Grafikarantén 2020
Faludi Viktória, Voronko Vera

Immár ötödik alkalommal
készültünk a Grafikarácsonyra
papír karácsonyfadísz tervező
versennyel. Hagyománnyal
bíró rendezvényünkre idén
is valami nagyon különleges,
kivételes, rendhagyó újdonságot terveztünk, ami meg
is valósult, csak nem abban
a formában, ahogy szerettük
volna. Ez évben sajnos
a gépbemutatókkal, szakmai
előadásokkal és workshopokkal tarkított évzáró találkozónkat nem tudjuk megtartani
a szokásos formában.
A „vírushelyzetre” tervezett
hibridrendezvényünket élő
prezentációkkal és személyes,
regionális találkozókkal képzeltük el, aminek csomópontjait az online térben terveztük
összekötni, de ez sem valósítható meg biztonsággal
a pandémiás helyzet bizonytalansága, a távoktatás és egyéb
veszélyhelyzeti intézkedések
és technikai akadályok miatt.
Így idén offline emlékezünk
meg az év végi Grafikarácsonyra beérkezett papírkarácsonyfadísz tervekről.
Voronko Vera grafikusművészt kértük fel arra a
feladatra, hogy a beérkezett
97 pályázati tervből válogatva
készítsen vizuális összefoglalót a Magyar Grafika hasábjaira, hogy a járványhelyzetben meg nem rendezhető
Grafikarácsony helyett itt
tehessük közzé az alkotásokat
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a szakma színe-javát képviselő
olvasótáborunkban.
Ebben a fura, kissé online
kapcsolatokra korlátozódó
kommunikációs helyzetben
a humor nagy kincs. Vera
első vázlatai Grafikarantén
tárggyal érkeztek. Így év
végi rendezvényünk címét
újragondolva Grafikarantén
elnevezéssel valósítjuk meg
beszámolónkat a versenyről.
A pandémia miatt meghiúsult rendezvények, események
helyett online csatornákra terelődött a kommunikáció, ami
új szintre emelte a nyomdaipart, ebben a digitális világban egy üde sziget a nyomtatott kommunikáció. Nem
kell hozzá hardver, szoftver,
nincsenek felugró ablakokban
reklámok, a nyomtatott szó
megmásíthatatlan, örök
érvényű. Az igazán értékes és
fontos információk nyomtatott
formában öltenek testet, így a
papír karácsonyfadísz pályázatunkon részt vevők, különösen
a szakirányú képzés hallgatóinak munkáját tiszteljük meg
decemberi lapszámunkban.
A 2020 -as papír karácsonyfadísz tervező versenyen
hat szakirányú képzést tartó
intézményből érkeztek pályázatok. Ezúton is köszönjük
a Tánc- és Képzőművészeti
Általános Iskola és Gimnázium
és szakiskola tanárának
Szeifert Györgynek,
a Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakgimnázium tanárának Pethő Zsuzsa Alíznak,
a Kós Károly Művészeti
Szakgimnázium és Kollégium
tanárának Voronko Verának,
a számalk-tól
Bornemisza Rozinak,
a Fóti Népművészeti Szakgimnáziumból Balogh Írisznek
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és a Békéscsabai Szakképzési
Centrum Szent-Györgyi Albert
Technikum és Kollégium
Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont vezetőjének Sántáné
Fazekas Tündének, hogy a
pályázaton való részvételben
szakmai támogatást nyújtott
az érdeklődő diákoknak.
Hat képző intézményből és
olvasótáborunkból összesen
97 terv érkezett. Ezek közül
számos alkotás méltán
kiérdemelte volna az ipari
megvalósítást. A szakmai
zsűritől a legtöbb szavazatot
Szép Katalin terve kapta, amit
minden Magyar Grafika-olvasó
a karácsonyfájára tehet.
A papír karácsonyfadísz
pályázatra tervet nyújtott be:
Antal Nikolett, Bak Dávid,
Babinszki Dóra, Ballai Lili,
Bélteki Dániel, Bereczky András
Tamás, Bertalan Kíra Veronika,
Botos Dorina, Bökfi Renáta,
Csigai Fruzsina, Csire Zsuzsanna,
Darányi Ilona, Dézsi Boglárka,
Dobos Anett, Ecsédi Fanni,
Fabisz Fanni, Farkas Lívia,
Farkas Titanilla, Fedor Noémi,
Führer Fanni, Gaál Balogh Júlia,
Galló Petra, Gurzó Ivett,
Gyöngyösi Eliza, Horváth Lili,
Horváth Szabina, Izsai Regina,
Jozaf Nikolett, Kecskés Dóra,
Kiss Szabina, Kiszely Borbála,
Kitzing Evelin, Komjáthy Tamás,
Kovács Anna, Kovács Fanni,
Lévai Henrietta, Lukács Boglárka,
Lukács Borbála, Mátó Nóra,
Megyeri Fanni, Nagy Lajos,
Nagy Zsolt, Németh Alexandra,
Novotná Fanni, Ősz-Varga Lilla,
Pásztor Pálma, Pintér Eszter,
Racskó Nikolett, Sebestyén Zsófia,
Szabó Nóra, Szántó Niki,
Szép Katalin, Szilágyi Szilvia,
Szőke Petra, Tizer Enikő,
Tóth Emília, Várhelyi Bernadett,
Voronko Vera.
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