszus, a művészetek hegyének uralkodónőjeként is lényegi szerepet töltött be. 

Az antik márványtorzók megháromszorozása Aphrodité kísérőinek, a három grácia ábrázolásának 
hagyományos kompozíciós elrendezését idézi. Az antik mítoszok báj, kellem és öröm istennői a ter-
mészet rendjének és harmóniájának megtestesítői, triászuk ily módon a tökéletes érzelmi egység és 
formai összhangzat kifejezője, a klasszikus szépségeszményre törekvő művészetek mintaképe is. Cso-
portjuk ugyanakkor Párizs választásának végzetes viszályt keltő történetét is feleleveníti és ezzel pár-
huzamosan a női jellem mindazon ösztönös, kíméletlen és romboló vonásait amelyek az antikvitás 
hitvilágában Vénusz Vulgarisz és Vénusz Pandémosz démonikus alakjában öltöttek testet. 

Vénusz tragikuma halandó szerelmét felperzselő szenvedélyében, meghaladhatatlanul tökéletes 
szépsége örök változatlanságában rejlik. A művészetek minden korban megkísérlik formába önteni 
az istennő tökéletes testi szépségét - az anyagba öntött eszmény azonban sérülékeny. Formáit fel-
emészti az idő. E roncsolt eszmény fennmaradt leleteit hozza felszínre és rögzíti Paizs kompozíció-
ja. Az idő áramából kiszakítva állóképbe merevíti alakzatait és Pügmalion elhivatottságával kelti 
új életre az örök asszonyit. Az eszményi szépség lenyomatai — mint Platon barlangfalának árnyké-
pei — csupán távoli visszfényei az ideának, de a rajzolás művészetének születéséről szőtt mítosz sze-
rint a művész varázslatos hatalommal bír, s így e márványszobrok hajlatainak síkra vetődő kontúr-
vonalaiból is képes az eszményi szépség teremtő újraalkotására. 

R. E. 

Untitled No. 4, 1997 

The triple figure in this work is in fact one and the same figure repeated, a depiction in triplicate 
of the figure of Aphrodite-Venus, the Graeco-Roman goddess of love. The lifesize figures are 
imprints of classical marble statues, works which embody the European ideal of female beauty. The 
prototype for the two outer figures is the Esquiline Venus, from the Palazzo Conservatori museum 
in Rome. The central figure is taken from the original (pre-restoration) Medici Venus in the Uffizi. 
The artistic ideal of the perfect female form that has prevailed over the last few centuries is per-
fectly expressed by these two examples of classical nudes: the figure of Venus was thought to pos-
sess all the principal female virtues. Her cult worshipped her as the embodiment of beauty, love 
and indestructible generative power. She also became the symbol of springtime, the goddess of gar-
dens, married love, fidelity and peace. In Renaissance art the figure of Venus is depicted as the ruler 
of Parnassus, the mountain sacred to the Muses. 

This triple arrangement of classical torsos owes its inspiration to traditional compositional depic-
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tions of Aphrodite's handmaidens, the three Graces. The ancient goddesses of grace, beauty and 
charm are the manifestations of natural order and harmony, a triad which expresses perfect con-
cordance of form and unity of feeling, and a role model for all artists striving after the classical ideal 
of beauty. The way Paris has grouped them here, however, evokes a feeling of fateful discord, and 
along with that comes the instinctive ruthlessness and destructive side of the female character, 
which in the ancient world was embodied by two other manifestations of Venus: Venus Vulgaris 
and Venus Pandemos. 

The tragedy of Venus lies in her passion which sears mortal love and in the eternal, unchanging 
perfection of her beauty. Artists in every age have striven to depict this perfection - but an ideal 
made incarnate is necessarily vulnerable. Time plays havoc with its perfection. The salvaged 
remains of this scarred ideal are brought to the surface and held there in Paizs' composition. He 
plucks his figures from the vortex of time and freezes them into motionlessness, breathing new life 
into the eternal feminine principle with all the dedication of a Pygmalion. These imprints of female 
beauty - like the shadow images in Plato's metaphor of the cave - are merely distant reflections 
of the idea, but according to the mythical story of the birth of drawing, the artist is invested with 
magical powers, and thus is capable of recreating ideal beauty from the outlines of statues pro-
jected onto his picture plane. 

E. R. 



Cím nélkül V, 1997 

Paizs újabb munkái között különálló csoportot alkotnak azok a kompozíciók, amelyek Michelangelo 
által alkotott és a firenzei Accademia gyűjteményében található Folyamisten szobortorzó parafrázi-
sainak tekinthetők. A reneszánsz mester férfiaktjának jellegzetesen bonyolult, kicsavart testtartása 
a klasszikus görög szobrászat emlékei között is feltűnik: legközelebbi rokona minden bizonnyal az 
athéni Parthenon keleti timpanonjának heverő, Ilisszosz (Inakhosz) vagy Kephiszosz folyamisten-
ként ismert férfialakja (London, British Museum). Ennek mozdulata visszhangzik Michelangelo 
vatikánbeli Szt. Pál megtérése freskójának főalakján vagy a Sixtus-kápolna Ádám teremtése kom-
pozíción. E félig könyöklő, pihenő testtartásban jelennek meg az azték művészet kultikus célt szol-
gáló Könyöklő figurái, de a térbe csavarodó test nehéz plasztikai feladatának újabb és újabb meg-
oldásai Henry Moore szobrászatában is nyomon követhetők. 

Jellegzetes testtartásuk az európai kultúrában az antik folyamistenek ábrázolásához kötődik. Értel-
mezésük alapját a folyóvíz termékenyítő és pusztító, életet és halált egyaránt kifejező ellentmondásos 
jelentéseik alkotják. E szimbólumkörbe illeszkedik Paizs kompozíciójának fő motívuma, Michelangelo 
Folyamistene is. Töredékesen fennmaradt szobrát a reneszánsz mester a Medici-kápolna eredetileg 
többalakosra tervezett síremlékére szánta. Elképzelése szerint a négy alvilági folyót megszemélyesítő 
alakok a négy elem, a négy vérmérséklet, a négy évszak és a négy napszak szimbólumaival összekap-
csolva alkották volna a mulandó emberi sors emlékművét. A karjára könyöklő, heverő férfialak a 
reneszánsz folyamán újabb jelentésekkel gazdagodik, a folyamistenek jellegzetes testtartása a művészi 
teremtéssel összefüggésbe hozott melankólia lélekállapotának kifejezőjévé válik. 

Az ülő figurák újabb sorozatát nemcsak az imént felsorolt források és jelentéstartalmak kapcsol-
ják az egyetemes művészet áramába, hanem az átiratok hangsúlyozottan torzó jellege is bőséges 
európai kulturális hagyományokat és jelentésköröket mozgósít az ezredvégi szemlélőben. A rene-
szánsz művészete saját esztétikáját az abszolút mértékké emelt antikvitás töredékes emlékanyagá-
ból építi fel. Miközben lenyűgözi a fragmentumok által hordozott egész szerves egysége, a torzó-
ban elsősorban a rekonstrukció kihívását és jogörökösségük bizonyítékát látja. Mivel a reneszánsz 
felfogásában a torzó az elmúlás szimbóluma, a minden anyagit felemésztő idő hatalmának emlék-
műve, a töredék kiegészítése a halandó szembeszállása az idővel, egy letűnt korszak újraélesztési 
kísérlete. Az elmúlás melankóliáját hordozó torzó csak a természeti látványtól eltávolodó század-
forduló modern művészetében nyeri el az önálló műalkotás jogát. Rodin nyomán Archipenko, 
Brançusi, Maillol, Moore, Zadkine szobrászatában vagy a magyar művészetben Forgács Hann 
Erzsébet, Schaár Erzsébet vagy Vilt Tibor alkotásaiban kap központi szerepet az egészet tükröző 
rész formai és filozófiai problémája. Paizs torzólenyomatai a klasszikus szépségideál eszményének 
és a formabontó modernizmus szkepszisének ötvözetei. Az egykori pogány istenszobrok töredékei 
ma éppúgy rekinthetők a kánon megtestesülésének, mint a helyreállíthatatlanul sérült teljesség ki-
fejezőinek. Síkra transzponált lenyomataik az ezredvégi alkotó „Képzeletbeli Múzeumának" po l -
cán a művészet értékőrző feladatára, leletmentő hivatására is intő monumentumok. 

R. E. 

Untitled No. 1997 

Among Paizs' more recent works, a special group is formed by those that can be seen as para-
phrases of Michelangelo's River God, the statue torso in the Accademia in Florence. The complex , 
twisted body posture of this Renaissance masterpiece clearly owes much to ancient Greek sculp-



ture: its nearest relative is surely the reclining river god Ilissus or Kephisos from the eastern tym-
panum of the Parthenon (British Museum, London). The posture is re-echoed in the main figure 
of Michelangelo's fresco The Conversion of St Paul, in the Vatican, and again in The Creation of Adam 
in the Sistine Chapel. The same semi-reclining posture is found in cult figures in Aztec art, and the 
sculptural challenges presented by the shape of the twisting body are taken up again and again by 
Henry Moore. 

In European art this particular body posture is commonly associated with representations of 
ancient river gods. The interpretation that such a posture suggests is of the creative and destruc-
tive power of water, expressing its dual association with life and death. The main motif in Paizs' 
composition, Michelangelo's River God, belongs in this symbolic category. The statue, only a frag-
ment of which remains, was originally intended as part of a multi-figure group for a tomb in the 
Medici Chapel. The idea was that the four figures would represent the four rivers of the Under-
world, and associated with this would also stand for the four elements, the four seasons, the four 
periods of the day and the four bodily humours. As the Renaissance progressed, the figure of the 
reclining man, leaning on an elbow, began to take on a different meaning, and the characteristic 
river god pose began to symbolise a state of melancholia. 

The new series of seated figures is connected to the mainstream of universal art not simply by 
the traditional symbolism and the prototypes mentioned above; the emphatically distorting nature 
of the new interpretations brings a whole host of European cultural traditions and interpretations 
to the mind of the viewer. Renaissance art built up its own aesthetic from the fragmentary remains 
of classical art, elevated to an ideal against which perfection could be measured. The coalescent 
wholeness of these fragments is fascinating, but it is the torso which most impels us to reconstruct 
and to supply what has been lost. In Renaissance symbolism the torso was a symbol of imperma-
nence, a reminder of time's all-destructive power. Reconstructing such fragments is mortal man's 
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way of making a stand against time, trying to bring a dead era back to life. The torso carries along 
with it all the melancholy of mortality, and only in modern art at the turn of the century, which 
distances itself from the depiction of naturalistic scenes, does it attain the status of an independ-
ent work of art. The formal and philosophical paradox of the part reflecting the whole is given pri-
mary treatment in the art of Rodin, Archipenko, Brancusi, Maillol, Moore, Zadkine and, among 
Hungarian artists, by Erzsébet Forgács Hann, Erzsébet Schaár and Tibor Vilt. Paizs' torso imprints 
provide a fusion between the classical ideal of beauty and the scepticism of deconstructivist mod-
ernism. Fragments of former pagan gods can be considered embodiments of this canon just as 
much as they can be seen as expressions of an irreparably damaged whole. In some measure the 
function of art is to preserve values, conventions and beliefs in a sort of "museum of the imagina-
tion". These prints by László Paizs go a long way towards fulfilling that function. 

E. R. 
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Király és királynő, 2000 

A Király és Királynő Henry Moore azonos című, 1952-1953-ban készült bronzszobrának (Washington, 
Joseph Hirschhorn Museum and Scuplture Garden) inspirációja nyomán született. Közvetve azon-
ban a házastársi portrék azon hagyományához kapcsolódik, amelynek egyik forrását az egyiptomi 
családi szoborcsoportok, fáraószobrok sorozata jelenti (egyik leghíresebb példájuk: Rahotep és 
Nofret festett mészkőszobra, i. e. III. évezred, Kairó, Múzeum). Közelebbi mintaképként az euró-
pai barokk festészet kétalakos eljegyzési, házasságkötési mellképek típusa említhető — köztük az 
egyik legnagyobb hatású Rembrandt Zsidó menyasszonya (Amszterdam, Rijksmuseum) —, vagy 
annak legújabbkori, groteszk felhangokkal telített derivátumaként Grant W o o d Amerikai gótiká-
ja (1930, Art Institute of Chicago). 

Paizs a plasztikus együtteseket sík felületre transzponálja, ami felerősíti az egyiptomi és moore-i 
mintaképek szigorú és ünnepélyes frontalitását. A figurák lényegretörő, archaikus beállítása az 
arany és ezüst árnyalataiból kibontakozó felületeknek köszönhetően szakrális képzeteket kelt. Az 
egyedi vonásaiktól megfosztott modellek a férfi-nő kapcsolatot általános fogalmi szintre emelő 
szuggesztív ikonképpé tisztulnak. Testük körvonalai mágikus természeti képződményekként rajzo-
lódnak a fúrt lyukakkal is fellazított képsíkra. Az egymásra rétegződött nemes anyagú rétegek ki-
meríthetetlen gazdagságú rajzolata - freskótöredékekhez vagy a torinói lepelhez hasonlóan — test-
lenyomataik ősiségét, kultikus jellegét bizonyítja. Megjelenésük szakrális pompája felidézi az ural-
kodópár koronként alig változó szimbolikus jelentéstartalmait: együttesük a tökéletesség, egység, 
férfi és női princípium egyesülésében kifejőződő összhang jelképe. Míg a királynő a tökéletes szép-
séget, termékenységet, érzelmet és cselekvést képviseli, a király a hatalom, erő, szellem, akarat és 
törvény megtestesítője. 

A kettős házastársi portré - akár a hagyományosan a hitvesi ágy fölött, a szentképek társaságá-
ba fogadott, az évtizedek folyamán átszíneződő esküvői fotók - az alapvető férfi és női princípiu-
mok, az örök „királyok és királynők" kultuszképévé formálódik Paizs művén. Miközben roncsolt 
és megdolgozott felületeivel Paizs az anyagot átformáló idő munkáját imitálja, alakjairól leoldódik 
minden esetleges, egyedi, mulandó elem és testük anyagtalanná szellemített lenyomata nyitott ka-
puként — hasonlóan az ikonokhoz — alkalmassá válik arra, hogy közvetítsen az anyagi és a termé-
szetfölötti között. 

R. E. 

King and Queen, 2000 

This work was inspired by Henry Moore's 1952 -53 bronze statue of the same name, in the Joseph 
Hirschhorn Museum and Sculpture Garden, New York. However, it also has links to the traditions 
of painting married couples which can be found in ancient Egyptian family groups and Pharaoh 
portraits (notably the painted limestone statues of Rahotep and Nofret, 3rd century ВС, Cairo 
Museum). A nearer relative would be the two-figure engagement or wedding portraits typical of 
the Baroque era in Europe, one of the best of examples of which is Rembrandt's Jewish Bride 
(Rijksmuseum, Amsterdam), or, to give a more modern derivative with overtones of the grotesque, 
Grant Wood's American Gothic (1930, Art Institute of Chicago). 

Paizs transposes his statue groups onto a planar surface, which enhances the stark, solemn 



frontality of his ancient Egyptian and Henry Moore prototypes. The no-nonsense, archaic arrange-
ment of the figures creates an almost sacral atmosphere, thanks in part to the silver and gold tones 
of the surfaces. The figures are devoid of individual character; instead they come across as sugges-
tive icons depicting the relationship between male and female. The outlines of their bodies appear 
as mystic products of nature drawn against the picture plane, which is softened by the holes pierced 
in it. The surpassing richness of the overlapping layers of gold and silver gives these body imprints 
a primaeval, cult quality akin to fragments of frescoes or even the Turin Shroud. The sacral pomp 
of their appearance expresses the symbolic significance of the royal pair — a significance which barely 
alters through the ages. Their togetherness becomes a symbol of oneness, unity, perfection, and of 
the harmony deriving from the conjoining of the male and female principles. While the queen rep-
resents perfect beauty, fertility, emotion and feeling, the king embodies power, strength, will, intel-
ligence and law. 

The double marriage portrait, as interpreted by Paizs, becomes a cult image of the basic male 
and female principles and the eternal notion of "king and queen". It is Paizs' own take on the tra-
ditional wedding photo, standing beside the marriage bed along with the image of Christ and the 
Virgin, yellowing and curling at the edges as the years go by. While with his ragged, worked sur-
faces Paizs is imitating the ravaging effects of time, all trace of mortality, mutability and individ-
uality are removed from his figures, and the spiritualised, incorporeal imprint of their bodies takes 
on the properties of an icon, able to mediate between the material and the supernatural. 

E. R. 

Király és királynő 
farost, olaj, poliészter, 
122x200 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

King and Queen 
Oil, alpolid on plywood, 
122x200 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 





Király és királynő II., 2000 
Olaj, alpolid, préselt lemez, 
114x183 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Sulyok Miklós 

King and Queen No. 2, 2000 
Oil, alpolid on plywood, 
114x183 cm 
Property of the artist 
Photo: Miklós Sulyok 





Két fekvő figura I., 1999 
Olaj, alpolid, préselt lemez, 
265x165 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Two Reclining Figures No. 1, 1999 
Oil, alpolid, plywood, 
265x165 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Kettős figura (részlet), 2000 
Olaj, alpolid, préselt lemez, 
173x231,5 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Double Figures (detail), 2000 
Oil, alpolid, plywood, 
173x231.5 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Kettős figura, 2000 
Olaj, alpolid, préselt lemez, 
173x231,5 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Double Figures, 2000 
Oil, alpolid, plywood, 
173x231.5 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 





Cím nélkül XV, 1997 
Akril, papír, préselt lemez, 
250x138 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Untitled No. 15, 1997 
Acrylic, paper on plywood, 
250x138 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 





Kettős figura III., 2000 
Festett, anyagában színezett 
poliészter, préselt lemez, 
122x200 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Double Figures No. 3, 2000 
Coloured, painted polyester 
on plywood, 
122x200 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Álló figura L, 1999 

Az ókori Görögország szobrászatának fennmaradt emlékei nagyban meghatározták az európai mű-
vészet további sorsát, hatásuk kitörölhetetlen az elmúlt évszázadokból és nyomot hagynak a jelen 
gyorsan málló szövetében is. Az athéni Akropolis Múzeum Kritiosi ijfúként ismert márványszobrá-
nak sziluettje Paizs ezredvégi művére rajzolódik rá. Az olimpiai győztesként hérosszá magasztosult 
halandó töredékességében is monumentális emlékszobrának körvonala betölti a képfelület teljes 
magasságát, uralja környezetének minden elemét, jelezve, hogy a látvány egyedüli tárgya az em-
ber, és szellemi lényegének elsődleges kifejezője, anyagi burka, az emberi test. Minden kor készte-
tést érzett arra, hogy megalkossa saját emberideálját, amely végsősoron nem egyéb, mint az ember 
anyagi világhoz, materiális valósághoz való viszonyának kifejezője. Paizs 1999-es emberképe több-
szörös áttételeken keresztül, múltat és jelent összekötő ívben ölt formát. Mivel képe nem élő mo-
dell, hanem mesterséges faragvány ábrázolása, tárgya nem az egyedi individuum, hanem az eszmé-
nyiben testet öltő általános, nem az emberi test jelenidejű érzéki látványa, hanem az arról alkotott 
koronként változó forma. Ez a forma az antikvitás emberképe, amely a maga ellentétek kon-
trasztjából épülő szerkezetével, kiérlelt arányrendszerével, a valóság részelemeiből szelektált esz-
ményi teljességével az európai emberábrázolás mindenkori mértékévé vált. Miután az antikvitás 
kánonjának meghaladhatatlan tökéletessége az évszázadok folyamán hol termékeny inspirációs for-
rás, hol bénító törvénytár volt, az ezredvég abszolútumok és teljesség után sóvárgó embere számá-
ra egyensúlya ma ismét vonzóvá lett. Az Álló figura I. tehát értelmezhető művészettörténeti para-
frázisként, amely a mindenkori esztétikai kánonról folytatott polémiában a törvény formaadó hi-
vatása és az útmutató eszmények létjogosultsága mellett foglal állást. 

Az utóbbi évtizedek nagyfokú históriai érzékenységét és a posztmodern kor klasszikus mérték 
iránti igényét tükröző Álló figura I. a különböző történeti korok sajátos törekvéseit a jelen közös 
nevezőjére vonatkoztatva mutatja fel: az ókori és reneszánsz szépségeszmény modernkori lenyoma-
ta a mondriani geometrikus absztrakciót és az aranymetszés ősi arányrendjét megidéző fekete sá-
vok szerkezetére épül. A két — első pillantásra egymással semmiféle közösséget nem mutató — képi 
világlátás egymásra vetítése közösségüket bizonyítja: az ideális emberképnek formát adó matema-
tikai alapú kánon és a geometrikus formarendet alakító természeti arányrendszer szellemi azonos-
ságát, figurativitás és absztrakció egymást átható együttműködését. Mindez szabályos és esetleges, 
törvényszerű és véletlen, személyes és általános egymásra rétegződő fogalompárjaival telíti a lát-
ványt. Az anyag lenyűgözően változatos formaváltozataiban és színátmeneteiben az öntörvényű 
természet, a sötét sávok és néhol előbukkanó alárajzok gesztusaiban a szenvedélyek és ösztönök al-
kotó ereje nyilatkozik meg, míg az antik márványszobor kimért arányaiban és a szerkezetét látha-
tóvá tévő sávokban, a technika biztos kezű uralásában a formaadó művész, a törvényalkotó, tudatos 
ember ölt testet. 

R. E. 

Standing Figure No. 1, 1999 

Ancient Greek sculpture has had a profound effect on the development o f European art. The effect 
is obvious not only in the creations of previous centuries, but in present-day works as well. In this 
work Paizs makes use of the outline of the marble statue known as the Boy from Kritios in the 
Acropolis Museum in Athens. The statue of this Olympic champion, feted as a hero, may be frag-
mentary, but it is still monumental in its effect, and Paizs uses its outline to fill the entire length 



Álló figura I., 1999 
Préselt lemez, olaj, poliészter, 
265x165 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Standing Figure No. 1, 1999 
Oil and alpolid on plywood, 
265x165 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



of his picture space, so that it dominates its entire environment, announcing that man is the sub-
ject of this piece, and that his primary vehicle for spiritual expression is that mortal coil, his body. 
Throughout the ages man has felt the impulse to create his own human ideal, which in the end 
amounts to nothing more than an expression of humankind's relationship with the material world. 
In this work Paizs forms a link between past and present, at several removes. Since his picture is 
not a living model, but the depiction of an artificial carving, his subject is not a one-off individu-
um but a generalisation of an ideal, and the work as a whole is not a present-day depiction of the 
human body but a version of an ever-changing template. This template is the classical version of 
man, which with a structure built upon its own contrast of opposites, with its mature proportions 
and with its ideal coalescence composed of selected elements of reality, turns into a universal yard-
stick for human representation. Since the unsurpassable perfection of the classical canon has been, 
over the centuries, by turns a source of fertile inspiration and a cramping, restrictive book of rules, 
a sense of balance is something that modern man, thirsting after millennial absolutes, has once 
again come to seek. Standing Figure No . 1 can be interpreted as an art-historical paraphrase which 
makes its position in the universal aesthetical polemic quite clear: it comes down firmly on the side 
of guiding principles and of formal laws. 

Standing Figure No. 1 reflects the historical sensitivity of recent decades, as well as the post -mod-
ern desire to return to classical proportions. It brings the yearnings and strivings of every age down 
to a single, present common denominator: this modern version of the classical and Renaissance ideal 
of beauty is built upon a structure of black bands which evoke both the classical proportions of gold 
etching and the geometric abstraction of Mondrian. These two pictorial world views - which at first 
glance would seem to have nothing in common — reveal their kinship as soon as they are brought 
into juxtaposition: they reveal the similarity in spirit between the mathematical canon on which the 
ideal human form is based and the natural system of proportions from which geometry is derived. 
The result is a mutually collaborative bond between the figurative and the abstract. Everything 
about this work is imbued, layer upon layer, with a conceptual pairing of rule with chance, regular 
with arbitrary, individual with general. The material itself provides a fascinating variety of forms, 
shapes and gradations of colour, creating an impression of self-governing nature. The dark bands 
and graphic sub-gestures which peep out here and there serve as embodiments of the creative power 
of passion and of instinct. With the measured proportions of the classical marble sculpture and the 
bands which render its structure visible, and in his sure-handed mastery of technique, the artist 
comes across as someone consciously creating form, and shaping law. 

E. R. 



Álló figura IL, 1999 
Olaj, alpolid, préselt lemez, 
265x165 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Standing Figure No. 2, 1999 
Oil, alpolid on plywood, 
265x165 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 





Utolsó előtti nap, 1985 
Színezett poliészter, préselt lemez, 
183x244 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Kiss Antal 

Penultimate, 1985 
Plywood, coloured polyester 
183x244 cm 
Property of the artist 
Photo: Antal Kiss 



Cím nélkül IX., 1997 
Vegyes technika, papír, 
100x70 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Harmati András 

Untitled No. 9, 1997 
Mixed media on paper, 
100x70 cm 
Property of the artist 
Photo: András Harmati 



Cím nélkül, 1997 
Vegyes technika, papír, 
100x70 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

Untitled , 1997 
Mixed media on paper, 
100x70 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 



Cím nélkül X., 1997 

Paizs 1993-ban készíti el a 15. századi gótikus táblaképfestészet egyik legmegrázóbb alkotásának, a párizsi 
Louvre-ban őrzött Avignoni Piéta címen ismert táblakép parafrázisát. A mű újabbkori átirata hűen követi 
a klasszikus előkép kompozicionális felépítését, de az „Európai kövületek" sorozatának egyéb darabjaihoz 
hasonlóan egy negatív utópia komor monumetumaként jelenik meg. Az ezt követő években Paizs művé-
szetének fő témája az emberi test lesz, és a néhány alakosra redukált kompozícók a művészet antikvitás-
ban és a reneszánszban kidolgozott embereszményét kutatják. Látszólag a Cím nélkül X. négyes figurája 
is egy klasszikus antik torzó lenyomatait őrzi. A lendületes, karcsú törzs azonban az Avignoni Piéta halott 
Krisztusának alakjából származik. Paizs tehát négy évvel a teljes kompozíciót követő feldolgozása után 
nagy méretű grafikáján elhagyja a főalakot kísérő valamennyi mellékszereplőt. így válik kilencven fokos 
szögben elforgatva Krisztus ívbe feszülő élettelen teste új, semleges környezetbe emelve eszményi antik 
ifjúvá. Paizs profán gesztusa anélkül vetíti egymásra a középkori istenember fájdalmas testét egy fiktív gö-
rög isten tökéletes alakjára, hogy bármelyiket is megfosztaná magasztos szakralitásától. Az ily módon kö-
zös nevezőre hozott, egymásra csúsztatott kétféle embereszményt megtestesítő akt töredéke rámutat a po-
gány és keresztény kultúra alapvető azonosságára, az átváltoztatás aktusában mintegy újra játssza a kettő 
kölcsönhatásának, szimbiotikus együttélésének folyamatát. 

A középkori Piétából antik torzóvá transzponált test-töredék lenyomatainak sorozata az eredeti megsok-
szorozhatóságának problémáját is felveti. Teológiai szempontból felidézi a keresztény ikon azon értelmezé-
sét, mely szerint Krisztus valamennyi ábrázolása egyazon őskép replikája. A keresztény kultuszkép szent-
ségét, az anyagi és szellemi szféra közötti mediális hivatását tehát éppen a feltételezett azonos ősforrás elis-
merése biztosította. Az antikvitás művészetének oldaláról közelítve a klasszikus torzók sorozata a görög-
római művészet emlékanyagában fennmaradt nagyszámú kópia létezésére hívja fel a figyelmet. Az utókor 
antikvitásképe nagyrészt hellenisztikus és római másolatok alapján formálódott, a klasszicitás eszményét 
ezekből párolták kánonná az elmúlt évszázadok. A másolatok ugyanakkor minden kor művészetének -
változó funkciójú és megítélésű - szerves részei. Paizs kompozíciójának figurája egy egyedi festmény ki-
ragadott részletének pszeudo-lenyomata. Mivel előképe nem a párizsi kép, hanem annak multiplikált képi 
formája, valamint az arányaiban felnagyított figura tengelye az eredetihez képest elfordított, az alak csak 
látszólag közvetlen és hű kópia, valójában egyedi variáns. A képsíkon ennek a személyes átiratnak a meg-
többszörözött képe jelenik meg. Azonban a sablon nyomán készült formák azonossága is csupán látszóla-
gos. Sorozatuk voltaképpen szekvencia, vagyis azonos motívum eltérő formában - „hangszínben" - való is-
métlése. A test-torzók ellenpontos szimmetriába rendezett, fakturálisan változatos fríze így voltaképp a tel-
jes azonosság lehetetlenségére és a különbözőség szükségszerűségére mutat rá. A tudatos választásban 
megtestesülő törvény és az anyag sajátosságainak, esetlegességeinek teret engedő véletlen ütköztetése ily 
módon egyfajta állásfoglalásnak tekinthető az egyedi individualitás mellett. 

R. E. 

Untitled No. 10, 1997 

In 1993 Paizs completed his paraphrase of the Avignon Piéta, one of the most beautiful examples of 15 th 
century Gothic tableau painting, now held in the Louvre. The contemporary reworking faithfully follows 
the compositional structure of its prototype, but, like all the other pieces in the "European Fossils" series, 
the result is a sombre monument to a sort of negative Utopia. In the years that followed, the main focus of 
Paizs' work became the human body, and the compositions, reduced to just a few figures, take as their 



Untitled No. 10, 1997 
Mixed media on paper, 
100x170 cm 
Property of the artist 
Photo: Prutkay DIAstúdió 

Cím nélkül X., 1997 
Papír, vegyes technika, 
100x170 cm 
A művész tulajdona 
Fotó: Prutkay DIAstúdió 

inspiration the forms of the human ideal that appeared in classical and Renaissance art. Untitled No. 10 
would also seem to make use of imprints of antique torsos - but the slender, dynamic torso that we see 
here is in fact originally derived from the figure of the dead Christ in the Avignon Piéta. The graphic ver-
sion of the work, which postdates the completed Piéta paraphrase by four years, does away with all the 
accompanying figures and leaves only the central one remaining. The tense, arched body of the dead 
Christ, turned through an angle of 90°, is thus raised, in its entirely neutral surroundings, to the status of 
a classical ideal of youth. This profane gesture allies the suffering body of the mediaeval Son of God with 
the perfect physique of a fictitious Greek god without in any way detracting from the noble, sacral quali-
ty of either. The nude fragment, which embodies the two forms of the human ideal, merged into one and 
brought down to a single common denominator, demonstrates the fundamental likeness between pagan 
and Christian cultures. The act of transforming one into the other seems to play out the processes of reci-
procity and symbiotic coexistence. 

This series of fragmentary body imprints transposed from mediaeval Piéta to classical torso raises the 
age-old question of multiplicability. From a theological point of view the Christian icon expresses the notion 
that all depictions of Christ are replicas of a single original image. It is the recognition of the existence of 
such a presumed ancient source that guarantees the icon its holiness, and allows it to mediate between the 
material and spiritual spheres. The classical torso series draws our attention to the existence of numerous 
copies among Greek and Roman artistic remains. Posterity's idea of ancient art is largely based on 
Hellenistic and Roman copies, and in recent centuries these became the basis for the Classicist ideal. Copies 
are always and have always been, in every age, though with varying functions, an integral part of what 
constitutes art. The figure in Paizs' composition is the pseudo-imprint of selected sections of a unique paint-
ing. Since its prototype is not the work in the Louvre at all, but a reproduced pictorial image of that, and 
since the enlarged figure appears along a different axis from the original, the figure only appears to be a 
faithful copy. In reality it is a one-off variant. The replicated images of this personal transcription appear 
on the picture plane - but even then, the templated figures are only giving an illusion of being identical. 
The series is in fact a sequence; in other words different variations on an identical theme, the same thing 
repeated chromatically. The frieze, varied in its handling and composed of a contrapuntal symmetry of tor-
sos, demonstrates the impossibility of any two things being totally identical, pointing out the necessity of 
difference. This law, embodied in conscious choice and in the chance juxtapositions which give free rein to 
the peculiarities and arbitrariness of the material, can be seen as a way of making a stand for individuality. 

E. R. 
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Paizs László 

Paizs László életműve kemény ellenállást tanúsít az összefoglaló, a teljességre törő szándékokkal 
szemben: az e könyvbe foglalt visszapillantó áttekintés csupán szelektív jellegű lehet. Ennek ellenére 
egy nyughatatlan, minden tradicionális képző- és iparművészeti ágazatban, műfajban, a síkban és a 
térben is otthonosan mozgó, minden tradicionális képző- és iparművészeti ágazatot és műfajt 
megújítani, a síkot és a teret is meghódítani vágyó szenvedélyes kísérletező szellemmel áthatott és 
hajtott művész portréja rajzolódhat meg e szükségszerűen válogató szempontokat érvényesítő kötet 
által. Látszólag szerteágazó törekvéseket láttató és sejtető, valójában a mélyrétegekben kompakt 
egységet teremtő, rendkívül változatos oeuvre egy-egy korszakával, néhány műegyüttesével 
ismerkedhet meg az olvasó a Paizs László művészi világának gazdagságát felvillantó kiadvány 
forgatása közben. A nyugodtnak korántsem ítélhető, súlyos konfliktusokkal terhelt korszakokban 
kibontakozó pályaképet felvázoló tanulmány, az egy-egy alkotás megközelítését segítő műelemzések, 
a kritikák szemelvénygyűjteménye és a munkásság állomásait regisztráló életrajzi adatsor, a 
bibliográfia - és természetesen legelsősorban az alkotások reprodukciói - révén a X X . század 
második ötven évének mozgalmas és izgalmas lényegét, mintegy összefüggései által emelhető ki a 
rendszerből a Paizs-alkotások a korszellem által hitelesített, karakteres egyéni vonásokkal felruházott, 
átitatott együttese. 

W. T. 

The varied oeuvre of László Paizs presents problems for anyone wanting to summarise or characterise 
it in its entirety. The retrospective overview provided by this volume can only hope to be selective 
at best. Despite this, however, a comprehensive portrait does emerge: the portrait of a restless 
artist, fully at home in all branches of fine and applied arts, happy in any genre and on any plane, 
and yet ever striving to breathe new life into what is traditional, to conquer both the spatial and 
the planar, infused with a passionate love of experimentation. Though Paizs' endeavours appear to 
have many ramifications, the effect o f their variety is deceptive. In fact what they create, layer on 
layer, is a kind of compact unity. This book explores the different periods of Paizs' oeuvre as a way 
of demonstrating both the unity and the breadth of his achievement. The story is not one of peaceful 
development: Paizs' career consists of a series o f restless, conflict-ridden stages. This book traces 
these in detail, providing commentary on selected works, as well as a compendium of critical reaction 
to those works, a biographical chronology, a bibliography and reproductions of the works themselves, 
placing László Paizs firmly within the context of his times - the turbulent, ever-changing art world 
of the latter half of the 20th century. Paizs' works are imbued with the spirit o f those times, but 
also emerge as a coherent canon invested with a unique and idiosyncratic character o f their own. 

T . W . 




