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Bevezetés

amikor eldöntöttem, hogy a tervezôgrafikusi pályát választom, az a cél motivált, hogy 

a mûvészet eszköztárát és környezetalakító lehetôségét felhasználva ezzel a tervezôi 

mûfajjal tudok a legszélesebb befogadói réteghez eljutni. az autonomitás, mint 

mûvészetteremtô ösztön mellett mindvégig azonos súllyal foglalkoztatott az a gondolat, 

hogy hogyan lehet a körülöttünk levô világot élhetôbbé, elfogadhatóbbá, szebbé, a benne 

élôket tudatosabbá, jobb ízlésûvé, jobb életminôségben élôvé alakítani. 

ehhez a tervezôgrafika médiumai nyújtották a legszélesebb spektrumot. a hagyományos, 

u.n. nyomtatás alapú eszközök, amelyekkel pályám elején tudtam dolgozni, az elmúlt évek-

ben kibôvültek az elektronikus médiák eszköztárával, az internet pedig sosem tapasztalt 

gyorsaságot és üzenet eljuttatási lehetôséget hozott a jelen kor tervezôinek életébe. a 

sokrétû, többféle médiában való megjelenés következménye az az állandó változás, ahogy 

a tervezôgrafika reflektál az adott hely, korszak kérdéseire, kihívásaira. 

Doktori tanulmányaimban a fô motivációm az volt, hogy ezt a folyamatosan változó kom-

munikációs lehetôséget kutassam, a kor aktuális kérdéseire adott válaszokat megértsem, 

analizáljam, ezáltal fejlesszem a saját válaszadási képességemet. jelenleg a másik fon-

tos szempont, hogy gyakorló elméleti és tervezést tanító tanárként ezeket a tapasztala-

tokat folyamatosan át is tudjam adni. az állandó tanulás és megismerés híve vagyok, ami 

szerint a világhoz való analitikus, kreatív hozzáállás a mûvészeti kommunikáció egyik 

legfontosabb, legkorszerûbb feladata. 

a Mûfajok és médiumok címet azért választottam, mert a tervezôgrafika az a mûvészeti ág, 

amelyben az elmúlt évtizedekben mindkettô folyamatosan változik, átstrukturálódik. új 

mûfajok és médiumok tûnnek fel, és régiek tûnnek el. ennek vizsgálata, elemzése elke-

rülhetetlen mindazoknak, akik ezen a területen alkotnak, és még inkább elkerülhetetlen 

azoknak, akik ennek a területnek az oktatásában vesznek részt. mindemellett a grafikának 

is van egy olyan sajátos nyelvezete, amelynek a megértése nélkül ezek a médiumok hatás-

talanná válhatnak, ezért fontos az üzenetek speciális kommunikációs kódjainak megértése, 

dekódolása. amennyiben a tervezô tudatosan használja ezt a nyelvezetet, akkor létre-

hozza ezt a kódolást, amelynek megértése szintén ennek a nyelvezetnek az ismeretétôl 

függ. ezért választottam eredeti alcímnek ennek a kódnyelvnek az analizálását. 2004-ben, 

amikor az ország csatlakozott az európai unióhoz, rendkívül idôszerûvé vált a kommu-

nikációs, üzenetközvetítô médiumok szinkronizálása. 2005-ben kezdtem el tanítani, és a 

legnagyobb kihívásnak a mai napig azt tartom a magam számára, hogy a szakmát tanulókkal 

ezt a nyelvezetet, ezt a kommunikációs kódnyelvet megismertessem. 

az elméleti kutatás mellett számomra elsôdleges volt, hogy a saját vizuális nyelvezete-

met mindezeknek tapasztalatában fejlesszem, és létrehozzak egy olyan, teljesen szuverén, 

a kereskedelmi gyakorlatomtól független anyagot, amelyben széles spektrumban meg tudom 

mutatni gondolkodásomat, tervezôi világomat. a másik célja, hogy a befogadó közönség 

számára a tervezôgrafikusi gondolkodásnak a komplexitását prezentáljam, azzal ahogyan a 

teljes tervezôi folyamat bemutatásra kerül. a Mûfajok és médiumok cím szerint többféle 

a tervezôgrafikára jellemzô mûfajt, és megjelenésében a nyomtatott médiumokon keresztül 

az internetes felületig, többféle médiumban való megjelenést egyszerre mutat be.

ezen a tág területen belül választottam három, speciális szempontot, amelyhez anyaggyûjtést 

végeztem, és ez a három szempont a mestermunka három anyagrészét is összefoglalja. az 

o/o/o rövidítés, az optikai, az ornamentális, és az organikus szavakból ered.

a tervezési, gondolkodási folyamat alatt szükségessé vált, hogy legyen a Mûfajok és mé-

diumok cím mellett egy olyan, az egész anyagot összefoglaló szûkítettebb fôcím, amely 

az o/o/o anyagot, és hasonlóan a hármas egységbôl álló mestermunka alcímét, amely B/B/B, 

azaz Balaton/Bergson/Budapest, összefoglalja. a teljes anyag összefogó címe, a mes-

termunkában szereplô idézetek forrásaként szolgáló henri Bergson, francia filozófus, 

azonos címû könyvének a címe lett. ehhez tartozó két, önálló részbôl áll az értekezés 

elsô fele.

a Kreativitás a tervezôgrafikában rész azokat a változásokat mutatja be, amelyek a 

legjellemzôbbek a tervezôgrafika helyzetére, dilemmáira a XXi. század elején. ezen belül 

olyan jelenségekrôl írok, amelyek rendkívül fontosak a kortárs tervezôgrafika kódnyel-

vének megértésében, a korszerû, tudatos üzenetközvetítés elsajátításában. a kulcsszó a 

kreativitás, amely az összefogó címben is szerepel,  ennek a vizsgálata a tervezôgrafika, 

a kommunikáció, és az oktatás függvényében. a kreativitás szó a szakma egyik legvitatot-

tabb, legtöbb félreértést, legtöbb félreértelmezést okozó kifejezése, ezért is tartom 

rendkívül fontosnak a szakmaspecifikus vizsgálatát.

az értekezés második fele az O/O/O dokumentumgyûjtemény, amely a saját, az autonóm mun-

kát kísérô kutatási terület szerinti analitikus vizsgálat. ennek a hármas tematikája az 

optikai, ornamentális és organikus szempontok érvényesülése és hatása a kortárs vizuális 

tervezésre. olyan, a nyomtatott médiában ritkán szereplô munkák kerülnek bemutatás-

ra az anyagban, amelyek nem kizárólag a tervezôgrafika területén, hanem más mûvészeti 

mûfajokban és médiumokban is keresik azokat az összefüggéseket, amikor a három szempont 

egyike, vagy több is egyszerre, magát a tervezési, gondolkodási kódot alakítják ki. 

ez egy speciális összefüggésrendszer, amelyben az organikus, természeti rendszerek, a 

mintateremtô szervezôdések, vagy önszervezôdések, és a látás, észlelés kapcsolatai adják 

meg a sajátos vizuális nyelvet a kódoláshoz, és a komplex ismeret, tudás nékül a dekó-

dolásuk nem lenne lehetséges.

a harmadik rész, a mestermunka, ennek a hármas tematikának az ötvözése és egységbe 

foglalása egy háromrészes sorozatban bemutatva. henri Bergson Kreatív Evolúció címû 

írásának a felhasználásával készült a sorozat, amelyben a mûvészi látás, a teremtô ak-

tus és az üzenetközvetítô út kerül feldolgozásra. a Mûfajok és médiumok cím itt válik 

tárgyiasítható valósággá. a bemutatott anyag mûfajilag fotó, fotómontázs, mintázatok, 

tudatosan tervezett üzenetközvetítô grafikák. az anyag megjeleníthetôségének széles 

spektruma mutatja be azt a lehetôséget és potenciált, amelyet a kortárs tervezôgrafika 

képes átfogni és megjeleníteni. 

a Nonfiguratív kommunikációs struktúrák alcím pedig az egész anyagot átfogó, összefogó 

szempontrendszer. ennek szerepe az, hogy azt kívántam bemutatni, hogy a grafika képes 

úgy kommunikálni az életrôl, a tervezési folyamatokról, a gondolkodás, a látás, a te-

remtés különbözô  szempontjairól, hogy nem didaktikusan közöl, hanem látásra, gondol-

kodásra, teremtésre késztet, ösztönöz. ez jelentette számomra a legnagyobb kihívást, 

és ennek összefoglalásaként született a látásról, a teremtésrôl és a tartalomról szóló 

hármas egységû anyag, amely a mestermunka tárgya. mûfaját tekintve maga az anyag a vég-

eredmény, amely szükség szerint keresi meg médiumát. a rendezés alapja egy háromrészes 

folyamat vizualizálása, amelynek formátuma redukált, nyomtatásra alkalmas könyvként van 

optimalizálva. viszont helytôl és a befogadó szándékától függôen lehet akár könyv, vagy 

részeit tekintve önálló kép, dekoráció, plakát. állandóan látható a teljes anyag, ingye-

nes, internetre feltöltött blog formátumban, amelynek a célja az, hogy a tartalom idô, 

hely és anyagi helyzettôl függetlenül bárkihez, bármikor eljuthasson. 

ezt tartom most, a XXi. század elején, a legkorszerûbb üzenetközvetítési médiumnak.
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reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire.
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zatos és optikailag izgalmas erôteljes mintákat produkál.
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nagyon zavart, aztán megértettem, hogy a marketing gyakorlatban az ötleteket hozó, kre-

atívan gondolkodó tervezôt nevezik így, és az ügynökségi gyakorlat szerint a kreatív 

vezetôk állnak az összes vizuális tervezô felett a tervezési hierarchia ranglistáján.

ekkor kerültem elôször szoros kapcsolatba ezzel a szóval, amely sokszor szakmám szino-

nimájaként is jelentkezik, viszont összetettsége miatt a tervezés, a hozzáállás minden 

szegmensében jelen van, de jelentéstartománya árnyalt, sokszor nem is egyértelmû.

tomás maldonado 1955 és 1967  között Németországban az ulm-i egyetem rektora és pro-

fesszora volt, ahol vezetésével kidolgozták az Ulm-i Modell nevû programot, amely a 

tudomány és a mûvészet közötti kapcsolat, a teória és gyakorlat, az egységes tervezési 

metódus, a perceptuális teóriák és a szemiotika kutatásában és analizálásában hozott egy 

egységes, az oktatás területén jól mûködô koncepciót. a Design oktatása címû tanulmánya 

megjelent kepes györgy a Látásra nevelés címû tanulmánykötetében. ebben maldonado kitér 

egy fontos félreértésre a kreativitás szó használatával kapcsolatban az oktatás terü-

letén belül. szerinte rendkívül helytelen, hogy sokan a szó jelentését összekeverik az 

önkifejezéssel, a személyiség gátló elemeitôl való megszabadulással. a tévhit szerint, 

aki képes elengedni a korlátait az önkifejezés érdekében, és így alkotni, az ezáltal 

kreatív, azaz mûvészi eredményt hoz létre. maldonado felhívja a figyelmet ennek a nézet-

nek a teljes hamisságára és az ezáltal jelentkezô problémákra. eszerint nem lehet elte-

kinteni a tudás, a tapasztalat, a helyes értékrend elsôdlegességétôl, és bár fontos az 

elszakadás, az önkifejezés gesztusa, de önmagában ez nem tekinthetô értékteremtô aktus-

nak. szerinte „…a gátlásokkal kûzdô ember ritkán kreatív, viszont ez nem támasztja alá 

azt a meggyôzôdést, hogy a gátlásoktól mentes emberek feltétlen kreatívak is.”2 emellett 

a legfontosabb szempont maldonado szerint, hogy a design, mint a tervezés maga, nem az 

egyénbôl kiteljesedô tett, hanem elsôsorban társadalmi jelenség, amelynek a célja mások 

életének a tudatos formálása, amely ha rossz kezekbe kerül, ez az erô lehet akár pusztí-

tó, egyértelmûen kárt okozó is. ezért az oktatás elsôdleges feladata a felelôsségteljes 

alkotásra való felkészítés.

a mûvészet kárt okozó funkciójára hívta fel a figyelmet aldous huxley az Elôadások az 

emberrôl címû 1959-ben a santa Barbara-i egyetemen tartott elôadásaiból készült köny-

vében, a A Mûvészetrôl írt tanulmányában. ô a teljes mûvészeti spektrumra vetíti ki a 

társadalmi felelôsség fontosságát, miszerint a mûvész által választott célok és rende-

zési elvek lehetnek kifejezetten rosszak, ha nincs mögötte belsô rend és tisztaság, és 

a káosz, vagy a negatív síkja az autonomitásnak kerül megfogalmazásra. mivel a mûvészet 

mindig erôsen hat az adott korszakra és a helyre, ezáltal rendkívül erôs az ebbôl szár-

mazó társadalmi felelôssége, mind az alkotóknak, mind azoknak, aki abban a pozícióban 

vannak, hogy eldönthetik, hogy az adott korszak mit tekint jónak, vagy éppen rossznak. 

ez már magának a társadalomnak a felelôssége. 

„így tehát azt láthatjuk, hogy esztétikai hibáknak 
és hiányosságoknak társadalmi következményei lehet-
nek. egy rossz mû a társadalom elleni támadás is 
lehet, ugyanis árthat másoknak - vagy legalábbis 
nem képes arra, hogy jót tegyen. a legjobb mûvek 
valahogy segítségünkre vannak saját magunk és a 
világgal való kapcsolatunk megismerésében, míg a 
rossz és alantas munkák gyengeségeinket, valamint 
egy teljesen érdektelen és nem szignifikáns világ-
látás kialakulását erôsítik.”3

a kreativitás fogalma

2006-ban Gondoltad volna? (Did you know?) cím-
mel készült centennial-ban, colorado államban 
egy powerpoint iskolai prezentáció, amely az 
internet segítségével önálló életre kelt, víru-
sokhoz hasonló sebességgel terjedt el. mostanra 
már sokmillió résztvevôjével egy interaktív pár-
beszédet eredményezett világszerte.

a bemutatott tények, problémák globálisak, a következtetések oktatási szempontból is 

fontosak. a kisfilmek nyelvezete reduktív, grafikailag a legegyszerûbb, legérthetôbb, 

ikonszerû, adatcentrikus. a jól megválasztott vizuális nyelv használatával mindenki szá-

mára egyértelmû, azonnal érthetô. a túlnépesedés mellett az a virtuális helyzet, amely-

ben az internet által a távolságok, az idô nem tényezôk többé, az információk bôvülése, 

az adatátvitel  megállíthatatlan fejlôdése, a kelet és nyugat eltérô oktatási rendsze-

reinek eltérései, ezek mind új, soha elôre meg nem jósolt problémák.

„azzal a gondolkodási struktúrával, amivel lét-
rehoztuk a problémákat nem vagyunk képesek meg-
oldani ôket”1, mondta albert einstein, idézi fel 
a  kisfilm. azaz, ami az oktatás, és ebben a 
mûvészeti oktatás szempontjából is rendkívül el-
gondolkodtató, hogy olyan technológiára készít-
jük fel a diákokat, amelyek még rendelkezésünkre 
sem állnak, és olyan munkákra és világra, ame-
lyet még nem is ismerünk.

a film záró mondata feltesz egy kérdést, amelyet érdemes továbbgondolni, eszerint vannak 

már diákok a világban, akik analizálnak, értelmeznek, együttmûködnek, megértenek, kre-

atívan gondolkodnak és cselekszenek. kérdezzük meg a gyerekeket a mi környezetünkben, 

ezt teszik-e ôk az oktatás keretein belül? alkalmassá válnak-e egy új, megváltozott 

világban való életre? az ezredforduló idején az oktatás feladata elsôdlegesen ezeknek a 

képességeknek a kifejlesztése. 

a kulcsszavak az analizálás és a kreatív hozzá-
állás a világhoz, a helyzetekhez és a problémák-
hoz. ez az álláspont korszerû, és szükségszerû, 
és erôteljesen befolyásolja a mûvészet feladata-
it és a feladatokhoz való hozzáállást.

a kreativitás, mint kulcsszó sokszor napirendre kerül a design oktatásánál, elméleté-

nél és gyakorlatánál egyaránt. én magam a diploma után hamar belekerültem abba a furcsa 

helyzetbe, hogy a tervezôgrafikus elnevezés a hazai gyakorlatban azonos a grafikussal, 

és ezt a megrendelôi szféra nem köti diplomához. a multinacionális cég, akiknek elkezd-

tem dolgozni, automatikusan ehelyett engem a „kreatívosunk” névvel illetett, ami elôször 

2 Kepes György (2008): Látásra nevelés. MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 105. oldal
3 Huxley, Aldous (2006): Elôadások az emberrôl. Kairosz Kiadó, Budapest, 302. oldal

1 www.shifthappens.wikispaces.com (a letöltés ideje: 2008.XI.10.)
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csíkszentmihályi mihály Kreativitás – A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság 

pszichológiája címmel írt könyvet 1998-ban angolul, amely 2008-ban került magyar nyelven 

lefordításra és kiadásra. könyvében elôször a kreatív tett, azaz az újat, érdekest csi-

nálni bevett tartalmi azonosulását oszlatja el. Nem az az igazán kreatív, aki szellemes, 

megdöbbentô, szubjektíven egyéni, hanem az, aki tettével, gondolataival, a kultúránkat 

valamely szempontból jelentôsen megváltoztatta. így kiesik minden túlzottan személyes 

tartalom, ha nem marad utána olyan nyom, amely jelentôsen befolyásolja, és elôre viszi 

az emberi társadalom valamely szegmensét. ezáltal a kreativitás nem azonos a zseni-

alitással, és a tehetséggel sem, bár szerencsés esetben összekapcsolódnak egymással. 

csíkszentmihályi kitér arra, hogy a kreativitás társadalmi aspektusa miatt önállóan 

az egyén szempontjából nem értelmezhetô. összefügg a tartománnyal, azaz a kulturális 

környezettel, amelybe belehelyezôdik, meghatározza a hatalmi szféra, a szakértôi kör, 

amely dönt arról, hogy bekerülhet-e az adott tartományba és természetesen az egyéni tett 

minôsége a harmadik szempont, hogy ez elegendô-e ahhoz, hogy bekerülve a tartományba 

annak tartalmi összetevôjeként fenn tud-e maradni.

„a fentiek alapján a definíció tehát a következô: 
kreativitás minden olyan tett, ötlet vagy ter-
mék, amely egy létezô tartományt vagy megvál-
toztat, vagy új tartománnyá alakít át. a kreatív 
személy definíciója pedig: olyan személy, akinek 
gondolatai vagy tettei megváltoztatnak valamely 
tartományt, vagy újat hoznak létre. Ne feledkez-
zünk meg arról, hogy tartományokat nem lehet a 
felelôs szakértôi kör nyílt vagy hallgatólagos 
beleegyezése nélkül megváltoztatni.”4

eszerint a kreativitás fogalma egy társadalmilag befogadható, értékteremtô potenciállal 

azonos, ennek hely és idôspecifikus korlátaival, amely a tudomány és mûvészet minden 

tartományára mindig, mindenkor, egyaránt érvényes.

a kreativitás maga, ha csak a képesség és a tett 
szintjén valósul meg, akkor lehet végeredményét 
tekintve társadalmilag hasznos, közömbös, ha-
szontalan, vagy akár káros is. 

ez a mûvészi  alkotás különbözô mûfajaira egyenként is igaz. ezen belül a tervezôgrafika 

olyan speciális terület, ahol ez a hasznosság és a kártékonyság sokszor elkerülhetetle-

nül találkozik, és ezáltal nagyon komoly kérdéseket vet fel. 

ezeknek a kérdéseknek a feltétele, az aktuális helyzet analizálása, a folyamatos gondol-

kodás és megoldáskeresés, mindezeknek az oktatásba és a mindennapi kommunikációba való 

szerves beillesztése, ez az ezredforduló idején a szakma legfontosabb feladata. 

azok a tervezôk, akik felvállalták, hogy foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, egyszerre 

tervezôk, a legfontosabb szakmai publikációkat megjelentetô írók, és elismert oktatók a 

világ különbözô egyetemein.

kreativitás és reklám

a tervezôk és a reklámozási feladatok ipari méretû találkozását követô alig néhány év-

tizeden belül a kreativitás, mint alapvetô szempont elôtérbe került. az 1920-as évek-

ben, párizsban robert Block által megszületett a reklámtervezés elsô, a mai napig is 

mûködôképes megfogalmazása a kreatív, hatásos üzenetközvetítésrôl.

 

eszerint a hatásos reklámkommunkáció eszköze:

1: meglepetésre, rácsodálkozásra késztetni a be-
fogadót, akár teljesen meg is döbbenteni,
2: ismétléssel, ráerôsítéssel élni, aminek tárgya 
lehet egy név, idea, forma, javaslat, hogy ezek 
összeadódjanak és egységgé rendezôdjenek az embe-
ri agyban, és onnan elôhívhatók legyenek,
3: használni mindent, ami érdekes, ritka, meglepô, 
ami vágyat kelt, eredeti formájában, vagy éppen 
kigúnyolva, vagy viccessé téve.5

a reklámtervezés majd 100 éve megfogalmazott irányelvei alig változtak, de változott a 

befogadói szemlélet, ami megköveteli vagy a fenti három szempont már minden jóizlésen 

túlhaladó használatát, vagy új, teljesen más befogadói szempontok szerinti újraértelme-

zett kommunikációs stratégiák kialakítását.

a kreatív reklám, mint kihangsúlyozott fogalom, David ogilvy nevéhez fûzôdik. a skót 

származású reklámszakember 1948-ban New yorkba költözött, és három társával együtt meg-

alapította reklámcégét, a hewitt, ogilvy, Benson & mather-t. a cég 1955-tôl ogilvy & 

mathers néven mûködik tovább, és határozott döntést hoztak arról, hogy végleg szakítanak 

az unalmas reklámokkal. Behozták a kreativitást és a humort az amerikai reklámozásba. a 

hatvanas években a cég már a világ vezetô reklámügynöksége lett. 

1983-ban ogilvy könyvet írt és jelentetett meg a reklám mûködésérôl, az ügynökségi fel-

adatoktól kezdve a gyakorlati tanácsokig a kreatív gondolkodás és tervezés pontos és 

tanító célzatú megfogalmazásával. ogilvy szerint a nagy ötlet felimerhetôsége öt ponttal 

megfogalmazható a kreatív szakember szempontjából. eszerint új-e az ötlet, elakad-e az 

ô lélegzete, hogy mennyire jó, irígykedik-e, hogy más találta ki, mûködôképes-e az adott 

stratégián belül, és a végén, hogy mûködôképes-e akár 30 év múlva is.6

a kreativitás kulcsszó a reklámügynökségeknél, 
szinte a siker záloga. 

ogilvy maga is kreatív igazgató, aki maga az ötletgazda, és az összes szövegíró és 

mûvészeti vezetô felett áll. könyvében mégis felhívja a figyelmet egy, a szakma egyik 

legrangosabb díja, a clio díj kreatív szegmensében a gyôztes filmekkel, reklámokkal 

kapcsolatos furcsa helyzetre. eszerint volt ügynökség, aki fôdíjat nyert, mégis elvesz-

tette minden megbízását, volt aki csôdbe ment, és volt, aki a díjnyertes filmet közönség 

elôtt nem is játszhatta le. mindezek a következô dilemmát fogalmazzák meg: a mindenáron 

nagyon kreatív szemlélet elegendô-e önmagában a sikerhez, az üzenet eljuttatásához, vagy 

5 Hollis, Richard (2001): GraphicDesign. A Concise History, Thames&Hudson, London, 87. oldal
6 Ogilvy, David (2006): Ogilvy a reklámról. Park Könyvkiadó, Budapest, 16. oldal

4 Csíkszentmihályi Mihály (2008): Kreativitás – A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája, Akadémia Kiadó, 
Budapest, 38. oldal
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a megrendelô megnyeréséhez? a dolog ennél sokkal bonyolultabb, és sokkal nagyobb szak-

értelmet kíván. mégis a mai napig számos ügynökség csinál megrendelô nélküli reklámokat 

kizárólag a versenyeken való díjazás szempontjait figyelembe véve. ez egyfajta önreklám, 

a tudással egyenértékûvé kikiáltott kreativitás túlértékelése, ami viszont nem azonos a 

minden részletre kiterjedô szaktudással és az igazi kreativitással.

hogy milyen és mennyi tudással kell rendelkeznie egy igazi kreatív igazgatónak, erre is 

megadja a szinte teljesíthetetlen listát ogilvy. 

olyan való erre a posztra, aki:

1:  jó pszichológus,

2:  képes arra, hogy magasra állítsa a mércét,

3:  hatékony szervezô,

4:  képes távlatokban gondolkodni (pozícionálás és hasonlók),

5.  kutatáspárti,

6:  egyformán ért a tévéhez és a nyomtatott reklámhoz,

7:  egyformán ért a csomagolt áruhoz és a másfajta megbízásokhoz,

8:  ért a grafikához és a tipográfiához,

9:  szorgalmas és gyors!

10: nehezen jön ki a sodrából,

11: kész arra, hogy részt vállaljon a dicsôségbôl, 

    vagy vállalja a felelôsséget a kudarcért,

12: jó elôadó,

13: jó tanár, és képes jó, új munkatársakat szerezni

14: teli van fertôzô életörömmel.7

1942-ben alapították amerikában a advertising council-t, azaz reklámtanácsot, azzal a 

célzattal, hogy ingyenes kampányokat szervezzenek humán célú alapítványok, szervezetek 

népszerûsítésére, az adományozási kedv reklámmal megerôsített kialakításáért. ezzel 

elindult a nagy reklámügynökségeken belül egy sajátos profil, amely a reklámszakem-

berek marketingkommunkációs gyakorlatát használva hoz létre hirdetéseket, kampányokat 

társadalmi, egészségügyi, környezetvédelmi, néha kulturális szervezetek segítésére. az 

így kialakult prémium profil lehetôséget biztosít a reklámszakmában nem értékesíthetô 

humán tartalom megjelenésére az ügynökségi tervezôk életében, akik, mint professzio-

nálisan képzett tervezôk, képességeiket és tudásukat jól tudják kamatoztatni ebben a 

szegmensben. a dolog érdekessége, hogy pont ez a terület gyakran kiemelten díjazott a 

reklámversenyeken, mert a benne megjelenô humán tartalom és az autonóm vizuális nyelv 

nem tartalmazza a kereskedelmi reklámozás kötöttségeit. 

a probléma inkább abban van, hogy jelenleg a nagy ügynökségek most éppen ezzel fedik 

el sokszor azokat a problémákat, amelyeket a reklámozással és ügynökségi mûködésekkel 

kapcsolatban az elmúlt évtizedekben sokan erôteljesen és joggal kritizálnak.

oliviero toscani, aki a Benetton kampányáról ismert, a reklámvilágot erôs hangon kriti-

záló munkája magyarul is megjelent. szerinte a reklám, melynek eredeti feladata a termék 

bemutatása, a vásárlói döntés megkönnyítése, mostanában nagyon megváltozott.

„reklám, mely napjainkra lila álomgyárrá vált, 
és mosolygós, rózsaszín világot ígér korunk 
fogyasztói társadalmának. émelyítõ életképek 
folytonos áradata tompítja ítélõképességünket; 
végtelenségig ismételgetett, mûvi eszményké-
pek torzítják világképünket. uniformizálódott 
reklám uniformizálódott világot árusít.”8

7 Ogilvy, David (2006): Ogilvy a reklámról. Park Könyvkiadó, Budapest, 37. oldal
8  Toscani, Oliviero (1999), Reklám, Te Mosolygó Hulla. Park Könyvkiadó, Budapest, idézet: www.kukabuvar.hu/cikk/8346 
(a letöltés ideje: 2008.XI.12.)

toscani Benetton kampánya és munkássága kétélû, egyrészt megteremtette egy olyan globá-

lis cég képét, amely beruház a kutatásba és a modernitásba, és felhívja a figyelmet szo-

ciális, egészségügyi kérdésekre, ezzel a humánus, az emberbarát cégpolitikát reklámozza, 

miközben mégis az egész az eladásról és a haszonról szól. így viszont elôször kerültek 

ki az utca embere elé ezek a problémák nagyméretben, sokszor brutális fotókon, de az 

egész bebújt a csillogó konzumerizmus köntöse alá. De valami mégis elindult, egyrészt 

a kritikai felhang a reklám üressége ellen, másrészt a reklám médiumainak használata  a 

reklámmentes és reklámellenes információközlésre. 

a Benetton emellett nem csak plakátjaival hirdeti a cég hozzáállását a problémák-

hoz. az aiDs elleni kûzdelemben filmeket, konferenciákat, koncerteket szponzorál, 

ismeretterjesztô könyveket ad ki és terjeszt a biztonságos szex érdekében, hiv-pozitív 

és kábítószerfüggô betegeket segítô és gyógyító szervezeteket támogat.

toscani ezután egy új Nürnbergi pert akart indítani a reklám ellen. a vádpontjai tisz-

ták, egyszerûek és rendkívül józanok:

1: mérhetetlen összegek elherdálása,
2: a társadalmi hasznosság teljes hiánya,
3: merénylet az értelem ellen,
4: merénylet a nyelv ellen, 
5: merénylet a kreativitás ellen,
6: hazudozás,
7: fosztogatás9

vance packard amerikai újságíró és kritikus már 1957-ben megjelent könyve, A rejtett 

befolyásolás (the hidden persuasion) arra hívja fel a figyelmet mekkora veszélye van 

azt sugallni, hogy ciki tavalyi autóval járni, és hogy a nagy cégeknek érdekük hamar 

tönkremenô, silány termékeket gyártani, és ezekre fogyasztást generálni. a könyv hamar 

bestseller lett amerikában és angliában is. Bemutatja azt a folyamatot, hogy ha a termék 

maga rossz minôségû, de a reklámozás profi, ez bekapcsolja a fogyasztóban a fogyasztási 

kapcsolót, akkor a vásárlás maga meg is történik. 

ebbôl viszont az következik, hogy érdemes a 
nagyvállalatoknak elsôsorban a piackutatásra, a 
marketingre és a reklámozásra költeni, sokkal 
inkább, mint a termékfejlesztésre, a minôségi 
alapanyagokra, a minôségi gyártásra. az olyan 
típusú reklámok is kimentek ezzel a divatból, 
amelyek a termék megbízhatóságát, használható-
ságát hirdetik. ehelyett bejöttek az ígéret ala-
pú reklámok, amelyek életstílust, hovatartozást, 
szépséget vagy akár egészséget ígérnek, de ennek 
a valós biztosítékát nem tudják megadni. 

Feltörekvés, reklám, szexualitás címû könyvében azt mutatja be, hogyan használja ki a 

reklám az amerikai alsó középosztályt, hogy az a szükségletek felett fogyasszon. a cél, 

hogy a fogyasztás által az átlagember azonosulhasson a média által gyártott sztárokkal, 

akik az ismert színészek, sportolók, zenészek.

9  RekláMérték 1. szám, 2003 augusztus, 2. oldal
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magyarország most jutott el ebbe a végsô fázisba, csak mi néhány évtized alatt és jelentôs 

elcsúszással kaptuk meg azt, amitôl a fogyasztói világ már a hatvanas évektôl kezdve 

egyre inkább megcsömörlött. a RekláMérték szerint a hatvanas években a magyar fogyasz-

tó a hiánytól rettegett, a reklámot feleslegesnek érezte. a hetvenes években beindult 

minimális szinten a vásárlás, és beindultak a magyar márkák reklámozásai, de igazán fo-

gyasztókká csak a nyolcvanas években lettünk. a kilencvenes években indult meg az összes 

márka beözönlése, a reklámokkal, a multinacionális reklámügynökségekkel, a kereskedelmi 

televíziókkal, a gombamód szaporodó magazinokkal és a mindent elárasztó óriásplakátok-

kal. a magyarokra beteges vásárlási láz volt jellemzô. elindult a plázaépítési láz, és 

ahogy csökkentek a családok anyagi keretei, megindult a túlköltekezés, az eladósodás. 

a reklám manapság kihagyhatatlan ajánlatokat, bárki számára a fogyasztással elérhetô 

szépséget, gazdagságot ígér, és a magyar vásárló kezdi felismerni a helyzet hamisságát. 

erre a reklám képlékenyen reagál, jelenleg a magyar fogyasztó árérzékenysége a leginkább 

vásárlásmotiváló erô, ennek megfelelô a körülöttünk levô reklámtermés domináns része.

hatalmas különbség van a reklámozásban már megcsömörlött országok plakátjai és a hazaiak 

között. ott már nem tabu téma a vizuális környezetszennyezés, ami felett, a kontroll 

alatt álló köztéri plakáthelyek mennyiségétôl, a rajtuk megjelenô tartalom milyenségéig,  

a szakmai szervezetek tartják az ellenôrzést.

amerikában is, már ogilvy is kénytelen volt a könyve zárófejezete címeként feltenni a Mi 

a baj a reklámmal?10 kérdést. a reklámok társadalompusztító hatása bekerült az egyetemi 

elôadások tematikái közé, és ez komoly dilemma elé állítja a reklámban ôszintén hívô 

tervezôket, mint ogilvy-t magát. leo Burnett a szakma védelmében kijelenti, hogy ôk csak 

egy fontos feladatot tisztességesen elvégzô szakmunkát végeznek. ogilvy védekezik, és 

azzal érvel, hogy az ügynökségek sokszor humán tartalmak mellett is leteszik a voksot. 

összegzésképpen úgy gondolja, bármit is hoznak ki a közgazdászok az adatokból, hogy a 

reklám pénzkidobás, a gyártók nem így gondolják. szerinte a politikai reklám kivételé-

vel, a reklámozás becsületesebb ügy annál, mint ahogy a fogyasztók gondolják.  elismeri, 

hogy a világ szebb lenne hirdetôtáblák nélkül és problémaként emeli ki, hogy reklámok 

nem tartalmaznak elég érdemi információt a termékekrôl. 

frédéric Beigbeder 1999 Ft címû könyvében korántsem fogalmaz ilyen tisztelettudóan a 

reklámügynökségek életével, hatásmechanizmusával kapcsolatban. tíz éven át dolgozott  

szövegíróként az egyik legnagyobb reklámügynökségnél, és miután megírta a könyvét, ki is 

rúgták, viszont híressé lett szókimondásával és kíméletlen kritikájával, amely az egész 

regényen keresztül végigkíséri az olvasót.

„a reklámszakmában dolgozom: hát igen, szennyezem a világ-

egyetemet. én vagyok az, aki eladja nektek a szart. aki miatt 

olyan dolgokról álmodtok, amiket sosem kaphattok meg. örökké 

kék ég, sosem-randa lányok, tökéletes boldogság photoshopban 

retusálva. Dögös képek, menô zenék. amikor végre összespó-

roltál annyit, hogy megvehesd álmaid autóját, amit az égig 

magasztaltam a legutóbbi kampányomban, máris leszólom, mert 

elmúlt a divatja. három hullámmal elôrébb tartok, és mindig 

gondoskodom arról, hogy kielégületlenek maradjatok. a glamour 

az az ország, ahová sosem nyertek bebocsátást. újdonságokkal 

kábítalak, és az újdonságban az a legszebb, hogy sosem marad 

új. mindig jön egy még újabb újdonság, ami elavulttá teszi 

az elôzôt. Nyálcsorogtatás, ez a hivatásom. az én szakmámban 

senki se kívánja, hogy boldogok legyetek, mert a boldog ember 

nem fogyaszt.

10 Ogilvy, David (2006): Ogilvy a reklámról. Park Könyvkiadó, Budapest, 207. oldal 11 Beigbeder, Frédéric (2001): 1999 Ft. Geomédia Kiadó, Budapest, 15. oldal
12 Beigbeder, Frédéric (2001): 1999 Ft. Geomédia Kiadó, Budapest, 19. oldal

szenvedésetek a kereskedelem ajzószere. mi ezt úgy hívjuk, hogy »vásárlás 

utáni csalódás«. azonnal kell nektek a termék, de mihelyst megkaptátok, 

már egy másikra van szükségetek. a hedonizmus nem humanizmus, hanem cash-

flow. jelmondata:  »költekezem, tehát vagyok«. De ahhoz, hogy szükségletet 

teremtsek, irigységet, fájdalmat, kielégületlenséget kell keltenem: ez a 

munícióm. a céltáblám pedig ti vagytok.

egész életemben csak hazudok nektek, s ezért busásan megjutalmaznak.”11

az ezredforduló után ez a hangnem már brutális, de igaz. a könyv kasszasiker lett, a 

szerzô többet keresett vele, mint az ügynökségnél, bár irodalmiatlan stílusa miatt fo-

lyamatosan támadták. De a siker mögött ott van a fogyasztókban, a könyv vásárlóiban a ké-

tely, ha mindez igaz, akkor mi az ok, hogy mégis beállnak a rendszerbe, nap mint nap. 

„az emberiség rabszolgasorba hajtásához a reklám 
az igénytelenség, a rugalmasság és a meggyôzés 
eszközeit választotta. az ember ember feletti 
uralmának az elsô olyan rendszerében élünk, amely 
ellen még a szabadság is tehetetlen. sôt, a rend-
szer éppen a szabadságra teszi fel minden zse-
tonját, ez a legnagyobb leleménye. minden kriti-
kát a saját elônyére fordít, minden pamflet csak 
megerôsíti az édeskés tolerancia illúzióját. ele-
gánsan igázza le az embert. mindent szabad, sen-
ki se hord le, ha bekavarsz. a rendszer elérte a 
célját: még az engedetlenség is az engedelmesség 
egyik formájává vált…
minden kijárat le van lakatolva, az arcokon mo-
soly. megbénít a hitel törlesztése, a havi rész-
let, a lakbér. lelki válságban vagy? odakint több 
millió munkanélküli várja, hogy átadd a helyed. 
hôböröghetsz kedvedre, már churchill is megadta 
a választ: »ez a legrosszabb rendszer, az összes 
többit kivéve«. Nem vezetett félre minket. Nem 
azt mondta, hogy a legjobb rendszer, hanem azt, 
hogy a legrosszabb.” 12

a reklám, a reklámozás problematikája nem csak az ügynökségeken dolgozó tervezôket 

érinti. a nagy tervezô cégek, és a grafikusok szintén részesei ennek a piacnak, de a 

lehetôségük arra, hogy más utakat, más megjelenési formákat keressenek, nagyobb, mint a 

reklámpiac aktív szerepelôinek. 

a véleményük viszont azonos, mint ennek többen, többször hangot  is adtak már az ötve-

nes évektôl kezdve napjainkig. a problémafeltárás, a szakmai kérdések akár nagyon durva 

megfogalmazása mellett már a hatvanas években a szakma határozott lépéseket sürgetett a 

helyzet lehetetlenségét pontosan megfogalmazva, a megoldási lehetôségeket felvázolva.
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a tiltakozás alapvetôleg az emberi környezetet 
létrehozó, az életminôséget alakító és javí-
tó tervezôi hozzáállás, és a konzumerizmusból 
profitáló reklám közötti egyre inkább kiélezôdô 
ellentéteket fogalmazza meg.

a kiáltvány a institute of contemporary arts, azaz kortárs mûvészeti intézet keretén 

belül született angliában és itt lett kikiáltva a manifesztum 1963 decemberében. írásos 

publikációja 1964-ben jelent meg a guardian Newspaper oldalán.

a probléma korántsem szûnt meg és egyre bonyolultabbá vált az ezredforduló idején. a 

kanadai adbusters nevû magazin, amelynek profilja a konzumerizmus elleni harc, felvi-

lágosítással és háttéranyagok közlésével idôszerûnek találta a manifesztum átértelmezé-

sét, és ismételt kiadását, Kezdjük a lényeggel, 2000-es manifesztum (first things first 

2000 manifesto) címmel. az aláírók száma 33 volt, és egyszerre jelent meg 1999-ben az 

adbusters, az eye, az emigre, az Blueprint, az autumn, az items oldalain és az aiga 

grafikai lapjában. az aláírók között szerepelnek a kortárs tervezôgrafika legismertebb 

alkotói, mint pl. jonathan Barnbrook, vince frost, milton glaser, gert Dumbar, zuzana 

licko, erik spiekermann, rudy vanderlans.

kezdjük a lényeggel, 2000-es manifesztum

„mi, alulírottak, tervezôgrafikusok, mûvészeti vezetôk és 

vizuális tervezôk vagyunk, akik egy olyan világban nevelked-

tünk, amelyben a reklám módszereirôl és eszközeirôl kitartóan 

azt állították nekünk, hogy tehetségünk a legjövedelmezôbb, 

leghatásosabb és legkívánatosabb alkalmazási területen ke-

rül felhasználásra. sok tervezô tanárunk és mentorunk hir-

deti ezt a meggyôzôdést; a piac ezt megfizeti és a könyvek 

és kiadványok áradata is ezt erôsíti meg.

ebbe az irányba terelve aztán a tervezôk készségeiket 

és képzeletüket kutyakekszek, design-os kávék, gyémán-

tok, tisztítószerek, hajzselék, cigaretták, hitelkártyák, 

edzôcipôk, világos sörök és nagyteherbírású jármûvek el-

adásába fektetik. mindig is a kommersz jellegû munkákból 

fizettük a számláinkat, de sok tervezôgrafikus mostanra 

hagyta ezt túlzottan nagy mértékben a tervezôgrafikusok 

egyedüli feladatává válni. ebbôl következôen a világ is így 

tekint a tervezésre. 

a szakma idejét és energiáját felemészti az, hogy olyan 

dolgok iránt keltsenek keresletet, amelyek a legjobb szán-

dékkal is csak lényegtelennek mondhatók.

közülünk sokan, egyre kellemetlenebbül érezzük magunkat 

emiatt. a tervezôk, akik erejüket fôként hirdetéseknek, 

marketingnek és márkafejlesztésnek szentelik, ezáltal egy 

olyan szellemi környezetet erôsítenek, amely olyannyira 

telített kereskedelmi üzenetekkel, hogy az már arra is 

hatással van, ahogy az ezt fogyasztó polgárok beszélnek, 

gondolkodnak, éreznek, reagálnak és cselekszenek. Bizonyos 

mértékben mi mind, a hétköznapi érintkezés egy redukált és 

lázaDás a „kreatív” reklám elleN

1963 november 29-én ken garland tervezô angliában manifesztumot jelentetett meg Kezdjük 

a lényeggel, 1964-es manifesztum (first things first 1964 manifesto) címmel, amely 400 

grafikus véleményét és kritikáját fogalmazta meg ebben a sajátos manifesztum formátum-

ban. tematikája szerint a tervezôgrafika, a mûvészet, a humánus gondolkodás, az oktatás 

és a reklám összeférhetetlenségét mutatja be. 22 tervezô szignálta az írást, nevét adva 

ezekhez az aktuális és a szakma teljes spektrumát érintô problémához. 

kezdjük a lényeggel, 1964-es manifesztum

„mi, alulírottak, tervezôgrafikusok, fényképészek és diákok 

vagyunk, akik egy olyan világban nevelkedtünk, amelyben a 

reklám módszereirôl és eszközeirôl kitartóan azt állították 

nekünk, hogy tehetségünk a legjövedelmezôbb, leghatásosabb és 

legkívánatosabb alkalmazási területen kerül felhasználásra. a 

mai napig olyan kiadványokkal bombáznak minket, amelyek azok-

nak a munkáit dicsôítik, akik adottságaikat és képzelôerejüket 

olyan dolgok árusítására fecsérelik, mint például: macskaele-

delek, gyomorerôsítôk, tisztítószerek, hajerôsítôk, csíkos 

fogkrém, borotválkozás utáni krém, borotválkozás elôtti krém, 

karcsúsító étrend, hizlaló étrend, izzadás gátlók, buborékos 

víz, cigaretták, hordható, és fogyasztható termékek.

azok idejét és erejét, akik a reklámiparban dolgoznak, messze-

menôkig elpazarolják ezekre a kicsinyes célokra, amik alig, 

vagy egyáltalán nem is járulnak hozzá nemzetünk jólétéhez.

az átlagemberek egyre nagyobb tömegével közösen elértünk egy 

olyan telítettségi pontot, amikor a fogyasztói piac artikulá-

latlan üvöltözése már nem több puszta zajnál. azt gondoljuk, 

hogy vannak más dolgok, amelyek jobban hasznosítanák képes-

ségeinket és tapasztalatunkat. ott vannak az utcai és városi 

információs rendszerek, a könyvek és folyóiratok, a kataló-

gusok, a használati utasítások, az alkalmazott fotográfia, 

az oktatási eszközök, a televíziós mûsorok, a tudományos és 

ipari kiadványok, és a médiának mindazon csatornái, amiken 

keresztül hirdethetjük szakmánkat, tanultságunkat, kultúrán-

kat és a megerôsödött tudatosságunkat a világról.

Nem a fogyasztói hirdetések dominanciájának a teljes meg-

szüntetését pártoljuk, ez nem is lenne megvalósítható. Nem 

is akarjuk megvonni az élettôl a szórakozást. De javasoljuk a 

fontossági sorrend átalakítását, hogy a kommunikáció haszno-

sabb, tartósabb formái kerülhessenek elôtérbe. reméljük, hogy 

a társadalmunk belefárad az agyafúrt kereskedôk és a befo-

lyásos üzletemberek jól álcázott gyôzködéseibe, és hogy ké-

pességeinket elsôdlegesen értékes célokhoz fogják használni. 

ezt fejben tartva javasoljuk tapasztalataink és véleményünk 

megosztását és elérhetôvé tételét pályatársaink, a tanulók és 

mindazok részére, akiket érdekelhet.”13

13 www.kengarland.co.uk, First Things First 1964 manifesto, fordította: Varga Tamás, Budapest, 2008 (a letöltés ideje: 2008.VIII.10.)
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mérhetetlenül káros szabályrendszerét segítünk fogalmazni.

vannak olyan tematikák, amelyek érdemesebbek lennének a mi prob-

lémamegoldó potenciálunkra. példátlan környezeti, társadalmi és 

kulturális válságok megérdemlik a figyelmünket. számos kultu-

rális tárgyú üzenet, társadalmi célú hirdetés, könyv, magazin, 

kiállítás, nevelési eszköz, televíziós mûsor, film, jótékonysági 

kezdeményezés és egyéb információs tervezôi munka kiált azonnali 

segítségünkért és szakértelmünkért.

javasoljuk a fontossági sorrend átalakítását, hogy a kommuniká-

ció hasznosabb, tartósabb és általánosabb érvényû formái kerül-

hessenek elôtérbe, hogy eltereljük figyelmünket a termékforgal-

mazásról egy új jelentésforma felfedezése és kialakítása felé. 

a viták köre szûkül, tágulnia kellene. a fogyasztói felfogás el-

lenpélda nélkül terjed; ki kell fejeznünk a másféle nézôpontunkat, 

hogy ezt visszaszorítsuk, részben a vizuális nyelv és a design 

eszközkészletein keresztül. 

1964-ben 22 vizuális tervezô azért írta alá az eredeti kiált-

ványt, hogy képességeiket értékesebb felhasználásba fektessék. 

a globális kereskedelmi kultúra robbanásszerû növekedésével az 

üzenetük csak még inkább sürgetôbbé vált. ma megújítjuk kiáltvá-

nyukat abban a reményben, hogy nem kell, hogy elteljen újra több 

évtized a megértéséig.”14

jonathan Barnbrook angol tervezô az elsôk közé tartozott, aki aláírta a 2000-es mani-

fesztumot. az ô személyes ambíciója, hogy a tervezést, mint fegyvert használja a szo-

ciális problémák megoldására, a tények, adatok bemutatására. 2001-ben las vegas-ban az 

aiga, azaz az amerikai professzionális tervezôk szövetsége gyûlésének idején nagyméretû 

utcai demonstráción, óriásplakátként értelmezte újra a tibor kalman-tól vett idézetet, 

amely szerint: 

tervezôk, maradjatok távol a multinacionális cégektôl, 
amelyek hazugságra kényszerítenek benneteket! 15 

a plakát az adbusters megbízására készült, amelynek egyébként néhány számánál Barnbrook 

mûvészeti vezetôként is dolgozott.

az adbusters-t, a reklámirtó média alapítványt, eredeti neve szerint vancouver-ben 

1989-ben alapította kalle lasn és Bill schmalz. alapvetô céljai szerint egy nonprofit, 

konzumerizmus elleni szervezet, a saját megfogalmazásuk szerint globális összefogás 

mûvészek, aktivisták, írók, diákok, tanárok  és vállalkozók között, akiknek célja az új, 

szociális aktivitás mozgalmának kidolgozása a megváltozott, információs korban.16

a lap maga egy 120 000-es példányszámú, az olvasók általi támogatásból fenntartott maga-

zin, amely problémafeltáró aspektusa mellett több globális kampányt is meghirdet, mint 

pl. a hazánkban is ismert Buy Nothing Day, azaz  Ne vegyél MA semmit nap. ennek dátuma 

nemzetközileg, az amerikai hálaadás napját követô pénteki nap. az elsôt 1992-ben szer-

vezték meg vancuver-ben, célja a fogyasztásellenesség deklarációja volt. 1997-tôl lett 

végleges a dátum, amely, mint pontosan behatárolt idôpontú pénteki nap, az amerikai tár-

sadalom egyik, leginkább vásárlással töltött napja a statisztikák szerint. az adbusters 

elkezdte meghirdetni ezt a napot, a cNN televíziónál is, ennek hatására nemzetközivé 

bôvült a résztvevôk tábora. jelenleg már 65 ország csatlakozott a mozgalomhoz. 

2007 november 23-ára Barnbrook készítette az adbusters kisfilmjét Buy Nothing Day Pig 

címmel. ebben a mindent befalni készülô nagy telhetetlen malac a konzumkultúra jelképe, 

amely erôs kritikai felhanggal az amerikai gazdaság telhetetlen hatalmát prezentálja. 

az antiglobalista törekvéseiknek sokszor konkrét célpontja van, 2004-ben a Nike és ala-

pító elnöke phil knight lett a támadásuk célpontja.

Rethink the Cool, azaz Gondold újra, mi a menô szlogennel óriásplakátokat tettek ki a 

Nike központjánál, ellenhirdetéseket jelentettek  meg az összes nagy újságban és a tévé-

csatornákban fômûsoridôben. fekete plakátok jelentek meg mindenfele, ahol a Nike jele a 

swoosh, azaz a pipa helyett a módosított jelszó az unswoosh, és ezt meg is jelentették a 

Nike-hoz hasonló nagy reklámkampánnyal is. az adbusters komoly összegeket költött arra, 

hogy a Nike-t a saját hirdetési eszközeit használva tegye cikivé. 

a következô lépés a Nike ellen egy saját, az adbusters által gyártott edzôcipô márka 

elindítása volt 2005-ben, amely nagyon hasonlít a Nike-converse tornacipôkre, csak a 

neve más: BlackSpots. a converse  afféle szembenállást jelentett a nagy márkákkal szem-

ben, addig amíg a Nike meg nem vette a márkát. az adbusters féle név, a Fekete pontok 

stevenson Kincses sziget címû regényére utal, itt fekete pontot adni valakinek azonos 

a halál csókjával. a cipôn egy üres kör van a márkanév és logó helyén. az adbusters 

garantálja, hogy az edzôcipôket rendesen megfizetett, jó munkahelyi körülmények között 

dolgozó, szervezett munkások készítik. ezáltal az ára sem lett alacsonyabb, mint pl. a 

Nike-é. viszont a tudat, hogy ellenôrzött munkakörülmények között készül, és nem egy 

multinacionális cég vezetôinek a pénztárcáját gyarapítja a haszon, ez sok antiglobalista 

szemléletû olvasót elgondolkodtatott és vonzott be a vásárlói táborába. az alapítvány 

célja ezzel: „nemzetközi összefogás kialakítása, amelynek segítségével a vásárlói szu-

verenitás legyôzheti a kapitalizmust”.17

a másik termékük egy bakancs, amelyek kizárólag organikus, újrahasznosított alapanyag-

ból készülnek. a bakancs orrán pedig egy piros pötty van, ami azt hirdeti, azzal rúgd 

fenékbe phil knight-ot. mindkét lábbeli online rendelhetô, u.n. vegetáriánus cipôk, 

azaz nem tartalmaznak semmilyen állati eredetû alapanyagot, ehelyett kendervászonból és 

újrahasznosított autógumiból készülnek. a weboldalon végigkísérhetô a teljes gyártási 

sorozat, a portugáliai elôállítási helytôl kezdve a ráfordított munkaórák számáig.

sokan támadják az adbusters-t képmutatással, hogy azzal, hogy beléptek a kereskedelem-

be, ezáltal ugyanúgy részesei a kapitalista piacnak, mint azok, aki ellen fellépnek és 

ugyanúgy ideológiát adnak el. ráadásul maga a márka nélküli márka viselete divattá vált, 

és „cool”, azaz menô lett, ezzel pont, hogy márkát teremtettek, ami, bár nem visel je-

let, a kihangsúlyozott jeltelenségével olyan, mint egy önálló márka maga.

kalle lasn a times-nak adott interjúban válaszolt ezekre a kritikákra: 

“Nem tetszik a kapitalizmus úgy, ahogyan most van. 
a feje tetejére állították és eluralták a nagy 
cégek, mi megpróbáljuk visszafordítani. amúgy meg 
nem valószínû, hogy egyhamar eltûnne a színrôl, 
úgyhogy miért ne próbálnánk megváltoztatni ahe-
lyett, hogy meg akarnánk szabadulni tôle?”18

a vásárlók képletesen részvényesek lesznek, és ezzel beleszólási joguk nyílik az újabb 

kampányok, termékek kialakításába. terveik között szerepel egy étteremlánc létrehozata-

la, amely a mcDonald’s-nek állítana konkurenciát, kizárólag az elárusító hely környékérôl 

származó helyi alapanyag felhasználásával, és a dolgozók méltányos bérezésével. 

17 www.adbusters.org/campaigns/blackspot
18 www.eletmod.transindex.ro/?cikk=3418&nyomtat=1 (a letöltések ideje: 2008.XII.1.)

14 www.emigre.com/Editorial.php?sect=1&id=14, First Things First 2000 manifesto, fordította: Varga Tamás, Budapest, 2008 
15 www.designmuseum.org/__entry/71680?style=design_image_popup
16 www.adbusters.org, Szeptember 7, 2005. (a letöltések ideje: 2008.XI.1-6.)
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a Gondold újra, mi a menô szlogen magára az 
alapítványra is érvényes, eszközeik azonosak 
a támadott cégekkel. menô terméket állítanak 
elô, csak éppen, aki ezt választja, pont azon 
gondolkodik el, és azért választja ôket, hogy 
attól váljon divatossá, hogy környezettuda-
tosan gondolkodik és választ magának márkát.

a márkaellenesség legfelkavaróbb és legtöbb vitát megért alapmûve Naomi klein kanadai 

újságírónô 1999-ben megjelentetett NoLogo címû könyve. szerinte az alapvetô probléma, 

hogy a termék túllépett anyagi mivoltán és életérzéssé, fogyasztói vallássá lett, ami 

által bezárul a kör a kapitalista piac fogyasztói körül, és egyfajta valláspótlékként 

jelenik meg maga a márkahûség és a fogyasztás. a szerzô célpontjai konkrét cégek, mint 

pl. a Nike, vagy a mcDonald’s. 

idézet a könyv kritikáiból:

„az olvasó azt a kézikönyvet tartja a kezében, amely tökéletesen rávilágít arra, milyen 

rombolást végzett az ezredvégi szupermárka építés a kultúrában, a munka világában és a 

szabad fogyasztói választásban… (the village voice)

a szupermárkák nem csak hirdetnek az újságokban, hanem a tartalmat is meghatározzák. 

egyetlen talpalatnyi hely sem marad érintetlen; az iskolákat, a sportolókat, sôt magukat 

a fiatalokat is bekebelezik a márkák. (the economist) 

vallástalan világunkban a márkák adnak nekünk hitet  és teremtenek közösséget. a márkák 

határozzák meg, kik vagyunk és jelzik, hová tartozunk. (Wally olins)”19

a szerzô harminc évesen írta a könyvet, amely nagyon hamar sikeres lett a politikától még 

meg nem érintett fiatalok körében. sokukat állított a márkaellenesség oldalára, ezzel 

nem csak a multinacionális cégek fogyasztóinak táborát csökkenti, hanem segíti egy új, 

felelôsségtudatos és gondolkodó fiatal generáció kialakulását.

„a multinacionális vállalatok, mint a Nike, a mic-
rosoft és a starbucks mindannak fô kommunikáto-
rai akartak lenni, ami a jó és megbecsült a kul-
túránkban: mûvészet, sport, közösség, kapcsolat, 
egyenlôség. De minél sikeresebbek e project meg-
valósításában, annál sebezhetôbbé válnak e cégek. 
amikor rosszat tesznek, bûneiket nem bocsátják meg 
úgy, mint egy »sima« profitra törô cég vétségét. 
ez a kapcsolat jobban hasonlít a sztár és a csodáló 
viszonyához: érzelmileg intenzív, de elég sekély 
ahhoz, hogy akár egy csekélység miatt ellentétébe 
forduljon.”20 

írja Naomi klein, ezzel felhívva a figyelmet a jelen állapot legnagyobb veszélyére, 

amely túlmutat az egyszerû vásárlói csalódás szituációin. ez egy rés, amelyre ha nem 

vigyáznak, pillanatok alatt átfordulhat dühödt ellenreakcióba, és gyûlöletbe, amely vi-

szont a globális piacon katasztrófákhoz vezethet.

a társaDalmi felelôsségvállalás mûvészete

az ideológia, mint téma és szereplô sokszor jelenik meg a huszadik századi grafika tör-

ténetében. az elsô olyan feladat, amelynél komoly tervezôi szerepvállalást indukált, 

az a politika, és az elsô világháború volt. a korszak vezetô tervezôi lettek felkérve, 

hogy a háború céljai szerint hozzanak létre a kor médiumainak megfelelô agitatív célzatú 

alkotásokat. a leggyakoribb médium a plakát és a szórólap volt, a grafikák stílusa le-

követte a korszak és helyszín aktuális helyzetét a tervezôgrafika területén.

az ideológiai azonosulás lett az elsô, erôteljes 
konfliktus, amellyel a tervezôknek meg kellett 
birkózni, amikor az eszmeiség, amit a megrendelô 
képvisel, teljességgel ellentétes lehet a 
tervezô, ill. mûvész személyes véleményével, 
akaratával. felülírhatja-e a megrendelôi vi-
szony ezt a dilemmát, kikerülhetô-e a helyzet, 
amely ezáltal akár a tervezô élete kockáztatá-
sával is jár, fôleg domináns ellenvélemény ese-
tén, ez komoly dilemma.

a német Objektív plakát mûfaját kialakító tervezôk ezt a sematikus, litográfiai úton 

elôállítható plakátrendszert összekeverték a nemzeti ideológiákkal, a háború képeivel, 

és visszahozták a kereskedelmi grafikából éppen szerencsésen kiszorulóban levô gótbetû 

használatát. legismertebb tervezôjük lucian Bernhard, aki magának a Sachplakat-nak, azaz  

az Objektív plakát mûfajának kialakítója. Bernhard a Berlini akadémián a háború elôtt az 

elsô, olyan professzor volt, aki plakáttervezést tanított. miután elkezdett dolgozni a 

háborús megbízásokra, a további ideológiai problémák elkerülése végett 1923-ban ameriká-

ba emigrált, ahol haláláig sikeres tervezôként dolgozott. sokan követték példáját ebben 

az idôszakban is, majd a két háború között is. a modernizmus és a Bauhaus keretein belül 

dolgozó és gondolkodó mûvészek jelentôs része, vagy önszántukból, vagy mert politikailag 

nem elfogadható nézeteket vallottak, ezáltal szükségbôl, hagyták el hazájukat.

a heroizmussal, a hazaszeretettel, a háborúval, az erôszakkal, mint tematikával foglal-

kozni, mint tervezô többféle úton lehetséges.

elsô a német Bernhard féle példa, felfogni megrendelôként, nem azonosulni vele, eltekin-

teni a tematikától, és a lehetô legjobb kommunikációs stratégiát kialakítani. ezzel a 

kívül helyezett szemlélettel lehet a megrendelô bármely, ideológiailag nem elfogadható 

eszme, cég, politikai párt, vagy akár kétes kísérletekkel dolgozó gyógyszercég, stb. a 

feladat itt az egyszerû, megfelelô, szakmailag korrekt, marketing szempontból hatásos  

kommunikáció megtervezése, ami kizárólag a szakmaiságot veszi figyelembe.

a második lehetôség minden ilyen feladattól való távolmaradás. ezáltal a tervezô humán, 

emberi milyensége nem sérül, ilyenkor nincs azonosulás.

a harmadik lehetôség a legösszetettebb, és egyben a legérdekesebb. ez a szembehelyez-

kedés, a humán emberi tartalmak által vezérelt tervezôgrafikus autonóm önkifejezése. 

ennek mûfaja azonos az elsôre adott válaszokkal, viszont tudatosan kritizál, analizál, 

felhívja a figyelmet, protestál.
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a phaidon kiadó, amelynek egyik fô profilja a tervezôgrafikai szakkönyvek megjelentetése 

Graphic Agitation címmel liz mcQuiston szerkesztésében kifejezetten politikai és szo-

ciális tematikát bemutató grafikákat gyûjtött össze. a hatvanas évektôl induló gyûjtés 

eleven, nyers, friss nyelvezetetû 600 munkát mutat be. a könyv 1995-ben jelent meg, és 

hamar sikeressé vált. ezért a kiadó folytatásképpen 2004-ben Graphic Agitation II. cím-

mel megjelentette a második kötetet, szintén liz mcQuiston szerkesztésében, a digitális 

kor szociális és politikai grafikájának szentelve a tartalmat. 

a két könyv közel 50 évet dolgoz fel, ami alatt rengeteg új probléma született, új há-

borúk, betegségek, környezeti problémák, emberjogi kérdések, globalizációs problémák.

az elmúlt évtizedekben a harmadik út, mint tervezôi 
hozzáállás szerepe arányaiban is dominál. egyrészt 
ezt indukálja a változó környezet, amelyben élünk, 
a globális információáramlás, ami által sokkal 
több valós információhoz juthatunk, és az egyre 
erôsödô tervezôi kényszer, hogy errôl a grafika 
nyelvén megfogalmazott információhoz juttassuk a 
szemlélôket, az érdeklôdöket, vagy pont felkeltsük 
az érdeklôdést. a protestálás mûfaji evolúciója 
is rendkívül jól jellemzi az adott korszakot és 
helyet. a digitális korban is megmaradt a plakát 
dominanciája, mint alapvetô grafikai médium, amely 
legintenzívebben sûríti magába a képi és a verbális 
tartalmat, információs lehetôségét tekintve vagy 
az utcán, vagy különbözô szakmai kiállításokon, 

vagy a nyomtatott médiában.

2008-ban másodszor rendeztek meg egy nagyszabású plakát versenyt és kiállítást GOOD 

50x70 címmel, olasz kezdeményezéssel. a meghirdetett tematikák mindegyike szociális, 

társadalmi, politikai problémát vet fel. a világ grafikus tervezôit arra kérik, hogy a 

plakát hagyományos nyelvezetével reflektáljanak ezekre. az eredmény egy friss, sokszínû, 

figyelemre érdemes sorozat a hagyományos kereteken belül prezentálva: kiállítás, könyv. 

a pályázat weboldalán az összes, évente 200, díjazott mû folyamatosan megtekinthetô.

a digitális kor legnagyobb tömegbázisú információs rendszere az internet. ezen belül 

a protestálás teljes spektruma fellelhetô a hagyományos weboldalaktól kezdve a hacker 

támadással eljuttatott illegális tartalmakig. talán ez az az eszmeiség, ahol a cél 

szentesíti az eszközt, ahol az illegális tett egy érthetô, a kor eszköztárát kihasz-

náló cselekedet. a New york-i interaktív tervezéssel foglalkozó flat stúdió közérdekû 

problémákkal foglalkozó üzeneteket küld szét a világban a számítógépes vírusok mûködési 

mechanizmusához hasonló módon.

a mûfaji változások másik érdekessége a hagyományos színtér, az utca, és a nem hagyomá-

nyos, kortárs kifejezési eszköz, a street-art szerencsés találkozása.

robbie conal los angeles-i alkotó ironikus politikai karikatúráit önkéntesek terjesztik 

és ragasztják fel éjjelente. azt mondja magáról, hogy „mûvészi támadások révén az utca 

emberével szeretne kapcsolatba lépni”21, mivel az utca embere ritkán, vagy nem jár galé-

riákba, ezáltal a hagyományos úton nem jut el hozzá az üzenet.

21 Twemlow, Alice (2008): Mire jó a grafikai tervezés? Scolar Kiadó, Budapest, 48. oldal

az ezredforduló szakmai publikációiban nagyon sokszor szerepel egy, a személyes identi-

tását titokban tartó angol tervezô. a neve a védjegye, Banksy, mint a street art leg-

ismertebb képviselôje, az utcát tekinti az egyetlen, hiteles gondolatok közvetítésére 

alkalmas színtérnek. erôs politikai, antiglobalista, márkaellenes fotóalapú grafikái 

elgondolkodtatóak, mindenki számára érthetôek. sikere ebben rejlik, hogy célja nem a 

siker. álarc, álnév, személyes jelenlét nélkül aktuális és mindenkit érintô témákat 

jelenít meg az átlagember életének színterein a kortárs grafikai, kommunikációs eszkö-

zök tudatos felhasználásával. politikai, társadalmi mondanivalói mellett sokszor állít 

tükröt magának a hagyományos mûvészetnek, felhívva a szakma és a laikusok figyelmét a 

hagyományos pl. múzeumi struktúrák túlhaladottságára, pozícióvesztésére. 

milton glaser, aki az amerikai tervezôgrafika egyik legismertebb alkotója pályája során 

sokszor foglalkozott társadalmi célú munkák elkészítésével. az aiga 2005-ös kongresz-

szusán a következôket mondta: 

„minket, tervezôket már hosszú ideje foglal-
koztat, milyen helyet kellene elfoglalnunk 
a társadalomban. Nem feledkezhetünk meg ar-
ról, hogy a modernista irányzat alapelvei 
között szerepelt a szociális reformok meg-
valósítása, ám a konkrét lépések megtétel-
ének szükségessége még sosem volt annyira 
égetô, mint ma.”22

tibor kalman, magyar származású tervezôgrafikus, a szociálisan és társadalmi felelôsséggel 

gondolkodó alkotók legfontosabb példaképe, aki önmagát aktivistaként definiálta. a 

hetvenes években újságírást tanult New york-ban, és ezzel is foglalkozott, de látva a 

konzumerizmus erôsödô ellentmondásait az amerikai társadalomban, kiérlelôdött benne egy 

rendkívül erôteljes szociális érzékenység. 

1989-ben milton glaser-rel Veszélyes ideák címmel rendezett konferenciát az amerikai 

grafikusmûvészek intézetében (aiga), amelyen a tervezôk társadalmi szerepvállalásának 

felelôssége volt a téma. ebben az idôszakban már tervezôként dolgozott, zömmel lapok, 

magazinok voltak az ügyfelei. 1991-ben ennek a kettôs profilnak köszönhetôen kapott 

megbízást a Benetton cégtôl a cég saját, colors címû magazinjának a szerkesztésére,  és 

a tervezésére egyaránt. 

a felkérés oliviero toscanitól jött, aki mint a Benetton kreatív igazgatója felismerte 

az erôs gondolati hasonlóságban rejlô lehetôséget. 

tibor kalman így fogalmaz a feladatról:

 „tudom, hogy a világban sok az olyan hala-
dó gondolkodású fiatal, akik jobban megértik 
egymás nyelvezetét, mint a szüleikét vagy épp 
a kultúráét. ôk nekem a közönség, ôket akarom 
elérni a colors-al.”23 

a globális falu elsô hiteles magazinjának tervezte meg a lapot, tiszta, erôs grafikával, 

és komoly tematikával minden számon keresztül, felidézve ezzel marshall mcluhan 1968-os 

a Háború és béke a globális faluban címû könyvét. 

22 Twemlow, Alice (2008): Mire jó a grafikai tervezés? Scolar Kiadó, Budapest, 48. oldal
23 Aynsley, Jeremy (2001): Pioneers of Modern Graphic Design. Octopus Publishing, London, 219. oldal
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mcluhan elmélete szerint nem az üzenet, hanem az azt közvetítô médiumok hozzák létre a 

modern korban a változásokat. ezzel az ebben szereplôk társadalmi felelôssége rendkívül 

erôs, mert az esztétikai változásokért is a média tehetô felelôssé, ezáltal ennek mi-

lyensége kulcsfontosságú egy társadalom egészében. 

stefan sagmeister osztrák grafikusmûvész Bécs-i és New york-i tanulmányai után néhány 

éven keresztül tibor kalman-nál dolgozott. tibor kalman halálának évében, 1999-ben ké-

szítette el az amerikai grafikusmûvészek intézetének (aiga) a plakátját. 

a képen a mûvész maga látható a testébe pengével vésett házilagos feliratokkal elborít-

va. rajta a neve, az esemény helye, idôpontja, minden, aminek a hagyományos plakáton 

szerepelni kell, középen egy bekeretezett, határozott véleménnyel „style=fart”, azaz a 

„a stílus=fingás”. a mû maga a kortárs grafikai tervezés fájdalmának képi prezentációja. 

a brutális és rendkívül hatásos plakát ikonná vált, és sagmeister a kortárs mûvészet 

egyik legmeghatározóbb alakja lett általa. 

a stílus elleni lázadás a tervezôgrafikában eluralkodó 
személytelen, túldigitalizált, üres, minden tartalmi 
mondanivalót nélkülözô sablonos és giccses munkák min-
dent elárasztó tömege ellen szól. 

rendkívül személyes, és ôszinte vallomás ez, amely tökéletesen megfogalmaz egy újabb 

dilemmát. ez nem a reklám és ennek tervezôi között, hanem a dilettantizmus, a számítógép 

által döbbenetesen felgyorsult és felhígult tervezés kilencvenes évekre teljesen ella-

posodott világa, és a professzionális tervezôk gondolkodó, felelôsségteljes tervezési 

metódusa között lép fel. 

az san francisco-i fora tv, amely a világ elsô teljesen interaktív internetes hírmédiája 

a szlogenjében a A világ, ami gondolkodik elnevezést alkalmazza.24 a világ vezetô írói, 

aktivistái, gondolkodói kapnak szót itt, az elôadások egyszerre hallhatók és olvashatók 

is. sagmeister elôadása a Kreatív zseni címet kapta. az elôadás maga 2007 szeptemberében 

amszterdamban volt az új könyvének a bemutatása kapcsán, amelynek címe A dolgok, ame-

lyeket az eddigi életem alatt megtanultam.

sagmeister nyers, ôszinte munkáinak jelentôs része a tipográfia és a kreatív tipográ-

fia újraértelmezése. anyaghasználatában ugyanez jelentkezik, a bármibôl elôállítható 

üzenetközvetítô tipográfia kialakítása nem ragaszkodik semmilyen kommersziális 

betûtípushoz, médiumhoz. Üzenetei anyagaként megjelenik wc papír, a kerítésen áthúzott 

szalag, növények, csövek, akár mûanyag poharak. az utca alapanyagaival jelenít meg gon-

dolatokat, tesz fel nyíltan elgondolkodtató kérdéseket, az utca embereinek. 

ezt a kommunikációs utat folytatta a most, 2008-ben megjelent új könyvében is. az itt 

megfogalmazott 20 gondolat olyanokat tartalmaz, mint az Amit teszek, az visszaüt rám, a 

Mindenki érdekes, aki becsületes, vagy a Mindenki azt hiszi igaza van kijelentések.25

munkáinak érdekessége, hogy miközben erôteljes lázadások a grafika minden konvenciója 

ellen, sokszor brutalitásukkal, anti-esztétikájukkal annyira megdöbbentôek, hogy pont a 

reklámozásban bevett és napjainkban a szélsôségességig fajuló, bármi áron a figyelmet 

felkelteni való vággyal mutatnak hasonlóságot, de mintegy ôszinte tükröt mutatva annak. 

sok munkája határterület az autonóm mûvészi önkifejezés és autonóm, de társadalmi célú, 

tudatos mûvészet sok ágával. rendkívül korszerûek és kreatívan reagálnak a kor és az 

emberi viszonyok fonákságaira.

mûveit büszkén a tervezôgrafika részének tekinti mûfajilag, miáltal tervezôstúdióban 

készültek és áltatában megrendelô is van mögöttük. De szerinte a befogadó szempontjá-

ból ez teljesen mindegy, ha hiteles a mondanivaló, és van értelme közlendônek. Nézete 

szerint:

„ez a kérdés egyébként a huszadik század 
folyamán nem vált el ilyen élesen, akár, ha 
a Bauhaus idôszakra gondolunk. aztán néha 
szétvált, majd megint összekapcsolódott, de  
a nézô szempontjából egy kérdés számít csu-
pán, az hogy jó, vagy nem jó az adott mû.”26 

a koreai származású ji lee sagmeister kommunikációs kurzusának résztvevôje volt és a 

New-york-i reklámiparban kezdett dolgozni. ott erôsödött meg kritikai szemlélete a min-

dent elárasztó, értelmetlen hirdetések ellen. szerinte a kreatívnak nevezett ügynökségek 

csírájában is elfojtják a kreativitást, és túlzottan befolyásolják az emberek életét 

azzal, hogy kizárólag az általuk teremtett kommunikációval van tele minden. ezért az 

utcák kreatívnak kikiáltott plakátjait kezdte manipulálni. 

a project neve: Szólj vissza - Buborék project. elsôre tizenötezer, a képregények be-

szédbuborékjaira emlékeztetô matricát nyomtatott ki 2002-ben, és két éven keresztül 

folyamatosan mindenfele megjelenve teleragasztotta velük New york utcáin az óriásplaká-

tokat, a hirdetéseket, majd aztán újra tizenötezerrel folytatta a project-et. az emberek 

interakcióba kerültek a láthatóan üres, szöveget nem tartalmazó matricákkal és elkezd-

ték ezeket tartalommal megtölteni, amelyek hol személyesek, hol kritikus hangnemben 

kapcsolódnak a hordozó felülethez, médiumhoz. a hirdetôi monológból dialógus lett. lee 

folyamatosan dokumentálta a project önálló életre kelését, a változásokat, a névtelen, 

ôszinte, aktív kommunikációt.27 

a Buborék project-nek nagy médiavisszhangja lett, egyrészt a tett illegalitása miatt, 

másrészt meg ez a nyilvános dialógus, amellyel minden New york-i találkozott, felkeltet-

te mind a szakma, mind a kortárs mûvészeti kommunikációval foglalkozók figyelmét.

az eye magazin 59. számának címlapján is megjelentette a buborékot, mint a kortárs 

tervezôgrafika aktuális társadalmi viszonyrendszerét jellemzô project szimbólumát.

a dialógus fontos és elkerülhetetlen. 
egyrészt meg kell kezdôdnie már az oktatá-
si struktúra minden egyes formájában. 
a folyamatos reflektálás szükségessége, 
a befogadói szegmens elfogadói, megérté-
si potenciáljának visszanyerése a kortárs 
tervezôgrafika legfontosabb feladata és 
legégetôbb szükségszerûsége.

a szakma túl erôteljesen azonosult az elmúlt évtizedekben a reklámozás szükségleteit 

kielégítô marketing kiszolgálásával. De jelenleg a fogyasztók negatív hozzáállása a 

túlzottan manipulatív reklám szisztémához a tervezôgrafikusokkal szembeni negatív érze-

teket is eredményezte. 

az elmúlt tíz év legfontosabb változása, hogy nagyon erôteljesen megnôtt az autonóm, 

reklámmentes tervezôi aspektus elôretörési vágya, és ez a társadalmi szituációkat be-

építve a kommunikáció témáinak alapkérdései közé egy élô, aktív, és interaktív új 

mûvészet kialakulását eredményezte.
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a kreativitás szükségességét a modern tervezésben már johannes itten is hangoztatta, 

amikor 1919-ben elkezdte az éppen induló iskolában, a Bauhausban, az Elôkészítô kurzus 

tantervének kialakítását, és az oktatást. az alapvetô problémát az akadémikus oktatás-

ból jött rendkívül konzervatív és hagyományelvû szemléletben látta, és a kurzus célja 

az ebbôl való kiszakítás, kiszakadás volt. ennek hármas lépcsôje itten szerint, elôször 

megismerkedni a hallgató kreatív képességeivel, azután eldönteni melyik szakirány iránt 

a legelhivatottabb, legvégül pedig az új mûvészeti szemlélethez való kreatív látásmódot 

kell megismertetni és megértetni minden hallgatóval. 

„sokféle adottság és energia szükséges ahhoz, 
hogy alkotótevékenységünk eredményes legyen. az 
új ötletek befogadásához elhivatottságra és fel-
készültségre, nyugalomra és magabiztosságra van 
szükségünk. 
ahhoz, hogy kreatív ötleteinket a mûvészet 
kifejezôeszközeinek segítségével valósítsuk meg, 
megfelelô fizikai, érzéki, lelki és intellektu-
ális képességek és adottságok kellenek.”28

a kreatív szemlélet ebben az esetben az az anyaghasználat és formaalakítás, ami minden 

hagyományos tervezési módszertôl eltérôen kísérleteken, próbálkozásokon, és tudatos 

funkcionális tervezésen alapul. emellett az egyéni, a hallgatóra jellemzô, belôle a 

legtöbbet kihozó szemlélet is erôteljesen formálta az új oktatási metódus kialakulását. 

a Bauhaus, és ezen belül az itten féle elôkészítô rendszere alapjaiban változtatta meg 

az európai és amerikai tervezést tanító iskolák szemléletét.

a hatvanas évek sok mai problémát vetítettek elôre. a reklámozás aranykora lecsengôben 

volt, a tervezôk elkezdtek élesebben és kritikus hangnemben gondolkodni a grafikai mun-

kákról. a másik oldalon pedig a tisztán grafikai, tipográfiai munkáknál uralkodóvá vált 

a svájci tiszta tipográfiai szemléletbôl és oktatásból kinôtt internacionális stílus, 

amely bár elôsegítette a reklámok és a céges arculatok, kiadványok összességének letisz-

tultságát és rendszer alapúvá válását, de elhagyva a szülôhazáját, svájc-ot, merevvé, 

statikussá, unalmassá és üressé vált.

a szükséges változás több irányból is megindult. az egyik, hogy a tervezôgrafika, amely 

a reklámszükségletek kielégítésével elvesztette a kor mûvészetével való eddigi termé-

szetes aktív referencia viszonyt, a megújulás szándékával ismét az autonóm mûvészet felé 

fordult. elindult megint az erôteljes oda-vissza hatás, amely inspirálólag hatott mindig 

mindkét alkotási szféra fejlôdésére. a legjellemzôbb példa erre az amerikai pop art, 

amely a tervezôgrafika sémáit emeli a grand art értékrendszerébe, és az op- art, amely 

egyszerre jelent meg az autonóm mûvészet és a tervezôgrafika porondján.

a másik jelentôs szempont a technológiai fejlôdés robbanásszerû beindulása, amely új 

problémákat és lehetôségeket hozott fel az emberi kommunikáció területein.

„a kôkorszak barlangfestményeitôl a holt-tengeri 
tekercsekig, gutenberg tipográfiai innovációjá-
tól az elektromos számítógép bináris rendszeréig 
egyenletes fejlôdés ment végbe a jelentés fino-
mítása és a kommunikáció gépesítése irányában. 

a kreatív folyamat

a tervezôgrafika az elmúlt évszázad legismertebb, leg-
több emberhez elérô, ezáltal legnagyobb felelôsséggel 
rendelkezô mûvészeti ága. a hatása alól, aki a mai tár-
sadalmi szituáción belül él, nem tudja kivonni magát. 
Névtelenül irányítja életünket, a tömegközlekedési 
jegyektôl kezdve az életvitelt befolyásoló szokásokig. 
a mindennapi élet minden egyes pillanatában jelen van. 
Nem igényel belépôdíjas intézményt, hogy megmutassa 
magát, elhatárolódik a múzeumok és galériák közegétôl. 
kívülállóként jelenik meg, a mûvészettörténészek által 
nem méltatva. viszont dominanciája és egyre erôsödô 
autonomitása kezdi megrengetni a konzervatív mûvészeti 
ideológiák zárt rendszerét, egyre több vitát eredmé-
nyez, egyre erôsebben zúzza szét a mûfaji határokat. 
használva mûfajspecifikus tömegmédiumait, mint bevett 
eszköztárát, helyet követel és elismertséget a design 
és az autonóm mûvészeti médiumok minden területén és 
a színterein is.

az egyik legnagyobb erôssége a design-nak, hogy ellentétben a hagyományos rendszerû 

képzômûvészeti megjelenésekkel, itt az új technológiák, az anyagok és a kreativitás do-

minanciája elengedhetetlen. ezáltal a lehetôség, hogy valami valóban kreatív dolog szü-

lessen, amelyben nem az önkifejezés a domináns, hanem egy a kor lehetôségeit felhasználó, 

játékos, elôremutató tett, sokkal többször fordulhat elô, mint a hagyományos médiumok 

használatánál. ezen kívül megjelenési közegét tekintve, amely az azonnali sokszorosítás 

által nagymennyiségû befogadói kontaktust eredményez, a hatása is kierôsödik.

ráadásul egy jól képzett, intelligens tervezô, aki képes arra, hogy megértse bármely 

korosztály gondolkodását, aki tud egyszerre tervezni bármilyen profillal rendelkezô 

megrendelônek, a legszélesebb spektrumú tudásanyaggal kell, hogy rendelkezzen az élet 

minden területérôl. ezzel megvannak a lehetôségei, hogy valóban olyan dolgot hozzon 

létre, amely ténylegesen el is jut a befogadói közeghez, és hat is. az ebbôl adódó 

felelôsség felismerése viszont megint az iskolázottság, a tanultság kérdése, ezért is 

rendkívül veszélyes a szakmában nagy mennyiségben jelentkezô tanulatlanok, tudatlanok 

megjelenése.

a tervezôgrafika, mint szakma indulásakor, már az 1800-es évek végén, a társadalomra 

hatással levô tudatos tervezés fontosságát fogalmazta meg William morris angliában. 

szerinte a jó minôségû, jól tervezett alkotásoknak nagyon erôteljes a társadalomban be-

töltött szerepe, pozitív irányba mozdítják elô a fejlôdést, ezáltal a tervezésükkor is 

ezek az irányvonalak kell, hogy a dominánsak legyenek. felismerte, hogy a tervezésnél, 

a grafikai munkák is ide tartoznak, az alepvetô szempont a funkció és az anyag sajátos-

ságainak figyelembevétele, és tudatosan megtagadott minden kommersziális szempontot.

28 Kepes György szerkesztésében (2008), Látásra nevelés. MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 92. oldal
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a kilencvenes évek egyik legfontosabb változása, a tervezési útnak magának, a kreativi-

tás folyamatának kiemelése, és ezt autonómként kezelve a reklámozási területektôl való 

teljes függetlenítése.

a londoni tomato csoport 1991-ben alapult. a részben zenészek, részben grafikusok által 

alapított tervezôcsoport kitágította a mûfaji lehetôségeket, és bebizonyította, hogy a 

kortárs grafika az élet és a mûvészet legtöbb területén a legkorszerûbb kommunikációs 

lehetôségeket hordozó mûvészeti ág. Dolgoznak a tervezôgrafika, a reklámozás, a fotózás, 

a zene, a tipográfia, a nyomtatott és elektronikus médiumok, a mozgókép, az interaktív 

tervezés, az oktatás, az autonóm mûvészeti megnyilatkozások teljes spektrumában. 

Process; A Tomato Project címû könyvüket 1996-ben adta ki a thames & hudson könyvkiadó, 

amely azóta több kiadást is megért, és a szakma egyik legfontosabb kiadványává vált. a 

könyv egy konceptuális, nyomtatott alapú nyitott mû, amelynek lényege a kreatív tervezé-

si folyamat, a látás, észlelés, alakítás, jelhagyás autonóm lenyomata. Nem egy lineáris 

rendszer, hanem egy kiragadott felvetés, reflexió sor, a vizuális utazás, az állandóan 

változó benyomások rendkívül személyes bemutatása. 

a könyvnek nincs konkrét tartalma, megrendelôje, célja. példátlan sikere bizonyítja azt 

a folyamatot, amelyben a tervezôgrafika ellentmondva a konzumerizmus elvárásainak már 

nem  is lázad, hanem önálló életre kel. keresi és kialakítja egyéni arcát, amely bár 

autonóm, de nem a szubjektív önkifejezés hajtja, hanem az a konkrét társadalmi hely-

zet, amelyben élve, ezt az autonomitást célzott és tudatos felelôsségvállalással teszi 

egyenértékûvé azzal a komplex értelmû kreativitással, amikor az új dolog a megfelelô 

kontextust megtalálva a társadalmi folyamatok pozitív irányba való haladását célozza 

meg. a könyv a jövô tervezôinek manifesztumává vált.

mottójuk szerint:

„amikor alkotunk, mindig a legjobbat próbáljuk létrehozni.
Nem az üzlet, a megrendelô, hanem maga az alkotás a lényeg.”31

a tomato legnagyobb erénye, hogy eredeti céljukat, amely az volt, hogy találjanak egy a 

megszokottól teljesen eltérô céges és kommunikációs formát, tökéletesen végigvitték, és 

a mai napig semmit sem adtak fel elveikbôl. Bár számos multinacionális cég megbízására 

dolgoztak és dolgoznak, meg tudták tartani teljes mûvészi függetlenségüket és a koncep-

ciók egységes, rájuk jellemzô arculatát. megteremtettek egy teljesen új helyzetet, amely 

azóta számos követôt talált és mûködôképes alternatíva lett a tervezôk számára. eszerint 

az elsôdleges feladat egy önálló, de korszerû, és a korra hitelesen reflektáló tervezôi 

világ létrehozatala. ennek a bemutatása könyvük, amely elsôsorban magát a tervezési utat 

reprezentálja, és nem a kész mûveket, önálló kiadvány formájában. ezáltal a hiteles, 

kreatív, egyedi kommunikációs út megismertetése és felértékelése a cél. 

hasonló, a szintén londoni attik stúdió hozzáállása a tervezôgrafikához. ôk nem ölelnek 

fel annyira széles spektrumokat, mint a tomato, viszont multinacionális tervezô stúdi-

óként autonóm könyv sorozatukkal a design internacionálisságát, a tervezés határtalan-

ságát hirdetik. elsô könyvüket, Noise1 címmel, 1995-ben jelentették meg, aminek mottója 

hirdeti, hogy a saját befektetés megtérül a piacon.

a Noise4 2001-ben jelent meg, ekkorra már nagy megrendelôi profillal rendelkezett a cég. 

a nagyformátumú könyvben mind az öt, az attik-hoz tartozó stúdió lehetôséget kapott az 

autonóm tervezôi gondolkodás bemutatására. a vizuális kísérletek egy éven át folytak a 

világ nagyvárosaiban, és ez a gondolkodási folyamat maga került bemutatásra az albumban. 

a könyv a világ 90 országában, 15 0000 példányban kelt el. 

e növekedés fázisai tükrözik azt a növekvô 
mennyiségû tudást, amelyet alkalmaznunk és 
közölnünk kell, illetve meg kell ôriznünk, 
hogy még több ember hasznosíthassa.”29

Will Burtin, a német származású amerikai tervezô sorai az új, kommunikáció alapú, tu-

datos tervezôi szemléletet az amerikai tudomány szolgálatába állította. komplex infor-

mációs struktúrák, a tudományos és technológiai eredmények megfogalmazása a grafika, a 

design eszköztárával, erre épült hosszú pályafutása.

hitvallása szerint személye egyszerre tudott lenni elmondó, kommunikáló, inspiráló, és 

összekötô a mûvészet és a tudomány szintézisében.30

a harmadik út az autonomitás megerôsödése, amely egyszerre jelentkezett a hatvanas évek 

diáklázadásaival, és amivel a szakma mai napig tartó teljes átstrukturálódása indult 

meg. ezzel került be nagyon sok, a hagyományos, hosszú távra tervezô, már bevált kommu-

nikációs struktúrákban gondolkodó út helyett, a teljesen szabad, a kizárólag a fiatalok-

nak és akár a kizárólag a jelenre építô kommunikáció. ez végleg kiszakította a grafikát 

az akkorra már sokszor béklyóvá vált európai modernista irányzatok szorításából.

a tervezôgrafika legjellemzôbb sajátossága, hogy mûfajából adódóan leköveti a kor tech-

nológiai változásait és rendkívül érzékenyen reagál minden újdonságra. ebbôl adódik, 

hogy a legjelentôsebb változást, ami átstrukturálta a szakma minden lényegi mûfaját és 

egyben az egész szakma felépítését, a számítógépes tervezés megjelenése, és a rohamos 

elterjedése jelentette.

a változás egyszerre alakította át a képalkotási és a szöveghasználati rendszereit a 

tervezésnek, és emellett soha nem látott lehetôségeket és megvalósítási sebességet tett 

lehetôvé. a tervezôgrafika elvesztette tradícionális kapcsolódási rendszereit, amely 

egyrészt a hagyományos mûvészeti oktatásból és a képalkotási korlátokból adódóan a 

manualitás volt, másrészt pedig a szoros, szerves kapcsolódását a betûtervezôkkel és 

nyomdákkal egyaránt. a Dtp megjelenése, amely a teljes tervezési spektrum egy személy-

ben való átláthatóságát, és a folyamat minden külsô segítség nélküli végigcsinálható-

ságát hozta, másrészt a nyomdászattal, a kiadványkészítéssel foglalkozó szakmák zömét 

egyszerûen feleslegessé tette. a gutenberg galaxis fél évezredes története folyamán 

elôször fordult elô, hogy két évtized technológiai átstrukturálódása ekkora változásokat 

eredményezhetett a verbális információközlés nyomtatott médiumaiban.

a folyamat szinte minden részét alakította át a tervezésnek, ezáltal megtörtént:

1: a képkezelési és betûtervezési lehetôségek teljes 

   átalakulása, kibôvülése,

2: a tervezôgrafikai médiumok spektrumának kitágulása,

3: a folyamatosan változó lehetôségek miatt szükségessé 

   vált új kommunikációs struktúrák kiépítése,

4: a mindenki számára elérhetô technikai lehetôségek 

   miatt fontossá vált a szakma újraértelmezése,

5: a globalitás, mint lehetôség, és szükségszerûség 

   bekerülése a tervezési folyamat egészébe,

6: a tervezôk és a reklámozók ellentéteinek kiélezôdése,

7: a szakértelem, a kreativitás, a tervezés felelôsségének                

   a felismerése, az együttmûködés nélkülözhetetlensége.

29 Kepes György szerkesztésében (2008), Látásra nevelés, MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, 71. oldal
30 http://design.rit.edu/biographies/burtin.html (a letöltés ideje: 2008.XII.1.)

31 http://gingkopress.com/_cata/_grap/process1.html (a letöltés ideje: 2008.XI.26.)
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a torontói Bruce mau Design stúdió, a helyi tervezôiskolával közösen Intézet Hatá-

rok Nélkül címmel, 2003-ban indított el egy egyéves, posztgraduális design programot 

tervezôgrafikusoknak. a fô cél egy olyan, sokoldalú tervezônemzedék képzése, ahol a 

grafikusok különféle mûvészeti ágakkal kerülnek szoros kapcsolatba. a diákok elsô pro-

ject-ének a címe találó: Gyökeres Változás, a globális tervezés jövôje. a módszerük 

a különbözô tudományágak és a design képviselôinek összehozatala az egyéves kurzuson, 

aminek végeredményeként a tervezô egyszemélyben mûvész, feltaláló, mérnök, közgazdász 

és stratéga is lehet. a pályázók közül minden évben 10-et vesznek fel a világ minden 

részébôl. a kutató, oktató és alkotó munka a Bruce mau Design stúdióban zajlik. az alap 

koncepció szerint a design és a radikális innovációk által az emberi lehetôségek új sza-

kaszához érkeztünk, akár az épített környezet, az anyagok, az energia, az információ, a 

telekommunikáció, vagy akár az élô organizmusok tekintetében. olyan világ jön, amelyben 

már a természet is manipulálható. a project lényege, hogy kihangsúlyozza az ebben a fo-

lyamatban szereplôk felelôsségét, és az együttmûködés létfontosságúságát. 

„a tervezés nem szólhat többé képekrôl és 
kinézetükrôl. a tervezôknek egyre inkább meg 
kell érteniük, hogy a legfontosabb a humán, 
emberi tartalom megjelenítése a tervezéstôl 
kezdve a végeredményig. ezt bizonyítandó nem-
zetközi project-ként indult a  Gyökeres Vál-
tozás, a globális tervezés jövôje, amely a 
tervezés új lehetôségeit, és a potenciálját 
mutatja be.”32

mau feltesz egy kérdést, ami mindannyiunk életét befolyásolja, és a következô évtizedek 

egyik legfontosabb kérdése lesz. „ha mindent meg tudunk már tenni, mi lesz az, amit meg 

is teszünk?”33 szerinte a leghatásosabb eszköz a gondolatok közvetítésére a média tudatos 

használata. vándorkiállítások, könyvek, szervezett események, online fórumok, televízió, 

rádió, vagy az egész koncepciót bemutató blog maga. a 2004-es kiállítások után több iskola 

is felvette a kapcsolatot a szervezôkkel és számos együttmûködés indult be. a project be-

mutatásaként a phaidon kiadó önálló könyvet jelentett meg, eszerint a Gyökeres Változás az 

új tervezôi lehetôség és potenciál reprezentációja a globális korban. a gondolat középpont-

jában az átjárhatóság áll az anyag és a szellemi potenciál között, amely alatt azt értik,  

hogy pl. hogyan lehet intelligenciát adni az anyagnak. így sokszor maga az anyag a tervezés 

tárgya, ezzel hozva létre olyan különleges képességû alapanyagokat, mint a rugalmas fa, 

mágneses festék, hôre változó textúrájú szövet, vagy a lélegzô anyagok.

a XXi. században már nem az a tervezôgrafika fô kérdése, és végcélja, hogy a grafikát a 

társadalmi, mûvészeti és akár örök igazságok kimondatására használják. ez a modernizmus 

idôszakának a feladatköre, és lehetôsége volt. a mai összetett, decentralizált világban 

sehol sem lehetséges már ennyire egyértelmûen a politika, vagy az ideológiák mellett, 

vagy ellen fellépni. a mai korban sokkal erôteljesebb a saját profillal rendelkezô, a 

komplex feladatkörökbôl egy-egy szegmenset kiragadó kis szervezeteknek, alapítványoknak 

a fejlôdésben betöltött szerepe. ezáltal a kommunikációs utak is árnyaltabbak, változa-

tosak lettek és ebbôl adódóan nem igazán egységesek. 

a korstílus maga most nem a stílus kérdésében, hanem a gondolkodásban, és a tervezés 

helyének és szerepének tudatos keresésében és megtalálásában van. sokkal erôteljesebb az 

interakció bevonása a kommunikációba, miután a mai kor embere erôteljesebben igényli a 

ez bizonyítja a közönség fogékonyságát a tervezôgrafika iránt, és az ezt felépítô kom-

munikációs nyelvezet, a napi szinten az életet befolyásoló, elemi kérdéseket boncolgató 

mûvészet iránt. a könyv egyik legizgalmasabb project-je, egy, az oktatáshoz is hasz-

nálható vizuális kísérlet dokumentálása. ebben 10 üvegkocka szerepel, rajtuk egyszerû, 

absztrakt, fekete-fehér képrészletek. mindegyik egy elemi emócionális érzetet takar, 

mint szerelem, düh, unalom. felkértek 15 különbözô foglalkozású embert, hogy olyan dol-

gokat rakjanak ki ezek segítségével, mint munka, bátorság, kolléga, kapcsolat. tisztán 

vizuális úton kellett tehát elmondaniuk, absztrahálni, egy, a mindennapi életüket szer-

vesen befolyásoló dolgot. ezután a kirakott jelekbôl kellett visszafele alkotni egy ver-

bális fogalmat. a visszafordítást más végezte, és ezzel kialakult benne egy határozott 

személyiségkép a kirakást végzô emberrôl, kizárólag a vizuális nyelv használatával.

az ilyen jellegû kísérletek, amelyben a mû szervesen beépül a gondolkodásba, segítik azt 

a kommunikációs problémát, amellyel az utca embere szembesül, amikor a nehezen megérthetô 

üzenet dekódolásához nem találja meg a kulcsot. ezáltal felismerheti, hogy a vizuális 

mû által segítséget kap mindennapi kapcsolatai és önmaga tisztább értelmezéséhez. a 

vizualitás is egy nyelv, tanítani kell ahhoz, hogy a megértését el is várhassuk.

a saját project beindítása a XXi. századi tervezés egyik legfontosabb változása. a vég-

cél lehet az önálló vizuális nyelv megmutatkozása, de lehet egy, minden egyéb közvetítô 

média nélküli, közvetlen elérése a fogyasztóknak. a kilencvenes évek legnagyobb erénye, 

hogy a tervezôk felismerték, hogy meg lehet elôzni a megrendelôi szféra sokszor nagyon 

nem korszerû elvárásainak teljesíthetôségi dilemmáit azzal, ha olyan mintát mutatnak 

fel, amely szinte mintakönyvként mutatatja be, mi is várható az alkotótól. a legnagyobb 

probléma viszont az lett, hogy miután kierôsödött a fogyasztók általi ellenszenv a ha-

gyományos reklámozási manipulációk ellen, pont a nagy ügynökségek ismerték fel a terve-

zésben ezt az új potenciált és fordították nagyon hamar a saját céljaik érdekébe. ezzel 

lett kulcsfogalom a „cool”, azaz a menô, amely az új, a kreatív, az egyedi szinonimája. 

ezért a fiatal, változást és megújulást hirdetô tervezôk maguk is ilyenné váltak, ezzel 

elkezdôdött a sztárcsinálás a design területein belül. ez végcélját tekintve sosem lehet 

igazán pozitív, mert mindig erôsebb a fogyasztói szféra válaszreakcióira való intenzív 

figyelem, mint a valós kreatív részvétel, amelynek a tényleges eredményét nehezebben 

lehet csak megerôsíteni.

mindezek sikere miatt választották sokan azt a lehetôséget, ami egy teljes tervezôi 

spektrum önálló bemutatása, és a teljes marketing folyamat a mûvészek általi kézbentar-

tása. a végeredmény megint a végcél függvénye. amennyiben a cél kizárólag kereskedel-

mi, a végeredmény a tervezés szempontjából még lehet jó, segítheti a fogyasztót abban, 

hogy jól megtervezett, egyedi terméket vehessen közvetlen e tervezôktöl, akár személyes 

kapcsolatot is kialakítva. a mai elvárások miatt, ahol az egyediség az egyik leginkább 

értékként eladható aspektus, ezeknek a vállalkozásoknak a sikeressége érthetô.

a tervezésben rejlô társadalmi potenciál a kilenc-
venes évek óta kialakított egy új fogalmat, amelyet 
szerzôségnek neveznek. ezek az alkotók nem eléged-
nek meg a vizuális üzenet létrehozatalával, hanem 
munkáikban mindig jelen van egy olyan mögöttes je-
lentés, amely túlmutat az eredeti funkción. 
emellett sokszor, szervesen beépülnek  a munkáikba 
design-elméleti, oktatási, aktivista profilok.

32 www.massivechange.com 
33 www.massivechange.com (a letöltések ideje: 2008.XI.1-4.)
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személyes hangot, és a személyes reakció aktív szerepeltetését. a hagyományos rendszerû, 

távolságtartó információközlés a mai világban nem talál aktív befogadóra. 

a mai tervezés egyik kulcsfogalma a nyitottság és együttmûködési készség. ez egyrészt 

jelenti azt, hogy a globalizált világban a feladat nem feltétlen a közvetlen környezetbôl 

érkezik. sokan, kis stúdiók is képesek dolgozni és sikeresek egy adott, lokális hely-

színnel a világ különbözô helyeirôl érkezô feladatok gyors és kreatív megoldásában. 

a másik, ami rendkívüli nyitottságot feltételez, maguknak a tervezôgrafikai feladatoknak 

az a nyomtatott médián messzemenôleg túlhaladó feladatköre, amelyben komplex problé-

mákat kell megoldani. ilyenkor eltérô gondolkodású tervezôkkel, mérnökökkel, vagy más 

szakemberekkel kell közösen kialakítani a közös kommunikációs stratégiát. ehhez szük-

séges a társszakmáknak és tudomány jelenlegi állásának pontos ismerete, a képesség az 

együttmûködésre, az elfogadása annak, hogy a tervezési folyamatba a tervezéstôl idegen 

koncepciók is szervesen beillesztôdnek.

a XX. század egységes, az adott korra reflektáló tendenciáival ellentétben jelenleg 

szükséges a lokális tartalmak megismerése, a helyi kulturális hagyományok, értékek ana-

lizálása, korszerûvé tétele és kommunikálása. ez a feladat sokszor elôkerül a reklámter-

vezésnél is, amikor a kimutatások szerint a globális reklámok hatékonysága megszûnt, és 

a helyi reklámügynökségek feladata a lokális kommunikációk kialakítása az eredményesség 

érdekében. a globális design nem érték a XXi. században, ehelyett a helyspecifikus válik 

globálisan eladhatóvá. az uniformizálás helyett, amely sajnálatos végeredménye a moder-

nista irányzatokra épülô európai és a amerikai tervezésnek, a mai design a technológia 

fejlôdésével eljutott az akár egypéldányos, interneten rendelhetô termékek legyártható-

ságáig, megfizethetô áron, és a mai piac rendkívül pozitívan reagál erre a folyamatra. 

a másik kulcsfogalom az ôszinteség. ezalatt megint a lokalitás jól értelmezett tanul-

mányozása, és a hiteles tartalom egyszerû, tiszta kommunikációja értendô. a holland 

tervezô által alapított 2000 és 2004 között mûködô re-magazine egy-egy száma, egy-egy 

hétköznapi, de valamiért különös ember mindennapjait, gondolatait dolgozza fel. koncep-

ciója szerint metszéspont, amiben a vizuális kultúra és a kísérleti publikáció találko-

zik.34 a bemutatott emberek teljesen különbözôek, máshol élnek, egyénenként érdekesek. 

a magazin nemzetközi sikere bizonyítja, hogy az ôszinte hang által az olvasó magával a 

bemutatott emberekkel azonosul és az alapvetô emberi tartalmak a lokális eltérésektôl 

függetlenül is azonosak.

„a grafikai tervezés a tervezô számára a felfedezés, 
a tanulás és a munka soha véget nem érô folyamata, 
amelyen keresztül kommunikálni tud az emberekkel. 
a társadalom számára a grafikai tervezés azért fon-
tos, mert segítségével az emberek könnyebben megér-
tik a különbözô információkat. a tervezésnek célja 
és szándéka van, és lehetôséget nyújt az egyének 
közötti kapcsolatteremtésre.”35

a grafika egy olyan aktív és globális nyelv, amelynek folyamatos jelenléte segíti az em-

berek közötti kommunikációt, aktuális kérdéseket feszeget és mutat be a vizualitás nyel-

vezetét felhasználva. médiumai által hatása erôteljes, és ezáltal nagy tömegbázisú.

interdiszciplináris és rendkívül nyitott a mûvészet, a tudomány és a hétköznapi élet 

komplex spektrumában.

a kreativitás szerepe az oktatásBaN
„a XXi. század a tudomány és a technika 
forradalmának a korszaka, és ez a tör-
ténelmi kihívás azt a feladatot állítja 
a mai fiatalok elé, hogy hivatásuk tu-
datában, mint magasan képzett szuverén 
egyéniségek, képesek legyenek kifejlett 
készségeiknek, tehetségüknek megfelelôen 
cselekedni, érvényesülni, eredményesen 
beilleszkedni a gazdasági és társadal-
mi életbe, saját sorsukat irányítani. 
minél képzettebbek és kompetensebbek a 
szakmai és társadalmi feladatok teljesí-
tésében, fiataljaink annál hozzáértôbbé 
és értékesebbé válnak küldetésük tel-
jesítésében. ezt a feladatot tanulóif-
júságunk csakis úgy képes teljesíteni, 
ha tudását és cselekvôképességeit egyre 
magasabb szintre emeli.”36

péter györgy ezekkel a gondolatokkal kezdi a A humántôke pszichológiai alapjai címû írá-

sát. kitér arra, hogy a veleszületett képesség, mint latens állapot, csak egy lehetôség, 

amely kizárólag meghatározott környezeti feltételek mellett, és tanulással, gyakorlás-

sal válik társadalmilag elfogadott teljesítménnyé. ennek kihozatala, és az ehhez vezetô 

út szigorú és tudatos felépítése az oktatás legfontosabb feladata. az ehhez az úthoz 

szükséges gondolkodáshoz elengedhetetlen az analizáló-szintetizáló, azonosságot-különb-

séget felismerô, általánosító, emlékezô képesség, mondja írásában. 

„a tehetség, akárcsak a képesség, csupán hajlam, 
ígéret, esélyt jelent, ami nem mindig bizonyos, 
hogy felszínre tör… mint különleges konstellá-
ció, az átlagon felüli értelmi vagy specifikus 
képességben, a kreativitásban, a feladat iránti 
elkötelezettségben és az átlagot meghaladó, ki-
vételes teljesítményben nyilvánul meg.”37 

ennek felismerése mellett a hangsúly az érdeklôdés és a motiváció folyamatos fenntar-

tása, amely az állandó, egész életen át tartó tanulás feltétele. ezáltal válik a jó 

képességû, a tehetséges, a tanult ember folyamatosan képessé arra, hogy a benne rejlô 

potenciált kihasználja. a héderi felfogást követve a fiatalság feladata megtalálni, „mi 

vagyok, mi akarok lenni, mivé kellene válnom ahhoz, hogy kihozzam magamból mindazt, ami 

bennem van, hogy értékké váljak”.38 fontos a motiváció, amelyben el kell különíteni az 

egoalapú szempontokat, amelybe a társadalmi, elemi igények mellett a siker, az önigazo-

lás is beletartozik. az érett személyiség kialakításában viszont fontos szerepet betöltô 

34 www.re-magazine.com (a letöltés ideje: 2008.XI.25.)
35 Twemlow, Alice (2008), Mire jó a grafikai tervezés?, Scolar Kiadó, Budapest, 33. oldal

36 Péter György (2008): A humántôke pszichológiai alapjai. www.rmkt.ro/forum/2008/augusztus_2008.pdf (a letöltés ideje: 2008.XI.10.)
37 Péter György (2008): A humántôke pszichológiai alapjai. www.rmkt.ro/forum/2008/augusztus_2008.pdf (a letöltés ideje: 2008.XI.10.)
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fons hickmann német tervezôgrafikus 2001 és 2007 között Bécsben vezette az alkalmazott 

mûvészeti egyetemen a grafika szakot. szemlélete és munkássága nagyon erôteljes ha-

tást gyakorolt a diákok, és a bécsi kortárs grafikai gondolkodás egészére. az oktatá-

si tapasztalatait megjelentette önálló monográfiájában is, és Fons Hickmann & Diákjai 

címmel külön könyvben is 2006-ban. egy vele készült interjúban így fogalmazza meg a 

tervezôgrafika feladatát, küldetését:

„a kommunikáció tervezés az egyetlen igazán komplex 
mûvészeti forma. a hiányzó láncszem a mûvészet és a 
design között. képessége van arra, hogy behozza és 
használja a tudomány erdményeit.”41 

a kortárs grafikai tervezés oktatásának kiemelkedô alakjai ezek a harmincas éveikben 

járó tervezôk. maeda az interface kutatás, hickmann a hagyományos tervezés világából 

érkezett, és mindketten a szakma legfontosabb kérdésének tartják a vizuális nevelés ok-

tatásának elméleti és gyakorlati kérdéseit.

ez az alig több, mint száz éves tervezési mûfaj hatalmas fejlôdésen ment át és jelenleg 

a design és a mûvészet leginkább aktív, a mindennapokat szervesen befolyásoló, folyama-

tosan fejlôdô, a korra rendkívül érzékenyen reagáló mûfaja. viszont miután a mûvészeti 

írók nem tekintik a grafikát  mûvészetnek, inkább a kommunikáció részének, ezért kevés 

a saját szakirodalma, történeti összefoglalása, tankönyve.

az elsô könyveket a Bauhaus, majd az ebbôl kinôtt chicago-i új Bauhaus oktatói ma-

guk írták. moholy-Nagy lászló 1938-as The New Vision: Fundamentals of Bauhaus Design, 

Painting, Sculpture, and Architecture könyve és kepes györgy A látás nyelve, ami magya-

rul is megjelent, a tervezés, a látás, a láttatás alapkérdéseivel, de nem szignifikánsan 

a grafika területével foglalkoznak.

az elsô teljesen a tervezôgrafikai profilra szerkesztett tankönyv jellegû monográfiák 

a svájci iskola tervezôihez fûzôdnek. armin hoffmann Graphic Design Manual címû könyvét 

1965-ben írta, azóta számos kiadást megért és a mai napig is használatban van az oktatás 

területén. azok generációk, akik a kilencvenes évekig fejezték be a tanulmányaikat ezek-

re a publikációkra támaszkodhattak. ebben az idôszakban a legnagyobb kihívás az új esz-

köz, nyelv, nyelvezet, a számítógépes tervezés megértése, megszokása, megtanulása lett. 

megérteni sajátos lehetôségeit, maximálisan kihasználni, a tervezési folyamatba, mint 

gondolkodási struktúra beilleszteni, ez akkora kihívás volt, hogy ez az évtized ennek 

elméleti, és megvalósulási lehetôségeit kutatta és ezt mutatta be. aztán az ezredfordu-

lós tervezôk már másként reagáltak a kor kihívásaira. aki a számítógép mellett nôtt már 

fel, annak nem jelent kihívást, csak egy eszközt, lehetôséget, amellyel vagy élni kell, 

vagy nem. a grafika helyzetének útkeresése a globális kor kihívásaira reagálva elhagyta 

mind a hagyományos design alapelvû, mind formalista, mind rendszerezô feladatait. át-

lépve a megrendelôk által uralt reklámvilág  korlátjait a kor vezetô mûfaja kíván lenni, 

egyszerre van jelen az utca, az összes média, a kiállítások, az internet világában.

ezt a folyamatot így értelmezhetjük:

1: a Bauhaus mûvészeire az anyagszerûség, a tudatos, a korszerû tervezés,

2: a svájci iskolára a tudatos rendteremtés, és a játékos rendszerezés,

3: a kortárs tervezésre a tudatos, felelôsségteljes, határtalan kommunikáció

a jellemzô, és ezek a kulcsszavak, amelyekkel a leginkább magyarázhatók. a nem túl nagy 

számú kortárs, oktatási célú kiadványok ezekre a kérdésekre reflektálnak leginkább.

a feladatalapú belsô ösztönzések rendszere, maga a tudásvágy, az alkotóképesség kifej-

lesztésének szükséglete, a célok követése az önmegvalósulás folyamatában. mindezeknek a  

kialakítása a nevelés függvénye is. itt a legfontosabb magának a munkának, a tanulásnak 

a megtanítása, mert csak ezekkel érhetô el a motiváció életben tartása.

„a tehetség legfontosabb kifejezôje az alkotóképes-
ség, a kreativitás. a különleges, ritka képességû 
személyek teljesítménye a kreatív potenciál, az al-
kotást biztosító fiziológiai és pszichikus feltéte-
lek, a kedvezô társadalmi környezet és a személyiségi 
faktorok együttes rendszerében jön létre. a tudomány 
és a technika mai korszakában a kreativitás a gazda-
sági-társadalmi haladás fô mozgatóerejévé kell hogy 
váljon…”38

péter györgy szerint ez csak kreatív iskolákban és kreatív tanárok oktatása mellett 

megvalósítható. ezáltal a másik fontos szempont a kreativitás oktatásában, maguknak az 

oktatóknak a motivációs és kreatív potenciáljának a kiaknázása.

ilyen oktatási rendszerben a fô szempont nem az ismeretszerzés, hanem a feladatmegoldás, 

és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességének a fejlesztése. 

„a kreatív személyekre jellemzô többek között az 
új iránti nyitottság, elôítélet-mentesség, nonkon-
formizmus, független autonóm személyiség, önbizalom, 
önazonosulás az értékek belsô központosulásával, 
érzékenység és céltudatosság. a kreativitás végsô 
kritériuma a személyi kiválóság és a kompetencia, 
melyekkel csakis olyan egyének rendelkeznek, akik 
ötleteiket, alkotásaikat társadalmilag hasznos ér-
tékké képesek alakítani.”39

a kreativitás tanítása az elmúlt évszázadban az egyik legfontosabb feladata az okta-

tásnak. De a XXi. évszázadban nem összekeverhetô a szabadsággal, amelynek elérése az 

elmúlt évszázad legnagyobb vívmánya volt ezen a területen. a design társadalmi tett, a 

kontextus és a folyamatos visszacsatolás elengedhetetlen.

john maeda amerikai designer, egyetemi professzor, több önálló monográfia szerzôje. 2006 

óta dolgozik egy programon, amelynek a címe Egyszerûség (simplicity). a project, amelyet 

a tervezô indított, egy olyan program, amely könyv és elôadások sorozatával ahhoz ad 

segítséget, hogyan lehet ebben a bonyolult, globális korban élni. életviteli tanácsok, 

amelyek egyszerûek, de egyszerûségükkel olyan támpontokat adnak, amelyek mind az okta-

tás, mind a tervezés, mind a mindennapi élet szempontjából is értelmezendôk. redukció, 

jó szervezés, tudás, bizakodás, nyitottság. „ha kevesebbel meg tudod tenni, tedd azt!”40 

alapszabályok ezek, de egy olyan korszakban, ahol csak a tervezés tekintetében  is ha-

talmas mennyiségû a felhasználható anyagok, technológiák, lehetôségek tárháza, mégis a 

legnehezebb és a legnehezebben elérhetô és tanítható szempont ez, azaz a lényegest a sok 

lényegtelentôl elkülônítô, analizáló, feladatmegoldó, tudatos, és kreatív egyszerûség.

38 Péter György (2008): A humántôke pszichológiai alapjai. www.rmkt.ro/forum/2008/augusztus_2008.pdf (a letöltés ideje: 2008.XI.10.)
39 Péter György (2008): A humántôke pszichológiai alapjai. www.rmkt.ro/forum/2008/augusztus_2008.pdf (a letöltés ideje: 2008.XI.10.)
40 http://simplicity.media.mit.edu/ (a letöltés ideje: 2008.XII.3.)

41 Hickmann, Fons (2005): Tuch me there. Die-Gestalten Verlag, Berlin, h-4
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teljesen távolságtartó, a mûvész keze nyomát nem viselô, viszont rendkívül erôs hatású és 

dekoratív képalkotás a hatvanas évek egyik legizgalmasabb jelensége. egyszerre jelentke-

zett az autonóm kétdimenziós mûvészet, az kinetikus szobrászat, a film, és a tervezôgrafika 

területein.a természeti jelenségeket, struktúrákat a végtelenségig leegyszerûsítô ábrá-

zolások, a szem becsapása, a végtelen megjelenítése az op-art alapkérdései. 

mirôl kell, hogy szóljon a mûvészet, az alkotóról, vagy magáról a látásról, a világról? 

megjeleníthetô-e valami a világ végtelen rendszeribôl a kortárs mûvészet nyelvén? ad-

hat-e ez választ az ember és a természet közötti egyre mélyülô szakadékra, pontosan a 

távolságtartás és az észlelés, a rendezési elvek minimalizált szisztémáinak a szépsé-

gének, rendszereinek bemutatásával? vagy egyértelmûen ezt a tudomány demonstrációjának 

kell tekinteni, mert a mûvészet célja az egyedi, egyszeri teljesítmény? 

a válaszok a mai napig ellentmondásosak. szerintem ezek a jelenségek rendkívül fontosak, 

pontosan azért, mert egyetemes kérdéseket fogalmaznak meg. az ôsi mûvészetek alapfe-

ladata volt sokszor az elemi formák, rendezési elvek használata, ezek közlése. ezekben 

az iránymutató elv a természeti elrendezôdések vizsgálata, a mikro- és makrokozmoszban 

egyaránt megkeresve. az autonóm ego által megjelenített szubjektív valóság mûvészetként 

való kizárólagos értelmezése az európai civilizáció sajátja, de ez nem globális jelenség 

földrajzilag, és nem tekinthetô kizárólagosnak hosszabb idô távlatában sem. 

mindezeknek a megjelenítésének a szükségessége elôtérbe került, amikor az ember a vi-

lágmindenséggel, a természettel, az élet körforgásával kapcsolatban kereste és keresi a 

válaszokat. a hatvanas évek amerikai társadalmában ebben az idôszakban ezek a kérdések 

napirendre kerültek a fogyasztói társadalom egyre kilátástalanabb perspektívátlansága 

elleni lázadások miatt. 

az alaklélektan alapú gondolkodás és formaalkotás erôteljesen hatott a tudatos észle-

lést felhasználó tervezôgrafika elméleti alapjainak a megfogalmazásaira is. eszerint egy 

adott alak nem a felépítô elemek összességétôl, hanem a vizuális észlelet milyenségétôl 

és minôségétôl függ és ezáltal is tervezendô.

ez a kapcsolódási rendszer, amikor a teremtés és az észlelés, a mûvészet és a tudomány 

szervesen összekapcsolódik, hatványozottan jelentkezett a számítógépes tervezés megje-

lenésekor, és ez a folyamat a mai nap is ugyanazokat a kérdéseket teszi fel. ha az ember 

abba a helyzetbe kerül, hogy teremtôvé válik, akkor elkerülhetetlen, hogy a természeti 

rendszerek, struktúrák elemzésével kezdjen foglakozni, mert ez az egyetlen  általunk 

ismert rendezési elv. ebben a szituációban viszont megint hasonló kérdések kerülnek 

elô, mint a megelôzô két idôszakban, azaz az észlelés, a tér, a végtelen, az önmagától 

kialakuló ornamentalitás, ezáltal az idô és az anyagfüggetlen struktúra teremtôdés azo-

nosságai, ezeknek a rendezési elveknek a kutatása, utánzása, pontos reprodukálása.

a végeredmény szerves és jól észlelhetô kapcsolatot teremt és rengeteg analógiát mu-

tat fel a századforduló elemi mintázati rendszerei, az op-art képei, a kinetikus rend-

szerek által létrejött munkák, a természet törvényszerûségei által létrehozott kémi-

ai és fizikai kísérletek mintázatteremtô képességei között, és egyszerre a digitális 

önteremtô, önépítô kód-nyelvek által létrejött rendszerek között. emiatt a hatvanas 

évek óta elôször, megint kiállításra kerültek az op-art mûvészeinek alkotásai, és nagy 

számban jelennek meg olyan új munkák, amelyek ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, és 

hasonló válaszokat adnak, mint a hatvanas évek mûvészei. az eszköztár változott viszont 

erôteljesen, és ki is bôvült. mint tervezôi gondolkodás, megjelent a számítógépes gra-

fikán belül a generatív tervezés, az építészet, a formatervezés, az autonóm mûvészet 

különbözô területein is, és jelentôsen befolyásolja a kortárs mûvészeti gondolkodást.

o/o/o DokomeNtumgyûjteméNy, Bevezetés

kepes györgy tanulmánya, a hatrészes, látás és érték címû sorozatának elsô kötetének a 

bevezôjeként íródott 1965-ben. ekkor már évek óta az mit (massachusetts institute of 

technology) professzora volt. a tanulmány számomra mottó, az anyaggyûjtést, és a három, 

a doktori munkámban kulcsfogalomként szereplô alapelvet összekapcsoló írásos mû.

ebben az anyaggyûjtésben a számomra legfontosabb, leginkább inspiráló munkákat, alkotó-

kat mutatom be azzal a szándékkal, hogy a három fogalom tartalmi és vizuális összekap-

csolódása szemléltethetô legyen. 

a bemutatott munkák jelentôs része a kortárs tervezôgrafika mûfaján belül született, de 

szerepeltetek benne történetileg fontos, egyéb mûvészeti szegmensbôl is alkotásokat, a 

folyamat, a párhuzamok, vagy az összehasonlíthatóság érdekében.

az elmúlt évszázadban a tudomány és a mûvészet szorosabb kapcsolatot alakított ki egy-

mással, mint az emberiség története alatt bármikor. viszont az igazán kreatív elme, ha 

élni akart képességeivel és lehetôségeivel, régebben sem tudott ez a szerves kapcsolódás 

nélkül élni, erre példa akár a leonardói életmû. De a tudomány és a technológiák ilyen 

jellegû, rendkívül gyors változása sosem volt tapasztalható még, és erre a mûvészet, 

ha korszerû akar lenni, akkor aktívan kell, hogy reagáljon. ebben a terminusban három 

fontos idôszakban kapcsolódott össze szervesen e kettô, és alapjaiban változtatták meg 

egyszerre mindkét alkotó rész elméleti és gyakorlati megjelenéseit. 

érdekes, és fontos, hogy mindhárom találkozáskor a harmadik, a nélkülözhetetlen alkotó 

elem a természet, ennek vizsgálata, analizálása, vagy reprodukálása, mint eszköz és mint 

végeredmény egyaránt szerepel.

az elsô idôszak a századforduló és azok az új mûvészeti irányok, ahol tudatosan megta-

gadva a klasszicizmus mûvészeti formáit, pont a fejlôdô ipari technológiák által létre-

hozott silány termékek ellen fordul a mûvészet, az értékteremtô manualitás, az új, de 

elemi rendszereket kutató természetanalízis, és a természeti motívumkincs irányába. en-

nek eredménye a sajátos ornamentikán kívül egy jelentôs, tudatos redukció is a tervezés 

minden területén. mindezek egyszerre jelentkeznek az alaklélektan elsô megjelenéseivel, 

amelyben az érzékelés, az egész és az ezt alkotó elemek viszonyrendszere, a mozgás, a 

színek, a méretek egymással való kapcsolata vált a kutatás alapmotívumává. egyik fô 

kérdése, hogy maga a szervezôdés a világban önmagától megy-e végbe, és hogy az emberi 

észlelés nem feltétlen megegyezô magával az észlelt jelenséggel. azaz sokszor lehetsé-

ges, hogy csak magában az agyban jön létre, és az optikai észlelés nem valós változásnál 

is elôhívható. ilyen módon becsapható a szem, és az észlelés maga. ettôl kezdve a kér-

dés lényege, hogy mi a valóság, az észlelés tárgya, vagy a jelensége, mert a kettô nem 

törvényszerûleg azonos. 

az anyag törvényszerûségeinek vizsgálata, a természeti struktúrák elemzése és tudatos 

felhasználása alapvetô gondolkodási metódusként a Bauhaus keretein belül az oktatásba is 

bekerült, és a német gestalt-pszichológia kidolgozta az észlelés, a mozgás megfigyelé-

sének pontos alaklélektani téziseit, kibôvítve ezt a tanulásra, a mindennapi élet több 

aspektusára.  a résztvevô alkotók, gondolkodók mind a ii. világháború alatt emigráci-

óra kényszerültek, így a további kutatások amerikában indultak el, ahol a technológiai 

fejlôdés ebben az idôszakban a legerôteljesebb volt a világon.

megjelent egy érdekes vizuális jelenség, amely megosztja a mai napig a mûvészettörténészek 

táborát, ez a op-art, a hatvanas években. a gestalt-pszichológia alaptéziseire épülô, 
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 kívül-belül hamis városaink, épületeink, használati tárgyaink, az áruk csomagolá-

sa, a plakátok, újsághirdetéseink - még ruhánk, gesztusaink, arcvonásaink is - gyakran 

nélkülözik a vizuális integritást. a modern ember által felépített világból általános-

ságban hiányzik az ôszinteség és a lépték. világunk a térben kifacsarodva, fénytelenül, 

színehagyottan áll. gépies következetességû részletek sémáit ötvözi alaktalan egésszé. 

mesterkélt monumentalitása nyomasztó; kicsinyes, megalázkodó kozmetikázása pedig leala-

csonyít. az ilyen környezetben élô, az iránytû nélküli társadalom rémisztô kilátásai 

által érzelmileg és intellektuálisan is károsodott ember nem kerülheti el az alkotóké-

pesség alapját képezô érzékenység elnyomorodását. 

 ha ebben az alaktalanságban irányt és rendszert keresünk, 
akkor gyökereinkhez kell visszatérnünk. 

vissza kell szereznünk egészséges kreativitásunkat, fôleg vizuális érzékenységünket. 

kölcsönösen hat egymásra torzult környezetünk és azon képességünk leromlottsága, amely 

által frissen, tisztán, örömmel láthatnánk. Deformált, tisztességtelen környezeten ne-

velt, alultáplált vizuális érzékenységünk eredménye csakis az lehet, hogy állandósítjuk 

az általunk létrehozott környezet mûködési hibáit. ahhoz, hogy ennek az önpusztító spi-

rálnak ellenszegüljünk, újra meg kell tanulnunk látni és vissza kell szereznünk elve-

szett érzékenységünket. 

 jelenlegi életünk alaktalanságának három nyilvánvaló ve-
tülete van. az elsô a környezetünkön eluralkodó káosz, amely 
felelôs elégtelen életkörülményeinkért, az emberi és anyagi 
erôforrások pazarlásáért, valamint a levegô, a víz és a talaj 
elszennyezéséért. a második a társadalom fejetlensége - a kö-
zös elképzelések, érzések, célok hiánya. a harmadik pedig saját 
lényünk káosza - az egyén képtelensége arra, hogy önmagával 
harmóniában élhessen, s hogy teljes mértékben elfogadja önma-
gát, miáltal a test, az érzelmek és a gondolatok barátságban 
megférhetnének egymással. 

 három alapvetô feladat áll tehát elôttünk. elôször is, hidat kell építenünk ember 

és természet között - olyan fizikai környezetet kell teremtenünk, amely színvonalában 

valóban 20. századi. másodszor, hidakat kell építenünk ember és ember között - haladó, 

közös célokból új léptékû társadalmi szerkezetet kell létrehoznunk. meg kell alapoznunk 

egyfajta hovatartozást, egymástól függést ahhoz, hogy kialakíthassuk azt a csapatmunkát, 

amelyet az elsô feladat megkövetel. végül pedig magunkon belül kell hidakat építenünk. 

csakis akkor remélhetjük a második feladat sikeres megoldását, ha belsô szabadságunk 

megvalósul: ha minden egyes ember oly módon tudja egységgé tenni önmagát, hogy létének 

egyetlen alkotóeleme sem akadályozza vagy érvényteleníti a többit. csak az olyan ember 

tud más emberekkel dolgozni, aki képes együttmûködni önmagával. 

 a jelenkor nagy kihívása ezeknek a hidaknak a felépítése, életünk minden aspektusá-

nak újraegyesítése a 20. századi tudás és hatalom segítségével, és ebben az erôfeszítésben 

a kreatív látás képzelôereje központi szerephez juthat. a mûvészek élô szeizmográfok; 

különleges érzékenységgel fogják fel emberi mivoltunkat. rögzítik konfliktusainkat és 

reményeinket, s közvetlen, a világ érzékelhetô sajátosságaira adott azonnali reakció-

juk segít abban, hogy az élô jelennel megbékélhessünk. Bármely mûvészeti kifejezôeszköz 

alapvetô jellemzôje a vizuális benyomás összefüggô, teljes, élô formába rendezése. 

kepes györgy: Bevezetô /látásra Nevelés/

 minden jól mûködô emberi lény a külvilágból érkezô vizuális jeleket strukturált, 

értelmes dologgá alakítja. ha érzékeléseit nem rendszerezné térbeli dolgok képévé, az 

ember képtelen lenne tájékozódni. az ember nem maradhat fenn anélkül, hogy fizikai kör-

nyezetét e képekkel összhangban át ne alakítsa. 

 azon képességünk, hogy környezetünket igényeink szerint 
strukturáljuk - vagyis az, hogy valamiféle viszonyt vagyunk 
képesek létrehozni saját világunkkal -, meghatározza életünk 
minôségét. 
 

 így a látás, a világra adott kreatív válaszunk elemi fontosságú, függetlenül at-

tól, hogy a világhoz mely területen kapcsolódunk. központi szerepe van fizikai, térbeli 

környezetünk formálásában, abban, hogy a természet modern tudomány által feltárt új 

aspektusait megértsük, s mindenekfelett a mûvészek élményeiben, amelyek révén magunk is 

fokozottabban érzékelhetjük az élet sajátosságait, örömeit, bánatát. 

a látás az ember alkotóképességének egyik kulcsa, még a legalapvetôbb szinten is. sze-

münk csupán véletlenszerû fényinger-áradatot észlel; a fénysugarak, melyek a retinára 

érkeznek, saját rendszer nélküliek. erôs rendszerteremtô hajlamunk révén azonban a fény 

jelek alapvetô érzéki benyomásait jelentéssel bíró formákká alakítjuk át. a szemünk 

retináját bombázó tengernyi benyomásból struktúrákat, képeket formálunk; a keveredô, 

összekapcsolódó optikai képek változó áradatából maradandó mintákat, tárgyakat, esemé-

nyeket különítünk el. ily módon egy ábra érzékelése részvétel egy alkotó folyamatban; 

kreatív tett. a vizuális tájékozódás legegyszerûbb formájának, illetve egy mûalkotás 

legátfogóbb egységének hátterében ugyanaz az alapvetô jelenség áll: a látómezôben ész-

lelt benyomások csoportosítása és elrendezése. 

 a látás, noha a legfontosabb elrendezô, mindamellett az általa elrendezett do-

log révén nyeri el hatókörét és léptékét. vizuális élményeink a minket körülvevô világ 

látható jellemzôibôl származnak. vizuális környezetünktôl függenek bizonyos fokig az 

általunk létrehozott vizuális formák, azok ereje, gazdagsága és rendszerezettsége. 

 amennyiben az ember a világban a természet folyamatainak 
ritmusát látja feltárulkozni maga körül, és ha a látott színek, 
formák és mozgások organikus események kifejezôi, úgy látása 
- Walt Whitmant idézve - a „természet ôsi ésszerûségébôl” táp-
lálkozik. 

ha az emberi látás képes ezt az ésszerûséget befogadni, ha az ember eljut odáig, hogy 

meglássa, akkor a maga alakította világban is reprodukálhatja azt. 

e természetes útmutatók elônyeibôl ma már nem részesülhetünk, mivel mesterséges környe-

zetünk „másodlagos természete” vesz körül minket - olyan környezet, amely nem a termé-

szettel összhangban fejlôdött, hanem egyoldalú és rövid távú érdekek alakították.

 mesterséges környezetünkben a dolgok megjelenésében többé 
nem fedezhetô fel valódi jellemük; a képek formákat utánoznak; 
a formák becsapják a funkciókat; a funkciókat pedig megfosztot-
ták az emberi szükségletekbôl fakadó természetes eredetüktôl. 
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visszajelzései révén a forma és tér új kifejezésmódjait hozza létre, ez pedig a látás 

nyelvét bôvíti. egy építész, aki a tér alakításával kibôvíti a „fedél” fogalmának ér-

telmezését, a tér nyelvét gazdagítja. 

 kortárs mûvészetünk és irodalmunk fenyegetô képet fest korunk emberének belsô 

káoszáról, önelidegenedésérôl. helyünket nem találó emberek vagyunk, nemcsak történel-

mileg és társadalmilag, de önmagunkon belül is. érzéseinket rideg észérvek gátolják és 

leplezik; a szentimentalizmus elfojtja érzéki világunk gazdagságából fakadó örömünket; 

gondolatainkat pedig érzelmeink csak összezavarják. Belülrôl megosztva, sarokba szorít-

va és megszégyenülten aligha vagyunk képesek képességeink mozgósítására, hogy a külvilág 

problémáival megküzdjünk. az együttmûködés elkerülhetetlenül kudarcot vall két olyan 

ember között, akik nem teljes értékû emberek, mert nem teljesen önmaguk. 

 a kreatív látásmód jelentôsége e téren is nagy. a krea-
tív tevékenység nem kívülrôl ránk kényszerített feladat, amely 
ellen lázad a test, a szív vagy az agy, hanem ezek együttes, 
örömteli cselekvése, szabad aktusa. ha autentikus módon kreatív 
résztvevôi vagyunk, létünk összes rétege egy irányban mozog, 
miként a gyermek is teljes testével és lelkével tesz mindent, 
bármit is cselekszik. 

 ma a nagy többség számára a munka erôltetett, üres rutin, és ami még rosszabb, a 

szabadidô, a munkától mentes idô a sekélyes szórakozás pusztító, tétlen rabszolgaságá-

ban telik. miként várható el hiteles társadalmi összetartozás, miután az emberi munka 

degradálódott, a kikapcsolódást pedig meghamisították? csak a mûvész alkotómunkájában 

találjuk meg a tevékenység minden fázisa iránti szeretetbôl végzett munkát; a mûvész a 

létrejövô forma metamorfózisának minden lépését szeretetteljes figyelemmel kíséri. 

camus megállapítása reményt ad: 

 „a rokka kora lejárt, s haszontalan a kézmûves civilizációról szövögetni ábrándo-

kat. Nem a gép rossz, hanem felhasználásának jelenlegi módja. fogadjuk el jótéteményeit, 

még akkor is, ha elutasítjuk pusztítását. a teherautó nem alázza meg vezetôjét, aki 

éjjel-nappal ott ül a kormánykeréknél, ismeri a szerkezetét és szeretettel, eredménye-

sen használja. az igazi, az embertelen mértéktelenség a munkamegosztás. ám e mérték-

telenségben is elérkezik az a nap, amikor a száz mûveletet tudó gép egy tárgyat alkot, 

egy ember keze által. ez az ember, más szinten, részben újból rátalál alkotó erejére, 

mellyel kézmûves korában rendelkezett. a névtelen termelô megközelíti az alkotót.”

 vissza már nem fordulhatunk. zajlik az iparosodás, a városiasodás, mely az au-

tomatizálást is magával hozta. feladatunk bátor, nyitott szemmel, nyitott szívvel 

és gondolkodással szembesülni a jelennel. Nem mondhatunk le a 20. századi tudomány 

erôfeszítéseirôl és technikai eredményeirôl csak azért, mert azokat emberi ínség hozta 

létre. szenvedhetünk az új léptékû világban, de folytatnunk kell utunkat, és együtt kell 

élnünk ezzel. legelôször annak konkrét módját kell megtalálnunk, hogy miként kezeljük a 

kialakult helyzetet, egyrészt kreatív, érzelmi, mûvészi meglátásaink révén saját énünk-

ben, másrészt környezetünkben konstruktív intézkedések révén. 

 mint említettem, e feladat teljesítésében legfontosabb képességünk a vizuális 

érzékenységünk. ezért napjaink legfontosabb feladata a látás pallérozása - elhanyagolt, 

elsorvadt érzékenységünk fejlesztése. az új irány, melyet általánosságban a Vision and 

Values (látás és érték) címû sorozatban, közelebbrôl pedig a Látásra nevelés váloga-

tásában vázolunk fel, kreatív érzékenységünk fokozását, a látás teljesebbé tételét is 

jelenti. ehhez elsôsorban rendszereznünk kell a látás szerepére vonatkozó tudásunkat; 

másodsorban megfelelô módszereket kell találnunk a fejlesztésre; végül pedig fel kell 

térképeznünk azon területeket, ahol a kreatív látás alkalmazható. (kepes györgy)1

maga a puszta ábrázolás, legyen bármennyire erôteljes és sokatmondó, nem ugyanaz, mint 

az azt felhasználó mûvészi értékû kép: a különbség a forma szerkezetében, illetve ha-

tásának mélységében rejlik. a mûvészi struktúra különleges. az érzéki benyomásainknak 

megfelelô színek, vonalak és formák az érzéseinknek hasonlóképpen megfelelô egyensúly, 

harmónia vagy ritmus szerint szervezôdnek, ezen érzések viszont gondolatainkhoz, elkép-

zeléseinkhez mérhetôk. egy mûvészi értékû ábra tehát több, mint az érzékek kellemes bi-

zsergése, és több az érzelmek grafikonjánál is. jelentése többrétû, melynek minden egyes 

szintjén a világra adott megfelelô emberi reakciót találjuk. ily módon egy mûvészeti 

forma jelképes forma, melyet az érzékek közvetlenül ragadnak meg, de túlmutat azokon és 

összeköti belsô érzéki, érzelmi és gondolati világunk minden rétegét. az érzékelt min-

ta intenzitása erôsíti az érzelmi és intellektuális mintát, és viszont, intellektusunk 

fényt vet az efféle érzékelt mintára, és jelképi erôvel ruházza fel. a mûvészi forma az 

elsôdleges érzékelési élmény és az intellektuális értékelés eme alapvetô egysége által 

válik egyedivé az emberi tapasztalatban, így az emberi kultúrában. az ehhez legközelebb 

álló emberi élményünk a szeretet, amely szintén az érzékelés, az érzelmek és az eszme 

éltetô egysége. 

 a konkrét helyzetre érzékeink vagy érzelmeink szerint 
adott egyszerû reakciótól, illetve a tudományos megismeréstôl a 
közvetlen érzékelés és az értelem fogalmainak alapvetô egysége 
különbözteti meg a mûvészi látásmódot, mely mindkettôt magában 
foglalja. még egyszer: a mûvészi látásmód rendezett formái az 
érzékelés, az érzelem és a racionalitás sajátos egységével já-
rulnak hozzá az emberi kultúrához. 

 csakis ez az egységesítô erô kerekedhet felül mai világunk formátlanságán. ahhoz, 

hogy környezetünket újjáépíthessük és új formába önthessük, feltétlenül meg kell érte-

nünk a struktúra alapelveit. egy épület csak abban az esetben áll meg és tölti be sze-

repét, ha a kômûves tudta, miként kell az alapokat lefektetni, ha tiszteletben tartotta 

a felhasznált anyagokat és az alkalmazott eszközöket, s végül, ha szándékait az épület 

iránti valódi és elismert igény vezérelte. a kreatív látás a szó szoros értelmében 

formaépítô. a festészet, szobrászat és egyéb vizuális mûvészeti formák csak akkor hoz-

hatnak létre igazi mûvészi értéket, ha oly módon ötvözik egységbe anyagi összetevôiket, 

hogy a teljes struktúra több lesz, mint a részek összessége. akármilyen anyagból is 

építünk, a részvétel az efféle kreatív folyamatban felbecsülhetetlen értékû elôkészület 

- amennyiben képességeinket a formaképzés eme alapvetô tapasztalata erôsíti, úgy felké-

szültebben foghatunk hozzá fizikai környezetünk magabiztos újjáépítéséhez. 

 az embereket összekötô hidakat csak akkor építhetjük fel, ha hajlandók és képesek 

vagyunk tudásunkat és érzelmeinket megosztani egymással abból a célból, hogy megte-

remtsük az érzékelés közös világát, mely színvonalában XX. századi értékeket képvisel. 

társadalmunk csak akkor forrhat össze ismét egy magasabb egységben, ha közös megegyezés 

születhet társadalmi céljainkat, szándékainkat, módszereinket és értékeinket illetôen. 

az alkotómûvészet sohasem öncélú; attól, hogy a mûvész befejezte az alkotást, a mû még 

nem készült el. önnön jelentése elválaszthatatlan a kifejezés, s így a közlés igényétôl. 

a kézzelfogható és látható formában kibontakozó mûalkotás a mûvész élményeit szándékozik 

életre kelteni a nézôben. a mûvész, aki a szín és forma élô egységét annak mélységében 

éli meg, élményének természetébôl fakadóan arra kényszerül, hogy ezt az élô egységet 

másokkal megossza. alkotásában újfajta egység valósul meg. minél mélyebb élmények érik 

a mûvészt egy formával kapcsolatosan, annál nagyobb belsô kényszert érez az iránt, hogy 

ezt a formát közvetítse, így minden mûvész a veleszületett igyekezetével törekszik a 

közvetítés minél jobb eszközeinek kifejlesztésére. új közegét szemlélve a festô, alkotó 

1 Kepes György szerkesztésében (2008), Látásra nevelés, MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet, Budapest, IX.
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mûvészeti formák a természetBeN

ernst haeckel német biológus 1904-ben jelentette meg a Mûvészeti formák a természetben 

címû litográfia sorozatát. a 100 képes nyomatot tartalmazó könyv a legkülönfélébb orga-

nizmusok varázslatos rajzából áll. erôsen hatott a korai XX. századi design-ra, építé-

szetre, és felhívta a figyelmet a tudomány és a mûvészet közötti erôs kapcsolatra.

volvoX

a volvox az egyik legismertebb zöldalga fajta. speciális szaporodással rendelkezô cso-

portosulás, mértani jellegû tüskés gömbhéj szerkezettel.

a Volvox andrea tinnes és martin perlbach project-e, a typecuts speciális betûcsaládja. 

az interaktív flash oldalon minden betûcsalád 26 alapelembôl épül fel, pont annyiból 

mint az angol abc karakterszáma. rendszerük szerint körszimmetrikus elem minden alko-

tó egység. a Volvox név a zöldalga multicelluláris gömbszerkezetével való hasonlóságra 

utal, a betû ennek az organikus, digitális átszerkesztése. a tervezéshez az inspirációt 

ernst haeckel természetrajza adta és több helyen is megjelent, mint a Mûvészeti formák 

a természetben címû könyvben, és D’arcy thompson Növekedô formák címû gyûjteményes pub-

likációkban. a volvox-motorral végtelen számú formáció építhetô fel.

Képek forrása: 
www.origamitessellations.com/docs/Haeckel_Kunstformen.pdf (a letöltés ideje: 2008.II.22.)
http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/~stueber/haeckel/kunstformen/natur.html (a letöltés ideje: 2008.II.3.)

Képek forrása: 
Volvox alga képei: University of Cambridge, www.damtp.cam.ac.uk (a letöltés ideje: 2007.XI.14.)
Volvox betû: www.typecuts.com (a letöltés ideje: 2008.IV.11.)
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philip Beesley orgaNikus reNDszerei

philip Beesley kanadai mûvész, tudós és építész, akinek munkái középpontjában a miniatûr 

élô organizmusok rendszere áll. munkáinak lényege a geotextília újraértelmezése. 

Organzátony címû mûve egy olyan miniatûr elemekbôl felépített hidrid geotextília, amely 

önmagába olvasztja a környezet anyagait, és ezeket élô, termékeny fallá alakítja. a min-

tázat folyamatos, de nem ismétlôdô, a természeti rendszereket lekövetô.

létformák, mikroszkopikus sejtszerkezetek

sejtek, vírusok, hpv, aiDs, spórák elektronmikroszkópos felvételei. organikus 

szervezôdések, amelyek bennünk, velünk élnek, csak hatásukat ismerjük, formájuk, szer-

kezetük, szépségük gyakran pont ellentétes a betöltött helyükkel, szerepükkel. kiragadva 

és kétdimenziós képpé merevítve ornamentális alakzatok, geometrikus szervezôdések.

Képek forrása: 
www.nobelprize.org, www.sanger.ac.uk, www.microscopy-uk.org.uk (a letöltés ideje: 2007.IX.5-9.)

Képek forrása: 
Spiller, Neil (2008): Digitális építészet ma. Terc Kiadó, 36-48. oldal
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megalitikus spirál áBrázolások

spirális alakzatú kôlabda skóciából ie. 3000 környékérôl. az ember által alkotott 

megalitikus emlékeink egy része kísérteties hasonlóságot mutat a kémiai reakciók által 

létrehozott spirálmotívumok rendszerével.

jelképes értelmû a megalitikus spirál a kelta ôsi szimbólumban, ami a mágikus hármas 

szám és a jelszimbolika köré rendezi a spirál alakzatot. Newgrange sziklavésetei íror-

szágban ezt a hármas spirál alakzatot hordozzák.

a triskelion ôsi kelta szimbólum: a három kifele mutató, az óra járásával ellentétes 

spirál: a földet, levegôt és vizet jelképezi, amelyeknek mozgatója a tûz. így egyesül a 

négy elem egy szimbólumban, s jelképezik az életet, a teremtô erôt.

reakció-Diffúziós szisztémák

az 1960-as évek felfedezése a Belouszov-zsabotyinszkij reakció (Bz-reakció), a kémi-

ai hullámok sajátos, spirálmintát generáló természetérôl. ez a nyugalmi állapot és a 

megszakítás általi konfliktushelyzetbôl generálódó kémiai mintázatképzôdés nagyon sok 

izgalmas példáját mutatta fel. 

reakció-diffuziós elmélettel hozta összefüggésbe james D. murray 1993-ban az állatok 

mintázatképzôdését, amely szerint embrionális korban morfogén reakció-diffúzió mecha-

nizmussal indul be az embrió felületén a mintázat kialakulása.

a rayleigh-Bénard féle konvenció spirális káosz elrendezôdés a természetben, ami opti-

kailag nagyon hasonló végeredményû elrendezôdéseket hoz, mint a Bz-reakció.

Képek forrása: 
www.scholarpedia.org, www. antonyhall.wordpress.com, www.pojman.com/nlcd/intro, www.uni-magdeburg.de/abp/picturegallery,
http://antonyhall.wordpress.com/2007/08/ (a letöltés ideje: 2008.I.29.)

Képek forrása: 
Glas towie-i kôlabda: 
The Mystic Spiral (1974): Purce, Jill (2003): Journey of the Soul (Art & Imagination), Thames & Hudson, London, 78. oldal
Newgrange sziklavésetei, Írország: www.harpurlodge.ie (a letöltés ideje: 2008.XI.12.)
Triskelion: www. commons.wikimedia.org/wiki/Triskelion (a letöltés ideje: 2008.III.22.)
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BriaN kNep orgaNikus iNstallációi

Brian knep, aki a jurassic park technológiai kivitelezéséért kapott akadémiai Díjat, a 

technikai tudást a mûvészeti poduktum irányába fordította. 2008-ban az Act/React kiállí-

táson került bemutatásra interaktív padló project-je, ami kémiai rekciókat szimulál.

tudatosan keresi a közös tartalmakat a biológia, technika és a mûvészet között.

Drift Wall címû project-ének inspirációja a az a típusú sejthalál, amelyért az anya-

szervezet a felelôs, pont ugyanúgy, mint a regenerálódási folyamat beindításáért. erre 

az ön-felelôsségre hívja fel a figyelmet a video installáció. 

spirális elreNDezôDések a természetBeN

a Nasa weboldalt indított a Földünk, mint mûvészet címmel. ezen az oldalon folyamatosan 

bôvülve találhatók meg a világûrbôl készített felvételek, földrészenkénti bontásban. 

ezek a légörvény képek egyértelmû spirális fraktál szervezôdést mutatnak meg a termé-

szetben.

Wayne levin amerika-i fotómûvész, aki természetfotózásra szakosodott. 

ezen belül kifejezetten a víz és élôvilága a fekete-fehér fotósorozatainak tematikája.

haliskola címû sorozata a halrajok, mint csoport-rendszer önszervezôdô spirál és gömb 

alakzatait mutatja be.

Képek forrása: 
Természetfotók: www.earthasart.gsfc.nasa.gov (a letöltés ideje: 2008.X.1.)
Halrajok: www.waynelevinimages.com (a letöltés ideje: 2008.VI.6.)

Képek forrása: 
www.blep.com, http://www.cityofboston.gov/bra/econdev/artistspaceinitiative.asp (a letöltés ideje: 2008.XI.5.)



52 53

richarD loNg kör-képei

richard long angol szobrász, festô, fotós, a land art irányzat egyik kiemelkedô alakja.

úgy használom a valóságot, ahogy találom, tervnek és lehetôségnek egyszerre – mondta 

mûvészetérôl - arról, ahogy a tájat, annak anyagait kezeli. a mûvész a vándorlása alatt 

megteremtett ideiglenes jelhagyást fotózza, és ennek dokumentációt állítja ki. 

jelei ôsi szimbólumok, egyetemesek: vonalak, körök, spirálok, lényege az univerzalitás 

megfogalmazása a táj az ember a mûvész viszonyrendszerinek kutatásával.

jim DeNevaN homok-képei 

jim Denevan mûvészete a múló idôvel dacol. homokba rajzolja és dokumentálja spirituális 

jelrendszerét. ezek szabad kézzel rajzolt ábrák, geometrikus, organikus rendszerek,amit 

aztán hamar elmos a szél, a hullámok. a pillanat, amelyet dokumentál, eltûnik az idôben, 

csak az emlékezet valósága marad meg, ami akár stabilabb és mélyebb is ezáltal.

cenci goepel + jens Warnecke fényjeleket  hagy a természetben, az eredmény mulandó, pil-

lanatnyi, mégis a rögzítés által bevésôdik, emblémisztikus értelmet kap.

Képek és az idézet forrása: 
www.richardlong.org (a letöltés ideje: 2008.I.25.)

Képek forrása: 
Jim Denevan: www.jimdenevan.com (a letöltés ideje: 2008.III.2.)
fényjelek: www.lightmark.de (a letöltés ideje: 2008.XI.26.)
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zeNei hullámok képei, a chlaDNi figura

Bárki által elôállítható az a kísérlet, amelynél egy erôsebb hangfal tetejére helyzett 

lapon a homokszemek a hang hatására elkezdenek geometriailag rendezett szerkezetet fel-

venni és mintázatszerûen elrendezôdni. 

az elnevezés a Xviii. századi tudós, ernest chladni nevéhez kötôdik. 

gerharD richter 2003-6 közötti festméNysorozata

a sorozat a Struktúrák nevet viseli, rendszereiben a kémiai és hullám mintázatokra utal.

Képek forrása: 
www.physics.ucla.edu, www. sharp.bu.edu, http://webphysics.davidson.edu/alumni/jimn/chladni/pages/images.htm (a letöltés ideje: 2007.XI.11.)

Képek forrása: 
www.gerhard-richter.com (a letöltés ideje: 2008.III.23.)
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faraDay hullámok

a michael faraday-rôl elnevezett, a folyadékok felületén képzôdô nemlineáris állóhullám 

mintázatok elôször 1831-ban kerültek publikálásra.

a university of texas at austin-ban kísérletek során elkülönítették a mintázatokat a 

szerkezetet felépítô geometriai formák szerint: vonalas, négyzetes, hatszöges, spirális 

és kör alakú mintázatképzôdésekre, és ezek keveredésére.

johN WhitNey viDeói

john Whitney a számítógépes animáció egyik legkiemelkedôbb alakja és megteremtôje. 1960-

ban céget alapított motion graphics incorporated néven, amelyben filmes animációkat 

hoztak létre a kor technológiáját maximálisan kihasználva. 

a Lapis címû 1966-os munkája sejtszerû rendszerek generatív mozgatása, amely tudatosan 

erôsen emlékeztet az organikus szervezôdésekre.

a Catalogue az elsô a cég project-ei közül, 1961-ben készült. a film önálló vizuális 

elemek játékának folyamata, betûk, organikus szisztémák, raszterek, hullámstruktúrák, 

koncentrikus szervezôdések, a digitalizált animáció kísérleti munkája. 

Képek forrása: 
www.youtube.com oldaláról John Whitney filmjeinek a részleteinek kifotózása (a letöltés ideje: 2008.XII.2.)
http://www.youtube.com/watch?v=TbV7loKp69s, http://www.youtube.com/watch?v=kzniaKxMr2g (a letöltés ideje: 2008.XII.2.)

Képek forrása: 
www.dfi.uchile.cl, www.damtp.cam.ac.uk, www.physics.utoronto.ca, http://chaos.utexas.edu/ (a letöltés ideje: 2008.II.21.)
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a peNrose-csempézés

a geometriában a fedések egyik fajtája a periodikus fedés. ilyen például egy négyzetekbôl 

álló rács, vagy egy szabályos hatszögekbôl álló mintázat. periodikus csempézés az, ha 

körül tudunk határolni egy olyan tartományt, amiben eltolással, vagyis forgatás és tük-

rözés nélkül, rés mentesen le lehet fedni a síkot.

a penrose-fedés aperiodikus, vagyis az idomok rendje nem azonosan ismétlôdik. 

a penrose-fedésnek sok érdekes tulajdonsága van, de a legfontosabb, hogy az idomok rend-

je sohasem ismétlôdik. 

1984-ben hasonló mintákat fedeztek fel kvázikristályok atomjainak elrendezôdésében.

lehet olyan penrose-csempézést készíteni, amely majdnem szimmetrikus, de a legtöbb min-

tázat olyan, mint az univerzum, a rendezettség és a rend közötti határvonalon állnak.

penrose-nak rámutatott, hogy bármelyik mintázat bármelyik véges tartománya valahol az 

összes többi mintázatban is, és minden mintázatban végtelen sokszor is szerepel.

a girih miNtázat

az iszlámban nagy hagyományai vannak a geometriai ábrázolásnak, azonban már a 13. szá-

zadban is keletkeztek olyan díszítések, amelyek sokkal bonyolultabbak a korábbiaknál.

a girih perzsa elnevezés, ezek a  mozaikok öt, különbözô formájú csempébôl állnak, 

amelyekbôl ki lehet rakni tízszöget, ötszöget, hatszöget, rombuszt, vagy kristályt. a 

csempéket széleskörûen alkalmazták az építészeti díszítéseknél.

kutatók az iráni iszfahán  épületein a tizenötödik századi mozaikoknál olyan komplex, 

geometrikus ornamentikát fedeztek fel, amelyek különböznek a korábbi mozaikoktól.

a 15. században már alkalmaztak olyan díszítô mintákat, amelyeket a mai tudomány 

a kristályos geometria kategóriájába sorol, és mint a természetben elô nem forduló 

kvázikristályt csak kb. 30 éve ismer. 

felfedezôjérôl, a brit matematikusról, penrose mintázatnak nevezték el. 

a lényege, hogy bár egyes elemek ismétlôdnek, a minta, mint egész, soha nem ugyanaz. 

Képek forrása: 
http://plus.maths.org/issue45/features/kaplan/large_18.html, http://www.math.mcgill.ca/rags/PenroseQuilt.html, 
http://tilings.math.uni-bielefeld.de/substitution_rules/penrose_rhomb, http://www.polytope.org/ (a letöltés ideje: 2008.II.16-20.)

Képek forrása: 
www.livescience.com, www.wissenschaft-online.de, www. mosaicinfo.wordpress.com, http://arstechnica.com/journals/science.ars/2007/2/22/7180
(a letöltés ideje: 2008.III.15-19.)
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escher írása a saját muNkáiról

„e mûvek alapjául szolgáló eszmék nagyobbrészt arról a csodálatról és csodálkozásról 

tanúskodnak, amely engem a környezô világ törvényszerûségei iránt elfog. ha valaki va-

lamin csodálkozik, egy csoda válik tudatossá benne. amikor én érzéki módon, nyitottan 

állok szemben a rejtélyekkel, amelyek körülvesznek minket, s amikor megfigyeléseimet 

átgondolom és elemzem, a matematika birodalmába jutok.”2

a peNrose-csempézés escher muNkáiBaN

escher 1936-ban spanyolországba, és ott a granadai alhambra-ba látogatott, ahol tanul-

mányozta az iszlám építômûvészet díszítôelemeit. munkáiban érezhetô ennek erôs hatása. 

az 50-es évek végén elmélyedt a végtelen megközelítésének és a sík lefedésének, parket-

tázásának témájában, ezzel magára vonva a kor tudósainak, matematikusainak figyelmét.

mûveiben fellelhetôk a hagyományos geometriai alapok, a tér lefedése, a térbeli konst-

rukciók, és a tér illuzionisztikus ábrázolásának a kísérletei. 

kapcsolatba kerül penrose-val, akinek kutatásai nagy hatást gyakorolnak rá. penrose írta 

róla: „ez a különös mûvész ösztönösen, minden gyakorlati tanulás nélkül ismeri a mate-

matikai törvényeket, és alkalmazza is az ellenkezôjüket.”1

penrose hatására kezdi alkalmazni tércsempézéses munkáiban az aperiodikus rendszerû le-

fedést, ahol néha kiforgatva, aztán késôbb körszerkezetbe rendezte az addig periodikus 

rendszerû, sokszor kétféle lény összeforgatásából kialakított mintázatrendszereit.

Az idézet forrása:
2 http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/bara_escher.html
A képek forrása: www.mcescher.com (a letöltés ideje: 2008.III.8.)

Az idézet forrása:
1  http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/bara_escher.html
A képek forrása: www.mcescher.com (a letöltés ideje: 2008.III.7.)
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e8, a miNDeNség teóriája maNDala

ez a szakrális geometriai rendszer a XiX. század óta ismert, egy abszolút szimmetrikus ob-

jektum. az e8 alapja egy 248 pontból álló, nyolcdimenziós szerkezet.

közel 205.2 trillió polinomból áll, és az utóbbi idôkben magával az univerzum rendsze-

rével hozzák sok vitát felkavarva összefüggésbe.

escher kaleiDoszkóp képerNyôvéDô

animált opengl képernyôvédô, escher mintázatait, a kaleidoszkóp jellegû kiforgatást, a 

mandala jelleget egyszerre felhasználva.

A képek forrása: 
E8: www. blog.wired.com/sterling/2007/11/e8-theory-of-ev.html (a letöltés ideje: 2008.XI.26.)
Kaleidoszkóp: www. krazydad.com/windows_freebies.php (a letöltés ideje: 2008.XI.26.)

maNDala project egy térképész-mûvésztôl

az amerikai Nikolas schiller 27 éves térképész, digitális mûvész. munkáiban városfotó-

kat, térkép részleteket rendez el szabályos mintázatok szerint.

Supreme Illusion címmel jelent meg 2008-ban 

a thievery corporation albuma, amelynek a 

borítója az ô grafikájának felhasználásával 

készült.

a kompozíció, mint a többi Mandala címû mun-

kája, a körülöttünk levô civilizált városi 

lét elemrendszereit keveri, forgatja a fel-

ismerhetetlen összefonódó körkörös rendszer 

által a vallási meditációs tér és észlelés 

irányába.

A képek forrása: 
www.nikolasschiller.com (a letöltés ideje: 2008.XII.6.)
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maNDala a0-ás poszter a pictoplasma-Nál

a kortárs karakter design névvel összecseng a pictoplasma név, akik kiállításokat, köny-

veket jelentetnek meg ezekkel a kis lényekkel, alakokkal. 

2006-ban sajátos mandala project-et alkottak kizárólag nyulak szerepeltetésével. céljuk 

az eltérô kulturális hagyományok szerinti nyúl jelek, asszociációk ütköztetése. ennek a 

különbözôségnek összerendezése ennek a mandalának a fô mondanivalója.

BarNBrook BraND maNDala - gloBaNalizatioN

jonathan Barnbrook spirituális mandalája egy rá jellemzô fricska a fogyasztói társadalomnak.

2003-ban született a Globanalization globalizáció ellenes sorozatának részeként. 

a látszólag tradicionális mandala szerkezet 

közelrôl, ahogy belenéz az ember tökélete-

sen összeillesztett, és multinacionális cé-

gek logoiból áll össze. Üzenete összetett, 

elgondolkodtató. mi a jelen kor vallása, 

milyen szerepe van a spiritualizmusnak? a 

hely, ahol épp a mandala régóta az önmegis-

merés egyik belsô útja, mennyire kiszolgál-

tatott ezeknek a cégeknek? hogyan is kap-

csolódnak össze ezek a gondolatok, hová is 

vezethet ez a jövôben?

jasoN salavoN, méDia-maNDalák

salavon modern életstílus mandala sorozata 2002-ben készült, digital c-print nyomat.

célja a buddhista mandala, és a fogyasztói társadalom, mint a kor vallása összeolvasz-

tása. a formában megjelenô felismerhetetlen elemek a fogyasztói társadalom megvehetô, 

vágyott, és imádott árucikkei, autók, ruhanemûk, bútorok, fogyasztási tárgyak.

kazuhiko koBayashi, város-maNDala

kazuhiko kobayashi számos nyomtatott és video mandalát készít, amelyben a helyváltozás, 

a városi utazás folyamata, képei  alakulnak át egy computer generálás általi mandala 

jellegû transzcendentális  térré, más valósággá.

A képek forrása: 
Média mandala: www.salavon.com, (a letöltés ideje: 2008.XI.16.)
Város mandala: www.k-kobayashi.info (a letöltés ideje: 2008.XI.16.)

A képek forrása: 
Pictoplasma: www.pictoplasma.com/bunny/index (a letöltés ideje: 2008.III.12.)
Barnbrook: www.barnbrook.net (a letöltés ideje: 2008.VIII.30.)
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geNeratív tárgytervezés

Növekvô organikus mintázat alkotja ezt asztalt, ami élô fához hasonló, a laprészen 

összesûrûsödô, három dimenziós, organikus fraktális felépítésû szerkezet.

a platform nevû cég fejlesztésével Wertel oberfell és matthias Bär közös munkája a mû. 

az asztal prototípus, egypéldányos, nagyobb szériában nagyon nehezen gyártható.

a holland Buromarsille terve a marcanti college belsô és külsô tereiben egyaránt álló 

kanapé és pad rendszer amszterdamban. perforált lemez, olyan egyedi ornamentikával ke-

verve, ami  egységet teremt a belsô és a külsô tér között.

a New york-i labDora design és építész tervezô cég munkái ezek az organikus asztalok, 

héjszekezetek, amelyeket a mai lézeres kivágó rendszerek és 3D-s nyomtatók segítségével 

akár egy, akár több példányban is elôállíthatók. 

a tervezô cég workshopokat is rendez, hogy az algoritmus alapú design mûvészeti felhasz-

nálásával megismertesse az érdeklôdôket és a szakmabelieket egyaránt.

a tervezô peter macapia, a munkák megjelennek számos mûvészeti galéria kiállításain.

sha-Do lámpa

a sha-do lámpák koncepciója a falra vetített árnyékképek átértelmezése. többen el-

játszottak már az árnyékkép, mint díszítô motívum és a lámpatest, mint design tárgy 

felcserélhetsôgével. a project egyediségét egyrészt a nagy méretû árnyékkép, ez három 

méteresig növelhetô, másrészt a választható kaleidoszkóp jellegû, centrális, dekoratív, 

a lámpa jellegtôl teljesen eltérô faldíszítô értékû mintázat adja.

aNDy gilmore - mûvészeti formák

a New york-i mûvész a természeti rendszereket tanulmányozza és ezeket vette alapul, így 

alkot érzékeny struktúrákat, amelyeket folyamatosan mutat be önálló kiállításokon.

A képek forrása: 
Sha-Do lámpák: www.sha-do.de, (a letöltés ideje: 2008.XII.14.)
Gilmore: www.kunstformen.blogspot.com (a letöltés ideje: 2008.XII.14.)

A képek forrása: 
Fraktál asztal: www.platform-net.com, (a letöltés ideje: 2008.X.10.)
Kanapé: www.buromarsille.com, (a letöltés ideje: 2008.X.10.)
Asztal: www.labdora.com (a letöltés ideje: 2008.X.11.)
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öNszervezôDô hópehely struktúrák

a fagyás során a folyékony halmazállapotú víz kristályos jéggé alakul. a rácsszerû 

rendezettség és a növekedés általi rendezetlen szerkezet jó példája a hópehely. az élô 

rendszerek fontos tulajdonsága az önszervezôdés: a rendszerek saját maguk külsô beavat-

kozás nélkül alakítják ki összetett, bonyolult szerkezetüket.

a kaleiDotype szoftver

a kaleidotype megvásárolható szoftveres alkalmazás, amely elegyíti az emigre cég betûtípus 

ötletét egy kaleidoszkóp jellegû kiforgatási automatizmussal. így játékosan, gyorsan 

létrehozhatók a betûkbôl álló, sokszor organikus jellegû, kristályszerû alakzatok, akár 

hópehelyre is emlékeztetô képzôdmények.

BetûorNameNtikák rotációs kiforgatással

elôször 1997-ben került publikálásra zuzana licko Hypnopaedia nevû betûje. minden karak-

ter az emigre, melynek zuzana licko alapító tagja, saját betûinek elforgatásos össze-

illesztésével készült. így egyedi ornamentikát alkot karakterenként is, és folyamatos 

használatban egyaránt. 

megan cummins egyetemista, végzôs diákként amerikában 2008-ban Type címmel megjelent 

munkájában ezt a betûornamentika képzést alkalmazta azzal a céllal, hogy megváltoztassa 

az emberek betûhöz fûzôdô hagyományos viszonyulását. az eredmény egy elegáns, izgalmas 

könyv, amely végigvezet az ornamentikaképzés stádiumain.

A képek forrása: 
Emigre: www.emigre.com, (a letöltés ideje: 2007.III.19.)
Könyv: www.theserif.net (a letöltés ideje: 2008.VIII.30.)

A képek forrása: 
Hópehely: emu.arsusda.gov/snowsite, (a letöltés ideje: 2008.X.20.)
Kaleidotype: www.kaleidotype.de (a letöltés ideje: 2008.XI.10.)
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algoritmus alapú illusztrációk: compleXificatioN

jared tarbell  új mexico-i tervezô, 1987 óta foglakozik aktívan az algoritmus alapú com-

puter technológiával, és az ezen alapuló organikus rendszerû grafikai tervezéssel. 

a levitated alapítója és mûvésze, aki emellett önálló munkákkal egy másik web oldalt 

is üzemeltet. természeti önépítô struktúrák, és ehhez a káosz rendszerét kihasználó 

önálló digitális kódnyelvezet kilakítása, ezekbôl rendkívül érzékeny, organikus, sosem 

ismétlôdô rendszerek kialakítása, ez a kihívás, amely minden munkájában visszaköszön.

munkájával párbeszédet indít a hasonló módszerekkel alkotókkal, nyitottak a rendszerei  

a mások általi továbbfejlesztésére, ezzel aktív, interaktív párbeszédet folytat.

algoritmus alapú aNimációk: levitateD

a levitated oldalán a munkák matematikai alapú grafikai alapfelvetésekbôl kialakulva 

vizuális költészetet alkotnak különbözô képi és szövegképi alapstuktúrákból építkezve.

számos kortárs generatív tervezésrôl szóló kiadványban szerepelnek a munkák, és nagy ré-

szük nyílt forráskódú flash modulokként bárki számára hozzáférhetôk, felhasználhatók.

egyszerûek, változatosak, gazdaságosak, széles körûen felhasználhatók, mintaként is, 

akár web-es, akár nyomtatott formákban. a project designer-e jared tarbell.

A képek forrása: 
www.levitated.net (a letöltés ideje: 2008.XII.10.)

A képek forrása: 
www.complexification.net (a letöltés ideje: 2008.XII.12.)
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eNo heNze muNkája, (the reality foam) 2007

makroszkopikus perspektívából tekintve az óceánok hullámzása által létrjövô habok képe a 

Valóság Hab, eno henze munkája. kivetítve a mintázat átalakul és ezáltal átértelmezôdik. 

vizualizálása ez a percepciónak és a realitásnak, generatív, digitális módszerrel.

michal rovNer iNstallációja

michal rovner az 50. velencei Biennáléra készült mûve kapcsolódásokat és párbeszédet ku-

tat a mikrobiológiai szervezôdések és az emberi organikus mozgáselrendezôdések között.

algoritmus alapú illusztrációk: DeXtro, 1994-tôl

algoritmus alapú animációk, tervezôgrafikai alkalmazások vannak a Dextro portfoliójá-

ban. alapjuk sokszor a naturális rendszerek megfigyelése, fotózása, feldolgozása, di-

gitalizálása. az eredeti ötlet szerint a kezelônek van beleszólása a kép és hang gene-

rálásába, interaktívan alakítva azt. a végsô verzió kerül bemutatásra a weboldalon.

A képek forrása: 
Henze: www.enohenze.de (a letöltés ideje: 2008.XI.23.)
Rovner: www.michalrovner.com (a letöltés ideje: 2008.VIII.16.)

A képek forrása: 
www.dextro.org (a letöltés ideje: 2008.XI.1.)
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priNt Borító, 2008/viii.

a magazin ebben az augusztusi számában a kinetikus tipográfiával foglalkozott.

karsten schmidt kapott megbízást arra, hogy elkészítse saját generatív betûalakzatát a  

grafikai magazin nyári számához. a gray-scott reakció-diffúziós modell szerint építette 

fel a betûanimációt, amely ezután 3D-s file-ként 3D-s nyomtatóval lett véglegesítve, 

majd a modellrôl készült fotó került a borítóra. 

az önálló animáció a reakció-diffúziós rendszeralkotás, a felirat és az üzenet tökéle-

tes összhangjaként létrejött generatív kisfilm, a végsô modell pedig egy hihetetlenül 

bonyolult és rengeteg elembôl álló typo-generatív forma.

BeNeDikt gross, Diploma

Benedikt groß diplomamunkája a generatív tervezés rendszereinek grafikai analízise.

BeNeDikt gross, typo-2006

felkérésre készült betûs project és workshop a typo Berlin konferenciára. a betûk közöt-

ti formai átmenetek vizsgálatára készült videó munkákból álló sorozat a mû.

A képek forrása: 
www.looksgood.de (a letöltés ideje: 2008.VIII.30.)

A képek forrása:
www.printmag.com/design_articles/building_the_cover/tabid/388/Default.aspx (a letöltés ideje: 2008.XI.16.)
www.vimeo.com/1272071?pg=embed&sec=1272071, részletek az animációból, (a letöltés ideje: 2008.XII.1.)
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effektive DesigN: spirograf, poszterek

limitált számú posztersorozat készült Denis fisher emlékére, aki 1965-ben, a Nünberg-i 

játék-kiállításon bemutatta spirográfot, az új generatív rajzeszközt.

cyBu richli és faBieNNe Burri grafikái

Multifunkcionális grafikai design, errôl szól, és ez a címe is ennek kutatási, kísérleti 

munkának, és az ebbôl született könyvnek. az alkotók szerint két, alapvetôleg eltérô 

aspektusa van a tervezésnek. az egyik a produktum orientált multifunkcionalitás, a másik 

pedig a tervezési folyamat önmaga. 

vizuális kutatásoknak a végeredménye ez a könyv, amely a tervezési struktúrát, magának 

a tervezôi folyamatnak a fázisait dolgozza fel, és ezt kommunikálja.

NeuBau moDul, 2007

a Neubau csoport második nagyszabású anyaga ez a könyv és dvd, amely a designerek részére 

2000 tökéletes, matematikai mintázatot tartalmaz, megkönnyítve ezzel a tervezést.

A képek forrása: 
Neubau: www.gestalten.com (a letöltés ideje: 2008.III.31.)
Spirograf: www.effektivedesign.co.uk/project/spirograf-a2-poster-collection (a letöltés ideje: 2008.IV.11.)

A képek forrása: 
www.c2f.to (a letöltés ideje: 2008.I.7.)
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johN maeDa muNkássága

john maeda japán származású amerikai professzionális grafikus, elsô végzettségét te-

kintve szoftverfejlesztô számítógépes szakember. jelenleg vizuális kommunikáció kutató, 

egyetemi professzor és tervezô, egyszemélyben.

1999-ben az Esquire magazin a XXi. század 21 legfontosabb személysége közé sorolta.

jelenleg a SIMPLICITY project-en dolgozik, amely egy összetett kutatás. célja az emberek 

életének segítése ebben a rendkívül bonyolult, digitális korban. az errôl szültetett 

könyv, a Laws of Simplicity az eddig legnagyobb példányszámban eladott könyve.

a könyv így indul:

egyszerûség = józaNság

szerinte a technológia bár teljessé tette az életün-

ket, de ezzel együtt mi magunk is telítettek lettünk. 

vele és általa. túl sok már. ez a jelen kor egyik 

legnagyobb problémája. a válasz erre ez az egyszerû 

egyenlet,ami az egyszerûség, a józanság. 

a megvalósításhoz ad 10 szabályt, betartandó, vagy 

elgondolkodtató tézist. ennek kifejtése is a könyv, 

ami egyszerre pszichológia, egyszerre kommunikáció, 

egyszerre társadalmi, problémafeltáró írás. egy lo-

gikus reakció az új évezred gondolkodó, analizáló, 

megoldást keresô mûvészétôl. 

grafikai, tervezôi munkásságának összefoglaló könyve 2005-ben jelent meg Creative Code 

címmel a thames & hudson kiadásában. ez a munka az interface, mint grafikai médium sze-

repeinek vizsgálata, és az ezt felépítô folyamatok ábrázolása, a mit-n végzett hétéves 

oktatói munka összegzése.

johN maeDa grafikái muNkái

john maeda a könyvei, az oktatás és a kutatás mellett, mint önálló tervezô és autonóm 

mûvész számos kiállításon és szakmai rendezvényen vesz részt munkáival és olyan cégeknek 

dolgozik, mint a cartier, shiseido, sony.

10 válogatott munkája a New york-i moma grafikai anyagának része.

A képek forrása: 
http://simplicity.media.mit.edu/, www.maedastudio.com (a letöltés ideje: 2008.XI.6.)

A képek forrása: 
www.moma.org, www.tdctokyo.org/awards/award96/96nonmemgold_e.html (a letöltés ideje: 2008.XI.5.)
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Bitfall matriX vízfÜggöNy

a német julius popp 2006-ban szavakból, képekbôl alkotott vízfüggönyt, kontrolált és 

szabályozott csap rendszert számítógépes vezérléssel manipulálva. 

kizárólag a szabályzás, programozás által, csak rövid ideig látható az üzenet. az eredmény 

egy mágikus pillanat, esô, hidegzuhany, amely másodpercek alatt eltûnik a talajban.

megfogalmazása szerint a project metaforája a szakadatlan áradatnak, amellyel az in-

formációk ránk zúdulnak. ezek alig, hogy feltûnnek, már semmivé válnak, és jön is a 

következô. 

az installáció megjelent egyszerre a kiállítási termekben is, és egyszerre az utcán is, 

ezáltal eljuttatva az üzenetet a szakma és a közönség széles spektrumához. 

ascii fÜggöNy

Nienke sybrandy munkája amszterdamból a ascii (american standard code for information 

interchange) nyelv és a természeti ábrázolás kombinációja. ez a nyelvezet, kódnyelv volt 

az elsô, amellyel kommunikálni tudtak egymással az emberek a számítógépen keresztül. 

a nyelv, mint egy organikus rendszer, a fa, mint az örök organizmus, ezek a szimbólumok 

jelennek meg ezzel a függönnyel otthonunkban a tervezô szerint.

étieNNe miNeur, ascii alapú WeBolDal 

issey miyake 2007-es tavaszi nôi kollekciójához a francia tervezô az ascii nyelvezetet 

használta. izgalmas interaktív animáció, ötvözi a kollekció bemutatását a kódnyelv gra-

fikai interface felületével és a kifutók mozgásának a dinamikájával.

A képek forrása: 
Függöny: www.my-os.net/isseymiyake (a letöltés ideje: 2008.VI.12.)
Weboldal: www.nsybrandy.nl/ (a letöltés ideje: 2007.XI.22.)

A képek forrása: 
www.fubiz.net/blog/index.php?2008/03/10/1473-bit-fall-by-julius-popp (a letöltés ideje: 2008.III.19.)
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BeNjamiN fischer képkóDolása

a Neuordnung címû project a kép hagyományos megjelenése, a digitalizált átvitel kódja, 

és ennek vizualizálása között kapcsolatokra utal. az eredeti képek forráskódja lett a 

kialakuló jelek által megjelenítve. az ilyen tartalmi átvitel elemi képalkotói és kép-

olvasati kérdéseket tesz fel.

ha egy mû tartalmazza az összes képi információt pl. a jelátvitel ascii eszköztárával, 

amelynek leirata önálló kép értékû kapcsolattá áll össze, az egyszerre tartalmazza is a 

az eredeti forrás minden elemét, egyszerre viszont önálló képiségével hozzárendelôdik a 

rejtett tartalomhoz.

átkóDolások, alviN aroNsoN holDNaptára

ez a rendhagyó naptár a 2007-es év holdállását vizualizálja koncentrikus körös rendszer 

és szigorú grid hálózat felhasználásával.

átkóDolások, a BiBlia vizualizálása

az emberiség kultúrtörténetének legismertebb mûve a Biblia. ennek verbális tartalmát a 

vizuális kódnyelvre átfordítani meglepô és merész vállalkozás. 

christoph römhild és chris harrison közös munkája a project 2007-ben. érdekessége, hogy 

a felkérés christoph-tôl jött, aki lutheránus lelkipásztor, az ô ötlete volt a szövegnek 

a textualitás általi vizsgálata, analizálása. 

az anyag bonyolultsága és nagysága részben interaktív munkát eredményezett, részben 

olyan önálló vizualizált megközelítéseket, mint a bibliában szereplô nevek és helyek 

önálló, szelektív analízise. 

átkóDolások, ciNema reDuX

a 2004-ben született project azon alapul, hogy 

hogyan lehet egy komplett film egészét egyetlen 

önálló statikus képben vizualizálni. 

sidney lumet, francis ford coppola és john 

Boorman és más ismert rendezôk filmjeinek koc-

kái lettek analizálva, minden egyes másodperc-

ben egy 8 x 6-as pixel kép generálódott egy 

erre szerkesztett program által.  ezzel a fil-

mek minden egyes mozzanata reprodukálódott. 

az eredmény egy sajátos, egyedi ujjlenyomat a 

filmekrôl.

a végeredmény nagyméretû nyomatok, amelyek 

többek között a moma (museum of modern art), 

Design and the Elastic Mind címû kiállításán is 

bemutatásra kerültek 2008-ban. 

A képek forrása: 
Biblia: http://www.chrisharrison.net/projects/bibleviz/index.html (a letöltés ideje: 2008.XII.2.)
Cinema redux: www.brendandawes.com/sketches/redux (a letöltés ideje: 2007.VI.24.)

A képek forrása: 
Képkódolás: www.typedown.com/portfolio/neuordnung (a letöltés ideje: 2008.VI.4.)
Holdnaptár: www.alvinaronson.com (a letöltés ideje: 2008.II.21.)
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BlaNka, kiállítási plakátok, 1-28

a Blanka másik project-je egy szigorú kiírás: 28 szó, 28 designer, 28 poszter, 28 eltérô 

lokalitás a világból, mindez egy színben, egy kiállításon. 

az eredmény sajátos, eltérô, és mégis a színtelenség nyelvezetével egységbe foglalt so-

rozat, amely 2006-ban a londoni Design fesztiválon lett kiállítva.

BlaNka Naptárok 2007-2008

az angliai Blanka eredeti, régi, értékes kortárs és limitált szériás grafikai project-

ek, nagyrészt tipográfiai és minimalista munkák gyûjtô oldala.

2006-tól az Accept & Proceed, amit David johnston indított a párbeszédet keresi a de-

sign, a tervezôk, a nyomtatásban, az interaktív médiában résztvevôk és a piac, azaz a 

zene, divat és hirdetéssel foglalkozó multinacionális cégek között, bemutatva a tervezôk  

legkorszerûbb tudását, és szándékait, és az új, önálló vizuális nyelvezetet. a prezen-

táció eszköze egy évente megjelentetett naptár sorozat.

A képek forrása: 
www.blanka.co.uk/Design/Accept_and_proceed (a letöltés ideje: 2008.IX.1.)

A képek forrása: 
www.blanka.co.uk/Design/1_Exhibition (a letöltés ideje: 2007.XII.7.)
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the respoNsive eye, az op-art elsô kiállítása

a moma (museum of modern art) 1965-ban nagyszabású kiállítás szervezett The Responsive 

Eye, a fogékony, érzékeny, az érzékelô, a látó szem címmel.

optic Nerve, érzékelési mûvészet a hatvaNas évekBeN 

ezzel a címmel rendezte meg 2007-ben a columbus-i museum of art a gyûjteményes op-art 

kiállítást, másodszor, több, mint 40 évvel az elsô után amerikában.

55 nemzetközileg elismert mûvész és csoportosulás, emellett divat és design tárgyak il-

lusztrálják a hatvanas éveket. a katalógus ed mieczkowski munkája. 

alBerto Biasi és a gruppo N csoport

Biasi olasz mûvész, aki 1959 óta egyaránt foglalkozik op-art és kinetikus mûvek létre-

hozásával. megalapítja Gruppo N csoportot, ahol az új látás és kifejezésmóddal kísérle-

teznek a 1967-es felbomlásukig, ettôl kezdve önállóan dolgozik tovább.

A képek forrása: 
1965: www.coolhunting.com/archives/2006/02/moma_1965_the_r.php (a letöltés ideje: 2007.II.26.)
Optic Nerve:www.columbusmuseum.org/media/optic (a letöltés ideje: 2007.VI.26.)

A képek forrása: 
www.albertobiasi.it (a letöltés ideje: 2008.III.12.)
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miláNói stílus megjeleNése a hirDetésekBeN

milánó nem csak plakátokon, könyvek borítóin, hanem a reklámgrafika minden területén 

helyt adott az új stílusnak. radikálisan megváltoztatta az új stílus a lapokban megjelenô 

hirdetések arculatát, dinamizmust sugározva és erôsen hatottak a világ minden táján.

fraNco grigNaNi és a miláNói stílus a grafikáBaN

a hatvanas évek op-art stílusa sajátos, domináns szerepet kapott a milánói grafikusok 

munkáiban. franco grignani optikai struktúra kísérletei ebbôl az idôszakból dinamikus, 

erôteljes, fekete-fehér, csíkos kompozíciók, amelyeket használ a reklám területén is.

a penguin könyvkiadó részére 1969-ben sorozatot kezdett tervezni, minden borítón izgal-

mas fotó-grafika, ahol a naturális tartalom keveredik a mozgalmas csíkos felületekkel.

A képek forrása: 
Plakátok: www.borse.it, www.caldarelli.it, www.studio002.com, www. pulphope.blogspot.com (a letöltés ideje: 2008.VII.25.)
könyvborítók: www.flickr.com/photos/jvk/545163453/in/set-72157594382368869/ (a letöltés ideje: 2008.X.15.)

A képek forrása: 
www. picasaweb.google.com/bonifacio.pontonio/GraficaInItaliaDopoIl1945 (a letöltés ideje: 2008.I.14.)
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armiN hofmaNN grafikai kéziköNyve 1965-Bôl

armin hofmann a svájci tipográfiai irány egyik legismertebb képviselôje és megteremtôje. 

ismert plakátjairól, amelyeket világszerte kiállított, ezzel is elôsegítve a svájci stí-

lus elterjedését, internacionálissá válását.

életmûvének legfontosabb szegmense az oktatás, amelynek tapasztalatai alapján jelentet-

te meg 1965-ben grafikai kézikönyvét. ez a könyv azóta is folyamatosan újra, meg újra 

kiadva a szakma egyik legfontosabb alapkönyve lett. a digitális világban is ugyanolyan 

hasznos és hiánypótló, egyszerû és rendkívül tiszta, játékos kompozícióival, gondolko-

dási struktúrát tudatosan építô rendszerével. 

jurriaaN schrofer Betûkompozíciói

jurriaan schrofer a háború utáni holland grafika egyik legkiemelkedôbb alakja. 

a tipográfiát filozofikus szemlélettel tekintve hozta létre önálló, autonóm mûvészi ér-

téket hordozó, a számítógépes lehetôségek elôtti, erre rendkívül hasonlító, betûalapú 

betûornamentika kompozícióit. 

az ötvenes évek közepétôl feszegeti a betûteremtés, betûkompozíció keretrendszereit. a 

legegyszerûbb geometrikus alakítástól az autonóm értelmezést elhagyó struktúrák fel-

építéséig mindennel kísérletezett, és ezeket a kereskedelmi megbízásokon keresztül a 

közönség széles spektrumáig juttatta el. 

A képek forrása: 
Armin Hofmann (2001), Graphic Design Manual: Principles and Practice/Methodik Der Form-Und Bildgestaltung Aufbau Synthese Anwendung/Manuel De 
Creation Graphique Forme Synthese Application. Arthur Niggli Publisher (a letöltés ideje: 2007.IV.22.)

A képek forrása: 
Jan Middendorp,  Dutch Type, http://books.google.com/books?id=sR9g5xPPJVQC&dq=dutch+type+book&printsec=frontcover&source=bn&hl=en&sa=X&oi=bo
ok_result&resnum=7&ct=result (a letöltés ideje: 2008.I.12.)
Könyvborítók: www.nago.nl (a letöltés ideje: 2007.XII.19.)
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paul gaBor - typogaBor

a magyar származású párizsi tipográfus pályája kezdetén vasarely mûtermében is dolgo-

zott, ami rendkívül erôs hatást gyakorolt egész munkásságára. a fényszedés lehetôségeit 

maximálisan kihasználva alkotott rendkívül korszerû és a párizsi tipográfiai stílust 

meghatározó betûket, betûképeket, beépítve az op-art hatását munkáiba.

1980-tól indított egy nagyformátumú, színes szaklapot a tipográfiának TypoGabor présente 

címmel. mûhelyében munkatársaival, és fiával, aki követte ôt ezen az úton, nemzetközileg 

elismert életmûvet hozott létre. 

meXico 1968-os arculata

lance Wyman a tervezôje az 1968-as olimpia arculatának. a részben az op-art, részben a 

mexikói autentikus mûvészet hatására született embléma, arculat és kommunikációs rend-

szer a mai napig a grafika egyik legkiemelkedôbb alkotása, szimbóluma. 

a bravúros tipográfiai megoldás egységes, erôsen felismerhetô és rendkívül korszerû 

arculatot adott az egész rendezvénynek. az olimpiai jel és 68-as szám körkörös formája 

összevonható, ezek találkozása lehetôséget teremt az összekapcsolhatóságra, így a teljes 

felirat, a szám és a koncentrikus jelek szerves egységgé formálhatók. 

ez a koncentrikus rendszer, és erôteljes fekete-fehér vonalasság, csíkosság megjele-

nik a ruhatervezôk munkáiban, a stadionok tervezésénél, a piktogramok, a minden elemre 

kiterjedô teljes arculati rendszer kialakításánál.

A képek forrása: 
www.typogabor.com/PaulGabor/index.htm (a letöltés ideje: 2008.III.19.)

A képek forrása: 
www.eyemagazine.com/feature.php?id=123&fid=539,
danielhernandez.typepad.com/daniel_hernandez/2008/08/graphic-perfection-the-1968-mexico-city-olympics.html (a letöltés ideje: 2008.XII.12.)
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BriDget riley op-art miNtázatai

Bridget riley angol festômûvész a hatvanas évek op-art stílusának egyik legfontosabb 

alkotója. munkáinak jelentôs része optikai geometrikus illúziók reduktív ábrázolása.

op-art és cD Borító tervezés 2000 utáN

a kortárs grafikai tervezésben a zenei borítók területén többféleképp is megjelenik az 

op-art. sokszor betûkkel, sokszor grafikai elemként kerülnek felhasználása.

a svájci akroe & ind 2007-es cD tervein riley képei kerülnek tudatosan felhasználásra.

A képek forrása: 
http://www.cranbrookart.edu/museum/riley.html, http://www.tate.org.uk/tateetc/poemofthemonth/lawrencesail.htm, 
http://www.marlboroughfineart.com/exhibitions/view.asp?id=35 (a letöltés ideje: 2008.VIII.31.)

A képek forrása: 
www.ministryofsound.com www.headbangersblog.mtv.com, www.akroe.net (a letöltés ideje: 2008.X.15-17.)
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op-art kiállítás 2007-BeN fraNkfurBaN

egyre erôsödik az érdeklôdés a hatvanas évek optikai és kinetikus mûvészete iránt, ezért 

2007-ben nagyszabású tárlatot nyitottak az összes jelentôs mûvész munkáinak bemutatásá-

val frankfurtban. több, mint 40 év telt el, hogy a museum of modern art New york-ban, 

1965-ben The Responsive Eye címmel kiállítást rendezett az új mûvészeti irányzatnak.

a kurátorok komoly kérdéseket tesznek fel: miért is ez az erôs visszatekintés, mit is 

üzen nekünk ma, mért van ez az újrafelfedezése az irányzatnak.

a frankfurt-i kiállításon marina apollonio Space of Kinetic Activation kiállításon meg-

valósított 1967–71 munkájához hasonló padló installációt építettek meg.

yoshi soDeoka, 100 op-art miNta

a youWorkforthem egy amerikai mûvészek által alapított társaság, ahol design témában 

digitális anyagok, betûk, szakkönyvek kerülnek internetes forgalmazásra világszerte.

a cég forgalmazásában kerül-

tek a piacra yoshi sodeoka 

amerikai médiamûvész, zenész 

psychedelic op-art vekto-

ros illusztráció csomagjai, 

amelyek 25-25, a megvásárlás 

után jogmentesen használha-

tó képet tartalmaznak. fel-

dolgozott több ismert 60-as 

évekbeli grafikát, és újakat 

is kiegészített a 100 elemes 

kínálatban.

A képek forrása: 
www.artforum.com, www.amazon.de, www.dasfirmament.de (a letöltés ideje: 2008.XII.15.)

A képek forrása: 
www.youworkforthem.com (a letöltés ideje: 2008.VI.18.)
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akiyoshi kitaoka körkörös spirális reNDszerei akiyoshi kitaoka, kortárs japáN op-art illúziók

kitaoka professzor a ritsumeikan egyetem  pszichológia tanszékén, kyoto-ban, a op-art 

illúziók digitális feldolgozásával, ezeknek hatásmechanizmusával, és új, erre az optikai 

hatásra épülô illúziók megteremtésével kísérletezik.

az ô találmánya az u.n. forgó kígyók optikai illúzió, amely sokszor jelenik meg a kor-

társ grafikai alkalmazásokban. Digitalizált, rendkívüli alapossággal, sok változatban 

létrehozott objektumait értékesíti a youWorkforthem forgalmazásában.

A képek forrása: 
www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html (a letöltés ideje: 2007.I.24.)

A képek forrása: 
www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html (a letöltés ideje: 2007.II.1.)
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mozgó optikai illúziók a hirDetésekBeN

a 2008-as india-i ogilvy & 

mather által készített kampány 

egy rendkívül ötletes megoldás-

sal hívja fel a figyelmet az it-

tas vezetésre. 

a mozgó illúziót a szöveg maga 

jeleníti meg azt az állapotot 

szimulálva, amit akkor él meg az 

ember, amikor túl sok alkoholt 

fogyaszt.

a plakát megelôzô, figyelemfel-

hívó funkciójú, megrendelôje a 

helyi rendôrség.

a kanadai maclaren mccann által 

készített plakát ruházati cég-

nek készült kanadában 2007-ben.

 

érdekessége, hogy elmozgatja 

az általában statikus központos 

illúzió rendszert, ami ettôl 

még erôteljesebb forog.

forgó kígyók, op-art illúzió

kitaoka professzor szerint minden optimális szépség hátterében optikai illúzió áll. 

folyamatos, sokéves munkával építi tovább az op-art által használt illúziókat a digitá-

lis technológia segítségével.

megalkotott egy olyan teljesen rendhagyó spirális dinamikus rendszert, ami a legmoz-

galmasabb és legizgalmasabb az összes olyan optikai illúzió közül, amely a kétdimenziós 

megjelenésben intenzív mozgás érzetet indukál.

ausztriában a Bécsi alkalmazott mûvészeti egyetemen fons hickmann vezetése alatt az 

egyik hallgató, eleonore Bujatti a graz-i érzékelés múzeuma számára készített arculatot, 

amelyben felhasználta az összes olyan optikai illúziót, amely becsapja a szemet.

A képek forrása: 
Ritsumei: www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html (a letöltés ideje: 2008.I.25.)
Bécs: www.dieangewandte.at (a letöltés ideje: 2007.III.27.)

A képek forrása: 
www.coloribus.com (a letöltés ideje: 2008.IX.13.)
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vasarely kiNetikus op-art tárgyai ii.

1951-tôl használja munkáira a Photographisms kifejezést. 

ettôl az idôtôl kísérletezik azzal hogy a kétdimenziós ábrázolásból áttérjen az object-

ek készítésére. kibernetikai, asztrofizikai, mozgáselméleti kísérleteket vizualizál, 

így hoz létre kinetikus, mozgást, percepciós észlelést stimuláló mûveket. 

kulcsszavai: negatív és pozitív, transzparencia, photogram, játékosság, erôvonalak, 

erôtér kialakítása a fekete és fehér között.

célja a látás, a mozgás megértése és összekapcsolása egy teremtett világ segítségével, 

amelynek teremtési célja pont ennek a kapcsolódásnak a vizsgálata. 

vasarely kiNetikus op-art tárgyai i.

vasarely mûveit 1947-tôl korszakokra osztotta. ô maga leginkább a fekete-fehér és a vo-

nal által dominált periódusnak tulajdonított kiemelt szerepet.

1951-tól alkotói periódusát Denfer-korszaknak nevezte el, névadója az egyik párizsi 

metróállomás. a falak vakolatán, festésén meglátott vonalhálók inspirálták az elsô,  

valóban kinetikus-optikai munkáinak kialakításában. 1953-ban, az elsô jelentôs önálló 

kiállítása és a nemzetközi visszhang nyomán kezdte megfogalmazni a technológia, a per-

cepció, az optika és a mûvészet közötti viszonyrendszer teóriáit. analógiát mutatotott 

fel az 1900-as évek, paul klee és josef albers munkássága, és a saját mûvei között.

A képek forrása: 
Vasarely, Victor (1965); Joray, Marcel: Plastic Arts of the 20th Century: Vasarely. Griffon Edition, Svájc

A képek forrása: 
Vasarely, Victor (1965); Joray, Marcel: Plastic Arts of the 20th Century: Vasarely. Griffon Edition, Svájc
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zeBra áBrázolás kereskeDelmi hirDetésekBeN

Nyújts kezet a vadvilágnak címmel indította a WWf 2008-as kampányát svájcban, genf vá-

rosában. a megbízott ügynökség a saatchi&saatchi simko, aki guido Daniele fotográfust 

kérték fel az együttmûködésre. 

a milánói fotós évek óta készít testfestéseket, amelyek erôsen illuzionista módon vál-

toztatják meg az anatómiai megjelenését a modellnek a fotográfiáin. 2001-ben egy nagyon 

érdekes kísérletbe kezdett, amelyben az emberi kéz különbözô mozdulatait egészíti ki a 

legkülönfélébb állatok megfestésével. a sorozata azóta már több reklám és médiakampány 

elemévé vált, és a többszöri felhasználás után is mindig izgalmas professzionális kivi-

tele és teljesen új, egyéni ötlete miatt. a zebrás munka a sorozat egyik eleme.

Németországban a mercedes-Benz 2004-es hirdetésén a naturális zebra kétértelmû helyzetbe 

kerül. egyszer a képen az állat kivágott fotójának a részlete jelenik meg, amíg a szlo-

genben a zebrán való átkelés, azaz a közlekedésben szereplô zebra válik dominánssá.

a Bronx-i állatkert plakátsorozata egy nagyon ötletes grafikai megoldással jelent meg. 

az állat formája lyukként ki van vágva az egyszínû papírból és mindig olyan felület elé 

van elhelyezve, ahol a felületi textúra grafikailag hasonlít az állat mintázatához. 

A képek forrása: 
Victor Vasarely: www.vasarely.com (a letöltés ideje: 2008.II.12.)
Geometricarts: www.geometricart.com OpArt Zebra (a letöltés ideje: 2008.VI.27.)

a zeBramotívum kÜlöNféle áBrázolásai

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely vagy a rejtôzködés, 

vagy épp a figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag iz-

galmas erôteljes mintákat produkál.

victor vasarely 1938-ban megfesti Zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafikai szemmel izgalmas mintázatát, és spirális összetekeréssel megteremti az op-art 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb, természeti mintázat indukált mûvét. késôbbi 

életpályája során többször visszanyúl ehhez a témához más-más megközelítésben.

a zebra a természet optikai remeke, egy organikus szervezôdés, vasarely az op-art 

nézôpontjából még csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzattal. 

a geometricarts oldalán a zebra motívum teljesen geometrikus struktúraként megjelenítve 

már csak színében, rendszerében utal az organikus lény mintarendszereire.

A képek forrása: 
www.coloribus.com (a letöltés ideje: 2008.III.12.)
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zeBra miNtázat a kereskeDelmi hirDetésekBeN ii.

a korea-i sDesigNuNit ötlete az a mintázat rendszer, amellyel humanizálná a városi zebrák 

mintázatát, visszadva nekik az eredeti névadó, az élô zebra organikusabb megjelenését.

2007-ben a portugália-i Draft fcB ügynökség nagyon elgondolkodtató memento-ként a zeb-

rákat az közlekedési balesetben elhunytak neveinek felhasználásával írta ki. 

szép a gondolat, gondos, reduktív a kivitel, a project hidat képez a kereskedelmi gra-

fika és az autonom mûvészet között.

zeBra miNtázat a kereskeDelmi hirDetésekBeN i.

az india-i out of the Box reklámügynökség 2007-es plakát sorozatán állatmintázatokat 

használt fel egyéb ornamentális díszítômotívumokkal, hirdetésként. a mûvész az olasz 

guodo Daniel, akit testfestéses állatimitációival lett világhírû.

egy 2007-es gerilla kampány milánóból a járda felfestését választotta az üzenet közvetítô 

médiumának. az ügynökség a mtN company, a megrendelô pedig ezzel a kampánnyal egy kul-

turális eseményt az építészet és a design kapcsolatáról szóló rendezvényhez kapcsolt. 

az ügynökség ilyen indirekt módon kívánt kapcsolatot teremteni az épített környezet, a 

tervezés és az utcai járókelôk között.

A képek forrása: 
www.coloribus.com (a letöltés ideje: 2008.VIII.12.)

A képek forrása: 
www.coloribus.com (a letöltés ideje: 2008.VII.27.)
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felice variNi térBeli illúziói

felice varini svájci mûvész, aki geometrikus perspektíva csalásokat épít fel különbözô 

terekben. a munkák pontosan számítógépesen kiszerkesztettek és stencil technikával ke-

rülnek megvalósításra. 

munkái egy bizonyos nézôpontból összeállnak, a többi helyrôl szemlélve dekonstruktív, a 

környezettôl egyrészt idegen, másrészt egyszerre szerves kompozíciók. a mûvész szerint 

munkái a nézôpont hagyományos reneszánsz ideájának átértékelései, és új perspektívát 

nyitnak az autonóm térbe helyezett rendszerek értelmezéseinek.

esther stocker tér-illúziós iNstallációi

esther stocker osztrák mûvész munkáiban kilépteti a statikus vonalháló rendszert a tér-

be, megtörve  a kétdimenziós felületet. munkáinak alapkérdése a tér és a mûvész hagyo-

mányos viszonyának újraértelmezése, a térszemlélet durva feltörése által egy dialektus 

kialakítása a szemlélô és környezeti rendszerek között. 

A képek forrása: 
wwww.varini.org (a letöltés ideje: 2008.I.28.)

A képek forrása: 
www.estherstocker.ne (a letöltés ideje: 2008.XI.21.)
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raszteres Betû, Bifur 1929, cassaNDre

cassandre a tervezôje a Bifur nevû betûnek, 1929-ben. a három változatban megtervezett 

betû, amelyben a vonalraszteres rész az egyik önálló típus, a mai napig is az egyik 

legizgalmasabb, legreduktívabb, legjátékosabb betûtípus, amely formailag feszegeti a 

perceptuális észlelés határait.

a betûtervezésre a megbízást a franciák legrégibb betûforgalmazó és terveztetô cége, a 

Deberny et peignot adta, akik külön brosúrában, egy grafika lapban is megjelentették ezt 

a korszakos betûtípust, a Bifur-t.

kiemelték az építészeti jellegét és a formai különbözôségét az eddig összes megjelent 

betûtípustól. eredetileg, céljai szerint egy art Deco stílusú reklámbetû, amelyben az 

alaki energia hatalma fogalmazódik meg a mottójuk szerint.

cool, julie mattei 
Betûterve a Bifur 
NyomáN

a Cool egy ornamentális betû-

típus, amelyet julie mattei a 

jeff keedy’s Digital Type design 

osztály tanulójaként tervezett. 

cassandre Bifur betûje adta az 

inspirációt a tervezéshez.

Betûraszterek, BetûorNameNtikák

az 1900-as években a tipográfia képteremtô, formaalkotó, önálló szervezôdéssé vált.

charles rennie mackintosh 1901-es betûképe és a Wiener Werkstaette josef hoffmann ál-

tal tervezett 1903-as emblémája nagyon hasonló, sorköz és betûköz nélküli szigorúan egy 

négyzetbe zárt és tervezett rendszer szerint lett megalkotva. 

richard erdmann schmidt 1919-es plakátján expresszív diagonalitást használ, az 1917-es 

Destijl moduláris betûkép pedig huszár vilmos és theo van Doesburg közös munkája.

A képek forrása: 
Steven Heller és Mirko Ilic (2008), Icons of Graphic Design. Thames & Hudson

A képek forrása: 
Bifur: Wlassikoff, Michel (2008): The Story of Graphic Design in France. Gingkopress, 84-85. oldal
Mattei: www.juliemattei.com (a letöltés ideje: 2008.I.14.)
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BetûorNameNtika felhaszNálása

a British library kapuját David és lida kindersley tervezte meg 2005-ben.

kizárólag egyénileg, a helyhez tervezett betûkbôl álló hatalmas kompozíció. önmagá-

ban valósítja meg az ultra vékonytól az extrém vastagig a betûváltozatok vertikális 

elhelyezésû teljes sorát, lefele szélesedô, sorkizárt rendszerben.

MEMENTO az elnevezése hiroshi yoneya és yumi masuko lámpájának, ami hasonló felépítésû, 

de számokból áll, amelyek folyamatosan sûrûsödnek felfele.

kapható termék a lézerrel kivágott betôornamentika sál a hong kong-i littlefactory-nél.

kortárs szoBrászat és a Betûk felhaszNálása

ralph helmick és stuart schechter szobra 2002-ben készült, bronz betû és szám karakterekbôl 

Brooklyn-ban. a szobor álló, hatalmas madáralakzattá áll össze.

kumi yamashita japán származású amerikai mûvész, aki mûveiben folyamatosan feszegeti a 

szobrászat lehetôségeinek határait. 

2003-as osaka-i installációja számokból áll, amely csak speciális, helyi megvilágítással 

rajzolja ki a nôi alak sziluett formáját.

helvetica orNameNtika az eXperimeNtal jetset-tôl

a Blu-ray 2008-ben készült csomag, limitált példányszámban elôállított „record package”, 

a hollandiai experimental jetset tervezésében. gary hustwit Helvetica filmjének hatására 

készült, a szerzô szignálta mind az 1500 darabot.

A képek forrása: 
Szobor: www.kumiyamashita.com, www.handsart.net (a letöltés ideje: 2007.VIII.27.)
Helvetica: www.experimentaljetset.nl, www.aisleone.net (a letöltés ideje: 2008.VIII.1.)

A képek forrása: 
Kapu:www.publiclettering.org.uk (a letöltés ideje: 2008.VI.13.)
Lámpa:www.tonerico-inc.com (a letöltés ideje: 2008.III.26.)
Sál: www. littlefactory.com (a letöltés ideje: 2008.VI.12.)
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atlas, street art és a BetûorNameNtika

a francia atlas csoport munkáiban a izgalmasan keveredik a tradicionális arab tipográ-

fia, a latin feliratok, és a street art újraértelmezése.

el shaarani a kortárs iszlám betûornamentika képviselôjeként alkot geometrikus rend-

szerû, de mégis a hagyományos kalligráfiát követô alkotásokat.

Betûraszterek utcáN és kiállítótermekBeN

tania mouraud francia mûvésznô munkáiban a leggyakrabban használt képi elemek a 

betûkarakterek. keskeny, az olvashatóság határait feszegetô betûi elfordulnak az olvasa-

ti értelmezhetôségtôl, önálló, izgalmas felületû, kommunikatív rendszereket alkotnak.

peNtagram, saks fifth aveNue arculata

2007-ben a pentagram Design megbízást kapott az ismert New york-i áruház, a saks fifth 

avenue üzleti kommunikációjának megtervezésére. a hagyományos írott betûtípus elemeit 

kiforgatva reduktív, de rendkívûl játékos és izgalmas fekete-fehér rendszert dolgoztak 

ki, amely az összes kommunikációs felhasználáson alkalmazásra került, ezáltal biztosítva 

feltûnô, az összes többi kereskedelmi cégtôl eltérô, jól megjegyezhetô arculatot. 

reNé kNip, költészet és DesigN találkozása

rene knip 2001-es munkája az összerakható, betûkbôl álló szemétégetô, amely 24 részes 

sorozat, aminek minden darabja a holland költészet egy alkotását tartalmazza. 

a használó kapcsolatba kerül a természettel, az idôvel, a felvillanó, majd tovatûnô 

mûvészettel, a költészet, a tipográfia és a kortárs design szerencsés találkozásában. 

A képek forrása: 
Betûraszter: www.tania-mouraud.net (a letöltés ideje: 2008.VI.13.)
Atlas: www.latlas.net (a letöltés ideje: 2008.III.28.)
Betûornamentika: www.elshaarani.com (a letöltés ideje: 2008.XII.16.)

A képek forrása: 
Arculat: www.pentagram.com (a letöltés ideje: 2007.XI.1.)
Szemétégetô. www.atelierreneknip.nl (a letöltés ideje: 2007.XII.12.)
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multistorey, arculati reNDszer a trim számára

2005-ben a londoni stúdió a trim film és videó editáló cég számára készített arculatot, 

amelynél a geometrikus op-art elemekkel magára a munkafolyamatra, a vágásra utaltak, 

hasonlóképpen, mint amikor a grafika ilyen hatásmechanizmusa a szemre gyakorol hatást.

a BrNo-i grafikai BieNNále 2008-os arculata

a Brno-i Biennálét 1963 óta rendezik, a világ egyik legrégebbi grafika seregszemléje.

abbott miller a tervezôje a Brno Echo címû multimédia kiállításnak a biennále keretén 

belül, melynek alcíme Ornamentika és a bûn Adolf Loos-tól napjainkig.

jirí hadlac a tervezôje az emblémának, amely koncentrikus vonalak rendszerébôl álló B-t 

formál, és az elsô kiállítástól kezdve használatban van. ugyanezzel a rendszerrel lett 

hozzáillesztve az e karakter, ezzel kialakítva a Brno Echo mai arculatát.

az egész kiállítás minden részén egységesen ez a vonalas rendszer kapcsolatot teremt és 

párbeszédet indukál a kiállított hatvanas évekbôl származó és a kortárs munkák között, 

és ezeknek párhuzamait, ellentéteit, egymásra épülését grafikailag jól szimbolizálja. 

a kiaDváNytervezés és az op-art találkozásai

2007-ben a hong kong-i victionary könyvkiadó a TypeAddicted címû könnyborítóján alkal-

mazta az optikai illúzió, a raszterek és a tipográfia kapcsolódását. a könyv ars poeti-

ca-ja szerint a betû az a grafikai elem, amelynek szeretete és használata a jó tervezôk 

körében függôséget okoz.

a kortárs tervezôk sokszor használják ezeket a lehetôségeket. megjelennek kisnyomtatvá-

nyokon, kreatív borítókon, vagy sokszor a diplomázók munkáiban egyaránt.

megjelent londonban a a2/sW/hk kiállítási 

arculatként, a victionary más könyvénél, 

Zoom in-Zoom out címmel, a fiatal francia 

tervezô, thiebault pikor Nicolas pedig dip-

lomamunkájaként is használta az op-art és a 

tipográfia találkozását.

A képek forrása sorrend szerint: 
www.victionary.com,
A2/SW/HK London, Eyes, Lies + Illusions, 2004 (a letöltés ideje: 2008.VI.23.)
Zoom In Zoom Out: www.victionary.com (a letöltés ideje: 2008.VII.1.)
Thiebault Pikor Nicolas diplomamnkája, 2007, www.etapes.com (a letöltés ideje: 2008.VI.10.)

A képek forrása: 
Arculat: www.multistorey.net (a letöltés ideje: 2007.XII.1.)
Brno: www.blog.pentagram.com (a letöltés ideje: 2008.XI.10.)
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michiel schuurmaN és a hollaND kortárs tipográfia

michiel schuurman tipográfiára specializálódott és saját tervezésû betûivel, betûképeivel 

dolgozik lehetôség, szerint fekete-fehér szín használatával.

részvétele az új kiállítóhely a De service garage összképének kialakításában nem csak a 

grafikára korlátozódik. az egész intézmény szellemisége átveszi az op-art alapelveit, 

így a külsô és a belsô megjelenés megtervezését is schuurman végzi.

a hotel maria kapel számára készült meghívója klasszikus op-art elemekre épül, részben 

a csíkos felületek, részben a penrose féle háromszög együttes alkalmazásával.

A képek forrása: 
www.michielschuurman.nl (a letöltés ideje: 2008.XI.20.)

michiel schuurmaN és a hollaND kortárs poszter

a chicago poster Biennale 2008-as kiállításán négy munkája is szerepelt, mindegyik a 

Horse Move Project Space részére készült.

a három fiatal mûvész által alapított és mûködtetett Horse Move Project Space részére 

készült anyagai önálló vizuális kísérletekként felfogott kiállítás plakátok.

A képek forrása: 
www.michielschuurman.nl (a letöltés ideje: 2008.XI.20.)
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richarD NiesseN tipográfiai városa

2007-ben chaumont-ban, a nagy nemzetközi poszter és grafikai kiállítás keretén belül 

lett bemutatva a holland tervezô richard Niessen Typographic Masonry City címû alkotása. 

a 150 elembôl álló, többrészes kompozíció építôelemei a betûk, és a textúrák. a mûvész 

munkájával a kortárs városi környezet bonyolultságát, a falragaszok, reklámok és az 

architekturális környezet viszonyrendszerét ábrázolja.

richard Niessen egész munkásságára ez az aprólékos elemzô, teremtô strukturalizmus a 

jellemzô. 2006-ban a stedelijk múzeum számára készült éves jelentésében a név kilenc 

karaktérébôl építi fel kortárs iniciáléit, a minták pedig a fejezeteket különítik el.

A képek forrása: 
www.niessendevries.nl/ (a letöltés ideje: 2007.XII.13.)

kortárs múzeum arculat a thoNik tervezéséBeN

a rotterdami museum Boijmans van Beuningen arculati rendszerét a holland thonik stúdió 

tervezte meg 2007-ben. az egységes, az embléma vonalrendjét követô tipográfia megjelenik 

a teljes arculaton, a kiállítási poszterektôl a tetôre tervezett impozáns dekorációig.

2008-ban a thonik sanghai-ban nagyszabású kiállításon grafikai szônyegeket állított ki, 

ezen szerepelt nagy méretben megszôve a múzeum emblémája.

A képek forrása: 
www.thonik.dma.nl (a letöltés ideje: 2008.XII.1.)
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op-art és a kortárs plakát chamouNt-BaN 

martin Woodtli fiatal svájci tervezô munkája chaumont-ban 2005-ben i. helyezett  lett. 

munkásságának egyik legizgalmasabb darabja a 2003-as Kísérleti filmfesztivál plakátja.

a német cyaN stúdió kapta a második helyezésért járó díjat, az ô munkásságukban is sok-

szor tudatos kommunikatív szerepe van az optikai struktúrák alkalmazásának.

ralph schraivogel, kortárs svájci plakát

ralph schraivogel a svájci plakátmûvészet kiemelkedô alakja. munkáiban szervesen, tuda-

tosan keveri az észlelés és az autonóm teremtés fázisait nagyon sajátos végeredménnyé.

plakátjain az op-art elemek felhasználását kibôvíti a fotográfia lehetôségeivel, ezzel 

létrehozva egy megváltozott, új, szerves kapcsolatot a kép és textualitás között.

A képek forrása: 
http://www.lahdenmuseot.fi/main.php?id=449, www.posterpage.ch (a letöltés ideje: 2008.VII.22.)

A képek forrása: 
Woodtli: www.ville-chaumont.fr/festival-affiches/2005/html/indexlaureat.html, www.woodt.li (a letöltés ideje: 2008.XI.11-17.)
Cyan: www.cyan.de (a letöltés ideje: 2008.XI.12.)
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iD tv arculati reNDszere hollaNDiáBaN

az antwerpen-i lava grafika stúdió lett megbízva a iD televízió arculati rendszerének 

kidolgozásával. a négy alapelem és az ezekbôl készített raszterek játéka az arculat min-

den elemén, a nyomtatványokon, a spot-okban, a belsô dekorációknál is végig egységes. ez 

minden kommersziális kereskedelmi standard-tôl eltérô megjelenést biztosít a hollandok 

második legnagyobb független produkciós csatornájának.

az egységes arculati elemként megjelenô vizuális kód elemek kapcsolatot teremtenek a 

digitális kommunikáció kód nyelvezete, a grafikai nyelvezet és a kommunikáció minden 

médiális megjelenése között.

lust, tipográfia, DesigN & propagaNDa

a lust holland grafikai tervezô stúdió hágában, 1996 óta mûködnek. generatív alapú fo-

lyamat-rendszereket dolgoznak ki a grafika és az interaktív kommunikáció lehetôségeit 

maximálisan kihasználva. koncepciójuk szerint az átjárhatóságot és egyezôségeket kere-

sik a design, az új média, az információs technológiák, az építészet, a várostervezés 

és a grafika minden mûfaján belül.

a Parasite nevû project interaktív kinetikus op-art munka, amelyben a billentyûk segít-

ségével képezhetôk a személyre szabott képi és hangi elemek.

a Scraper egy egyszerû betûíró modul, a körülöttünk levô információs háló strukturáló-

dását, növekedését szimbolizálja. random betûháló, ami tetszôleges betûkép beírásával 

generálva, a google rss feed-et használja a hozzáadott szavak kikeresésében.

a Posterwall project a Breda-i új graphic Design museum megbízására készült részben 

online, részben a múzeumban álló installációs project. a gyûjtemény 600 plakátja a 

random térhálós elrendezésben ötpercenként újragenerálódik, az elmúlt 100 év és a jövô 

közötti szoros és interaktív kapcsolatot prezentálva.

A képek forrása: 
www.lust.nl (a letöltés ideje: 2008.XI.21.)

A képek forrása: 
www.lava.nl (a letöltés ideje: 2008.XI.12.)
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a mestermuNka Bemutatása

az egyetemi tanulmányaim alatt kezdett foglalkoztatni az a gondolat, hogy hogyan lehet 

a tervezôgrafika nagyon széles spektrumú kommunikációs lehetôségeit úgy használni, hogy 

a tervezôi munka egyszerre legyen autonóm mûvészeti teremtés, és emellett tudatosan 

használja fel a grafikára jellemzô sokszorosító médiumokat.

a kilencvenes években megjelenô számítógépes tervezés rendkívül tág perspektívát biz-

tosított a szakmában dolgozóknak arra, hogy megjelenhessen ez a típusú tervezôi menta-

litás. ebben az idôszakban születtek azok a szerzôi könyvek, amelyek nem megrendelésre 

készültek, és nem megvalósult munkákat mutattak be, hanem a tervezôi gondolkodást, a 

tervezési folyamatot magát. 

az elmúlt húsz év alatt ez a köztes helyzetû autonomitás, amely nem tekinthetô sem az al-

kalmazott grafika, sem a hagyományos autonóm mûvészet részének, fokozatosan megerôsödött 

és a szakma vezetô ideológiai és a korra aktívan reflektáló szegmensévé vált. ennek a 

megismerése, az aktuális gondolatok aktuális nyelvezettel való vizualizálásának a ku-

tatása a doktori idôszakom elôtt kezdôdött, és azóta is tart. ezeknek a folyamatoknak a 

megértése nélkülözhetetlen egyrészt az oktatás, másrészt a saját munkám szempontjából. a 

grafika csak akkor válhat a kor hiteles nyelvezetévé, ha érti is, és képes is korszerûen 

használni és alkalmazni ezt a vizuális nyelvet. emellett ez a nyelvezet globális szinten 

válik csak jelenleg valóban kommunikációs eszközzé, ezért is fontos számomra a folyama-

tos befogadása és megértése a kor lehetôségeinek, viszonyrendszereinek, munkáinak.

ennek megfelelôen strukturálódott át bennem az elmúlt hét év alatt, hogy mi is lesz a 

mestermunka végleges médiuma. alapvetô célom volt mindig, hogy az általam létrehozott 

bármilyen mû lehetôleg minél több emberhez eljusson, és erôs kapcsolatba kerüljön a 

környezettel. ezért választottam a tervezôgrafikát, ebben láttam a legtöbb lehetôséget 

ennek megvalósítására. a tanulmányok megkezdésekor a hagyományos médiumok és új anyagok 

ütköztetése tûnt a leginkább kornak megfelelô megjelenésnek. a két önálló kiállítás után 

fogalmazódott meg bennem, hogy a hagyományos, galériás megmutatkozás jelenleg az egyik 

legkisebb kontaktszámot eredményezô információ eljuttatási forma, és rendkívül behatá-

rolt térben és idôben. a hagyományos nyomtatási médiumok szerepe ebben a tekintetben 

pozitívabb, de az árfüggôsége miatt a lehetôségei mégis korlátoltak.

ezek a gondolatok vezettek el oda, hogy a mestermunka anyagát végül nem kiállítás és nem 

a nyomtatott médium által létrejött könyvek bemutatásával érzem befejezettnek, hanem 

felhasználom a kor legkorszerûbb, ingyenes információ eljuttatási lehetôségét. a teljes 

anyagot három, önálló blog formájában feltöltöttem az internetre. 

ezzel meg tud valósulni az a célom, hogy bárki a világban, bármikor találkozhasson az 

általam létrehozott anyaggal. Nincs idôbeli korlát, nincs anyagi korlát, és az egész így 

teljesen aktív is tud lenni. a világból bárhonnan reflektálhatnak a teljes anyagra, és 

nekem lehetôségem van erre reagálni is. ezáltal az egész tervezés egy aktív folyamattá 

válik, és így meg tud valósulni az a szándékom, hogy a folyamat, amelynek a bemutatott 

anyag egy lezárható részét jelenti, mégse záródjon le teljesen, és a valós kommunikáció 

beindulhasson.
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a mestermunka maga egy három részbôl álló grafikai mû. a tervezés, a vizuális folyamat 

reprezentációja, az észlelés, a teremtés, és a üzenetközvetítés három fázisának bemu-

tatásán keresztül. az egységes design, az összefogó arculat foglalja szerves egységbe 

az egyenként is önálló értékû három anyagot, amelyek bár egymásra épülnek, de mégis 

függetlenek egymástól.

maga az anyag számomra az autonomitás, az autonóm könyv sajátos értelmezése. eszerint 

az alapgondolatom nem elsôsorban a saját mûvészeti világ bemutatása, hanem pontosan 

felépített vizuális és verbális tartalomközlés a saját mûvészi világ használatával. a 

függetlenség, a szabadság, a közlési szándék dominál, ezek választották meg azokat a 

mûfajokat és médiumokat, amelyben az anyagot megjelentettem.

a másik alapfogalom, amelyre törekedtem, egy olyan tudatos redukció alkalmazása, amely-

lyel saját magam is korlátok közé szorítottam ennek elérése érdekében. ennek legnyil-

vánvalóbb megnyilatkozása a színek használatának teljes elkerülése. minden létrejött 

eleme a munkámnak, az összes alapanyag és végeredmény kizárólag fekete színnel és ennek 

tónusaival lett megfogalmazva. ennek elsôdleges funkciója a radikális költséghatékony-

ság a hagyományos nyomdai alapú megjelentetéseknél.

számomra a színektôl való távolmaradás viszont nem járt lemondással. végig arra töreked-

tem, hogy a leginkább rám jellemzô elemi tervezési alapszempontokat betartsam. a feke-

te-fehér színvilág, kiegészítve az ezüsttel, amely a szürke anyagszerû megjelenéseként 

szintén ennek a színtartománynak a részeként értelmezendô, ez a hozzám legközelebb álló 

grafikai világ. az erôs színek használatakor annyira erôs kifejezô erôt érzek bennük, 

hogy csak akkor, és nagyon tudatosan alkalmazom ôket, ha azoknak pontosan megfogalmazott 

szerepük, tartalmi többletük van. a világról, ahogy én látom, ahogy én érzem, sokkal 

ôszintébben tudok vallani nélkülük, mint velük.

a három könyv anyaga nagyon személyes, a leginkább bennem rejlô, engem foglalkoztató 

gondolatok, képek, élmények összegzése. az elmúlt években a legtöbbet azzal foglal-

koztam, hogyan lehet egy mûvésznek tudatosan keresni önmagában azokat a rá jellemzô, 

elemi tervezôi gondolatokat, eszközöket, amelybôl egy olyan összkép áll össze, amely 

nem rajzi, képi stílust eredményez, hanem egy ennél sokkal összetettebb, folyamatosan 

fejleszthetô, alakuló, de nagyon belsô és mély valóságból táplálkozó egységet. ennek 

a tudatos önanalizáló folyamatnak a része színredukció, és ennek a végeredménye az a 

három szó, amelyhez a dokumentumgyûjteményben szereplô anyagokat válogattam. az optikai 

szó mûvészeti értelmezése összefügg az op-art megjelenésével, de a valóságban sokkal 

régebben jelentkezett, és sokkal inkább összefügg az emberi ôsi szimbólumok, motívumok 

világával. ennek elemei a csíkok, a hullámvonalak, a spirálmotívumok, ezek minden nép 

legôsibb mûvészetében fellelhetôek. én ezt az elemi, a magáról az élet keletkezésérôl, 

a rendezési elvekrôl szóló rendszert kívántam ábrázolni az egész arculattal, amelynek a 

csíkok, a csíkosság a vezérmotívuma. 

a horizontális csíkosság megjelenik a formátumban, a betûtípus választásában, a grafikai 

és a tipográfiai rendszerben. ezt kutatom egyszerre az élet és a mûvészet megnyilvánu-

lásaiban, és az ezek közötti szerves kapcsolatot. ebbôl adódik, hogy számomra az op-art 

pont, hogy nem hideg és mértani, ahogyan a mûvészettörténészek értelmezik, hanem pont 

nagyon ôszinte és hiteles, tudatos felvállalása annak, hogy a személyes mondanivaló 

teljes alárendelôdik az univerzalitásnak. aki ezt vállalja, tudja, hogy a mondanivalója 

maga az egyetemesség, célja az elemi viszonyrendszerek ábrázolása. ez teljesen függet-

len a tértôl és az idôtôl, és a mûvész személyétôl is, és kapcsolódásokat eredményez a 

vizuális kultúra történetén belül. maguk a médiumok hordozzák az idôt és a helyet, a 

tartalom viszont átlép minden mûfaji korlátot, mert magáról az élet lényegérôl szól. 

ezt az egyetemességet számomra a természettel, mint elemi, minket felépítô matériával 

való kapcsolat értelmezése jelenti. ezért a második, rám jellemzô kifejezés, az or-

ganikus szó, amely a mintázatteremtésre utaló harmadik, az ornamentális szóval együtt 

mindhárom munkámban szervesen jelen van és összekapcsolódik. a három kifejezés egyszerre 

jelenik meg az makro és mikrokozmosz, az életet felépítô és rendezô struktúrák mind-

egyikében. ennek a szerves kapcsolódásnak, az életnek magának a kutatása a metafizika 

témája, amely ezzel hozzám nagyon közel áll hasonló kérdésfeltevéseivel. az alapkérdé-

sekre adott válasz sohasem lehet örökérvényû és komplex, mert az ember sosem fejtheti 

meg az élet titkát, de kutathatja, foglalkoztathatja, és ez a mûvészet alapfeladata volt 

mindig. ezzel a gondolkodással tudok csak azonosulni, a saját alkotói munkám ennek a 

keresésnek a bemutatása. maguk a mûfajok viszont nem függetlenek tértôl és idôtôl. ezért 

én, mint tervezôgrafikus, aki egy digitális korban él, a saját magam által elérhetô, 

legkorszerûbb mûfajokat és médiumokat használtam azoknak a gondolatoknak, érzéseknek a 

közlésére, amelyek a legszemélyesebbek bár, de mégis egyetemesek.

célom egyfajta transzparencia felállítása az autonomitás, a tömegmédiumok és az egyete-

mes mondanivaló között. ennek eszköze a redukció mellett a vizuális kommunikáció, mint 

sok médiumot használó korszerû mûfaj. célom az, hogy a képeim, gondolataim, sok emberhez 

eljussanak ezáltal, és továbbgondolást, párbeszédet eredményezzenek. a bergsoni idéze-

tek hidat képeznek az idôben, a száz éves távlat a gondolkodásban inkább összeköt, mint 

eltávolít. a kapocs a korszerû vizuális nyelv olyan alkalmazása, amely témája miatt 

mégis magában hordozza az idôtlenséget.

mindhárom könyv anyagában egyszerre jelenik meg az organikusság, a természeti elrendezôdések 

vizsgálata, a ornamentalitás, mint mintázatteremtés, és az optikai mintázatok rendszere. 

a folyamat rólam, mint tervezôrôl, látó, érzô, gondolkodó mûvészrôl szól. 

az elsô könyv a látás, az észlelés képeit rögzíti. a természettel való szerves kapcso-

lat, ennek megfigyelése visszavezet az örök emberi létkérdésekhez. ezek az anyag evolú-

ciójának, az állandóságnak, a végtelennek, a rendnek és a rendezetlenségnek, a rész és 

az egész viszonyrendszereinek, a teremtés által létrejött idôtlen harmóniának vagy éppen  

a meg nem ismételhetô, pillanatnyi szépségnek a vizsgálata.

ebben a folyamatban keresem az egyedit, megismételhetetlen és az egyetemest egyszerre. 

ez a könyv a szemlélô, feldolgozó, befogadó, megértô fázis bemutatása.

a második könyv a környezetem elemeibôl építkezik. ez a mintateremtés, mintázatterem-

tés a tervezés elsô fázisa. végeredményét tekintve tudatosan távolságtartó, mindenkihez 

szól, alepvetôleg magáról a végtelenrôl, a harmóniáról, az egyetemességrôl. alapanya-

gát tekintve viszont teljesen személyes, részben az elôzô könyv képeinek feldolgozása, 

részben a saját, közvetlen környezetem, a város beemelése a természeti rend által idea-

lizált komponálási struktúrába. a tervezési út azonossága által kapcsolat teremtôdik a 

természet és az épített környezet között, párbeszéd indul be. ezeknek a képi rendszernek 

beemelése a mindennapi élet színtereire azért fontos számomra, hogy ez a kapcsolódás 

létrejöjjön, létrejöhessen a mai emberekben, és szervesebben érezzék az összefüggést a 

városi lét és a természet között.

a harmadik könyv a kortárs grafikai kommunikáció eszköztárának a használatával él. a 

bergsoni idézetek jelennek meg olyan képfelületeken, amelyek leginkább a hagyományos 

plakát mûfajára hasonlítanak, ahol a képi és a verbális üzenetek egy felületen belül 

kerülnek szerves kapcsolatba. olyan önállóan is alkalmazható lapokat akartam létrehoz-

ni, amelyek a mai, kortárs grafika lehetôségeit, eszközeit felhasználva arról üzennek, 

hogy én mit érzek, gondolok az életrôl, a tervezérôl, a mûvészetrôl és mindezeknek a 

összefüggésrendszerérôl.
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a szabad akarat viszont mégis viszonylagos és csak adott számú lehetôség közötti szabad 

választási lehetôséget jelent a valóságban. a metafizika vizsgálja ez elemi rend szabá-

lyossága és az akarat szabadságának összeegyeztethetôségének viszonyrendszereit.

„szabad erôközpont az, amely nem reagál azonnal szükségképp a fizikai tör-

vények szerint, hanem maga választja meg a visszahatás módját és idejét. 

tehát 1. itt a visszahatás nem történik mindjárt aktuáliter, hanem az át-

vett energia felhalmozódhatik virtuális visszahatássá; 2. e felhalmozott, 

virtuális energiának esetleg több útja is lehet az aktualizálódásra, va-

gyis a tényleges visszahatásra, más szóval a mozgás útja elágazhatik. men-

nél komplikáltabb ez az elágazás, annál több a választás lehetôsége (hogy 

mely úton engedjük tovább a mozgást): vagyis a szabadság.”2

Bergson szerint az észlelés maga fizikai percepciók összessége. ezáltal maga a látás 

anyagi minôség, ellentétben az emlékezéssel, amely a percepciós észleléseket az anya-

giságtól elvonatkoztatva láncolattá alakítja. ennek elemei a fizikai világ észleletei, 

amelyek összefonódnak a megelôzô percepciók összességével, ezáltal nem válnak el pont-

ként az idôben, hanem szerves tartammá rendezôdnek. ez a bergsoni tartam, amelynek ki-

terjedése van, és ez maga a valóságos észlelés. enélkül a látás pontok, színek halmazává, 

az idô a pillanat  összefüggésrendszer nélküli kiragadott elemévé válik. az emlékezet 

nélkül nincs meg a szabad választás lehetôsége, a pillanat determináltsága ellentmond 

a tudat keletkezésének. így maga a tartam az idô mozgásának az a kapcsolati rendszere, 

amely összekapcsolja a különálló pillanatokat, élôlényenként különbözôképpen rendezve 

az észlelés fázisait. ezért tehát a szabad akarat maga az értelem, az egyéni tudat ki-

alakulásának az alapja és ebbôl vezethetô le az egyéni különbözôség és ezáltal maga a 

mûvészi alakítás, tett is. a bergsoni anyag és lélek mégis egységes, ezeknek összekap-

csoló eleme a mindenütt létrejövô mozgás, amely az anyag létrejöttének a feltétele. az 

anyag a mozgás révén állandóan alakul, ezáltal az észlelésünk is, a folyamat a szerves 

és szerves viszonylatában el nem különíthetô, a múlt, a jelen és a jövô rendszerében 

ez a folyamatos átalakulás rendszere összeköti a dualista világnézet anyagi és szellemi 

pólusát. a mozgás és a változás az egyetlen abszolút valóság, amelynek: „ritmusbeli kü-

lönbségei (skálái) vannak, de alapjában egynemû.”3 Bergson szerint az anyag maga a tér 

és idô pillanataiban törekszik a különválásra, a szétesésre, amit az észlelés befogadni 

és értelmezni tud. ezáltal az anyag mozgása épp ellentétes az értelemmel, az egyik a 

szétesés, a másik a rendezés irányában mozdul el. 

„a földi élet oly lendület, mely az anyag között, az anyag irányával ellentétes 

irányba törekszik mozogni: a szükségesség, a halál helyett, a szabadság, a te-

remtés felé. ez az életlendület a teremtô fejlôdés, mely az anyag között, annak 

ellentétes irányú mozgásával szemben csak nehezen tudja érvényesíteni a saját 

mozgását. De a lendület lényegében lévén folyton erôsödni, mindig jobban és job-

ban küzd meg az akadályokkal, és jobban közeledik a szabadság felé, melyet végre 

az emberben elér. az élôlény a két ellentétes mozgásnak, anyagnak és életnek 

rezultánsa, érintkezése. érthetô tehát, hogy mindkettôbôl van benne valami. az 

életlendület alapjában egységes (vagyis inkább egység és sokaság kategóriái rá 

nem alkalmazhatók, mert nem tér szerinti), de az anyaggal érintkezve felbomlik és 

sok folyton oszló, szaporodó élôlényben valósul meg. mindazonáltal megtartja egy-

ségét, mint ahogy egy költeményben a strófák és szavak sokaságán át egy lendület. 

az életlendület tehát egység a sokaságban. ez egység okozza, hogy az élôlények 

mind egymásra vonatkoznak, és nagyobb egységekké összeolvadnak (a sejtek szer-

vezetekké, a szervezetek társaságokká), melyeknek céljuk mind nagyobb szabadság 

biztosítása az anyag ellen.4

BergsoN filozófiája

henri Bergson (1859-1941) francia filozófus a XX. század elején új metafizikai rendszer 

kidolgozója, megteremtôje. filozófiája tudatos és pontosan felépített lázadás a kor me-

chanisztikus gondolkodási rendszerei ellen, ezzel rendkívül erôs hatást gyakorolt a kor-

társ mûvészekre. alaptézisei, a világ megismerésének, a mozgató rendszerek tanulmányo-

zásának bergsoni útjai újra aktuálissá váltak a XXi. század elején, amikor az emberiség 

egy aktív, teremtô fázis korszakának hajnalán az emberi lét és alkotás lehetôségeinek 

sokszor végsô határait feszegeti.

„az anyagi világ teljességgel mechanisztikus: ez annyit jelent, hogy minden 

pontja hat minden más pontjára, azon törvények szerint, melyeket a fizika 

leír; az anyag minden pontja oly energiaközpont, mely minden más pontról 

jövô energiát átvesz és átbocsát, vagyis szükségképp reagál. ez az anyagi 

világ kiterjedt térben és idôben, azaz végtelenül felosztható végtelen sok 

pontra és végtelen sok pontszerû (térszerû) pillanatra, melyek mind különál-

lóknak látszanak, de egyik sem hoz semmi újat, mert minden pont kiszámítható 

a többi pontokból, minden pillanat a többi pillanatokból, úgyhogy minden 

pont determinált (ami a szabadságnak ellentéte).

láttuk azonban, hogy az élet lényege ezzel ellentétben a szabadság. tapasz-

talásból tudjuk, hogy az élet kisebb-nagyobb foka mindig együtt jár a tudat 

kisebb-nagyobb fokával s elôbb láttuk, hogy az értelem, e tudat egyik alak-

ja, a determinált élettelen anyag mozgásának irányát követi, csupán annak 

felfogására képes és célja praktikus.”1

a mai kor szemlélete rendkívül materialista. ez a tudomány rohamos fejlôdésével együtt 

lehetôséget biztosít olyan teremtési eszközök és rendszerek kidolgozására, amik kér-

désessé teszi az embernek a természeti világban eredetileg meghatározott funkcióit. 

felmerül az a kérdés is, hogy ez a fázis tart-e ott, hogy a bergsoni szabadságként 

megfogalmazott értelem részévé válhat-e a teremtett matériának, megtörténhet-e isteni 

beavatkozás nélkül az anyag fizikai átalakításával az értelmi teremtés maga. a metafi-

zikai értelmezések aktualitását ezeknek a jelenségeknek az a problémája adja, hogy pont 

a túlzottan materiális és mechanisztikus világkép miatt az ember elvesztette a szerves 

kapcsolódási pontokat azzal a közeggel, amelybe teremtôdött, és amelynek szerves részét 

képezi. ez az anyagi világ elemeinek körforgása és a fizikai lét elemi fenntartását 

biztosító természet maga. 

ennek a szerves kapcsolódásnak tudatos, értelmezô és felelôsségteljes visszaállítása 

nélkül az aktuális lehetôségeket kontroll nélkül kihasználó teremtô aktus önmaga ellen 

fordul, és elveszti a létéhez szükséges életteret. ebben az értelemben rendkívül fontos 

a harmadik évezredben a metafizika, mint elemi filozófia, amelynek alapként kellene 

szerepelni az összes tudatformáló oktatási rendszerben. a metafizika alapproblémái, 

hogy mi is a létezô és mitôl létezik maga a létezô, mi maga a létezést kialakító és 

mozgató rendszer, ezek alapkérdések az egész emberiség és a vallások történetében. a 

filozófiájának alapja, hogy a dolgok valódi természete nem jelenik meg az érzékszerveink 

által, ezek elôhívása csak a gondolkodási, az észlelései, a teremetési folyamat során 

érzékelhetôk és értelmezhetôk. 

a metafizika egyik alapkérdése, hogy honnan származik a természet eseményeiben 

megfigyelhetô rend és hogy hogyan kapcsolódik a természeti rendszerekbe a szabad akarat, 

azaz az emberi gondolkodás által létrejött tett. ebben a cselekedetben a legfontosabb a 

választás, a szabad döntés lehetôsége és ennek a felelôsségének a kérdése. 

1 Bergson, Henri (1987), Teremtô fejlôdés. Akadémia Kiadó, Budapest, Babits Mihály elôszava, VIII. oldal 2 Bergson, Henri (1987), Teremtô fejlôdés. Akadémia Kiadó, Budapest, Babits Mihály elôszava, VIII. oldal
3 Bergson, Henri (1987), Teremtô fejlôdés. Akadémia Kiadó, Budapest, Babits Mihály elôszava, XV. oldal
4 Bergson, Henri (1987), Teremtô fejlôdés. Akadémia Kiadó, Budapest, Babits Mihály elôszava, XVII. oldal
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Dienes valéria az elôszóban kifejti, hogy bár a bergsoni életmû nem megismerhetô kizá-

rólag e könyv olvasásával, mégis a filozófiájának összegzéseként született mû önmagában 

is megismerteti az olvasót a gondolatvilágával.

Bergson ezt a könyvét többéves munka elôzte meg, aztán egy lendülettel néhány hét alatt 

íródott meg. egy új ismerettípust kívánt megteremteni, amelyben leginkább a tartam, azaz 

a teremtô idô, és ennek a szervetlen anyagtól való elkülönítése kerül megfogalmazásra. 

így új szemlélet és új valóságlátás szükséges a világ ezáltal való megismeréséhez. a 

bergsoni intuíció az a megismerés, amelyben egyszerre jelenik meg az anyagi és szel-

lemi valóság szemlélete. az egyszerû materialista érzékelés helyett nem bonyolult fi-

lozófiai utat, hanem magát a komplex megismerést kínálja, amely az emlékezéssel együtt 

lehetôséget ad a fejlesztô, teremtô aktus megismerésére. 

ezzel nem újat kínál, hanem szembeállítja a tudomány szervetlen evolucionizmusát az 

ember szellemi lényének saját evolúciójával, amely mint önálló értelmes lény, csak a 

saját érzékelési szféráinak teljes spektrumát használva alkothat hiteles válaszokat me-

tafizikai kérdésekre.

„a valóság lejtôit megmászó filozófus itt ért a legmagasabb 

tisztásra, melyrôl még minden uti élménytôl terhelten, ta-

nulva és tanítva körülnézett. innen mindent újra látott, amit 

elôbb szûkebb távlatokból szorosabban vizsgált, a részletek 

az egészbe helyezôdtek s ha nem is rendszer de a kiegészülés 

felé tartó világkép nagy körvonalai rajzolódtak meg az óvatos 

empirizmussal dolgozó filozófus gondolkodásában. az élet és 

a szellem fejlôdéstanának természetére vonatkozó meggondolá-

sok, az igazi fejlôdéstan lényegesen spiritualista jellegének 

döntô megvilágítása, az értelem szerkezetének, a tudomány 

és a metafizika szerepének, az értelem s az élettelen anyag 

összehangoltságának és az emberi gondolkodás alapvetô illúzi-

óinak elemzése a filozófia kutatás eredményeinek pozitívumai 

között fog maradni.”6

a bergsoni filozófia lezár egy utat az európai gondolkodásban, ahol a materialista szem-

lélet kizárólag az anyagból kívánta levezetni a lét kérdéseit. új evolucionizmus ez, 

ahol a szellem, a szellemiség, a folyamat, a végtelen és a kreativitás, a szabadság áll 

középpontban. ezzel lehetôséget adott az új, a darwinizmustól és a vallásoktól teljesen 

független gondolkodók, alkotók számára, hogy a teremtést, a mûvészi tettet magát megfo-

galmazzák és ezzel egyidôben ennek a természeti rendszerekkel való szerves kapcsolatát 

egyetemesnek és elengedhetetlennek érezzék. 

ez a szerves egység, amely a bergsoni gondolkodásban az észlelés fizikai, és szellemi 

struktúrája közötti különbség megértésétôl kezdve a teljes alkotás komplexitásáig vezet  

meghatározta sok, huszadik századi mûvészeti irányzat szellemi alapjait.

azért választottam a doktori munkámat kísérô szövegként, mert úgy gondolom, hogy a 

gondolatai egyetemesek és örök érvényûek, ezáltal szerves egységet képeznek az általam 

létrehozott három részes anyaggal. a cím, amely a doktori munkám összefoglaló címe is, 

a bergsoni eredeti francia cím magyar változata, amelynek mindkét szava az eredeti for-

dítás óta meghonosodott a magyar nyelvben, ezért a Kreatív evolúció címet használom a 

Dienes valéria féle fordítás címe, a Teremtô fejlôdés helyett. az idézetek az 1987-es 

kiadásból származnak, amely az eredeti 1930-as könyv reprint kiadása a magyar tudományos 

akadémia gondozásában Babits mihály bevezetôjével.

Bergson szerint a természeti rendszerek vizsgálatához a hagyományos értelmezés nem képes 

alapot teremteni, mivel statikus és izoláló, ezáltal nem tudja értelmezni az élet dina-

mikáját és mozgását. a kreatív folyamtokból való építkezés, mint a mûvészeti teremetés 

sokkal alkalmasabb a mozgáson, és a változáson alapuló, elemi determinációt a szabad 

akarattal keverô életlendület megértéséhez. 

ez a fejlôdés azonban, mint láttuk, teljességgel praktikus célú volt. 

az anyag legyôzése és a szabadság megvalósítása: ez volt az élet-

lendület célja, melyet az emberben elért: az ember szabad uralma az 

anyag felett. az értelem segélyével érte el, mely az anyag mozgását 

követte. mikor a cél el volt érve, beállott az értelmi erôfelesleg 

s evvel az önzéstelen (praktikus, cél nélküli) megismerés vágya. az 

életet is meg akarták ismerni; de evvel szemben az értelemnek be 

kellett látnia tehetetlenségét. lemondjon tehát a filozófia az élet 

megértésérôl? De hisz a történet mutatja, hogy voltak nagy költôk 

és nagy filozófusok, akik az életet tényleg megértették s értésüket 

csodálatos szuggesztív módon ki is fejezték. Nem kell a filozófiának 

lemondania, hanem az értelem mellé segédeszközül kell vennie az in-

tuíciót és ihletet is, mely, mint az ösztönnek az emberben megmaradt 

alakja az élet irányát követni képes. a leghatalmasabb filozófiai 

rendszereket a költôi ihlet s nem a puszta értelem alkotta. minthogy 

az ösztön, ihlet az emberben csak szórványos, csökevény, az értelem 

pedig tudatunk rendes alakja, azért nem tudott az élet megértése, 

a filozófia annyira haladni, mint a praktikus tudományok, kivált a 

fizika; de nyitva áll elôtte az egész jövô és a szabad emberi szellem 

számára nincs lehetetlenség.5

a bergsoni filozófia ettôl pozitivista, hisz az emberi szellem mindenhatóságában, a dol-

gokat befolyásoló erejében. visszaadja a metafizikának az élet neovitalista lendületét, 

harcol a mechanisztikus világszemlélet ellen, ezzel lehetôséget ad a mûvészetnek és az 

intuíciónak, hogy fellépjen a tudomány dogmatizmusa ellen, részben, mint alternatíva, 

részben, mint kohézióra alkalmas pozitív, életadó lendület. szerinte a mechaniszti-

kus, technokrata életszemléletnek nem elveszni kell, hanem ezt használva a mûvészettel 

kohéziót kell teremtenie, amely csak egyûttesen képes összhangba hozni a tudomány és 

mûvészet alkotó szféráit.  

henri Bergson mûveinek magyarra fordítója Dr. Dienes valéria (1879—1978) írónô, filozó-

fus, aki az elsô magyar nôi egyetemi tanár. az 1908/1909-es tanévben párizsban, a sor-

bonne-on tanult és letette második doktori vizsgáját. ezután további két tanévet járt 

egyetemre a collége de france-ban párizsban, ahol Bergson elôadásait hallgathatta. ezek 

az elôadások mély benyomást gyakoroltak a mûvelt,  matematikát, filozófiát és esztétikát 

tanult fiatal nôre. személyes kapcsolatba kerültek, és Bergson gondolkodása teljesen 

átformálta az eddig materialista szemléletû filozófusnô gondolkodását. Bergson munkái-

nak lefordítását nagy tisztelettel, és a mester iránti elkötelezett szeretettel kezdte 

meg. Bergson életmûve nagy elismertségnek örvendett hazájában és külföldön is, 1914-ben 

a francia akadémia tagja lett, 1927-ben pedig irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki.

henri Bergson 1907-es mûve L’Evolution créatrice 1911-ben jelent meg angol nyelven 

Creative Evolution címmel és 1930-ban Dienes valéria fordításában és elôszavával Teremtô 

fejlôdés címmel. Babits mihály írásával indul a könyv, Bergson filozófiája címmel, ami 

már a Nyugat 1910-es 14. számában is megjelent, ezzel bemutatva Bergson gondolkodását 

a magyar olvasóknak.6 Babits és Dienes valéria között egyébként nem csak érdeklôdésben 

voltak közös szálak, hanem távoli rokonság révén személyes kapcsolatban álltak egymással. 

5 Bergson, Henri (1987), Teremtô fejlôdés. Akadémia Kiadó, Budapest, Babits Mihály elôszava, XXI. oldal
6  http://epa.oszk.hu/00000/00022/00060/01697.htm

6 Bergson, Henri (1987), Teremtô fejlôdés. Akadémia Kiadó, Budapest, Dr. Dienes Valéria elôszava, IX. oldal
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linkek:

http://balladoraphotoblog.blogspot.com/

http://balladorapatternblog.blogspot.com/

http://balladoradesignblog.blogspot.com/

kreatív evolúció/Blogok

évek óta szerkesztek grafikai blogokat. a blog, azaz webnapló az ingyenessége, a gyor-

sasága miatt számomra az internetes megjelenés legkorszerûbb formájának tekinthetô. az 

elônye minden nyomtatott alapú hagyományos megjelenéssel szemben emellett az, hogy sem-

miféle idô és térbeli korlátot nem igényel a számítógépes internet kapcsolaton kívül. a 

korszerû információközlés leggyorsabb, legszemélyesebb módja, ezáltal a vizuális kommu-

nikáció mûfajain belül is a legkorszerûbb tartalomközvetítô eszköz.

amikor elkezdtem a doktori munkámnak az anyagát tervezni ez a lehetôség még ismeret-

len volt számomra. aztán amikor elkezdtem tanítani, és a kortárs szaktörténet anyaghoz 

képi elemeket keresni, akkor kezdtem el napi rendszerességgel gyûjteni a kizárólag itt 

elérhetô képi tartalmakat. azóta használom magam is napi rendszerességgel ezt az infor-

mációközvetítési formát.

a tervezôgrafika, amely mindig a legkorszerûbb technológiát kell, hogy használja ahhoz, 

hogy eljuttassa az üzenetet, évek óta használ blogokat, mint szakmai oldalakat. ismert 

magazinok, kiadók üzemeltetnek ilyen oldalakat, és nagyon sok tervezô választja ezt a 

megjelenést. ennek oka a rendkívüli rugalmassága, és a gyorsasága, amely által alkalmas 

arra, hogy webszerkesztô ismeretekkel nem rendelkezô tervezô is napi frissítéssel oszt-

hassa meg a világgal eredményeit, terveit, gondolatait.

ezért tartom fontosnak, hogy a munkám erre a médiumra kerüljön fel elsôdlegesen. Né-

zettsége folyamatosan, ország, és idô szerint nyomon követhetô. megtalálható a munkám 

általa, amennyiben bárki szeretne kérdezni, beszélgetni az anyaggal kapcsolatban. a 

három könyvet külön oldalon szerepeltetem, az egységes, összefogó arculati design jelzi 

a komplex egység jelenlétét, ez itt is, a nyomtatott anyagnál is az elsôdleges vizuális 

összekapcsoló elem.
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kreatív evolúció/arculati struktúra

a „B” betû, amely kiemelve szerepel a borítón, saját terv, amely a hullámvonalba rende-

zett csíkos rendszerrel együtt adja az összekötô elemet a „B” betûvel jelzett tartalmi, 

képi alapok (Balaton, Budapest fotók), Bergson neve és a saját vezetéknevem között.

az arculat fekete-fehér, nem tartalmaz semmiféle szürke árnyalatot. a tónusgazdagság 

csak a képi elemeknél jelenik meg. ezáltal nyomtathatóság szerint alkalmas olyan kreatív 

technológiák alkalmazására, mint a borító tokon megjelenô matt ezüst fólia nyomtatás.

ez a „B”, mint arculati elem indítja el és zárja be a harmadik könyv anyagát, amely az 

önálló plakát értékû lapokból áll össze. az induló oldalakon ezt a design rendszert 

bôvítettem ki Bergson nevének kiírásával, ugyanebben a struktúrában. a záró oldalakon 

pedig ugyanez a „B” betû kerül kapcsolatba mindhárom könyv anyagával, az organikus Ba-

laton fotókkal, az ornamentális Balaton és Budapest mintázatokkal, és az optikai rend-

szerekkel egyaránt.

 

ez a „B”  betû indítja el, kapcsolja egységbe, és ez zárja le a tervezôi folyamatot.

kreatív evolúció/arculati struktúra

az összefogó arculat alapeleme a teljes színredukció és az erôteljes csíkos struktúra 

alkalmazása. ez egyszerre jelentkezik a design összes eleménél. az arculati elemként 

választott betûtípus is erre az erôs fekete-fehér csíkos kontrasztra épül. 

a Supreme ingyenes betû, a font.alicious terméke, amely alkalmazható saját grafikában, 

weboldalakon, amennyiben nem kereskedelmi célú a felhasználás. ezt a betûtípust építet-

tem tovább arculati alapelemként, több betûkaraktert megváltoztatva a felirati egységek 

rendje szerint. ebbôl építettem fel a saját nevem logo jellegû kiírását, amely a könyvek 

gerincén, és a blogokon szerepel. a plakátok keret rendszerében így ötvöztem Bergson 

nevét és a saját nevem. 

a könyvekben szereplô szövegnél az Audimat cég betûjét, a SMeltery-t használtam, amely 

a cég 2003-ben tervezett betûcsaládja, nagyon jó minôségben megtervezett kortárs szöveg 

betû. szabad felhasználású, akár saját, akár kereskedelmi munkáknál is. ennek a betûnek 

a változatait használtam az összes szöveg elemnél, a címeknél, és a plakát lapokon is 

az összes tartalmhordozó elemnél. ezeken a lapokon a design-ban szereplô egyéb, összes 

betû ingyenes, saját használatra alkalmazható típus.

a Supreme, mint arculati elem kizárólag a borító oldalakon, a blog fejlécében, a plaká-

tok keretében, és a saját arculatomban jelenik meg. ezen kívül a harmadik könyv anya-

gában szerepel, de mint képi elem már, így vonja be a tervezôi oldalak sorába magát a 

betût, mint grafikai elemet. 

a belsô oldalakon az arculatból a vízszintes csík rendszert alkalmaztam, ez kapcsolja 

össze a könyvek eltérô tipográfiai rendszerét egymással és az arculattal egyaránt. a 

másik összekötô elem a belsô oldalakon az azonos anyag és szín, azaz a fekete és tónu-

sainak használata.
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kreatív evolúció/felhaszNálási lehetôségek i.

az internetes megjelenés mellett az elsôdleges számomra a reduktív nyomtatott médiumként 

való megjelentetés, azaz könyv létrehozatala. a fekete, egyszínes nyomtathatóság rendkí-

vüli költséghatékonyságot eredményez, és a tartalmi részt mindhárom anyagban tökéletesen 

képes megjeleníteni.

felhasználhatóságát tekintve mindhárom könyv önálló egység, amely önállóan is komplex 

tartalomhordozó, kiadható sorozatként és önállóan egyaránt.

a plakátsorozat, a szintén arculati elemeket tartalmazó gyûjtôtokban, a harmadik könyv 

válogatott anyagát tartalmazza, nyomtatási anyagminôségében jobb kivitelben.

a könyv, a nyomtatott médium az emberiség legfontosabb tartalomközvetítô médiuma. törté-

netét tekintve a másolás, aztán sokszorosítás által évezredek óta ez hordozza a kultúra 

egyetemes értékeit, folyamatos párbeszédet indukál, alapja a tanulásnak, a tudásnak, és 

mindezeket ez örökíti át az utókorra. a digitális világ legvitatottabb problémái közé 

tartozik ennek, a könyvön alapuló emberi tudásnak a folyamatos térvesztése a digitális 

tartalomközvetítés dominánssá válásával. az emberi kultúra öröksége nem lehet áram és 

számítógép függô. meg kell tartani az új technikai lehetôségek használata mellett a ha-

gyományos, értékmegôrzô  médiumokat is.

viszont pont ennek digitális fejlôdésnek az eredménye, hogy a nyomtatáson belül is az 

elmúlt években egyre nagyobb teret hódít a digitális nyomatás. ennek hatalmas elônye, 

hogy nem kell nagy mennyiségben elôállítani a könyveket, ezáltal környezetkímélô, gaz-

daságos reprodukálás érhetô el.

az egész tervezôi munkámra jellemzô gazdaságossági szempont egyértelmûvé tette, hogy a 

könyvek, mint végtermékek, digitális, ezen belül fekete-fehér, költséghatékony nyomta-

tással kerüljenek kivitelezésre. 

a három könyv akár makettként is értelmezhetô, amely ha kiadó áltál gyártásra kerül, ak-

kor mintadarabbá válik. De értelmezhetô olyan egypéldányos mûvészkönyvként is, amelynél 

a gazdaságossági szempontok érvényesülése miatt lett választva a fekete-fehér digitális 

nyomtatás. maga a tartalom egyértelmûen a mûvészkönyv, autonóm könyv rendszereit köve-

ti, de a sokszorosító nyomtatási eljárás alkalmazásával mégsem egyedi mûvészeti, inkább 

kommunikációs üzenetetet hordozó termék.

ennek megfelelôen maga az anyagválasztás, a papírminôség is a legegyszerûbb fehér, en-

nek a nyomtatási médiumnak megfelelô alapanyag. Nem akartam semmi olyan jellegû papírt 

felhasználni a belsô tartalomnál, ami elvonja a figyelmet magáról a képi és verbális 

tartalomról.

a könyveket külsôleg egyetlen anyag használata, az ezüst, mint a borító anyaga, és a 

tok matt ezüst fóliázása teszi a hétköznapi könyvektôl teljesen eltérôvé, meglepôvé. a 

belsô oldalak intenzív fekete alaptónusai, az erôs kontrasztú képek sora a tipográfiai 

rendszerekkel keverve teljesen új mûfajt valósít meg, nem hasonlít a hagyományos albumok 

szerkezetére. a külsô és a belsô tervezésénél egyaránt magától a könyv jellegtôl, mint 

hagyományos, ismert formától akartam úgy eltérni, hogy mégis megtartom minden formai és 

technológiai jellegzetességét és kötöttségét.
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kreatív evolúció/természeti struktúrák

a sorozat alapja egy több ezer képbôl álló sorozat, amelyet az elmúlt években fényképez-

tem. Nagyon erôteljesen hatott rám a víznek ez a sajátos, tûnékeny, felületi, optikai 

játéka, amely megismételhetetlen. magában hordozza a végtelen, a rend és a rendezetlen-

ség komplexitását, az idô folytonosságágát. tudatosan kerestem ezeket a megmutatkozó 

rajzi elemeket, amelyek tûnékenységükkel csak a lencse által váltak sokszor láthatóvá, 

rögzíthetôvé. az észlelésnek, és pillanat megragadásának olyan képei ezek, amelyre nem 

volt lehetôség a fényképezés által megváltoztatott észlelés elôtti idôszakban. a digi-

tális fényképezés lehetôséget ad a mozgás állóképekben való folyamatos rögzítésére, és 

a pillanat sok ezer képébôl a választásra, a tudatos folyamatmegszakító szelektálásra.

kreatív evolúció/természeti struktúrák

a képek ezeknek a fotóknak a feldolgozásával készültek. semmilyen grafikai, a kép tar-

talmát magát érintô változtatást nem alkalmaztam. az eredeti fotók színesek, ennek 

redukciója után hosszas retusálással, kizárólag a felületi hibaként jelentkezô kis ele-

meket alakítottam át, ezzel homogenizálva a struktúrákat. a képekbôl sokszor belenagyí-

tással részleteket emeltem ki, és mivel ez történhetett volna a kamera által is, ezáltal 

nem tekintem változtatásnak. a legtöbb fotón kiemeltem a kontrasztot a sötét és vilá-

gos részek között, mert a színek megvonásával bizonyos rajzi elemek értelmezhetetlenné 

váltak. az egyetlen, tudatos módosítás egy azonos, szemcsézettség jellegû filter, mint 

raszter alkalmazása az összes lapon. ez teremti meg végül az egységességet a különbözô 

élességû, és felületi struktúrájú képek között.

a könyv három részbôl áll, amelyet az eltérô tipográfiai rész, és az oldalszerkezet is 

elválaszt. az elsô azonos idôben készült mintázatok sorát tartalmazza, egységes, homo-

gén, dekoratív, mégis nagyon reduktív sorozat. 

a második rész képanyaga különbözô idôkben és több helyszínen is készült. a hasonló,  

nagyon erôteljesen ornamentális, dekoratív rajzolatot adó mintázatok kerültek itt ösz-

szeválogatásra. ezt a dekorativitást azzal egészítettem ki, hogy minden kép az oldalon 

a saját negatív, tükörfordított párjával került fel egy lapra. ez így magával az oldal-

szerkezettel is utaltam az ornamentális megfogalmazásra.

a harmadik részben teljesen különbözô mintázatokat tettem fel párban az oldalakra. eb-

ben a sorozatban az erôteljes, horizontális csík rendszer kapcsolja össze a képeket. a 

fejezet lényege a sokszínûség, a játékosság, és a sorozatban bemutatott képek végtelen 

lehetôségnek a prezentálása. az utolsó kockák búcsúzásként megmutatják magát a matériát, 

a felismerhetô vízfelszínt, a fodrozódást, a hullámzást.
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kreatív evolúció/teremtett struktúrák

vonzódásom a tér lefedésének ezekhez a végtelenségre utaló, mintázatteremtô rendszere-

ihez egyrészt teljesen személyes képteremtô ösztönként, másrészt a grafikában nagyon 

sokszor és széles spektrumban alkalmazható alapanyagként jelenik meg. ebben a könyvben 

olyan mintarendszereket mutatok be, amelyek kizárólag saját fotók továbbdolgozásából 

jöttek létre, digitális technikával. 

a kiinduló anyag eltérô, egyrészt a vízfotók, másrészt a városfotók, és a Budapest soro-

zatom elemi adják meg a képi alapokat. az összefogó elem itt is az egységes, horizontális 

csíkokból felépített tipográfiai rendszer.

maga az organikus, ornamentális mintaképzés nagyon sokszor jelenik meg a természeti 

struktúrákban. a körülöttünk látott, észlelt világ képeit azért rendezem ilyen mintáza-

tokba, hogy ezzel hasonlatossá válhassanak ezekhez, így magát a végtelenségnek kutatását 

szeretném ezekkel bemutatni.

a könyv anyaga egy olyan komplex folyamat, amely a természet képeinek manipulálásával 

indul. ezután ezek képek válnak egyre rendezettebb struktúrákká, majd a következô rész-

ben a Budapest képek alkotnak hasonló érzékenységû mintázat rendszereket, ezzel szerve-

sen összekapcsolva az eltérô alapanyagokat.

a következô részben keverednek a természeti és a városi környezet képi elemei. ezek a 

minták erôs kontrasztú, játékos rendszerekké állnak össze. a végsô fejezet egy manipuláció 

nélküli fotósorozat, amelynek az alapja egy mai épületrôl készült fotóanyagom. ez zárja le 

a gondolatot. olyan ornamentalitás ez, amelyet a város hozott létre, és mégis pont annyira 

önmagában tiszta, dekoratív, organikus és mintateremtô, mint a természet képei. 

kreatív evolúció/teremtett struktúrák

mindig foglalkoztattak a tér lefedésének a végtelenségre utaló, mintázatteremtô rendsze-

rei, és ennek lehetôségei. úgy érzem, hogy az, hogy valaki vonzódik-e egy képfelületen 

belül a határokat feszegetô térkitöltésre, hogyan és milyen elhelyezéssel komponál, ez 

az egyik legszemélyesebb tervezôi alapállásunk. engem mindig zavart egy felület beha-

tároltsága, ezért ösztönösen is arra törekedtem, hogy a képmezôt teljesen kitöltve, 

szétfeszítve tervezzek, sokszor centrális, szimmetrikus rendszerben. 

ez a komponálási rendszer szinte minden autonóm munkámban szerepel. az elmúlt tíz évben 

folyamatosan fotózom lakókörnyezetemet, a várost, ahol születtem, Budapestet. ennek a 

városnak elsôsorban az anyaga, a matériája, a rendszere fog meg. Budapest sajátos épí-

tett elemekbôl és az az emberi élet nyomaiból összeálló szövedék. Bennem ezek képek, 

amelyek sokszor a pusztulás, az emlékezés, a nosztalgia képei, rendezôdni akarnak, arra 

vágynak, hogy felülemelkedjenek primer tartalmukon, megváljanak az idôtôl. egyfajta 

esztétizáló rendszerezése ez annak a városnak, amelyben felnôttem, ahol fiatal voltam, 

és amely nagyon sok évig az életem szerves színtere volt. ezeket a képeket elsôsorban 

magamnak csináltam, de kiállításra is kerültek több helyszínen.

akkor kezdtem a sorozatot, amikor elköltöztem a város szélére, a természet közvetlen 

közelébe, ami adott erôt és motivációt is arra, hogy ezeket az emlékeket fel tudjam 

dolgozni. ez az egyfajta elszakadásból adódó rendteremtés igénye, amelyben már erôsebb 

a távolmaradás érzete. ezáltal a nagyon személyes élménybe már belekerül a tudatos ren-

dezés szükségessége. a folyamatosan bûvülô anyag a múltam, az emlékeim rendezésének vi-

zuális lenyomatai. ennek a Budapest sorozatnak a képeibôl egy rész belekerült a második 

könyvbe, amelyben a városi struktúrák keverednek a természet képeivel.
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kreatív evolúció/tartalmi struktúrák

a harmadik könyv összefogó eleme a „B” betû, amely grafikai elemként megjelenik a 

bevezetô rész lapjain, és a könyv záró fejezetében egyaránt.

kreatív evolúció/tartalmi struktúrák

ez a könyv rólam, mint tervezôrôl, grafikusról szól. a bergsoni gondolatok a kortárs a 

tervezôgrafika eszköztárával megfogalmazva egyszerre válnak idôtlenné és korszerûvé. 

olyan könyv létrehozatala volt a célom, amely magát a tervezôi gondolkodásnak a játékos-

ságát, sokszínûségét, végtelen lehetôségét reprezentálja. ennek része egy olyan sorozat, 

amelynek minden lapja önálló értékû, önmagában is nyomtatható képi elemekbôl áll. 

azokat a bergsoni gondolatokat, idézeteket gyûjtöttem össze, amelyek kiragadva a szöveg 

kontextusából összekapcsolhatók a grafika tervezéssel, a mûvészi képteremtô gondolko-

dással. ezeket az olvashatóság miatt a bal oldalon kiemeltem, az egységes tipográfiai 

rendszerben megjelennek ezek a mondatok, mondatrészek. a jobb oldalon helyeztem el az 

elsô könyv szerkezetére utaló négyzetes formátumú grafikákat. 

a három könyvben egységesen a képi értékû, önállóan használható elemek mind ebben a négy-

zetes rendszerben kerültek megtervezésre, a mintázatok pedig ettôl tudatosan eltérôen, 

a teljes képmezôt kitöltve, kifeszítve.

az anyag ennél a könyvnél nem kizárólag az általam készített fotókból áll. olyan, digi-

tális úton tervezett felületeket, mintákat hoztam létre, amelyek az elemi, de a nagyon 

precíz mintázatteremtés legegyszerûbb képeit hozták létre, rasztereket, csíkozással 

felbontott geometrikus jeleket, elemeket. 

az alapanyag harmadik részeként olyan betûrasztereket terveztem, részben csak 

karakterekbôl, részben szavakból, amelyek akár mintázatként, akár önálló képfelületként 

is jelentkezhetnek. emellett évek óta keresek olyan ingyenesen használható betûtípusokat, 

amelyek grafikailag számomra érdekesek, izgalmasak. ezeket használtam fel a lapoknál 

sokszor grafikai, képi alkotóelemként. a saját fotóimból, ezekbôl a számítógép segít-

ségével létrehozott alapokból, a betûkbôl és szövegekbôl álló, az általam tervezett 

betûraszterekbôl és a különbözô betûtípusok összességébôl épülnek fel ezek a lapok. az 

összes lapon maga az üzenet, az idézet, grafikailag a képfelületbe komponálva jelentke-

zik, ennek betûtípusa egységesen azonos, megegyezik a teljes anyag összes szövegeleménél 

alkalmazottal.

ezt a sorozatot két blokk zárja közre, így alkotva egy összetett, komplex rendszert. az 

elsô részben egy folyamatos, többoldalas idézettel indul a könyv. henri Bergson neve itt 

kerül kiemelésre, és a tipográfia nyelvén megfogalmazásra. ez grafikailag összekapcsolja 

a teljes, a hármas egységben szereplô optikai jellegû elemeket a névvel, a borítóval, 

és az összes arculati elemmel. ezzel a sorozattal indul a könyv, ezt követi az önálló 

lapokból álló sorozat.

a harmadik, a befejezô rész egyszerre zárja le ezt az anyagot, és egyszerre a teljes 

tervezôi folyamatot is. itt egységes rend szerint újra megjelenik az arculati elemként 

szereplô „B” betû, amely itt kerül szerves kapcsolatba a háromféle képanyaggal. elôször 

a természet képeivel, ezután az általam tervezett mintázatokkal, és végül az általam 

generált digitális raszterekkel.

ez reprezentálja újra, kiemelve a három könyv lényegi mondanivalóját. ami szerint az 

elsô anyag a szemlélésrôl, a mûvészi látásról, az észlelésrôl szól, ennek a lenyomata. 

a második könyv a teremtô fázis képeit tartalmazza. a harmadik anyag a tartalom képi 

reprezentációja a kortárs tervezôgrafika építôelemeinek autonóm használatával.
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kreatív evolúció/felhaszNálási lehetôségek ii.

a harmadik könyv grafikáinak tervezésénél az a szempont vezérelt, hogy olyan önálló, 

képi értékû tartalomközvetítô lapokat hozzak létre, amelyek megjelenhetnek a hagyomá-

nyos, a plakát funkcióit használó bemutató helyeken, mint a köztéri alkalmazásoknál, az 

utcán, vagy a beltérben is üzenetközvetítô nyomtatott médiumként.

amit megfogalmazok képileg, és üzenek verbálisan, azzal az volt a célom, hogy ne aktuá-

lis, de elavuló információkat közvetítsek, hanem állandó, örökérvényû gondolatokat. 

ezáltal a plakát médiumát használom fel arra, hogy eredeti felhasználásába helyezve, a 

tervezôgrafikának pont az aktualitás miatt gyorsan elavuló aspektusa ellen lázadjak.

a könyv anyagából válogatott 10 lap kerül egy gyûjtôdobozba, amelyet kiegészítettem az 

arculati elemekkel és ennek a felirati rendszerével. itt Bergson nevét, akitôl a gondo-

latok származnak, egységbe terveztem a saját nevemnek a már többször szerepeltetett ho-

rizontális kiírásával. így teremtettem meg ezt a nem hagyományos rendszerû keret szerke-

zetet, amely összefoglalja a válogatást. a méret kis formátumú maradt, az anyag ajánlati 

jellegét hangsúlyozva. a digitális nyomtatás lehetôségei által bármikor, tetszôleges 

méretben és példányszámban elô lehet állítani.

mindhárom könyv teljes anyaga alkalmas beltéri képfunkciójú alkalmazásra is. a három 

oldalpáron azt mutatom be, hogy magának a képfelületnek a különbözô megjelenései meny-

nyire különbözôek a kortárs felhasználásoknál.

az elsô anyag, a természetképek bemutatását korszerû médiumokon való elhelyezéssel ter-

veztem meg. ez a médium ebben az esetben a már szerepeltetett anyag, az ezüst, amely 

lehet itt fémfelület, tükörplexi, vagy fémfólia. ezekre az anyagokra jelenleg már lehet 

tökéletes minôségben képet nyomtatni. ezzel az volt a célom, hogy olyan felhasználási 

lehetôséget mutassak be, ahol a természeti élmény korszerû anyaghasználattal kerülhet be 

a mai otthonokba. ezzel kapcsolat teremtôdik a városi környezet, a kortárs vizualitás, 

és a természet állandósága, szépsége között.

a második anyag a mintázatok felhasználhatóságát muatja be, a hagyományos grafikai mé-

dium, a tapéta formájában. az elmúlt években reneszánszát éli ez a mûfaj világszerte. 

ennek két oka van. az egyik, hogy a mai nyomtatási technológiák lehetôséget adnak a 

limitált szériás, magas minôségû elôállításra. a másik, nagyon fontos szempont, hogy 

elsôdlegessé vált az ezredforduló idejétôl kezdve az egyediség, az egyéni hang, ízlés-

világ megjelentetése nem csak az emberek öltözködésében, hanem az otthonaikban is. a 

kettônek a talákozásával létrejöhetett egy új, a tradicionálist sok szempontból megha-

ladó, teljesen szabad, kreatív, autonóm mintatervezési út. ennek eredményeit használja 

a textilipartól kezdve minden olyan design felhasználás, ahol a terülôminta, vagy épp a 

dekonstruktív  minta által valamely terv egyedivé, izgalmassá, újszerûvé válhat.

a harmadik sorozatban pedig magukat a négyzetes lapokat szerepeltetem nem plakátként, 

hanem a hagyományos képformátumban egy belsô tér dekorációjaként. ezzel arra hívom fel 

a figyelmet, hogy a kortárs tervezôgrafika alkotásai, amennyiben képként funkcionál-

nak, tartalmazhatnak egy jelentôs értelmi többletet. ez pedig az, hogy ha van egy olyan 

erôteljes üzenet, mint az itt felhasználásra került bergsoni idézetek, akkor maga a kép 

nem a mûvészrôl szól, hanem általánosabb, összetettebb tartalmakról, amelyekkel azono-

sulni lehet, amelyek gondolkodásra késztetnek a világról és összefüggésrendszereirôl.
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o/o/o Bevezetés

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire.

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire. 

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzattal. 

a geometr rejtôzködés, vagy épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett válto-

zatos és optikailag izgalmas erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire.

Oktatási
program
oktatási program Bemutatása

Blogok, oktatási segéDletek
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oktatási program: tervezôgrafika szaktörtéNet

i. 1850-tôl a szakma és a szakmai mûfajok kialakulása

- elôzmények: gutenbergtôl a klasszicista grafikáig és tipográfiáig

- a litográfia megjelenése: jelentôsége, a szakma kialakulása

- a mûvész-plakát, mint mûfaj megjelenése, alkotók, országok szerint

- a design, a tudatos grafikai formatervezés kezdetei: angol, bécsi, német utak

- a szakma elsô feladatai: lapok, arculatok, kiadványok európában

- lázadás, ideológiák mûfajteremtô szerepe: futurizmus, dada

- nemzeti ideológiák a tervezésben: háborús grafikák, propaganda

- konstruktivizmus szerepe, kollázs megjelenése a tervezésben az oroszoknál

- a német funkcionalizmus, Bauhaus és a német grafika

- a betûtervezés elsô nagy, modern korszaka

- a De stijl és a holland grafika önálló útja és kapcsolata

- az anglia-i funkcionális grafika kialakulása, hatása

- a francia stílus kialakulása, art deco szerepe a könyvtervezésben

- svájci és német stílus kialakulása

- amerika és a reklám, art direction alapú tervezés kialakulása

- márkatörténetek amerikai módra

- lapok, magazinok, szakmai publikációk megjelenése, hatása

ii. Nemzeti tendenciák és sajátosságok a ii. világháborútól napjainkig

- amerika: reklám és média összekapcsolódása

- amerika: tudomány, technika és a grafika összekapcsolódása

- svájc-i tipográfia kialakulása, internacionális stílus

- hollandia, kortárs grafika és tipográfia 

- Németország, kortárs grafika és tipográfia

- milánó-i stílus sajátosságai, hatása

- francia stílus, kortárs grafika és tipográfia

- lengyel plakát aranykora

- magyar grafika, alkotók, aktuális helyzet

- propaganda és ellenpropaganda a tervezésben

- reklám és antireklám összecsapása

- kortárs arab tipográfia példája

- kínai, japán kortárs grafika

- zene és önálló mûfejteremtô stílusai: psychedelic, punk

- posztmodern a grafikában, európai és amerikai tervezôk

- új tipográfia megjelenése, elterjedése, hatása

- a grafika helyzete a számítógépes tervezés megjelenése óta

- új médiumok megjelenése, használata, szerepe

- kortárs jelenségek, mûfajok, alkotók

oktatási program: tervezôgrafika szaktörtéNet

oktatóként egyszerre tanítom a tervezôgrafika elméletét és gyakorlatát, emellett tipog-

ráfiát, nem grafika szakos hallgatóknak. számomra a legnagyobb kihívást ezen belül a 

szakelmélet, és a szaktörténet tantárgy egyetemi szintû kidolgozása jelentette, amely 

egy nagyon jelentôs hiány az elmúlt évtizedek magyar szakmai oktatási rendszereiben.

maga a tervezôgrafika történet, mint tantárgy, amennyiben jelen van az oktatásban, a 

nyomdatörténet, a betûtörténet és a képgrafika történetének elemeit keveri. ezáltal na-

gyon kis mennyiségben tartalmaz szakmaspecifikus megközelítéseket. ezzel a rendszerrel 

íródott az a kis számú magyar nyelvû szakirodalom, amelynek jelentôs része szintén a 

betûtörténet felôl értelmezi külön mûfajként a tervezôgrafikát. 

viszont a szakmának a mindennapi életben betöltött erôteljes szerepe szükségessé tette 

világszerte olyan, szakmaspecifikus történeti monográfiák megjelentetését, amelyek már 

nem a nyomtatás története, hanem a nyomtatott kommunikáció története aspektusából építik 

fel a kronológiát.

philip Baxter meggs a virginia-i egyetem professzora, tervezô, oktató és elismert szak-

író 1983-ban jelentette meg könyvét a tervezôgrafika történetének összefoglalásáról. ez 

most, a negyedik kiadásban, kiegészítve az aktuális jelenségek tárgyalásával, a szakma 

legjelentôsebb, összefogó történeti munkája angol nyelven. 

richard hollis angol tervezô, oktató és szakíró 1994-ben jelentette meg a thames & hudson 

kiadó World of Art sorozatán belül a grafika történetérôl szóló összefoglaló írását. ez 

a munka, amely nekem a tantárgy kidolgozásának elsôdleges írásos forrásaként szolgált, a 

történetet már leválasztja a nyomda és betûtörténeti résztôl, és specifikusan a litográ-

fiai plakátok megjelenésének idôszakával kezdi. ennek oka, hogy ez a terminus a szakma 

önállósodásának a kezdete, ekkor alakult ki az üzenetet, a képi elemeket, a tipográfiai 

elemeket és a technológiákat egyszemélyben ismerô, a teljes munkafolyamatot kézbentartó 

mûvész, tervezô személye.

a szaktörténet magyarországi komplex oktatása a kilencvenes évekig ezeknek a munkáknak 

a hiányában nem volt megoldható. elérhetô magyar nyelvû anyag a témában most sem áll 

rendelkezésre, ezáltal az oktatás a meglévô gyakorlatokra támaszkodhat csak. az egyete-

mi könyvtárakban fellelhetô szakmai lapokból, könyvekbôl összeállítható egy részleges, 

hiányos és  komplex áttekintést nem nyújtó anyag, de ez nem pótolja ezt a hiányt.

az általam összeállított tananyag a két könyv verbális információira épül. ezeknek 

lefordítása után többéves munkával raktam össze egy kétéves tantárgy nagyterjedelmû, 

korszerû, digitális, vetíthetô anyagát. az órák képmennyisége 100-200 színes, névvel, 

információval, dátummal ellátott elembôl áll össze. az anyaggyûjtés egy része könyvekbôl, 

lapokból történt, másik része internetes forrásokból. a gyûjtés nehézségét jelentette, 

hogy a kilencvenes évek elôtti könyvek, lapok képanyagának nagy része fekete-fehér, és 

ezeknek az alkalmazását tudatosan mellôztem. másrészt az interneten viszont nagyon kis 

számban található meg szakmaspecifikus és jó minôségû anyag. szaktörténet verbális anya-

ga sem került fel még használható formában, minôségben az internetre.

a következô lista átfogó képet ad az általam kidolgozott tantárgy alatt oktatott 

idôszakokról, stílusokról, mûfajokról.
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a tervezôgrafika társadalmi kontextusba helyezett vizuális kommunikáció a tömegmédiumok 

használatával. ennek komoly felelôssége van, amelynek megértése és tudatos elemzése a 

szakma egyik legfontosabb feladata az ezredfordulón.

a globális világ eszköze, az internet lehetôséget teremtett a szakma aktuális helyzeté-

nek verbális és képi megjelenítésére. Nem tekinthetô kizárólag lokális feladatnak egy 

az unión belüli ország kommunikációja sem. ehhez viszont szükséges tanulni és tanulmá-

nyozni azt a vizuális nyelvet, amelyet az uniós országok használnak. ennek a régiónak 

zártsága és a megelôzô évtizedek információs hiánya egy olyan, az európaitól eltérô vi-

zuális nyelvezet kialakítását indukálta, amely a mássága és szakmaisága miatt bizonyos 

mûfajokban elismert és elfogadott, de annyira eltérô nyelvezet használ, hogy alkalmatlan 

a korszerû párbeszédre. pedig a hazai munkahelyzet problémái miatt elkerülhetetlen, 

hogy elkezdjen kialakulni az a jelenlegi európai gyakorlat, amely szerint a grafikai 

tervezést sokszor nem a célország tervezôi végzik. úgy gondolom, hogy a fiataloknak 

sokkal nagyobb esélye van a hazai, védettebb körülmények között arra, hogy nem magyar 

megrendelôknek végezzenek munkát, mint arra, hogy más országokban, ahol szintén erôs a 

szakmában a munkanélküliség, könnyedén elhelyezkedjenek. ehhez viszont alapfeltétel a 

nyelvi kommunikáción kívül a vizuális nyelvezet szinkronitása is. ezért tartom nagyon 

fontosnak, hogy elindult a felsôoktatásban egy, a nemzetközivel azonos történeti anyag 

oktatása. emellett rendkívül fontosnak tartanám egy pontosan kidolgozott tervezéselmé-

let tantárgy megjelenését, amely szerintem az elmélet és a gyakorlat között helyezkedne 

el. ennek felépítése az európai rendszerekben a bauhausos oktatáson alapul, és a svájci 

tervezési metodikákat használja, aktualizálva a jelenlegi helyzetre. ez biztosíthatja a 

gondolati átjárhatóságot az esetleges valós élethelyzetekben.

a nagyon erôteljes gondolkodási különbözôséggel akkor szembesültem, amikor elkezdtem 

tanítani. egyrészt a rendkívül ingerszegény hazai vizuális környezet, másrészt a kife-

jezetten rossz, kerülendô példák dominanciája erôteljesebb, mint bármikor.

amikor blokkolt volt az információ áramlása, a bejutott szakmai anyag szinte kizárólag 

minôségi és válogatott volt. jelenleg elérhetô szinte minden kortárs, jó minôségû anyag, 

de a megfelelô irányítás nélkül a rossz vizuális környezet hatására a gyerekek nem ezt 

választják. a mindennapi környezetünk és az internet sohasem látott mennyiségben hoz fel 

olyan nagyon rossz minûségû, kerülendô példákat, amelyek sajnos elôbb kerülnek a gyere-

kek elé, mint az elvontabb, intellektuálisabb, tisztább munkák. az oktatás elsôdleges 

feladata az orientációk kezelése, de ez a bevett sémák mellett nehéz. sokszor tapaszta-

lom, hogy valaki, amikor a feladatnak, a tanárnak akar megfelelni, akkor jól gondolko-

dik, tervez, de ahogy magára van hagyva, azonnal visszatér a bevett paneljeihez. annak 

tudatosítása, hogy ez miért okoz számára a késôbbiekben komoly problémát, amely alatt 

pályaelhagyást, szakmára való alkalmatlanságot értek, az oktatás egyik legfontosabb és 

legnehezebb feladata.

ennek a szakmai orientációnak és a motivációnak a beindítása vezérelt abban, hogy pár 

hónappal azután, hogy tanítani kezdtem, beindítsak egy olyan blogot, amely napi frissí-

téssel a szakma legfrissebb, legaktuálisabb munkáit mutatja be, nagyon nagy képanyaggal. 

a célcsoportom az általam tanított gyerekek voltak, de az internet által az oldal hasznos 

segítséget nyújhat bárkinek, aki a szakmában tanul, dolgozik. Negyedik éve mûködtetem és 

nemzetközileg ismert szakmai oldal lett belôle. sok levelet kapok, amelyben gratulálnak, 

anyagokat küldenek. a profil a nemzetközi  tervezôgrafika aktuális bemutatása, amely eu-

rópában kommunikáció és tipográfia alapú, ebbôl adódott a typo-grafika szóösszetétel. a 

blog elsôsorban hazai nézettségre és használatra lett kialakítva. emellett a rákövetkezô 

években több, oktatási, és egyéb blogot indítottam szakmai céllal.

oktatási program: tervezôgrafika szakgyakorlat

a gyakorlati oktatásban középfokú szakmai végzettséget adó oktatási rendszerekben veszek 

részt. az érettségi utáni fiatalok, és az azonos képzési rendszer szerinti felnôttek 

oktatása eltérô problémákat és tanítási struktúrákat igényel.

a fiatalok motivációja az életpálya kezdeti szakaszán elsôsorban maga a pályaválasztás 

által determinált. ezáltal a döntô szempont a pályaalkalmasság eldöntése és a szakmai, 

reális munkahelyzetbe való felkészülés mellett a további, felsôfokú oktatási struktúrák-

ba való továbblépés lehetôsége. mindkettôre való felkészítésre elegendô a két év.

folyamatosan tanulmányozom az európai és amerikai oktatási rendszerek felépítését, a 

tanterveket, tantárgyi rendszereket, a végzettek diplomamunkáit. azt láttam, hogy a ha-

zaitól eltérôen, rendszerint a szakmai profilok elválnak már a felsôoktatás szintjén,  

a valós piaci helyzetbe kerülés elôtt. a graphic design, amelynek tükörfordításaként a 

tervezôgrafika szó használható, elsôsorban a tudatos, korszerû vizuális kommunikációt 

jelenti. ennek eszköze lehet a hagyományos nyomtatott alapú médiumoktól kezdve az in-

teraktív alkalmazásokig szinte bármi. teljesen külön profilként oktatják sok helyen az 

illusztrációt és a kereskedelmi célzatú reklámgrafikát. ez a három a magyar oktatási 

rendszeren belül nem válik el, ezáltal akár közép, akár felsôfokon rendkívül kevés az 

idô mindezek megtanulására, gyakorlására. a reális magyar piaci helyzet viszont igény-

li, és megszokta, hogy a tervezôk minden területen tudjanak értéket teremteni. ez egy 

limitált mennyiségû óraszámmal rendelkezô oktatásban nagyon nehezen megvalósítható. úgy 

gondolom ezáltal, hogy tiszta szakmai alapok átadása mellett a legfontosabb célja az 

oktatásnak a motiváció beindítása. ezalatt nem az autonóm gyakorlat késôbbi folytatását 

értem, mert ha ez kikerül a szakmai kontroll alól, akkor akár értékét, minôségét is 

veszítheti. azt értem ezalatt, hogy a folyamatos, egy életre szóló tanulási vágy induká-

lása az egyetlen olyan szempont, amely alkalmassá tesz bárkit a folyamatos fejlôdésre, 

rugalmasságra, reális önkontrollra.

a tervezôgrafika szakma az egyik leginkább a technológia, így az aktuális kor által de-

terminált mûvészeti ág. az elmúlt húsz év teljesen megváltoztatta a hagyományos, megszo-

kott rendszereit, sohasem tapasztalt problémákat indukált és erôteljes, a szakma minden 

rétegét érintô munkanélküliséget okozott. a folyamatos és nagyon rugalmas alkalmazkodás 

képessége alapvetô, mert nem csak a technika, hanem magának a szakmának az alapkérdé-

sei, mûfajai is folyamatosan változnak. egy oktatási rendszer, amikor elindul, ebben a 

felgyorsult folyamatban nem tudja, milyen tudás szükséges akkor, amikor a diák végez. 

ez még inkább felerôsíti, hogy nem a divatos mûfajokat, technikákat kell oktatni, hanem 

olyan tudást, amely az állandó motivációval és a folyamatos tanulási potenciállal al-

kalmas arra, hogy az autonóm mûvészi út fejlesztése során ne merevedjen le, hanem képes 

legyen változni, a saját világ tudatos megtartásával. a saját, autonóm világ is csak 

akkor megtartható, ha mély és ôszinte, ennek megkeresése, az alapokból való felépítése 

a mûvészi személyiségfejlesztés legfontosabb feladata.

emellett folyamatosan kell a diákokat felkészíteni a valós munka reális elvárásaira. ez 

azt jelenti, hogy a munka szakmailag megfelelô elvégzésének tudása mellett a határidôk 

betartása, a kommunikáció tudatos, pontos megfogalmazása, a prezentáció gyakorlata, a 

más szakmákkal, megrendelôkkel való kapcsolattartás képessége is tanítandó. ezeknek a 

tudása nélkül a tervezô nem képes a valós kommunikációra. 



186 187

oktatási Blogok

amikor eldöntöttem, hogy az oktatási részt leválasztom a blogról és az önálló szakmai 

fórumként üzemel tovább, a Budai rajziskola részére önálló blogot indítottam. 

ez egy jól mûködô információs csatorna, amely alkalmas a korszerû kommunikációra, és a 

legnagyobb elônye, hogy mindenki otthonról, vagy éppen bárhonnan könnyen eléri.

tartalma: 

- feladatkiírások és a feladatokra adott vizuális válaszok bemutatása

- a kipakolások képanyagának bemutatása

- aktuális pályázatok, hírek, eredmények gyors közlése

- célzott inspirációs anyagok bemutatása

- az iskolában folyó grafikai élet bemutatása

- vizsgakérdések, segédanyagok

- szakmai linkek, letölthetô segédletek

elméleti oktatóként indítottam az mke saját blogját, amelyen részben tartalmazza az 

általam kialakított és oktatott XX. századi grafika szaktörténet tantárgy elsô óráinak 

erôsen reduktív képanyagát, részben az aktuális vizsgakérdéseket, információkat.

a blog legérdekesebb része azoknak a szakmai munkáknak a bemutatása, amelyeket a diákok 

csinálnak évek óta, és amivel a célom egy elméleti tantárgy szerves összekapcsolása a 

tervezéssel, célzott szakfeladat kapcsán. 

a mome kortárs vizuális kommunikáció tantárgyon belül a kortárs grafikai tematika 

elôadójaként indítottam egy, a vizsgát segítô saját blogot, amely a leadott anyagot 

tartalmazza, témavázlattal, és a tanulást elôsegítô linkekkel.

oktatói tapasztalatom során azt tapasztaltam, hogy az oktatási blogok ismertsége és 

használata erôs, jók a visszajelzések, fontosnak tartják, büszkék azok, akiknek a munká-

ja megjelenik rajtuk. segítik a tanulást, a fejlôdést, az összehasonlíthatóság miatt a 

szakmai szintet fejlesztik. ismertsége miatt más iskolák diákjai számára is támpontokat 

nyújtanak, segítséget és szakmai anyagokat egyaránt. 

link:  http://budairajziskola.blogspot.com/

 http://balladora-mke.blogspot.com/

 http://balladoramome.blogspot.com/

typo-grafika Blog

a blog 2006 januárja óta mûködik, napi frissítésû, olyan szakmai anyagot tartalmazó 

oldal, amelyet egyedül szerkesztek. forrásanyagomként elsôdlegesen azok a nemzetkö-

zi szakmai lapok és hasonló blog oldalak szolgálnak, amelyek a világ vezetô grafikus 

tervezôinek a legújabb munkáit mutatják be. emellett hírt adok minden jelentôsebb szak-

mai eseményrôl, szakkönyvek megjelenésérôl, lapokról, pályázatokról, kiállításokról.

a blog egyedülálló jellege a kortárs vizuális könyvtár célzat, nincs szöveges tartalom, 

linkként jelenítem meg az alkotókat. eltérôen az összes többi szakmaspecifikus blogtól 

rendkívül nagy képanyag bemutatása a fô célom. jelentôs és folyamatosan növekvô a szak-

mai ismertsége, sokszor kapok anyagokat bemutatásra végzôs diákoktól kezdve professzi-

onális tervezôkig, a világ minden tájáról. 

a blog link része segítséget ad a szakma iránt érdeklôdôk, tanulók, és a szakmában dol-

gozók számára az orientációk kialakításához.

Nézettsége stagnál a napi 1000-es szám környékén, ami a három évet tekintve milliós szá-

mot hoz ki. a statisztikákat megtekintve viszont szomorúan tapasztaltam, hogy a hazai 

nézettség a szám 5-10%-a, ami nagyon kevés, mivel az eredeti cél a hazai szakma tájé-

koztatása, friss információkkal való ellátása volt.

a blog eredetileg oktatási célzattal indult, azért, hogy a tanulók korszerû eszközzel 

megsegítve kaphassanak folyamatos motivációs anyagot az aktuális feladatokhoz.

a blog másik feladata a megôrzés. az évek távlatából szemlélve sok olyan anyag került 

fel általam erre az oldalra, amely már nem megtalálható az interneten. ezért a könyvtár 

jelleg az értékek megôrzését, az archiválást, a bárki számára, bárhonnan való vissza-

keresés lehetôségét nyújtja.

link: http://balladora.blogspot.com/
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ommo Blog

2008 elején indítottam egy, megint gyûjtés alapú, nem specifikusan grafikai tervezéssel 

foglalkozó blogot.

ebben azokat a számomra fontos, inspiratív anyagokat kezdtem összegyûjteni, amelyek fog-

lalkoztatnak, és amelyek szoros összefüggésben vannak a doktorim tematikájával.

a blog fekete fehér, tudatosan színében reduktív, hasonlóképpen az általam vizualizált 

egységekhez.

a neve ommo, ez szóképi összerakás, tartalmilag majdnem azonos az o/o/o szóképhez. 

az optical/optikai, mathematical/matematikai, mystical/misztikus, ornamental/ornamentá-

lis szavakból áll össze. 

tartalma a négy kifejezés szintézise a következô területeken:

- grafika, festészet, szobrászat

- fotográfia, video

- installációs mûvészet

- generatív mûvészet, rendszerek

- alkalmazott grafika, tipográfia, design

- kortörténeti megjelenések

link: http://doraballa-ommo.blogspot.com/

szöveges Blog

2007-ben indítottam egy olyan idézeteket, szövegrészleteket tartalmazó blogot, amelyet 

szintén a doktori munka elvégzése indult. 

szövegeket, amelyek számomra fontosak, és olyan emberi, mûvészi tartalmakat képviselnek, 

amelyekkel azonosulni tudok, ezeket gyûjtöttem össze ebben a formában. 

az internet hátránya az, hogy sok információ egy idô után nem elérhetô, ezért is tartom 

rendkívül fontosnak a képi elemek mellett a verbális részek megôrzését és átadását.

a kiválasztott szövegek az emberrôl, az alkotásról, a felelôs gondolkodásról szólnak, és 

minden tervezô és gondolkodó ember számára fontosak lehetnek. olyan párbeszédet, gondol-

kodást indukálhat, amely a mûvészi és a kommunikációs tartalmakat egyaránt erôteljesen 

befolyásolhatja.

a blogon szerepeltettem elôször a Kreatív evolúció/Teremtô fejlôdés címû henri Bergson 

könyv Babits mihály által írt elôszavát, és több, az értekezésben idézett szöveget is. 

ezek, az értekézben idézett szövegek, itt, a blogon teljes terjedelemben olvashatók.

link: http://doraballa.blogspot.com/
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o/o/o Bevezetés

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire.

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire. 

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzattal. 

a geometr rejtôzködés, vagy épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett válto-

zatos és optikailag izgalmas erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire.

Önéletrajz és
mellékletek
öNéletrajz

iroDalomjegyzék

összefoglalás /aNgol NyelveN/

szerzôi jogok

gyárthatóság
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szakmai öNéletrajz

születési év: 1970. április 11.

végzettség: moholy-Nagy mûvészeti egyetem, grafikus tervezômûvész

2002-2005-ig mome Dla Doktori iskola

 

munkahely:    fru Design Bt.:   mûvészeti vezetô

     Budai rajziskola: mûvésztanár

az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 

1995-tôl saját tervezô cég alapítása.

tervezôként a célom annak a szegmensnek a megcélozása, amely a kereskedelmi  reklámon 

belül és emellett egyedi anyaghasználatot és nyomdai felhasználásokat igényel. 

ennek megfelelôen elsôsorban egyedi naptárak, üzleti kommunikációs rendszerek, köny-

vek, kiadványok tervezése a legfontosabb profilom.

partnerek: 

suchard: termékkoncepciók, csomagolások 

glaxo: termék-kiajánlók, prospektusok

ecco hungária: naptárok, üdvözlôk, meghívók, katalógusok, promóciós anyagok

mûszaki könyvkiadó: könyvborítók, katalógusok, üzleti kommunikációs rendszer

2000-tôl megbízásos tervezôként:

axel springer: hirdetések, üzleti kommunikációs rendszer kreatív alkalmazásai, 

prospektusok, promóciós anyagok, üzleti ajándékok, kampányok

az elmúlt 5 év szakmai (tudományos, mûvészeti) munkássága: 

egyéni  kiállítások:   2003.  Budapest Eklektika, kas galéria, Budapest

     2004.  gent, Belgium, art expo

     2005.  mini gallery, Novotel Budapest 

csoportos  kiállítások:   

     2001. iparmûvészet, csoportos kiállítás, mûcsarnok

     2002. országos grafikai Biennálé

     2004. Xiv. országos tervezôgrafikai Biennálé

     2006. Xv. országos tervezôgrafikai Biennálé  

     2007. helvetica magyarországon, Budapest

oktatói öNéletrajz

2005-tôl Budai rajziskola /okj-s szakképzés/

- grafikai tervezés és tipográfia oktatása

2006-tól a magyar képzômûvészeti egyetem

- egy új tantárgy kialakítása és oktatása 

Általános Tervezôgrafika Történet címmel, amely során korszerû, színes, vetített 

képanyaggal az elmúlt 100 év tervezôgrafika története lett kidolgozva az elmúlt 

10 évben megjelent szakkönyvek lefordításával és a képanyagok digitalizálásával

2006-tól Budai rajziskola

- szaktörténet, szakelmélet másodéves tárgy

2007-tôl a Budai rajziskola

- komplett szaktörténet tárgy oktatása, amely tartalmazza a nyomtatás 

ill. betûtörténeti év teljes anyagát 

2007-tôl mome

- a Kortárs vizuális kommunikáció tantárgyon belül a kortárs grafika blokk oktatása

2008-tól Budai rajziskola, felnôttoktatás /okj-s szakképzés/

-  grafikai szaktervezés, szakelmélet, 

szaktörténet és tipográfia tanítása
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summary iN eNglish

creativity in contemporary graphic design

in the study i have phrased the relationship between creativity and contemporary graphic 

design. the sort of creativity represented by advertising agencies is different from 

the creativity of graphic designers, and more and more often do designers riot against 

this very thing. these thoughts appear worldwide in the tuition and practice of graphic 

design as well. this is what i present with various examples.

o/o/o a collection of organic/ornamental/optical Documents

this collection of documents presents creators and their work not only from the field 

of graphic design but of many other genres through collecting works together that are 

rarely published in printed form. i have selected material in which these three elements 

of thinking have played an important role in the process of designing and its result.

presentation of masterwork: creative evolution

B/B/B Bergson/Balaton/Budapest

the material contains a summary of henry Bergson’s philosophy. thereafter i present 

the things that precedented the designing of the three books, the design conceptions, 

followed by an excerpt of the material of these three books on picture pages showing 

presentations in other genres.

subtitles of the three books:

- Natural structures 

- created structures

- content structures

presentation of the educational program

the educational part is a summary of my theoretical and practical tutorial work. 

Beside this get presented six blogs of profession and tuition edited by me.

összefoglalás magyarul

kreativitás a kortárs tervezôgrafikában

a tanulmányban a kreativitás és a kortárs tervezôgrafika speciális kapcsolatát fogal-

maztam meg. a reklámügynökségek féle kreativitás különbözik a tervezôgrafikusok féle 

kreativitástól, és egyre gyakrabban a tervezôk pont ez ellen lázadnak. ezek a gondola-

tok megjelennek világszerte a tervezôgrafika oktatásában és gyakorlatában egyaránt. ezt 

mutatom be különbözô példákkal.

o/o/o organikus/ornamentális/optikai dokumentumgyûjtemény

a dokumentumgyûjtemény nem csak a tervezôgrafika, hanem sok egyéb mûfaj alkotóit, alko-

tásai mutatja be nyomtatott formában ritkán megjelenô munkák összegyûjtésével. 

olyan anyagokat válogattam össze, ahol a tervezésben és a végeredményben ez a három 

gondolkodási elem fontos szerepet töltött be.

mestermunka bemutatása: kreatív evolúció 

B/B/B Bergson/Balaton/Budapest

az anyag tartalmaz egy összefoglalást henri Bergson filozófiájáról. ezután a mester-

munka bemutatásában a három könyv megtervezésének elôzményeit, a tervezôi koncepciókat 

mutatom be, ezután a könyvek anyagának kivonata következik képes oldalakon az egyéb 

mûfajokban való prezentációk bemutatásával. 

a három könyv alcíme:

- természeti struktúrák

- teremtett struktúrák 

- tartalmi struktúrák

oktatási program bemutatása

az oktatási rész az elméleti és a gyakorlati oktatói munkám összefoglalása. emellett az 

általam szerkesztett hat, szakmai, és oktatási blog oldal kerül itt bemutatásra.



196 197

közremûköDôk, szerzôi jogok

tervezés, nyomdai elôkészítés, internetes oldalak szerkesztése:

Balla Dóra

Nyomtatás:

Digitalpress, Budapest

Borító nyomtatása:

karinart, Budapest

jogvédelem:

képanyag:

az mestermunkában, mindhárom könyvben, a felhasznált képek kizárólag általam készült 

fotóanyagok.

írott anyag:

az értekezésben szereplô összes szöveg saját szellemi termék.

Betûhasználat az arculati elemeknél:

a Supreme ingyenes betû, a font.alicious által tervezett, alkalmazható saját terveknél, 

weboldalaknál, nem kereskedelmi célú felhasználásra.

Betûhasználat a szöveg elemeknél:

az Audimat a smeltery 2003-ben tervezett betûcsaládja, nagyon jó minôségben megtervezett 

kortárs szöveg betû. szabad felhasználású akár saját, akár kereskedelmi munkáknál.

Betûhasználat a design elemeknél:

az összes, a grafikai lapokon szereplô betû, szabad felhasználású, jogtiszta, ingyenes 

termék.

gyárthatóság, értékesíthetôség

a mestermunka alapvetô koncepciója a redukció az anyag és a színhasználatban. 

ennek oka az u.n. reduktív nyomtatott médiának való megfeleltetés, amely jelentôsen 

csökkenti a kiadásnál, a nyomtatásnál a költségeket.

a teljes redukció elérése miatt választottam a doktori munkám végsô, befejezô fázisának 

a blogok létrehozását. ez képviseli számomra jelenleg az egyetlen korszerû és teljesen 

ingyenes kommunikációs csatornát. ezáltal tudom a leggyorsabban a legtöbb emberhez el-

juttatni a képi és a verbális tartalmakat. 

a végleges anyag megtekinthetô az alábbi három internetes oldalon:

http://balladoraphotoblog.blogspot.com/

http://balladorapatternblog.blogspot.com/

http://balladoradesignblog.blogspot.com/

az anyag nyomdai technológiával elkészült megjelentetései prezentációk, makettként 

szolgálnak a gyárthatóság és a gazdaságosság minden szempontját figyelembe véve.

a három könyv egy-egy példányban, kreatív tokban kerül elkészítésre, bemutatásra.

a három könyv anyaga száz-száz oldal, egyszínû, fekete digitális nyomtatással.

a plakátsorozat egy példányban, kreatív tokban kerül elkészítésre, bemutatásra. 

a plakátsorozat anyaga tíz lapból áll, egyszínû, fekete digitális nyomtatással.

a képek, tapéták csak az értekezés anyagán belül kerülnek prezentációra.
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o/o/o Bevezetés

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire.

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire. 

reakció-diffúzió felelôs a mintaképzôdésért az állatvilágban, amely a rejtôzködés, vagy 

épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett változatos és optikailag izgalmas 

erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzattal. 

a geometr rejtôzködés, vagy épp figyelemfelkeltés praktikus szempontjai mellett válto-

zatos és optikailag izgalmas erôteljes mintákat produkál.

victor vasareli 1938-ban megfesti zebra címû munkáját, kiemelve a természet leginkább 

grafika szemmel izgalmas mintázatát és spirális összetekeréssel megteremti az opart 

egyik elsô legizgalmasabb, legdinamikusabb természeti mintázat indukált mûvét.

a zebra a temészet optikai remeke egy organikus szervezôdés, vasarely az opart nézô-

pontjából plussz csavar egyet ezen a rendszeren egyszer az összetekeréssel, az 1944-es 

munkán pedig a vonalraszter három dimenziós relief hatását összehozva zebra alakzat-

tal. a geometricarts oldalán a zebra motívom már teljesen geometrukus struktúbánan 

megjelenítve már csak színében, rendszerében utak az organikus lény mintarendszereire.


