
S
zülei nem akarták, 
hogy kényszerből ve-
gye a kezébe a festéket 
vagy a ceruzát, ezért 
nem is íratták őt mű-
vészeti iskolába, így a 

Dacia Általános Iskola tanulója lett, 
és most ugyancsak itt kezdi az ötödik 
osztályt is – meséli Renáta édesany-
ja, Emese. Reni öt és fél évesen kez-
dett el rajzórára járni a Gyermekek 
palotájába, és tanára javaslatára 
inkább hagyták, hogy hobbi szinten 
kibontakoztassa saját stílusát, ne 
élje meg kényszerként a rajzolást. 
„Hosszú a program a Művészetiben, 
féltünk, hogy megutálja, ha rákény-
szerítjük. Hagyjuk inkább, hogy raj-
zoljon, amit szeretne, tanulja ki saját 
stílusát. De az is benne volt a döntés-
ben, hogy szeretnénk, ha matema-
tikára is hangsúlyt fektetnének az 
iskolában, ráadásul nagyon jó, ösz-
szetartó osztályközösségbe jár, ezért 
most ötödiktől sem akartuk kiszakí-
tani a megszokott környezetéből” – 
vallja be az édesanyja.

Olyat rajzol, ami nem is létezik

Renáta úgy érzi, a legjobban festeni 
szeret, és főleg olyan dolgokat, ame-
lyek nem is léteznek. Sötét, mély szí-
neket szeret használni, a pasztellszí-
nekből inkább hátteret fest. Próbált 
már portrékat is, de annyira nem sze-
reti még, mert nem volt benne siker-
élménye, és számára nagyon fontos, 
hogy szeresse azt, amit éppen készít 
– osztotta meg velünk Reni. Ezért 
kicsit perfekcionistának is tartja őt 
édesanyja, hiszen ha valamit elront, 
dühösen elhajítja azt. „De mindig új-
rakezdem a rajzot, mindig!” – teszi 
hozzá sietve a 11 éves, csillogó szemű 
kislány. Édesanyja szerint grafi kából 
a legjobb, de lánya most a festészetet 
szereti jobban. Nemcsak festeni sze-
ret, de zongorázni és pingpongozni 

is, ezeket is a Gyermekek palotájá-
ban tanulja. A pingpongtanárnő és 
a rajztanárja is támogatja őt a tehet-
sége kibontakozásában, és minden 
hétköznap délután bejár a palotába 
rajz-, pingpong- vagy zongoraórára. 
A volt óvodája régi betonkerítésének 
is Renáta „adott új életet”, tájképet, 
cinegéket festett a falra nyáron. Nem 
jelent erőfeszítést számára az sem, ha 
valaki kiad neki egy témát, és azt kell 
megrajzolnia – ismeri el. „Úgy lega-
lább több ötletet gyűjthetek össze, 
vagy más képekről is ihletődöm, de 
sosem rajzolom ugyanúgy” – mondja 
mosolyogva Renáta. A Pinterest kép-
néző programból is sokat inspiráló-
dik, de nem szeret lemásolni semmit, 
mindig változtat rajtuk valamit.

Számtalan első díjat 
hozott már haza

Renáta öt és fél évesen egy nemzet-
közi versenyen első helyezést ért 
el, ez volt rajztehetségének az első 
„hivatalos” elismerése. Azóta pedig 
több tucat első vagy második díjat 
kapott már több rajza és festménye, 
amelyeket gondosan lekötve tárol 
egy dossziéban a díjnyertes alkotása-
ival együtt. Bár édesanyja is küldött 
be néhány rajzot már magyarországi 
pályázatokra, de úgy érzik, sokkal 
jobban célba ér az alkotás, ha rajz-
tanára, Kovács Csaba vagy a volt ta-
nítónője, Vajda Gyöngyi ajánlják a 
versenyeket számára. Ritkán hallani 

egy tizenegy éves szájából azt, hogy 
ha megnő tetováló szeretne lenni, pe-
dig Reni habozás nélkül vágja rá ezt, 
amikor azt kérdem, hol látja magát 
tíz-tizenöt év múlva. Álma nemcsak 
rajztehetségéből táplálkozik, de szülei 
is inspirálják ebben, hiszen ők is sze-
retnek „varratni” magukra különböző 
rajzokat, szimbólumokat. Félig vicce-
sen már meg is kérte édesapját, hogy 
hagyjon még helyet magán, hogy ami-
kor tetováló lesz belőle, akkor ő is tud-
jon „varrni” rá.

Az út elején van még

A hobbi szinten űzött alkotásnak 
megvan az a művészi szabadsága, 
hogy csak akkor ül le a vászon vagy 
a lapjai mellé, amikor kedve tartja, 
amikor valami megihleti. Akkor sem 
tud rajzolni, ha szomorú vagy dühös, 
a rossz érzéseit sem tudja rajzban 
kiadni, csak „örömből” tud alkotni 
– teszi hozzá a kislány, aki a vízi ál-
latok fantáziavilágától kezdve három 
dimenziós rajzokig, tájképektől a 
Simpson-család „portréjáig” sokfélét 
rajzolt már, és nincs még kiforrt stílu-
sa, az út elején van. Pontosan emiatt 
is kapta Reni élete első kiállítása azt 
a címet, hogy Az út elején, amelyet 
szeptember 20-26. között bárki megte-
kinthet a marosvásárhelyi Vár kis bás-
tyájában 10-13 óra és 15-18 óra között.
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Az alkotás sza-
badsága sosem 
korfüggő – a 
11 éves Renáta 
ötéves kora óta 
jár rajzórára, 
kitartása azóta 
sem lankadt.
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Renáta legjobban 
festeni szeret, és 
főleg olyan dolgo-
kat, amelyek nem 
is léteznek

FOTÓK: HAÁZ VINCE

Ha nagy leszek, 
tetováló leszek

Szobája falát is a képei díszítik

Rajzai és festményei 
örömből készülnek, nem 
is tud leülni úgy a papír-
jai elé, ha szomorú vagy 
dühös, csak ha jó kedve 
van. De olyankor szabad-
jára engedi fantáziáját, és 
bármit kirajzol „magából”. 
Bodoni Renáta Szidónia 
alig 11 éves, és több mint 
öt éve jár rajzórára a ma-
rosvásárhelyi Gyermekek 
palotájába, szeptember 
végén pedig élete első, 
festmény- és grafikakiállí-
tását is megszervezik Ma-
rosvásárhelyen. A tehet-
séges kislány egyáltalán 
nem szokványos jövőbeli 
terveiről is mesélt. 




