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Typochondria international
A  V É G S Ô  S T Á C I Ó  

Maczó Péter

A cím jelzi, már nem csak
magyar alkotók mûvei
szerepelnek az évrôl évre
megrendezett kiállításon.

Az alcím szerint azonban senki
se gondoljon a mennybemene-
telre. Bár sokan dicsérték és mi
magunk is örömmel állapíthat-
tuk meg: a nevezôk létszáma
alapján jószerivel kinôttük az
Aranytíz Galériát, utóbb éppen
ez volt gondjaink forrása is.

Mert a meghirdetés alapján
készített, és A3 méretre kom-
ponált mûvek zsûrizésekor de-
rült ki, a beválogatott anyag a
kiállítóteremben csak három
sorban férne el. Ez azonban ki-
vitelezhetetlen. Kezdtünk alku-
dozni, és a jóérzésûek (most
magamra mutogatnék) azon-
nal lemondtak több munkájuk
bemutatásáról. Ám ez is kevés-
nek bizonyult. Akkor a bizott-
ság egyik jeles tagja javaslatára
minden hazai (és e-mailben is
elérhetô) tervezôt arra kértünk,
adja be munkáit A4 méretben:
a helyszûke miatt ez lesz kitéve.
Voltak, akik megfogadták, de a
külföldieket (erdélyi, szlovén és
szlovákiai kiállítóinkat) erre már
nem kényszeríthettük.

Így aztán a kiállítás megnyi-
tása felemásra sikeredett. Azaz
sikeres és látványos volt, bár
némely munkák dupla méret-
ben, mások négyen együtt let-
tek kiállítva.

Azok pedig, amelyek se így,
se úgy nem kerültek fel, meg-
tekinthetôk voltak egy asztalon
kiterítve…

Wagner Horváth Rita,
Pintér Karolina és
Litványi János
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Hát ez bizony mind baj. Ren-
dezôi baki, pedig nem ez az
elsô közös fellépésünk (és nem
is az utolsó – reméljük!). Ma-
gam sem tudom, mi lett volna
a legjobb megoldás. 

Az idô (épp nyár közepén)
kevés jót ígért. A megoldás így
bicebóca lett. Ami talán a leg-
inkább biztató, hogy sértôdött
hangot nem hallottam, és a ki-
állítók (talán mert) megértet-
ték a kényszerû körülményeket,
nem panaszkodtak. Pedig né-
hány helyen még a tervezô ne-
ve is lemaradt…

Köszönjük, hogy Wagner (ki-
csit még Horváth) Rita ismét
szép katalógust készített társai-
val. A Present Nyomda áldoza-
tos segítségét itt külön ki kell
emelnem.  Így maradandó nyo-
ma is van a Typochondria so-
rozat befejezô kiállításának.

Befejezô, mert hogy jövôre
újra együtt, ugyanott már nem
lehetséges. 

De kiállítás azért lesz! 
A pontos címen még vajú-

dunk. Szeretnénk ismét tág te-
ret adni a képzeletnek és a ter-
vezôknek, hogy aztán rácsodál-
kozhassunk, milyen gazdag a
nyelvünk és milyen pazar a fan-
táziánk! 

Mindenesetre azt már eldön-
töttük, hogy a beadott mûve-
ket pdf-ként kérjük és válogat-
juk. A nyomtatott változatot 
a kiállítási hely lehetôségei és a
munkák száma szerint ponto-
síthatjuk még, de mindenkinek
azonos felületet szánunk.

Ez így igazságos.

Kiss István,
Barka Ferenc és

Janiga Lívia
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Jelek. A TypoSzalon indította
kiállítássorozat Typochondria ki-
állításai közül az utóbbi három
szorosan összetartozik. Alapve-
tôen meghirdetett címei okán.
Betûk és számok után vajon mi
lehet egy grafikusnak a legfon-
tosabb – nem volt nehéz kitalál-
ni, hiszen minden font tartal-
maz jeleket. A legegyszerûbb a
pont. Ha leteszünk egyet, kinyi-
latkoztatás, ha egymás fölé
emelünk kettôt, felsorolás, ha
pedig három egymást követi –
akármit is gondolhatunk…

Az írás rajzokból alakult ki, és
századunkra visszatért a jelek-

Kolonics Orsolya,
Král Balázs,

Barák Péter és
Lehoczky Attila
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hez. Ezernyifélét ismerünk. Már
jellé váltak az érzékszerveink is:
szem (látás), száj (beszéd), kéz
(tapintás).

Jel, jeladás és közlés hasonló,
egymástól némiképpen mégis
eltérô dolgok, talán leginkább
idôbeli és tartalmi különbözô-
ségük által. 

A jel vagy jelzés egy adott he-
lyen, helyzetben található em-
beri nyom, amelynek tájékoz-
tató szerepe, üzenete akár egy
szóban is kifejezhetô. Például:
vigyázz, tilos!

Ilyesféle intés lehetett az in-
dián hadi ösvényeken a letört

Horváth Janisz,
Császár Norbert,
Kalmár Dóra és
Tooth Gábor Andor
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és egymáson keresztbe fekte-
tett faág. Jeladásként – Fenni-
more Cooper népszerû világá-
ban maradva – a füstjel, mint
látható, de mulandó üzenet
csak idôleges közlés a (több-
nyire képekben, írásban rögzí-
tett) megôrizhetô és átörökít-
hetô alkalmazásokhoz képest.

A vizuálisan észlelhetô kódok
fajtái máig használatosak. Az
ókorban, a földközi-tengeri né-
pek pajzsokkal tükörként villan-
tották át üzeneteiket az egyik
dombhátról a másikra. Ennek
tökéletesített változata a ten-
geri hajózásban ma is hasz-

Narr Vanessa,
Serfôzô Péter,
Saródy Eszter és
Murányi-Matza Teréz
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nálatos. Fényjeleiket reflektor-
reteszelésekkel továbbítják. Ez
a rendszer már a morzekód jel-
zéseivel mûködik.

Szóhasználatunkban a kód a
jelhez képest sajátos értelme-
zéssel egészül ki. Míg az utób-
bit általánosan ismert, közért-
hetô kifejezésként sokat hasz-
náljuk, a kód alatt inkább spe-
ciális üzenetet értünk, sôt a kó-
dolt jeleket egyenesen rejtett
jelentésûnek tekintjük.

A jel – számunkra múlhatat-
lanul fontos valami. Jelet aka-
runk hagyni (és nem csak mi ti-
pográfusok) és nem csak a fá-

Maczó Péter,
Farkas Anna,

Ligetfalvi Zsolt és
Fignár Levente
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kon: szívecskét, áthúzott nyíllal,
amely ugyan még most is lát-
ható – de hol van már az a kap-
csolat? Absztrakció: szív = sze-
retet, kereszt = halál? Még nem
ennyire egyértelmû, bár a világ
egybeolvad, az univerzális tipi-
kussá válik, és a beszélt, írt nyel-
vek helyébe a vizuális kommu-
nikáció ábrái kerülnek. Az uta-
kon jelzôtáblák terelgetnek, a
repülôtereken piktogramok tá-
jékoztatnak és mobiljainkon a
mondatok végére magunk bigy-
gyesztünk, viccesnek vélt, köz-
pontozásból álló emoticonokat.
Visszatérnénk tehát?

Nagy Dániel,
Vincze Erika és

Egervári Réka
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Szônyei György,
Nádai Ferenc és
Schubert Péter

Graphien: a régi görögöknél
egyként jelezte az írást és a raj-
zolást. Az írás nem egy csukló-
mozdulat, gondolatokat feje-
zünk ki vele. A jel olyan rajz,
mely egész mondatokat mesél
el egyetlen képben.

Bízom benne, jeleink egysze-
rûsége választ ad az élet bonyo-
lultságára. Gondolataink tisz-
ták, jelbeszédünk érthetô. Bár
ehhez a nézôk fantáziájára is
szükség lehet…

Az ember nem annyi, ameny-
nyi, hanem annyi, amennyi tô-
le kitelik – de ezt Örkény István
mondta.




