
Életrajz 
 
Díjak 
2012 Barcsay-díj 
2012 Pannon Color-díj, támogatás 
 
Mesterek  
Paizs Péter, Kőfaragó József, Tölg-Molnár Zoltán,  
Nagy Gábor, Szentgyörgyi József 
 
Tanulmányok 
2015-2016 Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Képzőművész tanárszak	 	 	
2005-2012 Magyar Képzőművészeti Egyetem	
2004 Magyar Képzőművészeti Egyetem  
Regionális Tehetségkutató Programja  

Tanítói tevékenység	 	 	 	
2016-2019 Tág Világ Általános Iskola 	 	
2010- Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár 
képzőművész köre


 
Válogatott egyéni kiállítások 
2014 Kós Károly Általános Művelődési Ház és 
Könyvtár, Budakalász,Ökollégium Art Galéria, 
Budapest 
2013 Műszaki Kiadó, Budapest, Barcsay 
gyűjtemény, Szentendre 
2012 Ökollégium Art Galéria, Budapest	 	
2011Békásmegyer Közösségi ház, Budapest 
 
Csoportos kiállítások 	 	 	 	
2019 Óbudai Tavaszi Tárlat, Képírók Óbudán-
Esernyős Galéria 	 	 	 	
2018 Óbudai Tavaszi Tárlat, Esernyős Galéria	 	
2017 Szentgyörgyi szellemében, Óbudai Kulturális 
Központ, Harmadik kerületi művészek, Medgyessy 
Ferenc Általános Iskola, Budapest	 	
2014 Art Jam csoport, Tér/Nyitás, Budakalász 
Kép Tár Ház 2014, Szombathely 
2013 Art Jam csoport, Tér/Nyitás, Győr, “Hazádnak 
rendületlenűl…” -Anagrammák,Szentendre, 

Külüs László Ákos 
Barcsay-díjas festőművész, képzőművész-tanár


“Jóka műterme néhány emelettel feljebb költözött”, 2014, 
olaj, vászon 100x70 cm

“Csajok”, 2018, akril, vászon 100x100 cm

Harmardik kerületi művésztanárok kiállítása, Budapest 
2012 Kortárs Értékek Kiállítása, Vác, Ökollégium Art 
Galéria, DADAMA, Budapest, 
 
Nemzetközi kiállítások	 	 	 	 	
2013 
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum,  
Nyitott könyv, 2. Nemzetközi rajz és képgrafika 
biennálé, Győr  
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 45. 
Győri Nemzetközi Művésztelep zárókiálítása, Győr 
 
 
Közgyűjteményben lévő munkák	 	
Városi Galéria, Csongrád  
Ferenczy Múzeum, Szentendre 
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Győr 
 
Tagságok 	 	 	 	 	
Magyar Képzőművészek és Iparművészek 
Szövetsége 2015-től / MKISZ 2015,AIAP 2015,Art 
Jam csoport 2013, Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete 2012-től 



Enim eros in vert 
Ipsum purus pede, aliquet sed auctor, imperdiet arcu per 
diam dapibus libero duis. Enim eros in vel, dolor ac 
adipiscing amet bibendum nullam, massa lacus molestie 
ut libero nec, diam et, pharetra sodales eget, feugiat 
ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim ibendum 
nullam, in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus 
scelerisque nec.


Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero dolor ac adipiscing amet 
bibendum nullam, libero nec, diam et, pharetra sodales 
eget. Enim temporibus scelerisque nec.

Lorem Ipsum Luctus Eros 
Vestibulum. Magnis vel lacinia 
nisl vel nostra.

Enim ridiculus aliquet 
penatibus amet tellus at 
morbi mi hac et sit 

Natoque et. Sit nam duis 
montes arcu vel ante pede 
elit molestie amet quisque 
sed egestas urna non, 
vest bulum nibh.

Molestie ornare amet 

Rem platea. Magnis vel 
lacinia nisl vel nostra nunc 
eleifend arcu leo in nam 
duis dignissim lorem 
vivamus. Justo vel ante 
sed augue facilisis donec.

Fringilla aliquam lacus 

Duis ipsum justo in nam 
duis curabitur curabitur 
nisl condimentum sit 
sodes a pretium. Est 
ultrices hasellus el nostra 
nunc eleifend ridiculus 
donec id sit placerat eget.

Luctus vestibulum 

Eu hac pede neque et 
nonummy. Ante delectus 
laoreet felis turpis porta, 
nunc sem suspendisse 
turpis hac massa morbi 
erat amet augue.

Ipsum purus pede 
Donec quis nunc. Curabitur labore. Ac augue donec, sed 
gravida a dolor luctus, congue arcu id diam praesent, 
pretium ac Ipsum purus pede, aliquet sed. Enim eros in 
vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus 
scelerisque nec.


Ac dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, massa 
lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra sodales 
eget, feugiat ullamcorper id tempor eget id vitae. Enim 
eros in vel, volutpat nec pellentesque leo, temporibus. 
Mauris pretium eget aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero senectus.

“Appel”, 2008, olaj, farost 100x70 cm


