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1.
Az absztrakció mindig szembesít az értelmezés határaival, tulajdonképpeni lehe-
tetlenségével.
Ami az absztrakcióról elhangzik vagy elhangozhat, az mindig vitatható.

2.
Elképzelhető, hogy a valóság csupán egy illuzórikus projekció, amely egyéni gon-
dolatvilágokban ölt formát, hogy a gondolat egy második valóság, amely paradox 
módon megelőzi az elsőt.
Az individuum számára a valóság azonos az egyénileg felépített absztrakt, mégis 
személyes képzettel.
A valóság mibenléte – alapkérdésként – szükségszerűen, általánosan és konstans 
módon foglalkoztatja az embert. A kérdésre adott válaszok viszont egyéniek, ebből 
adódóan – abszolút értelemben – megoszthatatlanok maradnak.

3.
„A tárgyaknak vagy cselekedeteknek csak akkor lesz értéke, és csak azáltal vál-
nak valóságossá, ha így vagy úgy részt vesznek egy olyan valóságban, amely meg is 
haladja őket.” (Mircea Eliade)
Eléggé alázatosnak hangzik azt gondolni, hogy a valóság tőlünk függetlenül is 
létezhet. A probléma azonban az, hogy a valóságban mi magunk is benne vagyunk.  
Ezáltal pedig – ha kismértékben is, de – alakítunk rajta. Következésképpen nem 
állíthatjuk nyugodtan azt, hogy a világ valóban független lenne tőlünk.
Ezek szerint arra születtünk, hogy ne lehessünk alázatosak?

4.
Az önmegismerés folyamata halálig tartó, tulajdonképpen állandó erőfeszítés, 
amely az egyéniség őszinte feltérképezésére irányul – vagyis arra, hogy az ember 
kiderítse önmagáról az igazságot, másrészt pedig arra, hogy önnön vélt és valós 
hibáit kiküszöbölje, netán elfogadja. Vagy ellenkezőleg: vélt és valós erényeit tovább 
fejlessze.

TA S N Á D I  J Ó Z S E F



Az önmegismerés (a gondolkodás) kényszere alól nem lehet kibújni. Az önma-
gunkkal való találkozást nem lehet sem megúszni, sem pedig megkerülni.  
Mi több: ebben az egészben lenni szokott valami kéjes élvezet.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy a művészet az önmegismerés egyik leghatéko-
nyabb módszere, egyszersmind megnyilvánulása.

5.
A gondolkodásban életünk fiktív oldala revelálódik, az a személyes és szavakban 
tulajdonképpen megoszthatatlan szellemi konglomerátum, amely kinek-kinek 
a személyes realitását jelenti. A gondolatban nem a fizikai realitás fogalmazódik 
meg, hanem az ahhoz fűződő képzeteink. A gondolat a valósággal folyamatosan 
átalakulásban lévő viszonyunk azonnali következménye, e viszony realitásának 
bizonyítéka.

6.
Nem vagyunk egyformák – szokás mondani. Ez nyilvánvalóan egyéni valóságaink 
(fikcióink) különbözőségére utal, és nem fizikai valónk változatosságára.
Ennek ellenére egyetértés szokott lenni abban, ha sötét van vagy éppen világos, 
hideg vagy meleg, ha valaki fiatal vagy öreg. A közvetlenül érzékelhető (tapasztal-
ható) tények realitását illetően általában konszenzus van.
Sejthető azonban, hogy ugyanannak a fizikai realitásnak vannak olyan részei, ame-
lyek nincsenek a közvetlen érzékelhetőség mezején belül. Az is sejthető, hogy belő-
lük van a legtöbb. Ezeket illetően viszont már nincs konszenzus.
A személyes tapasztalás (az érzékelés) lehetőségének hiánya generálja és szüli meg 
a második – spirituális – realitást, amely az érzékelésen túli dolgokkal kialakított 
viszony leképezése.
Ez a fikció.
A fikció – bizonyos értelemben – az érzékelés konszenzusában meglévő rések 
betöméseként fogható fel. Amikor a jelenségek (a dolgok) természete gyakorlati 
szinten már nem ellenőrizhető, akkor kevésbé az értés, mint inkább a sejtés, a meg-
érzés, az intuíció képessége válik fontossá.
A fikció olykor katartikus, ami viszont arra utal, hogy létezik egy, a konszenzuson 
túli konszenzus is.
Ez a metafora.

7.
Szíj egyszerre merészen szűkszavú és aszkétikusan bőbeszédű.
Művészetében a fikció és az absztrakció metaforikus hibriddé egyesül, amelyben  
a lényeges leválik a lényegtelenről.

Munkáját bizonyos fokú transzparenciával bíró hermetizmus jellemzi, amelyből 
mégis határozottan átszivárog a folyamat, a ritmus és a ciklikus iránti alapvető 
érdeklődés, a törvényszerűség és véletlen viszonyát érintő érzékeny kíváncsiság,  
a kontrollt és a sodródást egyidejűleg igénylő és elutasító látásmód.
Módszere olyan köztes algoritmuson – bizonyos mértékig sztochasztikus képleten – 
alapul, amely lehetővé teszi számára az ellentmondásosság – redukció, ismétlés (modu-
laritás) és monotónia általi – leképezését, az ezekből születő változás, változatosság, 
valamint végtelenség pontos és meggyőző vizuális modellezését.
A sztochasztikus kapcsolat átmenet a függvényszerű kapcsolat és a teljes függet-
lenség között. Szíj esetében az egyik vonal hovatartozása (helye, iránya) meghatá-
rozza egy másik vonal hovatartozásának valószínűségét.
Kamilla az első vonal irányát (kvázi) véletlenszerűen veszi fel. A második vonal 
csak egy ponton kapcsolódik az elsőhöz. Ilyen értelemben az első vonal meg-
határozza a második eredetét (valószínűségét), de irányát nem, mert a második 
iránya is véletlenszerű. Ahogy a vonalak száma gyarapodik a „véletlen” irányokba 
haladó elemek egyre több ponton (nagyobb valószínűséggel) fognak „kapcsolódni” 
a többi irányhoz.
A folyamat elvileg a végtelenségig folytatható – ezt csakis a rendelkezésre álló 
felület korlátozhatja. Az eredmény – a sokirányú kapcsolódás révén – egy elvileg 
törhetetlen struktúra.
A rajz (kép) egy ilyen (végtelen) struktúrából „kivágott gondolatalakzat”, vagy a vég-
telenségig folytatható processzus – a papír szélénél abbahagyott állapota.

„A rajz: elsősorban a gondolat. A vonal az ember belső kultúrájának tükrözése, az 
ember ízlése, energiája, töltete, fegyelme és szabadsága. A rajz nem az, amit látunk, 
hanem az, amit gondolunk. Az ember látásának a látása.” (Szelley Lellé)
A fenti meghatározás precizitása és a rajzra vonatkozó lényegtartalma megerősít 
abban a véleményemben, hogy Szíj Kamilla munkái valójában nem képek, hanem 
rajzok. Szíj nem a látható szférából átvett „valamit” ábrázol (illusztrál), hanem 
saját gondolatait, gondolkodásának folyamatát jegyzi le. Vizuális monológokként, 
gondolkodásmintázatokként működő rendszereket generál, amelyeknek alkotó 
részecskéi mindig a vonalak.
Munkájának meta-tartalma az érzékelhetőség konkrétumán túli működés lényegé-
nek keresése. Egyrészt a realitás láthatatlan törvényszerűségeit, másrészt alkotói 
indíttatásának energiamezejét jeleníti meg visszafogottan és katartikusan letisztult 
egyszerűséggel.
Művei spirituális konkrétumokként nyilvánulnak meg, szintetizálva alkotói ösztö-
neit, energiáit és gondolkodásának absztrahált esszenciáját.
Az absztrakt itt nem stílus, nem is formai kérdés, inkább alapattitűd, az egzisztencia 
absztrakt szinten történő vizualizálásának igénye.



8.
A képi absztrakció, mint abszolút képi (látható) narratíva, az introspekció tisztán 
vizuális feltárása. A láthatóra redukált egyszerűség, amelynek fokmérője a kon-
notáció és az asszociáció hiánya, vagy lehetetlensége. Az egyszemélyes interaktus 
realitásának demonstrációja.
A személyes átírása a személytelenbe.
Az absztrakció segít ideiglenesen kiiktatni a valóság bonyolultságát és az általa folya-
matosan generált frusztrációt. Talán épp ezért az absztrakció minden esetben meg-
nyugtató, és valahogyan kapcsolódik ahhoz, amit szépségnek érzékelünk.
Az absztrakció a tiszta szenvedély, az önmegismerés ambíciója, a valódi magunkra 
találás képe. A megkönnyebbülés lehetőségének és a függetlenség illúziójának vizu-
alizációja.
Olyan magánügy, amely sokakat elvezet(het) a katarzishoz. Általa mutatkozik meg 
az, amit a filozófia érzelmi bölcsességnek nevez.
Állandó belső dialógus. A közvetlenül nem kifejthető tartalom, nem a direkten 
üzenni akarás, nem is a programszerű kommunikáció, hanem az, amelynek nincs 
más szándéka, mint kideríteni önnön létrejöttének okait. Az a művészet, amely 
saját születésének történetét „meséli”, mely történet az alkotás létének indoklása 
is egyben.
Az absztrakció azonnali emocionális reakciót vált ki, viszont ellenáll az értelmezés-
nek, nem sok esélyt adva a verbális megfejtésnek.

9.
Vannak, akik azon a véleményen vannak, hogy a képzőművészet egy, az értésen túli 
dimenzió. Én is közéjük tartozom.
Ennek ellenére nem kerülhetem meg a kérdést: milyen mértékben lehetséges  
minket felszabadítani az értés terhe alól? Alkalmasak vagyunk-e egyáltalán arra, 
hogy nélkülözzük az értés által adott biztonság illúzióját? Lehet-e értésmentes 
létről beszélni akkor, amikor az értés kényszerűsége ösztönös kódként determinál 
minket?
Úgy tűnik, hogy a szavak magukban hordozzák az értést – legalábbis annak illúzióját.  
Talán ezért gondolják sokan, hogy a szavak segítenek látni.
Ezzel együtt... hogyan lehet a szavak lineáris rendszerén belül érinteni azt, ami egy-
általán nem lineárisan strukturált, ami nem más, mint az a törvény, amely a láthatat- 
lanság leple mögül tartja össze a világot, és ad értelmet bennünk – többek között – 
az absztrakció gondolatának?
Nehezen...

Budapest, 2017. május

J Ó Z S E F  TA S N Á D I

Pat te r ns  of  T h in k ing
N i n e  R e f l e x i o n s  o n  t h e  A r t  o f  K a m i l l a  S z í j

1.
Abstraction always confronts you with the limits of interpretation, literally with its 
impossibility.
What is said or may be said about abstraction can always be disputed.

2.
It is possible that reality is merely an illusionary projection, which takes shape in 
individual worlds of thought; that thought is a second reality, which paradoxically 
precedes the first.
Reality for an individual is identical with the individually constructed abstract, yet 
personal notion.
The nature of reality – as a fundamental question – concerns human beings inevi-
tably, generally and constantly. Yet the answers given to the question are individual 
and hence they remain inseparable in an absolute sense.

3.
“Objects or acts acquire a value and in doing so become real, because they par-
ticipate, after one fashion or another, in a reality that transcends them.” (Mircea 
Eliade)
It seems rather humbling to think that reality can exist independently of us. How-
ever, the problem is that we ourselves are also included in reality. And by that we 
shape it, if only to a small degree. Consequently, we cannot calmly state that the 
world is, in fact, independent of us.
Thus, have we been born not to be able to be humble?

4.
The process of learning about oneself is life-long. It actually involves constant 
effort, which is directed at the honest mapping of the individual – i.e. for humans 
to discover the truth about themselves and also to get rid of their own presumed 
and real faults, or perhaps to accept them. Or – in contrast – to develop their pre-
sumed and real virtues.



It is impossible to evade the compulsion to learn to know oneself (thinking).  
Meeting with ourselves cannot be either escaped or avoided. Moreover, some kind 
of sensual pleasure is usually involved in it all.
Perhaps it is no exaggeration to state that art is the most effective method and 
manifestation of learning about oneself.

5.
The fictive side of our life is revealed in thinking, the personal intellectual conglomera-
tion, which cannot in fact be shared in words, and which represents the personal rea-
lity of each individual. It is not the physical reality that is presented in an idea, but our 
connected notions. A thought is an immediate consequence of our relationship with 
the continuously transforming reality, and the evidence of this relationship’s reality.

6.
We are not alike – it is usually said. This clearly refers to the differences of our indi-
vidual realities (fictions) and not to the variety of our physical beings.
Nevertheless, there is usually an agreement about it being dark or in fact light, cold 
or warm, or if someone is young or old. Concerning the reality of directly percep-
tible (observable) facts, there is generally a consensus.   
Yet it can be presumed that the same physical reality has parts which are not inclu-
ded in the field of being directly perceivable. It can also be suspected that they are 
in majority. However, there is no consensus with regard to them. 
The absence of the possibility for personal experience (perception) generates and 
produces the second – spiritual – reality, which is the reflection of the relationship 
formed with matters beyond perception.
This is fiction.
In a certain sense, fiction can be perceived as filling in the gaps existing in the con-
sensus of perception. When the nature of phenomena (things) can no longer be 
controlled at a practical level, then understanding becomes less important than 
surmising, instinct and an ability to be intuitive.
Fiction is sometimes cathartic which, however, refers to the fact that a consensus 
beyond consensus also exists.
This is metaphor.

7.
Szíj is daringly taciturn and ascetically talkative at the same time.
In her art, fiction and abstraction unite metaphorically into a hybrid, in which the 
essential separates from the inessential.
Her work is characterised by hermeticism with a certain degree of transparency, from 

which a fundamental interest in the process, rhythm and cycles, a sensitive curiosity 
regarding the relationship of regularity and chance, a way of seeing that simultaneously 
demands and refuses control, and drifting definitely filters through.
Her method is based on an intermediate algorithm – a stochastic formula to a 
certain degree – which makes it possible to reflect contradiction by reduction, 
repetition (modularity) and monotony, as well as the precise and convincing visual 
modelling of the resulting change, diversity and infinity.
A stochastic relationship is a transition between a quasi dependent relationship and 
complete independence. In Szíj’s case, the place and direction of one line determi-
nes the probability of where another line is.
Szíj takes the direction of the first line quasi accidentally. The second line is connec-
ted to the first one only at one point. In this sense, the first line defines the origin 
(probability) of the second one, but it does not define its direction, because the 
direction of the second line is also accidental. As the number of lines grows, the 
elements advancing in ‘accidental’ directions will ‘connect’ to the other directions 
at an increasing number of points (with greater probability).  
In principle, the process can be continued to infinity– it can only be limited by the 
surface at the artist’s disposal. Via the multi-directional connections, the result is 
in principle an unbreakable structure. 
The drawing (the image) is a ‘shape of an idea cut-out’ from such an (infinite) struc-
ture, or the state of a process that can be continued infinitely, which is halted at the 
edge of the paper.

“A drawing primarily involves an idea. A line is the reflection of a person’s interior 
culture. It is a person’s taste, energy, charge, discipline and freedom. A drawing is not 
what we see, but what we think. The seeing of a person’s vision.” (Lellé Szelley)
The precision of the above definition and its essence regarding a drawing confirms 
my opinion that Kamilla Szíj’s works are, in fact, not pictures but drawings.  
Szíj does not depict (illustrate) ‘something’ taken from the visible sphere, but her 
own thoughts. She notes down the process of her thinking. She generates systems 
operating as visual monologues and patterns of thinking, whose constructing com-
ponents are always constituted by lines.
The meta-content of her work involves searching for the essence of operation 
beyond concrete perceptibility. In a restrained manner and with cathartically 
purified simplicity, she represents the invisible rules of reality, on the one hand, and 
the energy field of her creative motivation, on the other. 
Her works manifest themselves as spiritual concreteness. They synthesize her  
creative instincts and energies, as well as the abstracted essence of her thinking.
Abstract here is not a style, nor is it a question of form, but rather a basic attitude, 
the need for visualisation on an abstract level of existence.



8.
Pictorial abstraction as an absolute pictorial (visible) narrative is the purely visual 
exploration of introspection. It is simplicity reduced to the visible, whose measure 
is the absence or impossibility of connotation and association. The demonstration 
of a single person’s reality of interaction.
The rewriting of the personal into the impersonal.
Abstraction temporarily helps to eliminate the complexity of reality and the cons-
tantly generated frustration. Perhaps that is why abstraction is always calming and 
is somehow connected to what is perceived as beauty. 
Abstraction is pure passion, the ambition to learn about oneself and the image of 
genuinely finding ourselves. It is the visualisation of the possibility of alleviation and 
the illusion of independence.
It is a private matter, which can lead many people to catharsis. What philosophy 
calls emotional wisdom is revealed by it.
Constant inner dialogue. It is the content which cannot be expressed directly.  
It does not want to send a message directly or a manifesto-like communication, 
but it is that which has no other intention except discovering the reasons for its 
own birth. Art is what ‘tells’ the story of its own birth, and this story is also the 
justification for the existence of the artwork.
Abstraction evokes an immediate emotional reaction, yet it resists interpretation, 
offering only a slim chance for verbal decoding.

9.
There are those who think that the fine arts represent a dimension beyond under-
standing. I am one of those.
However, I cannot avoid the question: to what extent can we be liberated from 
the burden of understanding? Are we at all suitable for doing without the illusion 
of security provided by understanding? Is it possible to talk about an existence 
without understanding when the compulsion to understand determines us as an 
instinctive code?
It seems that words carry understanding within themselves – at least its illusion. 
That may be the reason why many people think that words help us to see. 
Together with this ... how can something be understood within the linear system 
of words, which is not at all structured linearly and is nothing other than the law 
that keeps the world together from beyond the veil of invisibility and makes sense 
of the idea of abstraction in us?
With difficulty ...

Budapest, May 2017

Cím nélkül | Untitled, 2015
papír, ceruza | pencil on 
paper, 178 ×150 cm



Cím nélkül | Untitled, 2016
papír, ceruza | pencil on paper, 150×200 cm Kiállítási enteriőr | Exhibition view



Cím nélkül | Untitled, 2015
papír, ceruza | pencil on paper, 450 ×150 cm



Cím nélkül | Untitled, 2014
papír, ceruza | pencil on paper, 300 ×150 cm



Kiállítási enteriőr | Exhibition view



Cím nélkül | Untitled, 2017
papír, ceruza, falkarc | pencil on paper,  
scratch in wall, 70 ×1200 cm



Kiállítási enteriőr | Exhibition view



Cím nélkül | Untitled, 2017
papír, ceruza | pencil on paper, 150 ×150 cm

Cím nélkül | Untitled, 2017
papír, ceruza | pencil on paper, 150 ×150 cm



Cím nélkül | Untitled, 2017
papír, ceruza | pencil on paper, 150 ×150 cm

Cím nélkül | Untitled, 2017
papír, ceruza | pencil on paper, 150 ×150 cm



Kiállítási enteriőr | Exhibition view



Cím nélkül | Untitled, 2016-2017
papír, ceruza | pencil on paper, 150 ×570 cm



Cím nélkül | Untitled, 2017
papír, ceruza | pencil on paper, 42 ×59 cm



Cím nélkül | Untitled, 2005-2013
papír, ceruza | pencil on paper, 147×150 cm

Az eredeti mű egy 300 × 150 cm-es rajz  
volt, ami az egyik kiállításomon megsérült.  
A rajzot felvágtam úgy, hogy ezek a sérült részek 
kimaradjanak, s majd a megmaradt ép részeket 
egymásra raktam. A hiányból egy új rajz született, 
ami úgy tűnt mintha „hibás” lenne. Az „átszabást” 
a Hiba és társai (Error and Co.) című kiállításra 
készítettem.

The original work was a 300 × 150 cm drawing 
which was damaged at one of my exhibitions.  
I cut up the drawing into parts so that the 
damaged parts were left out, then I put the  
intact ones on top of one another. The lack of 
the damaged parts resulted in something new 
that looked as if the drawing included an error. 
This „tailoring” was prepared for the exhibition 
entitled (Error and Co.).



Untitled | Visualizing Data, 2013
paper, pencil, 280 ×150 cm

What is this drawing about?
I connected the five love relationships of my 
life so far, and my lifeline. First I drew this in my 
drawing book. 
Data collection: 55,5 years, 5 loves. 1 year = 1 cm. 
I cut a 55,5 cm long wrapping rope, this 
represented my lifeline. With black felt pen,  
I colored the years that I spent together with  
a partner. Then, following Duchamp’s method, 
I threw this thread onto a paper, and the rope 
formed an accidental wave. I drew this line, then 
I added five more waves. The waves are coming 
from somewhere, meet and follow my life line  
for a while, then depart from it and go in different 
directions. With black pencil I drew curling lines, 
covering the whole surface except for my life line. 
Here I broke the “curling lines”, creating a blank 
space, a 1 mm wide line. Then, following the same 
method, I drew another layer in red, this time the 
1 mm wide blank lines represented my partners’ 
life. The sections that are left totally blank in the 
white paper represent the years that we spent 
together. 
Then I drew all this again in triple magnification. 

Cím nélkül | adatvizualizáció, 2013 
papír, ceruza, 280 ×150 cm

Miről szól ez a rajz?
Eddigi életem öt párkapcsolatát hoztam össze 
az életvonalammal. Először a rajzkönyvemben 
rajzoltam meg. 
Adatgyűjtés: 55,5 év, 5 szerelem. 1 év = 1 cm. 
Levágtam egy 55,5 cm-es spárgát, ez lett életem 
vonala, majd az együtt töltött évek szakaszait 
bejelöltem rajta fekete filctollal. Azután Duchamp 
módszerét alkalmazva a spárgát rádobtam a 
papírra, ami egy véletlen hullámvonalat adott ki. 
Ezt felrajzoltam, majd hozzárendeltem öt másik 
hullámvonalat úgy, hogy a vonal valahonnan 
érkezik, az együtt töltött években együtt fut 
az én életvonalammal, majd más irányt véve 
halad tovább. Fekete ceruzával gomolygó 
vonalakat rajzoltam, ami beborítja a felületet, 
kivéve az életem vonalát. Itt megszakítottam 
a „gomolygást”, így a hiány egy 1 mm-es vonalat 
ad ki. Majd még egy réteget megrajzoltam 
piros ceruzával ugyanezzel a módszerrel, csak 
itt a párok életvonalát jelzi az 1 mm-es üresen 
hagyott vonal. A papíron teljesen fehéren maradt 
szakaszok jelzik az együtt töltött éveket. 
Majd mindezt újra megrajzoltam háromszoros 
nagyításban.



Vég te l e n  s t r u k tú r á k

Szíj Kamilla művészetét a minimalizmus, a visszafogott anyag- és színhasználat,  
a narrativitás elvetése (cím nélküli képek), továbbá a redukció és a végtelen gazdag-
ság, a rész és egész, a konceptualitás és a finom érzékiség, a rend és káosz, a mikro- 
és a makrokozmosz együttállása jellemzi – e pár mondat elég ugyan egy szócikkhez, 
de nem visz közelebb ahhoz, hogy megértsük és megtapasztaljuk e hálózatszerűen 
kiépülő életművet.  

A megszokott befogadási stratégiákat nehezíti, hogy munkássága idegen testként 
ékelődik a magyar kortárs képzőművészetbe. Nem csupán azért, mert Németország-
ban végezte képzőművészeti tanulmányait (s ily módon nem is kapcsolódhatott a hazai 

„irányzatokhoz”, a művészettörténészek által oly kedvelt, könnyen „bedobozolható” 
csoportokhoz), hanem mert a sokszorosított grafika felől indult el. Egész pontosan 
a műfaj kötöttségeit megtartva, de a sokszorosítás hagyományos felfogását elvetve 
egyedi művek létrehozására törekedett. A megkarcolt rézlemezekről készült nyo-
matok variációiból összeállított nagy kép-egészek esetében jól látható, hogy a vonal-
hálók a széleiken tovább terjeszkednek, és ezáltal összefonódnak, a rajzolási módszer 
eredményeképpen pedig minden esetben más-más „látvány”, vonalstruktúra alakul ki. 

A művész levetette a kabinetműfaj béklyóit is: művei méretét hatalmasra bővítette, 
a képeket pedig kiléptette a térbe (kétoldalas munkák, sarokművek, tekercsek, ins-
tallációk). Ez a fajta merészség köszön vissza a rajzműveken is, ahol gyakran a papír 
ellenében más felületet (üveget vagy vakolatot) használ – ráadásul az ezeken fel-
bukkanó formák, motívumok forrása szintén a főiskolás korában készült, de a mai 
napig is tovább gyarapodó Rajzkönyvekben1 kereshető. Az sem véletlen, hogy Szíj 
nem grafikusként, hanem rajzolóként definiálja önmagát.  

Életműve egymásra épülő, következetes lépések sorozata, amelyben a vándorló 
motívumok apró változtatásokkal, elmozdulásokkal újra és újra felbukkannak.  
A kiállításon is bemutatott, az utóbbi pár évben használt részproblémák, elemek 
forrása már a kilencvenes években készült rajzkönyvekben fellelhető. Látható, 
hogy a szénakazal-gomolyag motívumra rímelő körkörös vonalhálózatú háttér 
miként válik az előtér igazi „témájává”, hogyan változnak át a műveken kígyózó  
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1  http://www.szijkamilla.hu/konyvek/konyv1.html



csövek hasábokká („konzervdoboz”), majd alakul ki a hasábok párhuzamos, hosz-
szanti vonalainak elvételéből az oválisszerű forma („rizsszem”).  Vagy hogy miként 
válik a szabályos vagy szabálytalan, egyenes vagy hullámzó vonal a kép egészén 
végigfutó, sűrű szövetű, pulzáló, apróbb piros vagy hosszabb fekete vonalak egy-
befonódó örvényéből összeálló vonalszőnyeggé.  

Mindehhez egy szigorú, de a véletlent is betervező komponálási módszert hasz-
nál. Szíj művei csak akkor materializálódnak, ha már „fejben” összeálltak. Egy adott 
struktúrához (például egy véletlenszerűen felvitt hullámvonalhoz, vagy amorf/sza-
bályos formához) ún. külső csomópontokat rendel; innen indulnak, és ide érkez-
nek az alakzat formáját (például a hullámvonalat) ismétlő, összeütköző, sűrűsödő 
vonalfonalak; találkozásokkor vagy feketén összeolvadnak (s az ismeretlen mélybe, 
egy virtuális harmadik dimenzióba hullnak), vagy „megtorpannak” a fehér üresség 
(körvonal/lyuk vagy hasábforma) határánál. A véletlen az önmagát építő kompozí-
cióban érhető tetten; mivel a művész csak a rendszert látja egészben, a végered-
mény számára is meglepetés lesz; ez egyben lehetőség is új utak, más konstellációk 
felfedezésére. 
A másik struktúraépítő elv az ún. „csücsök-szisztémán” alapul: az adott modulra 
ráfűzött elemek mindegyike a formai egység sarkából indul el és épül organiku-
san egymásra. A redukált elemek bármeddig variálhatóak, a végeredmény (a mű) 
sosem lesz ugyanaz. 

Ezt a rendszert (a művész egyéni kézjegyét) szívesen megosztja másokkal: első-
ként 2013-ban a Jurányi Galériabeli kiállítása esetében, ahol a látogatók az inst-
rukcióknak megfelelően továbbrajzolhatták a művet. Az interneten pedig elérhető 
a Várady Zsolttal közösen készített interaktív rajzolóprogram2, illetve két, Lábas  
Zoltánnal együtt véghezvitt projekt (az  UMRAUM-beli kiállítás3 és a Vaktenisz rizs-
zsel4). Szintén az interaktivitás jellemzi a Fekete Tiborral megvalósított és a kiállí-
táson is bemutatott animációt: az áramló, hullámzó formák, a változó formációk 
azonban abban a pillanatban megmerevednek, egyetlen elemmé zsugorodnak és 
bezáródnak, amint a befogadó belép a tér egy bizonyos pontjára, s felsérti az intim 
auráját. Itt éppen az interaktivitás ki- vagy megforgatásáról van szó: az aktív rész-
vétel (a nézés) ára a passzív távolságtartás. 

Ez viszont pont ellentétes azzal, ahogy Szíj műveihez közeledünk. A nagy egészt, 
a műveket és a címmel jelölt egyéni kiállításokat (Szüntelen vonal, Folyamatrajz, 
Lassú rajz, Fehér Lyuk) csak úgy érthetjük meg, ha közel kerülünk az ölelkező vona-
lak, hullámzó formák, örvénylő alakzatok sűrűn szőtt rétegeihez, ha beleveszünk a 
kép terébe – a finom könnyedséggel párosuló rendezettség végtelen gazdagságába.   

2 http://www.szijkamilla.hu/rajzolo/

3    http://umraum.zoltanlabas.de/kamilla-szij/index.html

4    http://www.umraum.zoltanlabas.de/blindtennis/blind- 
 tennis/blindtennisumraum/index.html#01int

I n f in i te  St r u c tu re s

Kamilla Szíj’s art is characterised by minimalism, restrained use of material and 
colours, renouncing narrativity (pictures without titles), as well as reduction and 
infinite wealth, the part and the whole, conceptuality and sophisticated sensuality, 
order and chaos, and the constellation of the micro and macro cosmos. Although 
these few phrases are sufficient for an entry, they do not take us closer to under-
standing and experiencing her oeuvre developing in a network-like manner.

Customary reception strategies are rendered more difficult because the artist’s work 
wedges itself in Hungarian contemporary art as a foreign body. This is not only because 
she finished her art studies in Germany – and in that way she could not connect with 
‘schools’ in Hungary, with easily ‘boxable groups’ so favoured by art historians – but 
also because she started with printmaking. Precisely maintaining the constraints of 
the genre but discarding the traditional concept of printmaking, she attempted to 
create individual works of art. In the case of large entire images compiled from the 
variations of prints made from engraved copperplates, the network of lines can be 
well seen to spread further at the edges. Thus they entwine and different ‘specta-
cles’ or structures of lines are formed in every case as a result of the drawing method.

The artist has also discarded the bonds of the ‘cabinet’ genre. She has increased 
the size of her works enormously, while having them step out into space (dou-
ble-sided, corner works, scrolls and installations). This kind of audacity reappears 
in the works of drawing, where instead of paper she often uses other surfaces 
such as glass or plaster. Moreover, the source of the forms and motifs appearing 
on these were also made during her time at college, but can be  found in the still 
growing number of Blackbooks.1 No wonder Szíj defines herself as a drawer and 
not as a graphic artist.

Her oeuvre is a series of consistent steps built on one another in which the wan-
dering motifs keep reappearing with tiny alterations and shifts. The source of par-
tial problems and components used in the past few years and presented at the 
exhibition can already be found in the Blackbooks of the 90s. It can be seen how 
the background with its concentric line network rhyming with the haystack-ball 
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becomes the real ‘theme’ of the foreground, how the tubes coiling in the works 
transform into prisms (‘a can’) and then the oval-like shape (‘a grain of rice’) is 
formed by taking away the parallel, longitudinal lines of the prisms. Or how a regular  
or irregular, straight or undulating line becomes a tapestry of lines gathered from 
the intertwined vortex of densely woven, pulsating tiny red or longer black lines 
running across the whole picture.

To create it the artist uses a strict composing method that plans for the incidental 
occurrence. Szíj’s works materialize only when they have already been composed 
in the ‘head’. She assigns so-called external focal points to a given structure (for 
instance to an incidentally drawn undulating line or an amorphous/regular shape); 
the crashing and densifying line threads repeating the shape of the configuration 
(for instance the undulating line) begin and arrive here; when meeting they either 
melt into one another in black (and drop into the depth, a virtual third dimen-
sion) or stop short at the boundary of white void (outline/hole or a prism shape).  
The unpredictable can be detected in the self-structuring composition. Since the 
artist sees only the system in its entirety, the end result will be a surprise even 
for her. It is simultaneously an opportunity to discover new ways and different  
constellations. The other structure-building principle is based on the so-called 
‘corner system’. All components attached to the given module set off from the cor-
ner of the unit and are built organically on one another. The reduced elements can 
be varied indefinitely and the end result (the work) will never be the same.

Szíj is pleased to share this system (her personal mark), which first happened at her 
exhibition in the Jurányi Gallery, where visitors could continue to draw her works 
according to instructions. Her Interactive Drawing2 made with Zsolt Várady and 
two projects with Zoltán Lábas (the exhibition at UMRAUM3 and Blind Tennis with 
Rice4) are accessible on the internet. Interactivity also characterises the animation 
created with Tibor Fekete and presented at the exhibition; the streaming, undulat-
ing shapes and changing formations stiffen, shrink to a single component and close 
up at the moment the viewer enters a certain point of the space and disturbs its 
intimate aura. Here interactivity is twisted in its meaning: keeping your distance 
passively is the price of active participation (looking).

Yet it is exactly the opposite of how Szíj’s works are approached. The entire oeuvre, the 
works and the solo exhibitions with titles (Fluid Line, Drawing in Process, Slow Drawing,  
White Hole) can only be understood if we get close to the densely woven layers of 
embracing lines, undulating shapes and swirling formations, if we become lost in the 
space of the picture – in the infinite wealth of order paired with sophisticated ease.

2    http://www.szijkamilla.hu/rajzolo/

3   http://umraum.zoltanlabas.de/kamilla-szij/index.html

4    http://www.umraum.zoltanlabas.de/blindtennis/blind-
 tennis/blindtennisumraum/index.html#01int

Cím nélkül | Untitled, 2014
papír, ceruza | pencil on paper, 150 ×150 cm



Cím nélkül | Untitled, 2014
papír, ceruza | pencil on paper, 150 ×150 cm





Cím nélkül | Untitled, 2016
papír, tus | ink on paper, 75 × 300 cm

Cím nélkül | Untitled, 2016
papír, tus | ink on paper, 75 × 300 cm





Cím nélkül | Untitled, 2016
papír, tus | ink on paper, 75 × 300 cm

Cím nélkül | Untitled, 2016
papír, tus | ink on paper, 75 × 300 cm



Cím nélkül | Untitled, 2015
papír, tus | ink on paper, 150 ×150 cm



Rajzkönyv | Blackbook



Rajzkönyv | Blackbook



Rajzkönyvek | Blackbooks





Cím nélkül | Untitled, 2010
papír, ceruza | pencil on paper, 160 ×110 cm Munka közben | Work in progress





Interaktív animáció | vetítés – Fekete Tiborral együttműködve
Interactive animation | projection – collaboration with Tibor Fekete

















Cím nélkül, 12 részből álló sorozat | Untitled, 12 part-series, 2017–2018
papír, ceruza | pencil on paper, 50 × 65 cm egyenként / each













TANULMÁNYOK | STUDIES 

2017
DLA fokozat megszerzése | DLA Degree, Hungarian University of 
Fine Arts
2011–2015
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója | 
Doctoral studies at the Hungarian University of Fine Arts
1984–1989
Hochschule für Gestaltung, Vizuális Kommunikáció szak | Hochschule 
für Gestaltung, Visual Communication Major (professor: Klaus Staudt), 
Offenbach am Main
1975–1977
Kirakatrendező és Dekoratőr Szakmunkásképző Iskola | Vocational 
School of Window-Dressing and Decoration, Budapest

ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSOK (VÁLOGATÁS) | SOLO EXHIBITIONS 
(SELECTED) 

2018
Szubjektív geometria | Subjective Geometry, Vintage Galéria,  
Budapest
2017
Fehér Lyuk | White Hole – Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros      
2016
Lassú rajz | Slow Drawing – Esernyős Galéria, Budapest
2015
Konstellációk | Constellations – Zsolnay Negyed, Pécsi Galéria m21, 
Pécs 
Rizsinterferenciák | Riceclutters – Kisterem, Budapest 
maniAnimae – Testet öltött mániák | maniAnimae – Materialized 
Obsessions – MAGMA, Sf.Gheorghe, RO (Szira Henriettával | with 
Henrietta Szira)
2014
Folyamatrajz 2. – közösségi rajzolóműhely | Drawing in Process 2. – 
social drawing workshop, Rákóczi Ház, Miskolc
2013
Ötödször | Fifth – Vasarely Múzeum, Budapest (Berhidi Máriával | with 
Mária Berhidi) 
Szüntelen vonal 1.2, | Fluid Line 1.2. – Kisterem, Budapest
2012
Szüntelen vonal | Fluid Line – Paksi Képtár, Paks 
nem több, nem kevesebb / no less, no more – Óbudai Társaskör Galéria, 
Budapest 

„Linien in Raum - zweierlei” – Glockengasse No. 9, Wien, A (Bálványos 
Leventével | with Levente Bálványos)

2010
Helyszínelés | Field-work – Kloster Zlata Koruna, CZ  
(Csörgő Attilával | with Attila Csörgő)
Részecskék | Particles – Kisterem, Budapest  
(Vécsei Júliával | with Júlia Vécsei)
2009
Hungarian Cultural Institute – Tallin, EST  
(Ülle Marks-szal | with Ülle Marks)
2008
Váczy Péter Gyűjtemény Kiállítóháza, Győr 
Szimmetria | Symmetry – Kisterem, Budapest
2007
Az év grafikája | Graphics of the Year, Kondor Béla Galéria, Budapest
2006
1st Floor Gallery, Antwerpen, B (Berhidi Máriával | with Mária Berhidi) 
Kézimunka / Handwork – Liget Galéria, Budapest  
(Szijj Ferenccel | with Ferenc Szijj)
2004
Kisgaléria, Pécs 
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár 
Kunstraum Arcade, Mödling, A (Ursi Fürtler-rel | with Ursi Fürtler)
2003
Budapest Galéria, Budapest
2002
Hungarian Cultural Institute, Wien, A
2000
Hungarian Cultural Institute, Cairo, ET
1999
Zeichnungen und Radierungen – Galerie Zement, Frankfurt a. M., D
1998
Egy térben három időben | One Space in Three Times – Dorottya 
Galéria, Budapest
Téli Galéria, Szentendre (Gallusz Gyöngyivel | with Gyöngyi Gallusz)
1996
Goethe Intézet, Budapest 
Hungarian Cultural Institute, București, RO  
(Berhidi Máriával | with Mária Berhidi)
1995
Liget Galéria, Budapest
1994
Fiatal Művészek Klubja, Budapest
1992
Stúdió Galéria, Budapest 
Aktív Art Galéria, Szentendre (Berhidi Máriával | with Mária Berhidi)
1990
Óbudai Pincegaléria, Budapest

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK (VÁLOGATÁS) | GROUP EXHIBITIONS 
(SELECTED)

2018
Közös ügyeink. Együttműködésen alapuló művészeti projektek |  
Common affairs. Collaborative art projects, Ludwig Múzeum,  
Budapest
2017
R.A.J.Z. – MANK Galéria, Szentendre
Vera Molnar – Rákóczy Gizella – Szíj Kamilla – Vintage Galéria,  
Budapest
Frauenzimmer 2.0 – Galerie Andrea Madesta, Regensburg, D
Az autizmus mint metafora – Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros; 
Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
A magyar sokszorosított grafika a XXI. század elején | Hungarian 
Printmaking in the Early 21st Century – Vojtech Löffler Muzeum, 
Košice, SK
Postcontemporary Art – Telep Galéria, Budapest   
Talált geometria | Found Geomtery – Nyílt Struktúrák Művészeti 
Egyesület (OSAS), Vasarely Múzeum, Budapest
2016
Waldsee 1944 – The Fugard Theatre, Cape Town, ZA 
Mánia | Mania – 2B Galéria, Budapest 
Vonal | Line – Latarka Galéria, Budapest 
16 hotelpupik, Schrattenberg / Scheifling, A 
Non-Eucledian Geometry – Collegium Hungaricum, Wien, A
2015
Papier – Zeichnung V. – Clement & Schneider Galerie, Bonn, D
Underline, Rajzkísérletek | Drawing Experiments – MAMÜ Galéria, 
Budapest 
Donaublicke – DZM Ulm, D 
PHAENOMEN – Die andere Realität? – Basement Wien, A
2014
14 hotelpupik, Schrattenberg / Scheifling, A 
Szabadkéz | Freehand – MODEM, Debrecen 
Verwirbelung – Collegium Hungaricum Wien, A  
Papíron | On paper – Deák Erika Galéria, Budapest 
Parallelspuren | Párhuzamos nyomok Parallel Traces – MKE Barcsay 
Terem, Budapest; Akademie der Bildende Künste Wien, A    
Gyűjtők és művészek | Collectors and Artist – Új Budapest Galéria, 
Budapest
2013
do it / Sol LeWitt No.797 instrukciós rajza | do it / Sol LeWitt No.797 
instructional drawig –tranzit.hu, Budapest (Vécsei Júliával | with Júlia 
Vécsei) 
Hiba és társai (Error and Co.) – Kortárs Magyar Galéria, Dunajska 
Streda, SK 
Budapesti merítés | Budapest Immersion – Új Budapest Galéria

2012
RAJZ.OK | DRAWING.OK – Viltin Galéria, Budapest 
LineaRES – von Punkt zu Punkt – Kunstprojekt von Endmoräne e.V, 
Heinersdorf, D 
Közös ismeretlen | Common Unknow – MAGMA, Sf. Gheorghe, RO  
Feltételezések és evidenciák | Presumtions and Evidences –  Industry 
Hall/Sonnenfeld Palace, Oradea, RO 
2012
Kirajzolás | Drawing Out – Vajda Lajos Pince, Szentendre 
Felsorolás | Assigment – Kisterem, Budapest
2011
XXV. Miskolci Grafikai Triennálé | Graffitri XXV – Miskolci Galéria, 
Miskolc
2010
Donumenta 2010 – Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, D 
Artaffair – Galerie für Zeitgenössische Kunst, Regensburg, D 
Rajz? | Drawing? –  Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest 
Pont, vonal mozgásban | Point, Line in Movement – Vasarely Múzeum, 
Budapest
2010
Ösztöndíjasok 2010-ben | Scholars of 2010 – Atelier Frankfurt, 
Frankfurt a. M., D
2009
10. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennálé  | 10th International Biennale 
of Drawing and Graphic Arts – Városi Művészeti Múzeum, Győr 
Papíralap | On Paper – Irokéz Gyűjtemény, Szombathely 
Contemporary Drawing, Košice – Praha – Budapest – Kaserne  
Kulturpark Košice, SK; Vice Gallery Prague, CZ; Stúdió Galéria,  
Budapest 
Tolerance in Art – Danubiana, Meulensteen Art Museum, Bratislava, SK 
2008
3B – 2B Galéria, Budapest 
Third International Artist’s Book Biennale, Bibliothek Alexandrina, 
Alexandria, ET
2007
Na mi van? | What’s Up? – Műcsarnok, Budapest 
Danske Grafikeres Hus – Copenhagen, DK
2006
Kurátorok–Művészek | Curators – Artist – Budapest Galéria 
7 Künstler aus Ungarn – Rathausgalerie, München, D
2005
Ismétlés | Repetition – Kisterem, Budapest 
8. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennálé | 8th International Biennale  
of Drawing and Graphic Arts – Városi Képtár, Győr 
Szegmens II | Segment 2 – Zanzabar Museum, Ulanbator, MGL
2004
Waldsee 2004–Nemzetközi Levelezőlap Kiállítás | International  
Postcard Exhibition – 2B Galéria, Budapest 



2004
XXII. Országos Grafikai Biennálé | 22nd National Graphics  
Biennale – Miskolc 
2003
II. Nemzetközi Vállfa Kiállítás | 2nd International Coat Hanger  
Exhibition – a 2B Galéria, Budapest
2002
Árnyék a falon | Shadow on the Wall – Kortárs Művészeti Intézet, 
Dunaújváros 
Megbékélések | Re-conciliations – Kiscelli Múzeum, Budapest
2001
VI. Mai Japán-Magyar Grafikai Kiállítás | 6th Contemporary Japanese 
and Hungarian Graphics Exhibition – Kamiyamada Machi, Nagano, J; 
Pécsi Galéria, Pécs; Tölgyfa Galéria, Budapest
Re-conciliations – Espace Commines, Paris; Salon de l’Hotel de Ville, 
Bobigny, F 
VI. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennálé | 6th International Biennale  
of Drawing and Graphic Arts – Városi Művészeti Múzeum, Győr
2000
HUNGART Ösztöndíjasok kiállítása | Exhibition of the Artists on  
HUNGART Grant – Vigadó Galéria, Budapest 
Robert Roczko Art Gallery, Medville, Pennsylvania, USA 
XX. Országos Grafikai Biennálé | 20th National Graphics Biennale – 
Rákóczy Ház, Miskolc 
A 90-es évek, Kortárs magyar képzőművészek | The ‘90s,  
Contemporary Hungarian Artists – Városi Művészeti Múzeum, Győr
1999
5. Nemzetközi Rajz és Grafikai Biennálé | 5th International Biennale of 
Drawing and Graphic Arts – Városi Művészeti Múzeum, Győr
1998
Ornamentika | Ornamentics – Szombathelyi Képtár, Szombathely 
XIX. Országos Grafikai Biennálé | 19th National Graphics Biennale – 
Miskolc 
I. Országos Rajzbiennálé | 1st National Drawing Biennale – Salgótarján
1997
Chercez la Femme 2. (Interpretációk | Interpretations) – Szombathelyi 
Képtár, Szombathely; Haus Ungarn, Berlin, D 
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