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Bukta Imre Másik Magyarország kiállítása a Műcsarnokban

A Műcsarnokban megtekinthető tárlat az eddigi legnagyobb önálló kiállítás Bukta Imre, Munkácsy-

díjas  festőmész,  performer  műveiből.   Bukta  egy  olyan  egyedülálló  hangot  képvisel  a  hazai 

művészeti világban, amivel csak kevesen büszkélkedhetnek rajta kívül. Bár egy nagyon is egységes 

témát követ, mégis minden egyes kiállított darab tartogat valami újdonságot, izgalmat, meglepetést. 

Egy sokoldalú alkotó, sokoldalú kiállítását tekintheti meg az érdeklődő. Ez olyanfajta művészet, 

amely újra meggyőzheti a közönséget arról, hogy igenis van még valódi művészet, érdemes vele 

foglalkozni és nem pusztán olyan művek születnek, amit „bárki meg tudna csinálni”. Ezekben az 

alkotásokban annyi ötlet,  annyi gondolat és sok esetben türelem van, ami lenyűgöző hatást kelt 

bennünk. 

Már  rögtön  az  első  terembe  lépve  meggyőződhetünk  erről,  amint  megpillantjuk  az 

életnagyságú házikót. Mind a 4 oldala egy-egy életstílust illetve életszínvonalat mutat be, s azokat 

is,  akik a házban élnek. Az ablakra vetített animációk titokzatossá varázsolják a bennük rejtőző 

alakokat. A függöny mozgása, redői, el- és visszahúzása pedig a nyitottságot mások felé, majd aztán 

a  bezárkózást,  elrejtőzést  fejezik  ki.  Ezek  teljesen  természetes,  mindennapi  cselekvések,  hogy 

kinézünk az ablakon, aztán gyorsan inkább vissza is húzódunk kis odúnkba, mert a külvilág sokszor 

veszélyeket rejt számunkra (betörik az ablaküveget). 

Azt gondolhatnánk, hogy ma már nem sok minden lepheti meg a nézőt, hiszen láttunk már 

sok mindent a múzeumban. Ám Bukta festményei olyan újszerű megoldásokat, néhol anyagokat 

(gyufa,  bronz,  csempe)  ötvöznek  magukban,  amik  még  a  mai  látogató  számára  is  tartogatnak 

újdonságot. S nem csak a furcsa anyaghasználat, de a megszokott formák rendhagyó beépítése is 

egyedi alkotásokat eredményez. Jellegzetesek motívumai senki máséval össze nem téveszthetők. A 

geometrikus formák játékos ismétlődése, nem csak díszítőelem, hanem gyakran montázs-szerűen 

illeszkedik  a  képbe,  megtörve  annak  reális  képi  tartalmát.  Az  általában  vidéki  emberek 

mindennapjait  bemutató  műveken  mindig  fellelhető  néhány  pont,  vonal,  dísz,  ami  esetleg  egy 

kerítés  vagy  egy  ház  elemeit  is  alkotja  a  valóságban.  Ezen  formák  használata,  részletes 

kidolgozottságuk,  egyrészt  mozgalmasságot  visz  a  művekbe,  másrészt  különös,  szürreális 

hangulattal is felruházza őket. Ilyen például a Falu közepe című alkotás, amely akár egy népmese 

illusztrációjának is  remek lenne.  A művön érdekes  módon nem az  emberi  alakok képezik  a  fő 

motívumot, hanem a hátteret és a környezetet alkotó dekoráció- jellegű elemek. A házat körülvevő 

füst és felhőformák, valamint az itt-ott megjelenő pontok érdekes, mesés hangulatot kölcsönöznek a 
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műnek. S nincs ez másként a többi festményem sem: bár hasonló felfogásban készültek, mégsem 

válnak unalmassá, sőt még az utolsó termekben is látjuk érdekes variációit. Tehát, bár a formák 

gyakran hagyományosak, akár a népművészetből is származhatnak pl. Nagymama unokája, a témák 

gyakran a „mai történetekről” mesélnek: a Tesco- ban bevásárló néni. 

Megfigyelhető továbbá egy nagyon szép ív is a munkákban. Míg a 2011-2012es alkotások 

szinte  mindegyike  rájátszik  a  motívumok  sokszínűségére,  akadnak  korábbi  festmények  is, 

amelyeken ezek jelenléte még nem olyan hangsúlyos. A Barackos 2005-ből még csak keresi ezeket 

a formákat, ám alapvetően még jobban kötődik a reális megoldásokhoz. Rendkívül sok hiedelem, 

mítosz szövi át a műveket, amiket sokszor csak a beavatottak érthetnek meg. 

A  tárlat  sok  installációt  sorakoztat  fel,  amelyek  mindegyike,  egytől-egyig  rendkívül 

izgalmas  megoldásokat  mutat  be.  Az  egyik  teremben  sorakozó  kivágott  fatörzsek  „szentélye”, 

valami olyan különös hangulatot áraszt, amit szavakkal nem igen lehet elmesélni. S a sötét térben 

kékes  fénnyel  megvilágított  fatörzsekre mintha esőcseppek hullanának.  Azért  is  nagyszerű ez a 

megoldás, mert bár valójában mesterséges a fény és víznek nyoma sincs, mégis szinte érezni lehet a 

nyirkos, friss, eső utáni levegő illatát. Ezek után jön az újabb megdöbbenés, amikor az utolsó terem 

falán  megpillantjuk  a  már  jól  ismert,  kukoricacsövekből  összeállított  installációt.  Ennek is  van 

egyfajta szakrális hangulata, ahogyan ez a rengeteg, antropomorf kukoricacső szabályos rendben 

sorakozik a falakon. Közelebb lépve rájövünk, a messziről meg-megcsillanó elemek kis zacskók, 

amelyek mindegyikében kukoricaszemek láthatóak. 

A különböző elemek beépítése  is  megjelenik  a  műveken.  Akár  több száz  gyufaszálat  is 

beleragasztott a művész a felületbe, amely annak része is meg nem is. Rendkívül egyedi textúra jön 

ezáltal létre, amelytől még „élőbbé” válnak a felületek. 

Az Egy darab ősz című alkotás forgó, kavargó levelei is olyan erővel hatnak, hogy valóban 

elhisszük:  sikerült  egy kis  üvegdobozba zárnia  e  csodás  évszak minden esszenciáját.  A levelek 

zörgése, a szél hangja tökéletesen felidézik a mindenki által jól ismert hangulatot. 

A falusi  életből  vett  jelenetekhez szorosan hozzátartozik még a kocsma,  illetve  a  vallás 

témája  is.  Számos  „zsánerképet”  láthatunk  az  ivóban,  dohányfüstbe  burkolódzó  férfiakról.  Egy 

másik teremben pedig a vallás kerül a középpontba. Az új „isten” a TV: a parabolaantennákból 

kirakott kereszt remekül jelzi, hogy a vidéken élők élete sem csak a földművelésről szól már. Az 

idős néni története a falon jelzi, hogy bizony a szappanoperák versenyre keltek a kapálással és a 

gyomlálással eltöltött idővel. 

Bukta műveinek talán legnagyobb értéke az atmoszférateremtés. Az, az erő, amely sugárzik 

alkotásaiból, rendkívüli egyediséggel ruházza fel őket. Ő az élő példa rá, hogy hányféleképp fel 

lehet dolgozni egy témát úgy, hogy az egyik a másiknak része, ám mégis mindegyikben van valami 
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új.  A türelem és kitartó munka eredménye egy remek életművet szült, s még nincs vége. Hiszen 

tavasszal a gyümölcsfák újra virágoznak…

KOVÁCS Mátyás: BALETT
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