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A nyári szünet adta nyugalmasabb napok jó alkalmat
adtak arra, hogy honlapunkat korrigáljuk, fejlesszük.

Becsengettek…

Büszkén

jelentjük,

Önöket

híradásunkban,

reméljük,

nyár
hogy

elkészült

a

Magyar

Formatervezési Díj archívuma, 1980-tól 2006-ig.
Barangoljanak

Köszöntjük

hogy

végi
a

velünk

a

formatervezés

hazai

fényképalbumában!

forró

hónapok valamennyiük számára zavartalan

Figyelmükbe ajánlom dr. Bendzsel Miklós elnök úr

pihenést és kellemes feltöltődést hoztak.

Védjegy

és

versenyképesség

című

írásának

gondolatait, melyet az Iparjogvédelmi és szerzői jogi
szemle augusztusi számában olvashatnak.
Akikre büszkék vagyunk…
Mindenekelőtt örömmel adjuk hírül, és őszinte
elismeréssel ezúton is gratulálunk dr. Tamás Pál
tanácstagunknak, nemzeti ünnepünk alkalmából
kapott,
állami

kiemelkedő munkásságát elismerő, magas
kitüntetéséhez.

Szívből

gratulálunk

és

munkájához sok sikert kívánunk Zsótér László
tanácstagunknak is, aki szeptember 1-jével a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen rektorhelyettesi
megbízatást nyert el.

Nézzük,

mi

történt

a

Tanács

két

nagy

programjának életében:
A

Magyar

Formatervezési

értékelésének

mindkét

Díj

2007

fordulója

pályázat

lezárult.

A

pályázatra a négy kategóriában (termék, terv,
vizuális kommunikáció és diákmunka) összesen 222
pályamunka érkezett. A pályázat eredménye a
díjátadásig

nem

publikus,

de

hamarosan

megtudhatjuk, kik nyerték el a díjakat. Irodánk

Mi történt a házunk táján ?

folyamatosan
katalóguson

Tanácsülés

dolgozik
és

a

a

pályázatot

kiállítás,

valamint

bemutató
díjátadó

ünnepség szervezésén.
A Magyar Formatervezési Tanács soron következő
tanácsülésére szeptember 25-én 10.00. órától kerül

A díjazott tárgyak és alkotóik népszerűsítésére

sor, Takács János vezérigazgató úr meghívására,

Irodánk nagy hangsúlyt fektet, így a hatékonyabb

az

médiamegjelenések céljából, idén először, még a

Electrolux

Lehel

üzemegységében.

Kft.

Jászberényi

díjátadó ünnepség előtt találkozót szervezünk a
sajtóügynökség munkatársai és a díjazott alkotók
között.
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Célunk, hogy a konzultáció során az ügynökség

Irodánk,

munkatársai

sajtókampány

szeptember 5-én 15.00 órára szervezett konzultációt

kommunikációs

az ösztöndíjasok számára a Hivatal könyvtári

ismertessék

üzenetrendszerét,

a

a

mechanizmusok

sajátosságait,

díjazottainkat

abban,

sajtómegkeresésből
bemutatkozás,

hogy
hogy

hatékony

megjelenés

segítsék

az

ösztöndíjbizottság

bevonásával,

olvasótermébe.

egy-egy
és

sikeres

születhessen.

Az

Icsid híreink

üzenetek irányított célba jutásához szükséges, hogy
az

ügynökség

rendelkezhessen

azokkal

a

Az

Icsid

(Ipari

Formatervezési

Társaságok

pályamunka megszületését kísérő, örömteli vagy

Nemzetközi Szövetsége) Torinóban tartotta ülését

épp kínkeserves háttérinformációkkal, amiket csak

július 20-22. között. Az ülésen Várhelyi Judit

az alkotók, a gyártók tudnak megosztani velük. A

irodavezető asszony, vezetőségi tag vett részt.

találkozóra 2007. szeptember 12-én a Hivatal II.

Kérem, olvassák el Várhelyi Judit irodavezető

emeleti tanácstermében kerül sor.

asszony beszámolóját, amit a mellékletben találnak.

A nyertes és kiemelkedő pályaművekből rendezett

A szövetség október 17-23. között tartja harmadik

kiállítást 2007. október 9-e és október 28-a között,

vezetőségi

az Iparművészeti Múzeumban tekinthetik meg majd

kongresszusát és közgyűlését San Franciscoban.

az érdeklődők, az immár hagyományos Design7

Irodavezető

rendezvénysorozat keretében.

előadását készíti elő.

Örömmel adjuk hírül, hogy a Moholy-Nagy László

Mit hoz a jövő?

ülését

és

asszony

a

kétévente

jelenleg

rendezett

kongresszusi

Ösztöndíjpályázat ez évi finanszírozási kérdése
rendeződött, így az ösztöndíjasok megkezdhették

Az OHIM (Deputy Director, General Affairs and

pályázatuk megvalósítását.

External Relations Department) vezetője, Etienne
Sanz

Itt jegyezzük meg, hogy az
társfinanszírozójánál,

a

ösztöndíjpályázat

Nemzeti

Kutatási

és

Technológiai Hivatal élén változás történt. A hivatalt

de

Acedo

úr,

felkérte

Várhelyi

Judit

irodavezető aszonyt, hogy vegyen részt az OHIM
egyik szakértői csoportjának (Design Experts Group)
munkájában.

augusztus 1-jével dr. Pártos Ferenc elnök úr
irányítja.

A szakértői csoport évente kétszer találkozik,
legközelebb november 15-17-e között, Alicantéban,
melyre irodavezető asszony hivatalos.
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2004. októberében, a Design7 alatt, a Magyar

Hogy mit kínál az idei év gazdag programtára ?

Formatervezési

Kérem, olvassák el a mellékletben a szervezők

szervezett

Tanács

regionális

Budapesten.

A

találkozót

szervezők

akkor

sajtóközleményét!

eldöntötték, hogy ezentúl a sikeres rendezvényt
évente más-más országban kívánják megtartani.
Tavaly a cieszyni designközpont (Silesian Castle of
Art

&

Enterprise)

megszervezését,

az

vállalta
idén

a

pedig,

Majcher Barbara

találkozó
az

észt

designszövetség rendezi meg a találkozót, az „Arts&lights”
fesztivál

alatt.

A

szeptember

19-23

között

megrendezésre kerülő találkozón Várhelyi Judit
irodavezető asszony vesz részt.

Figyelmükbe ajánljuk

Design Hét 2007 – Design: egy új esély
A Design Terminál Kht. a Magyar Formatervezési
Tanács védnökségével 2007. október 8-14. között,
negyedik alkalommal rendezi meg a fővárosban a
Design

Hét

című

programsorozatot.

A

hagyományokhoz hűen, a rendezvény egy központi
gondolathoz kapcsolódik.
Irodánk is hozzájárul a gazdag programtárhoz, a
„Magyar Formatervezési Díj-2007” és az „Icsid – 50
év

a

design

szervezése

szolgálatában”
mellett,

rendezvények

társszervezője

Tervezőmenedzselő

a

Műhely-Workshop

rendezvénynek, melyre elkészítettük a Start-up
guide 2.0 bővített kiadását.
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Melléklet:
ICSID vezetőségi ülés
2007. július 20-22. – Szöul”
Várhelyi Judit irodavezető asszony beszámolója:
„Az Icsid vezetősége utoljára találkozott az őszi
közgyűlés előtt, így a napirenden ismét a
kongresszus és a közgyűlés szerepelt. A főtitkár
beszámolója szerint, számos új tag jelentkezett,
elsősorban Ázsiából, de a mi régiónkból is, hiszen
csak a kétévente rendezett közgyűlés jogosult a
tagfelvételre.
Az alapdokumentum szerint, a közgyűlés anyagát
három
hónappal
előre
kell
kiküldeni
a
tagszervezeteknek. Ez a határidő a vezetőségi ülést
követően lejárt. Az ülésen végleges döntést hoztunk
minden olyan kérdésben, amelyhez háttéranyagot
kell küldeni. Ilyen a közgyűlés napirendje, az
alapdokumentum változásai, a küldetésnyilatkozat
véglegesített szövege, az összes, a vezetőség által
támogatott felvételi kérelem és a workshopok témái.
A közgyűlés első napján csak az elnök, a főtitkár és
a pénzügyekért felelős vezetőségi tag számol majd
be a tagok előtt. A többi vezetőségi tag egy-egy
regionális jelentést készít írásban, és a második
napon a workshopokat vezeti.
Közgyűlés
A közgyűlésen a legfontosabb kérdés az
alapdokumentum változása lesz; itt várható a
legtöbb vita is, elsősorban a „corporate” tagság
szavazati joga körül. A titkárság előzetesen
körkérdést intézett a tagszervezetekhez és a
szenátorokhoz (korábbi Icsid elnökök testülete). A
tagság véleménye megoszlik, de a szenátorok
támogatják ezt a lépést.
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A másik, sokat vitatott kérdés az IDA (International
Design Alliance) jövője. Több tagszervezet követeli,
hogy az Icsid és az Icograda (tervezőgrafikusok
világszervezete) egyesüljön, és a két vezetőség
készítse el ennek a középtávú forgatókönyvét. A
valóságban, a két szervezet felépítése, kultúrája,
hagyományai annyira különböznek, hogy az
egyesülésre nincs valós esély. Az IDA a két
szervezet stratégikus szövetsége, ahol fontos a
közös fellépés, vagy közös projektekbe kezdenek.
A közgyűlés második napján négy, párhuzamos
workshopot rendezünk. A témák:
– A különböző típusú tagszervezetek közti
szorosabb együttműködés, a lehetőségek jobb
kihasználása;
-– A szakma védelme és esélyteremtés (ide tartozik
a szellemi tulajdon védelme is; ezt a workshopot
Giuliano Molinerivel én vezetem);
-– Az Icsid szerepe a designoktatás fejlesztésében;
-– Nemzetközi projektek és együttműködés más
szervezetekkel.
Kongresszus
A korábbi megbeszélésen még napi egy Icsidszekció megrendezéséről beszéltünk, azonban olyan
sok nemzetközi javaslat érkezett, hogy minden
reggel egyszer és délutánonként, párhuzamosan két
szekcióban is tartunk előadásokat. A kongresszust
az amerikai formatervezők szövetsége, az IDSA
szervezi, azonban a nemzetközi szekció kialakítása
az Icsid vezetőség feladata.
Én a második napon, a délutáni szekcióban kaptam
helyet, Brandon Gien (Ausztrália) és Harry Rich
(Nagy Brittannia) mellett. Előadásom címe: „Design
Matters in Central and Eastern Europe”.
A
kongresszus
részletes
programja
www.connecting07.org honlapon olvasható.
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World Design Capital ©

DESIGN Hét 2007 – Design: egy új esély

Az első címet 2008-ra Torino kapta. A nyitóprogram
azonban, már 2007-ben elindul. Paola Zini, a
szervezőiroda vezetője beszámolt terveikről. Torino
választott témája a rugalmasság – „flexibility”.
A 12 fős csapatból ketten foglalkoznak a
programmal, a többiek a sajtókapcsolatokat, a
honlap szerkesztését és marketingfeladatokat látják
el. Az Icsid vezetőség kapcsolattartója Giuliano
Molineri úr.

A szervezők kiemelt célja a designban rejlő, illetve a
design

által

kínált

lehetőségek

és

esélyek

bemutatása.
A formatervezés határterületeit is magukban foglaló
események

egyértelműen

rávilágítanak

arra

a

tényre, hogy a tárgyak mögött megbúvó szellemi
tartalom olyan – számokban is kifejezhető –

Torino
munkásváros,
és
emiatt
komoly
designhagyományokkal rendelkezik. A Fiat, az
Olivetti és számos más gyártócég székhelye mellett,
itt született meg az olasz filmkészítés is. Az évet a
szervezők 4 részre osztották. Minden résznek lesz
egy témája és lesz két-két fő eseménye, amit a
csapat szervez. A többi programot más, csatlakozó
intézmények szervezik.

hozzáadott értéket jelent, amely jelentősen javíthatja

A témák és a fő rendezvények:

válogatása, továbbá a prágai Design Blok két tárlata,

Közösség; újévkor éjszakai rendezvények és a
Compasso d’Oro designdíj kiosztása
Vállalkozói szféra; „Geodesign” nemzetközi pályázat
és „Flexibility” kiállítás
Oktatás; nyári egyetem és Olivetti kiállítás
Szervezetek; designközpontok találkozója és „Autodreams and reality” kiállítás
Néhány rendezvény, amely számunkra is érdekes
lehet: karácsonyi iparművészvásár, áprilisban
konferencia a szellemi tulajdonvédelemről, májusban
könyvvásár, az építészek világszervezetének (UIA)
kongresszusa; októberben ételdesign.
A designközpontok találkozójára szívesen fogadnák
a Design Terminált is. Egy kiállítást kell vinni;
melyhez a helyet a szervezők biztosítják.”

egy

adott

termék,

vállalkozás

piaci

sikerének

esélyeit.
A hét során tizenegy magyar vonatkozású kiállítás
mellett látható lesz a környezetbarát dán Christiania
Trike, a francia Observeur du Design látványos
és bemutatkozik a finn Hothouse, a lengyel Knockout Design, Bianca Koczan német divattervező,
valamint az észt Tarmo Luisk.
Hagyományosan a rendezvény részét képezi a
Magyar Formatervezési Díj 2007. évi pályázat
nyertesinek

és

kiemelkedő

pályaműveknek

felvonultatása az Iparművészeti Múzeumban.
Idén,

első

ízben

kerül

megrendezésre

tervezőgrafikusok és tipográfusok seregszemléje, az
I. Graphifest, melynek keretében az Aranyrajzszög
Díj és a Helvetica Magyarországon című pályázat
eredményeivel

is

megismerkedhetnek

érdeklődők.
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Emellett további négy nemzetközi pályázat anyaga
látható kiállítás, díjátadó, illetve előadás keretében.
A

meglevő

fontosságát

szellemi
kívánja

Formatervezési

tőke

menedzselésének

hangsúlyozni,

Tanáccsal

a

közösen

Magyar
szervezett

kétnapos workshop, rangos külföldi előadók és a
hazai

design

részvételével,

meghatározó

amely

a

gyakorló

szereplőinek
tervezők

és

pályakezdő fiatalok tevékenységét hivatott segíteni.
Szintén a hazai alkotók jobb megismertetését és
későbbi érvényesülésének esélyét növeli, a 80 friss
diplomás munkáit, több mint 60 üzletben bemutató,
Próbajárat program.
A

több

mint

70

esemény

közötti

könnyebb

eligazodást segítik majd a város forgalmas közterein
elhelyezett,

térképpel

ellátott

és

alternatív

pihenőbútorokkal berendezett Design Hét Infopontok
is,

lehetőséget

kínálva

a

pihenésre

és

az

ismerkedésre a környezettudatos designnal.

Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Garibaldi u. 3.

Várhelyi Judit irodavezetô
tel: 474-55-60
e-mail: judit.varhelyi@hpo.hu

Majcher Barbara vezetô tanácsos
Tel: 474-55-87
e-mail: barbara.majcher@hpo.hu

