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„Svet, ako ho poznáme z obrazov, 
kníh, hudby, to je svet, ktorý prešiel zmy-
selnosťou a citovosťou človeka...“ 1 Svet, 
ktorý poznáme z výtvarných diel Oľgy 
Buhajovej spĺňa uvedené tvrdenie mož-
no ešte o čosi viac. Výrazné senzi  vne 
hodnoty autorkiných prác zabezpečili, 
že i napriek predčasne ukončenej život-
nej ceste sa jej výtvarný a ľudský odkaz 
zapísal do sŕdc i pamäte ľudí a stal sa ak-
tuálnym aj v dnešnej dobe. 

Výstava pripravená pri nedožitom 
65. výročí narodenia Oľgy Buhajovej 
pripomína autorku s jej radosťami, ne-
istotami a najrôznejšími pohnu  ami 
srdca. Predstavuje ju ako obyčajného 
človeka – ženu, matku a predsa osob-
nosť zaujímavú, prirodzenú, pozi  vnu 
a talentovanú.

Akademická maliarka Oľga Buhajová 
sa narodila 5. marca 1955 v Košiciach. 
Po boku svojich dvoch ses  er a milujú-
cich rodičov detstvo a mladosť prežila 
v Humennom. Miestna krajina, predo-
všetkým Poloniny a ľudia tohto regiónu, 
sa stali prvotnou inšpiráciou úvodných 
rokov jej výtvarného hľadania a neskôr 

aj pôsobenia na Strednej škole umelec-
kého priemyslu v Košiciach v odbore 
propagačná grafi ka (1970 – 1974). 

 Stránky skicárov mladej výtvarníčky 
naplnené náčrtmi predovšetkým ľud-
ských tvárí, fi gúr alebo výsekov krajín, 
už v ranej fáze dokladajú vynikajúci 
pozorovací talent a mimoriadne kres-
liarske nadanie. V rokoch 1974 – 1981 
navštevovala Oddelenie voľnej grafi ky 
a knižnej ilustrácie pod vedením prof. 
Oresta Dubaya a doc. Elvíry Antalovej           
na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bra  slave. Už počas štúdií nadviazala 
spoluprácu s vydavateľstvami Zornič-
ka, Ohník, Včielka. Neskôr pracovala 
tak  ež pre vydavateľstvo Mladé letá, 
Východoslovenské vydavateľstvo v Ko-
šiciach a Ukrajinské oddelenie Sloven-
ského pedagogického nakladateľstva 
v Prešove. 

Výraznou črtou Buhajovej ilustrá-
torskej tvorby pre detského diváka 
je nadčasovosť. Typické sú humorné 
a hravé ilustrácie ľudských a rozpráv-
kových postavičiek  i zvierat. Živé sýte 
farby vyzdvihujúce celkový charakter 

Akademická maliarka

OĽGA  BUHAJOVÁ
výber z tvorby



4

scén patria k jej najdôležitejším vyjad-
rovacím prvkom. U Buhajovej môžeme 
pozorovať bravúrnu, do podrobnos   
prepracovanú kresbu. Jej originálne 
realis  cké ilustrácie sú vzdušné, de-
centné, so sklonom k nehe a citlivos-
 . Vďaka týmto príjemným obrázkom 

autorka umožnila deťom stotožniť sa 
oveľa ľahšie s textom a hlbšie ppocho-
piť jeho literárny obsah.

Základným kameňom Buhajovej vý-
tvarnej činnos   sa stala voľná grafi cká 
tvorba (napríklad cykly Pieseň o stro-
me, Bra  slava, Portréty, Jedno hravé 
popoludnie, Podoby ženy). Inšpiračný 
zdroj nachádzala okrem iného v poézii 
(napríklad básne Miroslava Válka) a ľu-
dovej slovesnos   (balady, porekadlá). 

Buhajová ako jedna z mála rozvíjala 
odkaz slovenského ľudového umenia 
a slovenských mýtov v ich novej podo-
be.2 Pri voľnej grafi ckej tvorbe stavala 
na vzťahu základnej idey a jej posune 
do ironickej až sa  rickej roviny.3 V diele 
prevažoval alegorický prejav s poe  c-
kým i medita  vnym výrazom. Zložitým 
zoskúpením, niekedy dokonca „preras-
taním“ prevažne nahých ženských po-
stáv, zvierat, fantas  ckých, až grotesk-
ných tvorov symbolického charakteru, 
evokuje súhrn osobných pocitov, váš-
ní, spomienok a snov. V harmónií kon-
krétneho s abstraktným,  v rovnováhe 
skutočnos   s fantáziou autorka vytvá-
ra kompozície znázorňujúce podstatu 
by  a, otázky existencie človeka, jeho 
vonkajšiu a vnútornú podobu, jeho 
tajomné stránky. Koncipuje niekoľko 
podôb človeka s vlastnosťami, kto-

rým by sa mal vyhýbať. Ľudská fi gúra, 
hlavne žena, sa v Buhajovej poe  ckej 
interpretácii pohybuje medzi dvoma 
pro  pólmi – žena ako stelesnenie krá-
sy a dobra až po jej interpretáciu ako 
sprostredkovateľku zla.

Autorkinou obľúbenou témou sa od 
počiatku stáva príroda, konkrétne mo-
 v stromu. Vegeta  vne témy majú svoj 

pôvod v autorkinej mlados   v rodnom 
kraji. Strom nezriedka dáva do vzťahu 
s človekom. V tomto zmysle predstavu-
je pozi  vne stránky života a vyjadrenie 
rodiny. Uvedenými kompozíciami tl-
močí osobný fi lozofi cký názor spočíva-
júci v symbolike vzájomnej symbiózy.  

Zaujímavou časťou tvorby Oľgy 
Buhajovej je séria štylizovaných žen-
ských hláv vytvorených kombinova-
nou maliarskou technikou. Autorka si 
buduje archetyp ženy s príznačnými 
črtami. Poe  cky pretvára jej podobu 
a za pomoci geometrizujúcich, akoby 
vykrajovaných foriem, koncipuje ima-
gina  vne portréty. Intenzita redukova-
ných tvarov umožňuje sústrediť sa na 
námet. Dôrazná senzuálna farebnosť 
koncentrovaná do rozsiahlych pastóz-
nych farebných plôch, či škvŕn miesta-
mi ohraničených čiernou alebo bielou 
líniou, smeruje k výrazu nadčasovos  . 

Špecifi ckou kapitolou Buhajovej 
tvorby sú grafi cké cykly. Začiatkom 
80. rokov bolo autorke Slovenským fon-
dom výtvarných umení schválené š  -
pendium na tvorivý pobyt v Lednických 
Rovniach.4 Z podnetov z bezprostred-
ného kontaktu so životom a prácou ľudí 
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v miestnych sklárňach sa prostredníc-
tvom fotografi í a skíc snažila pochopiť 
a výtvarne vyjadriť čo najviac. „Určujú-
cou črtou všetkých prác je snaha o za-
chytenie ľudského faktora v procese 
ovládania prírody a jej zákonitos  , a to 
od priameho sústredenia sa na človeka 
– tvorcu (portréty), cez zachytenie kon-
krétnej činnos  , po výtvarné ozvláštne-
nie pracovných predmetov a prostried-
kov ovládaných človekom.“5 

Buhajová vytvorila diela portrét-
neho a dokumentárneho charakteru, 
ktoré znázorňujú jednotlivé pracovné 
úkony konkrétnych sklárov. Ústredným 
mo  vom bol proces ručného pretvára-
nia sklenenej hmoty človekom – mu-
žom na výrobok. Pobyt v Lednických 
Rovniach bol Buhajovej prvou reálnou 
skúsenosťou s pracovným prostredím, 
na ktorom stavala neskôr. Tu žila spolu 
s manželom akad. soch. Jozefom Ko-
lembusom (1955), synom Albertom 
a dcérou Alexandrou. Tu tvorila „v pod-
mienkach, keď stôl je raz centrom sláv-
nostne zídenej rodiny, inokedy sved-
kom rodiaceho sa výtvarného diela“.6 

Významnou časťou jej tvorby sa pre-
to stali otázky smerujúce k postaveniu 
ženy a úlohe matky. Častým výtvarným 
mo  vom bolo teda celkom prirodzene 
dieťa. Ako uvádza Marta Maťková, sé-
ria leptov kombinovaných s akva  ntou 
s témou rodiny je prirovnaním k ľud-
skému spoločenstvu s jeho pozi  vny-
mi i nega  vnymi stránkami. V týchto 
prácach predstavuje zásadné hodno-
ty života a skutočných medziľudských 
vzťahov.7

Druhý grafi cký cyklus vznikol počas 
autorkinho pôsobenia v tex  lnom zá-
vode Chemlon Humenné. V tomto pro-
stredí Buhajová výtvarne spracováva 
každodenný rytmus práce a človeka 
v ňom − ústredným mo  vom  jej diel sa 
stáva žena pracujúca pri výrobe vlák-
na. V dielach zaznamenávajúcich pra-
covné prostredie sa autorka presúva 
z poe  ckých do racionálnejších polôh. 
Charakteris  ckou črtou sú rozsiahle 
farebné plochy umiestňované  do pro-
 kladu medzi sebou a zároveň v súvis-

los   s detailmi.

Z technického hľadiska Buhajovej 
najviac vyhovoval lept v spojení s ak-
va  ntou. Objavuje  ež nové možnos   
kombinácie rôznych grafi ckých tech-
ník, napr. suchú ihlu s akva  ntou. Vy-
užíva linorez, linoryt, monotypiu, dre-
voryt, serigrafi u, atď. Cielene vytvára 
kompozície, ktoré umožňujú vyniknúť 
kontrastnej farebnej škále svetlých 
a tmavých plôch. Farebnosť je výtvar-
nou hodnotou, za pomoci ktorej au-
torka najlepšie dokáže sprostredkovať 
odkaz alebo senzuálny moment.

Oľga Buhajová zomrela 21. augusta 
1989 v Humennom vo veku tridsaťštyri 
rokov. Svojím dielom potvrdila vzájom-
ný vzťah s kontextom dobovej sloven-
skej výtvarnej produkcie. Napriek tomu 
je dostatočne zjavný jej odlišný prístup 
k riešeniu výtvarných otázok a snaha 
vytvoriť individuálny umelecký jazyk. 
Vďaka uvedenému a vďaka svojej vý-
tvarnej všestrannos   sa zaradila k naj-
talentovanejším umelcom svojej doby.
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Autoportrét, 1973, olej, sololit  
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Moja rodina, nedatované, lept, akva  nta
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Bez názvu (ilustrácia), nedatované, kombinovaná technika
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Bez názvu, nedatované, kombinovaná technika
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Balada o somárovi, 1985, lept, akva  nta
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Balada o líške, 1985, lept, akva  nta
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K básňam Miroslava Válka, 1982, lept
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Miluj ma II, 1989, lept, akva  nta
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Stromohra, 1989, lept, akva  nta
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Stromohra II, 1989, lept, akva  nta
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Sklári, 1985, lept, akva  nta

Zuzka, 1986, lept, akva  nta
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