Digitale tipografico
aktuális beszélgetés halasi zoltánnal
Maczó Péter

A cím ugyan egy kiállítás
címe volt, mégis e két szó,
eredeti jelentését megtartva is jó summázata
mindannak, amirôl
közöttünk szó esett…
❜ Érezhetôen változik a világ, kü
lönösen manapság! De ez a
többségnek nem jó érzés. Most
persze alapvetôen a tervezô
grafikára, mint szakmára gon
dolok. Hogy vagy te ezzel?
❦ kettôség van bennem eb
ben a kérdésben. Egyrészt
örömmel tölt el, hogy egy gu
tenbergi változás korában élek
és részese lehetek a szakma
forradalmi megújulásának.
a computerizáció végtelen
utakat nyitott és izgalmas do
log keresni ezeket. De ugyan
ez a computerizáció okozza a
felszínességet és az igényte
len vizuális munkákat is.
Én a reklámszakmában dolgo
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zom, és ez a probléma itt hang
súlyozottan jelen van.
azzal is szembesülni kell, hogy
eltûnnek szakmák, például
– kimondani is meglepô – a rek
lámfotós szakma szinte már el
tûnt. a megrendelô is szûkös
piaci kényszerben él. a fotósok
pedig nem tudnak versenyezni
a képügynökségek által kínált
konzerv anyaggal. De ugyan
ez igaz a tervezôgrafika szak
mára is. a computer kínálta
olcsó sablonok nagyon csábí
tóak. Ha nincs meg a költség
keret vagy rosszabb esetben a
megrendelôi igény az egyedi,
kreatív munkára, akkor ezek a
tetszetôs sablonok nyerik meg
a „versenyt”.
a megbízó a terven többnyire
nem látja a minôségbeli különb
séget, nem is kérdés: szépen
lassan fogy a professzionális
munka, és vele csökken az igé

Graﬁka a Graﬁkában

m.g11.2halasjavi.indd 61

m agyar grafika 2 0 /2

6

4/17/11 10:52:34 AM

nyesség. ami korábban a ter
vezôgrafikára jellemzô volt.
a felszínes vizuális kultúra is
feleslegessé teszi a minôségi
munkát.
❜ Jövôre lesz húsz éve, hogy dip
lomáztál, akkor egészen más
volt a perspektíva, azok az évek
boldogabbak voltak talán.
❦ igen a konjunktúra felfelé
vitt. Általában jó volt a hangu
lat. az elsô éveket egy nemzet
közi reklámcégnél kiképzésnek
tekintettem, de 994tôl már
az art force stúdió mûködött.
❜ A szakmai végzettség nem
szükséges ma már. Persze koráb
ban is volt ilyen, hogy mást ne
említsünk a teherautósofôr, akit
Elvis Presleynek hívtak és ma
közteret neveztek el róla Buda
pesten…
❦ Úgy érzem, régen talán még
volt rangja a tervezôgrafikus
nak. a konkrét szakmai kötött
ségek meghatározóak voltak.
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manapság ilyen hirdetés jele
nik meg az interneten:
kreatív operátort keresünk…
Hát ezen elvitatkoztunk egy
darabig: ha jól értem, legyen
art director egy picit, nem baj
ha tervezni is tud, fôleg azon
ban operátorkodjon.
Lényeg hogy egy fizetésért 23
ember munkáját végezze el.
a logókról szóló internetes
szakmai fórumon mérnök, épí
tész, informatikus – mind véle
ményt mond: Én nem vagyok
szakmabeli, de… és hosszasan
levezeti mi miért jó, vagy tet
szik. magabiztosan, egyértel
mûséggel minôsítenek.
a foci, a grafika meg a politika,
amihez mindenki ért. a vizuá
lis kultúra hatása ezért ilyen.
közízlésszerû.
Nincs következmény, nehezen
kalibrálható. a kommersz kap
fôszerepet. De nincs kamarai
képviselet sem, pedig erre ko
moly szükség lenne.
Ennek a szakmának sajnos még
SZJ száma sincsen, pedig
évente soksok diák végez
különbözô iskolákban tervezô
grafikusként.
❜ Van egyfajta markánsabb
arculatod, amely a tipográfiai
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jellege miatt jól ismert a szak
mában. A Tótfalusi Kis Miklós
emlékére rendezett Tracta kiállí
táson bemutatott munkád épp
ilyen volt, mint most ez a kiállí
tási anyagod.
❦ a szeretett és szimpatizált
világon túl kerestem, mi az,
ami vonz. Sokan – a fiatalok
különösen – nagy energiával,
óriási mennyiségû munkát
készítenek – a computer alkal
mas erre –, ami sok esetben
csak a divat bûvkörében tör
ténô darálás.
Nagyon könnyû összekeverni
az újszerût a divatossal. az
elôbbi szólhat az alkotóról, az
utóbbi egy tömegízlést tükröz.
most éppen a 70es évek retró
stílusa tombol. mi fôiskolás
korunkban a konstruktivizmus
és a szecesszió bûvöletében
éltünk. Ez egy szükséges rossz
a saját út keresése közben.
❜ Végcél volt, hogy ez az anyag
kiállításra kerüljön? Úgy érzem,
ezek örömzenélések.
❦ Szabadidômben készült
munkák. a szakmai kiállítások
koncepciói között felmerült
ugyan, de aztán nem kapott
szerepet, én pedig fontosnak
éreztem tisztelegni Bodoni
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nagysága elôtt. Tehát 270 év,
így 27 mû született. a mester
il manuale tipografico címen
megjelent betûmintagyûjte
ményébôl, amelyet özvegye
adott ki a halála után, talán
kétszázötven példány készült.
máig meghatározó, sokszáz
képet (betûket és díszeket is)
bemutató summázat, gyönyö
rû kötet! Számomra közvetlen
inspirációt azonban Hermann
Zapf adott, aki manuale Tipo
graphicum címen tisztelgett
giambattista Bodoni elôtt…
(Ez a könyv 954ben, frank
furtban jelent meg a Stempel
gondozásában. Száz oldalas,
ezer példányban készült mû.)
Ezek tehát a korábbi találkozá
sok. antikvák, groteszkek, de
csak Zapf kompozíciói láthatók
ebben a fekvô formátumú kö
tetben. És az elôszó végén a
monogram H. Z.
ami ugye Halasi Zoltán is – sors
szerûnek tûnt számomra!
Így születtek a digitale tipogra
fico munkák, saját kompozí
cióim. a néhány soros, kisebb
fokozattal szedett idézetek
különös aktualitást adnak a
mûveknek. Tavaly mutatták be
a gozsdu udvarban.
Most ezeket kínáljuk a Magyar
Grafikában. Sok mindenrôl esett
még szó, de a kesernyés felhang
elmúlt. Végül a beszélgetés a
boroscímkékre terelôdött. Egy
következô alkalommal közülük
emelünk ki néhányat, és mon
dunk ítéletet a vizuális kóstolga
tás józanságával…
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