Emotikonok,
mémek és
vírusok
MOME, tervezőgrafika szak

Eged Dalma

Részlet Jákob
Dániel EQUITORN,
etikus online vírus
című diplomamunkájából

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tervezőgrafika szakán 2018-ban diplomát szerzett
művészek munkáiról egységesen leolvasható
egyfajta érzékenység a digitalizáció térnyerésével párhuzamosan megjelenő új etikai
és morális problémákra, valamint a törekvés
a legújabb technikákból adódó lehetőségek
szociális és pedagógiai felhasználására.
Ez a törekvés jól látszik Jákob Bálint EQUITORN,
etikus online vírus című diplomamunkáján,
amely a közösségi médiatereket meghatározó
új mediális jelenségekkel foglalkozik.
Az EQUITORN egy olyan online és egyszerre
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etikus vizuális vírus, melynek célja a figyelemfelkeltés és
a tájékoztatás. A közösségi média térnyerésével közlési
eszközzé vált médiumok, mint az emotikonok, mémek,
clickbaittartalmak szerepét vizsgálja a közösségi
médiában, a vállalati marketingben, a propaganda vagy

manipulációs mechanizmusok működésében.
A vírus a propagandamémek, a hamis
hírek, a clickbaittartalmak és az ezeket
követő reklámok manipulatív célokra való
felhasználhatóságára és ezzel párhuzamosan
a közösségi médiatérben történő kiszolgáltatottságra hívja fel a figyelmet azáltal, hogy
egy pluszréteget generál a különböző online
felületeken, majd eltérítésként egy tájékoztató
weboldalra irányít.
A diplomamunkák között szerepel Kaszanyi
Nóra tacTiles című projektje, amely a taktilis
információfelvétel új lehetőségeivel, a
tapintható írásrendszerek bővítésével
foglalkozik. A diplomamunka problémája a
taktilis érzékelés elhanyagolásának gondolatából indult, és célja az írástapasztalat más
módjainak felmutatása. A tacTiles egy olyan
open source edukációs segédeszköz, amely
könnyebbé kívánja tenni a vak gyermekek

számára a Braille-írás elsajátítását. A projekt taktilisen
érzékelhető, 3D-nyomtatással kinyomtatott képi
elemekre épülő abc, amely narratívabb és ezáltal
befogadhatóbb alapot nyújt elsősorban vak és
gyengén látó tanulók számára.
Mitroi Sixtine diplomamunkájának alapgondolatát
Naomi Wolf A szépség kultusza című művének Vallás
című fejezete adta. A projekt a nőkép reprezentációjával
és a különböző médiumokban betöltött szerepeivel
foglalkozik. A Szépség tulajdonképpen egy ironikus
magazin, melynek célja hogy felvilágosítsa és felhívja az
olvasó figyelmét a nők helyzetére, illetve a különböző
női magazinok és a bennük található hirdetések, cikkek,
képek által formált, a szépségről és az ideális nőről
alkotott elképzelésünk torzságára. Az interaktív tárgynak
is tekinthető magazin szövegeinek, formai elemeinek,
és képi megoldásainak – mint például a tipikus, hasonló
magazinokban használt betűtípusok vagy a rugalmas
anyagra nyomtatott oldalak – célja, hogy interakciót
kényszerítsenek ki a nézőből.

Ugrás a térbe

Az ELTE SEK képi ábrázolás szakosainak
diplomakiállítása a Szombathelyi Képtárban
Miskolczi Bernadet t
Az egyetem végeztével számos kérdés fogalmazódik meg a hallgatókban a „hogyan továbbról”.
Különösen nagy feladat, hogy hogyan tudják
munkára váltani képzettségüket. Ezt a kétségekkel vegyes várakozást tükrözi az ELTE SEK
Vizuális Művészeti Tanszék képi ábrázolás
szakos hallgatóinak diplomakiállítására szóló
meghívó is a színes kérdőjelekkel. A hallgatók
többfelé is tovább tudnak menni, gyakorlati
és elméleti irányba egyaránt, mint amilyenek
a tervezőgrafika, fotó, animáció, művészettörténet, dizájn- és művészetmenedzsment,
dizájnelmélet, esztétika, kommunikáció- és
médiatudomány, kulturális örökség tanulmányok
szakirányok, de bizonyos munkákhoz a hároméves BA-képzés is elég lehet.
Akik explicit módon művészettel akarnak foglalkozni, azoknak ma már nemcsak az MKE és a
MOME szolgál lehetőséggel, az utóbbi években
a vidéki művészeti, alkalmazott művészeti és
művészetközvetítő egyetemek/szakok is kiváló
eredményeket érnek el. Pécsett, Sopronban,
Egerben, Kaposvárott és Szombathelyen is
remek oktatói csapat működik.
Szombathelyen az egyetem (régebben NyugatMagyarországi Egyetem) ma az ELTE része.
A Savaria Egyetemi Központ Vizuális Művészeti
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Tanszékén képi ábrázolás,1 valamint rajz- és vizuális
tanár szakokon tanulhatnak a hallgatók. Az oktatók
nagy része Munkácsy-díjas alkotóművész. A művészettörténészek, művészetelmélettel foglalkozók szakmai
díját, a Németh Lajos-díjat többen elnyerték az itt tanító
tanárok közül, így Bordács Andrea tanszékvezető és
Készman József, a Ludwig Múzeum kurátora. A plasztika
szak oktatója, Hübler János az Európai Fiatal Művészek
Biennáléján első díjat nyert, a grafikus oktató Nagy
Gábor György és Kovács Péter rendszeresen szerepel a
nemzetközi grafikai biennálékon.2
Régi hagyományként a tanszék végzős hallgatói a
diplomamunkáikat a Szombathelyi Képtárban mutatják
be. A kiállításon klasszikus műfajokkal is találkozhatunk.
Cséve Krisztina idős emberekről készített hatalmas
akril-olajpasztell arcképein az öregedés sablonoktól
mentes ábrázolását tartotta szem előtt, Varga Péter
ceruzarajzain 21. századi testképpel (tetoválás,
pearcing) ruházta fel kedvenc költőit, míg a zene
és képzőművészet közös halmazában élő Pintér
Benjamin pengetőkből készített önarcképet. A zene és
a képzőművészet kapcsolata más módon is megjelenik
a kiállításon. A szintén aktívan zenélő Vörös Bianka
munkáinak alapját régi, kollázsszerűen összeragasztott
kották képezik, amelyekre egy-egy fúvós hangszert
festett úgy, hogy minden instrumentumhoz a saját
szólamának kottakollázsa került. Mindezt az egyes
hangszerek zenekari pozíciójának megfelelően helyezte

