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Czakó Zsolt	(1965,	Pécs)	
tipográfus,	alkalmazott	
grafikus.	Meghatározó	
volt	számára	az	Apagyi	
Mária	és	Lantos	Ferenc	
által	képviselt	művészeti	
szemlélet.	A	szeriális	
arculattervezés	minden	
területén	tevékenykedik	
kisnyomtatványtól	a	
televíziós	spotokig,	in	-
zer	tekig.	Az	új	szemléle-
tű	alkalmazott	grafika	
népszerűsítése	érdeké-
ben	számottevő	szerve-
zőmunkát	fejt	ki.

Lapszámunk képzőművésze, Czakó Zsolt vizuális nyelvi 
kísérleteiben a képalkotás különböző területei a kölcsönha-
tásuk révén termékenyítően erősítik egymást. A Budapest
Galéria termeiben szeptember 9. és október 9. között tartott 
kiállításának beharangozója szerint „vizuális nyelvi alapok-
ból építkező látásmódja, amelyben a ritmust, a téri viszo-
nyokat, minőségeket, struktúrák és rendszerek kapcsolatait 
vizsgálja, elősegíti saját eszköztárának, vizuális szókincsé-
nek artikulálását”. Munkásságát párbeszéd, beszélgetés for-
májában prezentáljuk.

Utánadkutakodva,azElprojekt.huhonlapjárafeltett
curriculumodfölöttolvastamRólad:grafikával,tipográfiávalés
fotóvalfoglalkozik,boldoganél.Megosztanádvelünkrészleteseb-
benennekazarspoeticávalfelérő,nagyonpuritánmondatnaka
valóságtartalmát?

A fotográfia felől érkeztem a képek világába, a betűkbe 
csak később szerettem bele. Azóta a kettő együtt van ben-
nem, azok a munkák kedvesek különösen a számomra, 
ahol a kettőről együtt gondolkodhatom. A könyvek tervezé-
se különösen izgalmas számomra, ezek közül jó néhány 
magánkiadásban avagy kicsi kiadóknak készült. Sokszor 
teljesen szabad kezet kaptam, hogy a könyvtárgy egészéről 
mint olvasás-élményről gondolkodhassak, kísérletezhes-
sek. Egy kollégám, miután végignézte a munkáimat, megle-
pődött, hogy mennyi mindent nem ismert, ugyanis a bolt-
ban ezek közül a könyvek és albumok közül jó pár egyálta-
lán nem kapható. Titkoskönyvtervezővagyok – vetettem oda 
neki –, de engem is meglepett, hogy még a díjazott könyve-
im (így az elmúlt években két fotográfiai témájú könyv, a 
pécsi Focuscsoport albuma és Hamarits Zsolt Parallelportrék 
című könyve) sem kaphatók. Az egyik, szívemhez közelálló 

Szilágyi Aladár

„A képek is elavulnak, de 
új viszonyba helyezhetők”
Párbeszédben Czakó Zsolt művészetéről



57

munkám Zelk Zoltán Sirály című 
verséből készült 15 évvel ezelőtt, az 
özvegy, Sinka Erzsébet kiadásában, 
Orbán György bibliofil barátom köz-
benjárásával. Most az 1956-os forra-
dalom 60. évfordulójára a Bakáts téri 
templomban Gyuri felkérésére egy 
egynapos virrasztásra animációt 
készítettem belőle. A könyvben, 
csakúgy, mint a filmen, betűk és 
képek „versszakai” egy képzeletbeli 
vörös horizont alá és fölé helyezked-
nek, a fájdalomküszöb körül lebeg-
nek. Visszatérve a kérdésedre, 
annak utolsó mondatára, hogy miért 
van az egysoros CV-ben benne az, 
hogy „boldogan él”?

Egy alkotónak két dolog tud örömet 
okozni: az első, amikor a gondolat 
megszületik, majd később formát 
kap, tehát amikor végigmegy az 
úton, az alkotás folyamatán. A másik 
pedig, amikor ezeket a munkákat 
publikussá teszi: kiállítja, bemutatja, 
megjelenik. Engem az első erőtelje-
sebben izgat, az okozza a nagyobb 
örömöt. De úgy adódott, hogy ebben 
az évben a Műcsarnokban is megje-
lent pár munkám, önálló kiállításom 
is volt a Budapest Galériában, és aho-
gyan említettem, az ’56-os megemlé-
kezések részeként éppen a napokban 
egy templomtérben hozhattam létre 
egy installációt. Hatalmas roncsolt 
vasakat, összepréselt katonai csajká-
kat, kulacsokat vittünk be az Ybl-
épületbe, ami kapcsán erős jelentés-
módosuláson mentek át, s mellette 
több ezer ember nevét, az áldozato-
két, vetítettük korabeli filmek, illet-
ve a már említett Sirály című animá-
cióm kíséretében a templom nyers 
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falára. Ilyen esetekben a létrehozás és a megmutatás 
nagyon közel van egymáshoz. Az ilyen erős élmények 
nagyon fontosak számomra.

FolyóiratunkolvasóilegutóbbaVárad2016/5.számábantalál-
kozhattakaneveddel,amikorHatártalan és/vagy végtelen
címmelaNemzetiSzalonnagyfotóművészetiseregszemléjéről
írtunk.AKépekéspixelekkollektívtárlatonaVocabulaCadunt
monumentálistérinstallációvalvoltáljelen.Hogy„aszavak
elkopnak”,Arisztotelészótatudjuk,SamuelBeckettisújraigazol-
taezt.Gondolom,nembelemagyarázás,hogyatipográfus,a

könyvtervezőCzakóZsoltakódexmű-
vészilluminátoroklelkületévelviszo-
nyultehhezatémához?

Most két külön dologra is utalsz. 
Elsőként az Illuminációk című, könyv 
tematikájú 2015-ös műcsarnokbeli 
kiállításra, amely a Fény éve része-
ként jelent meg, a VocabulaCadunt 
pedig egy 2016-os installációm. 
Mindkettőnél az foglalkoztatott, 

RészletekaDebussyéletehat
tételbencíműelőadásból,MÜPA,
2012–2013
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hogy ma mit jelent a hagyományos értelemben vett olvasás. 
Nem csak a betűkbe zárt jelentésekre, hanem a képek olva-
sására is gondolok. Újra kell fogalmazni az ember és a 
könyv viszonyát, ma máshogyan kell felépülni egy könyv-
nek dramaturgiai értelemben is, az íróknak is máshogyan 
szükséges fogalmazniuk, és a képszerkesztőnek, könyvter-
vezőnek is egész máshogyan kell dolgoznia, mert ma más a 
befogadás, mint volt ötven vagy akár tíz évvel ezelőtt. Mára 
meghatározó mértékben változott meg a képekhez való 
viszonyunk: ez részben mennyiségi kérdés is, miközben 
nagyon felkészületlenek az emberek a képek befogadásával 
kapcsolatban. Nem tanítják meg őket látni, képeket olvasni. 
A látás csak úgy, tulajdonképpen magától alakul, de nem 
edukáljuk a szemet, az agyat. Ez a mai világban komoly kér-
déseket vet fel. Példaként említeném a Művészetek Palotájá-
ban évek óta futó Literárium sorozatot, avagy egy másik, a 
Debussyéletehattételben című színpadi sorozatot. Ezeken az 
esteken Novák Eszter rendező és Zeke Edit díszlettervező 
olyan előadásokat képzelt el, amelyekben színpadi jelene-
tek, felolvasások, zenedarabok és elméleti írások együtt 
jelennek meg, tehát ehhez a heterogén anyaghoz szerettek 
volna olyan vizuális közeget, amely egyfelől segít egyben 
tartani a műsor egészét, másfelől segíti az erős látványok-
hoz szokott nézőt a mű befogadásában. Sokáig foglalkozta-
tott, hogy miként lehet olyan látványt készíteni, amely nem 
vonja el a néző figyelmét a színpadon ülő beszélgető partne-
rekről, így Eszterházy Péterről, Nádas Péterről, Kertész 
Imréről avagy Parti Nagy Lajosról, nem illusztrálja azt, ami 
a színpadon történik, ugyanakkor mégsem alárendelt a kép, 
hanem nagyon is koncentrált jelenlét. Balogh Balázzsal 
sokáig kísérleteztünk, mert az ilyen estekben ráadásul sok a 
spontán elem, a beszélgetések egy része ott alakul a helyszí-
nen. Arra jutottunk, hogy minden műfaj a saját nyelvén szó-
laljon meg, és azt mondja el, amit azon a nyelven el lehet. 
Legyen az szöveg, zene, avagy kép. Színháznyelvi kísérlet-
ként gondolok rá. Nagyon lassan változó képi közeget alakí-
tottunk ki, amely egy lassú folyamatként értelmezhető, az 
önálló képállapotok érzeteket mutatnak, vizualizálnak. 
VocabulaCadunt – a szavak elavulnak? A képek is. De új 
viszonyba helyezhetők. Engem a konstrukciók létrehozása 
érdekel, több elem kapcsolatát, viszonyát vizsgálom. Telje-
sen mindegy, hogy ez egy könyvlapon, a vásznon, avagy egy 
templomtérben jelenik meg.

RészletekaDebussyéletehat
tételbencíműelőadásból,MÜPA,
2012–2013
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Vizuálisexperimentumaidbanatipográfia,agrafikaésaz
animációjegybenjár.Abetűművességlehetőségeimanapság
szintekorlátlanok,hiszentúlléptekakétdimenziósképalkotá-
son,abetűkdinamikájaközvetlenaprimertartalmakatgaz-
dagítja.ATeeredetimegfogalmazásodathasznosítva:akor-
szerűbetűtervezés»retinajutalmat«kínál(hat)anéző/olvasó
számára.Lehet-ereménységünkarra,hogyazefféle,gazda-
gabbüzenetethordozó,akönyvtárgyegyediségénistúllépő
dekorativitásaGutenberg-galaxisújraéledését,továbbélését
biztosíthatja?

Azt gondolom, hogy erre a kérdésre a korábbiakban már 
válaszoltam. A világ változik, benne a képek is, a befogadás 
is, a technológia is. Ezek összefüggenek, és új helyzeteket 
teremtenek. Ezeket a viszonyokat szükséges értelmezni és 
újrafogalmazni akár az alapkérdéseket is. Mit jelent ma 
könyvet olvasni? Mit jelent ma a kép? Általános válaszom 
nincsen, próbálok nyitott lenni, figyelni és jól kérdezni.

Szeptember9.ésoktóber9.közöttvoltlátogathatóaBudapest
GalériábanA fehértől a feketén át a fehérig / Fotó, videó, 
intermédia, installációcíműreprezentatívkiállításod.Egy
méltatódszerint„CzakóZsoltvizuálisnyelvikísérleteibenakép-
alkotáskülönbözőterületeisohasemkülönülnekel,hanemköl-
csönhatásuktermékenyítőenerősítiegymást”.Gondolom,kellő
önismerettelrendelkezelahhoz,hogyegykívülállóobjektivitá-
sávalválaszolj:melyekazokasajátos,„czakói”eszközök,megol-
dások,szemléletijegyek,amelyekakáregyszimplakiadvány-
tervtőlegytévéarculat-elemenkeresztülegyoperaelőadásmoz-
góképtervéignyomonkövethetők,amelyekmegkülönböztetik
munkáidatatöbbimultimédiásdesigneralkotásaitól?

Számomra kép van. Ez egy abszolútum. Nem teszek különb-
séget autonóm kép és tervezőgrafika közt. Szegény kép nem 
tudja, hogy belőle egy darab van és ő műalkotás, avagy több 
ezer készül belőle és könyvborító avagy plakát. Az arany-
metszés vagy más kompozíciós elvek ugyanúgy vonatkoz-
nak mindkettőre. A kategóriákat a kereskedelem és a kom-
munikációs iparágak hozták létre, sajnálatosan ez visszahat 
nemcsak a képek árára, de az alkotók presztízsére is. A kiál-
lításomban olyan alkotások, képi gondolatok, vizuális kísér-
letek jelentek meg, amelyeket egyes esetekben felhasznál-
tam egy animáció egyik fázisképeként, színpadképként, egy 



61Enteriőr-részletaFehértőlafeketénátafehérigcíműönálló
kiállításból,BudapestGaléria,2016
(fotó:RostaJózsef)



62Pécs2010vizuális
arculatánakrészletei,
2005–2008
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cég arculatában avagy autonóm kép-
ként. Számomra nincs különbség kép 
és kép között. 

„Aképekkel,vizuálisnyelvvelvalókísér-
letezés,aműfajokésművészetiágak
közöttiátlépésérdekelalegjobban”–
vallottadvalahol.Nemde,azÁltaladés
SomogyiKrisztinavizuálisintelligencia
kutatóáltalalapítottArticsókStúdió
éppeneztakérdéskörthivatottszolgálni
–másokbevonásávalis?

Az elmúlt húsz év során az Articsók 
Stúdió sokféle munkával találkozott, 
különböző szerepekben volt, bár több-
nyire a kulturális identitás létrehozá-
sa területén dolgoztunk. Kicsi stúdió 
vagyunk, de hatalmas projekteket is 
vittünk. Ilyenkor társművészetek és 
egyéb szakmák területéről hívunk be 
olyan kollégákat, akiknek a szemléle-
tében a kísérletezésre, a konceptuális 
gondolkodásra való nyitottság meg-
van. Párbeszéd alapú a gondolkodá-
sunk, így azok a munkák voltak iga-
zán sikeresek, ahol a megbízó is így 
gondolt ránk, azaz magát a feladatot 
is ezáltal újra lehetett értelmezni.

Ténymegállapításkéntközlömolvasó-
inkkal:CzakóZsoltimmárévtizedekóta
avilágvizuálisalkotóinakélvonalába
tartozik.Mindenismertségeéselismert-
ségemellett,pályafutásasoránakudar-
coksemkerültékel.Engedelmeddel
rákérdezek:hogyanisvoltaz,hogy
éppenPécsett,szívbélivárosodban,ahol
alegnagyobbszabásúprojekt,azEuró-
paKulturálisFővárosaprogramarcu-
lattervezőjevoltál,háromesztendei
munkautánlemondtálazegyüttműkö-
désrőlaszervezőkkel?
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Érdekes, hogy kudarcként említed a pécsi példát. Bennem 
nem így maradt meg, annak ellenére, hogy valóban ott-
hagytam a folyamatot, és nem én fejeztem be azt. Pécsiként 
nagyon fontos volt számomra, hogy a város új lehetőséget 
kapott az Európai Kulturális Főváros rendezvénnyel. Értel-
miségieknek egy nem is szűk csoportja gondolkodott azon, 
hogy miként lehetne ezzel a lehetőséggel úgy élni, hogy az 
valóban elősegítse a város fejlődését. Nem recepteket, keres-
kedelmi logikákat és politikai érdekeket tartottunk szem 
előtt, hanem az volt a kérdés számunkra, hogy a kultúra és 
a kulturális iparágak hogyan tudnak új életet hozni egy 
olyan városba, ahol ennek amúgy gazdag múltja van. Töb-
ben csalódtunk, amikor pár év sikeres és lendületes előké-
szítés után más logikák kezdtek érvényesülni. A folyamatot 
működtető szervezet és a pályázatot megnyerő értelmiségi-
ek között egyre nagyobb volt a távolság. Már nem tudtam 
egyetérteni azzal, ami történt. Addig csináltam, amíg hittem 
benne. És akkor hagytam ott, amikor megrendült a bizal-
mam. Én így nem kudarcként gondolok a kilépésemre, 
hanem egy jó döntésként értékelem azt.

Alaikusszámárakövethetetlen,hogy
mimindenváltozik,újulmegatipográ-
fia,azinfografika,afotográfia,amoz-
góképkísérletimódonvalóalkalmazá-
sa,aszámítástechnika,egyáltalán:a
szoftverekfejlesztéseterén.CzakóZsolt
ezeketatechnikákatalkalmazóalkotó-
kéntésegyetemioktatókéntis,egyaránt
bennevanennekavilágnak„asűrűjé-
ben”.Hogyantovább,milyenlehetősége-
ketlátszaközeljövőbenerrenézvést?

Az egyetemeken való jelenlét azért is 
izgalmas, mert így színészekkel, kép-
zőművészekkel és designerekkel 
beszélgetek folyamatosan arról, hogy 
a kép, a látvány és általában a világ 
változása számunkra mit jelent. A 
trendeknek, divatoknak, az újdon-
ságnak önmagukban nincsen fontos-

Háromkönyvaz
építészetrőlcíműsorozat,
AkadémiaiKiadó,2013



65AMagyarokaBauhausbancímű
kiállításarculataéskatalógusa,
2010
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ságuk, engem nem is érdekelnek. 
Figyelem őket, mert ez is a világ 
része, de figyelmen kívül is hagyom 
őket. Nyitott szemmel járok. Ennyi. 

Engedelmeddel,ezeketa–talánbonyo-
lultrasikeredett–felvetéseimethadd
zárjamegyigenegyszerűkérdéssel.
1994-benlátottnapvilágotaRövidülni 
kezdett,üvegkönyvSomogyiKrisztina
novellájából.Miaz,hogy„üvegkönyv”?

Krisztina érzékeny novellája az 
álom és az ébrenlét határán mozog, 
így szerettem volna, ha már az első 
találkozás a tartalommal nem 
hagyományos. Így került e novellá-
ból készült könyv egy üvegtokba. A 
törékenység nem csak anyagra ért-
hető. És a taktilis élmény, ahogy egy 
üveghez viszonyulunk, megfogjuk, 
majd kicsúsztatjuk belőle a könyvet, 
nos, ez a felvezető mozdulatsor elen-
gedhetetlen a későbbi olvasás élmé-
nyének teljességéhez.

ABALTEXHOME
arculatánakinstallációja



67ADunaTelevíziófilmsorozatának
grafikájaaFilmvilágcímű
lapbanjelentmeg



68ADunaTelevíziófilmsorozatainak
promócióiaFilmvilágcímű
lapbanjelentekmeg
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70RészletekaDebussyéletehat
tételbencíműelőadásból,MÜPA,
2012–2013
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promócióiaFilmvilágcímű
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72Tehetséghidakprogram,
aGeniusLocidíjgrafikája



73AMindentudásEgyeteme
televíziósműsor
emblémája


