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Boldog Ünnepeket! 

 

 

Köszöntjük Önöket évzáró híradásunkban. 

Sokan már bizonyára a karácsonyi 

ünnepekre készülődnek, de nekünk vannak 

még friss híreink a design világából. 

 

 

 

 

Mi történt a Tanács két nagy programjának 

életében? 

 

Magyar Formatervezési Díj pályázat 

Amint előző hírlevelünkben beszámoltunk róla, a 

Margit Tamás Art & Business Concepts 

meghívására a Magyar Formatervezési Díj idei és a 

2000–2010 között készült alkotásai lehetőséget 

kaptak a Hollandiában való bemutatkozásra.  

A kiállítást már a megnyitón komoly érdeklődés és 

elismerés kísérte, és a visszajelzések alapján azóta 

is sikeresen szerepel. Az eseményről mind a holland, 

mind a magyar sajtó (Magyar Nemzet, 

Népszabadság online, Hírstart, TrendGuide stb.) 

beszámolt.  

 

A Magyar Formatervezési Díj pályázat 2000–2011 

eredményeit bemutató delfti kiállítás december 22-

éig még látogatható.  

cím: Westvest 41, 2611 AZ Delft. 

 

A nemzetközi szereplés eredményességét mutatja, 

hogy a kiállítás meghívást kapott az Európai 

Szabadalmi Hivatal (EPO) hágai székházába, ahol a 

tervek szerint januártól közel egy hónapon keresztül 

lesz látható. 

 

Irodánk jelenleg a 2012-es pályázat csöndes 

előkészületi munkáit végzi.  

 

 

Moholy-Nagy László Ösztöndíjpályázat 

Az Ösztöndíjbizottság 2011. november 25-én 9–15 

óra között megtartotta második konzultációját az 

ösztöndíjasokkal a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalának konferenciatermében. Az ösztöndíjasok 

dolgoznak szakmai programjuk megvalósításán.  
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Előadás a hazai tervező képző egyetemen 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

2011. december 2-án Majcher Barbara előadást 

tartott a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem design 

menedzser szakos (MSc.) hallgatóinak. A 

Designpolitika című tárgy keretében az MFT 

célkitűzéseit, valamint tevékenységét, és azok 

eredményeit mutatta be  

 

Nemzetközi kitekintő 

Icsid 

Helsinki – Világ Design Fővárosa 2012 

A finn főváros készen áll a Világ Design Főváros 

rendezvénysorozatra, amelyet Szilveszter éjjel 

nyitnak meg Helsinki belvárosában. A nagyszabású 

ünneplésen részt vesz az Icsid újonnan 

megválasztott elnöke, Prof. Soon-in Lee, valamint 

Helsinki főpolgármestere, Jussi Pajunen is. A 

szabadtéri, 3D-s vetítéssel és zenével kísért 

megnyitóra örömmel várnak minden érdeklődőt. 

 

Az éves rendezvénysorozat a jelenlegi tervek szerint 

már közel 250 programmal készül, a számos 

különleges kiállítás mellett fejlesztési programokkal 

is, így mind a látogatók, mind az ott lakók számára 

hasznosnak és tartalmasnak ígérkezik a következő 

év. A programok témái – "Changing City" („Változó 

város”) és "New Solutions" („Új megoldások”) – is 

arra utalnak, hogy a design felhasználásával a város 

életétének javítása a cél. A főváros mellett a közeli 

települések, Espoo, Vantaa, Kauniainen és Lahti is 

aktív szereplői a rendezvénysorozatnak. 

További információ: 

www.wdchelsinki2012.fi 

9. Nemzetközi APCI konferencia – „Challenges of 

Design Support „ 

Párizs, 2012. január 9-10. 

Az APCI (Agence pour 

la promotion de la 

création industrielle), 

az ipari formatervezést 

támogató francia 

szervezet kilencedik alkalommal rendezi meg 

nemzetközi konferenciáját Párizsban „Challenges of 

Design Support” – „A design támogatás kihívásai” 

címmel. A program alcíme és üzenete: Small Actions 

/ Big Picture / Solid Change – Apró lépések / Nagy 

Távlatok / Tartós változások.  

 

Idén is izgalmas és – figyelembe véve napjaink 

társadalmi és gazdasági helyzetét – igen aktuális 

programot ígérnek a szervezők. A konferencia első 

napján a KKV-k számára a design integrálását 

támogató konkrét megoldások, módszerek kerülnek 

fókuszba. Nem támogatási programokról lesz szó, 

hanem a vállalkozások által a mindennapokban 

használható design tanácsadásról, a design 

management előnyeiről. Az első nap célja, hogy a 

tanácsadók és a vállalkozók nyíltan megvitathassák 

ezen módszereket. A második nap előadásai a 

korábbi évekhez hasonlóan tágabb értelemben 

közelítik meg a témát. Számos meghatározó 

esemény történt az utóbbi időben a világban – 

többek között a fukushimai katasztrófa, a görög 

gazdaság összeomlása, az arab országokban zajló 

forradalmak, valamint a globális felmelegedésből 

eredő problémák –, amelyek mindannyiunk ügyévé 

váltak. 

http://www.wdchelsinki2012.fi/
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Ezek az események átfogó következményekkel 

bírnak az energiaellátás, a gazdaság, a lakhatás és 

az élelmezés kérdéseiben is. Fontos, hogy a 

designszakma fenntartsa igényét ezen rendszerek 

és problémáik megvizsgálására. Félő, hogy 

napjainkban a design mint szó „szlogenné” válik, 

olyan esetekben is hangoztatják, ahol nem 

gyakorolják, vagy nem is kívánják bevezetni 

használatát. Hogyan tud a designágazat tanulni 

projektekből, amelyek hatékonyan, megtervezetten 

foglalkoznak a társadalmi kérdésekkel? A 

konferencia második napján olyan előadók lépnek a 

pulpitusra, akik ezekkel a bevált módszerekkel 

kapcsolatos tényleges tapasztalataikat tudják 

megosztani a hallgatósággal. 

Helyszín: Cité des Sciences et de I’Industrie, Párizs  

További információ:  

www.weezevent.com/EuropeanConference 

 

 

SEE Project beszámoló 2011 

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk 

a SEE Project 2011-es 

Reviewing Innovation and 

Design Policies across 

Europe – Innovációs és 

Design Politikák Európában 

című beszámolóját.  

 

 

A SEE Project – ”Sharing Experience Europe – 

Policy, Innovation & Design” – ”Tapasztalok 

megosztása Európában” – egy tizenegy tagú 

nemzetközi szakmai hálózat. Tagszervezetei 

nemzeti, illetve regionális szinten törekszenek arra, 

hogy a helyi innovációs politikában minél nagyobb 

szerepet kaphasson a design. A walesi központú 

szervezet programjainak keretében a tagok a 

munkájuk során szerzett tapasztalatokat osztják meg 

egymással, közösen dolgozva a további célok és 

feladatok meghatározásán. A riport beszámol a SEE 

Project felméréseiről és azok eredményeiről, így 

többek között helyet kap Lengyelország, Szlovénia 

és Írország innovációs politikája is. 

 

További információ, illetve a kiadvány letölthető: 

www.seeproject.org 

 

 

 

 

 

Figyelmükbe ajánljuk 

 

AJÁNDÉK TERMINÁL 

A Design Terminál december 9–18 között rendezi 

meg karácsonyi kiállítását és vásárát, melyen közel 

ötven magyar tervező munkáit mutatja be. A terminál 

ebben az időszakban az 1920-as évek 

nagyáruházainak hangulatát idézi fel; a földszinten a 

legjobb magyar tervezők munkáit láthatjuk, az 

emelet pedig különlegesen kialakított, elegáns 

divatüzletté alakul, ahol hazai divattervezők ruhái és 

kiegészítői kapnak helyet.   

Nyitva tartás: december 9-18-ig, 12-21 óra között. 

Helyszín: 1054, Erzsébet tér 13.  

 

 

http://www.seeproject.org/
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KÉZ-MŰ kiállítás, vásár, öltözékbemutató 

Professzionális iparművészek adventi kiállítása és 

vására lesz a Duna Palotában, (1051 Budapest, 

Zrínyi u. 5.) 2011. december 16-18. között. A 

megnyitó ünnepségre „FÉNYÜNNEP”címmel 2011. 

december 16-án (pénteken) 16 órakor kerül sor. A 

rendezvény fővédnöke Dr. Schmitt Pálné Makray 

Katalin, a kiállítást és vásárt Dr. Lovag Zsuzsa 

muzeológus nyitja meg. A megnyitó záróeseménye 

egy öltözékbemutató, melynek keretében a magyar 

kortárs professzionális iparművészet minden 

szakterületéről láthatóak alkotások, és a közönség 

találkozhat az alkotóművészekkel. A kiállításon 

határon túli magyar iparművészek is szerepelnek 

műveikkel. A rendezvény kurátora: Pannonhalmi 

Zsuzsa, Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, a 

MAOE iparművész alelnöke. 

A kiállítás és vásár naponta 10–19 óra között 

látogatható. 

 

 

Nemzetközi grafikai pályázatok: 

YOUNG PACKAGE 2012 

A 17. alkalommal meghirdetett nemzetközi 

csomagolástervezői versenyt, melynek szervezője a 

CZECHDESIGN.CZ., idén a Model Obaly nevű cég 

közreműködésével rendezik meg. 2012-ben a 

pályázat témája a tea. Két kategóriában várnak 

pályamunkákat, az egyikben egyetemi hallgatóktól 

és 30 év alatti fiatal tervezőktől, míg a másikban 

középiskolai diákoktól. 

 

A regisztráció és a pályamunkák beküldése online 

formában vagy személyes kézbesítés útján 

lehetséges 2012. március 15-ig. A díjazott munkák 

pénzjutalomban részesülnek. 

 

További információ: www.young-package.com. 

 

 

ZGRAF 11 

A nemzetközi grafikai és vizuális kommunikáció 

kiállításhoz kapcsolódó pályázati felhívás témája: 

This used to be the future – Ez szokott lenni a jövő. 

A kiállítás 2012. március 15. és április 5. között, 

Zágrábban kerül megrendezésre. 

 

A ZGRAF nemzetközi grafikai és vizuális 

kommunikáció triennálé kiállítás célja a design, a 

társadalmi és politikai modernizáció közötti kapcsolat 

megvitatása a posztindusztriális korban. A kiállításra 

való bejutásról a beküldött anyagok alapján egy 

nemzetközi szakmai zsűri dönt. 

 

A kiállítás majd két fő részből áll: 

- a szemle, azaz egy általános nemzetközi grafikai 

kiállítás a kiválasztott munkákból 

- a téma, egy nemzetközi válogatás az „Ez szokott 

lenni a jövő” témára készült munkákból 

 

Jelentkezési határidő: 2012. január 31. 

Jelentkezési díj a pályamunkák számától függően 50 

Euro, 80 Euro vagy 110 Euro. 

 

További információ: www.zgraf.hr/en 

http://www.young-package.com/
http://www.zgraf.hr/en
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Mi tartogat a közeljövő? 

Irodánk jelenleg az év végi zárással kapcsolatos 

kötelezettségeit látja el. Megkezdtük a Magyar 

Formatervezési Tanács éves jelentésének 

szerkesztését és a beszámolók elkészítését.  

 

Irodánk ezúton is békés, boldog karácsonyi 

ünnepeket és eredményekben gazdag, sikeres új 

esztendőt kíván. 

 

 

 

 

Weöres Sándor: Szép a fenyő 

Szép a fenyő télen-nyáron, 

sose lepi dermedt álom: 

míg az ágán jég szikrázik, 

üde zöldje csak pompázik. 

Nagykarácsony immár eljő, 

érkezik az új esztendő. 

Míg a mező dermed, fázik, 

a zöld fenyves csak pompázik. 

 

 

 


