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Górcső alá került az intelligens textilek alkalmazása
is, ami magában foglalja az egészségügyi,
sportruházati és a fogyasztói, vagy divatcélra történő
felhasználást.

Év végi hajrá
Köszöntjük Önöket híradásunkban, melyben
legfrissebb híreink mellett, a téli hónapok
eseményeiről adunk tudósítást.

Akikre büszkék vagyunk…
Mindenekelőtt örömmel adjuk hírül és őszinte
elismeréssel ezúton is gratulálunk Pohárnok Mihály
tanácstagunknak, „A magyar tervezőgrafikáért“
díjához, melyet a 2006. évi Aranyrajszög díj
kiállításon vehetett át, október 31-én a Gödör
Klubban
Mi történt a házunk táján ?

Rendhagyó óra
November 9-én 10.00 órától tartott előadást Várhelyi
Judit irodavezető asszony Forma és szellem a
Japán építészetben címmel a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemen.
Megismerhetjük az intelligens textilek
A Néprajzi Múzeum Műanyag kiállításához
kapcsolódóan, közös szervezésben került sor
Sharon Baurley brit textiltervező, az intelligens
textilekről szóló,
tárlatvezetéssel egybekötött
előadására 2006. november 17-én pénteken, 17-19
óra között a Néprajzi Múzeumban (V. Budapest,
Kossuth Lajos tér 12.).
Az előadás az intelligens textilek kibontakozó köréről
adott áttekintést. Szó esett olyan, közkinccsé vált
technológiákról és anyagokról, amelyek tervező vagy
kutató laboratóriumokból indultak.
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Örömmel jelentjük, hogy az előadás sikeres volt,
nagyon
sokan
tisztelték
meg
figyelmükkel
rendezvényünket, s számos pozitív visszajelzést is
kaptunk.
A
Külügyminisztérium
Kommunikációs
és
Közkapcsolati Osztálya november 10-én 10.00 órától
tartott fórumot a Nemzetközi Visegrádi Alap
pályázati lehetőségeiről. A fórumon a Magyar
Formatervezési Tanács képviseletében Majcher
Barbara vett részt.
A civil társadalom kiépítését támogató alap ötmillió
eurós pályázati pénzzel rendelkezik. Ez a forrás a
kulturális
együttműködés,
a
tudományos
eszmecserék és kutatások, az oktatás, a diákcsere,
a határokon átnyúló együttműködés, valamint a
turizmus támogatására fordítható. Forrai Kristóftól, a
Nemzetközi Visegrádi Alap igaztójától megtudhattuk,
hogy bővült a támogatott tevékenységek köre
(konferencia, szakértők meghívása, alkotóművészprogram), amit kis-, standard-, stratégiai pályázati,
illetve ösztöndíj formában lehet benyújtani. Eddig
1300 projekt és közel 200 ösztöndíj valósult meg.
További információt a www.visegradfound.org.hu,
valamint a www.visegradgroup.eu honlapokon
olvashatnak.

Várhelyi Judit irodavezető asszony Leuvenben, a
Composite-on-Tour kiállítás egyeztető tárgyalásán
vett részt november 22-23 között. Kérem, olvassák
el beszámolóját.
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„A kiállítás helyszíne a Leuven központi
könyvtárának belső udvarát körülölelő kerengő. A
tudományos-ismeretterjesztő anyag után még két
további rész is volt. Így a középső szekcióban
magvalósult termékeket és művészeti alkotásokat
lehetett látni, az utolsó részen pedig a Ku Leuven
egyetemről és a tanszéken folyó kutatásokról
lehetett olvasni. A három rész közül csak az első, a
tudományos-ismeretterjesztő anyag lesz része az
utazó kiállításnak, mint a pályázati anyag kísérője.
Ez az interaktív anyag kilenc témát ölel fel.”
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A szokásos funkcionális leírás mellett, megadott
kulcsszavak segítségével (kulturális, szociális,
gazdasági és ökológiai hatás, hozzáférhetőség,
elérhetőség, újszerűség, kényelem, egyszerűség,
flexibilitás, optimizmus) röviden indokolni kell, hogy a
nevezett alkotások mivel teszik jobbá, könnyebbé az
emberek életét.
A díjátadás 2007. augusztus 24-én, Koppenhágában
lesz.
A

Magyar

Formatervezési

Tanács

nevezését

INDEX: 2007 nemzetközi designdíj

mellékletünkben olvashatják.

A Magyar Formatervezési Tanács ismét felkérést
kapott, hogy nevezzen hazai alkotásokat a dán
INDEX Alapítvány által másodszor meghirdetett,
INDEX: 2007 designdíj pályázatra.

Irodánk a Magyar Szabadalmi Hivatal székházának
II. emeletén található, a Magyar Formatervezési
Tanács küldetését és tevékenységét szemléltető,
legfrissebb eredményeinket bemutató vitrinünket
aktualizálta.
Kérem,
tekintsék
meg,
ha
székházunkba látogatnak.

2005-ben, az első INDEX pályázaton, két magyar
alkotás is szerepelt a legjobb százat bemutató
kiállításon.
A szervezők ismét öt kategóriában fogadtak olyan
megvalósult termékeket, terveket vagy álmokat,
amelyek az emberi élet jobbítását szolgálják. Az öt
kategória a következő: Test (ruha, kiegészítők,
orvosi segédeszközök); Otthon (bútor, elektronikus
berendezések, tárgyak); Munka (bútor, szerszámok,
kommunikációs rendszerek); Játék (sport, játék,
kultúra és szabadidő témájában terek, eszközök,
rendszerek); Közösség (külső és belső terek, média,
kommunikáció témakörei).
A felkért szervezetek, így a Magyar Formatervezési
Tanács is, kategóriánként egy-egy alkotást
nevezhetett.
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Nézzük, mi történt a
programjának életében:

Tanács

két

nagy

Irodánk
dolgozik
a
Moholy-Nagy
László
Formatervezési Ösztöndíj pályázat finaszírozási
hátterének
biztosításán,
közzétételének
előkészítésén.
A Magyar Formatervezési Díj pályázat csöndes
háttérmunkái zajlanak.
Felkértük a szakmai
szervezeteket, hogy a 2007. évi pályázat
bírálóbizottságára tegyenek személyi javaslatokat,
jelenleg várjuk az ajánlásokat.
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Sajtóügynökségünknek és persze a kitűnő
alkotásoknak
köszönhetően,
sikerült
komoly
érdeklődést generálnunk az alkotóknak, a pályázat
céljainak és eredményeinek. Elmondhatjuk, hogy az
idei ősz a designról szólt, valamennyi díjazottunk
médiaszereplési lehetőséget kapott, egy más
megközelítésből, pedig elmondhatjuk, hogy minden
napra jutott egy médiamegjelenés !

Végezetül, mit tartogat a közeljövő ?
Figyelmükbe ajánljuk, a hosszú évek óta
hagyományosan megrendezésre kerülő Kézműves
Vásárt, amely december 8-10-e között kerül
megrendezésre az Iparművészeti Múzeumban.
Irodánk dolgozik a „pénzügyeken“, készítjük a jövő
évi költségvetés, az éves munkatervet, illetve
rendezzük az ez évi elszámolásokat, kifizetéseket.
A Magyar Szabadalmi Hivatal honlapja portállá
alakul, az átalakításban Irodánk folyamatosan
tevékenyen dolgozik. A portál hamarosan a
nagyközönség számára is nyilvánossá válik.
Megkezdtük a Magyar Formatervezési Tanács éves
jelentésének elkészítését is, a 2007-es éves
munkaterv összeállítását, valamint két nagy
programunk, a Magyar Formatervezési Díj pályázat
és a Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
pályázat finaszírozási hátterének biztosítását,
közzétételének előkészítését.
Következő hírlevelünket még ebben az évben
olvashatják.

Majcher Barbara
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Melléklet
A Magyar Formatervezési Tanács által a 2007-es
Index díjra nevezett alkotások
Kategória

alkotás

tervező

játék

Bútor-játék
Hegedüs Babett
óvodások-nak

közösség

Ability Park

Medence csoport Bt.
(Gross András,
Bodóczky Antal,
Magyar Gergely,
Terebessy Tóbiás

munka

„COMEDIA”
3D TV

Holografika Ltd.
Balogh Tibor,
Forgács Tamás,
Kovács Péter

otthon

Emberi erővel
működtethető
LED lámpa

Püspök Balázs (DLA
hallgató, MOME)

test

Sümegi László
Tensio-Day
vérnyomásmé
rő

Sümegi László visszalépett, így test kategóriában az
iroda nem nevezett be alkotást.
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