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Okna jej mieszkania wychodzą wprost na majestatyczną bryłę budzińskiego
zamku. Siedmiogrodzkie kamieniołomy dostarczyły bloków, z których zbu-
dowano (a potem rekonstruowano) zwaliste mury, przesłaniające niemal
cały horyzont. W zderzeniu z takim widokiem wnętrze jej mieszkania jest 
tym bardziej zaskakujące. Wypełniają je orientalia: szafy, stoliki, tkaniny.
Éva jest buddystką i miejsce jej obecnego życia nie pozostawia co do tego wąt-
pliwości. Wspominam o tym kontraście, bo ma on chyba kluczowe znaczenie
dla sensu jej sztuki.

Éva Ujfalusi urodziła się w 1982 roku w mieście Kecskemét, w środkowych
Węgrzech. Kształciła się w zakresie grafiki i komunikacji wizualnej w Ege-
rze, a następnie na budapeszteńskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych, który 
ukończyła w 2006 roku. Skorzystała z możliwości programu Erasmus (École
Supérieur des Beaux-Arts de Nice), zaliczyła ponadto kursy z prowadzenia 
testów psychologicznych.

Jest osobą bardzo skupioną – zarówno na rozmówcy, jak i na sobie. Mówi
mało, ale jest wszystkim bardzo zainteresowana. Ta mieszanka jest tak bar-
dzo intrygująca, że pozwala bez wysiłku spędzić cały dzień z kimś, kto pra-
wie się nie odzywa. Jak sama przyznaje: „Lubię myśleć, odczuwać, wierzyć,
uczyć się i pytać. A także kochać, być ciekawym i próbować”.

Swoje prace zaczęła pokazywać na wystawach zbiorowych już od 2004 roku,
głównie w galeriach Budapesztu (Erlin Galery, Fresk Galery, Ráday Képesház
Galéria) oraz nieodległego Szentendre (Art Mill). W swoim dorobku ma także
wystawy indywidualne. Pierwszą był cykl Portraits prezentowany w 2007 roku
w Budapeszcie, który stał się także jej miejscem zamieszkania. W mieście
tym pokazywała swoje prace corocznie: w 2008 i 2009 roku w Fresh Galle-
ry, w 2011 w ramach Art Moments by Hybridart, potem jeszcze między innymi
w Base Zsámbéki Theatre w Zsámbék. Ostatnia wystawa miała miejsce w Jó-
kai Cultural Center w Budaörs.
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Éva Ujfalusi, bez tytułu, 2013
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Jej droga artystyczna rozpoczęła się od spojrzenia na samą siebie.
Stąd cykle autoportretów, w których przyjmuje jednak perspektywę
zmąconą, zapośredniczoną przez przedmioty, a zwłaszcza lustra. Sta-
nowią one istotny element jej artystycznej mitologii jako miejsca pa-
mięci, ale także zakłócenia. Malowane przez nią lustra tyleż odbijają 
rzeczywistość, co i ją zasłaniają. Przełomowym momentem w jej życiu
był dwumiesięczny pobyt w Indiach. Przygotowywała się do niego długo
i spędziła tam czas, intensywnie pracując. Buddyzm, panteon hinduistycz-
ny, nowe spojrzenie na kobiety i kobiecość, mitologie cywilizacji Wschodu
i Zachodu przeorientowały jej twórczość. Sięgnęła po nowe tematy i nowe
techniki. Dawne sztalugi i oleje zastąpił kolaż, a wielowątkowe wizje zajęły 
miejsce autoportretów (i portretów). „Tworzę teraz w bardziej refl eksyjny 
sposób – tłumaczy. – Moje prace są głęboko przemyślane, pełne wrażliwo-
ści. Wykorzystuję przy ich powstawaniu fotografi e i reprodukcje dzieł ma-
larskich po to, by wzmocnić kompozycję wizualną”. Dodaje jeszcze: „Moje
aktualne prace są naturalną kontynuacją tego radosnego i eksperymental-
nego kierunku, w ramach którego niewielkie płótna pozwalają na wielką 
wolność twórczą. W przyszłości chciałabym jednak powrócić do malarstwa 
sztalugowego, a także zmierzyć się z wykorzystaniem różnych mediów”.

To, co najbardziej uderzające w pracach Évy Ujfalusi, to brak jakiegokol-
wiek odniesienia do codziennej rzeczywistości, w jakiej przyszło jej żyć.
Nie jest to przypadek. Artystka bowiem wycofała się świadomie z realności
współczesnych Węgier, a pomocą w realizacji wewnętrznej emigracji oka-
zał się buddyzm. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby na tej podstawie, że
Ujfalusi niczego nie mówi o swoim kraju. Jej sztuka jest właśnie wyraże-
niem stosunku dezaprobaty – a może po prostu odrzucenia – względem ak-
tualnej sytuacji społecznej i politycznej Węgier. To wycofanie się należałoby 
zatem traktować jako manifest. W horyzoncie zamykanym przez zwaliste
mury zamku Évie Ujfalusi udało się odnaleźć szczeliny i przejścia do innego
świata. Z tego, co mi powiedziała, nie zamierza stamtąd powracać.                  

Éva Ujfalusi, Mirror, 2010 [s. 7]

Éva Ujfalusi, The past, 2014 [s. 8–9]

Éva Ujfalusi, Garden, 2014 [s. 10–11]
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