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Szikes föld. w Sodic Soil w 2008
égetett papír plexilapban w burned paper in plexiglass sheet w 149×148 cm
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Kaktuszültetés savas esôben I. w Cactus-Planting in Acid Rain, No. 1 w 2005
papír, plexi w paper, plexiglass w 98×150 cm

Kaktuszültetés savas esôben II. w Cactus-Planting in Acid Rain, No. 2 w 2007
papír, plexi w paper, plexiglass w 200×300 cm
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Angyali üdvözlet w Annunciation w 2005
papír, plexitáblában w paper in plexiglass panel w 107×148 cm
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Férfi torzó w Male Torso w 2005
égetett papír, metálfólia plexilapban w burned paper, metal foil in plexiglass sheet w 70×45 cm

Magángyûjtemény w Private collection

Képek – Pictures
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Ülô figura w Seated Figure w 2005
égett papír, plexi táblában w burned paper in plexiglass panel w 108×75 cm

Férfi torzó w Male Torso w 2005
égetett papír, plexitáblában w burned paper, plexiglass panel w 80×60 cm

Magángyûjtemény w Private collection

Férfi balta nélkül w Axeless Man w 2005
farost, égetett papír, plexi w fibreboard, burned paper, plexiglass w 110×77 cm

Képek – Pictures
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Vázlat w Sketch w 1999
papír, pasztel, tus w paper, pastel, ink w 20×30 cm
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Cím nélkül w Untitled w 2007
papír plexitáblában w paper in plexiglass panelw 90×70 cm
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Ketten a padon I. w Two on a Bench, No. 1 w 2004
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm

Magángyûjtemény w Private collection
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Ketten a padon II. w Two on a Bench, No. 2 w 2004
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm

Magángyûjtemény w Private collection
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Téli nyaralás w Winter Summering w 2005
égetett papír, plexitáblában w burned paper in plexiglass panel w 100×147 cm

Pihenô meteorit esôben w Resting in Meteorite-Rain w 2005
égetett papír, plexitáblában w burned paper in plexiglass panel w 97×150 cm

Képek – Pictures
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Ketten a padon III. w Two on a Bench, No. 3 w 2004
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 174×219 cm

Magángyûjtemény w Private collection
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Ketten a padon IV. w Two on a Bench, No. 4 w 2004
akril, rajzszén, török vászon w acrylic, charcoal, Turkish canvas w 174×219 cm
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Ketten a padon IV. w Two on a Bench, No. 4 w 2004
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm
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Ketten a padon V. w Two on a Bench, No. 5 w 2004
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm

Divat a másik bolygón. w Fashion from Another Planet w 2004
részlet w detail

akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm

Magángyûjtemény w Private collection
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Divat a másik bolygón. w Fashion from Another Planet w 2004
részlet w detail

akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm

Magángyûjtemény w Private collection
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Ketten a padon VII. w Two on a Bench, No. 7 w 2004
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 125×230 cm
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Égô Bottocelli w Burning Botticelli w 2009
akril, poliészter, préselt lemez w acrylic, polyester, compressed panel w 215×325 cm
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Király és királyné II. w King and Queen, No. 2 w 1999
festett, anyagában szinezett poliészter préselt lemez w painted, dyed polyester, pressed board w 114×183 cm

Piéta w Pietà w 1993
festett, anyagában szinezett poliészter préselt lemez w painted, dyed polyester, pressed board w 122×220 cm

Magángyûjtemény w Private collection

Képek – Pictures
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Király és királyné I. w King and Queen, No. 1 w 1999
festett, anyagában szinezett poliészter préselt lemez w painted, dyed polyester pressed board w 122×200 cm

Letaszítottak w The Shoved Down Ones w 2009
akril, poliészter préselt lemez w acrylic, polyester pressed board w 215×325 cm

Képek – Pictures
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Ketten a padon IX. w Two on a Bench, No. 9 w 2004
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm

Ketten a padon VIII. w Two on a Bench, No. 8 w 2004
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm

Képek – Pictures
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Hármas karambol w Triple Collision w 2007
akril, török vászon w acrylic, Turkish canvas w 135×220 cm

Gépmadár w Mehanical Bird w 2009
égetett papír, metálfólia, plexitáblában w burned paper, metal foil in plexiglass sheet w 70×98 cm
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Égô Harley Davidson w Burning Harley Davidson w 2007
égetett papír, metálfólia, plexitáblában w burned paper, metal foil in plexiglass sheet w 200×300 cm
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Égô aranyszövés w Burning Golden Tissue w 2008
papír, égetett metálfólia, plexi táblában w paper, burned metal foil, in plexiglass panel w 100×150 cm
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Cím nélkül w Untitled w 2008
égetett aranyfólia, papír, plexi táblában w burned golden foil, paper, in plexiglass sheet w 42×57 cm
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Cím nélkül w Untitled w 2008
égetett aranyfólia, papír, plexi táblában w burned golden foil, paper, in plexiglass sheet w 25×30 cm

Cím nélkül w Untitled w 2008
égetett aranyfólia, papír, plexi táblában w burned golden foil, paper, in plexiglass sheet w 91×125 cm
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The STigmaS of 1956 

The sublimely tragic chapter of modern Hungarian history was the 1956 Revolution and War of Independence: the dramatic unfolding of events – of 

the unrestrainable explosion of the thirst for freedom, the heroic undertaking of the battle and the crush of the struggle – was synthesised into the 

symbol of irrepressible force, inherent in the national consciousness, the national solidarity. Painter László Paizs also lived through the Budapest 

events of the Revolution, as a second-year student of the Hungarian Academy of Applied Arts. Just as in so many of his contemporaries, the revo-

lutionary exaltation of the Budapest people took root in him for life, carrying him along with its momentum, and the images of the occurrences 

became profoundly etched in his visual memory: the radios placed in windows, the captions painted onto display windows, the leaflets fluttering 

down, the burnt-out tanks, the overturned trams, the buildings shot to devastation, the rooms without walls, opening onto the street, the mutilated 

remains of building ornaments. On the half-century anniversary of the Revolution and the War of Independence, László Paizs evokes the visions of 

his memory in his large-scale, expressive series, entitled Wounds 1956 . It is not to a time-travel illustrated with a journalistic account that he invites 

us, however, but with his unusually formed, painterly-sculptural compositions, he rather summarises in a sensory expression the beauty of the  

Revolution – as guided through his world of dreamlike reminiscences and visions, the drastic nature of the crush and the pain of failure. 

Between the surfaces and spaces of László Paizs, freely wandering in the world of his compositions – roaming here in the sphere of his sculptural 

object-creation, there in his painterly creation of the image, or there in the borderland where the two merge – the motifs of destiny-changing 20th-

century Hungarian history emerge over and over again: his 1970s object, entitled The Crown Princ and Princess have been Murdered (newspaper 

headline, 28 June 1914), made of newspaper, insects and plexiglass, is an emblematic chef-d’oeuvre of modern Hungari-an art, but we can refer to 

numerous other compositions from the 1980s and 1990s that reflect upon the absurdity of the Communist regime, and are staggering. The large-

scale panels of the Wounds 1956 series, also unfurling a sculptural universe of effects – in which “shots”, strikes and pierces open into wounds and 

craters, and in which the indissoluble textural and factural material characteristics, forming reliefs, fuse into a flawless unit with painterly-artificial 

traces of intervention – are compositions of historical definition, but also of transposed, metaphorical phrasing. The dominant motifs of these works 

are the aggressive and brutal fractures of the panels, in which the characteristic shadow-like figures, obscurely sketched, alluding to Budapest’s 

eclectic building sculptures and ornamentation, and their classical, mediaeval and ancient archetypes, appear only in lieu of a secondary catchword: 

torsos and pietàs. Beyond all this, László Paizs elaborates a visual language that ingeniously amalgamates a non-figurativeness and figurativeness, at 

the same time fusing temporal planes, and with his shooting sequence, and his traces of 1956 Central/Eastern European bullet-scars, the general 

comprehension, mentality and heroic readiness to sacrifice raise the lacerated-slashed compositions to the heights. 

The devices of László Paizs, the alchemist painter – organically linked to the earlier periods of his oeuvre – include polyester, earth, brick powder, 

plywood, acrylic, from which and in which golden stigmas dawn in his slashed visual terrains of restrained white and grey, and occasionally black 

stains: we are confronted with captivating monumental, historical frescoes, saturated with the authenticity of his personality and intimate lyricism, 

i.e., with our past which opens onto mystical perspectives.

Tibor Wehner

1956 STigmái 

A legújabbkori magyar történelem fenségesen tragikus fejezete 1956 forradalma és szabadságharca: a szabadságvágy fékezhetetlen kirobbanásának, a 

harc hôsi vállalásának, majd a küzdelem eltiprásának drámai eseménytörténete a nemzeti tudatban, a nemzeti összefogásban rejlô elfojthatatlan erô 

szimbólumává szintetizálódott. Az Iparmûvészeti Fôiskola másodéves hallgatójaként a forradalom budapesti történéseinek részese, átélôje volt Paizs 

László festômûvész is, akiben - oly sok kortársához hasonlóan - életre szólóan megrögzôdött a pesti nép forradalmi lelkesültsége, magával sodró lendü- 

lete, s vizuális emlékezetében mélyen bevésôdtek az események képei: az ablakokba tett rádiók, a kirakatokra pingált feliratok, a röplapok hullása, a 

kiégett tankok, a felborult villamosok, a rommá lôtt házak, az utcára nyíló, fal nélküli szobák, a megcsonkult épületdísz-maradványok. A forradalom 

és a szabadságharc félévszázados évfordulóján a Sebek 1956 címû nagyszabású, expresszív mûsorozatával Paizs László felidézi emlékképeit, de nem 

riportszerû beszámolóval illusztrált idôutazásra invitál, hanem különös megformálású, festôi-plasztikai alkotásaival az álomszerû visszaemlékezések, 

a látomások világába kalauzolva a forradalom szépségét, eltaposásának drasztikumát, elbukásának fájdalmát érzéki kifejezésekként összegzi. 

Paizs László síkok és terek között szabadon csapongó, hol a plasztikai tárgyteremtés, hol a festészeti képalkotás szférájában, hol a kettô összemosódó 

határterületén kalandozó alkotói világában újra meg újra felbukkannak a magyar történelem sorsfordító, XX. századi mozzanatai: A trónörököspárt 

meggyilkolták (Újsághír, 1914. június 28.) címû, 1970-es újságpapír, bogár, plexitömb-objektje a modern magyar mûvészet emblematikus fômûve, 

de hivatkozhatunk számos, a kommunista rend abszurditásaira reflektáló, megrendítô, az 1980-as és 1990-es években keletkezett kompozícióra is. 

A Sebek 1956 -sorozat nagyméretû, plasztikai hatásvilágot is kibontakoztató képtáblái is - amelyeken “lövések”, becsapódások, áttörések sebhelyei 

és kráterei nyílnak meg, s amelyeken a dombormû-alkotó, egymástól elválaszthatatlan texturális és fakturális anyagi sajátosságok tökéletes egységbe 

olvadnak a festôi-mûvi beavatkozásnyomokkal - történelmi meghatározottságú, de áttételes, metaforikus megfogalmazású alkotások. E mûvek leg-

fontosabb motívumai az agresszív és brutális képtábla-roncsolások, amelyeken mintegy csak mellékszólam gyanánt jelennek meg az árnyékszerû, 

sejtelmesen megrajzolódó, jellegzetes, budapesti eklektikus épületplasztikákra, kapuszobrokra, oromdíszekre, illetve az ezek klasszikus, középkori 

és antik elôképeire hivatkozó figurák: torzók és pieták. Mindazon túlmenôen, hogy Paizs László így egy nonfigurativitást és figurativitást leleménye-

sen ötvözô képi nyelvezetet munkál ki, egyszersmind az idôsíkokat is összeolvasztja, s a sorozatlövésekkel, az 1956-os kelet-közép-európai belövések 

nyomaival roncsolt-szabdalt kompozíciókat az általános jelentéskörök, a szellemiségek, a heroikus áldozatvállalások magasságába emeli. 

Paizs László, az alkimista festô eszközei - az életmû korábbi periódusaihoz szervesen kapcsolódva - a poliészter, a föld, a téglapor, a rétegelt lemez, 

az akril, amelyekbôl és amelyeken visszafogott, fehér és szürke, néhol fekete foltokkal szabdalt kép-terepeken arany stigmák derengenek fel: a sze-

mélyesség hitelességével és bensôséges lírájával átitatott, magával ragadó monumentális történelmi freskókkal, vagyis a misztikus távlatokat nyitó 

múltunkkal szembesülhetünk. 

Wehner Tibor
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Lehetséges célpont 1956 w Potential Target 1956 w 2006
akril, poliészter, préselt lemez w acrylic, polyester, compressed panel w 170×170 cm
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Budapest 1956. október w Budapest October 1956 w 2006
üvegszálas poliészter, metál fólia w fibreglass polyester, metal foil w 215×325 cm
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Budapest, 1956. november w Budapest, November 1956 w 2006
föld, poliészter, rétegelt lemez w soil, polyester, plywood w 200×300 cm
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Becsapódó ôszi lövedékek 1956. V. w The Impact of Autumn Bullets 1956, No. 5 w 2006
akril, poliészter, préselt lemez w acrylic, polyester, compressed panel w 169×109 cm
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Becsapódó ôszi lövedékek 1956 II. w The Impact of Autumn Bullets 1956, No. 2 w 2006
akril, poliészter, préselt lemez w acrylic, polyester, compressed panel w 169×112 cm
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Becsapódó ôszi lövedékek 1956 III. w The Impact of Autumn Bullets 1956, No. 3 w 2006
akril, poliészter, préselt lemez w acrylic, polyester, compressed panel w 110×170 cm
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Becsapódó ôszi lövedékek 1956 I. w The Impact of Autumn Bullets 1956, No. 1 w 2006
akril, poliészter, préselt lemez w acrylic, polyester, compressed panel w 138×82 cm
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Célzott lövés 1956 w Aimed Firing 1956 w 2006
akril, poliészter, préselt lemez w acrylic, polyester, compressed panel w 169×152 cm
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Becsapódó ôszi lövedékek 1956 IV. w The Impact of Autumn Bullets 1956, No. 4 w 2006
akril, poliészter, préselt lemez w acrylic, polyester, compressed panel w 144×97 cm



268 269

PSychological TruTh and hiSTorical TruTh in láSzló PaizS 

László Paizs is essentially an Expressionist, but he is a latterday or Neo-Expressionist – an Expressionist into bleakness rather than brightness, more 

aware of the grimness of the world than hoping for a better world, as both the Brücke and Blaue Reiter artists did, at least before World War I. 

Censored in his own country until the Communists departed, he cannot help having felt emotionally oppressed as well as physically threatened. 

He probably internalized this threat to his life and art – this crushing social and ideological pressure to conform. The result – the sense of being a 

human ruin – is what we see in his art: it expresses what was inexpressible during the Communist rule of Hungary. The tragically human figures that 

we see in Standing Figure, No. 2, 1999, Double Figure No. 3, 2000 (acrylic and colored polyester,  compressed panel), and the even more astonishing 

King and Queen I and II, 1999 and 2000 (acrylic and colored polyester,  compressed panel), among many other “burnt figure” works, as they may be 

called, are implicitly self-portraits, as well as portraits of victimized human beings – human beings all but destroyed by society and history. 

I call them burnt figure works because they have a textural and even dramatic affinity with the series To the Memory of Book-Burners, 1986 (acrylic 

block sculpture). In these works, history comes ironically to the fore: when the Communist regime was overthrown, the books of Marx and Lenin 

– Communist Bibles – were burnt. It was no doubt a liberating act – an anti-ideological, forcefully human reaction to an inhuman regime – but it 

was also a bizarre echo of the Nazi book-burnings, carried out as part of a systematic program of ideological enforcement. Thus, the irony of Paizs’s 

“expressive” works - all the more so because the burnt residue of the books and of the figure is preserved in plastic as though in amber. The residue 

becomes the memento mori of the psychological and historical truth – the artistic trace of personal and social suffering. Paizs’s works are the holy 

relics of death elevated in an ironically sacred art. 

The series of oil and colored polyester paintings is a sculptural happening; the shadowy, splattered figures are a kind of Abstract Expressionist 

painting. They are at once flat, fractured, and texturally dynamic, as though the dynamics of destruction could give them vitality, thus overturning 

the loss they embody. The Book-Burners objects are also about loss – personal loss, as I have suggested, as well as social and even intellectual loss 

for Marx and Lenin; whatever brutality they led to (a brutality reflected in Paizs’s works) are part of Europe’s intellectual heritage, just as the more 

enlightened books the Nazis destroyed. What makes Paizs an artist – an especially important artist in these trying times, as well as in a Hungary 

struggling to recover from decades of identity crisis (until recently, it has always been part of an empire – the Austro-Hungarian, the Nazi, and then 

the Soviet empires) – is that he is able to turn the destructiveness of history into weirdly sublime beauty. He is able to pursue disintegration to 

achieve a new aesthetic integration, even if that integration embodies disintegration, thus resisting integration into conformist society. This is what 

Paizs’s works heroically and ironically do, even though his allegorical figures are heroic ruins, as their antique source suggests. Paizs’s works are 

about the ruin of the past and the possibilities that were never realized, even as he suggests that his burnt figure may be a luminous phoenix rather 

than a Pompeiian mummy. 

Donald Kuspit 

Professor of Art History and Philosophy, SUNY – Stony Brook, New York 

László Paizs: Embodiment, catalogue introductory essay,

Westwood Gallery, New York, 2002

lélekTani igazSág éS TörTénelmi igazSág PaizS láSzló feSTéSzeTében

Paizs László lényegénél fogva expresszionista - de progresszív- vagy neo-expresszionista -, az elsô világháború elôtt alkotó Die Brücke csoport 

mûvészeihez hasonlóan inkább zordságba, mintsem derültségbe hajló, a világ gyászos mivoltában mintsem reménytelenségében hívô festô. A kom-

munisták uralma alatt hazájában szigorúan cenzúrázták, és ezért mélyen átélte az elnyomást és a fizikai fenyegetettséget. Minden valószínûség 

szerint ezt a félelmet átvitte a mûvészetébe, azért, hogy uralhassa a romboló hatású társadalmi-ideológiai nyomást. Ennek eredményét, az ember 

ronccsá válásának érzését sugározza mûvészete: azt fejezi ki, ami a magyarországi kommunizmus alatt kimondhatatlan volt. Paizs tragikus emberi 

alakjai, “égetett figurái” egyszerre hallgatólagos önarcképek és az emberi áldozatok portréi - azoké az embereké, akiket a társadalom, a történelem 

semmisített meg. 

Azért nevezem égetett figuráknak ezeket a munkákat, mert textúrájuk, sôt, drámaiságuk is hasonló az 1986-os Könyvégetôk emlékére (plexitömb, 

papír) sorozat munkáival. Ezekben a mûvekben a történelem ironikus módon az elôtérbe kerül: amikor a kommunista rendszer megdôlt, Marx 

és Lenin könyveit - a kommunizmus Bibliáit - elégették. Ez minden kétséget kizárón felszabadító tett volt - egy embertelen rendszer által kiváltott 

ideológiaellenes, erôteljesen emberi reakció -, de egyúttal egy módszeres program ideológiai végrehajtásának részeként a náci könyvégetés bizarr 

visszhangja is. Innen eredeztethetô Paizs “expresszív” munkáinak iróniája - annál is inkább, mert a könyveket és az emberi alakok égési hulladékát 

plexi konzerválja, mintha borostyán volna. Az égési hulladék a pszichológia és a történelmi igazság memento moriá-jává, az egyéni és a társadalmi 

szenvedés mûvészi kövületeként jeleníti meg: Paizs munkái a halál szent relikviái, amelyeket az ironikusan szentesített mûvészet magasztosít fel. 

Az olaj és a színes plexi alkotások mint szobrászati happeningek funkcionálnak; az árnyszerû, az alapra fröccsentett figurák egyfajta absztrakt ex-

presszionista festmények. Felületük egyszerre sík és töredezett, textúrájuk dinamikus, olyannyira, mintha a pusztulás dinamikája vitalizálná azokat, 

ekképp fordítva visszájára az általuk megjelenített veszteséget. . Ezekben a próbára tevô idôkben Paizsot az avatja mûvésszé, mégpedig különöskép-

pen fontos mûvésszé - egy olyan Magyarországon, amely azon fáradozik, hogy kilábaljon az identitásválságból (eleddig mindig egy birodalom része: 

az osztrák-magyar monarchiáé, a náciké, majd a Szovjetúnióé volt) -, hogy a történelem pusztító hatását kísértetiesen fenséges szépséggé transz-

formálja. Képes a széthullást mûvekben foglalni, hogy új esztétikai szintézist teremtsen, még akkor is, ha ez a szintézis magába foglalja a széthul-

lást, hogy így álljon ellen a konformista társadalmi beolvadásnak. Ez az, amit Paizs munkái heroikusan és ironikusan képviselnek, még akkor is, ha 

allegorikus figurái roncsok, ahogy azt ókori források felidézik. Paizs alkotásai a múlt romjairól és a soha meg nem valósított lehetôségekrôl szólnak, 

még akkor is, ha azt sugalmazzák, hogy az égetett figura inkább fényes fônix, mintsem pompeji múmia.

Donald Kuspitz

Mûvészettörténet és Filozófia Professzora, SUNY–Stony Brook, New York

László Paizs: „Embodiment” (megtestesülés), katalógus bevezetô tanulmány

Westwood Gallery, New York, 2002 
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Korpusz  w Corpus w 2005
égetett papír, metálfólia, plexi táblában w burned paper, metal foil, in plexiglas sheet w 99×57 cm
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Kövület  w Fossil w 2007
égetett papír, metálfólia, plexi táblában w burned paper, metal foil, in plexiglas sheet w 70×110 cm
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Cím nélkül I.w Untitled, No. 1 w 2005
égetett aranyfólia, papír, plexi táblában w burned golden foil, paper, in plexiglas sheet w 98×64 cm
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Cím nélkül II. w Untitled, No. 2 w 2005
égetett aranyfólia, papír, plexi táblában w burned golden foil, paper, in plexiglas sheet w 110×90 cm
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Cím nélkül III. w Untitled, No. 3 w 2005
égetett aranyfólia, papír, plexi táblában w burned golden foil, paper, in plexiglas sheet w 110×82 cm
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Égô Botticelli II. w Burning Botticelli, No. 2 w 2009
papír, tempera, ceruza w paper, tempera, pencil w 78×150 cm


