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A Bauhaus centenáriuma alkal-
mából lapunk szerkesztô-
bizottságának tagja, a Buda-
pesti  Metropolitan Egyetem 
tanára, Maczó Péter Moholy-
Nagy László »A betûket ne 
kényszerítsük elôre megha-
tározott formákba« idéze-
tébôl készült mûvészkönyvének 
kivitelezését mutatjuk be olva-
sóinknak. 

a könyv Párizsban, a magyar 
kulturális intézet szervezésé-
ben került elôször kiállításra. 
a bicentenáriumra a Pécsi 
galéria archívum alapítványa 
és a Pécsi Egyetem mûvészeti 
kara (leginkább fekete Vali 
esztéta, kurátor), valamint 
a fuga Budapesti Építészeti 
központ rendezésében kiállí-
tássorozatra készülnek.
mint felhívásukban írják: a kiál-
lítás a kreatív gondolkodásra 
a mai napig jelentôs hatást 
gyakorló, 2019-ben 100 éve lét-
rejött Bauhaus szellemisége és 
pécsi származású hallgatói/
oktatói (Breuer marcell, forbát 

alfréd, Johan Hugo, molnár 
farkas, Stefán Henrik, Wei-
ninger andor) elôtt kíván tisz-
telegni. a kiállításon a Bauhaus 
egykori alkotómûhelyeinek 
tevékenysége alapján elsôsor-
ban a grafikai, könyvmûvészeti, 
fotómûvészeti mûfajokon ke-
resztül vizsgáljuk a Bauhaus 
máig tartó szellemi erôvonalát, 
illetve keressük a kapcsolódási 
pontokat a kortárs mûalkotá-
sok vonatkozásában.
Ebbôl a szempontból az animá-
ció és az intermedialitás a ko-
runkra különösen jellemzô mû-
fajként kiállításukon is megjele-
nik majd. 
Ez a kartonált könyvecske 
120 x 120 mm vágott méret-
ben, japán hajtással készült. 
a Papyrus által forgalmazott 
Colorcopy remek választás volt 
a belívhez, hiszen a nyomtatás 
során az íveknek csak az egyik 
oldala lett nyomva, s a hangsú

Így készült!
M Û v é s z k ö n y v  a  b a u h a u s  c e n t e n á r i u M á r a

Faludi Viktória

lyos, illusztratív betûkép nem 
tûnik át. az oldalak nyílásnál 
látható pontos hajtásélei és a 
tiszta, kontrasztos nyomatkép 
remekül illik a finom, letisztult 
dizájnhoz. 

 A betûkép olyan tiszta 
legyen, mint egy nyíl.
a d r i a n  f r u t i g e r

Hermann Nikoletta, Dingfelder 
Imre és Maczó Péter gyors 
egyeztetését  követôen, alig több 
mint egy órával, már az elsô 
bekötött példányt nézegettük.
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maczó Péter erre az alkalomra 
tervezett, lineáris formákra 
redukált monospace betûi (ép-
pen a mottó ellenpontozása-
ként határozottan geometriku-
sak), négyzetes szürke tónusra 
applikálásukkal a retro hangu-
latot erôsítik. az oldalpárok bal 
oldalán betûrôl-betûre növek-
vô szövegtükröt alkotnak. 
konzekvensen és logikusan kö-
vetik egymást, míg végül 

– oldalanként egy-egy betûvel 
többet elárulva az idézetbôl – 

a teljes mondat olvashatóvá 
válik. az oldalpárok jobbján 
illusztrációként a következô 
betû jelenik meg. 
a kötet lapjait pergetve a szö-
veg életre kel…
ami a tervezô szerzôi fricskája, 
az a képzelt epilógus. amely 
csupán fikció: moholy-Nagy és 
Paul renner nem találkoztak, 
de a Bauhaus geometrikus 
betûalkotásai kissé ellentmon-
dani látszanak az idézetnek. 
Theo van Doesburg (eredeti 
neve: Christian Emil marie 
küpper)  pedig az egyik meg-
határozó alkotója a kornak. 
Hogy miénk a jövô? Ez a záró 
mondat mozgalmi indíttatást 
sugall, de játékosan utal a 
futurára is, amely renner máig 
fontos és szeretett fontja, egy 
elegáns geometrikus groteszk.
Oldalszámozás helyett a szö-
vegtükör mátrixát leképezô 
raszterháló apró, piros négyze-
tei a tartalom folyamatos válto-
zását jelzik.
moholy-Nagy László a nagy 
magyar fotográfus, konstrukti-
vista festô, ipari formatervezô, 
a Bauhaus iskola vezetô tanára 

volt. a tipográfiáról egy mon-
datba sûrített aforizmáját hor-
dozza a könyv.
a nyomtatás a D-Pix kft. ricoh 
Pro C 7200X berendezésén 
készült, remek passzerrel, ami 
a kötészet számára esélyt adott 
a pontos hajtásra és az oldalak 
éléig kifutó lénia precíz vonal-
ba állítására. Persze mindez 
csak szükséges, de nem elég-
séges feltétele volt a technikai 
bravúrnak, hiszen a nyomtatás 
Szombathelyen, a kötészeti 

Stanctechnik Digitál Kft. 
kol légái közül Béres Zoltán vágó 
(balra) és Dingfelder Imre 
könyvkötô (jobb hasáb)

A bal hasábban látható kép 
a hajtogatógépnél megelevenedik 
a QR-kód leolvasásával
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munka  Budapesten készült, 
rövid átfutási idôvel.
a borítóhoz a tervezô a Papy-
rus által forgalmazott fekete 
színû 300 g/m²-tömegû Dali 
kartont választotta. itt újabb 
kihívás elé állítottuk a kivite-
lezô gárdát. a borító nyomta-
tása fedôfehér és leheletnyi 
fekete tónussal megvalósított 
szürke kombinációjából ké-
szült. a matt, rusztikus felület 
ellenére szépen felvette a tó-
nert a karton. 
Ez a mûvelet a madi kft.-nél 
készült.
a hajtogatás, a kötés és vágás 
problémamentesen futott.
a Stanctechnik Digital Euro fold
hajtogatógépén gondos kezek 
között már a beállításhoz hasz-
nált elsô próbapéldány felhasz-
nálható volt. Nagy pontosság-

ra kellett törekedni az oldal-
élekre kifutó léniák miatt. 
a japán hajtásnál csak fejben 
és lábban vághatták meg a 
könyvet, így a borítónak precí-
zen kellett állnia, a belíveknél 
sem volt szépítési lehetôség.
a hajtogatás és a kötés/vágás 
mindössze kettô beigazító pél-
dánnyal valósult meg. 
mindehhez kellettek a jó gépek
és még inkább a jó szakembe-
rek, akik szakmai kihívásként és 
örömteli feladatként tekintet-
tek a kivitelezési feladatokra. 

a Stanctechnik Digitál kft. kol-
légái közül Dingfelder Imre 
könyvkötô és Béres Zoltán vágó
munkáját dicséri a jubileumi 
könyv, amelybôl száz példány 
készült kézi sorszámozással. 
a védôborító hüvelyt kapott, 
amit fehér alapon az a piros 
szerkesztési háló díszít, amely 
a betûk tervezési elvének 
vonalrajzát rejti.   

A kis könyv, sok szép munkával 
együtt, a FUGA Bauhaus ünnep 
kiállításán látható július 17-ig.


