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Nemzetközi kitekintő

Molnár Kálmán kiállítás Fészek Klub január
végéig még látogatható
Molnár Kálmán grafikusművész munkáiból nyílt
kiállítás 2018. december 4-én a Fészek
Művészklubban.
Az emlékkiállítás kiegészül a művész barátainak és
tanítványainak alkotásaival. A kiállítás dr. Bendzsel
Miklós nyitotta meg.
A tárlat 2019. január 11-ig tekinthető meg,
hétköznapokon 14-20, hétvégén11-17 óra között.

Örökítés – Egy művészcsalád alkotóvilága
A Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Design
Kulturális Alapítvány szervezésében nyílt meg az Ö
R Ö K Í T É S – Egy művészcsalád alkotóvilága
című kiállítás, 2018. november 28. 17 órakor a Pesti
Vigadó V. emeleti kiállítótermében.
A kiállított munkák között a Munkácsy Mihály-díjas
formatervező Lelkes Péter DLA, habil, az Magyar
Formatervezési Tanács tagjának emblematikus
munkái is megtekinthetők.
A kiállítás 2019. január 27-ig, mindennap 10-19 óra
között még megtekinthető.

BEDA
Az Európai Designszervezetek Szövetségének
aktuális elnökségi üléséről és szakmai programjáról
mellékletünkben olvashatják Kohut-Jankó Anna
elnökségi tag beszámolóját.
Figyelmükbe ajánljuk
Green Product Award
A Green Product Award a fenntartható, innovatív
designtermékek nemzetközi díja. 2012-es alapítása
óta célja, hogy a fenntarthatóságot képviselő,
jövőformáló designt a felhasználók figyelmének
középpontjába állítsa.
A kiválasztott kiváló termékek a Münchenban 2019.
márciusában megrendezett International Craft Fair
részeként, az új „Green Campus” egységben, 350
négyzetméteren kerülnek bemutatásra.
A „Green Campus” szakkiállítási egységben 2500
négyzetméteren mutatkozhatnak be a fenntartható
desingt képviselő vállalatok, az évi 125.000 látogatót
vonzó szakvásáron, melyen pop-up store vonultatja
fel a kiegészítők, használati tárgyak sorát, illetve a
Future Shop egység jövőformáló kencepciókat,
prototípusokat is bemutat.

Pesti Vigadó, 1051 Budapest, Vigadó tér 2.
www. vigado.hu
Benyújtási határidő: 2019. január 18..
További információ:
https://gp-award.com/en/gpaward

Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21.

Majcher Barbara irodavezetô
tel: 474-55-87
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu

Kohut-Jankó Anna projektmenedzser
Tel: 474-58-59
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója

MFTI / 2018. VI. szám
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Melléklet
BEDA-elnökségi ülés, Liège–Brüsszel, november
19–20. – Kohut-Jankó Anna beszámolója
A BEDA elnökségének soron következő ülésére
Belgiumban, Liège városában került sor Cyrielle
Doutrewe elnökségi tag szervezete, a Wallonie
Design meghívására. A Wallonie Design nonprofit
regionális designszervezet, mely tízfős stábbal
működik a Wallonia Design Station multifunkcionális
épületben, mely három szinten összesen 1100
négyzetméter nyilvános térrel rendelkezik. A
komplexumban kiállítótér, előadóterem, tárgyalók,
co-working-, workshop- és showroom-terek is helyet
kaptak,
emellett
prototipizáló
műhelyet
is
kialakítottak benne; egy szinten a Wallonie Design
irodái, tárgyaló- és workshop-terei találhatók, két
szint pedig inkubációs központként működik, jelenleg
tíz kreatívipari kisvállalkozás bázisa.
Az ülésre november 19-én egész nap és 20-án
délelőtt került sor, délután már Brüsszelben, az
Insight Forumon vettek részt a vezetőségi tagok. Az
ülés napirendje szerint először elfogadtuk a
szeptember 17–18-i elnökségi ülés jegyzőkönyvét.
Lezajlott a BEDA elnöke és elnökhelyettese által
összeállított rövid stratégiai dokumentum első körös
egyeztetése; az összegzésből készül egy belső
használatra szánt változat a BEDA-tagszervezetek
számára, illetve egy publikus verzió is. Emellett az
egyes munkacsoportok is munkatervük részletes
kidolgozásán dolgoztak.
Az elnökségi ülésen áttekintettük az idei
közgyűlésen
megszavazott
egyszerűsített
tagdíjszámítási rendszer és az ezzel járó
tagdíjemelés kérdését; Deborah Dawton elnökségi
tag, a BEDA titkára minden tagszervezettel külön
egyeztetést folytat annak érdekében, hogy
zökkenőmentes legyen az átmenet a magasabb
összegek befizetésére, amit a tagszervezetek már
nagy
arányban
elfogadtak.
Egyben
új
tagszervezeteket is vár soraiba a BEDA, hogy
valóban
minden
európai
ország
szakmai
szervezetének közös platformja lehessen, és
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együttesen tudja képviselni a design-ökoszisztéma
szereplőinek közös erőfeszítéseit az Európai Unió
előtt.
2019-ben lesz ötven éve, hogy létrejött a BEDA;
májusban Brüsszelben kerül sor a jubileumi
közgyűlésre és a közös ünneplésre.
BEDA Insight Forum, Brüsszel, november 20.
November 20-án délután Brüsszelben került sor a
BEDA Insight Forum előadás és workshop
rendezvényre, mely a döntéshozók és a design és
innováció területéhez köthető, BEDA-n kívüli
szervezetek szakértői közötti párbeszédet segíti, a
tagszervezetek jelenléte mellett. Korábban, a délelőtt
folyamán a Design4Innovation Interreg Europe
projekt workshopja zajlott az esemény keretében. A
délutáni program nyitásaként Bart Ahsmann elnök itt
mutatta be a European Design Report 2.0 kiadványt,
melyet a Designaustria tagszervezet készített el,
elsődlegesen a tagszervezetek megkérdezésével.
Az összegzés fontos tanulsága, hogy sok esetben
nem
teljesen
összemérhetők
az
országos
számadatok, például a TEÁOR-számozás az EUországok körében sem egységes, ahol például
alkategóriák is vannak, eltérő számozásokkal és
besorolásokkal lehet találkozni. A BEDA kiemelt
feladata, hogy elsődleges szakmai érdekképviseleti
szereplőként előmozdítsa a mielőbbi egységesítést.

Fotó: Design4Innovation

Majcher Barbara irodavezetô
tel: 474-55-87
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu

Kohut-Jankó Anna projektmenedzser
Tel: 474-58-59
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

A Magyar Formatervezési Tanács Irodájának tájékoztatója

MFTI / 2018. VI. szám

Fotó: Kohut-Jankó Anna

Anna Whicher, a BEDA elnökségi tagja a
Design4Innovation Interreg Europe projektet is
képviselve beszélt a nemzeti designstratégiák egyre
növekvő számáról és összeurópai jelentőségéről.
Előadások és panelbeszélgetés keretében számos,
részben Európán kívüli nemzeti gyakorlatot
ismerhettek meg a résztvevők Agnes Kwek
(DesignSingapore Council), Edmond Lee (a Hong
Kong Design Centre ügyvezetője), Alex Milton (az
írországi National College of Art and Design –
School of Design intézményének igazgatója), Lilita
Sparāne (kreatívipari igazgató, lettországi kulturális
minisztérium) és Alicia Grimes (a New Zealand
Trade and Enterprise „Better by Design”
programmenedzsere) nyomán. A DG GROW
részéről Silvia Draghi vett részt és tartott előadást az
eseményen. Az előadók részvételével zajló
panelbeszélgetés után workshop keretében az
Európai
Unió
design-akciótervéhez
(2013)
fogalmaztunk meg ajánlásokat.
Az rendezvényről részletes beszámoló olvasható a
Design4Innovation Interreg Europe projekt oldalán:
https://www.interregeurope.eu/design4innovation/ne
ws/news-article/4458/next-practice-in-design-actionplans-part-1/
https://www.interregeurope.eu/design4innovation/ne
ws/news-article/4462/next-practice-in-design-actionplans-part-2/

Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1054 Budapest, Akadémia u. 21.

Majcher Barbara irodavezetô
tel: 474-55-87
e-mail: barbara.majcher@hipo.gov.hu

Kohut-Jankó Anna projektmenedzser
Tel: 474-58-59
e-mail: anna.janko@hipo.gov.hu

