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Serfôzô Péter és a brandguide univerzum
A v A g y  A z  e g y s z e m é l y e s  v é g t e l e n

Maczó Péter

Egy design termékre 
három választ adhatunk:
igen, nem és – azta! 
Ez utóbbi legyen a cél…
m i lt o n  g l A s e r

Egyébként igen, köszönöm jól 
vagyok, a tipó még mindig 
a szívem csücske, az is marad! 
kérdésedre válaszolva, jelenleg 
a zwoelf digital stúdiót veze-
tem és mellette építem a brand- 
guide univerzumát.

alább annyira kulcskérdés, mint- 
hogy jó szakmai anyag készül-
jön és közben egy teljesen más 
skillset-et, embert kíván. aki 
sikeres szeretne lenni, annak 
nem hiányozhat ez a képessége, 
aminek a jó kommunikációs 
készség mellett a legfôbb ele-
me talán az empátia, avagy 
a másik helyzetébe való helyez-
kedésnek a képessége. 
Tudni kell a másik fejével gon-
dolkodni. 
a harmadik pedig talán a folya-
matos tanulás és állandó kí-
váncsiság az új iránt. fejlôdik 
a technológia, úgy jönnek az új 
kihívások a designerek életébe 
és aki lemarad, annak folyama-

tosan szûkül a piaca is. Ezeket a 
dolgokat ösztönösen megérzi 
egy jó designer.
Én az oktatásban, a tudásmeg-
osztásban találtam meg az 
állandó fejlôdés kulcsát: azzal, 
hogy oktatok, frissnek kell 
maradnom és ez (is) hajtja ben-
nem a tudásmegosztás igé-
nyét: nem kell sokkal, csak  
mindig pár lépéssel elôbb járni, 
mint a hallgatók.

Nemrég találkoztunk szemé-
lyesen, most pedig printben
örökítjük meg gondolatainkat. 
Ez egészen más lesz, mert itt
Neked (Serfôzô Péter alias 
zwoelf) kell nyilatkoznod.
Jól vagy? Mivel foglalkozol? – 
tudom, velünk, akiket népszerû 
brandguide sorozatodban 
bemutatsz. Ez egy bátor és új 
vállalkozás – rokoninak érzem 
azzal, ahogy (évtizedek óta 
már) tervezôgrafikusokat igyek-
szem a Magyar Grafikában 
bemutatni.
Most rajtad a sor: tudom, épí-
tészként startoltál a tipóra, 
amihez ez a kezdet kiváló, em-
lékszem!

annyiban javítanálak, hogy 
építômérnök a végzettségem, 
tehát inkább a mérnöki vonala 
az építôiparnak, vagyis magas-
építô szerkezettervezô mérnök 
vagyok. Ezt azért fontos meg-
jegyezni, mert például szabad-
kézi rajzom kihívásokkal küzd :) 
Szép arányos ábrákat, skicce-
ket nap mint nap készítek, de 
egy arc, mozdulat megragadá-
sa, leképezése már nehezeb-
ben megy. Nem vagyok emiatt 
boldogtalan, tudom a határai-
mat, ha ilyesmire van szüksé-
gem, akkor megbízok olyan 
illusztrátort, aki kisegíti ezt a 
hiányosságomat. Nem tudom, 
ez látszik-e a munkáimon?  

És itt az elsô kérdés: mint prak-
tizáló tervezô mit tartasz a leg-
fontosabb (mondjuk három) 
tulajdonságnak a mi szakmánk- 
ban? Direkt így írom, szakma 

– kivált, ha design –, mert a mû- 
vészet inkább csak tejszínhab 
(vélem én) - - -

Talán pont a mérnöki múltból 
jön, hogy nálam a rendszer és 
a struktúra áll elsô helyen. már 
a projektek kezdetekor át kell 
látni a teljes folyamatot, akár 
az esetleges jövôbeli terveket 
is. Csak így lehet idôtálló és jól 
mûködô designt létrehozni. 
a másik fontos, hogy el is tudd 
adni a koncepciódat! Ez leg-

Tihany kapuja lakóépület 
arculata, brossúra

Második kérdés: milyen volt az 
indulásod (nem a rajzfilmes, 
hanem) az önálló tervezôgrafi-
kusi? És a csapat, amibe kollé-
gákat vonzottál, hogy állt fel – 
egy+egy+mégegy, és próbamun-
ka, vagy spontán szervezôdéssel? 
Direkten kimondva: Te munka-
adó vagy, aki fix állást kínálsz 
fix jövedelemmel másoknak? 
Vagy inkább cégvezetô vagy? 
Nyilván a választól függ, hogy 
ez merre vezet. Egy céget etetni 
kell (a munkatársakat is) – én, 
amint mondtam, magánzóként 
vittem végig, mert csak magam-
ban bíztam, vagy mert csak
ennyire futotta…

Sosem akartam nagy céget. 
És ez a mai napig így van, hogy 
inkább erôs szakmai mûhely 
létrehozása volt a „célom”. 
azért teszem idézôjelbe, mert 
amikor indul a zwoelf, akkor 
elsô körben nem a hosszú távú 
vízió lebegett a szemem elôtt, 
bár a zsigerekben nyilván ott 
volt. Egyébként pont ezért dol-
gozunk az ügyfeleinkkel 
manapság úgy, hogy ezeket a 
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zsigeri érzéséket elôvesszük a 0. 
pillanatban, hogy lássuk, mire 
építhetjük a brandet.  
Visszatérve a saját stúdióra, 
minden csapattagnak megvan 
a storyja, Naske Laci volt az 
elsô, ôvele például egy ügyfél 
meetingen találkoztam, kide-

rült, hogy munkát keres és én 
pedig épp gondolkodtam, 
hogy kellene már segítség, 
úgyhogy csatlakozott. De töb-
ben lettek úgy „zwoelfösök”, 
hogy a gyakornoki idôszak 
végén munkát ajánlottam 
nekik. az utóbbi idôben aztán 
már inkább hirdetés alapján 
kerestünk kollégát, de ott is 
elsôdleges, hogy mennyire illik 
a csapatba valaki.
Nem munkaadó vagyok, inkább 
csapatkapitány. Egy stúdió 
vezetése, a szakmai vezetésen 
túl, elég sok humán faktorból 
áll. itt is helyt kell állni, amíg 
nincs külön Hr osztály :) 
Emiatt sok „sapkám” van, hi- 
szen kis cég vagyunk, afféle flat 
hierarchiával, így a  sapkákat 
naponta többször is kell cserél-
getnem: a Hr vezetô, a pénz-
ügyes, a design director, a key 
account manager stb.

12-én születtem, fociztam és 
12-es volt a mezszámom, 12-én 
kaptam meg a jogsimat és 
a sort még sorolhatnám. Vala-
hogy a 12 fontossá vált az éle-
temben, és amikor 2000 kör-
nyékén az ügyvédnél álltam, 
hogy mi legyen a cég neve, 
akkor döntöttem, hogy legyen 
a németes zwoelf. Németül is 
folyékonyan beszélek az angol 
mellett, és akkoriban a német 
közelebb is állt a szívemhez.
Egyébként a zwoelf nevet ma 
már biztos nem ajánlanám. 
Branding szempontból nem 
egy ideális választás a nehéz 
kiejthetôség miatt. Ellenben jó 
az emlékezeti értéke.

Ich bin vierzehn (ez hosszú, de 
igaz) Zwoelf – miért német, 
amikor a könyv: brandguide… 
vannak nyelvi elkötelezôdéseid? 
A könyvre akár itt is ráfordul-
hatsz – az embléma rendben, a 
név magyarázatot kíván: fontos 
az, hogy mi a neve? Egy brand-
nél például? A Tibi csoki jobb, 
mint a Milka? 
Na jó, ez provokatív… de van-e 
szerepe (szerinted) a grafikusnak 
abban,hogy egy grafika/reklám 
milyen szövegkörnyezetet kap

– Tibor Kálmán? – Akinek ismer- 
jük a munkásságát.

OLLA Group kiadványok, 
meghívók és kisarculat

East West Gate 
logisztikai központ arculata Boltonshield Cybersecurity 

vállalat arculata

Tagore Residence lakóépület 
arculata

Tagore Residence lakóépület 
arculata
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Akkor itt most (mint tipográfus) 
beszúrom, hogy sajátos méret 

– Didot óta, és azon túl is, hogy 
az angolok beterítették a pica 
pointtal a világot – maradt a 12, 
alias cicero, ami egy remek szám, 
mert osztható 2-vel, 3-mal, 
4-gyel és 6-tal is, és ez ideális 
volt a buchdruck korában, de 
még ma is… szóval ok.
 
Szerintem egy brand sikere 
nem a néven múlik elsôsorban, 
de sokat ronthat rajta. 
Ha közepesen jó nevet válasz-
tunk, akkor már jó :) 

Harmadik kérdés: a Magyar 
Grafika utóbbi számaiban terí-
tékre került Jonathan Barnbrook 
Manifesztuma, ami utóbb húsz 
éve jelent meg, de a hallgatók 
körében (szakdolgozat) népszerû, 
és a mai világban (ahogy mon-
dani szokták) tétje van ennek.

Van tétje? Mit gondolsz az eti-
kus és a társadalmi morál okán 
ezekrôl? Nem azt kérdezem, csi-
náljon-e cigisdoboztervet vagy 
vonzó kutyakajászacskót egy 
grafikus, de… (mellékelem hát
a cikk pdf verzióját, amire a kér-
désben hivatkoztam).
Gondolom, ezekrôl nem csak 
a divat okán, de környezetünk
érdekében is érdemes szólni.

Valahol az egész alkalmazott 
grafikai szakma etikailag meg-
kérdôjelezhetô. Ha nagyon 
sarkítok, akkor minden porci-
kájában a fogyasztói társadal-
mat szolgálja, a jó megoldása-
ink a fogyasztást serkentik.
Nyilván ezt lehet árnyalni, de 
ha nagyon a dolgok mélyére 
nézünk, akkor ez a helyzet.
Lehet arculatok nélkül élni? 
igen, lehetne, évszázadokig 
ment is. aztán a tömeggyártás 
megkívánta a kereskedelmi 
grafika elterjedését, amely 
azóta is manipulatív, a kapita-
lista elveket támogatja. Talán
az utóbbi idôben vált elterjedt 
irányzattá, hogy a brandek 
nem csak pénzt termelô vállal-
kozások, hanem ilyen-olyan 
szempontból társadalmilag 
hasznosak, fenntarthatóak, 
illetve az olyan esetek, amelyek- 
ben tudatos win-win szituáció 
jön létre brand és célközön-
sége között. mi is ilyen projek-
teken szeretünk dolgozni a 
zwoelfben, ezek viszik elôre 
a világot.

Viszont olyan kérdések, ame-
lyek sehol sincsenek a tan-
anyagban: Hol kezdôdik egy 
projekt, hol a vége? Hogyan 
árazzunk, hogyan prezentál-
junk? Hogyan érdemes az ügy-
féllel kommunikálni stb. ilyen 
szempontból nem lepett meg, 
hogyha olyan tapasztalatokat 
osztok meg, amelyeket a 
zwoelfben az elmúlt 15 évben 
összeszedtem, akkor annak 
sikere lehet.  
Így indult a brandguide, egy 
éve foglalkozom vele aktívan, 
a könyv  több mint 1200 pél-
dány felett jár, most rendelem 
az újabb 1000 db-ot, a web-
inárokon túl, elindultak a 
videós kurzusok, nyáron bein-
dul a brandguide angol nyel-
ven is (az angol könyv is készen 
van), és lesz még egy nagy 
durranás, amely hamarosan 
elkészül, de errôl még nem 

Flight Refund startup arculata

Future FM nagyarculat

Secberus Inc. startup 
digitális arculata

Negyedik kérdés: Meglepett, és 
öröm (Neked még inkább) 
a brandguide sikere.  Ráéreztél, 
hogy ez kell, vagy épp a tanítás 
hívta elô, hogy kell ilyen? 
Milyen tapasztalataid vannak 
a könyvvel kapcsolatban? Lehet 
ez tervezôi, írói és a visszajelzé-
sek felôli reakció is…  és persze 
az illusztrációk közé kellene 
errôl is néhány kép.

a tudásátadás mindig is ben-
nem volt. Hiszem, hogy attól 
nem lesz nekem rosszabb 
(sôt!), ha megosztom veled, 
amit tudok. a krEa Design 
iskolában majdnem egy évtize-
dig oktattam, és azt láttam, 
hogy a hallgatókat a tananya-
gon túl a praktikus, mindenna-
pi munkához kapcsolódó kér-
dések nagyon foglalkoztatják. 
amikrôl nem nagyon beszé-
lünk, még a szakmában egy-
mást között sem. Számomra 
ezek nem tabukérdések. 

Thinkzee startup arculat 
és UI design (alsó kép)
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árulhatok el infókat. Sôt, terv-
ben van egy következô könyv 
is az év második felére, szóval 
tervekkel tele vagyok, csak 
közben vezetem a zwoelf-öt is, 
szóval ügyesen kell beoszta-
nom az idômet. 
a visszajelzések pozitívak, gyûj- 
töm is ôket, sok erôt ad, inspi-
rál az újabb és újabb ötletek 
kidolgozására.

Rakpart 22 lakóépület arculata

156 oldalas hiánypótló kötet 
a branding és a vizuális nyelv 
kapcsolatáról…

Branding és a vizuális válasz 
címû könyv

a brandguide még nagyon fia-
tal, két éve foglaltam le a do-
maint, egy éve dolgozom rajta 
tudatosan, én is keresem még 
sok szempontból, hogy hol a 
helye. Hogy fogalom lenne, azt 
talán túlzásnak gondolom, de 
azt látom, hogy egyre többen 
ismerik és értékelik, és így vagy 
úgy csatlakoznak a közösség-
hez. a következô idôszakban 
ezt a közösséget szeretném 
szorosabbra fûzni, építeni, erre 
vonatkozóan vannak tervek, 
hogy a vírus lecsengésével 
találkozzunk, beszélgessünk, 

Szeretném, ha tudnám ezt tar-
tani és maradnék elérhetô, 
közvetlen és reszponzív. 
Szeretném, hogyha az a felfo-
gás, amit a brandguide kép-
visel, hatással lenne a szakmá-
ra: vegyük észre, hogy egy 
csónakban evezünk, a meg-
osztás nem csak annak jó, aki 
kapja, hanem annak is, aki adja.
Ezt az eddigi programok egy-
értelmûen visszaigazolták.

Hatodik kérdés: A brandguide – 
mondjuk ki, lassan fogalom, 
ami kötôdik a személyedhez. 
Vannak elképzeléseid, hogy 
merre viszed tovább? 
A webes felület – úgy tûnik – 
mindent magába olvaszt: Te is 
ebben utazol inkább, hiszen 
a tanításban is – amibe belekós-
toltál – efelé fordultál. Sokan 
éppen a szoftver felôl jönnek 
(nem grafikusok, programozók) 
milyen szimbiózist – jó szó! – 
képzelnél el ideálisnak? Vagy 
ezért van a teammunka?

igyunk meg egy-két sört vagy 
Bambit. Lesznek meet-upok, 
mert a személyes találkozó ere-
je továbbra is kiválthatatlan, 
annak van a legnagyobb 
közösségkovácsoló szerepe.

Hetedik kérdés nincs, bár van 
hét törpe, és hétfejû sárkány is, 
de ha akarod…

köszönöm szépen a lehetôsé-
get, nagyon élveztem a kérdé-
seket, bízom benne, valamikor 
egy sör mellett is tudunk újra 
dumálni! Legjobbakat!

brandguide – Tudás. közösség.
www.brandguide.hu
minden új infó egy helyen:
hub.brandguide.hu

Ps. A cikkben több helyen :) jeleket 
iktattunk be – vigyori sárga arc helyett –, 
korunk immár elfogadott jeleként, kicsit 
a hangulatra utalva, és a módra, aho-
gyan beszélgetésünk született: mailben.

Ötödik kérdés: Amit öregedô 
színészeknek tesznek fel, de sok-
szor kérdés nélkül is megvála-
szolják :) mi volna a legfonto-
sabb, avagy áhított (szakmailag 
értve), amit el szeretnél érni… 
nem a Ferenczy-díjra, vagy ha-
sonlókra gondolok, amit a bará-
tok (az aktuális kultúrpolitika 
prominensei) osztanak meg egy-
mással. 
De azért mégis, olyan »nyomot 
hagyunk« dologra értem…

Hûha, ez nehéz kérdés. 
igazából nem sok díjat kaptam 
eddig, de úgy érzem, nem is ez 
motivál. Heti szinten kapok 
leveleket, amelyben megkö-
szönik a könyvet, adott cikket, 
vagy a brandguide-ba fekte-
tett munkámat. Ez nehezen 
felülmúlható. Ez a sok spontán 
visszajelzés talán többet ér sok 
díjnál. Önzetlenül írnak, min-
denféle kényszer nélkül veszik 
a fáradságot, és leírják a ta- 
pasztalatukat, miben segített 
a könyv vagy a webinár. 
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