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Az ember ősi ösztönéből és hajlamából fakad az a tö-
rekvés, amely a mindennapi eszközök és hétköznapi 
információk primer megjelenési formája fölé emelked-
ve fejezi ki a tartalmat és a funkciót, valamint értelmezi 
környezetét. A használati tárgyak és művészeti alkotá-
sok felületének megjelenési formája adekvát kapcsolat-
ban van a tartalom konstruktív felépítésével és használ-
hatóságával. Formaalkotó ösztönünk legmindennapibb 
és legspontánabb típusa az emberi gesztus, ezáltal a 
forma kialakítását és funkcióját meghaladó esztétikai 
minőség maga sem egyéb, mint a tárgyiasíto� gesztus 
világos és anyagtalan kifejeződése. Amikor elszakad az 
esztétikai minőség a funkciótól, akkor születik meg az 
öncélú művészet (l’art pour l’art), míg a rendeltetésnek 
alárendelt megfogalmazás hívja életre az alkalmazo� 
művészetet (l’art appliqué). Már a művészet kialakulá-
sának kezdetén jelen vannak ennek a felfogásnak a szi-
lárd fundamentumai, jóllehet koherens egységben és 
egymástól meg nem különböztethetően. 

A történelem során az alkalmazo� művészet fogal-
ma minden stíluskorszakban, és a technológiai körül-
mények megváltozása következtében metamorfózison 
ese� át. Az autonóm alkotások megszületése új művé-
szeti ágakat hozo� létre a grand art műfaján belül. A tu-
datos, az ösztönösséget kizáró tervezői megfontolások, 
valamint az önálló és szubjektív törekvések kapcsolata 
egy új vizuális stílust teremte� meg. Nagymértékben 
hozzájárult az „alkalmazo�” gra�ka megszületéséhez 
az ipari forradalom, ami életre hívta másfél évszázaddal 
ezelő� a reklámgra�kát. Ez számos névváltozáson ese� 
át a művészeti ág dinamikus és előre meg nem jósolha-
tó fejlődése során. A műfaji kategóriát a tervezőgra�ka 
és a plakátgra�ka terminológia pontosítja, mindazon-
által a sokszorosíto� technikai eljárás számos elneve-
zés bevezetését is szükségessé teszi. Az alkalmazo� 
gra�ka történetében a plakátművészet változásai lak-
muszpapírként jelzik a művészeti ágban bekövetkeze� 

folyamatokat. A plakátművészetben a szöveget és az 
ábrát a �gyelemfelkeltés szándéka szüli, azzal a vizuá-
lis komplexitással, amely magába foglalja a festészet, 
a gra�ka, a fotó és a dizájn elemeinek összegzését.  
A szöveges plakát dominanciájától az illusztratív vagy 
ábrázoló ötletek felértékelődésén és irányadó jellegén 
keresztül a technológia fejlődésének markáns nyoma 
van a vizuális kifejezésmódban. A hazai plakátművé-
szet megteremtői és az első színes plakátok készítői 
közö� elsődlegesen festőket találunk (Benczúr Gyula, 
Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Berény Róbert, 
Bortnyik Sándor, Kassák Lajos), de fokozatosan színre 
lépe� a két háború közö� induló tervezőgra�kus gene-
ráció (Konecsni György, Szilvásy Nándor, Papp Gábor, 
Finta József). A nagy elődök nyomában érkező tipográ-
fusnemzedék egyik kiemelkedő egyénisége és stíluste-
remtő karaktere Árendás József gra�kusművész.

Szenvedélye a rajzolás iránt már a gimnázium évei 
ala� megmutatkozo�. A rajzolás praktikáit Kerti Ká-
roly gra�kus tatai szabadiskolájában tanulta, ahol az 
elméleti képzés és a gyakorlati megvalósítás egyaránt 
hangsúlyt kapo�. Jóllehet tizennyolc évesen megnyer-
te az Országos Amatőr Képzőművészeti Kiállítás gra-
�kai díját, hosszú ideig ostromolta a Képzőművésze-
ti Főiskola kapuit, mégis az Iparművészeti Főiskola 
alkalmazo� gra�ka szakán kezdte meg tanulmányait, 
1967-ben. Mesterei Finta József, Ernyei Sándor, Ger-
zson Pál és Konecsni György voltak. A főiskola elő� 
és után is Árendás József a Zrínyi Nyomdában dolgo-
zo�, ahol megismerkede� a nyomdai mesterségekkel 
és technológiájával. Az üzleti gra�ka sajátosságai ma-
gukban hordozzák az iparművészet par excellence jel-
lemvonásait: az artisztikus teljesítményt a technológi-
ai hatékonysággal ötvözik. A kereskedelmi művészet 
műszaki há�erének alapja és a kifejezésmód megfelelő 
kiválasztása összefonódik a műfaj követelményeivel.  
A létrejövő termék vagy mű matériája: a nyomdafesték; 
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a megvalósult alkotás kompozíciós struktúrája: a síkdí-
szítmény következetessége; a testet öltö� produktum 
rendeltetése: a harsány stílus nélküli kommunikáció.  
A széles nyilvánosság számára dolgozó sokszoro sí tó el-
járás kíméletlen technikai fegyelmeze�séget követel 
meg. Noha Árendás József alkotói pályája stíluskorsza-
kokra nem osztható fel, mégis a megrendelések eltérő 
jellegéből fakadó műfaji sajátosságok jelölik ki az al-
kotói szemlélet és kifejezésmód változásának irányait.  
A különböző médiumok és művészeti ágak által igényelt 
megjelenítési formák kidolgozása és a színhelyek felüle-
ti jellegzetességei határozzák meg vizuális nyelvezetét.  
A �lmplakátok és színházi plakátok esztétikai minőségét 
az alkalmazó művészeti ág másodlagos követelményei 
írják elő, míg a műfaj önálló létjogosultságot nyert alko-
tásai a kiállítóterek bemutatófalain autonóm képzőmű-
vészeti törvényszerűségeknek engedelmeskednek.

Árendás József 1972-ben, az Iparművészeti Főiskola 
elvégzése után kisebb megbízásokat követően a Moz-
gókép-forgalmazási Vállalat megrendelésére készí-
te� moziplakátokat. Noha a Mokép számára alkoto� 
több tucat �lmposzter szigorú rosta után kerülhete� 
az utcákra, mégis viszonylag tág tér kínálkozo� a gra-
�kai tervezésben. A �lmplakátok merkantil sajátossá-
ga komp romisszumokra készte�e a tervezőgra�kust, 
mind azonáltal elmélyíte�e azt a meggyőződését, hogy 
az alkalmazo� művészet nem alkalmazkodó művészet. 
Árendás József a reklámkészítés szabályainak világos 
követelményrendszerét kötelező érvénnyel alkalmaz-
ta egyéni plakátművészetének gyakorlatában, ami a 
hirdetés és hírcserélés általános, valamint egyetemle-
ges törvényszerűségéből fakad. A kereskedelmi falra-
gasz tartalmi elemei a konkrét tényekre fokuszálnak, 
amelyek leplezetlen valóságossággal fejtik ki az üzenet 
mondanivalóját vagy hírét. Olyan eszközrendszernek 
kell társulnia a jelentés közvetítéséhez, hogy a házfa-
lakon, utcákon és tereken a gyalogost megállásra, az 
autóst lassításra késztesse, míg a kiállítótérben elhe-
lyeze� plakát égjen bele az agyba, hogy részleteire még 
évek múltán is emlékezzünk. A meg�zethető előállí-
tás szempontjai minden esetben prioritást élveznek, 
ugyanis a praktikus célszerűség érdekében jön létre a 
reklámhordozó. A tervező nem lelkesíti a nézőt, nem 
magasztalja fel a hirdete� terméket és információt, 
hanem objektív minősítéssel tárja a nyilvánosság elé. 
Árendás József moziposztereinek képi világa szoros 
kapcsolatot hordoz, és ösztönzést merít a képzőművé-
szet eszköztárából; ilyen a tusrajz, a festői piktúra és a 
sok részle�el kidolgozo� �gurativitás. Ennek a ’70-es 
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évek közepétől a rendszerváltás idejéig tartó periódus-
nak a második felében kristályosodik ki Árendás József 
lakonikus lényeglátása. 

A zala eger szegi Hevesi Sándor Színházban  eltöltö� 
negyedszázad jelenti az életmű %orusát, és az alkotói 
kiteljesedés zenitjét. A rendezők igényei által szoros-
sá le� kötö�ségekben is meglelte kifejezőkészségének 
szabadságát, jóllehet a pro� gra�kus pszichológiai ér-
zékenységével meggyőzte a direktorokat a megvalósí-
tandó koncepció megrendelői iniciatívájáról. Árendás 
József lelki alkata és alkotói habitusa elválaszthatatlan 
egységben mutatkozik meg a színházi plakátokon.  
Ő az ezerarcú halhatatlan cirkuszi clown, aki gyakran 
maszk mögé bújva sohasem egyén, gyakran még típus 
sem, hanem titokzatos, kacagó valaki, akinek élcei és 
falcai elől nem menekülhet a civilizáció. Távol áll for-
mavilágától a messziről felismerhető stílusjegyek ab-
szolút karakterisztikája, ellenben természetéből adó-
dóan könnyedén szökdécsel a műfajok közö�, hogy 
elkerülje az önismétlés és egy helyben járás monotóni-
áját. Az egyhangúság elkerülését a szakma technikai 
lehetőségei és korlátai segíte�ék, amelyeket a problé-
ma lényegéig hatoló és tőmondatba sűríte� szellemi 
mechanizmus generál. 

Árendás tobzódik a technika sokszínűségében: kiön-
ti a tust, akvarellt kever, akrillal fest, papírt tép, kollázst 
ragaszt, vagy fotót montíroz. A plakátok szerves részét 
képezi a tipográ�a, ahogyan a betű szerves részét képe-
zi a gra�kának. Az alkalmazo� gra�ka kötö�ségeinek 
kezdeti dilemmái után a tervező  magas szintre fejleszti 
az íráskép jelenlétét az alkotásokon.  A betű hangula-
tot fejez ki mérete, elhelyezése, stílusa, típusa és szín-
használata szerint, amely együ� fejti ki hatását és tölti 
be funkcióját a vizuális információval, hiszen a képi 
tartalom önnön létjogosultsága kiküszöbölné a műfaj  
a priori funkcióját. A szemlélő a felületen megjelenő 
betűrendszerből tájékozódik, amelyet párhuzamba 
állít és összehasonlít a vizuális tartalommal, összefüg-
gést keresve a szöveg jelentése és a plakát témája közö�.  
A textus és numerus szerves és elválaszthatatlan alko-
tóeleme munkáinak, jelentéstartalmuk szükségszerű-
en erősödik a vizuális művészi környezetben. 

Árendás József a saját vezetéknevét alkotó betűk 
glédáját az utóbbi időben nem a magyar grammatika 
hagyományos szabályai szerint tünteti föl alkotásain 
(ár&ás), ugyanis a tipográ�a kreatív alkalmazásával 
az íráskép többletjelentést hordoz. Nomen est omen. 
Az angolszász nyelvekben használatos „and” kötő-
szó fonetikus áthallásának inspirációjából születik a 
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kapcsolatos mellérendelés jelképe, az ampersand (&), 
amely a magyar nyelv „és” viszonyszavának komplex 
vizuális megjelenítése. A névben hordozo� szimbó-
lum a konkrét jelentéstartalmak kizárólagosságának 
elvetésére utal, helyesebben az értelmezés rétegeinek 
jogos egymás melle� állására világít rá. A tipo g rá�a 
új vizuális eszközöket teremt, amelyek az absztrakt 
ökonómia törvényszerűségeinek engedelmeskedve a 
lehető legkevesebb íráskép igénybevételével töreksze-
nek a lehető legnagyobb tartalmi és vizuális hatékony-
ságra. Az olvashatatlanságig dekorált betűtípus és az 
üzenet átadása okán megszülető mű jelentésével nem 
törődő nyomdai szedés az esztétikai gazdaságosság 
felfogásával nem egyeztethető össze. A változatos for-
makompozíciók, a tipográ�a struktúrája és a logikus 
szövegszerkesztés teremtik meg a mondanivaló célhoz 
igazodó, tartalmához idomuló és praktikus alkalmazását.  
A plakát, a levélpapír, az árjegyzék, a bélyeg, a színház-
jegy, az újsághirdetés, a csomagolópapír, a képregény, 
az oklevél és könyvborító sajátos természe�el és önál-
ló törvényszerűséggel meghatározo� rendjének közös 
értékmérője az absztrakt ökonómia, amely nélkülözi a 
közös esztétikai elvet és stílust. A művészi tipográ�ával 
szemben támaszto� igény a papír megválasztásától, a 
textúra kiemelésétől, a szedés és dizájn tervszerűségé-
nek hatékonyságától a nyomtatás precíz kivitelezhető-
ségéig széles spektrumot ölel föl.

 Árendás József négy évtizedet meghaladó alkotói 
munkásságát a tervezés logikájának változatlansága, de 
a vizuális grammatika teleologikus kikristályosodása 
jellemzi. A tervezőgra�kus számára a kiindulópontot 
a hirdetés céljából kiválaszto� téma esszenciális sűrí-
tése határozza meg, amely mint egy bábból kifejlődö� 
imágó bontja ki az üzenet jelentését. A tömör kifeje-
zésmód követelménye deduktív következetességgel 
jut érvényre és ölt formát, ezáltal a komplex előfelté-
tel fokozatosan redukálódik egynemű eredménnyé.  
A színházi plakátok és �lm-poszterek bázisa minden 
esetben a narratív kontextus időbeliségének parado-
xonja, amikor kimerevíte� és statikus állapot inter-
pretál par excellence mozgásfolyamatban értelmezhető 
és a cselekménysor láncolatában érzékelhető esemé-
nyeket. A műfaj sajátossága a kiválasztás és az elhagyás 
képessége, ami az információ átadásának alárendelt 
médium magja felé tereli a tervezőgra�kus individuá-
lis megközelítését. A mentális summázat üstökön ra-
gadása nem automatikus vagy determinált folyamat 
eredménye, hanem a művész egyéni látásmódjának és 
géniuszának megoldása. Az üzenet vizuális leképezése 
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során elsődlegesen szem elő� tarto� kritérium azok-
nak a járulékos képi és tipográ�ai alkotórészeknek a 
felismerése, amelyek szükségtelen sallangokkal és mel-
lőzhető blickfangokkal kínálnak talmi végeredményt. 
Az elvete� ötlet és a megtisztíto� tartalom fogyatko-
zást nem okoz a létrejö� alkotás esztétikai minőségé-
ben, egyre inkább a tiszta átláthatóságot és a művészi 
kvalitást szolgálja. Árendás József plakátművészetének 
fejlődési ívét ennek a felfogásnak az elsajátítása és tu-
datos gyakorlása jelöli ki a MOKÉP számára készíte�, 
festői látásmódot tükröző mozi posz terektől a kalligra-
�kus puritánságig egyszerűsíte� jelenkori plakátokig.

Az 1980-ban készült Kojak Budapesten című magyar 
vígjáték plakátja az íráskép és a látványelem szerves 
egységének tanúbizonysága, jóllehet mind a tipográ-
�a kelléktára, mind a vizuális komponens részletekbe 
menő kifejezésmódban bővelkedik. Az ikonikus cím-
szereplő a�ribútumait felhasználó gra�ka a horizon-
tális képtengely közepéig terjedő en foglalja el a felüle-
tet, hogy átengedje az in for  má ciós mezőt a szövegnek.  
A tar fejtető és a napszem üveg megidézése elégséges is-
mertetőjegyei a karakternek, és félreérthetetlen, tulaj-
donosától elválaszthatatlan jellegzetességekkel ruház-
zák föl a máskülönben egyéni vonásokat nem tükröző 
ábrázatot. A gondolati síkon puritán eszközök alkalma-
sak a tartalom kifejezésére, amit összete� autonóm gra�-
kai megjelenítés manifesztál.

A kétezres évek közepére ére�ek be Árendes Jó-
zsef „plakátos gondolkodásának” elhullajto� magvai. 
2004-ben alapító tagja volt a Magyar Plakát Társaság-
nak, amelyik ennek a szemléletnek a jegyében formáló-
do� közösséggé. Árendás József spirituszát a technikai 
felkészültség és az intellektuális képze�ársítások tüze 
táplálja. A megkérdőjelezhetetlenül magabiztos gra�kai 
kondíció a hivatásos művész mesterségbeli tudásának 
nyugalmát kelti, míg az értelmi felismerés alkotórészei 
humoros intuíciókban öltenek formát. Előszerete�el 
találja meg lelki alkatának megfelelően a saját örömére 
és szórakoztatására szolgáló vizuális közlésformákat. 
A nemzeti sorskérdések feldolgozásának húsba metsző 
tragikumát malíciába márto� ecse�el közvetíti, mind-
azonáltal szívesen ajándékozza meg magát és a nézőkö-
zönséget megannyi erotikus krokival, frivol humorral 
vagy vitriolos bonmot-val.

A XXI. századra alapvetően megváltoztak az „alkal-
mazo�” gra�ka technikai követelményei és esztétikai 
megítélése. A ’70-es és ’80-as években Árendás József 
plakátjai a szabadkézi rajz szenzuális bázisát jelentet-
ték. A manuális készség prioritásáról a jelenben sem 
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mondo� l e, j óllehet m űtermének k ikerülhetetlen t ar-
tozéka a számítógép. A digitális képalkotó eszközök 
használata és a világháló végtelen lehetőségeinek csa-
tasorba állítása a plakátművészetet ugyan infúzióra kö-
tö�ék, de a műfaj továbbra is az intenzív osztályon várja 
sorsának jobbra fordulását. A plakát tere egykor az utca 
volt, ahol természeténél fogva túl kelle� harsognia a 
járókelők zaját és a közlekedési eszközök lármáját. Pil-
lanatnyilag úgy tűnik, hogy enteriőr művésze�é v ált, 
amelyet rendeltetési helyéről kiszoríto�ak az olcsó mű-
vészet drága hirdetőfelületei. Árendás József munkás-
sága zsinórmérték az elkövetkező plakátosgenerációk 
elő�, hiszen pályafutásán végigtekintve szilárd bizo-
nyítékát találjuk annak, hogy nem a plakát stílusa, ha-
nem kifejezőereje a fontos.
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