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Sugár Péter önmagáról 
 
Budapesten születtem, 1938-ban. Tíz 
éves eves korom óta illusztrátor 
akartam lenni. Budapesten végeztem 
a Képző- és Iparművészeti Gimnázi-
umot.  1956 nyarán származásom 
miatt nem vettek fel a Képzőművé-
szeti Főiskolára.  Jól jött az őszi for-
radalom, az év végén Norvégiába 
kerültem. Itt rögtön alkalmam nyílt 
elkezdeni tanulmányaimat az oslói 
Kunst- og Håndverkskolet könyvmű-
vészeti szakán, amit 1960-ban sike-
resen elvégeztem. Ez a szakma min-
dig nehéz megélhetési feltételeket 

nyújtott. Egy ideig alkalmi munkákból éltem, majd sikerült állami tanulmányi köl-
csönnel Párisba jutnom, ahol másfél évig  laktam. Itt ismerkedtem meg a nemzetközi 
kortárs festőművészettel. Abban az időben még mindig Páris volt a festőművészet 
„laboratóriuma” és centruma, de New York absztrakt expresszionistái  még inkább 
befolyásolták a művészeti életet. Párisban kezdtem el festeni absztrakt képeket. Büsz-
ke voltam, mikor egy galéria próbára bevette egy képemet. De Páris megélhetést nem 
nyújtott, vissza kellett mennem Oslóba. Ott, két norvég barátommal alkalmazott gra-
fikai műhelyt alapítottunk, amelyben egyrészt reklámirodáknak dolgoztunk, másrészt 
illusztrációs munkát végeztünk, lapoknak. Négy munkás, de vidám és bohém év után, 
mialatt rengeteget fejlődtünk. Aztán megnősültem. Feleségem magyar, 1964-ben 
került ki Oslóba, és közösen elhatároztuk, hogy egy mozgalmasabb helyen kezdünk 
új életet. Koppenhágára esett a választásunk, amely nagyobb, lehetőséggel bíró hely-
nek tűnt, ugyanakkor megőrzi a skandináv élet és mentalitás jó oldalait. 1966 elején 
Dániába költöztünk. Egy nagy reklámirodában sikerült elhelyezkednem, mint 
layoutos (oldalszerkesztő) és alkalmi művészeti igazgató. Hét évig dolgoztam ott, de 
közben kialakítottam privát üzleti kapcsolataimat: illusztrációs munkát végeztem 
esténként. Két fiúnk született. A 70-es évek közepén alkalmam nyílt egy másik nagy 
reklámirodához szegődnöm, ezúttal szerződés nélkül, de, állandó foglalkoztatással. 
Az évek múltával igyekeztem függetleníteni magam. Szaklapoknak, hetilapoknak, 
kiadóknak voltam állandó munkatársa, a 80-as évek közepétől végre sikerült. Rek-
lámirodai összeköttetéseim továbbra is igényelték illusztrációimat, de a 90-es évek 
elején a computer elterjedése erősen szűkítette munkakörömet. Az iskolai könyvki-
adás területén találtam magamnak munkát. Dániában több kiadó látja el az iskolákat 
szebbnél szebb könyvvel. Sok jó munkát kaptam, itt virágzott ki valójában illusztráci-
ós karrierem. Az új évezred elején előnyugdíjba vonultam és újra festeni kezdtem. 
Sikerült több helyen kiállítanom munkáimat. Legutóbb, 2008 májusában, Bécsben 
volt kiállításom, az ottani  dán kulturális intézetben.  
Műveim általában absztraktak. Kiindulópontom gyakran  egy fajta collage, lapokból 
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kivágott fotók, vagy annak részei, melyek a festési folyamat során nonfiguratív ké-
pekké válnak, olykor „képek a képekben”. Szeretem az erős, határozott  színeket és 
kontrasztokat. Az utóbbi időben figuratív elemekkel kísérletezem, amelyeket abszt-
rakt formákkal párosítok. A lényeg számomra az örök formakeresés. Ez elég külön-
bözővé teszi festményeimet, de ezt nem találom hátránynak. Utazásaim során sok 
fényképeket készítek akvarelljeimhez, amelyek egyfajta lazításként, szórakozáskép-
pen készülnek.  
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