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Régen voltak a kódexmásolók, 
akik egy rideg monostor (tán 
gótikus?) ablakai alatt, pislá- 
koló gyertyák gyenge fényé-
ben a durván ácsolt írópadjaik 
mögött ültek (lásd még kézai 
Simon és a gesta Hungarorum) 
és metszett lúdtollaikkal, ame-
lyeknek a hegyét minduntalan 

javítgatniuk kellett (hopp egy 
paca!) – másoltak... 
mit is? Hát persze, szövegeket. 
igaz, ez még nem tipográfia, 
de azért kalligráfiának sem 
mondanánk.
Ma pedig a tipográfus (vagy 
aki annak képzeli magát) ül a 
napfényes szobában (este le-

A Tipózóna kiállítást harmadik 
éve rendezi meg az Eszterházy 
Károly Egyetem Média és Design 
Tanszéke. Helyszíne az impo-
záns belsô teret kínáló Templom 
Galéria (Eger, Trinitárius utca 5.) 
A hazai mûvészeti egyetemek 
tervezôgrafika tanszékeinek 
tanárait és hallgatóit invitáló 
rendezvény résztvevôit ezúttal 
a copy/paste fogalmára ref-
lektáló alkotások létrehozására 
kérték fel – két kategóriában. 
Az egyikben a témát teljes mûvé-
szi szabadsággal kezelô auto-
nóm, míg a másikban egy létezô 
költôi szöveget feldolgozó mû-
ként várták az alkotásokat.
A kiállítás megvalósításában az 
egyetemet a Média Eger Kft. 
Kulturma Városmarketing 
Csoport és az Egri Kulturális és 
Mûvészeti Központ segítette.
Ötletgazda Ipacs Géza tervezô-
grafikus, az esemény kurátorai 
Csontó Lajos és Süli-Zakar 
Szabolcs, az egyetem oktatói.

Fénymásold le az életed
– ha elveszítenéd, jó  
ha van róla másolat.
graffiti

des lámpa fénykörében) gör-
gôs, boss mûbôr foteljében 
(olykor hátradôlve), fülébôl 
mp3 dugaszok drótja kanyarog, 
és szemét elégedetten meresz-
ti arra a nagy (vagy még na-
gyobb) képernyôre, amelyen 
nyomdai kivitelezésre szánt 
tervezôgrafikai mûvét, szöve-
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ges tervét nézegetheti. Ha 
pedig nem jut semmi kreatív az 
eszébe – hát kopipészt!
az egyetemen nem erre nevel-
jük hallgatóinkat. Bár az esz-
közhasználat mellett megtaní-
tunk néhány bûvös gyorskul-
csot is (a lúdtoll hegyezgetése 
helyett), hogy könnyebben 
boldoguljanak az életben... 
azért a helyzet korántsem ró-
zsás (Umberto Eco: A rózsa neve), 
mert mindig vannak akadékos-
kodók (tanárok s késôbb meg-
bízók), akik jobban tudják, 
vagy csak másképp szeretnék.
És a világ, akarom mondani 
az internet tele van fontokkal. 
ki gyôzi megtanulni ôket, s 
kiválasztani közülük a legjob-
bat? Free – na, nem éppen azo-
kat. a világ egyre tágul, s en-
nek mi aktív részesei szeret-
nénk lenni, legalább a vizuális 
kommunikációban – üzenni, 
hogy jól vagyunk...

A bAl oldAlon: 

Csepregi dóra

EzEn Az oldAlon:

Péter Sára, Tálas Wanda,
Juhász Márton és Marics 
Tamara poszterei  
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bAl fElSÔ kéPEk: 

Horváth Gyôzô, Vargha balázs

lEnTEbb:

kassai ferenc, Auth Attila

fEnT: 

zeman zoltán

lEnTEbb:

brittnek Andrea, valamint
Sztojka Melissza és
köteles Tamás poszterei

»…A betû lényegében írásra 
való. de az alkotó szándék ha-
mar felismerte, hogy önmagán 
túlmutató mûvészeti médium-
má nemesíthetô. 
Akár a hagyományos, akár 
a progresszív vagy kísérleti 
tipográfia kereteiben zajlik a
kreatív folyamat, a betû által
a jelentésen túli képi harmó-
nia vagy épp provokatív disz-
harmónia létrehozása önálló 
céllá is válhat.

RéSzTVEVÔő EGyETEMEk:

ESzTERHÁzy kÁRoly EGyETEM 

kRAkkÓI  JAn MATEJko 
kéPzÔMÛVéSzETI AkAdéMIA

MAGyAR kéPzÔMÛVéSzETI 
EGyETEM 

budAPESTI 
METRoPolITAn EGyETEM

MoHoly-nAGy 
MÛVéSzETI EGyETEM
 
PéCSI TudoMÁnyEGyETEM 

SoPRonI EGyETEM 
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A fElSÔ PoSzTEREk: 

Végvári-Varga kristóf és
nagy lászló

AlATTuk:

Gulyás Attila, valamint 
Thúróczi Anna

bAlRÓl JobbRA éS fEnTRÔl 

lEfElé HAlAdVA: 

kaja Szczurek, batke bendegúz,
Ewa Pawluczuk és 
Czuczor kinga, Mihalik nikoletta 
poszterei láthatók 

»…a tárgy- és célszerûségtôl 
való eltávolodás a tipográfia 
gyakorlatában sem adja meg 
a feltétlen, mindentôl függet-
len felszabadulás élményét. 
létrejön egy burjánzó forma- 
és módszergazdagság, ami 
létrehoz egy metanyelvet, 
amelyben a végtelen számú 
résztvevô evidens egyszerû-
séggel és változatossággal tud 
kommunikálni egymással egy 
idôben. Ezért cserébe viszont 
egyféle egylényegûség része-
seivé is válunk, amit hív-
hatunk divatnak, trendnek, 
korszellemnek, de szabad-
ságnak kevésbé.
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bAlRÓl JobbRA éS fEnTRÔl 

lEfElé HAlAdVA: 

barka ferenc

MEllETTE:

Prakfalvi Anna, bánfarkas laura

 lEnT:

krasznai Gita, Papp beatrix 

EzEn Az oldAlon: 

bogdán kinga, Papp Sámuel
és Cserháti Rozina munkái 

»…A globalizált világ alap-
vetô szükségletévé vált a 
kommunikáció, amely im-
már önálló iparággá alakult. 
Az infokommunikációs 
technológiák fejlôdése az 
információ egyre nagyobb 
tömegeinek áramoltatását 
teszi lehetôvé. Az értelmezés 
nélkülözhetetlen eszköze 
a vizualitás, amelynek esz-
köze, a tartalom látható, 
struktúrába és formába ren-
dezve.
Ez a kortárs tervezôgrafika 
legfontosabb feladata.

»…kérdés, hogy a „copy” pa-
ranccsal kimásolt elemeket, 
motívumokat, mondatokat stb.
milyen vizuális vagy szöveg-
környezetbe helyezzük a „paste”
segítségével? 
Tudjuk, hogy az így létrejött új 
minôség eredetivé válhat még 
akkor is, ha a bemásolt rész 
mástól vagy akár magunktól 
származik! 
Használjuk (fel és ki) bátran ezt 
a kézenfekvô lehetôséget, de ne 
feledjük a veszélyeit sem!

Az idézôjellel kezdôdô szöveg-
részletek a kiállítási katalógus-
ban megjelent bevezetôkbôl 
származnak. (copy)
E kiemelt citátumok olyan gon-
dolatébresztôk, amelyek egyete-
meink mûvészeti képzésében 
elért eredményeinket támogat-
ják és igazolják. (paste)
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