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Slow motion –
Utazó design műhelyek
Európa folyóin a parti
élet megújítása
érdekében
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Start Up Guide – 2021
A Magyar Formatervezési Tanács gondozásában
elkészült a „Start Up Guide – Üzleti tanácsok induló
kreatívipari vállalkozások számára” idei, 16. frissített
verziója. A naprakész gyakorlati útmutató, főként a
design
területén
tevékenykedő
kreatív
kisvállalkozások támogatását célozza, ám minden
induló kisvállalkozó számára hasznos információkat
tartalmaz.

Testületi munka
Elkészült a tanács 2020-as tevékenységének
áttekintését adó beszámolója, letölthető az mft.org.hu
honlapról.
A Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány a Zsolnay
Örökségkezelő – Pécsi Galériákkal, a Janus
Pannonius Múzeummal, illetve a PTE Művészeti
Karral közösen, az MFT támogatásával egy átfogó
kiállítás keretében mutatja meg a magyar
kerámiaművészet utóbbi éveinek új értékeit.
A komoly hagyományokkal bíró, nagyszabású
kiállítás a pécsi M21 Galériában május 22. – július 18.
között átfogó szemlélettel közelíti meg a kerámia- és
porcelánművészetet, komplex módon mutatja be a
kor tervezőinek legjelentősebb eredményeit és
designtörekvéseit.
Szintén az MFT támogatásával rendezik meg hetedik
alkalommal a Nemzetközi Textilművészeti Triennálét
Szombathelyen, június 18. és augusztus 28. között.
A felújított Szombathelyi Képtár termeiben
nagyszabású, az egész nyári időszakban látogatható
kiállítást elismert hazai és nemzetközi művészek
közel 400 alkotásából állította össze a rendező, a
Kulturális Alapítvány a Textilművészetért.
A már hagyománnyá vált – immár 50 éve zajló –
nemzetközileg elismert rendezvény felvonultatja a
magyar, valamint a nemzetközi textil-, és
öltözéktervező művészet legjobbjait, bemutatja a
legújabb műveket, trendeket a Fal- és tértextil, a
Textildesign, a Miniatűrtextil, a Zászló és a Szalag
kategóriákban.
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Frissültek
a
vállalkozások
finanszírozási
lehetőségeivel kapcsolatos fejezetek, de új, fontos
tartalmakkal is bővült a járványhelyzet miatt a
kisvállalkozásokat érintő rész, hangsúlyosan a home
office működéshez kapcsolódóan, a digitális
pénzügyi szolgáltatásokat, valamint az online
értékesítést támogató fejezetek elkészítésével.
A kiadvány mellett frissült és új fogalmakkal
gazdagodott a készül Start Up Guide fogalomtár. Az
elsősorban a startup ökoszisztéma fejlődését
szolgáló legfontosabb fogalmak jegyzékét adó
platform 70 új fogalommal bővült.
A kiadvány letölthető: kreativipar.startupguide.hu
https://kreativipar.startupguide.hu/#sug2021
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Nemzeti díjak, ösztöndíjak
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Magyar Formatervezési Díj
Az innovációs és technológiai miniszter nevében és
díjfinanszírozása mellett a Magyar Formatervezési
Tanács közreműködésével meghirdetett Magyar
Formatervezési Díj pályázatot a járványhelyzet
okozta rendkívüli körülmények okán idén is elegendő
volt elektronikusan, e-mailen benyújtani.

Design Management Díj
A Magyar Formatervezési Tanács 2009-ben azzal a
céllal hívta életre a Design Management Díjat, hogy
elismerje
azokat
a
szervezeteket,
melyek
példaértékű eredményeket és sikeres működési
modelleket mutatnak fel a designmenedzsment
terén, hatékony projekteket és szervezeti integrációt
tudhatnak magukénak, hazai és nemzetközi szinten
is felhívták magukra a figyelmet.

A legrangosabb hazai design elismerésre április 30-i
beadási határidejére több mint száz pályamunka
érkezett. Az alkotók és gyártók termék, terv, vizuális
kommunikáció és diákmunka kategóriában benyújtott
pályaműveiket a bírálóbizottság 2021. május 20-án
videokonferencia keretében értékelte, a beküldött
fotódokumentációk és leírások alapján kiválasztotta
azt az 58 pályamunkát, melyeket a második
fordulóban, a beküldött, pályázat tárgyát bemutató
kisvideók alapján értékelnek.

A Design Management Díjat jelölés, illetve nevezés
útján lehet elnyerni, a díjra való a jelöléseket május
10-ig, a nevezéseket június 1-jéig a járványhelyzetre
tekintettel mindkettőt elektronikus úton lehetett
benyújtani. A bírálóbizottság a pályázatok értékelését
július 1-jén 10 órától tartja tervezetten az SZTNH
konferenciatermében.

A Magyar Formatervezési Díj 2020 elismertjeit
bemutató online kiállítás továbbra is megtekinthető a
Budapest Design Week honlapján, ahogyan a
kétnyelvű katalógus is elérhető online.

A 2020. évben díjazott és elismerő oklevélben
részesült vállalkozásokat továbbra is online kiállítás
formájában, a designhet.hu weboldal almenüjére
kattintva ismerhetik meg az érdeklődők.

Friss információk és érdekességek:
facebook.com/magyarformatervezesidij
instagram.com/magyarformatervezesidij
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Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj
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Kókai András: Clift Home
Mászófal (Emmi ösztöndíj)

Interaktív

Otthoni

Miklósi Ádám: Uppgradera 2021 (SZTNH ösztöndíj)
Söptei Eszter: Kiterítve. Textil minta kettős célú
használatra (Emmi ösztöndíj)
Szalai Bálint: Gyógyteafőző készlet létrehozása
vajdasági kézművesekkel együttműködve (SZTNH
ösztöndíj)
Tasnádi Gergely:
ösztöndíj)

HÁTSÓ

ABALAK

(Emmi

Vándor Krisztina: Jacquard dekortextil kollekció
(Emmi ösztöndíj)

Idén is meghirdette a Moholy-Nagy László
Formatervezési ösztöndíjpályázatát a programot
kezelő Magyar Formatervezési Tanács. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala által finanszírozott programhoz idén
is ösztöndíjfinanszírozással és jövőbe mutató
feladatkiírással
társult
a
Herendi
Porcelánmanufaktúra Zrt., míg érdekes és aktuális
feladatkiírással szakmai partnerként a Maform Kft.
A
felhívásra
beérkezett
pályázatokat
az
ösztöndíjbizottság két fordulóban értékelte, ennek
eredményeképp pedig kiválasztották a 9 fő
ösztöndíjast:
Hlatki Dorottya: Mesmerize – tapétasorozat (Emmi
ösztöndíj)
Király Adrienn: Játékkollekció létrehozása vajdasági
kézművesekkel együttműködve (Emmi ösztöndíj)
Knetik Dóra: Vissza a természetbe – Herendi piknik.
(Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ösztöndíj)
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Az
ösztöndíjprogram
nyitó
konzultációja
videokonferencia formájában május 5-én, az első
szakmai konzultáció pedig május 26-án zajlott. Az ez
évben
Moholy-Nagy
László
Formatervezési
Ösztöndíjat elnyert pályázók, a társfinanszírozók és
együttműködő partnereink számára a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével
iparjogvédelmi és szerzői jogi továbbképzést,
valamint az ún. üzleti modul keretében alapvető
pénzügyi-üzleti ismereteket adó szemináriumot
szervezünk.
A 2020-as ösztöndíjasok szakmai munkájáról angol
és magyar nyelvű beszámoló-katalógus készült,
amely megtekinthető az mft.org.hu honlapon.
Kövesse a Moholy-Nagy László Formatervezési
Ösztöndíj
Facebook-oldalát,
és
értesüljön
közvetlenül
a
legfrissebb
információkról:
facebook.com/moholyosztondij
Figyelmükbe ajánljuk
Budapest Design Week 2021
2021-ben is lesz Budapest Design Week. A 18.
alkalommal megrendezett fesztivált – amelynek
védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon
Nemzeti
Hivatala,
szervezője
a
Magyar
Formatervezési Tanács – október 8-17. között várja a
designrajongókat.
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A fesztivál programjai jelentős része az online térben
valósul majd meg, központi témája a New Standards.
A Budapest Design Week 2021 középpontjában a
világjárvány utáni ’new normal’, azaz ’szép új világ’
áll, melynek formálásában döntő szerepet kapnak a
designerek, és melynek tekintetében még nagyobb
szükségünk van a közös fellépésre és az
összefogásra, mint korábban bármikor.
A 2020-as évben kezdődött világjárvány döntően
átalakította világunkat: megváltoztak kapcsolattartási
és vásárlási szokásaink, fontosabbá váltak a helyi
termékek, árucikkek, felértékelődött a társadalmi
kapcsolatok, az összetartozás szerepe, az utazási
korlátozásokkal a szabadidő eltöltésének eddig
kevésbé népszerű formái lettek meghatározóak,
átalakultak
az
otthonaink,
a
szórakozási
lehetőségeink. Az új helyzet számos új megoldást
szül – a kihasználatlan városi terek revitalizációjától
az értékesítés, vendéglátás új csatornáinak
kidolgozásáig. A jelenlegi helyzet kivételes
lehetőséget ad arra, hogy a jövőt emberközpontúbbá,
emberléptékűbbé tegyük, ebben a folyamatban pedig
kiemelkedően fontos szerep jut a kreatívipari
ágazatoknak és szakembereknek.
Az utóbbi egy évben ennek megfelelően a design
kevésbé hagyományos területei kerültek előtérbe: a
társadalom aktuális kihívásaira válaszokat kínáló
social design, a szolgáltatások és folyamatok
szervezésében kulcsfontosságú service design, vagy
akár a különböző online és digitális termékek
tervezésére fókuszáló UX/UI design.
Az idei Budapest Design Week fesztivál számos
olyan jelenséget, inspiratív esettanulmányt és
megoldási lehetőséget fog bemutatni a design e friss
területeiről, amely működőképes és hathatós
válaszokat tudnak adni a pandémia utáni társadalom
aktuális kérdéseire. A döntően online kiállítások,
beszélgetések, nyitott műhelyek, konferenciák és
workshopok, budapesti és vidéki programok
sokaságával arra keresi a választ, hogy mi mindent
tehet a design, a designszakma egy olyan kivételes
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helyzetben, ami egyszerre jelent mindannyiunk
számára hatalmas kihívást és egyben óriási
lehetőségeket.
Kövesse Ön is a Budapest Design Week híreit a
fesztivál kommunikációs felületein:
www.designhet.hu
facebook.com/budapestdesignweek
instagram.com/budapestdesignweek
Nemzetközi kitekintő
A BEDA aktuális hírei
A nemzetközi szervezet május 26-27-28-án tartotta
Design Forum szakmai programját, éves közgyűlését
és elnökségi ülését. Az online eseményen KohutJankó Anna vett részt. Beszámolóját következő
hírlevelünkben olvashatják.
New European Bauhaus
Formáljuk közösen a fenntartható, élhető jövőt!
A New European Bauhaus (NEB) kezdeményezés –
amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke indított útjára – célja egy élhető, inkluzív,
minőségi élményekre és esztétikai standardokra
alapozott,
mindenki
számára
megfizethető,
fenntartható, körkörös gazdaságra épülő európai
életforma közös megteremtése. Fókuszában az
élhető környezet megteremtése áll, a járványhelyzet
okozta kihívásokból kilábalva egy jobb, ellenállóbb
Európa építése.
A kezdeményezés a European Green Deal
leképezése a társadalom számára, egyfajta
hídszerepet kíván betölteni a művészet és kultúra, a
tudomány
és
technológia
között,
valamint
összekapcsolni a generációkat. Mindemellett az
össztársadalmat is mobilizálni hivatott. Kulcsszavak:
inkluzivitás – esztétikum – fenntarthatóság.
A NEB három fázisból áll, az elsőben a cél minél több
vélemény, hozzászólás begyűjtése június végéig,
mind szakmai szervezetektől, interdiszciplináris
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szakmai
fórumok
eredményeiből,
egyéni
hozzászólásokból,
amelyekre
alapozva
meghatározhatóak lesznek a NEB elsődleges
fókuszterületei. Feltöltésre ettől függetlenül június
végét követően is lesz mód.
A Magyar Formatervezési Tanács arra bátorította
szakmai partnereit, hogy a NEB honlapján osszák
meg projekttapasztalataikat, illetve víziójukat,
innovatív ötleteiket, javaslataikat, általuk prioritásnak
tartott fejlesztési területeket.
Az
MFT
tagokból
és
szakértőkből
álló
munkacsoportja véglegesítette a Duna-régióra
vonatkozó javaslatát, „Design-barge cross Europe.
Slow motion – Utazó design műhelyek Európa
folyóin a parti élet megújítása érdekében” címmel,
mely elérhető a NEB, illetve az MFT honlapján,
várjuk az ehhez csatlakozó feltöltéseket is, kérjük
ennek #-el való jelölését is.
#NEB.Rivers
#NEB.Bridges
#NEB.Marketplaces
#NEB.Budapest – Design-barge cross Europe
Az Európa Pont kerekasztal-beszélgetést szervezett
a NEB kapcsán május 27-én, a KÉK, MOME, Pro
Progressione és MFT bevonásával, melyen dr.
Bendzsel Miklós elnökhelyettes vett részt, a Dunarégiós javaslatot is bemutatva.
Irodánk emellett a NEB feltöltés lehetőségét és a
május 31-ig nyitott NEB-díjra való nevezést közvetlen
e-mail
megkeresések
útján
is
igyekezett
népszerűsíteni. Továbbra is várjuk az érdeklődők
kérdéseit, örömmel segítünk a feltöltések kapcsán.
A folyamat második fázisában, tervezetten 2021
szeptemberében ezekhez rendelnek hozzá pályázati
forrásokat és felhívásokat, a harmadik fázisban pedig
tervezetten öt kísérleti Bauhaus projekt valósítható
majd meg különböző európai országokban. A NEB
kapcsán további információkat olvashat a Magyar
Formatervezési Tanács honlapján.
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Barcelona Design Week
Think. Design. Act.
Szakmai program 2021. június 7-17.
Városi fesztivál: 2021. október 7-30.
Az idén 16. alkalommal megrendezendő, ezúttal is
hibrid formájú fesztivál első ízben két időszakra
osztva zajlik.
Nyitókonferencia − Daan Roosgaarde
Június 7. 18 órai kezdettel
A Studio Roosegaarde alapítója, Daan Roosegaarde
„Landscapes of the Future” címmel mutatja be
innovatív működési modelljüket, melyben ember,
technológia és tér összefonódásából rajzolódik ki a
jövő. Roosgaarde a design szociális szerepét
vizsgálja, a városi környezetünket fejlesztő,
élhetőbbé tevő megoldásokat keresi. Meghatározó
innovatív
gondolkodóként
hangsúlyozza
a
„Schoonheid” kifejezést, amely magában foglalja a
szépséget, a letisztult esztétikát és a tisztaságot,
(úgyis mint a tiszta energiát, a vizet és a levegőt), mint
új értéket és ezáltal formált jobb világ vízióját.
Regisztráció itt. Az esemény angol nyelvű, a Dutch
Design Week-el együttműködésben valósul meg.
Részletes program:
https://barcelonadesignweek.com/es/
Design Világnap
A World Design Organisation - WDO minden évben
meghirdeti a Design Világnapját, melyet világszerte
június végén ünnepel a designközösség. A 2021-es
Design Világnap eseményei világszerte a „Diversity”,
azaz a „Sokféleség” tematika köré szerveződnek,
felhívva a figyelmet a design inkluzivitást erősítő
szerepére. Párbeszédre hív az egyéni különbségek,
egyedi igények feltérképezésére, megértésére
érdekében, legyenek azok akár etnikai, gender,
szexuális orientáció, életkor, fizikai képességek vagy
épp szocioökonómiai kérdések.
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