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Szüntelen vonal / Fluid Line
Paksi Képtár / Art Gallery Paks, Paks, 2012, kiállítás enteriőr / exhibition view

“We need lines that ‘we can draw not according to defined rules, but just from point to
point’.”
(Miklós Mészöly quotes Albrecht Dürer)

1. Budapest (Óbuda and Virányos), 1989–1990

Szíj Kamilla munkáiról –
öt pontban

„Olyan vonalakra van szükségünk, »melyeket nem húzhatunk
meg határozott szabály szerint, csak ponttól pontig«.”
(Mészöly Miklós idézi Albrecht Dürert)

1. Budapest (Óbuda és Virányos), 1989–1990

Ahhoz képest, hogy „egy világrendszer omlott össze a szemünk láttára” – az első téglák kipottyanását a falból kezdetben a szóbeszédből kikövetkeztetni, utóbb, a mindenhonnan hallatszó zuhogást már a TV-ben is követni lehetett –,
leginkább a hír-éhség és valami, a hétköznapokat betöltő, szalonspiccszerű lebegés emléke maradt meg bennem azokból
a (most már persze, mint mindenki, én is tudom) sorsfordító
hónapokból. Érezni lehetett: az élet többé nem lesz majd

Considering that “a regime collapsed before
our very eyes” – to deduce from the hearsay
of the first bricks to drop from the Wall at the
beginning, that later we would be able to follow even on the TV the cascade that could be
heard from everywhere – it is mostly the hunger for news, and the memory of some sort
of slightly woozy floating that filled the days,
that remained with me from those (by now,
of course, as everyone else, I also know) destiny-changing months. You could feel it: life
would no longer be as it had been until then,
but the “change of destiny” – for us, who had
not taken part directly, actively, in the radicalising public life – took place in the spirit of
a kind of dumbfoundedness: from one day to
the next, an increasing number of things (of
political and civil bearing) became possible,
which even just a couple of weeks earlier had
seemed unthinkable.
The termination of the bipolar political world
by now is shown by impartial analysts to be
a process that can be reconstructed from
complicated, numerous economic, social and
mental factors – that took place in parallel
in public and within conditions of illegality.
From the perspective – I realise, a narrow
one – of Hungarian contemporary art at the
1989–1990 turn of the decade, I would add to
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olyan, mint eddig volt, de a „sorsfordítódás” – számunkra,
akik nem vettünk közvetlenül, tevékenyen részt a radikalizálódó közéletben – egyfajta álmélkodás jegyében zajlott:
napról-napra egyre több olyasmi (politikai és civil vonatkozású dolog) vált lehetségessé, ami még pár héttel korábban
is elképzelhetetlennek tűnt.
A kétpólusú politikai világ megszűnését ma már bonyolult, számos gazdasági, társadalmi és mentális tényezőből
rekonstruálható – a nyilvánosság előtt és az illegalitás körülményei között párhuzamosan zajló – folyamatnak láttatják
az elfogulatlan elemzők. Az 1989–1990-es évtizedforduló
magyar kortárs művészete – belátom, szűkös – perspektívájából hozzátennék ezekhez még két motívumot: a 20. századi
hazai művészet történetében nagy súllyal jelenlévő tekintélyek megkérdőjeleződését és eltűnését, valamint a romantikus-egoista művészszereppel szemben a tárgyilagos, feladatorientált alkotói identitás iránti igény megjelenését.
A nyolcvanas évek képzőművészeti színtere és referenciaközösség-hálózata Magyarországon a társadalmi szerkezethez hasonló megosztottságot mutatott; és ahogy a hivatalos
nyilvánosság és intézményei, úgy az underground és avantgárd szerveződések sem nélkülözték a formális és informális
hatalommal bíró tekintélyeket, apafigurákat. Underground
oldalon elsősorban a „fakultatív” módon követhető vezéregyéniség, Erdély Miklós és holdudvara nyújtott referenciát –
Erdély azonban 1986 májusában, 58 évesen meghalt. Egykori
„iparterves” avantgárd társai közül többen már a depolitizált
„posztmodern” festészeti sikertörténet, az „új szenzibilitás”
csoportkiállításain szerepeltek itthon és Nyugat-Európában.
A pályájukat az 1990-es évtizedfordulón kezdő művészek
számára tehát már nem nyújthattak fogódzót a korábbi
tekintélyek. A budapesti Képzőművészeti Főiskola hallgatói
kikényszerítették a vezetés és a tanári kar részleges cseréjét,
de kérdéses volt, sikerül-e egy nyitott, nyugati típusú oktatási struktúrát kialakítani (ma már tudni lehet: nem sikerült).
Ebbe az átformálódó közegbe és a régi, virányosi lakásba
(édesapja külön élt, édesanyja 1977-ben Stuttgartba költözött)
érkezett vissza németországi művészeti tanulmányai befejeztével Szíj Kamilla. Offenbach am Mainban, a Hochschule
für Gestaltungban nem volt „diákforradalom” és Nyugat6

these another two motifs: the questioning and
disappearance of the current authorities with
a great bearing in the Hungarian art history of
the 20th century, as well as the appearance
of the demand for objective, task-oriented
creative identity, as opposed to the romanticegotistical role of the artist.
The stage for the art of the eighties and its
network of collective references in Hungary
showed divisions similar to the social structure; and just as in the official public and its
institutions, the alignments in the underground and avant-garde did not lack either,
the authorities and father figures carrying
formal and informal power. On the side of
the underground, it was first and foremost the
leading personality who could be followed in a
“facultative” way, Miklós Erdély and his court,
who provided a reference – Erdély, however,
died at the age of 58, in May of 1986. Among
his former avant-garde associates of the
“Iparterv” group, many already featured here
and in Western Europe, in group shows of the
“New Sensibility”, the de-politicised Hungarian
“postmodern” painting success story. The
earlier authorities, thus, could not offer their
careers as a handle for artists starting out at
the turn of the 1990s. The students of the
Academy of Fine Arts in Budapest forced a
partial change among the leadership and the
teaching faculty, but it was still questionable
if it would be possible to develop an open,
Western style educational structure (and by
now, we know – it did not succeed).
It was to this context, in the process of being
remoulded, and to the old flat in the Virányos
neighbourhood of Budapest (her father lived
separately, and her mother had moved to
Stuttgart in 1977) that Kamilla Szíj returned
following the completion of her studies in
Germany. In Offenbach am Main, at the
Hochschule für Gestaltung, there had been
no “student revolution”, and there had been
no regime-change in West Germany, but the
euphoria and shock of the Reunification was a
similarly conflictual and traumatic process, as

Németországban nem volt rendszerváltás, de az újraegyesítés
eufóriája és sokkja hasonlóan ellentmondásos és traumatikus
folyamat volt, mint a szocializmusról a kapitalizmusra való
áttérés Kelet-Európában. A német színtéren akkor még nem
lett általános élménnyé a kijózanodást megelőző Katzenjammer, ám Joseph Beuys halálával (1986 január) ott is egy sokat
vitatott-támadott, de nemzetközi összefüggésben is döntő
súllyal bíró, szellemi centrumpozíciót betöltő tekintélyt vesztett a (képző)művészközeg.
A hazai terepre érve tájékozódni, kapcsolatokat építeni és
feleleveníteni kellett; „megérezni” az irányokat, mozgásokat.
Ez nem volt egyszerű; számos, később egyszerre érvényes
stratégia inkább csak felvetésként létezett. Ma már némi
művészettörténeti távlatból állapíthatom meg: Szíj Kamilla
akkori papíralapú és tárgymunkái számára „helyi kontextusként” – elvben – három jelenségcsoport kínálkozott: 1. saját
(korábban Erdély Miklós környezetében megfordult művészekből álló) generációja; jelesül a fanyar, frivol és groteszk
hangvételű munkákról ismert „Négy muskétás” (Böröcz,
Révész, Roskó és Sugár). 2. az óbudai Kék Acél kiállításon
(1989) szereplő, a rendszerváltást személyes-ironikus történetekként megjelenítő művészek csoportja (Gábor Imre,
Gerber Pál, Gerhes Gábor, Július Gyula, Kicsiny Balázs, Hejettes Szomlyazók); ők azokban az években váltak ismertté,
amikor Szíj Kamilla Németországban élt. 3. a főiskolát épp
elvégzett fiatal grafikusok; közöttük leginkább a sokszorosítás kérdésével elméleti szempontból is foglalkozó Faa Balázs
és Koronczi Endre.

the conversion from Socialism to Capitalism in
Eastern Europe. While on the German stage,
the Katzenjammer before the sobering up was
not yet a general experience, with the death
of Joseph Beuys (in January of 1986), there,
too, the (visual) art context also lost a much
debated-attacked, but also in an international
context, an authority filling an intellectual
central position and carrying decisive weight.
Arriving to the home terrain, it was necessary
to become oriented, to build up and to revive
connections: “to feel” the tendencies and the
movements. This was not easy: many strategies, later becoming valid, only existed at the
time as proposals. By now, with a bit of art
historical perspective, I can assess that for
Kamilla Szíj’s paper-based and object works
of the time, “as a local context” – theoretically – there were three groups of phenomena
that offered themselves: 1. her own generation (comprised of the artists who had earlier turned up in the milieu of Miklós Erdély);
most notably, the “Four Musketeers” (András
Böröcz, László Révész, Gábor Roskó and János
Sugár) known for their works of acerbic, frivolous and grotesque tone. 2. The group of artists (Imre Gábor, Pál Gerber, Gábor Gerhes,
Gyula Július, Balázs Kicsiny, Hejettes Szomlyazók/Deputy Thirsters) featuring at the
Kék Acél (Blue Steel) exhibition in the Óbuda
district of Budapest (1989), visualising their
own personal-ironic stories around the political changes; they nevertheless had become
known during the years when Kamilla Szíj had
lived in Germany. 3. Young graphic artists who
had just graduated from the Academy; among
them, first of all, those engaged in the question of reproduction, from a theoretical perspective, Balázs Faa and Endre Koronczi.
Rendering the integration and the professional “meetings” more difficult was not only
the personal acquaintances, narrowed circa
1990 (for which the academy context was
doubtless ideal), but also conceptual differences. Missing from Kamilla Szíj’s works was
the narrative element, and the irony, and most
of all, frivolity – all of that giving the works
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12 részből álló sorozat / 12-part series, 1989
hidegtű / drypoint, 150×240 cm

A beilleszkedést és a szakmai „találkozásokat” nemcsak az
1990 körül még szűkre szabott személyes ismeretségek
(amire mindenképp jó a főiskolai közeg) nehezítették meg,
hanem felfogásbeli különbségek is. Szíj Kamilla munkáiból hiányzott a narratív elem és az irónia, a frivolitás meg
végképp – mindaz, ami a „muskétások” és a „kék acélosok”
műveinek alaphangját adta. Valóságos, közös, a képi gondolkodás lényegét érintő párhuzamosságként Faa és Koronczi
grafikai sorozatai adódtak volna (erre visszatérek), de – ez ma
elképzelhetetlen lenne – annak idején nem tudtak egymásról.
Ezért egyedül, önállóan kellett itthon pályát kezdenie.

2. Gyöngéd barbárok (megnyitó, Győr), 2008

„Zölderdő Sándort apja, az öreg Grünwald bácsi hozta be
a vállalathoz…” – ez a mondat jutott eszembe múltidézés
közben; egy mondat egy régi Moldova könyvből. Lassan
húsz éve annak, amikor Gelencsér Frici – alias Eln Ferenc –
elhozta Kamillát, ő meg a mappáját Óbudára. A Zichy-kastély
8

of the “Musketeers” and the “Blue Steelers”
their basic tone. The graphic series of Faa and
Koronczi would have given a parallel, in their
real, common, visual thinking touching upon
the essential (and I will return to this), but –
and this would be inconceivable today – at
the time, they did not know about each other.
And thus, Szíj began her career at home alone,
on her own.

2. Gentle Barbarians (opening, Győr), 2008

“Sándor Zölderdő was brought into the company by his father, the elder Mr Grünwald…”
– this sentence comes to mind while citing
the past – a sentence from an old György
Moldova novel. It is by now some twenty
years since Frici Gelencsér – alias Ferenc Eln
– brought Kamilla, who brought her portfolio
– to Óbuda. In the corridor of the annex of
the Zichy Palace – which was then called the
Óbuda Clubhouse – they unpacked the works

16 részből álló sorozat / 16-part series, 1989–2002
hidegtű / drypoint, 250×250 cm
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szárnyépületének folyosóján – akkor Óbudai Klubháznak
hívták – pakoltuk szét a lapokat. Előtte sohasem hallottam
Kamilláról. Később tudtam meg, hogy Németországban élt
meg tanult, a Frici pedig barátság és szomszédság okán
kísérte el kiállítóhely-kereső útjára.
Akkoriban még sok kiállítás jött létre így, „utcán át”. Felbukkant valaki a mappájával, minden előzmény és referencia nélkül, kész, bemutatásra érett munkákkal. Ma már úgy tűnik,
mintha csak úgy járkáltak volna a városban az első kiállításra váró művészek. Valahol valami megszületett, és kereste
a helyét a szűkre szabott nyilvánosságban.
A szakmai közeg is zártabb, tekintélytisztelőbb volt. Amit a
nyolcvanas években „grafikának” tekintettek, abba nehezen
fértek volna be azok a „rézkarcnak látszó” munkák, amiket
Kamillától először láttam, és amelyekből aztán az első kiállítását megrendeztük a Pincegalériában. A hazai grafika – és
most ne vegyük ide az autonóm rajzot és a hetvenes évektől
elterjedt fotóalapú, szita- és ofszet-technikával készült műveket sem – a míves hagyományok területe volt, nyugodt, elzárt
éden, ahol a mesterek avatott kézzel szépséges virágokat
nevelnek, megvédve őket a külvilág viszontagságaitól.
Ehhez képest Kamilla a sokszorosító technikát egyedi munkák készítésére használta, a lemezeket pedig modulokként
alkalmazta, elforgatta, egymás mellé és egymásra nyomtatta
őket. Motívumai leegyszerűsítettnek, tagolatlannak tűntek,
ráadásul erőteljes gesztusokkal, valósággal belehasította őket
a lemezbe. És aztán nem átallotta a kész nyomat felületét is
hasonló módon „megdolgozni”, a papírt karctűjével felsérteni.
Egyszerre volt „figuratív” és „absztrakt” – vagy egyik sem – és
ezért a hazai, mindig is anakronisztikus, de akkor még elevenen élő, megosztó ellentétek rendszerébe sem illeszkedett.
A hazai grafika elbeszélő hagyományaihoz sem kapcsolódott;
s ha munkáinak volt narratív jellege, akkor az létrejöttük története, a motívumok vándorlásának története és a rajzoló
rajzához való viszonyának története volt.
Akinek a művészetéhez a leginkább – elvben és szellemi
értelemben – kapcsolódhatott (volna), nos, ezt az 1968-ban,
negyvennégy évesen meghalt mestert akkoriban szinte senki
sem ismerte (én sem) Magyarországon. Hrabal regényének
hősére, a „gyöngéd barbár”-ra, Vladimír Boudníkra gondolok,
akinek „explozionalizmusa” éppúgy grafikai technikák szabad
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on paper. Before this, I had never heard of
Kamilla. It was only later that I learned that
she had lived and studied in Germany, and
Frici, out of friendship and neighbourliness,
accompanied her on her search for an exhibition space.
At the time, many exhibitions were realised
this way, “on the spot”. Someone would show
up with their portfolio, without any prior
notice or references, with mature works,
ready for exhibition. Today it might seem that
artists awaiting their first exhibition were just
strolling through the city. Somewhere something was born, and it sought out its place in
the narrowed public realm.
The professional context was also more closed
and bowed to authority. The works that I saw
first from Kamilla, which “looked like” etchings, would have been difficult to integrate
into what was considered “graphic work” in
the eighties, but it was from these that we
arranged her first exhibition in the Pincegaléria (Cellar Gallery in Óbuda). Hungarian
graphic art – and let us not include here
autonomous drawing, nor the photo-based,
silkscreen, or offset works that spread from
the seventies onward – was the sphere of
refined traditions, a calm, closed Eden, where
the masters with their initiated hands cultivate beautiful flowers, protecting them from
the vicissitudes of the outside world.
Compared with this, Kamilla employed reproductive techniques to produce unique works,
applying the copperplates as modules, turning
them, and printing them side by side, or over
each other. Her motifs appeared simplified
and unarticulated; moreover, she cleaved
them into the plates with robust gestures and
hard reality. And then she came over to “work
up” the surface of the ready print in a similar way, scraping the paper with her etching
needle. These were at once “figurative” and
“abstract” – or perhaps neither – and thus,
they did not fit into the Hungarian system –
always anachronistic, but then vividly alive
with divisive conflicts. Nor did they connect
with the Hungarian graphic narrative tradi-

alkalmazására épült, mint Kamilla munkái, és aki művei révén
a valóság minden elemével (bármely anyaggal, tárggyal és
jelenséggel) éppolyan személyes viszonyt létesített, mint
Kamilla a rajzaival. Vladimír – írta Hrabal – „képes volt arra,
amire a modern autómotorok. A keveréket egyenesen a gyertya alá fecskendezni a karburátorban való porlasztás nélkül.
A nyersanyagot egyenesen a transzcendens térbe.” Kamilla
sem teketóriázik; nem engedi, hogy közte és a műve között
olyan reflexív szakadék keletkezzen, amely a kitörni akaró
energiákat megfékezné, kerülőútra terelné.
Húsz év alatt sok minden megváltozott. Ki törődik avval ma,
hogy egy mű ábrázoló-e, vagy absztrakt? A merev műfajhatárok fenntartása is értelmetlenné vált; a médiumok átjárhatósága mindennapos tapasztalat. Manapság ki akadna fenn
azon, hogy grafikákból is lehet installációt, körképet építeni,

tions: if there was a narrative quality to her
works, then it was the story of their coming
into existence, the story of the wandering of
the motifs, and the story of the relationship
of the draughtsperson to her drawing.
The one to whose artwork she (could have)
connected most of all – in both a theoretical and intellectual sense – well, this was the
master who died in 1968, at the age of 44,
and who at the time practically no one (myself
included) in Hungary knew of. I am thinking of
the hero of Hrabal’s novel, The Gentle Barbarian, Vladimír Boudník, whose “explosionalism”
was built upon the free application of graphic
techniques, just as the works of Kamilla, and
through whose works he created just as personal a relationship with every element of

Hullám / Wave
Stúdió Galéria / Studio Gallery, Budapest, 1992, kiállítás enteriőr / exhibition view
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Cím nélkül / Untitled, 2000

Budapest Galéria / Budapest Gallery, Budapest, 2003

hidegtű mindkét oldalra nyomtatva / drypoint printed on both sides, átmérő / diameter, 36 cm

kiállítás enteriőr / exhibition view

reality (with any sort of material, object and
phenomenon), as Kamilla did with her drawings. Vladimír – wrote Hrabal – “was capable
of all that a modern automobile motor was.
He could inject the mixtures directly under
the sparkplug into the carburator without
spraying them. The raw material directly
into the transcendent space.” Neither does
Kamilla make any bones about it: she doesn’t
allow that between her and the work such a
reflective chasm arise that would restrain the
energies aiming to break loose, or that would
shepherd them onto a detour.
Quite a lot has changed in twenty years. Who
is concerned today with whether an artwork
13

Paraván / Folding Screen
hidegtű / drypoint, New Orleans, 1997
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Kirajzolás / Tracing
40 db. égetett agyaglap 1996-ból / 40 slabs of baked clay from 1996
Vajda Lajos Stúdió / Vajda Lajos Studio, Szentendre, 2012
kiállítás enteriőr / exhibition view

hogy a grafikát lehet szabadon, üveg és paszpartu nélkül
a falra gombostűzni vagy akár a földre fektetni. Kamilla is
végigpróbálta ezeket a lehetőségeket, de úgy, hogy mindvégig megmaradt a grafika, a rajz közegében, megőrizte azt az
egészen személyes gondolati és érzelmi bázist, ami a rajzoláshoz – a rajzoláshoz, mint mindennapos, de egzisztenciális
jelentőségű tevékenységhez – fűzi. (…)
16

portrays something, or is abstract? The maintenance of rigid borders between genres has also
become pointless: the permeability of media is
an everyday experience. Today, who would balk
at an installation made from graphic works, at
building a panorama, or that it is also possible
to display graphic works freely, without glass, a
frame and a mount, to pin them to the wall, or

even to lay them on the ground? Kamilla also
tried out all these possibilities, but in such a
way, that she always remained within the context of graphic art and drawing, preserving
that completely personal basis of thinking and
feeling, that she connects with her drawing –
drawing that is an everyday activity – but of
existential significance. (…)
17

3. A sokszorosítás és az egyedi rajz

„A főiskolán, ahol tanultam, a sokszorosítógrafikai műhely volt a
legnyugodtabb hely, így ott ragadtam. A műhely hangulatát,
a gépeket, a festék szagát, a munkát a papírral nagyon szerettem, ezért elkezdtem azon gondolkodni, hogyan tudnám ezt
a technikát megtartva kikerülni a példányszámok gyártását.
Először rárajzoltam, ráfestettem a nyomatokra, így próbáltam
egyedivé tenni a képeket, de ez túl egyszerű és kicsit buta
megoldásnak tűnt. Volt még egy másik dolog is, ami rettenetesen zavart. Az állandó komponálási kényszer. A kirakatrendező iskola, ahová előtte jártam, két évig kompozíciós
gyakorlatokat csináltatott velünk, ezért szinte belém égett,

3. Reproduction and the Unique Drawing

ribly: the constant pressure for composition.
At the window-dressing school, where I had
gone first, they did compositional exercises
with us for two years, and so it had practically
been branded into me, and composition was
automatic for me. I also would have liked to
abandon this by now. These ‘what and how I
would not like’s shaped my thinking.
Instead of one square copperplate, I put two
in front of me, and I drew on them as if the
two were one. Then I turned the sides, and I
continued the drawing in such a way that
I picked up on the lines that were interrupted
because of the turning, and I continued
drawing, augmenting them. Then again, turn-

“In the academy where I studied, the workshop
for reproductive graphics was the calmest
place, and this was how I ended up staying
here. I loved the atmosphere of the studio,
the machines, the smell of the paints, and
the work with paper, and so I began to think
about how I would be able to keep the technique, but avoid the fabrication of numbers
of editions. At first I drew and painted on
the prints, attempting in this way to render the
pictures unique, but this seemed to be an
overly simple and a bit silly solution. There
was also another thing that disturbed me terVárosi Művészeti Múzeum, Győr – Váczy Péter Gyűjtemény
Municipal Museum of Art – Váczy György Collection, Győr, 2008
kiállítási enteriőr / exhibition view

18 részből álló sorozat / 18-part Series, 1993
hidegtű / drypoint, egyenként / each 50×100 cm
variálható méret / variable dimensions
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már automatikussá vált a komponálás. Ezt is szerettem volna
elhagyni. Ezek a »mit és hogyan nem szeretnék«-ek formálták
a gondolkodásomat.
Egy négyzetes rézlemez helyett kettőt tettem magam elé, és
úgy rajzoltam rá mintha a kettő – egy lenne. Majd elforgattam az oldalakat és úgy folytattam a rajzot, hogy felvettem
az elforgatás miatt megszakadt vonalakat és továbbrajzoltam,
kiegészítettem. Majd ismét forgatás-továbbrajzolás. Ezen a
módon sűrűsödött, alakult a rajz, míg elérte azt az állapotot,
hogy nem kívánkozott több vonal rá. A kép így elkészült, a
direkt komponálás kiiktatódott, hiszen a kép egy idő után
már magát rajzolta tovább.
És most jön a nyomtatás.
A két lemezt más és más összeállításban nyomtatom a papírokra, így minden egyes nyomat más, úgy, hogy a klisék
ugyanazok, de variálhatóságuk miatt nem azonos képeket,
hanem variációkat kapok. Majd ezeket egy nagyobb egységbe összerendezve egy sokszorosítógrafikai technikával
készült, de nem a hagyományos értelemben vett grafikát
kapok.”
A komponálási kényszer elutasítása radikális gesztus: Szíj
Kamilla ezzel a hagyományos formaadás egyik fő elemét
akarta kiiktatni művészetéből, azt a képi rutint, ami óhatatlanul valamiféle esztétizált mederbe tereli a munkát.
A „művészietlenítés” különféle módszerei – az automatizmusok, a műtárgykészítő „gép” és az alkotót korlátok között
20

ing and continuing to draw. In this way, the
drawing became dense and took form, until it
reached the state in which it did not need any
more lines. The picture was produced in this
way, cancelling out direct composition, since
after a while, the picture drew itself.
And now comes the printing.
I print the two plates on the papers in ever
different combinations, so that every single
print is different, in such a way that the clichés
are the same, but due to their variability I
don’t get identical pictures, but variations.
Then with these arranged in a larger unit,
I have a graphic work that has been made
with a reproductive graphic technique, but
not in the traditional sense.”
Rejecting the pressure for composition was a
radical gesture: with this, Kamilla Szíj wanted
to cancel one of the chief elements of traditional form from her artwork – the visual
routine that would inevitably shepherd her
work into some sort of aestheticised channel.
The various methods of “un-artisticising” – the
automatisms, the artwork-making “machine”,
and the logical systems holding artists within
restrictions – belonged to the demonstrations
of the spirit of the era, incapable of forsaking
conceptualism (also during the period of the
dominance of the postmodern). Miklós Erdély
started it in Hungary: in 1978-80, he recorded

tartó logikai rendszerek – a korszellemnek (a posztmodern
dominanciája idején is) a konceptualitásról lemondani képtelen megnyilvánulásaihoz tartoztak akkoriban. Erdély Miklós
kezdte: 1978–1980-ban személyes, kézírásszerű (nota bene:
Beuys „lényegfirkáira” emlékeztető) gesztusait mechanikus
rajzmetódussal – indigópapírt, hengerfelületet alkalmazva –
rögzítette. Tíz évvel később Faa és Koronczi a „szubjektív
önkiélés” ellenpontjaként – akárcsak Németországban Szíj
Kamilla – a sokszorosító technikában látta azt a fegyelmező
erőt, ami az esztétizált formalizmus ellenszere lehet. „Nyomataimnak nincs kompozíciója, mert az egészet ábrázolják. (…)
Ismétlődő jelekből szerveződő rendszerek képezik a módszer
alapját” – írta Faa 1991-ben Koronczival közös kiállításuk katalógusába. „Az eljárás” – olvashatjuk ugyanott Koronczi megfogalmazását „végtelen” rézkarcsorozatáról – „egyedi tárgyak
létrehozására alkalmas – sokszorosító eljárással.” Mindez áll
Szíj Kamilla hidegtűmunkáira is.

his personal, handwriting-like (nota bene: reminiscent of Beuys’ “essence scribbles”) gestures
with a mechanical drawing method – using
carbon paper and a cylinder surface. Ten years
later, Faa and Koronczi saw in the reproductive technique, as a counterpoint to “subjective
self-gratification” – just as Kamilla Szíj did in
Germany – the disciplined power, which could
be the antidote to aestheticised formalism. “My
prints do not have any composition, because
they portray the whole. (…) Systems organised
from repetitive signs constitute the basis of the
method”, wrote Faa in 1991 in the catalogue of
his joint exhibition with Koronczi. “The procedure” – as we can read in the same catalogue,
Koronczi’s formulation of his “infinite” etching
series – “is suitable for creating unique objects
– with a reproductive procedure”. All of this
stands for Kamilla Szíj’s drypoint works, as well.
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9 részből álló sorozat
9-part series, 2010
hidegtű / drypoint, 180×270 cm

4. Csomók a zsinóron
(megnyitó, Budapest Galéria), 2003

4. Knots on the Rope

Szíj Kamilla a hagyományosan „sokszorosító” technikát
egyedi művek létrehozására használja, majd
az egyedi művek egyszeriségét, önmagába zárt jellegét megszünteti azzal, hogy szériává, sorozattá fejleszti őket, aztán
a sorozat darabjaiból ismét egyetlen művet hoz létre, amikor
installációvá rendezi a lapokat, majd
felszámolja az installáció-jelleget, és az adott térrel való
kommunikáció helyett a munkák folyamatszerűségét hangsúlyozza,
a folyamatszerűség azonban mégsem egyetlen, folytonosan
készülő „élet-munka” megvalósítását jelenti, hanem bizonyos,
egymást követő rész-problémák körüljárását, valamiféle megismétlődő sűrűsödést, koncentrálódást, úgy, ahogy – mondjuk – a csomók követik egymást egy zsinóron,
ugyanakkor ezek az egyes részproblémákat, témákat megjelenítő lapok, ezek a „csomók” önmagukban érdektelenek
számára, de

Kamilla Szíj uses traditionally “reproductive”
techniques to create unique works, then
she annuls the singularity and self-contained
nature of the unique works, by developing
them into series, sequences, then
from the pieces of the series, she once again
creates a single work, when she arranges the
individual sheets into an installation, then
she eliminates the installation-nature, and
rather than the communication with the given
space, she emphasises the process-like-quality of the works,
this process-like-quality, however, does not
mean the realisation of a single, constantly
in-progress “life-work”, but rather the perambulation of certain, partial-problems, following one after the other, some sort of recurring
condensation and concentration, in the way
that – let’s say – the knots follow each other
on a rope,

(opening, Budapest Galéria), 2003

ennek az „érdektelenségnek” ellentmond, hogy minden
egyes rajzot vagy nyomatot a legnagyobb precizitással,
műgonddal készít el, ám
az igényesség hátterében meghúzódó maximalista művészi
habitus sohasem tolakodik előtérbe, ha úgy tetszik, ennek a
művészi egónak nincs narcisztikus jellege, és ezért a munkák
valahogyan távolságtartók és „objektívnek” hatnak, mégis

Cím nélkül / Untitled, 2003

Cím nélkül / Untitled, 2003

papír, ceruza / pencil on paper, 38×71 cm

papír, ceruza / pencil on paper, 38×71 cm
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at the same time, these works visualising the
individual partial-problems and themes, these
“knots”, are in themselves uninteresting to her,
but
contradicting this “uninterestingness” is the
fact that she produces every single drawing or
print with the greatest precision and care, yet
the maximalist artistic habit straining in the
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Cím nélkül / Untitled, 2012
papír, ceruza / pencil on paper, 70×200 cm

„objektivitásuk” ellenére összetéveszthetetlenül személyesek,
de
a személyességnek ellentmondani látszik, hogy a munka
során a művész számos, a személyes „kézjegy” ellen ható
médiumot – sablont, transzparens filmet – alkalmaz, és motívumait is szisztematikusan vándoroltatja és „újrahasznosítja”,
azonban
az ismétlődésekből sohasem keletkeznek ismétlések, inkább
újabb és újabb képi rétegek kerülnek egymásra, olyanok,
amelyek megint csak újabbakat hívnak majd életre, ezért
minderre a sokszorosító technikák tűnnek legalkalmasabbnak, de
Szíj Kamilla a hagyományosan sokszorosító technikát egyedi
művek létrehozására használja, majd
26

background of the exactingness never pushes
its way to the forefront, or if you like, this
artistic ego has no narcissistic character, and
thus the works somehow seem to be distant
and “objective”, yet
despite their “objectivity”, they are unmistakably personal, but
this personalness seems to contradict that
in the course of the work, the artist applies
numerous media that act against the personal
“handprint” – templates, transparent film –
and she also systematically transplants and
“recycles” her motifs, nevertheless
from the repetitions, reiterations never spring
up, but rather newer and newer visual layers
come one onto the other, in such a way that

Cím nélkül / Ubtitled, 1993
papír, ceruza / pencil on paper, 110×430 cm
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Cím nélkül / Untitled, 2000
papír, ceruza, tus, tűkarc / pencil, ink and needle engraving on paper, 76×107 cm

az egyedi művek egyszeriségét, önmagába zárt jellegét megszünteti azzal, hogy szériává, sorozattá fejleszti őket, aztán…
A „végtelenített” megnyitóban utaltam arra, hogy Szíj Kamilla
a lemezek meghatározott rendben történő forgatására és
újrafelhasználására, a megismételt nyomtatásra épülő módszerét installatív-téri irányban fejlesztette tovább (például
körképet épített belőlük). Az azóta eltelt évek során lapjait
a színek problémájának befogadására is alkalmassá tette
(monokróm illetve többszínnyomású művek). A kényszerűségből erényt formálva – mikor nem volt lehetősége présgéphez jutni – elhagyta a nyomtatást, és motívumait közvetlenül
a papír testébe karcolta (rajzkarcok), és más technikákkal
(ceruza, lavírozott tus, akvarell) kiegészítve tekercsképeket
(padlóra kiteríthető óriástekercseket) hozott létre.
28

Cím nélkül / Untitled, 2000
papír, ceruza, tus, tűkarc / pencil, ink and needle
engraving on paper, 76×107 cm (részlet / detail)
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Cím nélkül / Untitled, 1999–2000

Cím nélkül / Untitled, 1999–2000

papír, tűkarc, tus / needle engraving and ink on paper, 76×107 cm

papír, tűkarc, tus / paper, needle engraving, ink, 76×107 cm
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A tekercskép műfaji hagyománya, ha nem is lineáris történetmesélést, de legalábbis időbeliséget, folyamatszerűséget
feltételez. Szíj Kamilla tekercsművein képi gondolkodása
epizódjai követik egymást, időnként szoros összetartozást
mutatva, egyetlen, megszakítatlan szövet hatását keltve, máskor határozottan (technikai szempontból is) tagolva – mint
amikor újabb és újabb módját találjuk meg egy számunkra
fontos dolog megragadásának vagy megértésének. A Szíj
Kamillához hasonló alapállású rajzoló számára a döntő dolgok
a papírra kerülve par excellence képi természetűek – még ha
a háttérben természetesen ott van civil egzisztenciája, mindennapos élete is –; azt is mondhatom, hogy „csak úgy van
értelmük”, pontosabban: csak vizuális értelmük van.

Cím nélkül / Untitled, 2003
papír, tűkarc, tus / needle engraving and ink on paper, 107×1000 cm
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they again just call newer ones into being,
and so
it is the reproductive techniques that seem
most suited to all this, but
Kamilla Szíj uses traditionally “reproductive”
techniques to create unique works, then
she annuls the singularity and self-contained
nature of the unique works, by developing
them into series, sequences, then…
In the “looped” opening, I referred to how
Kamilla Szíj further developed her method
built upon turning and re-using the plates
in a determined order, and repeatedly printing them, in the direction of an installational

space (for instance, constructing a panorama
from them). In the years that have since
passed, she has also rendered her works on
paper suitable for reception of the problem
of colour (with works of monochromatic and
multicoloured printing). Forming virtue from
necessity – when she had no possibility to
use a press – she skipped the printing, and
she etched her motifs directly into the texture of the paper (drypoint drawings), and
supplementing these with other techniques
(pencil, ink wash, watercolours), she created
drawing rolls (giant rolls of paper that could
be spread on the floor).
33

Korcsolyázás egy térben három időben
Skating in One Space, in Three Time Planes
Dorottya Galéria / Dorottya Gallery, Budapest, 1998, kiállítás enteriőr / exhibition view

Budapest Galéria / Budapest Gallery, 2003
kiállítás enteriőr / exhibition view
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Rajzkönyv / Blackbook

Ezt a vizuális meghatározottságot meg kell különböztetni a
formalizmustól. A különbséget a tekercsképekhez igen közel
álló rajzkönyvek mutatják legjobban. Rögtön tisztázzuk: ezek
a könyvek nem vázlatok, skiccek gyűjteményei, hanem folyamatművek, ahol a lapozás gesztusa olyan, mint a szünet, a
tartalmi funkciót betöltő csend egy hosszabb zeneműben.
Vélnénk, hogy a „kamaraműfaj” okán itt leplezetlenebb, közvetlenebb módon nyilvánulhat meg a személyesség, mint
a többi, nagyobb léptékű munkán. De nem – és épp ez a
36

The tradition of the genre of the drawing roll
assumes, if not a linear narrative, at least a
temporality, a process-like quality. In Kamilla
Szíj’s roll-works, the episodes of visual thinking follow each other, at times demonstrating
a close affinity, giving rise to the effect of a
singular, uninterrupted fabric, and at others,
decisively (also from the perspective of technique) articulated – just like when we again
and again find a new mode of seizing or comprehending something important to us. For a
draughtsperson of similar basic position to
Kamilla Szíj, the crucial things are of a visual
nature par excellence put on paper – even if
in the background, naturally there is civilian
existence and the everyday life, too; I might
even say, that “only in this way do they make
sense”, or more precisely: they only have
visual sense.
This visual definiteness must be distinguished
from formalism. The difference is demonstrated best by the drawing books, that stand
in close affinity to the roll-drawings. And let
us immediately clarify: these books are not
collections of sketches or studies, but rather
process-works, in which the gesture of turning
the pages is like a pause, a silence filling a
function of content in a longer musical composition. We might believe that due to this
“chamber genre”, here the personality can
manifest itself in a more exposed and direct
way than in the other, larger-scale works.
But no – and this is precisely the antidote to
formalism – because the personality, in the
drawing books, just as in Kamilla Szíj’s other
works, does not force the form between the
merely subjective-self-expressive limits. Her
works are located between sensualism and

Városi Művészeti Múzeum, Győr – Váczy Péter Gyűjtemény
Municipal Museum of Art – Váczy György Collection
Győr, 2008, kiállítás enteriőr / exhibition view
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Rajzkönyv / Blackbook

Rajzkönyv / Blackbook

formalizmus ellenszere –; mert a személyesség a rajzkönyvekben, mint Szíj Kamilla más műveiben sem szorítja pusztán
szubjektív-önkifejező korlátok közé a formát. Munkái szenzualizmus és konceptualizmus között helyezkednek el, mivel a
Boudník-párhuzam kapcsán már említett „reflexív szakadék”
helyett finomabb, érzékenyebb távolságot tart önmaga és a
megvalósuló kép között – valahogy úgy, ahogy a rajzkönyvekről készült fotókon látjuk időnként megjelenni a lapokat
óvatosan lefogó kezét: az egyszerre érintett és kívülálló személyes ottlét nem tolakodó, de szükséges jeleként.
38

conceptualism, as in connection with the
Boudník-parallel, instead of the already mentioned “reflective chasm”, she holds a more
refined, more sensitive distance between herself and the picture materialising – somehow
in the way that we see from time to time, in
the photos made from the drawing books, the
appearance of the artist’s hand carefully holding down the pages: as a necessary, but not
intrusive, sign of the simultaneously insider
and outsider personal existence.
39

5. Semmit csinálni, valahol lenni

Utóbb – másik technikai leleményként – Szíj Kamilla papír
helyett filmet, fóliát alkalmazott, és ezzel a transzparens rajz
kérdését is felvetette.
A transzparens rajz nem pusztán „kétoldalas” mű, hanem – az
installációba épített grafikához hasonlóan – tárgyként viselkedik; méghozzá egyféle, a valóság „elé” applikált filterként,
megmunkált, a formák által birtokba vett ablakként, amelyen át, amely mögött a létezők a rajz személyes szűrőjén át
mutatják meg magukat. Ugyanakkor a folyamat kétirányú: a
formák nemcsak rávetülnek a „világra”, hanem a zárt, „művészi” rend megnyílik a dolgok és jelenségek – például a fák
lombja, az ég kékje és felhői – előtt.
A papírba, filmre, fóliába karcolt – olykor többféle technikát
egyesítő, gyakran színes – munkák és a „klasszikus” ceruzarajzok már túllépnek az egyedi–sokszorosított dilemmáján
(végeredményben Szíj Kamilla a nyomtatás sajátos alkalmazásával is egyedi műveket készített).
Ezzel párhuzamosan, a pályakezdése óta eltelt évtizedek alatt
a romantikus művészegóra mért csapások – a projektszemlélet térnyerésével és a műtárgyak leplezetlen árujellegének
tudatosodásával – is olyan sikeresnek bizonyultak, hogy a
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5. To Do Nothing, To Be Somewhere

Later – as another artifice – Kamilla Szíj
employed, instead of paper, film and foil, with
this, also raising the question of transparent
drawing.
The transparent drawing is not merely a “twosided” work, but – similarly to the graphics
constructed into an installation – it behaves
as an object; moreover, as a type of filter,
applied “in front of” reality, fashioned as a
window possessed through forms, through
which, and behind which, existing beings
show themselves through the personal filter
of the drawing. At the same time, the process
is two-directional: the forms not only project
onto the “world”, but the closed, “artistic”
order also opens up to things and phenomena – for instance, the foliage of trees, and
the blue and the clouds of the sky.
The works etched onto paper, film and foil –
sometimes uniting a number of techniques
– and the “classical” pencil drawings already
transcend the unique-reproduced dilemma (as
the final upshot, Kamilla Szíj, with her own
individual application of printing, produced
unique works).
In parallel with this, in the decades passed
since the beginning of her career, the blows
inflicted on the romantic artist’s ego – with
headway in the project approach, and a
consciousness of the undisguised commodity character of artworks – also proved
to be so successful as to have the problem
of the role of the artist lose its actuality by
the turn of the millennium. What I mean is
that the “battle” came to its conclusion: the
artist herself, integrated into the systems of
production (very rarely manifesting the old
school, extreme appearances or enfant terrible behaviour), also became instrumentalised.
Following the understanding of the role of the
vehicle, a single escape-route remained: the
flash of freedom in the decisions made in the
course of creating the work, attention inward
(to the work and to herself) experienced in
the process of the formation of the work, and

művészszerep problémája az ezredfordulóra elvesztette aktualitását. Úgy értem: a „harc” eldőlt: a termelési szisztémákba
integrált (nagy ritkán még régi vágású, extrém külsőségeket
és enfant terrible viselkedést mutató) művész maga is instrumentalizálódott. Eszköz-szerepének megértése után egyetlen
menekülőútja maradt: a mű létrehozása során meghozott
döntésekben felvillanó szabadság, a mű keletkezésének
folyamatában átélt befelé (a munkára és önmagára) figyelés,
a koncentráció tapasztalata. Nem valamiféle extázisra vagy
révületre gondolok, épp ellenkezőleg; egyfajta éberségre,
készenlétre, amiben az egzisztencia alkotásra alkalmas állapotba kerülhet.
„A rajzolás a »valahol levés« állapota. Nem feltétlenül kell
hozzá ceruza-papír. A rajzok a fejemben összeálló képek
lenyomatai. Minimális eszközöket használok, nem készítek
vázlatokat, nem radírozok, nem korrigálok. Nincs elrontott
rajz, hiszen akkor kezdek el dolgozni, amikor már valahol
kész a kép.”
(…)

the experience of concentration. I do not have
some sort of ecstasy or trance in mind – to
the contrary: a kind of awareness, readiness,
in which existence could reach a state amenable to creation.
“Drawing is the state of ‘being somewhere’.
Pencil and paper are not absolutely necessary.
The drawings are the imprints of the pictures
coming together in my head. I use minimal
implements, I do not prepare studies, I don’t
erase, I don’t correct. There is no such thing as
a spoiled drawing, since I begin to work when
somewhere, the picture is already ready.”
(…)
“In my adolescence, I would lie on my bed, my
feet propped up on the wall, and for hours
I would look at the empty wall. My mother
would always ask: What are you doing? Nothing – I answered. But you can’t do ‘nothing’!
Why don’t you do ‘something’? But until today,
I do ‘nothing’. I draw for myself my own nothing, which I can then look at.
As the world around me became increasingly
strident and visually intrusive, I wanted less
and less to enter into the competition. I even
undertook for my pictures to be so subtle, that
they hardly be noticed. I returned to nothing,
to the empty wall. I didn’t want to push a new
picture into the face of the viewer, but rather
to create space, into which those who would
discern it at all, and who were receptive to
this, could enter.

Utómunkálatok / Holokauszt reflexiók
Post-Entries / Holocaust reflections
Óbudai Társaskör Galéria / Óbudai Társaskör Gallery,
Budapest, 2009
kiállítás enteriőr / exhibition view
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„Kamasz koromban az ágyon fekve, lábamat a falnak támasztva
órák hosszat néztem az üres falat. Anyám ilyenkor mindig
azt kérdezte: Mit csinálsz? Semmit – válaszoltam. Nem lehet
»semmit« csinálni! Miért nem csinálsz »valamit«? De én a
»semmit« a mai napig csinálom. Megrajzolom magamnak
a saját semmimet, amit aztán nézhetek.
Ahogyan a körülöttem lévő világ egyre harsányabb és vizuálisan tolakodóbb lett, én annál kevésbé akartam beszállni
a versenybe. Még azt is vállaltam, hogy képeim annyira
visszafogottak legyenek, hogy akár észre se vegyék őket.
Visszatértem a semmihez, az üres falhoz. Nem egy újabb képet
akarok a néző szemébe nyomni, hanem teret teremtek, amibe
beléphet az, aki egyáltalán észreveszi, és aki erre fogékony.
Rajzaimat szinte spártai módon készítem. Szemben az expresszionista, önkifejező attitűddel, inkább fizikai igénybevételt, türelmet és önfegyelmet igényelnek. Szellemi értelemben
viszont kaput nyitnak, s számomra szabadságot jelentenek.”
Valóságos és virtuális utazásainak tapasztalatai nyomán mára
nyilvánvalóvá lett Szíj Kamilla számára, hogy a nemzetközi
színtéren, a kortárs rajz egyik vonulataként számos, hozzá
hasonló felfogásban, hasonló alapállásból kiindulva (és olykor
technikai szempontból is rokon módszerekkel) alkotó művész
van jelen. „Olyanok – mondja –, akiknek kiváltsága a teljes
szabadság, mégis belső szükségét érzik, hogy valamilyen
rendszert találjanak ki, ami strukturálja, »objektivizálja« a
személyes, szubjektív világukat.” Ilyennek tartja Heike Weber
organikus papírkivágásait; Frances Richardson + és – jelekből
valamint Peter Jellitsch nyilakból épülő munkáit; Sam Messenger térgeometrikus rácsait és kör-interferenciáit, Sophie
Tottie írásból és Giuseppe Penone ujjlenyomat motívumból
kiinduló aktuális munkáit. A megfelelések és párhuzamosságok – amelyek nem okvetlenül formai jellegűek, és gyakran
egy-egy életműnek csak bizonyos vonulatára, epizódjára
vonatkoznak – egyáltalán nem szegték kedvét; ellenkezőleg,
megnyugtatták: a szellemi társak megléte biztonságot nyújt
és fontosabb, mint (a mindig relatív) originalitás, elsőbbség.
Az előbb „klasszikus” ceruzarajzoknak nevezett műcsoport
– ezek felé tolódott el az utóbbi években Szíj Kamilla munkásságának súlypontja – többféle irányt mutat.
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I make my drawings in a practically spartan
way. As opposed to an expressionist, self-expressive attitude, they rather call for physical strain, patience and self-discipline.
In an intellectual and spiritual sense, however, they open a gate, and they mean freedom for me.”
In the trace of the experiences of her real and
virtual journeys, by today it has become evident to Kamilla Szíj that on the international
scene, as one of the strata of contemporary
drawing, there are many artists present, with
a similar approach to hers, proceeding from a
similar basic position (and at times, also with
kindred methods from a the perspective of
technique). “Such artists – she says – whose
prerogative is complete freedom, yet they feel
an inner need to find some sort of system,
that structures, ‘objectivises’ their personal,
subjective world”. She considers as such the
organic paper cutting of Heike Weber; the
works of Frances Richardson from + and –
signs, and those of Peter Jellitsch built upon
arrows; the spatial geometry grids and circle-interferences of Sam Messenger, and the
current works of Sophie Tottie, proceeding
from writing, and of Giuseppe Penone, from
fingerprint motifs. The analogies and parallels
– which are not necessarily of formal character, and often only apply to a certain range
or episode of each oeuvre – have not in the
least cut down her spirit; to the contrary, they
have soothed her: the existence of intellectual
associates offers security and is more important than (the always relative) originality or
precedence.

Helyszínelés / Field-work
tűkarc filmre / needle engraving on film
Kloster Zlata Koruna, 2010, 2×100×200 cm
kiállítás enteriőr / exhibition view

LineaRES – von Punkt zu Punkt (Endmoräne e.V. Projektje)
LineaRES – von Punkt zu Punkt (Project by Endmoräne e.V.)
Heinersdorf, 2012, kiállítás enteriőr / exhibition view
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Feltételezések és evidenciák / Presumptions and Evidences

LineaRES − von Punkt zu Punkt (Endmoräne e.V. Projektje) / LineaRES − von Punkt zu Punkt (Project by Endmoräne e.V.)

Industry Hall / Sonnenfeld Palace, Nagyvárad / Oradea, 2012, kiállítás enteriőr / exhibition view

Heinersdorf, 2012, kiállítás enteriőr / exhibition view

Az egyik csoport a nyomatok és a papírkarcok motívumkészletét és „rendezett káosz” jellegét viszi tovább a hol monokróm,
hol két- vagy többszínű vonal-építményekbe. Első pillantásra
talán különös lehet e szerkezet- és kompozíció nélkülinek
látszó munkákkal kapcsolatban „építésről” beszélni, de még
a legkaotikusabbnak és legimprovizatívabbnak ható lapokat
is egyfajta állandó, elemet elemhez rendelő képépítő logika
hozza létre és fűzi egymáshoz. Ennek a közös logikának a
„működésétől” (melyet a művész időről-időre aktivizál) érezzük sorozatjellegűnek, egymás rokonának az így készült munkákat – persze vannak közöttük közeli és távoli rokonok is,
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The group of artworks previously referred
to as “classical” pencil drawings – the focus
of Kamilla Szíj’s oeuvre in recent years has
shifted in this direction – demonstrates a
number of different bearings.
One group carries further the set of motifs
of the prints and paper etchings and the
“ordered chaos” character into the line-structures that are either monochromatic, or of two
or more colours. At first glance, it might seem
odd to speak about “construction” in connection with these works that appear to be

lacking structure and composition, but even
the sheets that act the most chaotically and
most improvisationally are created by a kind
of constant picture-building logic that orders
element to element, and joins them to each
other. From the “functioning” of this common
logic (which the artist activates from time to
time), we can feel the serial quality, and the
affinity to each other of the works produced
in this way – of course, there are among them
closer and more distant kin, and smaller series
and artwork families. (Just such a smaller fam47

ily is created by those works in which a single
motif – for instance, the tin-can form – with
its motion-phase-like aggregation and proliferation give rise to a dynamic effect.) From
the prints, however, it is not only the set of
motifs that has been inherited by the drawings categorised here, but also the “active line”
(Klee) type, which is of a vectoral nature, i.e.,
its decisive property is not the treating of the
surface, but rather the direction, or orientation. And truly: our eyes, tracing the active
lines, slide and flash all along the elements
constituting the pictures.

Liberation Formula
Kunstforum / Donumenta, Regensburg, 2010

kisebb szériák, műcsaládok. (Egy ilyen kisebb családot alkotnak azok a művek, amelyek egyetlen motívum – például a
konzervdoboz-forma – mozgásfázisszerű halmozásával, burjánzásával keltenek dinamikus hatást.) A nyomatokból azonban nemcsak a motívumkészlet öröklődött át az ide sorolható
rajzokra, de az „aktív vonal” (Klee) típusa is, mely vektorális
természetű, vagyis döntő tulajdonsága nem a felületképzés,
hanem az irány, az irányultság. És valóban: szemünk ezeket
az aktív vonalakat követve siklik-cikázik végig a képeket alkotó
elemeken.
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Liberation Formula
Kunstforum / Donumenta, Regensburg, 2010
kiállírás enteriőr / exhibition view
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A legközvetlenebb, legegyszerűbb, grafittal történő nyomhagyás irányította Szíj Kamilla figyelmét a rajz csaknem
továbbredukálhatatlan alapelemére, a vonalra (a legradikálisabb tömörítés a „kiterjedés nélküli” pont lenne). A vonal
lényegének megértése, természetének kiismerése – nála szokatlan módon – egy konceptuális installáció ötletét inspirálta.
A térben vízszintesen kifeszített zsinór árnyéka – vizuális nonszenszként – szaggatott vonalként vetült a falra.

The most direct, simplest leaving of a trace
with graphite was what directed Kamilla Szíj’s
attention to the basic element of the drawing, that is practically unable to be further
reduced: the line (the most radical compression would be the point, with no expanse at
all). In an unusual way for Szíj, it was the idea
for a conceptual installation that inspired her
comprehension of the essence of the line, and
her discovery of its nature. The shadow of a
rope stretched horizontally in the space – as
a visual nonsense – that was projected on the
wall as an intermittent line.
The other group of works, most fostering
thinking about the line – her pieces comprised
of tiny notches, which she called drawings
made in a “spartan” way – were born from
an entirely disparate method in comparison

nem több nem kevesebb / no less no more
függönyzsinór, lámpák / curtain strings, lights
Óbudai Társaskör Galéria / Óbudai Társaskör Gallery, Budapest, 2012
kiállítás enteriőr / exhibition view
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Cím nélkül / Untitled, 2005
papír, ceruza / pencil on paper, 76×107 cm

A másik, a vonalról való gondolkodást leginkább előmozdító műcsoport – amelynek apró rovátkákból álló darabjait
„spártai módon” készülő rajzoknak nevezte – az eddigiekhez
képest egészen eltérő módszerrel születik: ezek a gyakran
többméteres papírmunkák az építés fázisai helyett folyamatosan fejlődnek, akár a vegetáció egyedei. Itt is egy bizonyos
logika érvényesül, de a növekedés organikus, majdnem automatikus logikája. Elindul egy folyamat, és az első lépésben
– ha nem is pontosan, de – már adva van, benne rejlik a
végeredmény. Mint a kertben: ha a növényekkel foglalkozunk,
egyszerre követjük is, alakítjuk is a fejlődés menetét. Ebben
a munkában nincs helye a sietségnek (a kertben sincs); az
egymás mellé kerülő vonalkák (néha hosszabb vesszők, ívek)
diktálják a megfelelő tempót.
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to the others until now: the paper works that
are often several metres long, rather than
as phases of construction, evolve continuously, just like individual strands of vegetation. Here, too, a certain logic prevails, but it
is the organic logic of growth, that is almost
automatic. A process begins, and already in
the first step – if not precisely, but – the final
result is already given, concealed within. Just
like in a garden: if we engage with the plants,
at the same time, we also follow and shape
the course of development. In this work, there
is no place for haste (nor is there in the garden); the small dashes coming side by side (or
sometimes longer commas or arches) dictate
the appropriate tempo.

Cím nélkül / Untitled, 2005–2006
papír, ceruza / pencil on paper, 2×300×150 cm

Cím nélkül / Untitled, 2007
papír, ceruza / pencil on paper, 76×107 cm

Cím nélkül / Untitled, 2008
papír, ceruza / pencil on paper, 76×107 cm, (részlet / detail)
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Cím nélkül
Untitled, 2006

Cím nélkül
Untitled, 2006

papír, ceruza
pencil on paper,
100×200 cm

papír, ceruza
pencil on paper,
100×200 cm
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Két felhő / Two Clouds, 2010
papír, ceruza / pencil on paper, 190×110 cm
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Folytatva a metaforát: ahogy a kertész (mégiscsak, és nem
is ritkán) beleavatkozik a növekedés menetébe, úgy a rajzoló
is irányítani, alakítani képes a vonalszőnyeg strukturálódását. Hol a teljes lapot, hol annak csak egy részét tölti be
a rovátkákkal (például kör vagy ovális felületeket); hol hullámok, örvények vagy tömlőre, gyökérre emlékeztető alakzatok keletkeznek belőlük, hol „üres” zárványokat, lyukakat
fognak körbe. Talán a leírásból is érzékelhető: az itt alkalmazott rovátkák más természetűek, mint az „aktív”, vektorszerű
vonalak. Klee tipológiájánál maradva: ezek „passzív” jellegűek,
fő feladatuk az „aktív felületképzés”. Ezért az ilyen munkákat
először egyfajta totalitásként, átfogó tekintettel fogadjuk be;
az „egészet” alkotó eleven részletek csak utóbb, közelebb
lépve következnek.

To continue the metaphor: just as the gardener (after all, and not even so rarely)
intervenes in the course of growth, so is
the draughtsperson capable of guiding and
shaping the structuring of the carpet of lines.
Sometimes it is the entire sheet, sometimes
just a portion, that she fills with the dashes
(for instance, circular or oval surfaces); sometimes waves, sometimes whirls, or configurations reminiscent of hoses or roots, issue from
them, sometimes they encircle “empty” bubbles and holes. Perhaps it is perceptible even
from the description: the dashes applied here
are of a different nature than the “active”, vector-like lines. Remaining with Klee’s typology:
these are of a “passive” character, and their
main task is “active treatment of the surface”.
This is why at first we take in such works as a
kind of totality, with a comprehensive regard;
the animated details constituting the “whole”
ensue only later, upon stepping closer.

Cím nélkül / Untitled, 2008
papír, ceruza / pencil on paper, 150×300 cm
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Cím nélkül / Untitled, 2011
papír, ceruza / pencil on paper, 76×107 cm

Cím nélkül / Untitled, 2009
papír, ceruza / pencil on paper, 130×200 cm

Csábító dolog Szíj Kamilla idővel bőkezűen bánó munkamódszerét és a vele járó fizikai és mentális megpróbáltatásokat
valamilyen transzcendens összefüggésbe helyezni (mondjuk
távol-keleti párhuzamokat idézve); térről, meditációs objektumokról beszélni – és minden bizonnyal indokolt is, ahogy
indokolt ez (most csak két példát hozva) a végtelen számsort
festő Roman Opalka vagy a mikroszkopikus szövegműveket
író Molnár Péter esetében. Nekem azonban jobban tetszik a
kapu-hasonlat; talán tárgyszerűbb, kevésbé romantikus (bár
ki ne hallott volna Vu Tao-ce mesterről, aki belépett saját
csodálatos festményébe és örökre eltűnt), de még annál is
jobban a szabadság felidézése – és érthető, hogy Szíj Kamilla
a belső, szellemi szabadságról beszél. Az a szalonspiccszerű
lebegés, amivel ezt az írást kezdtem, az is a szabadság hatása
volt; a minket körülvevő, váratlanul megnyílt társadalmi és
politikai tér húzása okozta, amit „külső”, civil szabadságnak
lehetne nevezni.
A képzelet alkotta ideális létezésben persze egyik sem lehetne
meg a másik nélkül.

Cím nélkül / Untitled, 2012
papír, ceruza / pencil on paper, 100×70 cm
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It is tempting to place Kamilla Szíj’s working method that treats time lavishly, and the
physical and mental tribulations that go with
it, into some kind of transcendent correlation
(say, evoking Far Eastern parallels); to speak
about space and meditational objects – and
it is most certainly valid, too, just as this is
valid in the cases of (now to bring in just two
examples) Roman Opalka, the painter painting
infinite sequences of numbers, or Péter Molnár, who writes microscopic textual works. For
my part, however, I prefer the gate metaphor;
perhaps it is more objective, and less romantic
(though who has never heard of Wu Tao-tse
master, who stepped into his own marvelous
painting, and disappeared forever?), but here
the evocation of freedom is even better – and
understandable, that Kamilla Szíj speaks of
her own inner, mental freedom. That woozy
sort of hovering, with which I began this essay,
was also the effect of freedom; the unexpectedly opened social and political space that
encompassed us induced what we could call
an “outer”, civil freedom.
In the ideal existence created by imagination,
of course, one cannot exist without the other.

Cím nélkül / Untitled, 2011
papír, ceruza / pencil on paper, 70×100 cm, (részlet / detail)
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Cím nélkül / Untitled, 2012

Cím nélkül / Untitled, 2012

papír, ceruza / pencil on paper, 70×100 cm

papír, ceruza / pencil on paper, 70×100 cm
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Cím nélkül / Untitled, 2012

Cím nélkül / Untitled, 2012

papír, ceruza / pencil on paper, 70×100 cm

papír, ceruza / pencil on paper, 70×100 cm
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Cím nélkül / Untitled, 2013

Cím nélkül / Untitled, 2013

papír, ceruza / pencil on paper, 70×100 cm

papír, ceruza / pencil on paper, 70×100 cm
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1957 július 8-án Budapesten születtem. Érettségi után
elvégeztem a Kirakatrendező és Dekoratőr Szakmunkásképző Iskolát. Továbbtanulás céljából 1983-ban
Németországba költöztem.1984 és 1989 között a
Hochschule für Gestaltung diákja voltam, ahol Vizuális
Kommunikáció szakon diplomáztam. Ezután visszajöttem Magyarországra. Három tanáromat szeretném
megemlíteni, akik igazán fontosak voltak számomra.
Klaus Staudt, Richard Wenzel és Peter Baum.
2011-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktorandusza vagyok. Munkámra meghatározó hatással volt
az 1999-ben a MÖB ösztöndíjának jóvoltából eltöltött
két hónap Egyiptomban. További ösztöndíjak segítségével 4 hónapot az USA-ban, 2 hónapot Rómában
és 2-szer egy hónapot Frankfurt aM-ban töltöttem.
Ugyanennyire fontosnak tartom a Makói-, Miskolci-,
Paksi-, Szegedi Művésztelepeken eltöltött heteket.
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I was born on 8 July 1957, in Budapest. After
I graduated from secondary school, I earned
qualification as a Decorator from the Vocational School for Window Dressing and Decoration (2 years). I then moved to Germany, to
study there. Between 1984 and 1989, I was
a student of the Hochschule für Gestaltung,
where I earned a degree in Visual Communication. Following graduation, I returned
to Hungary. I would like to mention three
teachers who were really important to me:
Klaus Staudt, Richard Wenzel and Peter
Baum. Since 2011, I have been a student of
the Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts. My work has been strongly
influenced by the two months I spent in Egypt
in 1999, thanks to a scholarship of the Hungarian Scholarship Board Office. With the
help of a series of other scholarships, I spent
4 months in the USA, 2 months in Rome and
two 1-month periods in Frankfurt aM. I hold
equally important the experiences I gained
during my weeks spent at the art camps of
Makó, Miskolc, Paks, and Szeged.
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