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Az idén megrendezett PPFest össz-szakmai fesz-
tiválon a Signexpo és a PPDexpo szakmai támo-
gatójaként a Dekorszövetség kreatív versenyt 
szervezett a rokon szakmákat bemutató és a ter-
vezőket, fejlesztőket, forgalmazókat, szakmai 
képviselőket és kivitelezőket egyaránt megszólí-
tó kiállítás alkalmából.

A verseny célja volt felhívni a figyelmet a krea-
tív szakmák különleges eszköztáraira. Fontos lát-
ni azt, hogy a technikai és szakmai tudással, a 
művészi tehetséggel vagy a kísérletező képzelet-
tel milyen eltérő hatások érhetők el. A Találj egy 
tízest & betű  design verseny két kategóriát hir-
detett: egyik téma a „betű”, azaz a magyar ABC 
betűiből kiválasztott egy betű, a másik téma a 
10-es számjegy, azaz a „10-es” –, mely ötletet 
a Dekorszövetség fennállásának tízéves jubileu-
ma adta. Mindkét kategória versenymunkáinak 
megválasztott kifejezésmódja és tartalmi üze-
nete a kreatív látásmódot és a technikai tudást 
kellett, hogy tükrözze. Bármilyen technika és 
anyaghasználat lehetséges volt. 

A rövid határidő ellenére 86 darab pályamű ér-
kezett. A standunkon az expó ideje alatt a nagy-
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közönség számára kiállítás keretén belül mu-
tattuk be az összes beadott pályamunkát. Az 
opusok színvonalasak voltak, sokuk tipográfiai 
különlegesség lett. Volt közöttük plasztikus (pa-
pírplasztika, fa, szögek, sütemény), fotózott és 
számítógéppel komponált, rajzolt, festett. A ver-
senyre bárki benevezhetett végzettségtől, kortól 
függetlenül.  Örömünkre kaptunk 10-12 éves is-
kolás gyerekektől is pályázatokat.  

A zsűri értékelte az anyag és a technika meg-
választásának sikerességét az alkotó szándékai-
nak megvalósítása szempontjából. A zsűri tagjai 
voltak Kiss Győző a zsűri elnöke, a volt Dekora-
tőr Iskola egykori igazgatója, Horváth Mihály Re-
giszter Plakát Nyomda, Sándor Miklós tanár, fes-
tőművész, a Dekorszövetség elnöke. Kiss Győző 
értékelésében méltatta a műveket, de hiányolta 
más kultúrák és történelmi korok, divatok be-
tűtípusainak használatát. A nagyszámú pálya-
munka elbírálásakor döntő szempont volt még 
az eredetiség, az újszerűség, a kivitelezés minősé-
ge.  Kiemelkedő kollekciót küldött Szamos Iván 
betűművész, aki szabadon kalandozott a betűk 
világában.
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Kategóriánként a zsűri értékelése szerint a leg-
színvonalasabbak:

1. kategória: a betű
III. díj: Vanczák Tímea, plasztikus W betű
III. díj: Szuhaj Tünde, 2 db-os fotósorozat: X, Y
III. díj: Deák Ferenc, számítógépes grafika

2. kategória: a 10-es szám
III. díj: Fábiánné Domán Hermina, papírplasztika
III.  díj: Bodó Anna, 3 db-os sorozat számítógépes 

grafika
III. díj: Jacsó Zsolt

Különdíjak

Gyerek korosztály
Kreisz Dorka, rajz, vízfesték, betű kategória
Malkoc Hanna, a H betű, vegyes technika

Regiszter Plakát különdíj
Szamos Iván tíz darabból álló betűsorozat, szá-
mítógépes grafika


