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Szíj Ka mil la gra fi kus, aki ér zé keny tech ni ká val, csu pán hi deg tű vel és réz karc nyo mó gép
pel, il let ve sza bad ké zi kar co lás sal ké szí ti több sé gé ben mo nok róm, mi ni má lis mo tí vum
sor ból épít ke ző, egye di mű ve it. 

„…a Könyv tár ha tár ta lan és pe ri o di kus. Ha egy örök ké élő uta zó bár mely irány ban  
át utaz na raj ta, év szá za dok múl tán meg győ ződ het ne ró la, hogy egya zon kö te tek is mét
lőd nek egya zon ren det len ség ben, amely így is mét lőd ve rend dé, a Rend dé vá lik.” Mi ként  
a borgesi el be szé lő sze rint a Könyv tár (amely meg egye zik az uni ver zum mal) meg ha tá ro
zott szá mú or tog rá fi ai jel (szó köz, vessző, az abc be tűi és a pont) le het sé ges kom bi ná
ci ó já ból áll, s eb ben a ha tal mas uni ver zum ban nincs két azo nos könyv, úgy a mű vész nő 
né hány formamorzsából és alak tö re dék ből – me lyek leg in kább em ber ala kok kon túr já ra 
vagy hen ger, lép cső, bo rot va és égő szé na ka zal kör vo na lá ra em lé kez tet nek – fel épü lő 
vi lá ga is ha tár ta la nul vál to za tos. A be fo ga dó úgy bo lyong a Bu da pest Ga lé ria ki ál lí tó te
ré nek ins tal lá ci ói kö zött, mint ha vég te len és tá gas la bi rin tus ba té vedt vol na: a sok szo
ro sí tó tech ni ká val lét re ho zott egye di mé re tű és el he lyez ke dé sű mű ve ken fel buk ka nó 
mo tí vum va ri á ci ók újabb és újabb kap cso ló dá si pon to kat, fel sej lő át já ró kat kí nál nak. Utat 
oda, aho vá a min den na pok ban so sem jut ha tunk el.
Messzi ről néz ve va la mi fé le ki met szett út (út testsze let) ké pét hív ja elő a be fo ga dó ban 
a ki ál lí tó tér padlójára (pon to sab ban: ala csony do bo gó ra) fek te tett tíz mé ter hosszú, 
egy mé ter szé les mű is, ame lyen a vi lá gosszür ke/fá radt kék szí nű alap ba kar colt, egy
másba for du ló mo tí vu mo kat né hány át ló san fu tó fe hér csík „fe di” el. Közelről szem lél
ve lát ha tó vá vál nak az út cik li ku san is mét lő dő, de min dig vál to zó stá ci ói is, ame lye ket 
vé gig jár va egy sej tel mes és ti tok za tos tör té net be me rül het be le az ol va só. Ez a ki si mí
tott te kercs ugyan is az egyik leg ősibb könyv for má tu mot idé zi fel, a ha tá rok kö zé nem 
szo rí tott, vég te len tel jes sé get, egy olyan linearitást, amely nem szab da ló dik ré szek re. 
A ki ál lí tás né ző ből ol va só vá lik: te vé keny sé gét meg könnyí ten dő a má sik, keskenyebb, 
de még hosszabb te kercs épp ezért már eny hén meg dönt ve, de rék ma gas sá gú pul
pi tu son he lyez ke dik el. A fá ra dé kony könyv moly „ugyan ezt” ül ve is vé gig la poz hat ja:  
a két sza bad pol cos váz lat könyv egyes ol da la in a szó kincsfrag men tu mok egy re bő vü lő 
tar ta lom jegy zé ké ben gyö nyör köd het. Egyút tal a szak rá lis, érint he tet len mű ből kéz zel 
fog ha tó mű al ko tás lesz – min den ki örö mé re. Szíj nem tö rek szik per fekt tö ké le tes ség re, 
ezt már a kar colt/ha sí tott tech ni ka sem en ged né, az eset le ges sé get, a pil la nat nyi sá got 
né hány eset ben a pa pí rok fi no man ron csolt szé le in, más kor a mű vek gom bos tű vel (!) 
tör té nő fal ra rög zí té sén ér het jük tet ten. 
A pszeudoren det len ség mö gött azon ban tu da tos ren de zett ség és me rész mű vé szi 
el vek búj nak meg. A mű vész fel rúg ja a gra fi ká nak mint ka bi net mű faj nak a sza bá lya it, 
an nek tál ja a te ret, ki moz dít ja a sík fe lü le tet a tér ből (sa rok kép); neg li gál ja a szok vá nyos, 
tég la lap ala kú nyo mó for má tu mot (kör ala kú nyo mat va ri á ci ók); a fe lü let mind két ol da lát 
kép hor do zó nak te kin ti (szem ma gas ság ban, a fal ra me rő le ge sen rög zí tett, két ol da las kör
la pok); fel bont ja a gra fi kai mű ről mint egész ről al ko tott ha gyo má nyos kép né zé si stra té gia 
ke re te it (az egye di da ra bok ból fel épü lő so ro za tok csak egymás fél mé ter tá vol ság ból 
áll nak össze egy ség gé, kép pé). Szíj Ka mil la mű ve in a mo no to nul is mét lő dő, hol vas tag, 
hol vé kony vo nal fo na dé kok ke mény sé gét, a le he let fi nom kar co lá sok pók há ló sze rű szö
ve vé nyét ér zé ki en fel pu hít ják a vissza fo got tan al kal ma zott szí nek (ka mil la sár ga, vö rös, 
vi lá gos kék). A mű vek szí nes sé ge azon ban sen kit ne csá bít son könnyed fel szí nes ség re! 
A mű vek in tim vi lá gá nak be fo ga dá sá hoz ugyan is meditativ el mé lyü lés, az idő mú lá sát 
sem mi be ve vő uta zó rá érős nyu gal ma szük sé gel te tik. 

D é k e i  K r i s z  t a

T r a v e l l i n g  i n  a n  i n f i n i t e  l a b y r i n t h

Kamilla Szíj is a graphic artist who, sensitively using only dry point, a printing machine, 
and freehand scraping, creates primarily monochrome, individual works from a minimal 
series of motives.

“The library is infinite and cyclical. If an eternal traveler were to cross it in any directions, 
after centuries he would see that the same volumes were repeated in the same disor
der (which, thus repeated, would be an order: The Order).” Thus, according to Borges’s 
narrator, the Library (which is one and the same with the Universe) consists of all the 
possible combinations of a given number of orthographic signs (space, comma, letters 
of the abc, dot), and in the vast universe there are no two books that are identical. So too 
the artist’s world, built from the endless variations of a few formmorsels and fragments 
of shapes – sometimes reminiscent of the contours of a human figure, a cylinder, stairs,  
a razorblade or burning haystack – is infinitely diverse. The spectator wanders among the 
installations of the Budapest Gallery as if straying in an infinite and immense labyrinth: 
the unique scaled, uniquely situated individual works, fashioned by means of techniques 
used for multiplication, offer ever fresh points of connection, dimly glimpsed passages. 
Pathways to somewhere we could never get in our everyday lives.
Viewed from a distance, the ten meter long, one meter wide work on the floor of the  
exhibition space (more precisely, on a low platform), a light gray/ faded blue ground with 
scratchedin motives turning upon themselves and “covered” with a few white diago
nals, reminds the viewer of a fragment (a crosssection ) of a road. From up close, the 
road’s cyclically repeated, but everchanging stations reveal themselves, and in passing 
through them, the reader can delve into an enigmatic, mysterious story. For this opened 
scroll refers to the most ancient form of the book, the limitless, infinite totality, a linearity 
undivided into parts. The spectator becomes a reader, and in order to make his job easier, 
another narrower but still longer roll is placed on a slightly slanted pedestal approximate
ly at waist height. A yet less energetic bookworm can stay seated while paging through 
the “same text”: on single pages of two freestanding sketchbooks, the reader can  
delight in an everexpanding register of vocabularyfragments. At the same time, the  
sacral, untouchable work of art becomes a work of art that can be held in the hand  
available for everyone’s pleasure. Szíj does not attain to perfection, which in any case a 
scratching and cutting technique does not allow. Sometimes, contingency and temporar
iness becomes apparent in the slightly damaged edges of the paper; in other instances, 
in the use of pins (!) to fix the work onto the walls. 
Behind this pseudodisorder, however, lie conscious order and bold artistic principles. 
The artist breaks with the rules of graphic art as a cabinet genre, annexes space, moves 
the plane surface out from its space (corner picture), neglects the usual rectangular print 
format (round variations of prints), and considers both surfaces of the paper as ground 
(double sided pictures fixed at right angle onto the wall in eye level). She subverts the 
bounds of the traditional strategy of how we look at a graphic artwork as a whole (the 
series made of unique individual pieces compose a unit, a picture, only when seen from 
a distance of approximately 11.5 meters). In Kamilla Szíj’s works, the rigidity of monoto
nous, repetitive, thick and thin line mattings and the textures of the cobweblike, delicate 
scrapes are sensuously softened by the reserved colors (camomile yellow, red, light blue). 
But nobody should be lured into facile shallowness by the colorfulness of the works!  
To grasp the intimate world of these works, meditative absorption is needed, the leisurely 
calm of the traveler who can disregard the passing of time.

Kriszta Dékei / Translated by Hedvig Turai



12 hidegtű 
12 drypoint drawings
70 ×76 cm  
egyenként / each





könyv / book
36 ×27× 3,5 cm



16 hidegtű / 16 drypoint drawings
61,5 × 61,5 cm egyenként / each





tekercskép / scroll picture
43 ×1000 cm, vegyes technika / mixed technique



ceruzarajz / pencil on paper, 38 ×71 cm, egyenként / each ceruzarajz / pencil on paper, 38 ×71 cm, egyenként / each



5 hidegtű / 5 drypoint
ø 36 cm egyenként / each, merített papír, fémvilla / rag-paper, metalfork



hidegtű (részlet) / drypoint (detail), 200 × 450 cm



9 hidegtű / 9 drypoint, 50 × 50 cm egyenként / each
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