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A PosterFestet a Magyar Plakát Társaság 2016-ban
azzal a céllal hozta létre, hogy friss, modern szem-
léletű platformot teremtsen a régi-új plakátgrafika
számára. A PosterFest olyan, a plakát ügyét saját-
jának érző hazai és nemzetközi események és
kiállítások kollektív ünnepe, ami ugyanúgy szól
a műfajt ápoló intézményekkel, szervezetekkel való
hatékony együttműködésről, a szakmát művelő
művészgenerációk közösségéről, mint általában
a plakátról, erről a nemzetközileg elismert és nép-
szerű műfajról, valamint annak jelenkori feladatairól. 
A kiállítás- és eseménysorozat 2018-ban hangsú-
lyosan a fiatal grafikus generációt kívánta megszó-
lítani és munkáikon keresztül bemutatni a hazai és
nemzetközi művészeti képzésben uralkodó aktuális
trendeket, a plakátgrafikában rejtező lehetőségeket.
A diákpályázat címválasztása (Szabadság) mögött
nem csupán az a kíváncsiság dolgozott a szerve-
zőkben, hogy a téma, a technika vagy koncepció
szabadsága milyen megoldásokat fog eredményez-
ni, hanem az is, hogy az új grafikus generáció
hogyan gondolkodik és mit tenne a köztereken
vegetáló műfaj szükségszerű megújításáért, az
igénytelen hirdetmények okozta vizuális környezet-
szennyezés megállításáért, a minőségi városkép
fejlesztéséért. Még akkor is, ha a plakát múzeumba
vonulása óta, a sokszor prioritást élvező marketing
és a kommunikációs stratégiák korában az efféle
petíció nehezen tud szabadulni a nosztalgiázás és
a korszerűtlen gondolkodás bélyegeitől.
Ezért a PosterFest egyszerre nosztalgia és értékmen-
tés, mert célja nem titkoltan az, hogy a műfaj értékeit
továbbörökítse. Hagyományteremtés, mert a nagy
nemzetközi események sorába lépve új fórumot
kíván nyitni Közép-Európában. És olyan ünnep is,
ahol ismét kizárólag a plakáté a főszerep, ami
manapság már ritkán mutatkozik önálló entitásként. 
A PosterFest ugyanakkor még keresi igazi helyét.
A fiatal kezdeményezésnek a kezdeti sikerek után

pozicionálnia kell magát az erős nemzetközi szín-
téren, ahol ugyan nincs túl sok „játékos”, de azok
már vagy hagyományt teremtettek, hiánypótló űrt
töltöttek be, vagy valóságos legendának számítanak.
A magyar plakát, akárcsak művelői – olykor kisebb-
ségi komplexusuknak is hangot adva – etalonként
tekintenek a lengyel plakátgrafikára, ami úttörőnek
számított a műfaj művészi önállóságának kiharco-
lásában. Az előző rendszer alatt jelentős állami
támogatással, az élénk magángyűjtői és közgyűj-
teményi érdeklődésnek is köszönhetően a lengye-
leknek sikerült kiépíteniük egy változatos fórumokra
és eseményekre támaszkodó intézményrendszert.
Ezért a PosterFestnek olyan „öreg” kihívói vannak,
mint a pionírnak számító varsói Nemzetközi
Plakátbiennálé, a katowicei Országos Plakátbiennálé,
a krakkói Nemzetközi Nyomtatvány Triennálé vagy
fiatalabb társuk, a tematikus oświęcimi Szocio-poli-
tikai Plakátbiennálé – hogy csak a lengyeleket említ-
sük… Itthon pedig 1978 óta vonultatja fel a plakátok
legjobbjait (is) a békéscsabai Országos Tervezőgrafikai
Biennálé, de 2018-ban lett 14 éves a Graphifest is,
ahol minden évben kiosztják a tervezőgrafika műfa-
jában tevékenykedő alkotók legjobbjainak ítélt
Aranyrajzszög díjat. A „helyezkedést” először tehát
a hazai pályán kell megoldani: ezért a következő
PosterFest legközelebb három év múlva kerül majd
megrendezésre, hogy ne ütközzön más, plakátos
események időpontjával.
Szabadság. 2018-ban tehát erre a témára várták
a magyar diákok pályamunkáit a szervezők. Talán
a vártnál ütősebb volt az első esemény, vagy ezúttal
hatékonyabban működött a nemzetközi kommu-
nikáció? Bármi legyen is az oka, a kiírás kritériuma-
ival mit sem törődve számtalan külföldi diák is
jelentkezett a pályázatra. A nagy érdeklődés és
a beküldött munkák színvonala végül a zsűrit arra
a döntésre ösztönözte, hogy – ugyan versenyen
kívül – ezeket a pályaműveket is bemutassa.

Szônyeg-Szegvári Eszter

A  DÖNTÉS  SZABADSÁGA

P O S T E R F E S T  Ú J R A T Ö L T V E
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Füzes Anna (METU): Can Jahanfard Elham (Irán): Death with dignity

Siyu Cui Cui (Kína): Childhood – wifi Pusztai Dávid (PTE-MK): Bunt – lázadás
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Ha legutóbb az ‘56-os pályázattal kapcsolatban úgy
láttuk a könnyen értelmezhető, kollektív nemzeti
érzelmeket is megszólaltató vizuális szimbólum
megalkotása talán túlságosan nehéz feladatnak
bizonyult, akkor a szabadság ezerféle értelmezést
kínáló tematikája ennek gyökeres ellentétének tekint-
hető. A kiírásban a Társaság nem adott fogódzókat
a téma megragadásához. Egyszerűen olyan terveket
vártak, melyek szuverén módon nyilatkoznak
az alkotó szabadsághoz való viszonyáról, legyenek
azok univerzális kérdéseket tárgyaló gondolatok vagy
egyéni impressziók. Bár a téma a beérkezett mun-
kákban ezer formában, ötletben és érzésben jelent
meg, ahogy a katalógus tanulmányszerzője, Katona
Anikó megjegyzi, a diákok azonban mégis inkább
azt fogalmazták meg, hogy mitől nem érzik magukat
szabadnak. Fájdalmas látlelet ez a fiatal generáció
szabadságát korlátozó béklyókról, élményekről és
általános közérzetről. Éppen ezért ezek a munkák
képezték a kiállítás legkihívóbb szekcióját, amelyben
a műfaj és azon belül is a valós problémákra érzé-
keny szociális plakát újjászületését üdvözölhetjük. 

(A kiállítást 2018. november 22-től november
29-ig látogathatták Budapesten, a Teslában.)

Díjazottak:
A magyar művészeti felsőoktatásban tanuló diákok
„Szabadság” című pályázatának díjazottjai:
I. díj: Füzes Anna (Budapesti Metropolitan Egyetem),
II. díj: Fehér Zsanett (Budapesti Metropolitan Egye -
tem), III. díj: Turóczi Anna (Budapesti Metro po li tan
Egyetem). Elismerés: Eszteró Anett (Budapesti Met -
ropolitan Egyetem)

Hivatásos magyar grafikusművészek részére kiírt
pályázat díjazottjai:
I. díj: Marton Klaudia, II. díj: Várnay Zsuzsanna, III.
díj: Hegedűs Vince.
Hivatásos grafikusművészek nemzetközi szekció-
jának díjazottjai:
I. díj: Huang Wen Feng (Kína), II. díj: Mo Guang Ping
(Kína), III. díj: Victor Mikhailovich Kovalenko (Oroszország).
Elismerés: Grzegorz Myćka (Lengyel ország)

Czakó Petra (MKE): Education

Turóczi Anna (METU): Holiday


