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SWISS STYLE

Armin Hofmann

Tisztaság. Olvashatóság. Tárgyilagosság.

Három kulcsszó, amely leírja a Swiss Style lé-
nyegét. Dióhéjban a Swiss Style olyan mozga-
lom volt, amely az 1950-es években két svájci 
művészeti iskolából indult:
- a zürichi Kunstgewerbeschule-ból amit Josef 
Müller-Brockmann vezetett
- a bázeli Allgemeine Gewerbeschule-ból 
melyne vezetője Armin Hofmann volt.

Az itt dolgozó tanárok és a végzett tanulók 
teremtik meg az ún. Svájci tipográfiai stílust, 
amely óriási népszerűségre tesz szert, és az 
egész világon elterjed, ebből kifolyólag az 
International Typographic Style nevet kapja. 
Hatása máig érezhető.

http://www.kotocut.com


SWISS STYLE
Moholy szerint: A kommunikációt nem sza-
bad korlátozni a megjelenítés régi stílusai-
val vagy esztétikai előítéleteivel, a betűket 
és szavakat nem szabad önkénes formák-
ba kényszeríteni. 

Ez az alapvetése Jan Tschichold a Die neue 
Typografie című könyvének, amivel alapot 
ad annak, amit általánosan svájci tipográfi-
ának nevezünk. A modern stílusra jellemző, 
hogy a forma követi a funkciót és a keve-
sebb több. A funkció dönti el, hogy mi kerül 
az oldalra, csak azon elemek szerepelnek, 
melyeknek van funkciójuk, és csak akkorák, 
amekkorának a funkció betöltéséhez lenniük 
kell. A modern művészet alapelve, hogy meg-
teremtse az egység és változatosság közötti 
egyensúlyt. 
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JELLEMZŐK
• talp nélküli betűk
• merész színhasználat
• tisztán tipográfiai megoldások
• játék a betűkkel
• fotók használata
• gridrendszer 
• mértani, matematikai megközelítés
• funkcionalitás
• a betű kifejezőerejének kihasználása
• negtív terek alkalmazása
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BETŰK
Pár fontosabb font:

Akzidenz Grotesk
Helvetica
Univers
Frutiger
Swiss
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ELŐZMÉNYEK, HATÁSOK
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ELŐZMÉNYEK 
A XX. század első évtizedeinek drámai válto-
zásaira adott válaszok (háború, politika,gaz-
daság) eredményeképpen új elméletek je-
lentkeztek a tudományban, művészetekben 
és az építészetben. Rövid életű avantgarde 
művészeti mozgalmak alakultak- ezt az 
időszakot az izmusok korának is szokták ne-
vezni. A svájci stílus gyökereit főként  
a konstruktivizmus, a De Stijl és a Bau-
haus forma és funkció irányvonala adja.

A Bauhaus külön tételben szerepel amely 
alaposan kifejti az irányzat lényegét, 
illetve bemutatja fő képviselőit, ezért itt 
nem is térnék ki rá részletesen.
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KONSTRUKTIVIZMUS 
Ideje: 1910–1935

A szó eredete:
‘constructio’ (latin) = felépítés, szerkezet
Központjai: Oroszország, Németország, 
Hollandia
Fő törekvésük: a racionális rend, az egyen-
súly és a nyugalom megteremtése 

A konstruktivizmus az ábrázolás szerke-
zeti összetevőit a síkok, tömegek és te-
rek matematikailag-logikailag leírható 
formai rendjéhez kívánta igazítani, s az 
anyag öntörvényűségéhez való alkalmazko-
dást hirdette. Elsősorban képzőművészeti 
irányzat, az 1920 as években Szovjet-Orosz-
országban és a német Bauhaus iskola körül 
alakult ki. 

‘Proun Vrashchenia’ by El Lissitzky, 1919
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KONSTRUKTIVIZMUS 
Eszközeik:
• szigorú mértani formákból építkeznek 

(vonal, négyszög, kör)
• fehér + 3 alapszín felhasználása  

(kék, piros, sárga)
• zárt, arányos, világos szerkesztés

A konstruktivizmus végletes továbbfejlesz-
tésének tekinthető a szuprematizmus, mely-
nek megteremtője Kazimir Malevics

Legnevesebb képviselői: 
Piet Mondrian, El Liszickij, Malevics, valamint 
magyaroknál Moholy Nagy László és Kassák 
Lajos.

Gustav Klutsis
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Battleship Potemkin
RUSSIA - CIRCA 1925: Georgii Stenberg (1900 - 1933) and Vladimir Stenberg (1899 - 1982) 
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De Stijl
1917-ben alapította Piet Mondrian és  
Theo van Doesburg. Eredetileg a De Stijl 
(mely “Stílus”-t jelent hollandul) egy magazin 
volt, ahol művészek tették közzé az ötleteiket 
a művészet és az absztrakció kapcsán. 

Hamarosan a De Stijl egy mozgalommá nőt-
te ki magát, amely egy olyan vizuális nyel-
vet szorgalmazott, ami precíz geometrikus 
formákkal (leginkább egyenes vonalakkal, 
négyzetekkel, és háromszögekkel), és az  
elsődleges színekkel dolgozik.

Legfontosabb periódus: 1917–1931
Legfontosabb helyszín: Hollandia
Legfontosabb művészek: Piet Mondrian, 
Theo van Doesburg, Bart van der Leck,  
Vantongerloo, Vodemberge-Gildewart,  
Gerrit Rietveld, JJP Oud

Piet Mondrian
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De Stijl
Mint sok másik avant-garde művészi irány-
zat, a De Stijl egy reakció volt az I. világhábo-
rú borzalmaira.

Úgy vélték a művészetnek átformáló ereje 
van. Céljuk volt megtalálni az ideális fúziót 
a forma és a funkció között, ezért nem ma-
radtak csak a festészetnél és a szobrászatnál, 
hanem kibővítették látókörüket másik művé-
szeti irányzatok felé, mint a zene, tipográfia, 
irodalom, ipari design. 

A de Stijl befolyásolt más művészi mozgal-
makat is. Például több, a de Stijl mozgalom-
ban résztvevő művész tanított a Bauhaus-
nál, ezen kívül hatása volt a ‘20-as  ‘30-as 
évekbeli Swiss style-ra is.

Theo van Doesburg

http://www.kotocut.com


Mondrian: Tableau I (1921) Mondrian:  Composition II in Red, Blue, and Yellow 



Mondrian: Broadway boogie-woogieMondrian: 11.számú kompozíció 1913.
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Az első lapszám borítója, tervezte: Huszár Vilmos, 1917 9. lapszám borítója Mondrian képével, 1921/22



A grafikus szakma 
kialakulása 1915-től

A grafikus szakma nem létezett egészen  
a XX. század elejéig, ugyanis korábban a pla-
kátokat és a magazinok borítóit festőművé-
szek tervezték, akiknek ezek a megbízatások 
biztosították a megélhetést.

A szakma létrejöttéhez nagyban hozzájárult 
a technikai fejlődés, a megnőtt kereske-
delmi igény, és ezek által a poszterek, kiad-
ványok és egyéb nyomdai termékek nagyté-
telű nyomtatása.

Az első “alkalmazott grafikai tervezés” kur-
zusokat művészeti szakiskolákban tartották 
Baselben és Zürichben 1915-től. Később 
a kurzus az egész országban (Svájc) elterjedt 
egy duális szakképzési rendszer keretein be-
lül. Kétféle képzési forma volt: az egyikben 
tantermi oktatás műhelygyakorlattal kombi-
nálva, a másik pedig egy szakmabeli vállalat-
nál töltött képzés tantermi oktatással és mű-
hellyel kiegészítve.
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Utcakép, USA, 1930-as évek



ISKOLÁK
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BASEL

A Weiterbildungsklasse für Grafik (Advanced 
Class for Graphic) 1968 és 1999 között futó 
kurzus volt, ami sok már képzett tervező ér-
deklődését felkeltette, akik tudásuk elmélyí-
tésére vagy bővítésére törekedtek. Ez a nem-
zetközi posztgraduális grafikai tervezési 
program rendkívül népszerű lett, és nagy 
hatást gyakorolt a grafikai tervezésre. 

A tipográfia oktatás nagy hangsúlyt fek-
tetett a grid rendszer kifejlesztésére és al-
kalmazására.

Harminc éven keresztül a világ minden tájá-
ról érkeztek hallgatók a programba, amely a 
modernista formatervező oktatás kiemelke-
dő mintájává vált.
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Kép címe, keletkezés éve, stb

Poszter / szórólap, amelyet Hoang Nguyen készített a Basel School 
of Design Vizuális Kommunikációs Intézetének két  
mesterképzésének reklámozására.

Az Alkalmazott Tudományok 
Egyetemének logója  
Északnyugat-Svájc

Emil Ruder tipográfiát tanít a Basel School of Design-ban 1947-ben



A Maurer halle egyike annak a négy épületnek, amelyek egy Hans Arp szoborral díszített udvar köré csoportosulnak. Boltíves mennyezete 
látványos. A művészeti kollégium falai nyersbetonok kívül és belül egyaránt



ZÜRICH
A másik fontos design iskola a Zürichben ta-
lálható School of arts and crafts. Ernst Keller 
1918-ban csatlakozott a Zurich Design Iskolá-
hoz, ahol kiadványszerkesztést, tipográfiát és 
design-t tanítottott 1956-ig. Szintén itt volt 
oktató Joseph Müller Brockmann.

A zürichi iskola inkább a tipográfiai stílus-
ra helyezte a hangsúlyt. Megváltoztatták a 
tervezés mögött meghúzódó gondolatot is: 
korábban a tervezési folyamat a szépség-
re irányult, az új jelszó a hatékonyság és 
a funkció lett.

Zurich school of arts and crafts
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Grid rendszer
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Mi is az a Grid rendszer
EBBEN A KORSZAKBAN JELENIK MEG A 
GRID RENDSZER ALKALMAZÁSA.
Vízszintes és függőleges vonalakból álló 
rendszer, amelyek az épp beállított időközön-
ként, matematikailag kíszámítva ismétlőd-
nek. Ez egy digitális háló, amit a tervezési 
folyamat alatt használnak, a végeredmény-
ben már nem szerepel. A margók, útmuta-
tók, sorok és oszlopok sablonba helyezésével 
nagyban segíthetjük a tervezést, előre meg-
határozhatjuk a lapok kívánt kinézetét, ezzel 
egy egységes sémán alapuló külsőt vehe-
tünk fel.
Sokféle grid-rendszert ismerünk, illetve ké-
szíthetünk mi magunk is. Fontos figyelem-
be venni, hogy a munkánk során mire is van 
szükség, mire kell majd hangsúlyt fektetni és 
hogy a különböző elemekből álló oldalak vé-
gül esztétikusan jelenjenek meg.
Leginkább újságok és magazinok tervezésé-
nél használják a szövegek és képek megfelelő 
elhelyezése érdekében, de más munkákhoz 
is bátran felhasználható.

Különböző Grid rendszerek

http://www.kotocut.com


Kép címe, keletkezés éve, stbMegadott séma + végeredmény



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbPlakátnál használt Grid rendszer



Kép címe, keletkezés éve, stbSzerkesztési sémák



EMBEREK
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EMIL RUDER

„A tipográfiának egy egyszerű kötelessége 
van, ez az információ írásbeli közvetítése” 

A svájci Zürichben 1914. március 20-án szüle-
tett Ruder tinédzserként kezdett el érdeklődni 
a design iránt, a Zurich’s School of Arts and 
Crafts iskolában eltöltött évei alatt került kap-
csolatba a Bauhaus-szal és Jan Tschichold Új 
tipográfiájával.

Rudert 1947-ben tipográfiai oktatónak ne-
vezték ki a Schule für Gestaltungban, Ba-
selben. Itt ismerkedett meg Armin Hofmann 
művész-nyomdásszal, majd elindult együttmű-
ködésük.

Oktatásuk az 1950-es évek közepére nemzet-
közi hírnévre tett szert, a 60-as évek közepére 
pedig kurzusaikra hosszas várólisták voltak.

Emil Ruder
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EMIL RUDER

Ruder azt tanította, hogy a tipográfia célja az 
ötletek íráson keresztüli kommunikálása, 
különösen a talp nélküli betűk használtával.

Ruder és Hofmann egy olyan programot dol-
goztak ki, amely a tervezés objektivitásának 
elvei alapján épül fel, világos, közérthető, és 
geometriai alapon épül fel.

• pontosság
• arányok 
• olvashatóság 

Önálló munkáiban kedvelte az asszimetrikus 
kompzíciókat, a képen belüli üres terekkel való 
játékot. Progresszív módon gondolkodott, a 
hagyományos tervezés mellett szerette felrúg-
ni a szabályokat, és művészi betűkompozíció-
kat hozott létre.
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Kiállítási plakátok
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Emil Ruder: Typographie c. könyve
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Typo magazin borítók



ARMIN HOFMANN 
(1920-2020)

Armin Hofmann svájci tervezőgrafikus  
1947-ben, 26 évesen kezdte pályafutását  
tanárként az Allgemeine Gewerbeschule  
Basel School of Art and Crafts-ban.

Hofmann Emil Rudert követve a Schule für 
Gestaltung Basel tervezőgrafikai tanszéké-
nek vezetője lett és meghatározó szerepe 
volt az úgynevezett „Swiss style” tervező- 
grafikai stílus megteremtésében.

Munkájára az alapvető grafikai elemek-
re - a pontokra, vonalakra és formákra - 
való támaszkodás jellemző. Minimál posz-
tereiről is híres, amelyet ő maga úgy hívott, 
„a színek bagatellizálása”. Munkái többek 
között a New York Museum of Art-ban is kiál-
lításra kerültek.

Armin Hofmann
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbArmin Hofmann: Giselle, 1959.Armin Hofmann: Ohr + Auge, Stadttheater Basel, 1952.



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbArmin Hofmann: Stadttheater Basel, 1961.Armin Hofmann: Stadttheater Basel, Wahrend der Saison 1960/61 
finden Sie an dieser Stelle den Spielplan, 1960.



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbArmin Hofmann: Stadt Theater Basel, 1962.Armin Hofmann: Herman Miller Collection, Möbel unserer Zeit, 1962.



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbArmin Hofmann: Stadt Theater Basel, Saison 1964-65, Theater als 
Zeitspeigel, 1964.

Armin Hofmann: Stadt Theater Basel 63/64, 1963.



Josef Müller-Brockmann
Josef Müller-Brockmann, svájci grafikus, író és 
tanár volt, a Müller-Brockmann & Co. designer 
cég igazgatója, úttörő alakja a svájci stílusnak. 

Egyszerű formatervezéséről, valamint a ti-
pográfia, formák és színek tiszta használatáról 
vált ismertté, sok mai grafikus inspirálódott 
munkáiból. Alkotásai jól szemléltetik, hogy a 
svájci poszerek hogyan jelentik meg az mű-
vészeti eseményeket, filmeket, kiállításokat 
tisztán tipográfiai megoldást alkalmazó, mini-
malista-konceptualista módszerekkel.

Munkáiban egyszerű formákat alkalmazott 
illusztrációk és díszítések nélkül.

Joseph Müller-Brockmann
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Tonhalle plakátsorozat 
1950-ben elkészítette első koncertplakátját  
a zürichi Tonhalle koncertterem számára, 
amely Tonhalle Series vagy „Musica Viva” 
néven vált ismertté. Egy idő után a plakátso-
rozat egyre elvontabbá vált, és inkább a zene 
hangulatának ábrázolására összpontosított.

Vizuális formákat használt a zenében meg-
található matematikai rendszerek lefordí-
tásához, vizuális léptékkel, a ritmussal és 
ismétlésekkel játszott, miközben igyekezett 
hű maradni minden zenész kompozíciójához, 
melyek a plakáton szerepeltek.
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1952-ben Müller-Brockmann tervezett baleset-
megelőzési plakátsorozatot a Svájci Automo-
bile Club számára.

1957-ben a Zürichi Művészeti Egyetemen kez-
dett tanítani, Ernst Keller helyére került a grafi-
kai tervezés professzoraként.

1958-ban Müller-Brockmann a New Graphic 
Design alapító szerkesztője lett Hans Neuburg- 
gal, Richard Paul Lohse-val és Carlo Vivarellivel 
együtt.

1967-ben az IBM európai tervezési tanács-
adójává nevezték ki, és megalapította a Mul-
ler-Brockmann & Co. tervezőcégét.

1950–60
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stb



Josef Müller-Brockmann legfontosabb 
műve a Grid systems című könyv. Ez a kö-
tet útmutatást ad és lefekteti az alapszabá-
lyokat a 8-tól 32-ig terjedő grid-rendszerek 
működéséhez és használatához, amelyek a 
legváltozatosabb projektekhez használhatók, 
valamint a háromdimenziós rácsot is be-
mutatja. Az összes bemutatott rácsrendszer 
használatához pontos útmutatást ad az olva-
sónak, példákat mutatva a helyes működésre 
elvi szinten. 

Grid systems
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Kép címe, keletkezés éve, stbKép címe, keletkezés éve, stb





Jan Tschichold
Róla írtam részletesen a Bauhaus tételben, rövi-
den: nagy hatású tipográfus, akinek Die neue 
Typographie (1928) című könyve különösen je-
lentős, ő tervezte a Penguin Books bortóit,  
a Typographische Mitteilungen szakfolyóiratban 
publikált. Szakított a német nyelvterületen 
addig egyeduralkodó szimmetriával és közép-
kori textúrával (gót betűk), helyette a talp nélküli 
betűket alkalmazta, pirossal és feketével szedett 
szedéstükör-elrendezései, gondosan megterve-
zett lappárjai egyszer s mindenkorra megváltoz-
tatták a könyvek, folyóiratok, plakátok stb. arcula-
tát.

Betűi:
Transit (1931) 
Saskia (1931/1932)
Zeus (1931)
Uhertype-Standard-Grotesk
Sabon (1966/1967) 
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Jan Tschichold
Die Hose (the Trousers) at Phoebus Palast (Poster for the film
directed by Hans Behrendt, based on the play by Carl Sternheim)
1927

Jan Tschichold
Die Frau ohne Namen (The Woman Without a Name) 
(Film poster for the Phoebus-Palast cinema, Munich)
1927



Jan Tschichold
Süddeutsche Holzwirtschaftsbank, AG. letterhead
1928

El Lissitzky, Jan Tschichold Foto-Auge 1929



Jan Tschichold Nolde, Lichtbildervortrag, Prof. Dr. M. Sauerlandt c. 1921 Jan Tschichold
Phoebus-Palast, Musikalische und Filmdarbietungen von Rang, Programm
1927



Jan Tschichold
Sonderheft Typographische Mitteilungen
1925

Jan Tschichold
Graphische Berufsschule München (Graphic 
Professional School Munich) letterhead



Ernst Keller  (1891-1968)

1891-ben született Aarauban,  Svájcban. Elő-
ször 1906-ban rajzolónak és litográfusnak 
tanult. Később 1918-ban csatlakozott a híres 
zürichi Kunstgewerbeschule-hoz (Iparmű-
vészeti Iskola). Tervezést és tipográfiát taní-
tott, és  “a svájci grafika atyjának” nevezték. 

Többek között a zürichi Kunstgewerbe-
museum, számos jótékonysági szervezet 
számára készített plakátjairól és heraldikai 
logóiról ismert.

Egyszerű formákból, élénk színekből 
építkezett. A rácsokat tartották a legolvas-
hatóbb, legrugalmasabb eszköznek az infor-
mációk strukturálására és rendezésére.
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbMobel verseny, 1928 Kép címe, keletkezés éve, stbAusstellungen Walter Gropius , 1931Das Neue Heim, 1928



Züricher Presseball,1932Museum Rietberg ,  1950–1959
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Ein schönes Buch macht Freude, 1948Afrikanische Kunst, 1945
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Hans Eduard Meier
1922–2014

Jelentős betűtervező és grafikus.  
Meier 1939-től 1942-ig Horgenben betűké-
szítőként tanult . Ezután 1943 és 1945 kö-
zött a zürichi iparművészeti iskolába járt. 
Tanulmányait grafika szakon végezte Ernst 
Kellernél. Tanulmányai befejezése után 
1946 és 1948 között a zürichi „ du ” havilap 
grafikusaként, majd később Párizsban terve-
zőként dolgozott. 1950-ben rajz szakos ta-
nárként visszatért korábbi zürichi képző isko-
lájába, ahol 1986-os nyugdíjazásáig tanított.

Kép címe, keletkezés éve, stbHans Eduard Meier, 1922-2014
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Betűtípusok
1959-ben megjelent háromnyelvű tankönyve, 
a Die Schriftentwicklung, amely 14 kiadást 
ért meg. Egyik legfontosabb betűje a Syn-
tax (1964). Az első digitalizálásra 1989-ben 
került sor, majd 1997-ben betűcsaláddá bő-
vült. 

További betűi:
Barbedor - 1984.
ITC Syndor - 1986, International Typeface Corporation.
Letter (Syntax Letter) - 1992, Linotype.
Oberon - 1992.
SNB-Alphabet -1994, for the Swiss Bank.
Lapidar (Syntax Lapidar) - 1995, Linotype.
LTSyntax - 1997, Linotype.
Syntax Serif - 1999, Linotype.
ABC-Schulschrift - for Swiss school primers, 2001–2008.
Elysa - 2002, Elsner+Flake.
Gesta Antiqua - 2004, Elsner+Flake
Meier Kapitalis - 2012–2014, Elsner+Flake

Kép címe, keletkezés éve, stbDie Schriftentwicklung, Hans Eduard Meier könyve 1959
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbKép címe, keletkezés éve, stbSyntax betűtípus, 1954-72 között Linotype syntax betűtípus, 1972



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbKép címe, keletkezés éve, stbBarbedor betűtípus, 1984 Oberon betűtípus, 1972



Kép címe, keletkezés éve, stbSyntax Lapidar betűtípus, 1999



Max Miedinger (1910–1980)

16 éves korától  nyomdásznak  tanult , majd-
tipográfusként és szedőként dolgozott Züri-
chben. 

Szintén tipográfusként dolgozott a Globus, 
egy neves áruházlánc hirdetési osztályán, 
majd az itt eltöltött tíz év után Miedinger a 
Haas Type Foundry-nál kapott állást kép-
viselőként. 1956-ban a Haas öntöde igaz-
gatója megbízta új groteszk betűtípusok 
tervezésével, így megalkotta első betűtípu-
sát a Pro Arte-t, majd a Neue Haas Grotesk 
betűtípust 1957-ben, melyet 1960-ban 
Helvetica névre kereszteltek. Az élvonal-
beli svájci technológia szimbólumaként for-
galmazott Helvetica azonnali globális sikert 
ért el, különösen Amerikában.

Max Miedinger
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Helvetica
A Haas öntöde úgy döntött, hogy az Akzi-
denz Grotesk betűtípust finomítani és frissí-
teni kell. 

Az igazgató Edouard Hoffman együttmű-
ködött Max Miedingerrel, (mindkettő ti-
pográfus volt) új sans serifjüket együtt kivite-
lezték. Univers, Neue Haas Grotesk néven 
jelent meg. 

A frankfurti Stempel cég hamarosan úgy dön-
tött, hogy nagyobb betűcsaláddá fejleszti a 
fontot, viszont a végeredményt nem akarta 
egy másik cégről elnevezni, a betűkészlet így 
kapta végül a Helvetica nevet, Svájc latin 
neve, a Confederatio Helvetica után. Helvetica 
olyan sokoldalú betűtípus, hogy gyakorlatilag 
mindenhol alkalmazható. 

A rengeteg felhasználás miatt mára a Helve-
tica eléggé elfáradt.

Helvetica  font
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Helvetica
A Helvetica jól körülhatárolt formái, kiváló 
ritmusa és semlegessége tette ezt a betűt a 
hatvanas évek nemzetközileg a legmegha-
tározottabb betűtípusává. 

Digitalizálását követően a Macintosh rend-
szerfontja lett, később a San Francisco he-
lyettesítette.

A font karakterisztikájára épít az IBM fontja, 
az Arial.

2007-ben film is készült a betűtípusról.

 

Helvetica font plakát
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Híres márkák logói Helvetica betűtípússal



Karl Gerstner
Svájci grafikus, tipográfus, író és művész. 
Az egyik legnagyobb újító a tipográfiában, a 
kereskedelmi művészetben és a céges de-
signban. Baselben Emil Ruder tanítványa 
volt, majd megalapította a GGK-t (Gerstner, 
Markus Kutter, Paul Gredinger), ami Svájc 
egyik legnagyobb reklámügynöksége 
lett.

Népszerűsítette a balrazárt szabadsoros 
tördelést és tovább vitte Max Bill tipográfiai 
ötleteit, amit Integral Typogaphy-nak nevezett. 

„Egy üzenet szöveg formájában informá-
ciót, jelentést hordoz, de ha a tipográfiát 
megfelelő szellemi háttérrel használjuk, 
megerősíthetjük a szöveg és az üzenet 
közti kapcsolatot.”

Következetesen használta a grid rend-
szert. 1930-2017
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Karl Gerstner
Elméleti munkássága kiemelten jelentős, 
folyamatosan publikált egész életében. 

Gerstner legismertebb munkái közé tartozik 
az 1963-ban megjelent „Programme Ent-
werfen” című könyve, amely négy esszét 
tartalmaz, amelyben elmagyarázza tervezési 
módszerének alapelveit. 

„Ahogyan [Friedrich] Dürrenmatt az iro-
dalmat detektívtörténetnek álcázta, úgy 
én is mindennapi művészetet hoztam 
létre anélkül, hogy az embereket múzeu-
mokba kényszerítettem volna.”
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Capital layoutja (1962)





Karl Gerstner a Geigy gyógyszert forgalmazó cégnek



Karl Gerstner Swissair logo



PAUL RAND

1914-ben Peretz Rosenbaum néven született 
és 1996-ban hunyt el. Paul Rand a grafikai 
tervezés legendája 60 éves pályafutása során 
megváltoztatta Amerika vizuális kommuni-
kációját. Szerkesztői terveivel, reklámjaival 
Rand az avantgárd európai ötleteit hozta 
el az Egyesült Államokba, keverve a vizuá-
lis művészetet és a kereskedelmi tervezést. 
Stílusa ma is hatással van a grafikai ter-
vezésre.

Rand meg volt győződve arról, hogy a grafikai 
tervezés ereje abban rejlik, hogy formáinak 
egyszerűségén és geometriáján keresztül képes 
univerzális nyelv lenni. Így fogalmazott: 
„hamar ráébredünk, hogy az egyszerűség 
és a geometria az időtlenség és az egyete-
messég nyelve ”.

Rand borítója a Jazzways magazinnak
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbKép címe, keletkezés éve, stbSwitzerland Bulids, 1950 Az Aspen Design Conference plakátja, 1966



PAUL RAND

“Az összes ilyen fiatal amerikai között, úgy tű-
nik, hogy Paul Rand az egyik legjobb és leg-
kompetensebb. Idealista és realista, aki a költő 
és az üzletember nyelvét használja .” - írja róla 
Moholy-Nagy László.

Rand munkássága rendszeresen szerepelt 
az amerikaiak mindennapjaiban reklámp-
lakátokon és fogyasztási márkák logóin, az 
alkoholtól a sminkig

Jacqueline Cochran-hirdetés, ‘40-es évek eleje
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbKép címe, keletkezés éve, stb A Minuteman plakátja, 1975 Westinghouse, 1970. évi éves jelentés borítója



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stb

Paul Rand, Vállalati logók
Paul Rand, IBM, 1981



RICHARD PAUL LOHSE
Svájci festő és grafikus. Az 1930-as években 
a grafikusként és könyvtervezőként végzett 
munkája miatt a modern svájci grafika út-
törői közé soroljuk. 

1937-ben társalapítója lett a Modern Svájci 
Művészek Szövetségének, az Allianznak, 
amely általában az avantgárd művészet ter-
jesztéséért tevékenykedett. Ezen az egyesü-
leten belül - Max Billel és Verena Loeves-
berggel együttműködve - megalakította a 
„Zurcher Konkrete” csoportot.

Festészetében egységesítette a képi eszközö-
ket: modulos szerkezetű és sorozatokból 
álló műveket kezdett kidolgozni. 1953-ban 
kiadta a “New Design in Exhibitions” című 
könyvet, 1958-tól pedig társszerkesztője lett a 
Neue Grafik/New Graphic Design című fo-
lyóiratnak. 

Számos kiállítás és publikáció során Lohse 
szisztematikus-konstruktív művészete és grafi-
kai tervezése világszerte elismerést kapott. 

Thirty vertical systematic colour series in a yellow rhombic form 1943/1970
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Serial elements concentrated in rhythmic groups 1949/1956 Diffusion of Two Groups of Colour, 1949



Construction with triangles, 1942 Elemente zu 10 gleichen Themen, 1950



Roman der Währungen, book jacket, 1938 Helmhaus Zürich allianz, exhibition poster, 1954





CARLO VIVARELLI
Carlo Vivarelli (1919–1986) svájci művész és 
grafikus volt. Egyik fontos munkája „Az idő-
seknek” plakátja, amelynek célja, hogy fel-
hívja a figyelmet az idősekre és problémáikra. 
Itt az arc megvilágítási szögét használta drá-
mai hatás érdekében, majd ezt állította szem-
be egy erősen geometrikus tipográfiával.

Milánóba költözött, majd visszatért Zürichbe, 
és megnyitotta saját cégét. A Vivarelli stúdió-
ját számos nagy ügyfél, köztük az Electrolux, 
a Roche és az SRG SSR bízta meg grafikai 
munkákkal.

A svájci formatervezés akkor kezdett egy-
séges nemzetközi mozgalommá egyesülni, 
amikor 1959-ben megjelent a New Graphic 
Design folyóirat. Ennek szerkesztői: Viva-
relli , Lohse, Josef Müller-Brockmann és 
Hans Neuburg.

Carlo Vivarelli
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbFür das Alter, 1949 Das neue Schulhaus poster, 1953



Kép címe, keletkezés éve, stbNew Graphic Design folyóirat, 1959



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbNew Graphic Design folyóirat, 1959 Electrolux, 1961



Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbSwissair, 1952 Flums Grossberg , 1940



MAX BILL 1908–1994

Svájci grafikus, szobrász, festő és építész. 
1927-től 1929-ig a Bauhausban tanult Josef 
Albers, Paul Klee és Oskar Schlemmer vezeté-
sével, majd Zürichbe költözött. 1944-ben Bill 
a zürichi művészeti iskola professzora lett. 

Pályafutása során plakátokat, logókat, illetve 
több saját betűtípust is tervezett.

„Az a véleményem, hogy nagyrészt mate-
matikai gondolkodás alapján lehet a mű-
vészetet fejleszteni.”

Számos más kreatív alkotóval, köztük Max 
Huber svájci tervezővel együtt Max Bill az 
Allianz csoport tagja volt, amely 1937-ben 
alakult, a svájci typo legfontosabb figuráit 
tömörítette, és az 50-es évekig kiállításokat 
rendezett.

Max Bill
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stb
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Bill, 1950
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Adrian Frutiger (1928–2015)

„Szerencsém volt. Életem elején megértet-
tem, hogy a világom kétdimenziós. Tizenhat 
évesen tudtam, hogy a munkám fekete-fehér 
lesz” 

Adrian Johann Frutiger (1928–2015) svájci 
tipográfus.  A huszadik századi európai 
betűtervezés egyik legfontosabb alakja, a 
korszak legnépszerűbb betűtípusait al-
kotta meg.

Az Univers, a Frutiger (a Charles de Gaulle 
repülőtér számára készült), az Egyptien-
ne, a Serifa és az Avenir csak néhány a 30 
betűcsalád közül, amelyeket világunknak 
adott, és az 1950-es évek óta sok tervezőt 
inspirált világszerte.

Adrian Frutiger
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Adrian Frutiger (1928–2015)

1970-ben Frutigert felkérték, hogy tervezzen 
táblákat Párizs Roissy külvárosában találha-
tó Charles de Gaulle repülőtéren. Szempont 
volt, hogy messziről és minden szögből, rossz 
megvilágítás mellett is olvasható betűre volt 
szükség. Az új fontot Roissy-nak nevezte el, ezt 
később az alkotóról Frutiger-re változtatták.

Adrian Frutiger
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Kép címe, keletkezés éve, stb Kép címe, keletkezés éve, stbUnivers betűváltozatai Univers font plakát



Univers Bold Condensed 
egy londoni utcatáblán

2003 óta az UNICEF hivatalos logójaként 
használják kisbetűvel

George W. Bush 2004-es kampánylogó-
jához az Univers 85 Extra Black Oblique 
feliratot használták

A jelenlegi és a korábbi ebay logóhoz is az 
Universt használták


