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Szíj Kamilla grafikus, aki érzékeny technikával, csupán hidegtűvel és rézkarcnyomó gép
pel, illetve szabadkézi karcolással készíti többségében monokróm, minimális motívum
sorból építkező, egyedi műveit.
„…a Könyvt ár hat árt al an és per iod ikus. Ha egy örökké élő utazó bárm ely irányb an
átutazna rajta, évszázadok múltán meggyőződhetne róla, hogy egyazon kötetek ismét
lődnek egyazon rendetlenségben, amely így ismétlődve renddé, a Renddé válik.” Miként
a borgesi elbeszélő szerint a Könyv tár (amely megegyezik az univerzummal) meghatáro
zott számú ortográfiai jel (szóköz, vessző, az abc betűi és a pont) lehetséges kombiná
ciójából áll, s ebben a hatalmas univerzumban nincs két azonos könyv, úgy a művésznő
néhány formamorzsából és alaktöredékből – melyek leginkább emberalakok kontúrjára
vagy henger, lépcső, borotva és égő szénakazal kör vonalára emlékeztetnek – felépülő
világa is határtalanul változatos. A befogadó úgy bolyong a Budapest Galéria kiállítóte
rének installációi között, mintha végtelen és tágas labirintusba tévedt volna: a sokszo
rosító technikával létrehozott egyedi méretű és elhelyezkedésű műveken felbukkanó
motívumvariációk újabb és újabb kapcsolódási pontokat, felsejlő átjárókat kínálnak. Utat
oda, ahová a mindennapokban sosem juthatunk el.
Messziről nézve valamiféle kimetszett út (úttest-szelet) képét hívja elő a befogadóban
a kiállítótér padlójára (pontos abban: alac sony dob ogóra) fektetett tíz méter hosszú,
egy méter széles mű is, amelyen a világosszürke/fáradt kék színű alapba karcolt, egy
másba forduló motívumokat néhány átlósan futó fehér csík „fedi” el. Közelről szemlél
ve láthatóvá válnak az út ciklikusan ismétlődő, de mindig változó stációi is, amelyeket
végigjár va egy sejtelmes és titokzatos történetbe merülhet bele az olvasó. Ez a kisimí
tott tekercs ugyanis az egyik legősibb könyvformátumot idézi fel, a határok közé nem
szorított, végtelen teljességet, egy olyan linearitást, amely nem szabdalódik részekre.
A kiállításnézőb ől olvasó válik: tevékenységét megkönnyítendő a másik, keskenyebb,
de még hosszabb tekercs épp ezért már enyh én megdöntve, derékmagass ágú pul
pituson helyezkedik el. A fáradékony könyvmoly „ugyanezt” ülve is végiglapozhatja:
a két szabadpolcos vázlatkönyv egyes oldalain a szókincs-fragmentumok egyre bővülő
tar talomjegyzékében gyönyörködhet. Egyúttal a szakrális, érinthetetlen műb ől kézzel
fogható műalkotás lesz – mindenki örömére. Szíj nem törekszik perfekt tökéletességre,
ezt már a karcolt/hasított technika sem engedné, az esetlegességet, a pillanatnyiságot
néhány esetben a papírok finoman ronc solt szélein, máskor a művek gombostűvel (!)
történ ő falra rögzítésén érhetjük tetten.
A pszeudo-rendetlenség mögött azonban tudatos rendezettség és merész művészi
elvek bújnak meg. A művész felrúgja a grafikának mint kabinet műfajnak a szabályait,
annektálja a teret, kimozdítja a sík felületet a térből (sarokkép); negligálja a szokványos,
téglalap alakú nyomóformátumot (kör alakú nyomatvariációk); a felület mindkét oldalát
képhordozónak tekinti (szemmagasságban, a falra merőlegesen rögzített, kétoldalas kör
lapok); felbontja a grafikai műről mint egészről alkotott hagyományos képnézési stratégia
kereteit (az egyedi darabokból felépülő sorozatok csak egy-másfél méter távolságból
állnak össze egységgé, képpé). Szíj Kamilla művein a monotonul ismétlődő, hol vastag,
hol vékony vonalfonadékok keménységét, a leheletfinom karcolások pókhálószerű szö
vevényét érzékien felpuhítják a visszafogottan alkalmazott színek (kamillasárga, vörös,
világoskék). A művek színessége azonban senkit ne csábítson könnyed felszínességre!
A művek intim világának befogadásához ugyanis meditativ elmélyülés, az idő múlását
semmibe vevő utazó ráérős nyugalma szükségeltetik.

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 form-morsels 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
scratched-in motives turning upon themselves and “covered” with a few white diago
nals, reminds the viewer of a fragment (a cross-section ) of a road. From up close, the
road’s cyclically repeated, but ever-changing 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 free-standing sketchbooks, the reader can
delight in an ever-expanding register of vocabulary-fragments. 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 pseudo-disorder, 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 1-1.5 meters). In Kamilla Szíj’s works, the rigidity of monoto
nous, repetitive, thick and thin line mattings and the textures of the cobweb-like, 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.
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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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