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METU  MA  GRAF  DIPL
s h o r t  b e s z á m o l ó  2 017  m e s t e r e i rÔ l

Maczó Péter

A tipográfiára jellemzô 
alaposság látszólag szigo-
rú szabályok általi meg-
kötöttségnek tûnik, pedig 
ezeket a szabályokat vol-
taképpen a józan ész, a 
tapasztalat és a technikai 
korlátok alakítják ki.

– mondta gerard Unger (még 
élô!), kiváló holland betûtervezô 
grafikus…, de vajon tudja-e,
hol van a józan ész mostanában 
(és nem csak a tipográfiában)… 
16 fô védte meg mestermunká-
ját a Budapesti metropolitan 

Balogh Kata  26 versbôl álló 
verseskötetének címe hiperbola. 
Szerzôje Szilágyi Franciska. 
»A hiperbola egy olyan függvény, 
amely soha nem érinti sem az x, 
sem az y tengelyt. Az egész könyv 
egy be nem teljesült szerelmi 
történetet ölel át.« Azért nem kell 
kétségbe esni, a kötetben kevés 
a matek és sok az illusztráció, Kata 
könyve artisztikus, szép munka.
Kemény György (aki viszont átölelte 
a hallgatót) oppozíciója szuper-
latívuszokból állt…

tém av e zetÔ: Duck i k r z ysztof

Báron András  
Elektronikus zenei lemezsoro-
zat – vinylen. Három fiatal elektro-
nikus zenész egy-egy albumát kép-
zelte el diplomafeladatként az 
alkotó. A tokok fotók alkotta feszes 
kompozícióján áttör a rusztikus, 
festett szöveg, amely a csomagolás 
mobil látványeleme. 
Idézet a tervezôtôl: »…Grafikai 
világának koncepcióját a rideg, ro-
mos architektúrák fotói és a szabad 
gesztusfestészet találkozása adja, 
ami az elektronikus zenének egyfaj-
ta allegóriájaként tekinthetô.«

tém av e zetÔ: Duck i k r z ysztof
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Egyetemen. Létszám szerint is 
jelentôs, de még inkább figye-
lemre méltó, ha terveik egy-egy 
oldalban bemutatott változa-
tosságára idôt szánunk.
a témaválasztás sok esetben 
saját érzelmi döntés eredmé-
nye, ám az eszközhasználatban 
és a megvalósításban a klasszi-
kus rajzi, illusztratív jelleget fel-
váltja a profi, számítógépes 
technika, így ötvözve a manuá-
lis tudást a kreatív eszközhasz-
nálattal, amely a négy szemesz-
teres tanulmányi tematikában 
is egyensúlyt alkot.

Beck Andrea elkötelezett 
alkotó: szigetvári várjátékok 
címû munkája történelmi társas-
játék. Egyedisége témájában és 
stílusában rejlik. Az 1566-os 
török–magyar küzdelemben mind-
két fél vezérét vesztette, de bizo-
nyos, hogy e játékban a szeretni-
való figurák, a kimódolt helyzetek 
      és a részleteiben is igényesen 
             megalkotott játék élvezetet
                nyújt a résztvevôknek.

                       tém av e zetÔ: 

                            br it t n ek a n Dr e a

          konzulens: m aczó péter

Hudák Éva 
a Sound it out címû angol, kiejtést 
tanító könyvecskét Hajnal Éva írta. 
A gyermeki világot idézô vidám, 
fekete tollrajzocskákat a számító-
gépen színezte a tervezô.
A szöveghez a Trajan betû
átírásait is kézzel készítette
el, a sorokat megmozgatta.

tém av e zetÔ: tóth a n Dr ej
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Kálmán Luca  mestermunkája 
egy könyv, ami személyes interjúk 
történetein keresztül a Vajdaságból 
Budapestre vezetô életutakat mutat 
be, dicséretesen foglalkozik a sajá-
tos kisebbségi identitás megélésével. 
Az Útlevelek interjúkötet erôteljes 
grafikai világ, az oldalak ritmusa, 
dinamikája, sajátos tipográfiája
oldalpárról oldalpárra meglepetése-
ket tartogat.

tém av e zetÔ: Duck i k r z ysztof

Kiss Krisztina Noémi            
Térképtörténeti kiállításához im-
pozáns helyszínt, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Gömbauláját 
választotta. »Az épület szorosan 
kapcsolódik a kiállítás témájához, 
itt található a Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszék… 
Egyik legnehezebb feladat a kiállí-
tás címének kitalálása volt. Kellett 
valami ütôs, mégis kifejezô szöveg.«

tém av e zetÔ: m aczó péter

a hallgatók – tavaly elôször –
három specifikációt választhat-
tak a felvételin. a tervezôgrafika 
volt a legnépesebb, de a képal-
kotás-illusztráció szabadságával 
és a tipográfia-betûtervezés szi-
gorúbb, egzaktabb tudást kíná-
ló képzésével minden szemesz-
terben kiegészítették egymást. 
a tematikák íve és a projektek jó 
aránya a mestermunkák színvo-
nalában nyert visszaigazolást. 
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Maurszky Krisztina             
»Különleges feladatnak és megtisz-
teltetésnek érzem, ha szülôvárosom 
történetével, nevezetességeivel, 
valamint mûvészeti jelentôségével 
foglalkozhatok. Dolgozatom témája 
a csaknem ezeréves település, 
Munkács turisztikai bemutatása.«
Hármaskönyve alapos helytörténeti 
munka, sok szép szerzôi fotóval 
gazdag kiadvány.

tém av e zetÔ: csor Dá s zoltá n

Lautner Ádám  diploma-
munkájához neves alkotótársat 
választott, Stanisław Lemet. 
Ikonikus könyvének, a Solarisnak új 
köntösbe öltöztetésével végre túllép 
a ’70-es évek hagyományos sci-fi 
köteteinek vizuális világán és szinte 
sablonos illusztrációin.
A fejezetkezdô feliratokat ugyanúgy 
kell megfejteni, mint egy számunkra 
érthetetlen idegen lényt – a megértés 
pedig sok esetben kudarcra van 
ítélve – írja a tervezô. Kísérletezô 
kedvének ígéretes eredménye kiadói 
érdeklôdésre érdemes.

tém av e zetÔ: gá bor i mr e

A diplomázó master évfolyam tanárai, akik tudásukkal és 
szeretetükkel is segítettek: Brittnek Andrea, Boskovitz Oszár, Csordás 
Zoltán, Ducky Krzysztof, Gallusz Gyöngyi, Gábor Imre, Gál Krisztián, 
Július Gyula, Rácmolnár Sándor, Tepes Ferenc, Tóth Andrej na és a szerzô.
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Rónai Luca   Direngrey: The 
marrow of a bone – Zenei album 
és arculattervének leghangsúlyo-
sabb eleme a kiadványa, amelynek 
japános hangulata, domináns 
(mondhatni erôteljes?) illusztrá-
ciós oldalaiban és markáns szöveg-
kompozícióiban a tervezô egyedi
asszociációi jelennek meg. A zenei 
hatás itt elenyészô: vizualitása
béklyóba köti az olvasót. Aki mégis 
magára talál, vehet egy T-shirtöt
azonos képi világgal: man is black.
And you?

tém av e zetÔ: gá bor i mr e

Petruska Márk  
almafarm – avagy, mottóként: 
Almatermesztés szakszerûen.
A tervezô egyben tulajdonos is, így 
vállalása, mint vállalkozás is figye-
lemre érdemes, megvalósításra vár!
Ahogy írja: Célom volt olyan elemek 
megtervezése és elkészítése, melyek, 
a lehetô legjobban kifejezik azt, ami-
vel a vállalkozás foglalkozik, gyü-
mölcstermesztés és feldolgozás vala-
mint ezek értékesítése. Fontos szem-
pont volt… a funkcionalitás fon-
tosságának figyelembevétele.

tém av e zetÔ: gá l k r iszt i á n
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Szakos Dániel Hungaroring 
arculat és betûterv feladata talán a 
legkomplexebb volt az idei mester-
munkák sorában. Komoly cégeknek 
saját írásuk van és a Hungaroring 
ilyen – …bár még nem tudnak róla! 
Szakos Dániel profi betûcsaládot 
alkotott, és bemutatásához egy szép 
arculatot tervezett. (jobb oldal)

tém av e zetÔ: boskov itz oszk á r

Sásdi Laura Tengernyi 
tudás címû, iskolásoknak 
szánt könyve bájos rajzai-
val, kedves meséjével egy
varázslatos világba vezet. 
A narratív szál feloldja 
a tudományos ismertetést 
– olvasásra csábít. 
tém av e zetÔ: 

r ácmolná r sá n Dor 

sz a k m a i konzulens: 

br it t n ek a n Dr e a
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                       Török(ova) Bianka diploma-
                            munkájának azt a címet adhatnánk: 
                         majomból soha sincs elég. De a téma 
                      sokkal komolyabb ennél, még ha (társas)-
                   játékosan is adja elô – perigo, avagy mentsd     
                    az irhád!  A brutális erdôirtások csökken-
                   tik az élhetô természet világát, az ember 
szinte mindent tönkretesz. Élvezzük e szép játék 
izgalmát és segítsünk nekik – akik még menthetôk: 
a galléros lajhár,a pápaszemes medve vagy a cson-
kaujjú béka  – a valóságban is!

tém av e zetÔ: br it t n ek a n Dr e a

Tóth Barbara képértelmezés 
címû diplomaterve címével is jelzi, 
hogy egy kísérletsorozat végére tesz 
pontot tanulmányával az alkotó.
Miként változtat a kép jelentésén, 
mûvészeti minôségén és funkcióján 
az értelmezés? – teszi fel a kérdést 
(és ad választ) ötkötetes munkájá-
val, amelynek inspirációit Sui Park, 
Ernst Haeckel, Schmal Károly és 
Moholy-Nagy László nevéhez köti. 
Ezekkel a komoly elôképekkel szü-
letett meg a bemutatott stúdium, 
mely mestermunka. 

tém av e zetÔ: jÚlius gy ul a
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Vagyóczki Vilmos 
ráckeve város arculatát készítet-
te el mestermunkaként. A logó meg-
tervezésében a természet, a táj és 
az épített emberi környezet megha-
tározó részleteire támaszkodott.
A letisztult szerkesztés, a vizuális 
kommunikáció funkcionális lát-
ványelemei valamennyi felületen 
egységes képi világot közvetítenek, 
munkája trendi és példamutató 
alkotás, megvalósításra kész, 
komplett tervezôgrafika.

tém av e zetÔ: m aczó péter

Várkuti Tünde Krisztina 
libajátéka egy évszázadokat meg-
élt táblás játék, amely képes volt 
mindig megújulni. Alkalmazkodott 
nem csak az adott kor, de a külön-
bözô korosztályok igényeihez is. 
Napjaink felgyorsult életvitelében, 
sorsunk alakulásában meghatározó 
szerep jut a kommunikációnak. 
A megújult játékban az okostelefo-
nok, tabletek és számítógépek 
21. századi ikonvilága köszönt ránk 
és áraszt el utasításaival.

tém av e zetÔ: tepe s fer enc


