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A

XX. század vizuális kultúrájára és tárgyalkotó formavilágára talán legnagyobb hatást gyakorló szellemi irányzat és esztétikai kifejezésmód alapjait
100 évvel ezelőtt fektette le néhány látnoki képességű és művészi elhivatottságú géniusz a weimari Bauhausban. A stílusteremtő mozgalommá és oktatási irányzattá váló Bauhaus alapeszméjét a korszerű design társadalomformáló és
életminőséget emelő utópiájába vetett hit határozta meg. Gyakorlati szempontból visszatértek ahhoz a középkori szemlélethez, amikor még az autonóm művész
és az alkalmazott kézműves személyét egy alkotó egyesítette önmagában, ugyanakkor vakbuzgalommal vallották a technológia és az ipari civilizáció kizárólagos
jövőformáló mindenhatóságát. Valamennyi alkotófolyamat szellemi bázisának
a tervezést tekintették, amely az iparművészet szakágainak és a képzőművészet
műfajainak minden részterületét meghatározta. A Bauhaus tervezőgrafikai koncepciója minimális látványelem alkalmazására és a funkciótlan dekorativitás
felszámolására épült, amelynek szembetűnő hitelessége a tipográfia formájának
és színösszetételének letisztultságában nyilvánult meg. A tipográfia volt a Bauhaus egyik legnagyobb hatású öröksége, amely racionális és matematikai rendszereken alapult. Az arculatok megtervezésénél a koordinátaháló és az aranymetszés szabálya minden kiviteli megoldás részét képezte. Korszakos hódító útjára
indult a félkövér (bold) és talpatlan (sans-serif ) betűtípus. A kompozíció minden
alkotóelemét a szavaktól a hajszálvonalakig a funkció szolgálatában álló szabályrendszer határozott meg, világosan jelezve a betű szerepét a feliratban és félreérthetetlenül tudatosítva az írás átláthatóságát a szövegtörzsben. A technika aktuális vívmányainak eredményei beépültek a látványvilágba, amennyiben a fotográfia
objektív realizmusa ideológiai álláspontot fogalmazott meg a kézzel gyártott tárggyal vagy a szubjektív képzőművészettel szemben. A tervezőgrafikában domináló

színhasználat a Bauhaus lényegiségét tükrözve az univerzális és sztereotípiákhoz
nem köthető alapszínekben, valamint a fekete-fehér ellentétpárban nyilvánult meg.
A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata
(MMA–ITT) a Bauhaus alapításának 100. évfordulója alkalmából a tervezőgrafika legprosperálóbb magyarországi műfajának, a plakátművészetnek kortárs alkotásaival
tiszteleg az intézmény szellemisége előtt. Az MMA–ITT 2019-ben meghirdetett nyílt
pályázatán résztvevő tervezőgrafikusok alkotásaiból szakmai zsűri választott ki 80
plakátot, amelyek a BAUHAUS 100 elnevezésű kiállításon idézik meg a stílusteremtő
iskola eszméjét és művészettörténeti jelentőségét. A hazai tervezőgrafika kortárs
képviselői tartalom szempontjából a Bauhaus tanárainak személyére és oktatási
módszereinek eredményeire irányítják figyelmüket, míg a kidolgozás stiláris elemeiben egyfelől a kánonná vált technikai tudás és művészettörténeti korszellem
nosztalgikus hatását elevenítik fel, másrészről az egyéni látásmódban és művészi
önkifejezésében megfogalmazott általános érvényű Bauhaus eszmét interpretálják. Walter Gropius, Moholy-Nagy László és Oskar Schlemmer alakjai közkedvelt motívumként jelennek meg számos plakát képi világában a humánum abszolút értékeként, jóllehet az architektonikus mintázatok gyakori felbukkanása a
technika szerepét fetisizáló esztétika archetípusaként él tovább az emlékezetben.
Kétséget kizáróan a leginspirálóbb hatást Johannes Itten színelmélete és a Bauhaus tipográfiája gyakorolta a plakáttervezők témaválasztására. A kiállított alkotások több mint felében a tizenkét osztatú színkör és a három alapszínhez rendelt
mértani forma, vagy valamilyen betűkonstrukció képezi a kompozíció központi
szervezőelvét. A BAUHAUS 100 tárlaton bemutatott plakátok megszületésének oka
direkt és célzatos, ezért a közönség számára első ízben látható alkotások adnak számot a kortárs plakátművészek és a Bauhaus viszonyáról.
Keppel Márton
művészettörténész

BAUHAUS 100
posters – the legacy of the Bauhaus

T

he foundations of the intellectual current and aesthetic expression that probably had the greatest impact on the visual culture and object design of the
20th century were laid 100 years ago by some visionary and artistic geniuses
in the Bauhaus in Weimar. The underlying idea of the Bauhaus, which became a
movement with its own style and an education trend, was defined by the belief in
the utopia that modern design shapes the society and enhances the quality of life.
In practice, Bauhaus went back to the medieval approach where the autonomous
artist and the craftsman were rolled into one, the creator, yet they fervently believed that technology and industrial civilisation represent the only and almighty
way to shape the future. Design was considered as the intellectual base of every
creative process, which defined every field of the branches of applied arts and of
the genres of visual arts. The graphic design concept of the Bauhaus was based
on using very few visual elements and eliminating functionless decoration – the
unmistakable authenticity of this was manifested in the clarity of the form and colours of typography. Its typography, based on rational and mathematical systems,
was one of the most influential legacies of the Bauhaus. The coordinate grid and
the golden ratio were part of every design solution when visual identities were
created. This was the time when the bold and sans-serif fonts gained widespread
popularity. Every element of the composition, from words to hairlines, was determined by a system of rules that served functionality, clearly indicating the role of
the letter in the caption, and unambiguously pointing out the clarity of writing in
the body text. Current cutting-edge technology was integrated into the imagery,
inasmuch as the objective realism of photography formulated an ideological point
of view in contrast to hand-made objects and subjective visual arts. The dominant
colours in graphic design reflected the essence of the Bauhaus, as basic colours

and the contrast of black and white were used, which are universal and have no
associations with stereotypes.
The Section of Applied Arts and Design at the Hungarian Academy of Arts pays
tribute to the spirit of the Bauhaus at the 100th anniversary of the school’s foundation with an exhibition of the most prosperous genre of Hungarian graphic design, displaying the works of contemporary poster artists. An expert jury selected
80 posters from the graphic design works submitted to the 2019 open call for applications by the Section of Applied Arts and Design, which will be displayed at
the BAUHAUS 100 exhibition, evoking the spirit of the school that created a style
and presenting the role it played in the history of art. As for content, contemporary
Hungarian graphic designers focus on the teachers of the Bauhaus as persons and
on the results of their educational methods, while the stylistic elements of their designs evoke, on the one hand, the nostalgic effects of canonised technical skills and
the zeitgeist of this era in art history and, on the other hand, interpret the universal
Bauhaus idea manifested in their unique vision and artistic self-expression. The figures of Walter Gropius, László Moholy-Nagy and Oskar Schlemmer are popular motifs representing the absolute value of humanity in the imagery of several posters,
however the frequent appearance of architectonic patterns lives on in our memory
as the archetype of an aesthetics fetishizing the role of technology. Undoubtedly,
it was Johannes Itten’s colour theory and the typography of the Bauhaus that provided the most inspiration to the designers when they selected the theme of their
posters. In more than half of the works on display, the 12-part colour wheel, the
geometric forms assigned to the three basic colours or some letter constructions
are used as the central organising principle of the composition. The posters on display at the BAUHAUS 100 exhibition were intentionally and specifically created for
this event, and as they are displayed for the first time, they provide an insight into
the relationship between the Bauhaus and contemporary poster artists.
Keppel Márton
art historian
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