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megnyitó

ünnepségre,

ami

az

AMI

épületátadásának ünnepségének keretében zajlott,
több százan eljöttek (a szakma neves képviselői,

Köszöntjük híradásunkban, amelyben az elmúlt

partnerek, nyertesek, média stb.) és nagy örömünkre

hónapok legfrissebb eseményeiről adunk tudósítást.

a rendezvény szakmai visszhangja is pozitív volt.
A

Elköltöztünk

vándorkiállítás

kísérő

rendezvényeként

kerekasztal-beszélgetést szerveztünk a helyi kamara

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Irodánk épületünkön belül

közreműködésével.

elköltözött. A címünk (1054 Budapest, Zoltán u. 6.),
a postacímünk továbbra is (1370 Bp., Pf.: 552.)
változatlan, ahogy telefon és e-mail címeink sem
változtak.

Személyesen

a

korábbi

földszinti

elérhetőség helyett az első emeleten érhetik el
Irodánkat.

Az AMI visszajelzése nagyon kedvező, több iskolai
csoportot is fogadtak a kiállítás időtartama alatt, a
város is komoly érdeklődést mutatott. Szerencsés
volt az összekapcsolás, hiszen az AMI Design
Centruma –

kiállításunkkal –

jól mutatkozott be.

Mészáros György intézetigazgató úr április 7-én
Tanácsülés

délelőtt

A Magyar Formatervezési Tanács 2008. május

tárgyalt

az

NKA

igazgatójával,

aki

személyesen is megtekintette a kiállítást.

21-én 13.00. órától tartotta ülését a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöki tanácstermében (1054
Bp., Garibaldi u. 2. III. em.).

A rendezvényeket jelentős sajtóérdeklődés kísérte,
dr. Bendzsel Miklós elnök urat és Várhelyi Judit
irodavezető asszonyt több riporter is megkereste.

Találkozási pontjainkról

FormaTúra Győrben
A FormaTúra Sopron után Győrbe folytatta útját, a

FormaTúra Sopronban

kiállításra és kísérőrendezvényére a Széchenyi

A Magyar Formatervezési Díj 2003–2007 nyertes

Egyetemen került sor, 2008. április 11-én, pénteken.

alkotásait bemutató FormaTúra vándorkiállítás első
állomásának

a

Nyugat-magyarországi

Egyetem

Alkalmazott Művészeti Intézete adott otthont.

A vándorkiállítás kísérő rendezvényeként, a soproni
állomáshoz
szerveztünk

hasonlóan,
a

kerekesztal-beszélgetést

Győr-Moson-Sopron

Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével.
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A beszélgetésre dr. Kardos Károly urat, a Széchenyi

FormaTúra Debrecenben

Egyetem

A FormaTúra harmadik állomására Debrecenben

rektorhelyettesét,

Pohárnok

Mihály

tanácstagunkat, és Pósa Viktort, a Kocka Csoport

került

tagját,

rendezvényünknek a Kölcsey Központ adott otthont.

a

győri

kiállítás

tervezőjét,

valamint

sor.

A

kiállításunknak

és

szakmai

Kiss Tamást, a helyi Főnix Belsőépítészeti és
Bútoripari

Kft.

A

A kísérő kerekasztal-beszélgetés szervezésében a

beszélgetéshez csatlakozni kívánt dr. Ottófi Rudolf

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával

alpolgármester úr is.

A Kamara részről Szabó

működtünk együtt. A beszélgetésre a 2007-dik évi

Zoltán általános alelnök és Sragner László elnök úr

nyertesünket, Koós Pált, a MOME formatervező

is

tanszékének

köszöntötte

projektvezetőjét

a

vendégeket.

kértük

A

fel.

kerekasztal-

tanszékvezető

helyettesét,

Huszár

beszélgetés valódi fórummá vált, a résztvevők

Enikőt, az ITOK osztályvezetőjét kértük fel, az ipart a

egymás gondolatait vitték tovább, érdekes és

helyi,

hasznos konklúziók lezárásával, nagy örömünkre, az

vezérigazgatója, Görömbei Csaba képviselte. A

előadók és a vendégek is aktív hozzászólói voltak a

kerekasztalbeszélgetést dr. Skultéti Éva asszony, a

beszélgetésnek.

kamara főtitkára vezette.

A rendezvény után, 16 órakor dr. Kardos Károly úr

A fórum nagyon jól sikerült érdekes és élénk

megnyitotta

A

beszélgetés alakult ki, minden résztvevő aktív

kiállítást a péntek délutáni időpont ellenére is sokan

hozzászóló volt. A Sellaton többször, hangsúlyosan

megtisztelték, több nyertesünk személyesen is

kiemelte

megjelent.

helyi

presztízsértéke van számukra. A design és a

középiskolásoknak két, tárlatvezetéssel egybekötött

gazdaság témaköréből kiindulva, a beszélgetés

kiállításlátogatást is szervezett (Apor Vilmos iskola

érintette az oktatás, szakképzés, a tevékenységi

végzős művészeti hallgatói számára).

osztályozás, besorolás, de a kulturális járulék

a

FormaTúra

Kérésünkre,

vándorkiállítást.

Pósa

Viktor

a

többszörös

nívódíjait,

bevezetésének

nívódíjas

Sellaton

amelyeknek

kérdéskörét

is,

és

Zrt.

magas

számos

A kerekasztal-beszélgetés és a kiállítás jelentős

észrevétel, kérdés hangzott el az oltalmakat illetően

sajtó érdeklődést kaptak, több díjazottunk, Várhelyi

is.

Judit irodavezető asszony és Pohárnok Mihály
tanácstagunk is interjút adott a helyi médiumok

Dr. Skultéti Éva főtitkár asszony rendkívül pozitívnak

képviselőinek.

értékelte

megkeresésünket

és

kifejezte

fogadókészségét a beszélgetés és együttműködés
további folytatására, elmélyítésére.
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A debreceni kiállítás megnyitójára a fórum után,

Dr. Darlie O. Koshy, az NID Igazgatója, az Icsid

16.30-kor került sor, a kiállítást a házigazdák

vezetőségi tagja, elmondta, hogy nagy örömmel adta

köszöntése után, dr. Pataki Pál tanácstagunk

át most először egy magyar alkotónak a neves

nyitotta meg, aki a fórumunkon is részt vett. A

kitüntetést.

kiállítást

sokan

megtisztelték,

több

nyertesünk

személyesen is megjelent. A rendezvénysorozat

További információ:

ismét jelentős érdeklődést kapott. A médiumok is
figyelemmel

kísérték,

többen

készítettek

a

www.meditationtoys.com

nyertesekkel és Irodánkkal is interjút.

kellecsa@t-online.hu

A kiállítás június 13-áig még megtekinthető.

Icsid híreink
Az

Icsid

(Ipari

Formatervezési

Szövetsége)

Társaságok

A FormaTúra a debreceni állomás után, a nyári

Nemzetközi

vezetősége

március

szünet idejére a budapesti raktárba kerül, ahol

14–16. között tartotta második vezetőségi ülését

alkalom nyílik a pályamunkák és az installáció

Szöulban.

szükséges javításainak elvégzésére.

asszony,

Az ülésen Várhelyi Judit irodavezető
vezetőségi

tag

vett

részt.

Az

ülés

beszámolóját mellékletünkben olvashatják.
Sziléziai ikon
A cieszyni design-központ (Silesian Castle of Art &

BEDA hírek

Enterprise)

A BEDA (Európai Design Szövetségek Irodája)

másodszor

hirdetett

regionális

designpályázatot. A zsűribe felkérték Várhelyi Judit

március

irodavezető asszony is. A díjpályázat értékelésére

Ljubljanában, melyen Várhelyi Judit irodavezető

április 18-án került sor.

asszony

28–30.
képviselte

Tanácsot.
Gratulálunk

között
a

tartotta

Magyar

Beszámolóját

taggyűlését

Formatervezési
mellékletünkben

olvashatják.

Örömmel adjuk hírül, Kelle Antal gépészmérnök,
formatervező elnyerte az indiai National Institute of
Design

(NID)

Charles

Eames

ösztöndíját.

Az

ösztöndíj időtartama másfél év. A magyar tervező a
játék-művészet-tudomány határterületein tart majd
előadásokat és műhelyfoglalkozást az NID három
campusán, Ahmedabadban, Gandhinagarban és
Bangaloreban.
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City Move Interdesign
Svédország északi részén a bányaipar tovább

programjának életében:

terjeszkedik és egyes területeken egész városok
A Magyar Formatervezési Díj pályázat nevezése

alatt megindult a talaj. Ez igen nagy kihívást jelent,

április 25-én lezárult. A pályázatra 203 érvényes

hiszen előfordulhat, hogy a lakosságnak el kell

pályázat érkezett. A bírálóbizottság az értékelés I.

költöznie. Kérdés, hogy az áthelyezés megoldható-e

fordulóját május 14-én megtartotta, a második

úgy, hogy közben az egész város is megóvható és

fordulóra június 24–26. között kerül sor.

átszállítható? Hogyan lehet mindezt hatékonyan
kivitelezni? Ezt a kihívást vállalta fel a City Move

A

pályázat

legfrissebb

híreiről

folyamatosan

tájékoztatjuk Önöket.

Interdesign. Az általános vélekedés szerint, a mozgó
városok problémájára a legjobb megoldás a modern
tervezési módszerek alkalmazása.

A

Moholy-Nagy

ösztöndíjasai

László

Ösztöndíjpályázat

dolgoznak

választott

A City Move Interdesign a 45. Icsid Interdesign

ösztöndíjprogramjukon.

Műhelymunka lesz.

Figyelmükbe ajánljuk

A projekt fő kérdésköre az emberek és közösségek
áthelyezése.

A

projekt

megvizsgálja

annak

a

Interdesign

lehetőségét is, hogy hogyan lehet új tereket nyerni

Az Icsid Interdesign egy kéthetes műhelymunka,

az emberek részére mind humán, mind pedig

melynek során nemzetközi csoport működik együtt,

technológiai

előre meghatározott, regionális és/vagy nemzetközi

áthelyezni - vagy akár hátrahagyni – otthonokat,

jelentőségű kérdések megválaszolása érdekében. A

munkahelyeket,

fogadó

találkozóhelyeket.

ország

olyan,

saját

magára

jellemző

szempontból,

továbbá

hová

turistalátványosságokat

kell
és

problémát azonosít, amelynek megoldása más,
nemzetközi kontextusban is érvényes.

A City Move Interdesign műhelymunkára 2009.
március 22. és április 3. között kerül sor.

Az első Interdesign műhelyt 1971-ben rendezték, és
azóta

az

Interdesign

termékdesigntól

kezdve

témakörei
az

megvitatásáig terjedtek.

az

általános

egyszerű
témák

A

City

Move

szerveződik,

és

Interdesign
a

önkéntes

résztvevőknek

semmiféle

formában nem jár díjazás a műhelymunkában való
részvételért.
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A jelentkezési időszak 2008. április 15-én kezdődik
és 2008. július 31-éig tart.
A jelentkezés módjáról és az előzetes programról a
www.svid.se/citymove

címen

található

részletes

információ.

Inno-grips
Az Európai Bizottság, az INNO-GRIPS projekt
keretében,

kerekasztal-beszélgetést

szervez

Marseille-ben, június 26-27-én. A téma a design
szerepe az innovációban, a nemzeti és regionális
designstratégiák, valamint egy európai "design
policy" esélye.

Majcher Barbara
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Melléklet:

A vezetőségi tagok, miután lejárt a mandátumuk,

Icsid vezetőségi ülés, Szöul, 2008. márc. 14– 16.

regionális tanácsadóként (regional advisors) tovább

Várhelyi Judit irodavezető asszony beszámolója
A

San

Francisoban

tartott

közgyűlésen

megválasztott új vezetőség, a szöuli polgármester
meghívására, Koreában tartotta idei első ülését. A
vezetőség így teljes létszámban részt vehetett azon
a ceremónián, amit a város vezetése a World Design
Capital 2010 cím hivatalos aláírása köré szervezett.
A World Design Capital címet a grafikusok és a
formatervezők világszervezetei alapították. Szöul az
első város, amely a címet pályázaton nyerte el, mert
a 2008-as „fővárost”, Torinót, az alapítók a program
tesztelése érdekében közvetlenül nevezték ki. Szöul
polgármestere a design elkötelezett híve és a város
már most nagy erőkkel készül 2010-re. Az elmúlt
hetekben hirdetést jelentettek meg a címről a
Newsweek

és

a

Business

Week

amerikai

magazinokban.

az évek során kiüresedett és a címviselők ma ritkán
segítik a titkárság vagy a vezetőségi tagok munkáját.
A vezetőség ezért úgy döntött, hogy a cím
viselésének jogát szigorúbb feltételekhez köti, és
bevonja

a

tanácsadókat

a

regionális

riportok

elkészítésébe.
A szokásos regionális riportokat már az ülés előtt,
írásban elküldtük a titkárságra, így azokat a
háttéranyagokkal együtt kézhez kaptuk. Julia Chiu
érdekes összeállítást készített azokról az ázsiai és
közel-keleti országokról, ahol nincs még Icsid
tagszervezet. Ezekben az országokban általában
nem léteznek professzionális designszervezetek, de
egy-egy műszaki vagy művészeti egyetemen már
megindult a tervezőképzés.
Az előző ciklustól eltérően, évente csak három
vezetőségi ülés lesz. 2009 májusában Budapestre

A vezetőségi ülés pénteken kezdődött. A különböző
feladatokkal megbízott „bizottságok” megbeszélését
követően, a teljes vezetőség találkozott a koreai
Icsid tagszervezetek képviselőivel.
Szombaton meghallgattuk a főtitkár beszámolóját az
első negyedév eseményeiről.

dolgozhatnak a világszervezettel. Ez a cím azonban

invitáltam a vezetőséget.
A vezetőségi ülés második napjára három fontos
napirendi pont maradt: a stratégiai terv, a honlap és
a főbb projektek áttekintése. A honlap nagyon sokat
fejlődött az elmúlt 6–8 hét alatt is. Tisztázódott és
bővült az almenüpontok tartalma, és elkészült a csak
tagoknak fenntartott rész. A hírek, események
mellett több, érdekes dokumentum felkerült, és
elindult egy blogszekció is.
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World Design Capital

felügyeli a vezetőség. Milton Tan, a designközpont

Torino 2008

igazgatója személyesen jött el, hogy beszámoljon a

A torinói program már elkezdődött. A változatos és

2009-es szingapúri kongresszus előkészítéséről. A

gazdag rendezvénynaptárból kiolvasható, hogy a

kongresszus címe „Design difference” lesz. Az állami

város és a régió a legteljesebb, helyi, szakmai

hátterű „Design Singapore Council” látja el a

kapcsolatrendszer bevonásával alkította ki az év

koordinációs

programját. A nemzetközi léptékű eseményekre az

feladatokat,

de

a

szervezésbe

bevonták a szakmai szervezeteket és az iskolákat is.

év utolsó negyedében kerül majd sor.

A 2011-es kongresszus a formatervezők, grafikusok

A WDC címet Torino polgármestere novemberben, a

és belsőépítészek világszervezetei közösen tartják.

design

Ennek helyszíne Tajpej lesz.

konferencián adja át Szöul polgármesterének. Ennek

stratégiai

szerepéről

szóló,

nemzetközi

a konferenciának a része a Design Casa program is,
A kongresszusok mellett a World Industrial Design

melyen az MFT is részt vesz.

Day, az Interdesign workshop és a World Design
Capital cím az a három projekt, amelyekkel az Icsid
lehetőséget és keretet kínál a tagszervezeteknek

Szöul 2008

arra, hogy a saját programokat dolgozzanak ki.

A World Design Capital cím aláírási ceremóniájára a
polgármester 300 vendéget hívott meg - a szakma

World Industrial Design Day

képviselői

mellett

–

a

A Design Világnapját tavaly június 29-én hirdette

tartományok kormányzóit is.

nagyköveteket

és

a

először

a

meg az Icsid, alapításának ötvenedik évfordulója
tiszteletére. A vezetőség felkérte a tagszervezeteket,

A

hogy

designportfólióval

valamilyen

módon

minden

évben

másfél

órás

ceremónia
megbízott

során,

alpolgármester

emlékezzenek meg erről a napról. Egy ötletként az is

ismertette a World Design Capital programot, amit a

felmerült, hogy évről évre plakátpályázatot lehetne

vendégek egy füzetben is kézhez vehettek. Ezt

meghirdetni

a

követően hangzott el a polgármester és Carlos

témáben. A nyertes plakát hirdetné abban az évben,

Hinrichsen Icsid elnök beszéde. A ceremónia után, a

szerte a világon, a nevezetes napot.

polgármester kíséretében, megnéztük az épülő

designhallgatók

részére

ebben

Design Plaza helyszínét, melyet a brit sztárépítész,
Zaha Hadid tervezett.
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kivitelezésében

is.

A

2007-es

év

legnagyobb

eredménye az Európai Bizottság Elnökének és a
BEDA delegációjának találkozója, 2007. október 8-

A BEDA (Bureau of European Design Associations)

án, Lisszabonban. A találkozón Michael Thomson

1969-ben

Tanács

BEDA elnök „Pozicionáló Dokumentumot” nyújtott át

tagországaiban működő, formatervezési szakmai

Barroso elnöknek. A másik jelentős változás, hogy a

szövetségek együttműködésével. A szövetség ma az

BEDA

Európai

Brüsszelbe, a Design Flanders (BEDA tagszervezet)

jött

Unió

létre

23

az

Európa

országában,

39

szakmai

egyesületet és promóciós intézmény fog össze. A

hamarosan

átköltözik

Barcelónából

irodájába.

BEDA feladata, hogy kommunikálja a design és
innováció értékét Európa számára. További cél a

Így a BEDA közelebb kerül a célcsoportjaként

design

megfogalmazott

szakmai

intézményei,

társadalmi

európai

intézményekhez

és

szervezetek, innovációs központok, kutatóintézetek,

döntéshozókhoz. Tom Gloesner javasolta, hogy a

oktatási intézmények közötti összeköttetés kiépítése.

BEDA lépjen fel az ingyenes meghívásos pályázatok
ellen, amelyeken gyakran megszegik a szerzői jog

A

2008-as

közgyűlés

helyszíne,

a

szlovén

szabályait

is.

Isabel

Roig,

a

barcelonai

designközpont vezetője beszámolt az ADMIRE

elnökséghez igazítva, Ljubljana volt.

projektről, amelynek célja egy európai designKét, új tagszervezet a mi régiónkból, egy pedig

management díj megteremtése volt.

Madridból csatlakozott a BEDA-hoz. [Czech Trade,
Csehország (www.czechtrade.cz), átvéve a tavaly

A

megszűnt

vezetőséget.

Cseh Designközpont

helyét,

Latvian

közgyűlés

végén

megválasztottuk

az

új

Design Information Centre, Litvánia (www.dic.lv),
DDI – Sociedad Estatal para el desarrollo del diseño

A vezetőség újraválasztott tagjai:

e innovación, Spanyolország (www.ddi.es)].

Severin Filek, az osztrák Design Austria
képviselője;
Tom Gloesener, a luxemburgi Design Luxembourg
szakmai szövetség tagja;
Dag Holmgren, a svéd Swedish Designers
képviseletében a BEDA titkára;
Isabel Roig, a Spanyolországban működő
Barcelona Centre de Disseny küldöttjeként felügyeli
a pénzügyeket, és
Johan Valcke, a belga Design Flanders vezetője.

A vezetőség több, kisebb szöveges változást
javasolt a BEDA alapszabályában (constitution and
by-laws). Ezeket a változásokat a tagság elfogadta.
Délután a vezetőség tagjai beszámoltak éves
tevékenységükről. Mivel a szervezet csak egy
titkárnővel rendelkezik, a vezetőség aktív a projektek
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Az újonnan megválasztott tagok:
Henrique Cayatte, Portuguese Design Centre,
Portugália
Ilona Gurjanova, Estonian Design Centre,
Észtország
Sanna Simola, Ornamo, Finnország
Spela Subic, BIO, Szlovénia

Az „egyebek” napirendi pont keretében Steinar
Amland, a dán designszövetség képviseletében,
ismertette a szövetségük tagjai részére kifejlesztett
honlapot, amelyen designkonzultációs feladatokra
szerződéseket lehet generálni.
Az Icsid megbízásából én is hozzászóltam ehhez a
napirendi ponthoz, és ismertettem a World Design
Capital projektet, valamint a szöuli vezetőségi ülés
néhány elemét.
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