
  

félév



  

tematika

1. febr 19 SZIGNÓ – képgrafikai szabályozó, nyomatfelismerés, logó-alapok, 
hallgatói bemutatók sorrendjének megbeszélése

● 2. febr 26 PAPÍR – mit mihez?  Hajtogatás-dizájn, mappák, eszközök, 
segédanyagok. Különböző papírokból hajtogatott (vágott, karcolt, gyűrt) jelek.

● 3. március 5  IDŐ – gyakorlatok prezentációhoz 1., installációk 

Gyakorlat: térberendezés (28x20x5 cm makett saját rajzokból, vagy 19-21. szdi 
műalkotás képelemeinek újratagolásával)

● 4. március 12 SZEKVENCIA – gyakorlatok prezentációhoz 2. Logisztika: vázlat, 
terv, sorrend, ív, feszültség, hatás

● 5. március 19 HÁZI KEDVENC: TIPÓ – gyakorlatok prezentációhoz 3. mit 
mihez és mihez ne? Gyakori hibák. Plasztikus betűjelek.

● 6. március 26 PREZENTÁCIÓS HÉT



  

tematika

● 7. ápr 2 ÖNPORTRÉ ARC NÉLKÜL – 10x10 cm méretben, 
tetszőleges technika

● 8. ápr 9 HIBA – hibából erény, menekülési útvonalak, véletlenek. 
Grafika készítése dobókockával: játék

● 9. ápr 16 SZIMBIÓZIS – egység a tervezésben: arculat, stílus
● 10. ápr 30 GICCS – ízlés, érték, eredetiség. Gyűjtés-feladat.
● 11. május 7 PORTFOLIO – arculat
● 12. május 14 PORTFOLIO – sílus



  

Menetrend, értékelés

● Az órák menetrendje:
● az órát félórás előadással, vetítéssel kezdjük az adott témáról. Minden 

alkalommal az óra második felében egy, vagy két diák tart tízperces-
negyedórás bemutatót, ez lehet vetítés, kipakolás. A téma teljesen 
kötetlen (saját téma, vagy más). A bemutatót közösen elemezzük, 
feldolgozzuk. A márciusi prezentációs hétre a hallgatók a saját témájukkal 
készülnek. Erre előzetesen gyakorolnak. 

●

● Értékelés:
● A félév végén a hallgatók gyakorlati jegyet kapnak. A jegyet 

óralátogatásra, órai aktív részvételre (bemutatkozók megbeszélése), és a 
félév végére összeállított portfolióra kapják. Értékelési szempont: 
aktivitás, eredetiség, fejlődés.

●



  

Hallgatói bemutatkozók

● Minden órán egy (két) fő előad (lehet vetítés, 
illetve offline bemutató is)

● Febr 26
● Március 5., 12., 19.,
● Március 24-ei hét: hallgatói prez gyak
● Április 2., 9., 16., 30
● Május 7., 14



  

Képgrafikai szabályozó

Lap alsó szélén, nyomatszél alatt közvetlenül:

Bal oldalon: metszet címe, technikája, évszám

Középen: sorszám arab törtszámmal (1/25, 2/25...) 
(nevezőben az összes nyomat, számlálóban a 
sorszám) 

Középen a sorozatnyomás előtti próbanyomat jelölése 
római törttel: I/VII, II/VII... és: E.A. jelzés (épruve 
d'artiste)

Jobbra aláírás

CERUZÁVAL!!!



  

nyomatfelismerés
● A magasnyomás eljárásainak közös jellemzője, hogy a festék lapos felületként, nem 

kidomborodva tapad a papír felületére, a vonalak szélei élesek. A papír a 
nyomtatáskövetkeztében a vonalaknál megpréselődik, ezért a hátoldalán a 
nyomóelemek domborulatothoznak létre.

● A mélynyomás eljárásainak közös jellemzője, hogy a festék enyhén kidomborodik a 
papírfelületéből, a vonalak szélei élesek. A papír a nyomtatás következtében 
bepréselődik avonalakba, ezért a nyomóelemek körül kiemelkedő perem jön létre.

● A litográf nyomaton a festék nem domborodik ki a papír felületéből, mint a 
mélynyomásnál, és maga a nyomat sem hagy domborulatot, mint a magasnyomásnál. 
Ugyankkor megfigyelhető a kő széleinek benyomódása a papírba.

● A szitanyomaton a festék alig emelkedik ki a nyomat felületéből, nyomtatáskor a 
papírfelülete se nyomódik be sehol, így meglehetősen síkszerű a hatása, ha egységes 
felületeketnyomtatunk. 



  

szignó
● A mű szignálása, a mester megnevezése igen ritka a középkorban, s csak a XII. század második 

felétől kezdve válik gyakoribbá. A művészfeliratok, sírfeliratok csak elvétve és bátortalanul közölnek 
személyes vonatkozásokat. Jól megfigyelhető, hogy a művész tevékenységének értékelése, még ha 
nevének megörökítése formájában történik is, nem több allegorikus utalásoknál vagy felszólításnál a 
mester lelkiüdvéért való könyörgésre.

● A legrégebbi ismert nyomatok szignálatlanok, az első névjelzések a 15. század közepén jelentek meg. 
Kezdetben ezek a képbe illesztett monogramok voltak, később a mintát készítő festő és a metsző 
nevét is feltűntették szorosan a rajz alsó széle alatt. A nevek után a következő rövidítések 
szerepelhetnek:

● pinx. – pinxit – festette
● del., delin. – delineavit – rajzolta
● comp. – composuit – komponálta, szerkesztette
● inv. – invenit – kigondolta
● sc., sculps. – sculpsit – metszette
● inc. – incidit – véste
● f., fe., fec. – fecit – készítette
● lith. – litografálta
● imp. – impressit – nyomtatta
● e., ex. – excudebat, excudit – kiadta, kiadja
● A 19. század végétől szokás a nyomatokat saját kezű szignóval ellátni, illetve a példányszámot és a 

nyomat sorszámát feltűntetni.



  



  



  

Szignóból logó



  

Logó

● 1. Egyszerű. (könnyen felismerhető, 
beazonosítható)

● 2. Könnyen megjegyezhető (egyszerű formák)
● 3. Sokoldalú. (gyakorlatias, vektoros, méret- 

és színvariációs lehetőségek)
● 4. Időtálló.
● 5. Összahng. (cél, elhelyezés)



  

Logó tervezése

● 1. ötletelés (igény felmérése, vázlatok)
● 2. rajzolás, kiterjesztés, vektorgrafika
● 3. színvariációk
● 4. fekete-fehér grafika, méretek
● 5. szöveg hozzárendelés, tipográfia 

(egalizálás, stb)



  

10 hiba
● 1. amatőr készíti
● 2. divatot követi
● 3. nem vektoros
● 4. stock art (logóraktárból van) 
● 5. designer egó



  

10 hiba folytatás
● 6. túlzott komplexitás
● 7. színeken alapul (ff- kihagy) 
● 8. gyenge, nem illeszkedő betűtípus 
● 9. túl sok betűtípus
● 10. plágium, másolás....



  

Rejtett üzenetek



  

Clever logo designed for a rock band from Vancouver, Canada. studio by Atakan Seçkin

Goodwill’s logo is a stylized letter “g” that doubles as a smiling face

This timeless logo was designed by Herb Lubalin back in 1980

logo by Euan MacKenzie

Some people believe that Pac-Man is hidden inside the LG logo :)



  

Brilliant logo designed by Mike Erickson for an airline company

The image of a bear is hidden in the Matterhorn mountain symbolizing the 
town where the first Toblerone chocolate bar was created.

United States’ oldest Division I college athletic conference expended to 11 teams and their logo was modified to reflect the change.



  

Cool logo designed by Gianni Bortolotti for Italian electric company

Popular logo designed by Vaughan Pratt features four interleaved copies of the 
word sun and can be read from any direction.

designed by Judd Madden for E2 Consulting



  



  

the London Symphony Orchestra logo

http://lso.co.uk/


  

Logó, mint vízjel

● Szerzői jogi védelem, hamisítás, plagizálás
● Plusz információ: honlap, alkotó, hely, stb



  

Vízjel -program
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