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Birkás ákos
Művek 1975–2006

Birkás Ákost mindmáig elsősorban „Fej”-
sorozatáról ismeri a közönség, a nyolcvanas 
évek közepétől a kilencvenes évek végéig 
programszerűen festett absztrakt ováljairól, 
melyekből csaknem kétszáz darab készült. Ám 
a festő életművének egésze, köztük a „Fejek” 
jó része is szinte ismeretlen Magyarországon. 
Nem véletlen, hiszen Birkás 1985-től egyre 
gyakrabban és hosszabban dolgozott külföl-
dön. Nagyszabású egyéni kiállítása utoljára 
1994-ben volt Budapesten; ezt egy 1997-es 
bécsi bemutató követte, mely összefoglalta 
festészetének addigi fejleményeit. Az azóta 
eltelt egy évtizedben németországi, illetve 
bécsi, párizsi galériákban, kiállítóhelyeken 
voltak láthatók új képei. A hazai szcéna ezért 
nem kis meglepetéssel (sőt értetlenséggel) 
fogadta Birkásnak az ezredforduló körül 

Ákos Birkás
Works 1975–2006

Ákos Birkás is known first and foremost 
by the public, up to the present day, for his 
“Heads” series, his abstract ovals painted 
as a programme from the mid-eighties up 
till the late nineties, comprising nearly two 
hundred pieces in all. Not only the entirety of 
the painter’s oeuvre, but even a large portion 
of the “Heads” series is practically unknown 
in Hungary. This is not surprising, however, 
since from 1985 Birkás worked abroad with 
increasing frequency and for longer periods. 
He last had a large-scale solo exhibition in 
1994 in Budapest; this was followed by a 
presentation in Vienna in 1997, in which he 
summarised the developments in his painting 
until that point. His new pictures have been 
on view in the decade since in German, Vien-
nese and Parisian galleries. Thus, the local 
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készült új képeit: könnyedén megfestett, 
nagyméretű, realisztikus portréit, melyek 
mintha szöges ellentétben álltak volna koráb-
bi, itthon ismert festményeivel. Birkás mára 
azonban még tovább távolodott absztrakt 
ováljaitól, egészen az – először a budapesti 
Ludwig Múzeumban kiállított – társadalmi-
politikai tartalmú, sokszereplős, narratív 
jelenetekig. 
Ami váratlan fordulatként mutatkozhat 
némelyek szemében, valójában Birkás kö-
vetkezetes művészi és festői programjának 
hozadéka; egy olyan életműé, mely szünte-
lenül a festészet (és a festő) mibenlétére, 
szerepére, céljaira kérdez rá, s ily módon nem 
marad statikus, hanem állandó változásban, 
mozgásban van. Birkás képei a művészet és 
a művész önanalízisének hozadékai (de nem 
pusztán dokumentumai), a festészethez, és 
ezen belül is elsősorban a portréfestészethez 
való intellektuális viszonyát tükrözik, és ez a 
viszony, az önreflexió foglalja egyetlen ívbe 
Birkás különféle korszakait, első pillantásra 
következetlennek vagy radikálisan újítónak, 
provokatívnak tűnő műveit. Ez a retrospektív 
kiállítás nem pusztán az életmű válogatott 
darabjait sorakoztatja egymás mellé, de 
szándékaink szerint rámutat erre az ívre is: 
Birkás festészetének konceptuális, teoretikus 
alapjaira, az életmű alakulását meghatározó 
kérdésekre az 1975-től 2006-ig készült, több-
féle műfajú, technikájú, igényű művekben. 

Szipőcs Krisztina

art scene has received Birkás’s new pictures 
produced around the new millennium with 
not a small measure of surprise (moreover, 
incomprehension): these are easily painted, 
large-scale, realistic portraits, which might 
appear to be diametrically opposed to his 
earlier paintings, known at home. By now, 
however, Birkás has taken a further departure 
from his abstract ovals, going as far as socio-
political, narrative scenes, featuring several 
characters – on view for the first time at the 
Budapest Ludwig Museum.
That which might seem to be an unexpected 
turning point in the eyes of some, is actually the 
fruit of Birkás’s coherent artistic programme; 
it is an oeuvre that incessantly questions the 
nature, role and aims of painting (and the 
painter), and thus, does not remain static, 
but is in a constant state of flux, in motion. 
Birkás’s pictures are the proceeds of a self-
analysis of art and the artist (but not merely 
documentary), reflecting upon painting, and 
within this, first and foremost the intellectual 
relationship to portrait-painting, and this 
relationship, this self-reflection embraces in 
a single arc Birkás’s various periods, and his 
artworks that might appear at first sight to 
be inconsistent or radically innovative, or even 
provocative. This retrospective exhibition 
does not simply align the selected pieces of his 
oeuvre one alongside the other, but we intend 
to indicate this span, as well: to the conceptual 
and theoretical foundations of Birkás’s paint-
ing, and to the determining questions of the 
development of his life-work, in these works 
produced from 1975 up till 2006, of diverse 
genre, technique and ambition.

Krisztina Szipőcs

Fotók 1975–1979

„1975-től öt-hat évig nem festettem, hanem 
fotóztam. Ezek a fotós munkáim három cso-
portra oszthatók: a múzeumi, illetve a portré-
műfajjal kapcsolatos vizsgálódásokra, továbbá 
– főként 1978 után – a kötetlenebb, alkalmibb 
felvetésekre (olvasás és könyv, képregény, 
folyóirat – kép és szöveg viszonya).”
„A múzeumi fotósorozatokban a művészetek-
hez való viszony körüljárásának lehetőségét 
kerestem. Szándékosan nem »megfogal-
mazást«, hanem inkább csak »körüljárást« 
mondok. Tisztelet és irónia között egyen-
súlyozva próbáltam meg a problematikus 
művészet=múzeum párost elemezni.”
„Fotómunkáim másik nagyobb csoportját 
a portrék alkotják. Ahogy a kép szituáció-
jával már a festményeken is foglalkoztam 
korábban, a portrék iránti érdeklődés is 

Photos 1975–1979

“From 1975, for five or six years, i didn’t paint, 
but photographed. These photographic works 
can be divided into three groups: those for 
museums, and those investigating the portrait 
genre, and further – especially after 1978 
– those posing freer, more incidental ques-
tions (the relationships between reading and 
the book, comic strip, periodical – the relation 
between image and text).”
“in my museum photo series, i sought the pos-
sibility for circumambulating the relationship 
to the arts. And here i intentionally say simply 
‘circumambulate’, not ‘formulation’. Balancing 
between respect and irony, i tried to analyse 
the problematic pairing of art=museum.”
“The other larger group of my photographic 
works is composed of portraits. Just as i 
already engaged previously in my paintings 
with the situation of the image, my interest 
in portraits also reaches back to my earlier 

BiRK ÁS Ákos: Rembrandt fantomja / Rembrandt’s 
Phantom, 197 7, fekete-fehér fotó / bw photo, 
21×29,7 cm

BiRK ÁS Ákos: K. Ferenc – egy barátság (részlet 
a sorozatból) / Ferenc K. – a friendship, 197 7-78, 

fekete-fehér fotó / bw photo, 41×28 cm



régebbi festészeti próbálkozásokra nyúlik 
vissza. Annak idején a portrékat nagyon sok 
rétegben állandóan át- és átfestettem, úgy, 
hogy a vaskos festékrétegbe nagyon sok kép 
lett beletemetve. Fotózva viszont ezeket a 
rétegeket szétszedtem, és sorba raktam. 
Nekem a K. Feriről készült 270 fotó egyetlen 
egy portré. A Rembrandt fantomjának is ez a 
logikája: azt a kitartó, magára irányuló figyel-
met, amit maga Rembrandt húzott szét egy 
életen keresztül kultivált önarcképsorozattá, 
összesítettem egy portréba.”

Új festmények 1986-ig

„Képeimen a nyolcvanas évek elején egyelőre 
még nem a zárt forma, hanem a festéssel ger-
jeszthető jelentésbőség fokozása, tehát épp 
egy nagyfokú nyitottság érdekelt. A festés 
ugyanis a fotóhoz képest igazi jelentéshalmo-
zásra csábított. Nem is csak a tudati szinten, 
hanem főként azzal, hogy indulati és ösztönös 
elemek áradatát is könnyen felfogja.”

attempts in painting. At the time, i constantly 
painted over and repainted my portraits in a 
profusion of layers, so that a huge quantity 
of pictures was virtually buried within the 
thick layers of paint. However, photographing 
these layers, i was able to disassemble them, 
and to arrange them in order. My 270 photos 
taken of Feri K. comprise a single portrait. 
This is also the logic of Rembrandt’s Phantom:  
i concentrated and condensed that enduring 
attention that Rembrandt focused on himself, 
that he drew apart over the course of his life 
in a series of cultivated self-portraits, into 
one single portrait.”

New Paintings until 1986

“in my pictures in the early eighties, at first, 
it was not the closed form, but rather the 
enhancement of an abundance of meaning 
induced through painting, i.e., exactly a high 
degree of openness that interested me. 
Painting, in comparison with photography, 
tempted me to produce a real accumulation 
of meaning. And not merely at the conscious 
level, but primarily through the fact that the 
deluge of emotional and instinctive elements 
can also be easily perceived.”
“i reduced the symmetrical configuration into 
two separate panels. i knew that these even 
involuntarily would differ from each other, and 
this could mean a surplus of interpretation.  
i maintained this concept all the way up until 
2002, and even today i am again applying it to 
a certain extent. On the other hand, i thought 
that the various painterly pictorial elements 
and motifs, in order to yield the greatest 
meaning, should be as active as possible. 
That the whole thing should be painted with 
a feverish speed, and that it should possess 
a hyperactive radiation.”

„A szimmetrikus alakzatot két külön táblára 
bontottam. Tudtam, hogy ezek akaratlanul is 
különbözni fognak egymástól, és ez is értel-
mezéstöbbletet jelenthet. Ezt az elképzelést 
aztán megtartottam egészen 2002-ig, és ma 
újra alkalmazom bizonyos mértékig. A külön-
böző festői képelemekről és mozzanatokról 
pedig azt gondoltam, hogy a minél nagyobb 
jelentéshozam érdekében legyenek a lehető 
legaktívabbak. Lázas gyorsasággal legyen 
festve az egész, és hiperaktív kisugárzása 
legyen.”

Fejek 1986–1999

„Elkezdtem a képeket tömöríteni, többszöri 
átfestéssel gyomlálgatni azt a bizonyos 
jelentéshalmazt. Jó öt-hat évig ezen dolgoz-
tam, és képről képre jutottam előre. Nagyon 
termékeny korszak következett, a képek 
egymásra épültek, egymásból következtek. 
Megmaradt a kéttáblás szimmetria, de 
kialakult egy átfogó, ovális forma, amely a 
jelentések javát magára tudta venni, össze-
fogta, és kormányozta.”
„Miközben külföldre mentem, belsőleg 
teljesen a 19. századi magyar festészet felé 
fordultam. A képeim egyre melankolikusab-
bak lettek, elnehezedtek és megsötétedtek. 
Aztán 1993 körül, Berlinben mintha hályog 
hullott volna le a szememről. Agyonfestés, 
jelentéskioltás, elszíntelenedés, 19. századra 
való hivatkozás – mindez a művészi és emberi 
hitelesség érdekében! ... Az összes szín teljes 
összekeverése, jelentésük teljes kioltása, 
háttér és oválforma teljes összemosódása 
valóban a tömörítés radikális foka, ami – ha 
koncepciójában stimmelt is – perspektívá-
jában nem.”

Heads 1986–1999

“i began to condense my pictures, to weed 
out with multiple repainting that certain ag-
glomeration of meaning. i worked like this for 
a good five or six years, and i made progress 
from picture to picture. An extremely produc-
tive period followed, with the pictures building 
upon each other, succeeding from one another. 
The dual-panel symmetry remained, but it 
was a comprehensive oval form that evolved, 
which could assume the better part of the 
meanings, uniting and guiding them.”
“Meanwhile, i went abroad, internally turn-
ing completely to 19th century Hungarian 
painting. My pictures became increasingly 
melancholic, becoming heavy and dark. Then 
in about 1993 in Berlin, it was as if the scales 
fell from my eyes. Overpainting, the extinc-
tion of meaning, discolouration, references to 
the 19th century – and all this in the interest 
of artistic and human authenticity! ... The 
absolute mingling of all the colours, the utter 
extinguishing of their meanings, the total 

BiRK ÁS Ákos:  Arc / Face 3 , 1985
olaj, vászon / oil on canvas, 200×144 cm
Artaria Alapítvány, Budapest

BiRK ÁS Ákos: Fej / Head 12, 1985–86
olaj, vászon / oil on canvas, 200×133 cm

Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz



merging of background and oval form truly 
the radical degree of condensation, which 
– even if they agreed in their conception – in 
their perspective, they did not.”
“i had to find some path toward a more viable 
painting. On the one hand, with the more 
powerful shifting of the two panels, and 
on the other hand, again with the force of 
the colours, i wanted to render the pictures 
more alive. i built primarily upon reds, which 

„Egy életképesebb festészethez kellett va-
lamilyen utat találnom. Egyrészt a két tábla 
erőteljesebb elmozgatásával, másrészt újra 
a színek erejével akartam a képeket eleve-
nebbeké tenni. Főként a vörösre építettem, 
amely majd tíz évig hiányzott a képeimről. 
1996-ra készen lett az új anyag.”
„ Aztán még 1999-ig festet tem ilyen ovális 
képeket, de mivel a színeket újra vissza-
venni nem akar tam, azokat eg yre csak 

fokoztam. Végül a képeket szét ver te a 
színesség.”
„Sokkal inkább vonzott az, hogyan lehetne 
egy kommunikatívabb, realista festészetet 
úgy kialakítani, hogy az ne legyen vissza-
térés a múltba, hanem ismeretlen terepre 
vezessen.”

Új képek 1999-től

„Az első realista képeken megtartottam az 
absztrakt képek kéttáblás alapstruktúráját, 
és térbeli elhelyezését, csak nagy absztrakt 
gesztus helyett fotókról pontosan festett 
arcok kerültek az ovális helyére, és a pon-
tosság érdekében egészen vékonyan kellett 
festenem. Ez nagyon feltűnő változás volt. 
Nekem azonban hamar rá kellett jönnöm, hogy 
milyen kevés szabadságot értem el ezzel az 
új képtípussal.”

had been missing entirely from my pictures 
for ten years. The new material was ready 
by 1996.”
“i continued painting such oval pictures until 
1999, but as i did not want to again reduce 
the colours, i rather increasingly heightened 
them, until finally, their vividness broke the 
pictures to smithereens.”
“i was much more interested in finding out how 
to develop a more communicative, realistic 
painting, so that there would be no return 
to the past, but which would rather lead to 
unknown terrain.”

New Pictures from 1999

“in my first realistic pictures, i retained the 
dual-panel basic structure of my abstract 
pictures, as well as their spatial placement, 
while instead of the large abstract gestures, 

BiRK ÁS Ákos: Fej / Head 102, 1992 
olaj, vászon / oil on canvas, 200×145 cm

BiRK ÁS Ákos: Arc / Face (OT 4.0L-AX), 2000 
olaj, vászon / oil on canvas, 155×137 cm



„Nekem a festés szempontjából nagyobb 
változás volt, mikor megszabadultam a szűk, 
kéttáblás képtértől, és vízszintes, hosszan 
elnyújtott alakzatokra kezdtem festeni.”
„Nem akarom, hogy a realista festés visszalépés 
legyen. Nem csak a régi stílusok felidézése 
jelent visszalépést, nekem a közvetlen optikai 
megfigyelésen alapuló élményfestés is gyanús. 
Mert ez egy teljesen 19. századi probléma. 
Viszont én, számtalan mai festőtársammal 
arra a vitális, kommunikatív, elképesztő 
gazdagságú és nagyon problematikus fotó 
alapú (az új technikájú amatőrfotó, sajtófotó, 
reklám, videó, televízió, film, stb.) képvilágra 
szeretnék reflektálni, amelyben élünk.”
„Nem akarok régi dolgokra vonatkozó festésze-
tet csinálni. Olyan témákat festek meg, amelyek 
minden szempontból foglalkoztathatnának 

faces painted precisely from photographs 
took the place of the ovals, and in order to 
be precise, i had to paint extremely thinly. 
This was an extremely conspicuous change. 
Nevertheless, i had to recognise very quickly 
how little freedom i could attain with this new 
type of image.”
“From the point of view of the painting, it was 
a greater change for me to become liberated 
from the narrow, dual-panel pictorial space, 
and then i began to paint horizontal, elongated 
configurations.”
“i would not like for this realistic painting to 
represent a step backward. it is not only the 
evocation of old styles that means a step 
backward; for me, experiential painting 
based on direct optical observation is also 
suspicious. Because this is a completely 

19th-century problem. i, however, together 
with countless contemporary painter col-
leagues, would like to reflect upon that 
vital, communicative, stupefyingly rich and 
extremely problematic photo-based (amateur 
photos of new technique, press photography, 
advertising, video, television, film, etc.) world 
of images, in which we live.”
“i would not like to produce painting referring 
to old things. i paint subjects that, from every 
perspective, engage me anyway. Historically, 
politically, psychologically. But i must confess 
that it is still hard for me to talk about this, 
as i am still in the thick of it, and thus i do not 
yet have an overview. And i hope that i am still 
just at the beginning of my work…”

(excerpts from a conversation bet ween Edit 
Sasvári and Ákos Birkás)

egyébként is. Történelmileg, politikailag, 
lélektanilag. De bevallom, erről még nehezen 
tudok beszélni, nyakig benne vagyok, és nincs 
még rálátásom. és azt remélem, hogy még 
csak a munka elején tartok…”

(részletek Sasvári Edit Birkás Ákossal készített 
beszélgetéséből)

BiRK ÁS Ákos: Égő busz / Burning Bus (40.SNK), 2004, olaj, vászon / oil on canvas, 70×190 cm 
zinsler Gyűjtemény, Ausztria / Collection zinsler, Austria

BiRK ÁS Ákos: Fejek / Heads (16NALE), 2002, olaj, vászon / oil on canvas,  60×170 cm 
Bécs Városa Kulturális Ügyosztályának Gyűjteménye / Collection of the  
Cultural Department of the City of Vienna ▪ Fotó / Photo: ROSTA József
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