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Idén ünnepli 15 éves fennállását a Partiumi Keresztény 
Egyetem képzőművészet szaka. Ebből az alkalomból 
május 24-én tanszéki kiállítás nyílik a szentendrei 
Ferenczy Múzeumban a reklámgrafika szakirány témái 
által ihletett munkákból. A tervezőgrafika, a képregény, a 
tipográfia, a kreatív gyakorlatok, a termékreklám téma-
körei nyújtottak ihletforrást a diákoknak. Az alábbiakban 
a rangsorolás igénye nélkül említek meg pár alkotást, 
hiszen mindegyik méltón megállja a helyét a kiállítás kon-
textusában.

Kányádi Iréne

Tanszéki kiállítás Szentendrén
Tizenöt éves a PKE vizuális kommunikáció szaka

Kányádi Iréne (1977,	
Sepsiszentgyörgy)	filo-
zófus,	művészettörté-
nész.	A	BBTE	filozófia	
szakán	végzett	és	szer-
zett	doktori	fokozatot,	
2013	októberétől	a	PKE	
adjunktusa.	Tanulmá-
nyai	szaklapokban	lát-
tak	napvilágot.

Roppant érdekesek a szép és a rút fogalmát felölelő mun-
kák, amelyekben az esztétikai kategóriák figyelemfelkeltő 
elemként operálnak a plakátokban és a vizuális kommu-
nikációban egyaránt. Ilyen például Gelitin Klunk egy 
Garden Tokyóban bemutatott performanszának/kiállítá-
sának ihletésére megszületett plakát. A Garden, azaz kert 
Gelitin munkájában egy homokos, elkerített rész a galéri-
ában, aminek ékességei a sziklák, élő emberi szobrok. A 
meztelen emberi test különböző részei eltérő módon buk-
kannak elő a homok alól. Ez ihlette MarchişDóra Gelitin-
parafázi sát, amely hasonlóan „szemérmetlen” részletet 
ragad meg az amúgy csodálatos emberi testből.

Ugyancsak a szép-rút esztétikai kategóriáknak a kontex-
tusfüggőségét mutatják be AngyalOlívia munkái, ame-
lyekben a gyerekrajzokat felhasználva világít rá arra, 
hogy mennyire vékony határ választja el a fogalmakat 
egymástól, és hogy adott esetben mennyire könnyen át -

válthatnak önmaguk ellenkezőjébe. 
Munkáját az oktatásban szerzett 
tapasztalatai inspirálták, és arra 
késztették, hogy rávilágítson: nin-
csenek rossz rajzok, csupán az 
interpretáció kategorizálja őket, 
amely kontextusfüggő. Angyal Olí-
via több olyan illusztráció-kísérletet 
végzett, amelyekben a csúnyának 
vélt gyerekrajzokból építkezve a 
szürrealista társítások által az esz-
tétikai kategóriákat saját ellentét-
jükbe fordítja át. Munkáit, melyeket 
elsősorban Sara Fanelli illusztrációs 
világa ihletett, három alap összete-
vő alkotja: a gyerekrajzok, a való-
ságból kiragadott elemekkel való 
társítások és a makrofotók együtte-

AngyalOlívia:
MyShelter,2018,
digitálisnyomat,40×15cm

MarchişDóra:
GelitinKlunckGarden,2018,parafrázis
gyakorlat,plakát,70×50cm
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se. Ezáltal több nézőpontnak tud teret engedni. Ennek a 
három dimenziónak a keveredéséből egészen szürreális 
illusztrációs világ alakult ki, amelynek a kísérleti szerepe 
az ellentétek összehangolása.

Az  „Irányok és projektek a vizuális művészetek területén” 
témakör kitűnő ihletforrást nyújtott a diákoknak installá-

ció-szimulációk létrehozására. Nagy
Katalin munkája egy olyan szimulá-
ciót jelenít meg, melynek során a 
teret egy dobozba befotózva alakí-
totta ki, így a kis tárgyak monu-
mentális hatást keltenek. A monu-
mentális jelleget az emberek behe-
lyezésével mint  viszonyítási alappal 
érte el. Ezt az installációt nehezen 
tudta volna a valós térben megvaló-
sítani, de a szimuláció sok ötletnek 
és kísérletezésnek adott helyet. A
békésagresszivitás című munkát 
számtalan kísérlet előzte meg, 
hiszen nem volt elég befotózni és 
minél élethűbbé tenni, hanem tar-
talommal is meg kellett tölteni. Utó-
munka során úgy  alakította ki a 
teret, hogy az békés  hangulatot 
sugározzon a lágy fények által, 
miközben a fentről „betörő”, hegyes 
végükkel lefelé néző elemek agresz-
szivitást keltenek a térben. A 
munka címében para doxonként 
jelenik meg két egy mást kizáró 
fogalom: a békés agresszi vitás, s ez 
gondolatba ejti a nézőt.

Gyönyörű alkotások születtek a 
betűcsaládok terén, mint például a 
Fifita, a Quadratic és a Modíz betű-
típusok. A Fifita– KolcsárSzilárd
Zsolt munkája – megtervezésekor 
alapvető szempont volt egy olyan 
szövegbetűnek a létrehozása, 
amelyre könnyen alkalmazhatók az 
eddig létező és a szerző által terve-
zett alternatív ligatúrák. A ligatúra 
latin eredetű szakkifejezés, jelenté-
se összevont betű, betűkapcsolat, de 
kötőívet is jelent. Két vagy több betű 
összekacsolására vonatkozik. Az 
összevont betűk torzulhatnak, 

mivel az egyik karakter a másik karakternek is részét 
képezi, ezáltal egy harmadik jel képződik. Fontos az egye-
di betűformálás, hogy ne csak még egy groteszk betű 
legyen a sans-serifek világában, ezért a kör alapgeometri-
áját kihasználva készült néhány egyedibb kialakítású 
betű. A font három vastagságban készült el, és tervben 
van ezek italic verziója is. Több mint 150 betűkapcsolatot 

tartalmaz, amelyek között van kétbetűs, hárombetűs, 
négybetűs és ötbetűs kapcsolat. A mennyiség folyamato-
san bővül. Funkcionalitás szempontjából a Fifita betűi 
alkalmazhatók szövegbetűként és reklámbetűként, a liga-
túrák szempontjából önmagukban logóként megállják a 
helyüket, bizonyos szavakban pedig a logotípia jelleget 
adják. Futóminták tervezésére is ideális mind organikus, 
mind geometrikus jelleggel.

A Csiby-GindeleBotond által tervezett Quadratic fontcsalád 
„kísérleti font tervezés” címszóval született. A tervezésben 
fontos szempont volt a betűk közti egység és az alig olvas-
hatóság, a betűket a lehető legjobban el kellett vonatkoz-
tatni eredeti alakjuktól úgy, hogy még épphogy felismer-
hető legyen egy-egy karakter. A fontcsalád neve a fontok 
alapformáját képező négyzetre utal. Igazi kihívás a betűk 
egyedi és változatos formáit egytől egyig egy négyzetbe 
zárni úgy, hogy megmaradjanak az adott betűre jellemző 
egyéni karakterjegyek. Szóíráskor téglaként viselkednek, 
így egy szöveget leírva egységes, de mégis dinamikus és 
változatos felületet, falat alkotnak, akár egy dekoratív 
geometrikus minta.

A VatánySzabolcs által tervezett 
Modíz betűcsalád a betűk moduláris 
jellegén, azok formáinak ritmussze-
rű ismétlődésén alapszik. Négy 
modul felhasználásával jött létre az 
ábécé minden karaktere. Végigpró-
bálva a kiválasztott modulok szá-

VatánySzabolcs:
Modizbetűcsalád,2017,
digitálisnyomat,27×22cm

NagyKatalin:
Installációterv,2018,
digitálisnyomat,29,7×42cm

MoşCătălina:
Fluxusbetűk,2018,
100×36cm

Csiby-GindeleBotond:
Quadraticfontcsalád,2017,
50×70cm
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mos kombinációját, több, egymástól különböző betűforma 
alakult ki ugyanazon karakterekből. Így olyan „csonka” 
vagy torzított betűk jöttek létre, amelyek hiányosságukat 
magukba építve alkottak egységes betűtípust. A végered-
mény egy moduláris display betű, amely a megelőző kísér-
let alapján többféle módon is felépíthető. Vatány Szabolcs a 
modulokkal való kísérletezés alatt kialakult tapasztalatai 
alapján hozott létre egy olyan betűtípust, ami már nem 
tartja be a rácsrendszer szigorú kereteit. A merev struktú-
rát a könnyebb olvashatóságért hagyta el. Ezáltal a létre-
jött betűtípus nemcsak címek, de kisebb leadek szedésére 
is alkalmassá vált. A négy modulból készült néhány plexi-
forma is. Ezek elsősorban arra szolgálnak, hogy az eddig 
megtalált betűkön kívül más modulkombinációkat is köny-
nyedén meg lehessen találni, valamint alátámasztják a 
betűtípus alapstruktúrájaként funkcionáló rácsrendszert.

A vizuális kommunikáció „kortárs giccs” témája ihlette 
meg GyörfyMónikát,így alkotta meg a NagyszerűVezető 

című plakátsorozatát. Az észak-koreaiak élete témában 
több portréfilm is készült, javarészt a LiNK (Liberty in 
North Korea) kaliforniai nonprofit szervezet révén, 
amelynek fő célkitűzése az onnan kimenekített emberek 
segítése. Idén februárban Phjongcshangban, Dél-Koreá-
ban zajlott le a 2018-as téli olimpia, s az egyik legna-
gyobb szenzációja a több száz észak-koreai szurkoló volt; 
szervezett szurkolásukkal volt tele napokig a média. A 
NagyszerűVezető című plakátsorozat legfőképp ezekből a 
tudósításokból inspirálódott. A politikai agymosás mint 
napjaink legnagyobb giccse – mondhatjuk a plakátokat 
nézve. Györfy Mónika a fő plakáton a uk.businessinsider.
com cikkében közzétett fotót használta fel, amelyet a 
2018-as téli olimpián készítettek, és amely bejárta a 
világsajtót. A két Korea egy zászló alatt versenyeztette 
sportolóit. Észak-Korea a 22 atlétája mellé több száz szur-
kolólányt küldött, akik révén egy mézesmázos, békés 
ország képét próbálta mutatni. Ezen a vonalon elindulva 
született meg a másik két plakát is, amelyek nem véletle-
nül kapták a rózsaszínes, pasztelles árnyalatot, ezzel 
utalva a politikai manipuláció giccses szemfényveszté-
sére.

GyörfiMónika:
ANagyszerűVezető,2018,
digitálisnyomat,50×70cm

GagyiJuditEszter:
Környezetvédelmiplakátok,
„Isitreversible?”,2018,
digitálisnyomat,70×35cm

GagyiJuditEszter:
ÖrkényIstván:Balladaaköltészet
hatalmáról,2018,C-print,42×59,4cm

DeákGrümanEdit:
Talán–képversgyakorlat,2018,
digitálisnyomat,21×29,7cm



52 53KelemenDóra:
Egérke,2018,képregény,
50×70cm

TamásEszter:
Kert-vízióII.,Lovacska,2018,
digitálisnyomat,50×70cm

BartisBálint:
Kormi,2018,képregény,
digitálisnyomat,70×100cm

Érdekes és egyedi módon készített infografikákat Gagyi
JuditEszter Örkény egyperceseihez, ezek irodalmi alkotá-
sokat képeznek le vizuálisan. Örkény István Balladaaköl-
tészethatalmáról című egypercese inspirálta a munkákat, 

hiszen az infografikán lépésről 
lépésre követni lehet a benne leírt 
útvonalat. A munkákon a legna-
gyobb kihívást nem a hangya vagy 
a telefonfülke képének stilizálása 
jelentette, hanem az idősíkok, útvo-
nalak és események egymással egy-
idejű, egyazon felületen való megje-
lenítése, az irányvonalak és fázisok 
létrehozása. Az alkotások eredeti 
módon adják vissza az Örkény-írás-

ban olvasható ok-okozati viszonyokat, valamint azt a jel-
legzetes atmoszférát, amit az író az abszurd által teremt.

A környezetvédelmi plakátok esetében Gagyi Judit Eszter 
egy reklámkampány vizuális elemeinek a létrehozására 
törekedve egy minket érintő környezetvédelmi problémá-
ból indult ki: az erdőirtásból. Erre a témára épített vizuá-
lis metaforákat és párhuzamokat az emberi cselekedetek 
sorozatával. Az erdő emberi testrészekként (kéz, fej) való 
megjelenítésével fejezi ki a környezetpusztítás kettőssé-
gét: önmagunk alatt vágjuk a fát. Ezt hivatott hangsúlyoz-

ni és egyben tettre is sarkallni a 
szemlélőt a vészjósló mottó: Vissza-
fordítható?

A képregény kategóriában kimagasló 
KelemenDóra alkotása. Egy rövid tör-
ténetet ábrázol mértani formák és 
szabad elemek felhasználásával. A 
hagyományos képregény formátum-
ból indulva ki, stilizált állatkarakte-
reket helyezett a mértani testekből 



54 55LengyelRenáta:
Futószalag,képregény,részlet,2018,
digitálisnyomat,29,7×42cm

SütőFanni:
Fluxusábécé,2018,
digitálisnyomat,70×100cm

SzőcsEszter:
Nipp,2018,poszter,
digitálisnyomat,50×70cm

SzabóCsongor:
Esztétikaiparadoxon,2018,
assemblage,plexi,100×50cm

SzabóCsongor:
Aszéparútellenimeccsután,
2018,digitálisnyomat,70×50cm

kialakított környezetbe. A konvencionális macska-egér 
üldözős történetet átalakítva, humoros formában meséli el: 
az egér került a rabló szerepébe: egy hatalmas gyémántgyű-

rűvel menekül a rókarendőr elől. A 
mértani elemek az üldözés során 
mindkét karakter számára megjelen-
nek segédeszköz és akadály formájá-
ban is, hiszen eleinte úgy tűnik, a 
fürge egér elmenekül, de végül baná-
lis módon beszorul a farka a gúla alá. 
Az egységes, letisztult ábrázolást a 
komplementer színek kombinálásá-
val és a ceruza meg Copic marker 
használatával éri el. A történet dina-
mizmusát a közeli-távoli beállítások 
váltakozása adja meg és az, ahogyan 
a karakterek átugrálnak az egyik 
képkockából a másikba. 

A szentendrei Ferenczy Múzeum 
kiállítótermeiben igényesen kivite-

lezett, fiatalos, kreatív és meglepő alkotások várják 
a látogatókat, június 18-ig. Olyan alkotások, amelyek 
hűen tükrözik a reklámgrafika-képzés szellemiségét, 

innovatív és kreatív voltát éppúgy, 
mint a magas szintű szakmai isme-
reteket.



56 57InczeAttila:
Fénytérkép,elektrografika,
70x50cm

DeákGrümanEdit:
Fogdapénztésfuss…,
70x50cm


