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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tervezőgrafikusok!

Dear ladies and gentlemen! Dear Graphic Designers!

A latin nyelv írott hagyományában legalább 2000 éves múltra
visszatekintő ikerbetű, amely az angolszász nyelvterületen meghonosodott
elnevezés elterjedésével célszerűen csak ampersand formában került
be írott kultúránkba, a kommunikáció rögzített meg jelenésének
elvonatkoztató tradícióját jelképezi. Ugyanakkor olyan tartalmi elem,
amely külalakját a vizuális ingerek szüntelenül változó hatásának
köszönheti, ezért kinézetét az aktuális innovációk kreatív sokszínűsége
alakítja. Tradíció és innováció párhuzama jól csengő szlogenként is
megállná helyét a mai eseményről szóló reklámajánlatok között,
amennyiben kizárólagosan a kiállítás névét kölcsönző ampersand
technikai hívószóra összpontosítanánk, mindazonáltal kellő hangsúlyt
kell fektetnünk az ampersand mottója mögött húzódó művészeti
akció nyomatékosítására, amely a tervezőgrafika műfajának egy
speciális szakterületét mozgatja meg.

In the written tradition of the Latin language, a twin letter with a
history of at least 2000 years, which, with the spread of the name
established in the Anglo-Saxon language field, was expediently
introduced into our written culture only in ampersand form, the
abstracting tradition of the fixed appearance of communication
symbolizes. At the same time, it is a content element whose appearance
is due to the ever-changing effects of visual stimuli, so its appearance
is shaped by the creative diversity of current innovations. The parallel
between tradition and innovation would stand in the way of today’s
well-sounding slogans if we focused exclusively on the ampersand
technical slogan that borrowed the name of the exhibition, however,
we must place due emphasis on emphasizing the artistic action
behind the motto of ampersand, which moves a specialized field in
the genre of design graphics.

A szó vizuális jele köré szerveznek nemzetközi kiállítást immár
harmadik alkalommal Kovács Olivér Artúr és Fodor Balázs grafikusok, amelynek fókuszpontjában az alkalmazott grafika és grafikus
design minden logo- előtaggal bővíthető technikai és esztétikai
szakkifejezésének vizuális produktuma áll. Unikális vállalkozás egy
művészeti ág és kommunikációs stílus közös metszéspontján elhelyezkedő szűk részterület aktuális eredményeinek nemzetközi
seregszemlét rendezni, ám abban a bemutató közegben, amelyben
egy impozáns galéria a nyilvánosság számára közszemlére teszi,
elmosódik a határ az alkalmazott művészet mennyiségi nyilvántar-

For the third time, the graphic artists Olivér Artúr KOVÁCS and
Balázs FODOR are organizing an international exhibition around the
visual sign of the word, focusing on the visual product of the technical
and aesthetic expressions of applied graphics and graphic design,
which can be expanded with all logo prefixes. It is a unique undertaking
to organize an international survey of the current results of a narrow
subspace located at the common intersection of the art branch and
the communication style, but in the presentation medium in which
an imposing gallery makes public visibility, the border blurring
between the enumeration of applied art for quantitative registration
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tásra irányuló számbavétele és az autonóm művészet minőségi
karakterét jellemző egyedi megnyilvánulás között. Nem meglepő
tehát, hogy több mint 500 alkotó a világ minden tájáról megszimatolta
ennek az egyedülálló kezdeményezésnek a lehetőségét és számosságában az 1000-t is meghaladó pályamunkával halmozta el az
Ampersand 2021 szervezőit. A Nádor Galéria 180 printet mutat be
az idei válogatásból, ami kétségtelenül a szakma mesterségbeli
tudásának, valamint a vizuális információközlés formai és tartalmi
egységében megvalósult eredményeinek legátfogóbb képét nyújtja.

and the unique manifestation characteristic of the qualitative
character of autonomous art. It is not surprising, therefore, that
more than 500 creators from all over the world have snooped the
possibility of this unique initiative and plowed the organizers of
Ampersand 2021 with more than 1000 trajectories. The Nádor Gallery
presents 180 prints from this year’s selection, which undoubtedly provides
the most comprehensive picture of the professional knowledge of
the profession and the results achieved in the formal and content
unit of visual information communication.

Dőreség lenne részemről a szakma legkiválóbbjainak jelenlétében
arra vállalkozni, hogy a minőségi grafikus design esztétikai és technikai
csínját-bínját értékeljem a logotípiák és piktogramok szerteágazó
világában, mert ennek a tudásnak a gyakorlati megvalósítása valójában
maguk a kiállított alkotások. Ezért nem térek ki azokra a vezérelvekre,
amelyek a látványelemek hierarchiája, a meg jelenítés kontrasztja és
az információ olvashatósága alapján praktikus szempontok szerint
kvalifikálják a falon függő munkákat. Ehelyett kérem, engedjék meg,
hogy az értelmezésre irányuló kontextus és interpretáció mozgatórugóinak felderítéséhez kínáljak néhány elméleti támpontot, amely
reményeim szerint bölcsészettudományi alapokon vezet el bennünket
ugyanarra az értékítéletre, amire a vizuális művészet empirikus úton.
Az első logikai, amely a jelet a nyelvi struktúrák mintájára vizsgálja; a
második pszichológiai, amely az identitás meghatározásában döntő
tényező; a harmadik kultúrtörténeti, amely a kép funkciójának
változására vonatkozik a művészeti intézményrendszerben. Mindhárom
esetben az egyetlen közös kapcsolódási pontot a logó jelenti.

It would be a delight for me, in the presence of the best in the
profession, to undertake an appreciation of the aesthetic and technical
ins and outs of quality graphic design in the diverse world of logos and
pictograms, because the practical implementation of this knowledge
is in fact the works on display. Therefore, I do not go to the guiding
principles that qualify wall-dependent works according to practical
aspects based on the hierarchy of visual elements, the contrast of
visualization and readability of information. Instead, please allow me
to offer some theoretical clues to explore the drivers of context and
interpretation, which I hope will lead us to the same value judgment
on the basis of the humanities, to which visual art empirically. The
first is logical, which examines the sign on the pattern of linguistic
structures; the second is psychological, which is a decisive factor in
determining identity; the third is cultural history, which relates to the
change in the function of the image in the artistic institutional
system. In all three cases, the only common connection point is the logo.

Első tétel: logika–nyelv–jelentés kapcsolata. Képzeljünk el egy
háromszöget, amelynek egyik csúcsa a jel, ami a jelentés és jelölet
csúcsokhoz kapcsolódik. Azt is mondhatnám, hogy egy jelhez mindig
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First item: logic—language—reporting relationship. Imagine a triangle,
one of the vertices of which is the sign, which is associated with the
vertices of the meaning and marking. I could say that a sign always
comes with a report that it expresses and always owes a nomination
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tartozik egy jelentés, amit kifejez, és mindig tartozik egy jelölet,
amire vonatkozik. Egyszersmind a jelentés, ami a tartalom határozza
meg a jelöletet, ami a hivatkozás forrása. Nincs most időnk arra, hogy
ennek igazságtartalmát bizonyítsam, de higgyék el, kérem, hogy a
20. sz.-i analitikus filozófia egyik központi téziséről van szó, az elvet
nekünk csak alkalmaznunk kell. Esetünkben a jel a logó, a jelentés a
szimbólum, a jelölet pedig a brand. Háromszögről beszéltünk, tehát
két belső szög ismeretében megadható a harmadik. Azonban míg a
logika segítségével hibátlanul következtethetünk egy hiányzó elemre,
addig a grafikus designban mindhárom elemnek ellentmondás nélkül
jelen kell lennie, hogy maradéktalan értelmezést nyújtson a vizuális
kommunikáció végeredménye. Ezért nevezik ezt a műfajt alkalmazott
művészetnek, mert a sikeres végeredmény megszületését ennek a
tervezőfolyamatnak kell megelőznie. A kivitelezés milyensége már
nem tartozik a logikához, az a művészet felségterülete, amelyről
most hallgatok, hogy az alkotások önmagukért beszéljenek. A logika
az értelemre (jó–rossz), a művészet az érzelemre (tetszik–nem tetszik)
vonatkozik, e kettő harmonikus kapcsolata eredményezi a kvalitásos
tervezőgrafikai produktumot. Az elhangzottak logikában gyökerező
igazságát a gyakorlatban éppen ezen a kiállításon áll módunkban
ellenőrizni. Emlékeztetőül a háromszög: jel–jelentés–jelölet, vagyis
logó–szimbólum–brand. Mikor látunk tehát jó logót? Ha a logó kifejez
egy szimbólumot és vonatkozik egy brandre, egyidejűleg ez a szimbólum
meghatározza a brandet. Ha mindez maradéktalanul érvényesül,
akkor tölti be funkcióját a grafikus design. Kérem, ezzel az elméleti
tudással is felvértezve tekintsenek körbe a falakon látható logókon.
Ellenpéldákkal is fognak találkozni. Ha a logó megvalósul egy vizuálisan
tetszetős szimbólumban, de itt megszakad a logikai sor, akkor esetleg
egy artisztikus vizuális geget testesít meg, de hibádzik a funkcióját
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to which it relates. At the same time, the report that is the content
determines the mark up, which is the source of the link. We do not
have time to prove the truth of this, but believe me, I beg you that
this is one of the central theses of analytical philosophy of the 20st,
we just need to apply the principle. In our case, the sign is the logo,
the meaning is the symbol, and the sign is the brand. We talked about
a triangle, so knowing two internal angles, you can give the third one.
However, while logic allows us to draw a flawless conclusion about a
missing element, all three elements in the graphic design must be
present without contradiction to provide a complete interpretation
of the final result of visual communication. That is why this genre is
called applied art, because the birth of a successful final result must
be preceded by this design process. What kind of execution is no
longer part of logic, it is the area of art that I am now listening to, so
that the works speak for themselves. Logic refers to intellect (good
– bad), art to emotion (like – dislike), and the harmonious relationship
between the two results in a quality design graphic product. In practice,
we can verify the truth of what has been said in logic at this exhibition.
As a reminder of the triangle: sign—meaning—mark up, or logo—
symbol—brand. So when do we see a good logo? If the logo expresses
a symbol and applies to a brand, at the same time this symbol defines
the brand. If all this fully applies, it will fulfil the function of the
graphical design. Please, with this theoretical knowledge, look around
the logos on the walls. They will also encounter counterexamples. If
the logo is realized in a visually pleasing symbol, but the logical line is
broken here, it may embody an artistic visual gag, but it fails to
perform its function. If the character of the brand is clear, to which
the viewer’s ability to associate is assigned an adequate symbol, but
yet this is not realized in the logo, there should be a graphic on the
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betölteni. Ha egyértelmű a brand karaktere, amelyhez adekvát szimbólumot rendel a néző asszociációs készsége, de mégsem ez valósul
meg a logóban, akkor a logikai ellentmondáson vagy semmitmondáson
grafikus legyen a talpán, aki a művészet eszközeivel felül tud kerekedni.
Nem sorolom tovább a lehetőségeket, inkább arra a szellemi kalandra
invitálom Önöket, hogy ki-ki játsszon el ezzel a gondolattal a logók
előtt. Figyelem! Játékszabály: logika és funkcionalitás.
Második tétel: identitás–simulacrum–hiperrealitás kapcsolata.
A 21. sz. második évtizedére gyökeres változás következett be a
megelőző korok valóságértelmezésében. A realitás valójában nem
objektív törvényszerűségek hálózatában bontakozik ki, hanem a valóságnak vélt egyéni meggyőződésünk szimbolikus reprezentációjában,
amely a tömegkultúra megnyilvánulásán keresztül formálódik. Ennek
ideája ölt testet a korábban szűken vett gazdasági szakkifejezésnek
számító brand fogalmában. Vegyünk példának egy terméket, mondjuk
egy cipőt, amelyen Nike logó látható. Már nem arról van szó, hogy ez
a valóságos cipő ad identitást a Nike brandnek, hanem a Nike brand
ad identitást a cipőnek. Pontosan ez a legvalóságosabb idea és a
leginkább realitást nyert eszme, amiért a fogyasztó fizet, amikor
megvásárolja a cipőt. Ebben az értelemben maga a Nike a leginkább
valóságos realitása a szuverén identitásnak, amit a kifejezés szintjein
(akár írásos, akár képi nyelv) leg jobban a hiperrealitás szimulál.
Vagyis a megkülönböztetés eltűnik a valóság és virtualitás között,
ahol a brand olyan hiperreális jellé válik, amely már az előállított
termék valóságán túl (hiper-) képes a reprezentációra. A grafikus
design szellemi fegyvertárának elengedhetetlen kelléke a logó
megalkotásában a profilalkotás, mert a fogyasztói társadalomban, a
reklámvilágban, de különösen a politikában dogmává szilárdult nézet
szerint az egyéni identitás és autenticitás megteremtése a profil
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soles of the logical contradiction or nonsense who can overcome
the means of art. I will not list the possibilities further, but I invite you
to the intellectual adventure of who play with this idea in front of the
logos. Warning Game rule: logic and functionality.
Second movement: Identity—simulacrum—hyper reality relationship.
By the second decade of No. 21, there was a radical change in the
reality interpretation of the previous ages. Indeed, reality does not
unfold in a network of objective lawfulness, but in the symbolic
representation of our individual beliefs perceived as reality, which is
formed through the manifestation of mass culture. The idea of this is
present in the concept of a brand that was previously narrowly
regarded as an economic term. Take a product, say a shoe with the
Nike logo on it. It’s no longer that this real shoe gives the Nike brand
identity, it’s the Nike brand that gives the shoe an identity. This is
exactly the most real idea and the most realistic idea, for which the
consumer pays when buying shoes. In this sense, Nike itself is the
most real reality of sovereign identity, which at the levels of expression
(whether written or pictorial) is best simulated by hyper reality. That
is, the distinction disappears between reality and virtuality, where the
brand becomes a hyper realistic sign that is already capable of
representation beyond the reality of the produced product (hyper-).
Profiling is an indispensable accessory of graphic design intellectual
arsenal in creating the logo, because in consumer society, advertising, but especially politics, the creation of individual identity and
authenticity is achieved through the creation of the profile you. This
is beyond reality, which, according to the conditions of profiling, the
brand spreads to the greatest satisfaction of society today. This is
why an individual who wants a sovereign identity in a mass society
needs a brander and profile representing the hyper reality of individuality,
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megteremtése által valósul meg. Ez a realitáson túli valóság, amit a
profilalkotás feltételeinek megfelelően a brand terjeszt manapság a
társadalom legnagyobb megelégedésére. A tömegtársadalomban
szuverén identitásra vágyó egyénnek ezért van szüksége az egyéniség
hiperrealitását megtestesítő brandra és profilra, amit a grafikus
designer a logó megalkotásával szolgál ki. Ha az imént logikai oknyomozásra hívtam Önöket a logók jelrendszerében, akkor most a felelősség
súlyának terhét helyezem az Önök vállára, hogy megítéljék, vajon
melyik logó képes úgy funkcionálni, hogy a piac igényeit kielégítse,
ami az egyetlen empirikus fokmérője a sikeres vizuális eredményeknek.
Figyelem! Egyetlen szabály: farkastörvények.
Harmadik tétel: művészeti intézményrendszer–pop art–nagyítás
kapcsolata. Elvonatkoztatva a logó funkcionális tulajdonságaitól és
tartózkodva a grafikus designban érvényesülő művészi kifejezésmód
megítélésétől, fordítsuk figyelmünket a fizikai környezet szabta
kontextus jelentésformáló szerepére. Két lényegi tulajdonság határozza
meg a logó szuverenitását a termékhez viszonyítva: az arány és a
mennyiség. Az Ampersand kiállítás alkalmával éppen ezek az ismertetőjegyek változnak meg kardinálisan. Az arány a méretben, a
mennyiség az elterjedtségben bekövetkező változás útján ruházza föl
a logókat a műalkotás kategóriájában érvényes attribútumokkal.
A marketing által dominált határokon átívelő megnyilvánulás terepe
négy fal közé zárul, de az eredeti járulékos feltűnés hangsúlytalan
dimenziója a nagyítás révén első számú képfelületté tágul. Ez az eljárásmód a pop art találmánya, ami az elmúlt évtizedekben megerősítette
piacvezető pozícióját a kortárs művészetben. A magas művészet és
tömegkultúra közötti különbség felszámolásának eszköze arra a
lényegi kérdésre koncentrál, hogy működik-e az a vizuális tartalom,
amit a művészeti intézményrendszer kiállít a nézők elé. A Nádor
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which the graphic designer serves by creating the logo. If I have just
called you to a logical investigation in the signaling system of logos, I
will now put the burden of responsibility on your shoulders to judge
which logo can function in such a way as to satisfy the needs of the
market, which is the only empirical measure of successful visual results.
Warning One rule: wolf laws.
Third movement: the relationship of art institutional system—pop
art— magnification. Abstract from the functional properties of the
logo and refraining from the perception of artistic expressions in
graphic design, let us turn our attention to the meaningful role of the
context tailored by the physical environment. Two essential qualities
determine the sovereignty of the logo in relation to the product: the
ratio and quantity. At the Ampersand exhibition, it is precisely these
characteristics that will change dramatically. The ratio in size, quantity
gives the logos the attributes valid in the class of the work of art
through a change in prevalence. The terrain of the cross-border
manifestation dominated by marketing closes between four walls, but
the unstressed dimension of the original additional attention expands
by zooming into the number one image surface. This method of
procedure is the invention of pop art, which in recent decades has
strengthened its market leader in contemporary art. The tool to
eradicate the difference between high art and mass culture focuses
on the essential question of whether the visual content that the artistic
institutional system exhibits to viewers is working. In the Nádor
Gallery this evening, this is programmatically implemented at the
exhibition initiative of Ampersand’s third grade, where logos are
transformed into autonomous images on tableaways arranged in
30x30 windows. The institutional context of the art world has
therefore become a necessary condition in determining where the
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Galériában ma este ez valósul meg programszerűen az Ampersand
harmadik évfolyamának kiállítási kezdeményezésén, ahol 30x30-es
ablakokba rendezett tablókon avanzsálnak a logók autonóm képekké.
Szükséges feltétellé vált tehát mára a művészeti világ intézményi
kontextusa annak meghatározásában, hogy hol húzódik a határ
alkalmazott és autonóm művészet között. Ezért befejező interaktív
ajánlatom Önökhöz ismételten egy játékban való részvételre szól,
mert maga a játék lényege az, hogy változást idéz elő a valóságban,
amit jelen esetben a kiállítási közeg idéz elő. Gondolatkísérletünk
főszereplője a reklámgrafikusból pop art császárrá vált Andy Warhol,
akinek szemüvegén keresztül Önöknek kell eldönteni, hogy mely
kommerciális elemi egység változik a felnagyítás révén individuális
jelentéshordozóvá és esztétikai célkitűzéssé. Figyelem! Játékszabály:
perspektívaváltás.
Ezekkel a gondolatokkal én megköszönöm a figyelmet és az Ampersand 2021 harmadik évadát formálisan is megnyitom a belvárosi
nagyközönségnek.

boundary between applied and autonomous art stretches. Therefore,
my final interactive offer is for you once again to participate in a
game, because the essence of the game itself is to create a change in
reality, which is brought about by the exhibition medium in this case.
The protagonist of our thought experiment became Andy Warhol
from advertising graphic artist to pop art emperor, with his glasses it
is up to you to decide which commercial elementals will change
through enlargement into an individual meaning carrier and aesthetic
objective. Warning! Rule of the game: change of perspective.
With these thoughts, I thank you for your attention and I will
formally open the third season of Ampersand 2021 to the public in
the downtown area.
Thank you for your attention.

Köszönöm, hogy figyeltek rám!

Keppel Márton
művészettörténész
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art historian
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Lokanala, high quality Indonesian furniture brand stands out to humanize human.
The logo inspired by Vitruvian Man, a work by Leonardo Da Vinci
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András Kohut
Hungary

Enikő Horák
Hungary

54

Farhan Hossain
Bangladesh

Dóra Hajós-Szabó
Hungary

55

Zsolt Kathi
Hungary

Magdalena Jaskułowska
Poland

56

Jimmy Pixel
Colombia

Magdalena Januszkiewicz
Poland

57

Sefa Ersan Kaya
Turkey

Csaba Kulcsár
Hungary

58

Susie Koh
USA

Olivér Artúr Kovács
Hungary

59

Tamás Kósa
Hungary

Baran Kahraman
Hungary

New Media

Daniel Kubacki
poland

60

Alexandra Karsai
Hungary

61

Ferenc Kiss
Sarkany Latvany

Csenge Kalmár
Hungary

Hungary

Quoy Hai LE
Vietnam

62

Eszter Kovács
Hungary

63

Eric Lee
Canada

José Luis López Macías
Ecuador

64

László Lelkes
Hungary

Crhystian López
Cuba

65

Papee Mateusz
Poland

Clemens Metzler
Japan

66

Mateusz Machalski
Poland

Wojciech Mazur
Poland

67

Krisztián Mezei
Hungary

Péter Morvai
Hungary

Anikó Mező
Hungary

Alireza
Mohseni Behbahani
Iran

68

69

Áron Nagy
Hungary

Mihály Mózes
Hungary

70

Ade Moussadeq
Indonesia

Konrad Moszyński
Poland

71

Virág Németh
Hungary

Phuc Nguyen
Vietnam

72

Norbert Prell
Hungary

Ádám Négyesi
Hungary

73

Rashid Rahnama
Iran

Apostolos Rizos
Greece

74

Menny Otamendi
Mexico

Márton Petrilla
Hungary

75

Dániel Sárosi
Hungary

Morteza Samaei
Iran

Ágnes Rozmann
Hungary

Đorđe Radojević - SDC
Serbia

Yara Ar�s�c Crea�ons Ins�tute
(YARA-ACI)

76

77

András Sántha
Hungary

Peter Simor
Hungary

78

Carlos Romero
Mexico

Piotr Śliżewski
Poland

79

Oleksiy Shtramylo
Ukraine

Jagoda Świtała
Poland

80

Péter Bence Simon
Hungary

Studio Sharareh
Iran

81

Nándor Slomo
Hungary

Szabolcs Szabó
Hungary

82

Andrea Szabó
Hungary

Judit Olga Szécsi
Hungary

83

Anna Szendrei
Hungary

Melissza Sztojka
Hungary

84

Kamilla Szathmáry
Hungary

Tímea Szőcs
Romania

85

Karang Tayyari
Germany

Jaakko Tikkanen
Finland

86

Krisztián Tőrincsi
Hungary

Karang Tayyari
Germany

87

Typogravity Studio

Stefan Terzić

Hungary

Serbia

Péter Vasvári
Hungary

88

Balázs Vargha
Hungary

89

András Veres
Hungary

Szabolcs Víg
Hungary

90

Adrienn Umlauf
Hungary

Botond Vörös
Hungary

91

Fengqiu Wang
China

Matko Vlaić
Croatia

92

Voov Studio
Hungary

Agnieszka Węglarska
Poland

93

Ibrahim Yilmaz
Turkey

Dalma Zalai
Hungary

94

Jing Xiao
China

Zoltán Zeman
Hungary

95

Zostaw To Nam
Poland

Özhan Yurtseven
Turkey

Aslan Zamanloo
Iran

96

97
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