Magyar Grafika a Bálnában!
Faludi Viktória

Budapesten, a Bálna Könyvművész
műhelyében a Könyvkötők Országos Ipartestületével közös szervezésben tartottuk
a Magyar Grafika évzáró összejövetelét.
Tóth György, Mórocz István és felesége,
valamint a házigazda Rétfalvi Orsolya
és Erdős Tibor közreműködésével ízelítőt
kaphattak a rendezvényünk résztvevői
a könyvkötés és stancolás fortélyaiból.
A Magyar Grafikás noteszkönyvecske elkészítésével a kézi könyvkötést gyakorolhatták ifjak
és idősebbek egyaránt. Avatott kezek segítették
a kezdetben még kissé tétova mozdulatokat és
együtt örülhettünk a saját kezű kivitellel készült
Grafika-notesznek. Tóth György nagy tapasztalatából átadott néhány morzsát, türelmes magyarázattal és tréfás osztályzatokkal értékelte a
prés alól kikerülő könyvecskéket.
A több mint másfélszáz résztvevő több turnusban érkezett, hogy a műhelyben mindenki hozzáférjen a kézműves feladatokhoz. Több
diákcsoport volt a nap folyamán múzeumban,
a Kisképzőben iskolalátogatáson, illetve a Keskeny Nyomda jóvoltából a debreceni társaság
egy lakkszimpóziummal színesített üzemlátogatáson is vendégeskedhetett. Az immár több mint
egy évtizedes hagyománnyá vált Grafika-évzárón Debrecen, Békéscsaba, Zirc, Sopron, Székes-
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fehérvár és Budapest több szakmai képzésben
részt vevő intézményéből érkező diákok gondoskodtak a fiatalos, vidám hangulatról. A batyus büfében válogatott finomságok és rengeteg
gyümölcs csillapította a vendégek éhét-szomját.
Írisznek és diákjainak köszönjük a szívet melengető „Grafikarácsony” tortát!
A Magyar Grafika decemberi számában mellékletként megjelent papír karácsonyfadísz Verb
Milán zirci diák munkája sok diák pályázata közül került kiválasztásra. Számos remek született,
amit habkartonból ki is vágattunk. Ez szolgáltatta a díszletet, s az alkotók az összejövetelről
távozva magukkal is vihették azokat. Számos
emlékkép és selfi született a hatalmas betűkből
alkotott díszek kalandos hazaútja során. Ez úton
köszönjük a szakmai és szponzori támogatást a
Raszter Nyomdának a noteszborítók nyomtatásáért és fóliázásáért, a Vasco Hungary Kft.-nek az
óriás g-betűkért, az Eurojetnek a habkarton táblákért, az Óbudai Egyetemnek a Kongsberg vágóasztal használatáért, a Partners Kft.-nek a kivágó használatában nyújtott szakszerű segítségért.
Köszönjük az LCM-Stanc, illetve az Sz-Variáns
Kft. által kivitelezett stancformákat, a Fedrigoninak a gyönyörű kartont, amiről a tehetséges
és lelkes diákok papír karácsonyfadíszeit stancolva színesíthették a kézműves foglalkozást.
Köszönet a lelkes és tehetséges diákoknak, akik

szívvel-lélekkel részt vettek a műhelyfeladatokon, gondos, kreatív grafikai terveikkel vizuális
élménnyel is gazdagították összejövetelünket.
Köszönjük a szakma aktív képviselőinek, hogy
az évnek ebben a programokkal rendkívül zsúfolt szakaszában is szakítottak időt ránk, és több
mint 170-en látogattak el évzáró összejövetelünkre. Az eseményen készült emlékképekből
összeállított vetítések megtekinthetők youtube
csatornánkon, a Magyar Grafika megújult www.
mgonline.hu honlapján, valamint a képek mellett található QR-kódokat beolvasva.
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