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Vasvári Péter grafikai designer két munká-
jával is komoly sikert aratott a közelmúlt-
ban: elhozta a Hiiibrand 2010 Nemzetközi
Logótervezési Díj bronzérmét, egy másik
alkotását pedig a szakterület legismertebb
nemzetközi fóruma, a LogoLounge válo-
gatta be a 2011-es logótrendek közé.

A kínai szervezésű Hiiibrand 2010-es versenyére
4136 munka érkezett hatvan országból. A nem-
zetközi zsűri ezekből az alkotásokból választotta
ki a 2010-ben elkészült logók legjobbjait. A short-
list-re, a döntőbe 202 munka jutott be, köztük
Vasvári két logója. Végül Vasvári Péter munká-
ját, a „Hunterrace”-t – ami a Brandstack LLC.
U.S.A. megbízásából készült – díjazták bronz-
éremmel. 

A válogatáson hét neves zsűritag értékelt és dol-
gozott öt hónapon keresztül. Az Egyesült Király-
ságból a többdíjnyertes Wally Olins, aki avilágon
a legelismertebb és legtapasztaltabb szakembe-
rek egyike a vállalati identitás és a márkaépítés-
ben. Szerzőként több könyvet is írt. Az Egyesült

Államokból Joe Duffy, aki szintén a legelismer-
tebb és legkeresettebb kreatív igazgatók és szel-
lemi vezetők egyike a márkaépítés és a design a
világában. Horvátországból Boris Ljubicic, aki
elismert kutatója a vizuális kommunikációnak:
a vizuális identitásnak, tipográfiának, plaká-
toknak, könyveknek, tv- és webdesign-megol-
dásoknak. Művei megjelentek a legjelentősebb
nemzetközi magazinokban, évkönyvekben és
speciális kiadványokban, amelyek befolyásolják
a jövő tervezését. Kínából Min Wang profesz-
szor, dékán, aki az egyik legrangosabb és legna-
gyobb hatású személyiség Kína művészeti aka-
démiájában. Ő volt a design igazgatója a Bei jing
2008 Olimpiai Játékok Bizottságának 2006-tól
2008-ig. Hongkongból Tommy Li márkatervező
és -tanácsadó. Ő egyike azon kevés tervezők-
nek, akik átívelő karriert futottak be a világban.
Hongkongtól kezdve Japán, Kína, majd Olasz -
országig hatolt a nemzetközi piacon, és Romá-
niából Cristian Kit Paul, akinek például, kam-
pánymunkái nyertek hazai és nemzetközi
jelöléseket és díjakat. És végül, de nem utolsó-
sorban a szintén amerikai Bart Crosby, aki stra-
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tégiai és tervezési irányt mutat a cégeknek, a
projekteknek és programoknak. Munkáját elis-
meri számos szakmai tervező szervezet. Szere-
pelt hazai és nemzetközi design és üzleti kiad-
ványokban. Bart jelenleg ügyvezető alelnöke és
igazgatója az amerikai grafikai intézetnek.

Az Egyesült Államokban élő Bill Gardner, a Gard -
ner Design tulajdonosa és a LogoLounge nemzet-
közi logó design verseny alapítója, szerkesztője
így írt a Best of the Best 2010 szintén nemzet-
közi versenyre benevezett és a shortlist-re, azaz
a döntőbe jutott és Moszkvában kiállított logóról:

„Ennek a jelzésnek a rejtett és nyilvánvaló
eleme tökéletes harmóniában olvad össze. Ha
vadászni akarsz, beolvadsz a környezetbe, és nem
emelkedsz ki. Ez minden bizonnyal az az üze-
net, ami működik itt.”

A verseny nyerteseit a kínai New Graphic ma-
gazin 28. száma is bemutatja majd.

Bár nem díj, de hasonló nagyságrendű elisme-
rést jelent, hogy Vasvári Péter egy másik mun-
kája bekerült a nemrég bejelentett LogoLounge
aktuális logó trendeket tartalmazó elemzésé-
nek illusztrációi közé. A „Zebrand” logó szere-
pelni fog többek között a Graphic Design USA,

a Creative Review és a ProGRAPHICA magazi-
nokban is. Blogokban, fórumokon a világ min-
den tájékán…

A „Hurkos” kategóriát bemutató trendcsoport
a logók felületkezelésével foglalkozik. Amíg mi
mindnyájan, mint szemlélődők komolyan sze-
retünk felfedezni egy logót, az itt egyesül egy
szilárd rajzolói munkával, egy ügyes fogalom-
mal és egy emlékezetes alakkal. Nekünk szintén
el kell ismernünk, hogy a különböző felszíni
technikának kutatása és használása itt egy viru-
ló üzlet. A tervezők, bátor és pokolhajlamokkal
felvértezve, a felszíni díszítés következő műfaját,
egy felfedező, de már virágzó irány vonalát te-
remtik meg. Ebben a csoportban van egy külön-
leges lazaság és egy egyedi vonzerő. Egy látható-
an kézzel készített „hurkos” firkát alkalmaznak
egy különben érdektelen, de felismerhető alak
felszínére. Valójában ez az irka-firka a találó
poén a logóban. Az egész egység mesterkélt
– mondhatnánk –, miközben használ egy „egy-
vonalas” technikát, amit az ez évi tendenciák
közül többen megleltek és használtak fel logó-
terveikben. Így alkotva meg egy közös, szüle-
tendő irányzatot…


