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Design nyár 
 
 

Köszöntjük híradásunkban, amelyben az elmúlt 

hónapok legfrissebb eseményeiről adunk tudósítást. 

 
 
Mi történt a házunk táján? 
 
 
Magyar Formatervezési Díj pályázat 

A Magyar Formatervezési Díj pályázat nevezési 

határideje április 25-én lezárult, 203 érvényes 

pályázat érkezett. A bírálóbizottság az értékelés 

mindkét fordulóját megtartotta.  A pályázat 

eredménye a díjátadásig nem publikus, de 

hamarosan megtudhatjuk, kik nyerték el a díjakat. 

Irodánk folyamatosan dolgozik a pályázatot 

bemutató katalóguson és a kiállítás, valamint 

díjátadó ünnepség szervezésén.  

 

A díjazott tárgyak és alkotóik népszerűsítésére 

Irodánk nagy hangsúlyt fektet, így a hatékonyabb 

médiamegjelenések céljából, idén először, még a 

díjátadó ünnepség előtt találkozót szervezünk a 

sajtóügynökség munkatársai és a díjazott alkotók 

között.  

 

Célunk, hogy a konzultáció során az ügynökség 

munkatársai ismertessék a sajtókampány 

üzenetrendszerét, a kommunikációs 

mechanizmusok sajátosságait, hogy segítsék 

díjazottainkat abban, hogy egy-egy 

sajtómegkeresésből hatékony és sikeres 

bemutatkozás, megjelenés születhessen.  

Az üzenetek irányított célba jutásához szükséges, 

hogy az ügynökség rendelkezhessen azokkal a 

pályamunka megszületését kísérő, örömteli vagy 

épp kínkeserves háttérinformációkkal, amiket csak 

az alkotók, a gyártók tudnak megosztani velük. 

 

Az ünnepélyes díjátadásra a Design7 

rendezvénysorozat keretében, 2008. október 6-án, 

hétfőn, a koraesti órákban kerül sor; a 

pályaművekből rendezett kiállítást 2008. október 7. 

és október 26. között az Iparművészeti Múzeumban 

tekintheti meg a nagyközönség.  Kérem, már most 

jegyezzék fel az időpontot, hogy együtt 

ünnepelhessünk a díjazottakkal. 

 

 

Moholy-Nagy László Formatervezési 

Ösztöndíjpályázat 

A Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

ösztöndíjasainak féléves konzultációja és 

továbbképzése 2008. szeptember 17-én, 15 órától 

lesz a Magyar Szabadalmi Hivatalban.  

 

FormaTúra vándorkiállítás 

Ez évi nagy projektünk a FormaTúra vándorkiállítás, 

mely első három állomása után a nyári szünet 

idejére a budapesti raktárba került, ahol alkalom 

nyílik a pályamunkák és az installáció szükséges 

javításainak elvégzésére.  
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Augusztusban Probstner János keramikusművész, 

igazgató úr meghívására a kecskeméti Nemzetközi  

Kerámia Stúdióban mutatjuk be a kiállítást.  A 

megnyitóra augusztus 11-én, 17 órától kerül sor, a 

kiállítás augusztus 31-éig tekinthető meg.  

 

Start-up Guide  

 
Elkészült a Start-up Guide, Üzleti tanácsok kezdő 

művészeti vállalkozók számára című kiadvány 

harmadik, bővített kiadása. 

 

A Start-up Guide saját vállalkozás elindításához 

nyújt segítséget praktikus tanácsokkal és azzal, 

hogy a szükséges lépések végiggondolására 

késztet.  

 

A kiadványt a Magyar Formatervezési Tanács 

elsősorban a művészeti és tervezői szakok 

hallgatóinak, végzőseinek – formatervezőknek, 

iparművészeknek, építészeknek –- ajánlja.  

 

A harmadik kiadás az árazásról szóló fejezettel és új 

interjúkkal bővült, valamint megújult a “PR és 

szponzoráció” című rész. Az új kiadás tartalmazza 

az elmúlt fél év jogszabályi változásait is. A Magyar 

Formatervezési Tanács honlapján (www.mft.org.hu) 

szabadon letölthető a kiadvány pdf formátumban. 

 

 

 

 

 

 

Design Világnap – június 29.  
 
 
A Design Világnapját az Icsid (Ipari Formatervezési 

Társaságok Nemzetközi Szövetsége) az elmúlt 

évben hirdette meg, az alapítás 50. évfordulójának 

tiszteletére.  

 

A vezetőség felkérte a tagszervezeteket, hogy 

valamilyen módon minden évben emlékezzenek 

meg erről a napról. 

 

Ez év június 29-én volt az első olyan világméretű 

megmozdulás, amely az ipari formatervezésre és 

annak az életminőségre gyakorolt hatására hívta fel 

a figyelmet.  

 

Ezen a napon együtt ünnepeltek a dizájnerek és 

dizájn-rajongók a világ számos pontján. 

Magyarország a Magyar Formatervezési Tanács 

kezdeményezésére a június 29-én megrendezett 

WAMP (Vasárnapi Művészpiac) rendezvényen 

ünnepelte a világnapot, amiről egy sajtóközleményt 

adtunk ki.  

 

Icsid híreink 
 
Az Icsid (Ipari Formatervezési Társaságok 

Nemzetközi Szövetsége) vezetősége május 30. és 

június 1. között tartotta harmadik vezetőségi ülését 

Sydneyben.  Az ülésen Várhelyi Judit irodavezető 

asszony, vezetőségi tag vett részt. Az ülés 

beszámolóját mellékletünkben olvashatják. 

 

http://www.mszh.hu/testuletek/mft/start-up-guide03.pdf
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Figyelmükbe ajánljuk 

 
Made in Hungary kiállítás – az MKISZ és az MFT 
közös kiállítása Romániában 
 

A magyar formatervezés 1900-tól 2000-ig tartó 

történetét mutatja be a vándorkiállítás, melynek 

anyagát az MKISZ nevében dr. Ernyey Gyula 

válogatta, az NKA támogatásával. A hazai 

designtermés legjavát olyan emblematikus 

tárgyakon illetve a róluk készült posztereken 

keresztül ismerheti meg a látogató, mint a legendás 

irodalmi folyóirat, a Nyugat egyik 1911-ben 

napvilágot látott borítója, gróf Bethlen István 

miniszterelnök 1931-es Cabriolet luxuskocsija, Goy 

Andor 1946-os első golyóstollváltozatainak egyike, 

vagy az 1977-es keltezésű, a világot meghódító 

Rubik-kocka. A tárlatot  2006-ban a balti államok 

közönsége láthatta, míg idén a Magyar Képző- és 

Iparművészek Szövetsége és a Magyar 

Formatervezési Tanács közös projektjeként 

Románia három városában várja a tárgykultúra és a 

művelődéstörténet iránt érdeklődőket. A "Made in 

Hungary" kiállítás első állomásaként május 28-án a 

Temesvári Nyugati Egyetem Művészeti Karának 

Manzárd Galériájában nyitotta meg kapuit. A 

megnyitón a helyi rádió és televízió, valamint néhány 

napilap tudósítója is jelen volt. Az Agenda című 

napilap másnapi számában rövid, képes beszámoló 

jelent meg a kiállításról. Június 26-tól július 10-ig a 

kolozsvári Tranzit Ház adott otthont a válogatásnak. 

A kiállítás következő helyszíne október 2-tól a 

bukaresti Magyar Intézet lesz.  

Zsennyei Műhely Konferencia és Nemzetközi 
Design Workshop  

 
A Zsennyei Műhely alapításának 30. évfordulója 

alkalmából 2008. szeptember 5. és 11. között 

Konferenciát és Nemzetközi Design Workshopot 

szervez a Magyar Design Kulturális Alapítvány.  

 

A 2008-as konferencia célja az elmúlt 30 esztendő 

eredményeinek számbavétele és a szakmai örökség 

alapján a Zsennyei Műhely jövőbeni céljainak 

megfogalmazása, szakmai szerepének 

meghatározása. 

 

A szervezők célja, hogy „a hagyományokra 

támaszkodva hosszútávon egy Európa-szerte ismert 

és elismert magyarországi székhelyű nemzetközi 

design workshopot hozzunk létre, mely lehetőséget 

teremt a magyar és a nemzetközi designer 

társadalom találkozására, tanácskozásra, közös 

munkára.” 

 

További információ:  http://www.designworkshop.hu 

 
 
A Design Háza Torinoban 
 

Az olasz nagyváros – mint a 2008. év Design 

Fővárosa – egész éven át tartó, gazdag 

programsorozattal várja a formatervezés rajongóit. 

Ennek keretében novemberben egy kétnapos design 

konferenciára kerül sor „Shaping the Global Design 

Agenda” címen, amelynek rangját egy városszerte 

számos galériát érintő kísérőrendezvény emeli.  
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Az International Design Casa névre keresztelt 

projekt remek lehetőséget kínál a részt vevő 

nemzetek tárgykultúrájának összehasonlítására, 

sajátszerűségeinek megismerésére. A torinói 

szervezők kérésére a régió országainak közös 

mustráját a Magyar Formatervezési Tanács 

képviseletében Várhelyi Judit koordinálja.  

 

Az Artintown galériában egy kifejezetten erre az 

alkalomra készült monumentális grafikai installáció a 

régió hat országának 5-5 meghatározó, mára 

ikonikus szerepet is betöltő design-tárgyát mutatja 

be. Az installációt Szabó Levente tervezi. 

 

A november 6. és 13. között megtekinthető 

válogatás létrehozásában a magyar MFT mellett 

részt vesz az Észt Formatervezők Egyesülete, a lett 

Design Információs Központ, a Litván Design Fórum, 

a lengyel Ipari Formatervezők Egyesülete és a 

sziléziai designközpont, valamint a Szlovák Design 

Központ. 

 
A konferencia időpontja: november 6-7. 
Címe: Shaping the Global Design Agenda – 
nemzetközi konferencia 
 
A design az innováció és a versenyképesség fontos 

eszköze. Mai globalizálódó világunkban a nemzeti 

formatervezési politika egyre nagyobb szerepet tölt 

be a jövő felvirágoztatásában és a jólét alakításában 

mind a fejlett, mind a fejlődő gazdaságokban. 

Pontosan kik alkotják a formatervezési politika 

célcsoportját és mely politikák a leghatékonyabbak? 

Milyen lépéseket kezdeményezhetnek a 

formatervezés területén a kormányok a fenntartható 

innováció ösztönzésére, illetve mit tanulhatunk 

egymás gyakorlatából a design-promóció illetve -

támogatás terén?  

 

A nemzetközi konferencia – melynek célközönségét 

design-promóciós szakemberek, a kormányok 

formatervezési politikájának döntéshozói, ipari 

szereplők, egyetemi oktatók, oktatási szakemberek 

és formatervezők alkotják – górcső alá veszi a 

jelenleg alkalmazott legjobb nemzetközi gyakorlatot 

és ezáltal kívánja alakítani a globális design 

törekvéseket. A központi kérdések továbbra sem 

változnak. Hogyan képes a nemzeti formatervezési 

politika valós hatást kifejteni a vállalkozásokra és a 

társadalomra? Mely stratégiák átvétele 

eredményezheti a lehető legnagyobb változást a 

vállalkozások innovációs magatartásában?  Mik a 

működőképes illetve működésképtelen megoldások? 

Van-e a design-promóciós és -támogatói 

tevékenységnek jövője a közszféra bevonása 

nélkül? Hogyan segíti a formatervezés a kulturális 

identitás előmozdítására és kommunikációjára 

vonatkozó átfogóbb célok elérését? Kik a terület 

főbb aktorai és érezhetők-e változások a fő 

irányvonalak tekintetében? Milyen fejlődésre van 

szükség ebben a szektorban ahhoz, hogy a 

formatervezési politikák ígéreteit hatékonyabban 

tudja valóra váltani? Segít-e a design-gondolkodás a 

jobb szakpolitikák megalkotásában? 
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A konferencia résztvevői vezető amerikai, európai 

illetve ázsiai kormányzati, ipari és design- 

szakemberek előadásait hallhatják, valamint 

megtekinthetik az International Design Casa 

kiállításait.  

 

Lehetőség nyílik szakmai eszmecserére, kérdések 

megvitatására a meghívott szakemberek 

részvételével tartott, moderátor által vezetett 

megbeszélésen. A konferencia díszvacsorája pedig 

remek alkalom lehet a helyi, piedmonti ízek 

megismerésére és a személyes kapcsolatok 

kiépítésére. 

 

Programigazgató: Michael Thomson, 
designtanácsadó, Nagy-Britannia 
 
További információk a 
www.torinoworlddesigncapital.com oldalon 
olvashatók. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majcher Barbara 
 

Icsid vezetőségi ülés, Sydney, 2008. máj. 30– jún.1.  
 
Várhelyi Judit irodavezető asszony beszámolója 
 
Az Icsid tavaly, San Franciscóban tartott 

közgyűlésén megválasztott vezetősége a Standards 

Australia (ausztrál szabványügyi szervezet) 

meghívására Sydney-ben tartotta idei második 

ülését. A csütörtök esti nyitórendezvényt követően 

pénteken egy túra keretében ausztrál tervezőkkel 

ismerkedtünk a Paddington kerületben. A Queen’s 

Street és az Oxford Street környékén több tucat 

tervező nyitott üzletet. A város vegyes nemzetiségű 

lakosságának köszönhetően a tervezők között ázsiai 

és európai nevek keverednek, és a ruhákon, 

bútorokon jól követhető a különböző kultúrák 

megtermékenyítő hatása. 

 

Péntek este, díszvendégként, részt vettünk az 

ausztrál dizájn-díj díjátadó ünnepségén. A díj, 

amelyet a Standards Australia szervezetébe tartozó 

iroda kezel, az idén ünnepelte alapításának 50. 
évfordulóját. 

 

Szombaton reggel, a vezetőségi ülés előtt összeült a 

honlapért felelős albizottság (website committee), 

amelyben én is dolgozom. Az Icsid honlapja 

folyamatosan fejlődik, de ennek ellenére mind a 

tartalomhoz, mind a további stratégiai döntésekhez 

szükség van a vezetőség tagjaiból szervezett 

bizottság munkájára.  
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Korábban már írtam egy cikket régiónkról, és az 

elmúlt hetekben segítettem a lengyel dizájn helyzetét 

bemutató cikk megírásában is. Darlie O. Koshy, az 

indiai National Institute of Design vezetője vállalta, 

hogy munkatársaival összeállít egy listát a világ 

legnagyobb dizájnkurzusainak ösztöndíj-

lehetőségeiről. A honlap két jelentős területen is 

gazdagodott a közelmúltban – a tagok számára 

fenntartott tartalommal és az oktatási hálózat 

oldalaival.  

 

Az ülésen először meghallgattuk a főtitkár 

beszámolóját az első negyedév eseményeiről és a 

2007-es pénzügyi év eredményéről. Az előző ülés 

óta három latin-amerikai szervezet jelentkezett 

tagnak, és így a tagszervezetek földrajzi megoszlása 

kicsit kiegyensúlyozottabbá vált. A legtöbb 

tagszervezet ugyanis európai vagy ázsiai. 

 

A regionális riportokat már az ülés előtt, írásban 

elküldtük a titkárságra, így azokat a 

háttéranyagokkal együtt kézhez kaptuk. Carlos 

Hinrichsen elnök vezette be a rendszeres, írásos 

regionális riportok rendszerét. Mivel ezek igen 

értékes információkat tartalmaznak, úgy döntöttünk, 

hogy a riportokat nyilvánosan közzétesszük az Icsid 

honlapján. 

 

A vezetőségi ülés második napjára maradt a 

programok megtárgyalása. A „World Industrial 

Design Day”, az Interdesign workshop és a „World 

Design Capital” az a három projekt, amellyel az Icsid 

lehetőséget és keretet kínál a tagszervezeteknek 

arra, hogy saját programokat dolgozzanak ki. 

 

Kongresszusok 

Jelenleg két Icsid-kongresszus előkészületeit 

felügyeli a vezetőség, valamint készülünk a 2013-as 

kongresszus helyszínének megpályáztatására. A 

2009-es szingapúri kongresszus előkészítéséről a 

szervezőbizottság elnöke (a Philips Singapore 

vezetője) személyesen számolt be. A kongresszus 

címe „Design Difference” lesz. Az állami hátterű 

„Design Singapore Council” látja el a koordinációs 

feladatokat, de a szervezésbe bevonták a szakmai 

szervezeteket és az iskolákat is. Jelenleg az előadók 

kiválasztása folyik, amihez a szervezők kérték a 

vezetőség segítségét. 

 

A 2011-es kongresszust a formatervezők, a 

grafikusok és a belsőépítészek világszervezete 

közösen rendezi. Ennek helyszíne Taipei lesz. A 

rendezvény a város és a kormány kiemelt 

támogatását élvezi. 

 

World Design Capital 

Torino 2008 és Seoul 2010 után hamarosan 

meghirdetjük a pályázatot a 2012-es WDC cím 

elnyerésére. Többek között Buenos Aires és Sydney 

városa érdeklődik a pályázat iránt. Az ülésen 

megbeszéltük a lehetséges zsűritagok (építészek, 

grafikusok, formatervezők) névsorát. 
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A torinói program már elkezdődött. A változatos és 

gazdag rendezvénynaptárból kiolvasható, hogy a 

város és a régió a legteljesebb helyi szakmai 

kapcsolatrendszer bevonásával alakította ki az év 

programját. 

 

Az idei utolsó vezetőségi ülés időpontja 

megváltozott. A végleges időpont október 15–19, a 

helyszín Shanghai. 

 
 

 


