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A Magyar Plakát Társaság 2004-ben azzal a céllal jött létre, hogy
a plakátművészet, amely a huszadik század egyik legelevenebb
médiuma volt, ne tűnjön el a huszonegyedik századi vizuális kultúra örvényében, hanem át tudjon alakulni, s egyúttal az optikai
kommunikációban bekövetkezett változások megtermékenyítőleg hassanak e kényszerű megújulásban. A Társaság feladata
a magyar és az egyetemes plakátművészet hagyományainak ápolására, a plakátművészet esztétikai értékeinek és etikai normáinak
őrzése.
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Hungarian Poster Association was founded in 2004 with the aim
to ensure that poster art – one of the most vivid media of the 20th
century – would withstand the whirl of the visual culture of our century and in the same time to be an active advocate in the process,
by making sure that the changes triggered by our present optical
communication will have an enhancing influence on this compelled
renewal. The task of the Association is to maintain the traditions of
the Hungarian and international poster art as well as to preserve the
aesthetic value and ethical norms of the medium.

Az Egyesült Államok űrrepülési programjának Apollo–11 küldetésében részt
vevő pilóták 1969. július 20-án az emberiség történetében elsőkként szálltak le a Holdra. A sikeres landolást és
a két űrhajós, Neil Armstrong és Edwin
„Buzz” Aldrin a Földet kísérő égitesten
tett sétáját – melyet élőben sugárzott
az egész világon a televízió – a legnagy-

szerűbb tudományos eredmények között tartjuk számon. Az eseménynek
ugyanakkor szimbolikus üzenete is
volt. Egyre többen kezdtek el gondolkozni a földön kívüli kultúrákkal való
kapcsolatfelvétel lehetőségéről, melynek esztétikai problémái a művészeket is komolyan foglalkoztatta.

On 20 July 1969, the astronauts of Apollo 11 made history by becoming the first
people to land on the Moon, accomplishing the main mission of the United
States space programme. Broadcast live
on television to the entire world, the
successful landing, especially the first
human steps on Earth’s natural satellite taken by Neil Armstrong and Edwin

“Buzz” Aldrin, is remembered as one
of the supreme scientific achievements.
At the same time, the event also had a
symbolic message. An increasing number of people were now considering the
possibility of making contact with extraterrestrial cultures, and many artists gave
serious thought to the aesthetic problems arising in connection with this.

A Magyar Plakát Társaság műveiből rendezett tárlat az óbudai Vasarely Múzeum Holdmúzeum 1969. Művészet és
világűr című időszaki kiállításához kapcsolódik, mely 2019. szeptember 22-ig látogatható.
The show organized from the works produced by the Hungarian Poster Association connected to the exhibition at the
Vasarely Museum in Óbuda titled Moon Museum 1969. Art and Space and to be visited until the 22nd of September.

