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Hetsch Ferenc: Fóti Sörfőzde, 2018

Jászberényi Mercedesz: Painting Course, 2017 Koloszár-Könczei Anna: Műjégpálya, 2017



19

Hogyan közelít ma a plakát műfajához az a grafikus
generáció, akik az útonálló citylightokat, a közösségi
média végtelen folyamának hirdetéseit vagy egy
márka egyedi arculatát tervezik? A éles megbízások
tapasztalatainak útvesztői előtt a művészeti oktatás
az, ami megmutatja a járható ösvények sokfélesé-
gét és elindítja a grafikust egy sajátos szemléletmód
kialakítása felé. A tervezőgrafika elmélete és gya-
korlata pedig sokszor többet árul el a változó korba
került plakát jelenéről, mint bármelyik művészet-
történeti fejtegetés. Simon Attila, a KREA Kortárs
Művészeti Iskola és Gál Krisztián, a Budapesti
Metropolitan Egyetem oktatója arról meséltek, hogy
a valós és virtuális világ párhuzamos jelenében
mivel vértezik fel diákjaikat a pillanatnyi figyelemért
vívott kényszerű csatákban.

Bevezetés az új plakátgrafikai
alapismeretekbe
Van, aki grafikus, van, aki tanár és van, aki mind-
kettő. Mint Simon Attila, aki a KREA szaktanáraként
diákokat oktat és aki a Brand Bar vezető designe-
reként kollégáit mentorálja. Az a fajta tervezőgrafi-
kus, aki nem csupán nyitott szemmel jár, hanem
olyan kifinomult szűrőn keresztül monitorozza kör-
nyezetét, ami nagyon érzékenyen viszonyul a vizu-
alitás sokszínű esztétikájához vagy éppen sajátos
humorához.
1996-ban a KREA szakképzésének alapításához is
ezzel a tudatos és elemző magatartással fogott
hozzá: saját tanulmányaiból, a nemzetközi színtéren
szerzett tapasztalataiból, és a reklámügynökségek-
nél töltött idő kihívásaiból, vagy épp kijózanító
szembesítéseiből szerzett meghatározó élményeire
építette fel a képzést.
A klasszikus plakát hanyatló korszakában látott neki
a szakmának és a saját bőrén tapasztalta meg
az addig prominens médium drasztikus átalakulá-
sát. A piacgazdaság véget vetett a műfaj állami
támogatásokon nevelkedett skanzen korszakának

és beköszöntött a reklámügynökségek kora, ami
jelentősen átformálta a szakmai közeget is. Az új
szakmai közeg számára a plakát már egy komplex
kommunikációs csomag csupán egyetlen elemévé
vált, ami a folyamatos mozgásban és változásban
lévő online világban a korábbiakhoz képest sokkal
nehezebben küzdött meg saját efemerségével.
Ezekhez az új elvárásokhoz pedig jobban illeszke-
dett a frissen végzett generáció türelmetlensége,
mint az idősebb művészkorosztály szakmai kifor-
rottsága.
Simon Attila ezért a műfaj szerepét a piac és az új
média követelményeinek összefüggéseiben hatá-
rozza meg, és az önálló megjelenéshez szokott
falragasz klasszikus formulái helyett a rugalmas-
ságra és az alkalmazkodásra helyezi a hangsúlyt.
A plakát ma már inkább egy vizuális alap, ami sok-
féle alakot ölthet: éppúgy helyt kell állnia egy óri-
ásplakáton, mint egy utcai hirdetőoszlopon.
Kifejezőeszközei – amit a műfaj sajátos nyelvének
is nevezhetünk – sikeresen továbböröklődtek:
a négyszögbe zárt kép és szöveg valószínűleg
örökké „plakátos” marad. A blikkfangért viszont már
sokkal jobban meg kell küzdeni. Az pedig már
régóta érdekli a szakembereket, hogy miben rejlik
a figyelem felkeltésének kulcsa, hogy kompozíció,
tipográfia, színhasználat, képi elemek külön-külön
és együttesen milyen hatást gyakorolnak a nézőre.
A diákok saját munkáikon tesztelhetik, hogy mikor
működik a központosított kompozícióra épülő
„Japán zászló elv”, milyen alakzatot jár be a figyel-
münk és mindezeket milyen külső hatások befo-
lyásolhatják úgy, hogy végül bármilyen aranysza-
bálynak vélt tapasztalat megkérdőjeleződjön.
Nem arról van szó, hogy a tervezőgrafika-oktatás-
ban ne kapnának helyet a plakát klasszikus kom-
ponálási elveivel, 20. századi tendenciáival foglal-
kozó stúdiumok, de már ezek a vizsgálatok is
a hatásmechanizmusra épülő kommunikáció meg-
értése és elsajátítása felé mutatnak. A kevés autó,
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több gyalogos korában, az adatsebesség megszü-
letése előtt, volt idő – akció és reakció – arra, hogy
elterjedjen a kollázstechnika, hogy ismét divatos
legyen a szecesszió, hogy az illusztratív megoldá-
sokkal szemben teret hódítson magának a fotó.
A műfaj hagyományos típusaival a hallgatók először
olyan tervezési feladatokon keresztül találkoznak,
melyek során egy fiktív vagy valós kereskedelmi
jellegű megbízás, kulturális megrendelés vagy évfor-
dulóról való megemlékezés apropóján készítik el
saját, alternatív plakátjaikat. Hogy mutatna az utcán
a képzeletbeli festőiskola hirdetése, aminek üres
fehér hátterébe jobbról egyszerűen betolakszik
az anatómiát és a van gogh-i örvénylést is meg-
idéző markáns profil? Vagy a Kandinszkij-évforduló
pimasz fekete-fehér plakátja, ami a művész képein
szín és forma szétválaszhatatlannak tűnő egysé-
géből csupán a sziluettek kiemelésére épít?
Egy grafikus számára azonban sokkal életszerűbb
egy összetett, több hirdetési típust, arculati elemet,
felületet és interakciót magában foglaló reklámkam-
pány egyik – és nem egyedi – elemeként értelmezni.
Ebben a kontextusban vizsgálva a műfaj szerepét
egy kortárs képzőművész legújabb kiállításának
ugyanúgy kommunikációs kampányra van szüksége,
mint a Fóti Kézműves Sörfőzde termékeinek. Az egyik
a művész kiemelt munkáinak repróival, a gondos
tipográfiával és a finom komponálással hódít, míg
a másik több teret enged az illusztráció kibontásának
és a grafikus fantáziájának.
Simon Attila a brand designer képzésben arra
helyezi a hangsúlyt, hogy a leendő tervezőgrafikus
a vizuális kommunikációs nyelv komplexitásának
ismerete mellett közelebb kerüljön a marketing
területéhez és annak eszközeit tudatosan tudja
használni. A hallgatók eredményei pedig már a pla-
kát új minőségeinek felismeréséhez köthetők.
2017-ben végigsöpört a sajtón a vizes VB sokat
kritizált hivatalos arculatának újratervezett verziója.
Az alternatív plakátokon „csupán” a sportolók emb-
lematikus kellékei árválkodtak. A kiemelésben
azonban nagyon jól működik a részből egészre
való képi hivatkozás, melynek ötletessége és letisz-
tult megfogalmazása végül nem csupán a közön-
séget, de a szervezőket is megnyerte. Az esemény

hivatalos kampányában változtatásokkal ugyan,
de felhasználták a tervezési feladatból született
arculat elemeit is.
És hogy mi a műfaj jövője? Simon Attila szerint
nem kell temetnünk a plakátot, ha elfogadjuk azt
a tényt, hogy szerepe – és ennél fogva – megjele-
nése, feladata is megváltozott és folyamatosan vál-
tozóban van. A kortárs művészplakát pedig, ami
mára egyértelműen az autonóm művészet berkeibe
került, egyből relikviává válhat és a műfaj klasszi-
kusai mellett kaphat helyet a privát- és közgyűjte-
ményekben.

A plakátgrafika, mint vizuális költészet
Ha létezik olyan attitűd – legyen az művészi, oktatói
vagy emberi – ami azon munkálkodik, hogy a káosz-
ból kozmoszt teremtsen, akkor Gál Krisztiáné ilyen.
Legalább annyira képzőművész, mint amennyire ter-
vezőgrafikus. Egy saját kreatív stúdióval a háta mögött
és ebből a határátlépő, a Gesamtkunstwerk szemlé-
lete felé hajló alapállásból oktat már harmadik éve
a Metropolitan Egyetemen. A plakát saját munkássá-
gában az átjárhatóság, az egyensúlyozás szimbóluma,
ami konstruktívabb tervezői és szabadabb képzőmű-
vészeti világának metszéspontján helyezkedik el.
A rendetlenség – legyen az a rend hiánya, a sajátos
rend kialakításának lehetősége vagy a különböző-
ség kifejezése – több kiállításának anyagában is,
mint kulcsfogalom jelent meg. A rendezés aktusa
– mint az egyediség kialakításának lehetősége
vagy a semmiből valamit teremtésére tett kísérlet
– a tanítás szerves része, ami már akkor elkezdődik,
amikor fel kell számolni az alkalmazott grafikáról
alkotott bizonytalan képet a jelentkezők fejében.
Vannak, akik a mandalák, graffitik, a tetoválóművé-
szet világának bűvöletéből érkeznek, mások művé-
szeti előképzőbe jártak és tudják mi fán teremnek
a klasszikus grafikai technikák, megint mások pedig
már beleszerettek a grafikai programokkal való
kísérletezésbe. Hogy mi a közös ezekben a jelent-
kezőkben? Szinte kivétel nélkül úgy tekintenek a ter-
vezőgrafikára, mint egyfajta digitalizált kreatív tevé-
kenységre, amit az ember kizárólag a számítógép
előtt ülve űz, ceruza és ecset helyett tervezőprog-
ramok univerzális eszközeivel.
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Nagy Georgina: Csernus Tibor kiállítási plakát, 2018

Nagy Georgina: Magyar Nemzeti Galéria alternatív arculat, 2018
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Balogh Kata: Test Csankovszki Csilla: No shave November

Esztero Anett: Húzd ki magad Dér Bernadett: Egy nő2
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Csankovszki Csilla: Reform Esztero Anett: Szabadság

Zsemberi Szigyártó Miklós: Reformáció Dér Bernadett: Szabadon?
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Parkfalvi Anna Vad Bence: EU

Vad Bence: Selfie-1 Varga-Márfy Milán: Love
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Gál Krisztián, mint oktató, nem ledönteni akarja ezt
a kollektív fantáziát, de amellett, hogy megtanítja
diákjait az ügyféllel való hatékony, kompromisszu-
mok között lavírozó kommunikációra, hogy mi
az a logó, az arculati kézikönyv, megmutatja azt is,
hogy milyen a grafika nyelvének ismeretében elme-
rülni a műfajok átjárhatóságának lehetőségeiben
és végül milyen rátalálni ebben magunkra, mint
grafikusokra. A Metropolitan Egyetem tervezőgrafika
képzésén pedig szerencsére nem uralkodik éles
határvonal e két felfogás között: az iskola jól fel-
szerelt műhelyei teret adnak a klasszikus és
a modern technikákkal való kísérletezésnek is.
A plakátot a kötetlenebb autonóm művészet és
a kötöttebb kereskedelmi célú grafika között helyezi
el, mind önálló alkotói, mind oktatási tevékenysé-
gében. A plakát – legyen az fizikailag vagy a tekintet
számára tapintható – nem csupán a megrendelő
igényeit és a kommunikációs szempontok kielégí-
tését szolgálja, de alkalmas arra is, hogy a grafikus
kezei között vizuális költészetté váljon. Ez a fajta
költészet pedig képes sokkal mélyebb és tartal-
masabb mondanivaló kifejezésére is, mint egy
szimplán esztétizáló, a legújabb trendeket követő
üres, de attraktívnak ható reklámtermék. A klasszikus
műfaji jellemzők közül ezért Gál Krisztián a több-
rétegűséget tartja a legfontosabbnak. Mert a plakát,
ha jó, olyan mint egy haiku: ha sokat foglalkozik
vele az ember, mindig újabb jelentéseket fedezhet
fel benne.
Az alapképzés évei alatt a hallgatók először külön-
böző stúdiumok során találkoznak a műfajjal. Egy-
egy hívószóra, érzelemre, megadott technikai szem-
pontokat követve terveznek motívumokat, amihez
aztán megfelelő tipográfiát illesztenek: kész a kom-
pozíció, van kép és szöveg, elkezdődött az alap-
anyag „plakátosítása”. Ezek az előzmények még
inkább egy sebész, pszichológus vagy kulturális
antropológus tervei, amelyeket szétszabdalva,
az ötletig analizálva, kerülnek közelebb a műfaj
sajátos természetének megismeréséhez, klasszikus
és jelenkori jellemzői értelmezőbb alkalmazásához.
A „bármiből bármit csinálni”-készség fejlesztése
pedig azt a belátást is támogatja, hogy a plakátra
már nem tekinthetnek elszigetelt, önálló entitásként,

hanem új szerepeit, formáit megismerve jól tudják
pozicionálni a mediális és vizuális kultúra örök-
mozgó piacán. A műfaj nyelvezetével való küzde-
lem után megismerkednek például a lengyel sza-
badkompozíciós vagy a svájci gridrendszeren
alapuló szigorúbb tervezés klasszikus iskoláinak
felfogásában készült grafikai metódusokkal is.
A 2018-as évtől a fentebb bemutatott experimen-
tális szemléletű plakáttervezés már önálló kurzus-
ként szerepelhetett a tantervben, a hallgatók mun-
kái pedig egyre gyakrabban bukkannak fel hazai
és nemzetközi plakátpályázatok kiállításain.
Gál Krisztián, ha nem is autonóm művészeket vagy
filozófusokat akar nevelni, de azt kötelességének
érzi, hogy a tisztán szakmai szempontok mellett
mást, többet képviseljen. Legtöbb diákjának a plakát
csupán egy epizód az egyetem alatt a portfóliójá-
ban. Valaki erős képalkotó képességgel bír, még-
sincs kitartása, a másik illusztrátornak készül, de
humora és zárkózottsága miatt mégis „plakátos”
tömörséggel tud megfogalmazni egy képet. És bár
gyakran szembesül azzal, hogy a kellően megha-
tározott keretek hiányában a diákok fantáziája sok-
szor nehezebben találja meg a kész formát, úgy
gondolja, hogy a plakát műfajában rejlő ambiva-
lencia jól tudja támogatni az alkotás szabadságá-
ban tapogatózó útkeresést.

Varga-Márfy Milán: Nyitva


