
táció, és amit láthatunk, az nem 
is egyrétegû! Tematikus, pályá-
zati anyagában a nemzetközi-
ség – ha nem is domináns, de  –
kellô súllyal van jelen. 
Áthallások (miért ne lehetne ez 
a grafikára is érvényes?) és frap-
páns reflexiók, érzelmes vagy 
sokkoló… Mondanivalóját
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N E M Z E T KÖZ I  P L A K ÁT K I Á L L Í TÁ S ,  2 0 2 2

 Maczó Péter

Fukuda – ki ne ismerné köreink-
bôl a híres japán designert? –
mottója a leleplezést varázslattá 
emeli. Az élet dolgaiban, szinte 
mindenhol, apró tünemények 
vesznek körül bennünket, és az 
igazi tervezôk ezek megmutatá-
sában sziporkáznak. Esszenciális 
gondolkodás és kompakt vizuá-

lis kommunikáció talán a plakát 
mûvészetének lényege.
Lassan megszokottá válik, hogy
a legrangosabb országos ren-
dezvények: a Graphifest, Arany 
rajzszög, Illusztrációs fesztivál 
és most a Posterfest 03 a MOME 
Ground szellôs terében szere-
pelhet. Ismét egy profi prezen-

  Leleplezni annyit tesz, mint elvarázsolni.

S H I G E O  F U K U DA
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a nyelvi különbözôség helyett a 
képek soknyelvûsége hidalja át, 
még ha ez talán paradoxonnak 
is tûnhet. Olyan mûfaj, amely-
ben a »csekély értelmû« nézô is 
hamar otthon érezheti magát.
(Kedveskedô jelzô Karinthytól.)  

Szóval az eseményt, amelyet  
YouTube-on streameltek, nem-
csak itt helyben, hanem kívül-
rôl, sôt az országhatáron túlról 
is megtekinthették.
Vargha Balázs docens, intézet-
vezetô házigazdaként köszön-

Zuo-Blao Peng – Hongkong 
jazzposztere csupán képszerkesz-
tési megfontolásból került ide 
a Ground Moholy-fényjátékokat 
tükrözô bejárata mellé. 
A totálok a kiállítás általános lát-
ványhangulatát idézik.
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Esztero Anett gólyaplakátja alatt
Rozmann Ágnes taktilisan érzé-
keny posztere és Jlanfel Lu – Kína 
grafikája mellett, ha nem is attro-
citásként, ám finom iróniával egy-
bevágónak érzem Bányai István 
MoMA részére készült, talán sculp-
ture and its model  alkotását.

tötte a résztvevôket: Abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk 
mi itt a Momén, hogy ezt a 
kiállítást már napok óta láthat-
juk, ugyanis a szervezôk annyi-
ra profik voltak, hogy már ked-
den készen állt. Ez azért fontos, 
mert mi már úgy állunk itt, 
hogy volt alkalmunk többször, 
behatóan tanulmányozni ezt 
az anyagot… 
Egészen más közegben, más 
módon, de ugyanazt a kife-
jezôerôt tudják képviselni, amit 
valaha, amikor még az utcán 
jelentek meg…Hasonlóan a 
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Kovács Veronika – Szeretet 
posztere az erôszak barbár jeleit 
írja felül…

Balla Dóra – börtönszerû rácstipo-
gráfiája: Womens equality

Malgorzata Bedowska  – lengyel
grafikusmûvésztôl két markáns 
munka látható. Itt a jobb oldalival 
kiérdemelte a zsûri különdíját.
Fent, a tejszínhabverôs kemény 
ítélet a hírek kotyvasztóinak…

könyv mûfajához, ezek mégis-
csak túlélnek. Abban, hogy ez 
így történhetett, a Magyar 
Plakát Társaságnak egyértel-
mû, múlhatatlan érdemei van-
nak, és ezért hálás köszönet 
illeti ôket. Örömmel és szíve-
sen látunk mindenkit!
Fekete Vali, a Pécsi Egyetem 
Mûvészeti fakultásának tanára, 
megnyitóbeszédébôl mozaik- 
szerûen néhány gondolatot 
ide idézünk: 

… Áttekintve a 166 külföldi és 
54 magyar kiállító munkáján 
azt is mondhatjuk, az elmúlt 
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két év tapasztalatait magába 
sûrítve, ez a közös emlékezet 
fesztiválja. Hiszen ami legin-
kább szembetûnik, az a nem-
zetközi méretekben létezô 
közös tudás, közös mondaniva-
ló, közös életélmény, ami össze-
kapcsolja a részt vevô kiállító-
kat éppúgy, mint ahogy a tö-
megkommunikáció létrehozta 

– Marshall McLuhan fogalmá-
val élve – azt a világfalut, 
amely a Földön élô emberiség 
közös tudását alkotja…
Eltérô kulturális, gazdasági és 
társadalmi meghatározottsá-
gok kerülnek egyfajta kontex-
tusba így. A kiállított munkák 
tematikájának fô sodra a pan-
démia, a szólásszabadság, a 
környezetszennyezés és ökoló-
giai kérdések, a nôi jogok és a 
családon belüli erôszak, nem 

utolsósorban pedig a közössé-
gi média építô és romboló 
hatásai. A munkák látleletet ad-
nak a 21. század elsô két évti-
zedérôl, Tajvantól Ecuadorig. 
A plakát tehát nemcsak kom-
munikáció, de az emlékezés 
egy formája, akár egy szocioló-
giai tanulmány látványos 
lenyomata elmúló életünknek. 
Korábbi hordozója az utca volt, 
most inkább a közösségi média 
és a világháló.

Fent a Magyar Plakáttársaság
nevén szereplô papírzászló, amely 
talán a szélirányokat követi…
Alant Csordás Zoltán ellentétes
pólust idézô sötét posztere némi
áthallással a jelenre reflektál. 
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Hans-Georg Gadamer (német 
filozófus) az Igazság és módszer 
címû mûvében a plakátot a 
referenciális képek közé sorolja. 
Olyan szimbólumnak tekinti, 
amely egy sûrített, de jól körül-
írható üzenetet tartalmaz, 
s minden esetben a világ vala-
mely eleméhez kötôdik…
A jelentéskoncentrációknak 
köszönhetôen a logók az átvett 
és új jelentéskörnyezetbe ágya-
zott képek miatt a mémek kép-
nyelvéhez közelítenek.  
Az absztrakt formajegyek, me- 
lyek az autonóm képalkotások-
hoz kötötték már évtizedekkel 
ezelôtt is a plakátokat, alakítják 
azok új formanyelvét. A feszti-
válon megjelenô munkák kö-
zött számos ilyen jellegû alko-
tást találunk.
A médiumok változása minden 
korban kiterjedt a mûfajok vál-
tozására, kiérlelve az emberi 
kreativitás és szellem újabb 
formáit. Itt tartunk most, és 

A kulturális plakátok mindig az 
intellektus felôl közelítenek a 
témához, s gyakran a nézô avagy 
olvasó pallérozottságát is meg-
kívánják.
Tóth Andrej kollázsszerû mûve 
mellett Felvidéki András intuíciója 
modern korunkhoz illô: Vezess 
biciklit! Nosza…  



A 3. POSTERFEST NYERTESEI:

1. díj: Simon Péter Bence
2. díj: Németh Krisztina
3. díj: Tálas Wanda

A három zsûritag három, álta-
luk értékeseknek tartott munkát 
egyéni különdíjban részesített. 
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– bár olykor nehéz –, bizakodva 
nézhetünk a jövôbe.
Mint a mesében, itt is három 
felszólaló volt azonban: 
Pinczehelyi Sándor grafikusmû-
vész, szintén a Pécsi Egyetem 
tanára, bölcs nyugalommal 
készült, és a lényegrôl beszélt: 
hiszen mindenki a döntésre 
volt kíváncsi!
»Kedves közösség, kollégák, 
barátaim. Rövid leszek! Három 
szekciót hirdettünk: a magyar 
hivatásos grafikusok számára, 
a nemzetközi hivatásos grafi-
kusok számára és a magyar mû-
vészeti egyetemeken tanuló 
diákok számára. Ezenkívül ter-
mészetesen a Magyar Plakát 
Társaság tagjai is részt vesznek 
a kiállításon, de ôk a versen-
gésben nem szerepeltek. 
A beérkezett alkotásokat elô-
zsûri válogatta, és nem talált 
a diákmunkák között olyan 
alkotást, amely érdemes lett 
volna a díjazásra… Néhány 

mûvet kiválasztottak a magyar 
professzionális grafikusok 
munkái közül.«

Nemzetközi zsûri döntött 
a díjakról – ennek tagjai: Peter 
Bankov (elnök), Krzysztof 
Białowicz, és Peter Javorik.
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Tálas Wanda – Plastic plakátján, 
mint a rovások, 4 + 1 áthúzva, jelzi,
a környezetvédelem illúzió…
Németh Krisztina – ugró alakja a 
Bizonytalanság címet kapta.
Simon Péter Bence elsô díjas mûve 
Hommage Jan Rajlich 100 éves 
jubileumára emlékeztet. 


