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Újházi Adrienn, ez a mosolygós, piercinges, feke-
tébe öltözött kislány olyan festőként határozza meg
magát, aki nem használ színeket, és nem fest.
A paradoxon csak látszólagos: számára a színeket
pl. az őrölt paprika, a szójaszósz, a kurkuma, a liszt,
stb. jelentik.
A felhasznált anyagok a különböző fa-, farost- és
egyéb lemezeken „tálalva” (nem véletlenül hasz-
nálom ezt a szót) gyakran a föld, a homok, a tész-
ta… és természetesen a búza. Csíráztatva vagy
magként. (Ide sorolható még a barackmag és egyéb
magok is, csak jóval ritkábban.) Régebben a tojás
állt érdeklődésének homlokterében.
Mellesleg munkaeszközei részben a csiszoló,
a vágó- és a fúrógép. (Valamint a tulajdon ujjai, és
itt már el is érkeztünk a gesztusfestészethez /action
painting/, valamint az informelhez, az assembla-
ge-hoz, enviromenthez, hadd írjam még ide esetleg
az absztrakt expresszionizmust, a tasizmust…
Ennyi terminus azt hiszem bőven elég is, úgyis
a későbbiek folyamán nyernek majd értelmet. Nem
maradéktalant, hisz Újházi Adrienn részben túllép
az összes itt felsorolt irányzaton.
Még a braille-írást is beépíti művei egy részébe.
Amúgy számára a főzés éppen olyan fontos, mint
a műalkotás! (Innen a felhasznált inspiráló színe-
zőanyagok.) Mint elárulta, az ő esetében mindkettő
igazi flow-élménnyel társul.
Egy időre térjünk vissza a fent említett tojáshoz,
majd a búzához és a magokhoz.
Tulajdonképpen archetipikus szimbólumokról
beszélhetünk. A különféle jelképtárak bőséges infók-
kal látnak el bennünket mindről.
Rövidebbre fogva: a tojás rengeteg keletkezésmí-
toszban megjelenik, s a régi vallásokban az ősuni-
verzumot és a ciklikusságot jelképezi. Hasonló
a búza szerepe is: a különféle hitrendszerekben
jelentőségét és szimbólumát az időszakosan meg-
haló és újjászülető istenekhez kötötték. Mindkettő

termékenységet és bőséget jelképez. A mag pedig
szintén hasonló ismérvű: ahhoz, hogy kikeljen és
bőséges termést hozzon, először el kell pusztulnia
a földben. A Föld legkülönbözőbb pontjain és val-
lásaiban (beleértve a népi vallásosságot is) nagy
jelentőséget tulajdonítottak nekik. Hadd ne folytas-
sam tovább, a különféle hozzájuk kapcsolódó hie-
delmek bizonyos formában még felénk is mindmáig
fennmaradtak.
A földdel kapcsolatban pedig, azt hiszem elég meg-
említenem Gaiát, a Földanyát. Mellesleg a legtöbb
teremtésmítoszban a Föld nőnemű. S létezik egy
elmélet, miszerint Gaia, vagyis a bolygónk egy egy-
séges, élő entitás, s mi mindannyian csupán apró
részei vagyunk ennek a gigászi élőlénynek.
Természetesen Újházi Adrienn mindezzel tisztában
van, és beszélgetésünk folyamán szerényen csak
megemlítette ezeket az ismérveket, felhozva még
a vabi-szabi, az enszó, a feng shui, és egyéb,
a keleti kultúrkörhöz kapcsolható vonzódását is,
melyek aspektusait szintúgy beépíti műveibe.
Példának, kedvcsinálónak talán elég ennyi: a vabi-
szabi egyik definíciója Adrienn szerint „a tökélet-
lenség bölcsessége és szépsége”, én még hoz-
zátenném, hogy „a természetes egyszerűség
bölcsessége”.
Adrienn mellesleg, amennyire csak tőle telik, kör-
nyezettudatos személy: az általa felhasznált anya-
gok zömmel természetesek. De csak zömmel.
Munkáiba mindig becsempész valami mestersé-
geset is, ezzel próbálva jelezni, szinte sikoltani,
hogy: baj van, veszélyben a természet, az élővilág,
s vele együtt az ember is.
Ha fotózik, akkor is jórészt a búza különféle mak-
rofotói állnak érdeklődése homlokterében.
És itt jön „az i-re a pont”: a magvakat, amelyek olykor
átütik az anyagot, gondosan gézzel burkolja be, eset-
leg, mint a vázlatfüzetében láttam: gyógyszeres lapok-
ról egy-egy „szemet”, pasztillát kicsippentve, kivágva,
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a gyógyszer helyébe magvakat helyez, „ültet”, esetleg
sebre való vízhatlan gyógytapasszal, hansaplasttal
fedi le őket. Vagyis mintegy egyszerre gyógyítja és
védelmezi, óvja tőlünk, felelőtlen emberektől archeti-
pikus kedvenceit.
Remélem, Adrienn ezzel a sokrétű, őszinte kíván-
csiságtól, kísérletezni, felfedezni, újítani vágyó, női
(ne feledjük, a búza nőnemű a legkülönfélébb lexi-
konokban, noha Adrienn kihangsúlyozza: az and-
rogínia is foglalkoztatja), egyszerre fantázia-gazdag
és munkaigényes hozzáállással felkelti az érdeklő-
désünket életünk ezen, zömmel figyelemre sem
méltatott aspektusaira. És ennyi egy képzőművésztől

talán még sok is. Hisz a most folyamatban lévő
alkotássorozata – ahogyan az előző is – a Tat tvam
aszi (Te is az vagy) címet viseli. (A címet egyébként
Szabó Lőrinc azonos című verséből kölcsönözte.)
Ám van egy hosszabb értelmezése is: te is én
vagyok, azaz nem okozhatok neked (=másnak) fáj-
dalmat úgy, hogy magam ne sérülnék.
Vagyis az általa organikus művészetnek nevezett,
de valójában rejtetten nagyon is antropomorf, misz-
tikus, konceptualista ízeket is magán viselő, önként
választott univerzuma láttán, ha kellően nyitottak
vagyunk, csendes meditációként magunkba néz-
hetünk. Mert valóban: Tat tvam aszi.
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