
  

Könyvek



  

Suzanne Wheil könyvterve



  



  

Massin tervezett könyvet Eugène Ionesco: Kopasz énekesnő c. darabjából. 
Jellemző: a kifejezés szabadsága, feszegeti a megszokott formai határokat
Grafikus és tipográfus megközelítés, kollázs-szerű komponálás 1960



  



  



  



  



  



  



  



  

Sorozat



  

Sorozat



  



  



  



  



  



  



  

Sorozat

David Airey sorozatterve 6 kötetből áll. 
Az emberi fejet azonos perspektívából 
ábrázoló anatómiai képek adják a 
grafikai alapot. Ugyanannak a 
nézetnek más-más részlete egy-egy 
könyv borítójának a fő motívuma. A 
szerző neve azonos betűkkel és 
azonos méretben van feltüntetve 
minden köteten. A könyvek címének a 
betűtípusa és mérete is azonos, de 
színben és elrendezésben nagyobb 
változatosságot engedett a tervező. A 
sorozat kialakításának filozófiája és 
stílusa azonos, a kötetek megjelenése 
pedig változatos.



  



  

Charles Design Associates tankönyvsorozat terve



  

Időszaki kiadványok

1943 és 1954



  

80-as és 90-es évekb

Jellegzetes a sárga keret használata, és persze a lapfej megformálása, amelyet időről 
időre egy kissé megváltoztatnak.

A sárga keret hatásos arculati elemnek bizonyult. Ma már nem csak a világszerte 
havilapként megjelenő magazin hordozza, hanem a National Geographic számtalan 
tematikus kiadványa és az ismeretterjesztő filmeket sugárzó TV csatornája is. A 
megbízhatóan jó minőség, tartalmasság, valamint a karakteres arculat emlékezetes 
márkát teremtett.



  

A lapfej mindig azonos méretű, mindig egy látványos fotó a háttér, de a betűk színét a háttérhez 
igazítják, a szín tehát változhat. Egy kis leporolás ráférne erre az arculatra.



  

Akcidens kiadványok

akcidencia (latin) = véletlen, esetleges

Kis terjedelem, kis példányszám, alkalmi, 
egyedi

A számolócédula 
üres oldalán 
adták össze a 
vásárolt áru 
értékét. A 
pincérek is ilyet 
használtak. A 
képes oldalt 
reklámozásra 
használták.



  



  



  

A London Fashion Week meghívója



  

Hirdetés

● Tartalomra utal (nem mindig nyomtatvány, pl tv)
● Önálló: plakát, szórólap
● Kiadvány része
● Érdeklődés felkeltése, meggyőzés, akció
● Rövid, lényegre törő, képpel, vagy anélkül



  

Curtis’s Botanical Magazine vol. 102 (1876)

Tibi csoki hirdetése szalvétán



  



  



  



  

Plakát

Színházi plakát a Békés Megyei Levéltár
színházplakát-gyűjteményéből

Kutya kiállítás plakát Angliából, a viktoriánus 
korból, 1879

Boston. Geo. B. Hamlin, printer, 131 Hanover Street. 1860

Színházi plakát 1841-ből



  

A tipográfiai plakát ma is létező kategória, de ma már nem a technológiai megkötöttségek miatt 
készítenek ilyet, hanem mert a betűk neutrális formái a szavak jelentéséhez igazítva, rendezve, 
különleges kompozíciókként a sok megszokott kép között gyorsan képes megfogni a tekintetet és 
finom szavakon túli jelentésével megmozgatni a szellemet.



  



  



  



  

● Felhasználás szerint: kereskedelmi, kulturális, 
politikai

● Típus szerint: figurális, szöveges, figurális-
szöveges



  

A jó plakát ismérvei (Ernst Growald, 
1910)

1. "A plakát nem lehet sem illusztráció, sem 
táblakép, hanem – csakis plakát.

A jó plakát csak a reklám tárgyát ábrázolhatja. A 
képi ábrázolás egyszerű és erőteljes, a szöveg 
rövid és megragadó legyen.

A plakát ne legyen unalmas.



  

2. A jó plakátot nem olvassák, nem nézik, hanem 
csupán megpillantják.

De a jó plakátot nemcsak az első pillanatban 
érzékelik, azt a szemlélő vizuális memóriája 
szemének recehártyájára „fényképezi” és az hosszú 
időn át ott dereng.

Rövid szöveg – optimálisan jó (a képpel 
összehangolt) betűtípus lehet biztosítéka a sikernek.

A plakát ne „meséljen”.



  

A jó plakát nem mindenkinek tetszik – de 
mindenkinek feltűnik.

Ha a plakát nem felel meg az általános 
„szépségideálnak”, akkor lesz igazán hatásos.

Minél színvonalasabb dolgot (tárgyat, eseményt, 
eszmét) reklámozol, annál feltűnőbb legyen az azt 
hirdető plakát.



  

3. A megrendelő egyéni ízlése nem lehet mérvadó a plakát 
megítélésénél.

A propagandafőnök legyen tudatában annak, hogy a plakátot nem a 
maga és barátai gyönyörűségére rendeli. A rendelő ne kérje 
véleményét se barátjának, se levélhordójának, se titkárnőjének, se 
feleségének. Hallgasson meg műítészeket és reklámszakértőket.

A plakátot nem nagyítóüveggel nézik, hanem átlagosan 10–15 
méter távolságból. Az utcára kerülő plakátot ne a szobában, hanem 
az utcán bíráljuk el.



  

4. Legyünk bizalmatlanok az olyan művészekkel 
szemben, akik készséggel teljesítik minden 
kívánságunkat.

Hatást keltő terveket ne dobjunk sose félre csak azért, 
mert a konkurensek közül senki sem jelentetett meg 
hasonlót. A grafikusnak adjunk teljes szabadságot, 
hogy mindég valami újat, meglepőt alkosson részünkre. 
Ne gondoljuk, hogy a művésznél jobban ítélhetjük meg: 
hibátlanul van-e egy figura vagy tárgy megrajzolva.



  

Kívánságainkat a tervezővel a munka megkezdése előtt 
közöljük, és ne akkor, amikor már készen van a terv.

Ne fogadjunk el a plakátot, ha az nem szolgálja a célt, 
de ne változtassunk azon a magunk „elképzelése” 
szerint.

A plakát minden esetben rosszabb lesz, ha a mi 
„hozzászólásunk” nyomán változtatnak rajta.



  

5. A plágium a szellemi szegénység és a tolvajösztön 
gyermeke. Óvakodj azoktól a „művészek”-től, akik minden 
kívánt stílusban képesek „alkotni”!

Minden jó művész alkotásának egyéni sajátossága van.

A célnak legjobban megfelelő művészt kell megtalálni.

Ez a siker biztosítéka.



  

Ha a művész megismeri a reklámozható tárgyat, annak 
előállítását (akár gyártás közben) és a témát, akkor lesz 
igazán jó a plakát.

Ha meggyőződtünk arról, hogy talentumos 
plakátművésszel van dolgunk, engedjük neki át a plakát 
megteremtését.

A művésznek ne adjunk ötleteket, hanem hívjuk fel 
figyelmét a plakát, a téma minden fontos összefüggésére.



  

Leporelló

II. Nemzetközi 
Építészeti 
Makettfesztivál 
– leporelló, 
Mészáros 
Szani, iskolai 
feladat, mke, 
2010



  

A leporelló egyértelműen a 
formára utal., 
harmonikaszerűen 
hajtogatott kiadvány.
Tarsfabrik, Claire Paq, 2013



  

Brosúra
A brosúra tartalmi oldalról megközelítve rövid, tömör, a lényeget kiemelő ismertető anyag. Formai 
szempontból olyan füzet, amelynek a terjedelme nem haladja meg a 48 oldalt.

Free Download 50 Fabulous Ex Le Of Creative Brochure Designs For Inspiration



  

Brochure Design, 2012



  

Prospektus, katalógus
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