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Szűcs Katalin 
 

Interjú Buják Ágnes tak-
sonyi képzőművésszel 
 

 
2015. március 20-án nyílik a kiállítása Buják Ág-
nes szlovákiai képzőművésznek az esztergomi 
Sugár Galériában. A közelgő kiállítás kapcsán 
kértünk interjút a művésznőtől. 

 
Szűcs Katalin: Az ember életét, munkáját 
nagyban befolyásolja az a közeg, ahonnan 
származik. A gyökerek, illetve a családi háttér 
számodra mennyire volt fontos? 

Buják Ágnes: Gyermekkoromat Honfüzes-
gyarmaton, egy mesésen szép faluban töltöttem, 
nagyszüleim szeretetteljes házában. Meghatáro-
zó volt számomra nagyszüleim és édesanyám dol-
gos, kiegyensúlyozott, egyszerű, de egyben nagy-
vonalú életstílusa, kiemelve azt is, hogy nagyapám 
juhászkodása és gazdálkodása szorosan termé-
szethez kötött volt, így a fák, a virágos rétek talán 
már akkor az emlékezetembe vésődtek. 

Milyen módon kerültek ezek az elraktározó-
dott élmények felszínre? Hogyan kerültél közel 
a képzőművészethez? Érettségi után hol folytat-
tad tanulmányaidat? Kik voltak azok a taná-
rok, akik meghatározták pályafutásodat? 

Általános iskolába Léván jártam, és az első 
rajzórákat az akkor szigorúnak tűnő Huliák Sa-
rolta tanító nénitől kaptam, ami most így, visz-
szaemlékezve, precíz alapokat nyújtott. Később 
szintén Léván, a művészeti iskola képzőművé-
szeti szakán, ahol Koszmály Gábor tanár úr fel-
készítésével a második ciklus befejezése után, 
egyértelműé vált számomra, a Nyitrai Pedagógi-
ai Főiskola, és ott a képzőművészettel való fog-
lalkozás magasabb szintű választása, ahol tanul-
mányaimat – a Zselízi Magyar Tannyelvű Gim-
náziumban letett érettségi után – 1984 és 1989 
között végeztem. 

Az ott eltöltött 5 év alatt több művésztanár 
irányításával (Anna Koprdová, Olga Felixová, 
Kocsis Ernő, Ľudovit Jelenák, Lozef Dobis) tu-
datosult bennem, hogy hazaérkeztem, vagyis 
megtaláltam a követendő életutamat. Szerencsés 
vagyok, hogy ilyen értékes tanároktól tanulhat-
tam, köszönettel tartozom nekik, és a mai napig 
hálával gondolok rájuk. Ők vezettek be a képző-
művészeti ágazatok titkos világába. 

Hogyan emlékezel vissza erre a főiskolai idő-
szakra? 

Soha nem felejtem el azt a nap mint nap átélt 
gyönyörű, jelentős, könnyed, emlékekkel teli 
időszakot, amit az alkotás öröme okozott és okoz 
a mai napig.  

A festőtáborok, kiállítások, vizsgák, végzős 
munkák kivitelezése mind nagy kihívást jelentet-
tek számomra. Azóta is állandóan figyelem a for-
mákat, kompozíciókat, és az ezekhez tartozó su-
gárzó színeket, akár természetről, emberi voná-
sokról, helyiségről, vagy bármilyen tárgyról is 
van szó. 

Nem könnyű pályát választottál, a nép nap-
számosaként kell megfelelned nap mint nap a 
katedrán. Jelenleg hol tanítasz? 

Pedagógiai pályámat mindig is a képzőművé-
szet oktatása határozta meg, de sajnos a máso-
dik fiam születése után (1996) nagy sajnálatom-
ra kiszorultam a rajz oktatásából, és angol sza-
kos tanár révén a mai napig főleg angol nyelvet 
tanítok. Az ezt megelőző években viszont sok 
ügyes, tehetséges diák alkotott remek munkákat 
a vezetésem alatt, amelyeket még ma is kincs-
ként őrzök. Jelenleg a Galántai Kodály Zoltán 
Gimnáziumban tanítok. 

Mi az, amit az alkotásaiddal ki szeretnél fe-
jezni? 

Képzőművészeti alkotásaimmal az emberi 
belső, avagy a mélyen rejtőzködő szellemi világ 
kifejezését keresem. Mindazt, ami a felszínen 
nem látható, de mélyen mindnyájunkban ben-
nünk van, valami szép, kellemes, pozitív és meg-
foghatatlan, azaz valami isteni. 

A képeid vidámságot, kellemes érzéseket éb-
resztenek. Mit szeretnél üzenni ezzel a ma em-
berének? 

Alkotásaimmal annak érzem szükségét, hogy 
a mindennapok fárasztó munkájának szürkesége 
színes, örömteli, és mindenekelőtt pozitív érzel-
mi hatásokkal kárpótolja a képek előtt állókat. 
Szeretném, ha mosolyt csalna az arcokra, és me-
legséget hívna elő a szívekből. A szépséget a vi-
rágmezőkkel és romantikus, mesés-régies házi-
kókkal, a nyugalmat, vagyis az „álljunk meg egy 
pillanatra a stressz nélküli zónában” elnevezésűt 
pedig az abszolút nyugalmat sugárzó helyekkel 
szerettem volna kifejezni. 

A színekkel szinte varázslatot művelsz. Mi-
lyen hatást szeretnél kiváltani a gazdag színkí-
nálatoddal? 

A feltöltő pozitív érzéseket színhasználattal 
hívom elő, ami esetenként túlkapásnak tűnhet, de 
a közvetlen célom, hogy biztos örömöt, feltöltő-
dést és csodálkozást váltsanak ki a képek nézőiből. 

Mindemellett imádom a színeket, kombiná-
lom, kísérletezem velük mindenféle mennyiség-
ben, éppen annyira, amennyire szükség van rá-
juk ahhoz, hogy az előbb említett hatást biztosan 
elérjem. Nem utolsó sorban fontosnak tartom a 
lakóterek egyedivé, kellemesebbé, otthonosabbá 
és melegebbé tételét egy-egy kiválasztott, színes 
kompozíciónak a falra való elhelyezésével. 

Mi az, ami motivál, inspirál? 
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Motivációként a hosszú évek alatt megálmo-
dott képeimet hívom elő az emlékezetemből, 
mert egészen kiskoromtól, természetemből faka-
dóan felfigyeltem az általam szépnek tartott dol-
gokra, emberekre, jelenségekre, vagyis minden-
re, ami megfogott, és ami színben, harmóniában, 
formában megtetszett nekem. Kedvenc helyeim 
a kiállítótermek, ahol az engem megszólító képe-
ket végtelen örömmel méltányolom. 

Hogyan határoznád meg a saját stílusodat? 
Kik azok a művészek, akiknek stílusa hatással 
voltak rád? 

Stílusomat pontosan nem határozom meg, de 
láthatóan nagy hatással voltak rám olyan festő-
óriások, mint Van Gogh, Cézanne, esetenként 
Monet, azaz az impresszionisták, vagy Klimt – a 
színhasználat és a valóság látszatának szubjektív 
kifejezésmódja miatt az expresszionizmus az a 
stílusjegy, amellyel szorosabb összefüggésbe 
hozhatóak az alkotásaim. Csodálattal nézem a 
mai kortárs festők tökéletesen kidolgozott mes-
terműveit, Szkukálek Lajos, Szilva József és má-
sok műveit, akiknek lelki- és színvilága előtt 
őszinte csodálattal állok. 

Mi volt az első nagyobb szabású művészeti 
alkotásod?  

Első komolyabb munkám egy fél évig készülő 
gobelin volt „Zenészek” címmel. A gobelin-
technika időigényes mivolta miatt más, gyorsabb 
technikákat kerestem. 2002 óta ólomüveg-
kompozíciókkal is foglalkozom, amit Tiffany-
módszerrel készítek. Pedagógiai pályafutásom-
ból kifolyólag angol nyelv és képzőművészet sza-
kos tanárként kisebb-nagyobb megszakításokkal 
grafikákat, temperával készült festményeket, és 

2008-tól pedig teljes odaadással olajfestménye-
ket festek. 

Tanítasz, dolgozol, családanya vagy, közben 
alkotsz. Hogyan tudod beosztani az idődet? 
Marad-e szabadidőd, amit esetleg a kedvtelé-
sednek tudnál szentelni? 

Harcolok az időbeosztással, mert az angol 
nyelv oktatása manapság időigényes, hisz min-
den diákunk emelt szinten kell, hogy érettségiz-
zen, és egy-egy kép elkészítése természetesen 
úgyszintén nagyon is időigényes, ezért a hétvé-
géimet, és szabad napjaimat festéssel töltöm. Így 
sokszor folynak össze a hétköznapjaim a hétvé-
géimmel. Intenzívebben 5 éve festek olajjal, előt-
te ólomüveg-készítéssel foglalkoztam, amire 
szintén hosszabb időt kellett szánni. Sajnos sok-
szor a házimunka és a pihenés rovására. Így szo-
rult ki a másik nagy kedvtelésem, a lakberende-
zés az életem perifériájára. 

A jövőre vonatkozóan milyen elképzeléseid 
vannak a művészeti alkotómunka terén? 

Rengeteg tervem van a jövővel kapcsolatban, 
új technikákat, új témákat szeretnék sorozatok-
ban feldolgozni. A listát már sikerült összeállíta-
nom, a képzeletemben is ott vannak a kész fest-
mények, csak időre van szükségem, hogy mind 
megvalósíthassam. Egy dolog teljesen biztos szá-
momra, életem végéig festeni szeretnék, remé-
lem a sors megadja ezt nekem. Ami rajtam mú-
lik, azt e cél érdekében biztosan megteszem. 

Meggyőződésem, hogy eléred kitűzött céljai-
dat, megvalósítod ötleteidet. További eredmé-
nyes művészeti tevékenységet kívánok, és kö-
szönöm, hogy időt szakítottál erre a beszélge-
tésre. 

Buják Ágnes festménye 

 


